
دود اختالف شوراى شهر و 
شهردار گنبدكاووس در چشم 

شهروندان

افرادى كه تحت پوشش هيچ 
يك از بيمه هاى بيمه سالمت 

نيستند ثبت نام كنند

مهندس امانزاده حضور خود 
در انتخابات را اعالم داشت

نشست حزب اعتدال و توسعه 
با حضور دكتر بانك

به  مناسبت والدت باسعادت حضرت زينب (س) 
و روز پرستار طى مراسمى باحضور نماينده تام االختيار 
خير داوطلب و مدير عامل جمعيت هالل احمر استان 
گلستان توافقنامه احداث پروژه عظيم 6 ميليارد ريالى 
مركز جامع پيشگيرى ،كنترل و درمان سرطان شهرستان 

تركمن به امضاء رسيد.
جعفرى, رياست جمعيت هالل احمر شهرستان 
برنامه  اجراى  پيرو   : گفت  وگميشان  تركمن  هاى 
پخش زنده سفرنامه سالمت و اميد در دومين روز 
درمورخ  گلستان  استان  گميشان  شهرستان  در  اجرا 
وارتقاء  توسعه  متعالى  بسيار  اهداف  93/7/28با 
سطح سالمت عموم افراد جامعه بااولويت پيشگيرى 
سرطان زنان با دو بعد اجتماعى و اقتصادى و اجراى 
باشكوه   بااستقبال و حضور  برنامه  اين  موفق  بسيار 
90درصدى عموم شهروندان و افراد جامعه روستايى 
و دريافت خدمات درمانى ،اجتماعى و فرهنگى دربعد 
نويدبخش خيرين  و  ماندگار  مشاركت  و  اجتماعى 
داوطلب در قالب حمايت هاى درمانى بيماران نيازمند 
، پرداخت هزينه توسعه درمانگاه تخصصى سيمين 
شهر و درگامى ويژه و بى نظيرتر راه اندازى  خانه 

سالمت و اميد براى اولين بار به پيشنهاد داوطلب خير 
قربان محمد شاه نظرى و آخوند تايماز عالقى در بعد 

اقتصادى به همراه داشت .
خيرين داوطلب براساس تعهدات پذيرفته و تحقق 
آن نسبت به راه اندازى خانه سالمت واميد با محوريت 
اندازى  ادامه مسير راه  اقدام در  پيشگيرى ازسرطان، 
خانه سالمت و اميد با افق گسترده تر نسبت به آينده 
و ضرورتهاى پيش رو در منطقه  نماينده تام االختيار 
خير داوطلب تايماز عالقى احداث پروژه مركز جامع 
پيشگيرى و درمان سرطان را در محوطه جمعيت هالل 
طى  كه  نمودند  پيشنهاد  بااعتبار 6ميلياردريال  احمر 
گزارشات روند اجراى تعهدات سفرنامه به سازمان 
از سير صعودى  داوطلبان رياست سازمان داوطلبان 
جذب خيرين عالقمند و دستاوردهاى ارزنده تر در 
مدت اجراى سفرنامه در سطح كشور استقبال قدردانى 
نمودند.  ايشان يادآور شدند: همزمان با سفر خانم دكتر 
رافع رياست سازمان داوطلبان جمعيت هالل احمر 
كشور به استان گلستان  در تاريخ 93/11/15همزمان 
در  ايشان  حضور  و  سرطان  جهانى  روز  4فوريه  با 
مراحل  بازديد  و  حضور  ضمن  تركمن  شهرستان 

آماده سازى خانه سالمت و اميد و نشست با خيرين 
مشاركت كننده در طرح از تيپ و نقشه پروژه عظيم 
در امر خدمت رسانى به هموطنان نيازمند توسط ايشان 

رسماً رونمايى گرديد.
جعفرى افزود: با توجه به تاكيد رياست محترم 
نماينده  آمادگى  اعالم  و  كشور  داوطلبان  سازمان 
درسال  پروژه  اجراى  به شروع   نسبت  االختيار  تام 
خير  االختيار  تام  نماينده  بين  نهايى  93توافقنامه 
مناسبت والدت  به  مدير عامل جمعيت  داوطلب و 
پرستار روز چهارشنبه  و روز  زينب (س)  حضرت 
شهرستان  احمر  هالل  جمعيت  93/12/4در  مورخ 
تركمن بااهداف متعالى حمايت از بيماران وبا تاسى به 
امرمقام معظم رهبرى در راستاى ارتقاءسطح سالمت به 

امضاء طرفين رسيد.

ريزگردها در گلستان، روى نامهربان طبيعتريزگردها در گلستان، روى نامهربان طبيعت
جناب آقاى احمد دستمرد

انتصاب بجا و شايسته جنابعالى به 
سمت معاونت عمران فرماندارى 
ويژه گنبدكاووس را تبريك گفته 
و اميدواريم با عنايت خداوندى 
و تجربيات چندين ساله خود در 
حوزه فرماندارى، چون گذشته 

موفق و سرفراز  باشيد.
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تاالب گميشان؛ طراوتی که 
به تاريخ پيوست!
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سؤز سئرالرئندان 
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اميدهاى كشور براى تعيين 2 تيم صعود  مسابقات فوتبال قهرمانى 
شنبه  يك  روز  ها  بازى  بعدى  مرحله  به  كشور   4 منطقه  از  كننده 

1393/12/10 به ميزبانى شهرستان گميشان برگزار گرديد.
مشهد,  اى  فنى حرفه  عالى  آموزش  تيم   6 با حضور  ها  بازى  اين 
بهمن شيراز, هف سمنان, شاهين كيش, ابومسلم مشهد و اميد گميشان 

در زمين ورزشى قاندومى بندرتركمن انجام شد.
اين بازى ها در دو گروه رسمى برگزار و در پايان 2 تيم اميد گميشان 

و آموزش عالى فنى حرفه اى مشهد به مرحله بعدى صعود كردند. 
اين مسابقات با حضور جمع كثيرى از عالقمندان استان و جمعى از 

مسئولين شهرستان هاى گميشان و تركمن برگزار شد.
نكات مهم:

اينكه گميشان به عنوان نماينده استان گلستان ميزبان اين  با وجود 

بازى ها بود به دليل نبود زمين و امكانات مناسب در اين شهرستان, بازى 
ها با مساعدت و همكارى رئيس اداره ورزش و جوانان و هيئت فوتبال 

شهرستان تركمن در ورزشگاه قاندومى برگزار شد.
همكارى اعضاء هيئت فوتبال و پيشكوستان شهرستان گميشان در 

قبل و طول بازى بسيار چشمگير و قابل تقدير بود.
ضمير  امانگلدى  هاى  تالش  و  زحمات  از  گميشان  فوتبال  هيئت 
كم  استادى  فرشيد  و  گميشان  شهردار  و  گميشان  شهرستان  فرماندار 
و  خيرين  از  همچنين  تركمن  شهرستان  جوانان  و  ورزش  اداره  رئيس 
عالقمندان ورزش گميشان كه در هرچه بهتر برگزار شدن اين بازى ها 
همكارى و مساعدت كرده و موجب رضايت مهمانان شدند, تشكر و 

قدردانى كرد.

تيم فوتبال اميد گميشان؛ نماينده استان گلستان 
به مرحله بعدى بازى هاى قهرمانى اميدهاى كشور صعود كرد

امضاى توافقنامه احداث پروژه مركز جامع پيشگيرى ، كنترل و درمان سرطان شهرستان تركمن

مکاتبات مشاور جوان استاندار گلستان 
برای دفاع از بسکتبال گرگان

به گزارش خبرنگار مهر، على نصيبى، شامگاه شنبه، در نشست با جوانان 
فعال حوزه ورزش استان، با اشاره به حاشيه هاى رقابت دو تيم بسكتبال 
و  مهرام  تيم  به سابقه سرمربى  توجه  با  مهرام، گفت:  و  شهردارى گرگان 
اعتراض وى  بازى وى و  از  پيش  قبلى، مصاحبه هاى  ديدارهاى  اتفاقات 
در شكستى كه در ليگ ملى از تيم گرگان خورد، بروز اين حاشيه ها دور 

از انتظار نبود.
افزود: تصاوير و مصاحبه هاى پخش شده در برخى رسانه هاى  وى 
تصويرى و مجازى كه به صورت يك طرفه انجام شده بود حاكى از تالش 
بسكتبال در گرگان  بى شمار  مندان  تماشاگران و عالقه  براى تضييع حق 

دارد.
وى بيان كرد: البته نمى توان رفتار احساسى عده اى نوجوان در واكنش 
به اقدامات خاص و جهت دار سرمربى مهرام را منكر شد، اما فرهنگ باالى 

تماشاگران گرگان كه عمدتا از قشر تحصيل كرده هستند و سابقه ورزشى 
اين شهر در رشته بسكتبال كامال در سطح كشور شناخته شده است.

نصيبى ادامه داد: متاسفانه افراد حاشيه ساز بدون شناخت كافى از اين 
سوابق و با هدف تغيير نتيجه يك بازى ورزشى و با دسترسى به رسانه هاى 

پر مخاطب، در پى خدشه به اين سابقه هستند.
وى تصريح كرد: با توجه به پيگيرى هاى به عمل آمده از سوى جوانان 
ورزش دوست گرگان و درخواست هاى مكرر در ديدارهاى حضورى و 
تضييع  هدف  با  مهرام  سرمربى  هاى خاص  مصاحبه  كه  آنجا  از  مجازى، 
حق عالقه مندان به بكستبال گرگان همچنان ادامه دارد، با ارسال نامه اى 
خواستار  گلستان،  استان  جوانان  و  ورزش  مديركل  و  گرگان  فرماندار  به 
گرگان،  شهردارى  ورزشى  فرهنگى  باشگاه  از سوى  موضوع  اين  پيگيرى 

هيات بكستبال گرگان و استان شديم.
وى اضافه كرد: در اين نامه خواستار ارسال گزارش حواشى پيش آمده 
از سوى تيم مهمان به رسانه ها و فدراسيون شديم تا براى بررسى و برخورد 

احتمالى با حاشيه هاى كادر فنى و ناظر بازى اقدام شود.

همكار گرامى
جناب آقاى مهندس شريف نافعى

عضو محترم شوراى اسالمى شهر گنبد كاووس

با تأثر و تألم خاطر  خبر درگذشت پدر بزرگوارتان را 
مرحوم  آن  براى  منّان  ايزد  درگاه  از  مى گوييم.  تسليت 
غفران و رحمت الهى، براى بازماندگان صبر و شكيبايى 
مسئلت  را  مردم  به  بيشتر  خدمت  توفيق  شما  براى  و 

مى نماييم.
شوراى اسالمى و شهردارى گنبدكاووس


