
پيام وزيرفرهنگ و ارشاد اسالمى: 
 برخود مي باليم كه صاحب گنجي 

هستيم. مختومقلي  هم چون 
 282 دولتي  مراسم رسمي  بيات، خبرنگار صحرا:  آنه محمد 
برگزار  ظهر  از  قبل  ساعته   2 تاخير  با  مختوقلي   تولد  سال  مين 
گرديد، در مراسم رسمى و دولتى نسبت به سال هاي قبل جمعيت 
افراد  و  مسئولين  بودند،  برنامه  اجراي  منتظر  سايبان  زير  بسيار 
به  پررنگ  تر  محلي  زنان  حضور  مي خورد.  چشم  به  بسيار  عادي 

مى رسيد.  نظر 
خوش آمد  حضار  به  مراوه تپه  فرماندار  قر جه  تاجي  اسماعيل 
مرزي  مناطق  در  اميد  و  تدبير  دولت  عملكرد  از  وي  گفت 
بازگشايي  خواستار  استاندار  از  و  داشت  نسبي  رضايت  مراوه تپه 
ياد كرده اند، حاج  آن  از  نيز  «ناي باداي» شد كه مختومقلي  گمرك 
به حضار  نوبه ي خود  به  نيز  مراوه تپه  امام جمعه ي  آخوند غراوي 

خوش آمد گفت و 2 بيت از شعر فراغي را تفسير كردند.
گلستان  نماينده ي  و  گرگان  جمعه ي  امام  نورمفيدي  اهللا  آيت 
اشعار  از  ابياتي  مختومقلي،  مشتقان  در مجلس خبرگان در حضور 
مختومقلي را به زبان تركمني قرائت كرد و سخنان كوتاهي در بعد 
و  منتقد  حضار  بعضي  داشت.  بيان  فرزانه  عالم  آن  اشعار  معنوي 

انتخاباتي قلمداد مي كردند. روشنفكر حضور وي را 

جالب اين كه، استاندار گلستان در نطق خود در جوار آرامگاه 
منافع تركمن ها  به عنوان حاميان  را  نورمفيدي  فراغي در آق توقاي، 
ياد كرد، دكتر صادقلو ضمن تقدير از حضور سفير تركمنستان در 
داشت  اعالم  و  كرد  توصيف  كشيده  هجران  را  مختومقلي  ايران، 
تشبيه  فردوسي  به  را  مختومقلي  كه  بزرگواران  بعضي  برخالف 
مي كنند،  من اشعار آن بزرگوار را به مولوي نزديك مي دانم. نگاه 

به شعر مختومقلي نگاه به تمامي مسايل است.
از  و  است  گفته  مسلمين  وحدت  از  مختومقلي  افزود:  وي 
اختالف آنان انتقاد كرده اند. مختومقلي فراغي قبل از اين كه شاعر 

و حكيم باشد، قرآن خوان بوده، زبان مختومقلي قرآني است.
به  پارسال  كه  ايران  در  تركمنستان  سفير  قربان اف  احمد 
از  تشكر  ضمن  يابد،  حضور  آق توقاي  در  بود  نتوانسته  داليلى 
استاندار گلستان و سران دو كشور ايران و تركمنستان گفت: اشعار 
نيز  خوبي  استقبال  از  و  ترجمه  دنيا  زبان  چندين  به  مختومقلي 
چهار  كشور  دو  سران  داشت،  اذعان  وي  است  بوده  برخوردار 
بين دو كشور طرح هاي  داشتند،  باهم مالقات  در سال گذشته  بار 
شده  بسته  راه آهن  و  تجارت  صنعت،  زمينه ي  در  كالني  اقتصادي 

است و ارتباط  ديپلماتيك خوبي بين آنان برقرار مي باشد.
فضيلت  آقا  حاج  توسط  اسالمي  ارشاد  و  فرهنگ  وزير  پيام 
پيام  از  بخشي  در  گرديد،  قرائت  گلستان  اسالمي  ارشاد  كل  مدير 
آمده است: آرزوهاي مختومقلي، دين طلبانه بوده، و نقش شاعر در 
پاسداشت زبان و ادبيات تركمن هم چون فردوسي در زبان فارسى 
و  عربي  فارسي،  لغات  از  مملو  ايام  همان  در  كه  زباني  مي باشد. 
داشته،  شيدايي  روح  و  اجتماعي  شاعر  مختومقلي  است.  بوده   ...
مختومقلي  هستيم.  عظيمي  گنج  چنين  صاحب  كه  مي باليم  برخود 

مايه ي فخر تركمن هاي ايران، تركمنستان و ... است.
شريف  مردم  با  همراه  كه  مي بالد  برخود  اميد  و  تدبير  دولت 

تركمن مراسم 282 مين سال تولد آن فرزانه را جشن مي گيرد.
را  مختومقلي  ويژه ي  خلعت  تركمنستان  سفير  مراسم  پايان  در 
به عبا ايشان محمدي از نوادگان دولت محمد آزادي پدر بزرگوار 

كرد. اهدا  مختومقلي 
پركار  نويسنده ي  توسط  كه  مختومقلي  دانشنامه ي  كتاب  از  و 
شد  رونمايي  بود  شده  تدوين  جلد   2 در  جرجاني  موسي  تركمن 
و هدايايي به وي از طرف آيت اهللا نورمفيدي و استاندار گلستان 
گرگان زمين  تركمن هاي  جمعيت  ارشد  اعضاي  و  رسانه  اهل  و 

اهدا گرديد.
رونمايي  خصوص  در  مسئولين  و  حضار  از  جرجاني  موسي 
در  دكتر صادقلو  كرد.  تشكر  و  تقدير  مختومقلي  دانشنامه ي  كتاب 

پايان مراسم ضمن تقدير از فرماندار مراوه تپه اذعان داشت:
كه  مختومقلي  ديوان  ترجمه ي  از  روزي  چنين  در  پارسال 
بود  گرفته  صورت  راد  اعظمي  گنبددردى  استاد  مرحوم  توسط 
رونمايي شد، امسال از كتاب وزين استاد بزرگوار موسي جرجاني 

مي شود. رونمايي 
مراسم جمعه: حاشيه 

استاندار  به  مراوه تپه  بانوان  توسط  تركمني  قاليچه ي  اهداي   -
گلستان

به  گرگان زمين  تركمن هاي  طرف  از  هدايايي  اهداي   -
شاهرودي  اهللا  آيت  نورمفيدي،  اهللا  آيت  گرگان  امام جمعه ي 

فرماندار مراوه تپه. استاندار و  نماينده ي مجلس خبرگان، 
- حضور صدا و سيما در مراسم جمعه  پررنگ بود.

پررنگ  شب  مراسم  در  رسانه  اصحاب  خبرنگاران،  حضور   -
بود.

بعد  بين حضار  تركمنستان  سفير  و  استاني  مسئولين  - حضور 
از مراسم چند صباحي  صرف ناهار را به تأخير انداخت.

امروزه اين واقعيت را بايد پذيرفت كه ش رايط آب 
و هوائى تغيير نموده و به تبع آن منابع آبى نيز دچار 
نقصاناتى شده است و بايد برنامه ريزى جامع و مدونى 

براى مقابله و روياروئى با اين پديده اتخاذ نمود.
ايران كشورى است كه در محدوده خشك جهانى 
قرار دارد و ميانگين بارش آن در حدود 250 ميليمتر 
است كه در مقايسه با 860 ميليمتر بارش جهانى مقدار 
كمى مى باشد. با توجه به اين كه پراكنش بارندگى در 
ايران بسيار زياد است به طورى كه در سواحل شمال 
ميليمتر  به 2000  بارش  گيالن  استان  خصوصًا سمت 
ميرسد در صورتى كه در مركز ايران بارش به ندرت 
تا 100 ميليمتر است كه آنهم بصورت رگبارى و آنى 

مى باشد.

عكس: مسير رود خانه در روستاى دهنه از بخش 
كيلومتر شرق  مركزى شهرستان گميشان در حدود 4 

درياى خزر.
حاشيه  در  گيرى  قرار  علت  به  نيز  گلستان  استان 
شرقى و جنوب شرقى درياى خزر تنوع اقليم متفاوتى 
در  كوهستانى  هواى  و  آب  از  كه  طورى  به  دارد  را 
قسمت هاى جنوبى  تا آب و هواى خشك وگرم در 

قسمت هاى شمالى مشاهده مى شود.
در  گلستان  استان  شمالى  نيمه  اينكه  به  توجه  با 
شرايط  و  گرفته  قرار  خشك  نيمه  و  خشك  محدود 
آبى آن هميشه در مرز هشدار قرار دارد به طورى كه 
نگارنده در مجموعه تحقيقات خود كه به صورت كتاب 
* نيز تحليف شد كه در آن خشكسالى ها را با استفاده 
از روش زنجيره ماركف و روش بارش استاندارد در 
يك دوره 30 ساله در ده ايستگاه هواشناسى و تبخير 
سنجى بررسى نموده كه خشكسالى و خشك فصلى در 

اغلب ايستگاه ها نمود داشت.
اخير  سال  چند  در  بارش  نزولى  سير  به  توجه  با 
خصوصٌا در سال هاى 92و93 و كاهش آب رودخانه 
هاى اترك و گرگانرود به علت باال بودن درصد حجم 
اين  روى  بر  شده  ساخته  سدهاى  در  اى  ذخيره  آب 
رودخانه ها و استفاده بيش از حد در بخش كشاورزى 
آبى  كم  با  مسير  از  بعضى  در  رودخانه  اين  امروزه 

شديدى مواجه هستند.
اگر وضعيت كم آبى در استان ادامه يابد و بدون 
درآينده  گردد  استفاده  سدها  و  ها  رودخانه  از  برنامه 
و خشك  ها  خانه  رود  آب  كاهش  با  دور  چندان  نه 
شدن زمين ها شروع پديده گرد و غبار و ريز گردها را 
در استان خصوصًا از بخش هاى شمالى استان شاهد 

خواهيم بود.
امروزه آب رودخانه گرگانرود كه 67 درصد آب 
علت  به  دارد  جريان  رودخانه  اين  در  استان  سطحى 
احداث سدهاى عظيم 8 سد در حال بهره بردارى 2 
سد الستيكى در حال بهره بردارى 2 سدالستيكى در 
حال اجرا و2سد در حال اجراى ساخت و  1 سد در 

حال مطالعه فقط در روى اين رودخانه مى باشند
مى  شمار  به  هاى خزنده  بحران  خشكسالى جزء 
رود كه در طول زمان خود را نشان ميدهد لذا برنامه 
و  مطالعه  براى  كافى  فرصت  گيران  تصميم  و  ريزان 
مديريت اين پديده روبه رشد را دارند. لذا از هم اكنون 
مسئولين  از  متشكل  اى  كميته  كه  شود  مى  پيشنهاد 
ارشد استانى و كارشناسان خبره تشكيل و راه كارهاى 

مناسب و برنامه مدون طرح ريزى گردد.
و  تركمن  بندر  شهر  دو  براى  آبى  كم  مشكالت 
با  ها  تابستان  در  آبى خصوصًا  مواقع كم  در  گميشان 
مشكالت عديده اى روبه رو خواهد گرداند با توجه به 

نقشه شماره موجود در اين متن
شهرستانهاى گميشان و بندرتركمن در منتهى اليه 
رودخانه هاى گرگانرود و قره سو واقع مى باشند و از 

هيچ گونه مخازن آبى برخوردار نيستند.
آب آشاميدنى و كشاورزى شهرستان بندرتركمن از 
طريق 500 حلقه چاه داراى مجوز و شهرستان گميشان 
از طريق 80 حلق چاه داراى مجوز تامين مى شودكه 
در مقايسه با ساير شهرستان هاى استان، گميشان پائين 

ترين و بندر تركمن بعد از آن قرار دارد.

علت  به  گميشان  و  بندرتركمن  هاى  شهرستان   
خصوصًا  اطراف  شهرهاى  به  آبى  منابع  به  وابستگى 
براى  كافى  آبى  منابع  نبود  عدم  و  گرگان  و  كردكوى 
استحصال و سفره هاى آبى زياد قابل استفاده مشكالت 
شهرستان  كه  بطورى  بود  خواهد  چندان  دو  آبى  كم 
گميشان با داشتن روستاهاى نوار مرزى و روستاهاى 
با   (1393) گذشته  سال  تابستان  در  مركزى  بخش 
خانگى  مصارف  براى  حتى  شديد  آبى  كم  مشكالت 
روبه گشتند در صورتى كه با نگاه اجمالى به اين مناطق 
مصرف زيادى غير از مصارف خانگى ندارند زيرا كه 
در اين مناطق نه صنعت آنچنان وجود دارد و نه زمين 
و  دامدارى  اندك  وجود  تنها  فعال،  آبى  كشت  هاى 

مرغدارى دليل كافى نمى تواند باشد.
اما بايد بتوان مديريت داشت زيرا كه بدون داشتن 
اگر  كرد  مديريت  را  موجود  منابع  توان  نمى  برنامه 
از  انرژى  منابع  اوج مصرف  مواقع  در  نتوانند  مديران 
قبيل آب ،برق،گاز،را مديريت كنندبا راهكار قطعى يا 

جيره بندى نمى توان جوابگوى مردم شد.
به  آمارهاى سازمان هواشناسى وآنچه  به  با توجه 
عينه ديديم بارش امسال 93و سال قبل 92 نسبت به 

سال هاى گذشته كاهش چشمگيرى داشته است.
فرمايد:  مى  آب  متخصص  كالنترى  عيسى  دكتر 
آب  با  باشد  كشاورزى  سهم  كاهش  بر  بايد  «تمركز 
توان  مى  كشاورزى  زمين  هكتار   20 تا   10 مصرفى 
را  مثل چادرملو  عظيم صنعتى  مجموعه  نياز يك  كل 
برآورده كرد اين آب در بخش كشاورزى حداكثر 40 
براى 4000  كند،اما در بخش صنعت  ايجاد مى  شغل 
هزار نفر ارزش افزوده آن بر كشور در نهايت 40 هزار 
دالر خواهد بود امادر بخش صنعت اين آب مى تواند 

400 ميليون دالرى براى كشور به بار آورد.
بايد توجه كنيم كه بيش از 90 درصد آب كشور 
در بخش كشاورزى مصرف مى شود اما بيشتر تمركز 
در  است.  معطوف  آب  خانگى  مصارف  بر  تبليغات 
ورودى  از  35درصد  آب،  توزيع  شهرى  شبكه  همين 
به  كه  شود  مى  ،اتالف  شبكه  پوسيدگى  علت  به  ها 
حساب مردم گذاشته مى شود و با كم كردن اين عدد 
از مصرف مردم ، سرانه مصرف خيلى بيشتر از متوسط 

جهانى نخواهد بود»      
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گزارشاخبار استان
سرکنسولگری ترکمنستان در 

گلستان تاسيس شود
اولكاميز - رئيس اتاق بازرگانى گرگان گفت: خواسته به 
حق استان گلستان تاسيس سركنسولگرى كشور تركمنستان 

در استان است.
نشستى  در  بهرامى  رمضان  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
كه ظهر يكشنبه در جمع خبرنگاران برگزار شد، به حضور 
مسئوالن و سفير تركمنستان در استان اشاره و اظهار كرد: 
به نظر مى رسد پس از 20 سال استقالل كشور تركمنستان 
و همسايگى با استان گلستان و خواهرخواندگى بين گنبد 
و نفت داغ، وجود قوم بزرگ تركمن در منطقه گلستان و 
همچنين مراودات باالى تجارى گلستان و تركمنستان، ايجاد 
و  منطقى  خواسته  گلستان  در  تركمنستان  سركنسولگرى 

بجايى باشد.
وى با اشاره به افتتاح خطوط ريلى ايران- تركمنستان 
– قزاقستان گفت: اين خط آهن مى تواند از بار ترافيكى 

مرز كم كند.
بهرامى ضمن اشاره به تفاهم نامه هاى امضاء شده فى 
مابين گفت: تفاهم نامه ها بايد عملياتى و اجرايى شوند و 
وظيفه داريم درخصوص عملياتى شدن آنها پيگيرى هاى 

الزم را انجام دهيم.
براى  افزود: صدور ويزا و رواديد  اتاق گرگان  رييس 
تجار و بازرگانان و همچنين هيئت هاى تجارى بسيار مشكل 
اين  رفع  در جهت  تركمنستان  دولت  اميدواريم  كه  است 

مشكل تالش كند.
محصوالت  برداشت  فصل  به  اشاره  ضمن  بهرامى 
كشاورزى در گلستان گفت: گلستان اين امكان را دارد كه 
محصوالتى با كيفيت باال و هزينه پايين تر به تركمنستان 

صادر كند.
رئيس روابط عمومي گازگلستان گفت:

 براي محكم كردن شيلنگ گاز 
حتمًا ازبست فلزي مناسب  

استفاده شود
در  موسوي  جواد  سيد 
مصاحبه با پايگاه خبري گاز 
جدي  بر  تاكيد  با  گلستان 
گرفتن نكات ايمني در همين 
محكم  براي  افزود:  رابطه  
يك  از  گاز  شيلنگهاي  كردن 
طرف به وسائل گاز سوز و از 
يك طرف به لوله كشي گاز 
حتما بايستي از بستهاي فلزي 

مناسب استفاده كرد
و ي تصريح كرد:پيچاندن سيم يا هر چيز ديگر به جاي 
بست، باعث بريده شدن و جدا شدن شيلنگ از اتصاالت 
مورد نظر شده و يا شيلنگ را نگه نمي دارد كه در هر دو 

صورت باعث نشت گاز خواهد شد.
موسوي با بيان اينكه عدم رعايت اين نكته ساده  ولي 
متعددي  شده است  بروز  حوادث  به  تاكنون منجر  مهم 
گفت: پس از نصب بست فلزي در مرحله بعد مهمترين 
اقدام  آزمايش نشت گاز است كه  در اين زمينه استفاده از 
كف صابون مناسب ترين روش براي تشخيص نشتي  بوده و 
دقت داشته باشيد براي اين كار هرگز از شعله استفاده نكنيد.
ايشان در ادامه با اشاره به اينكه هر شير مصرف فقط بايد 
به يك وسيله گاز سوز وصل شود ابراز داشت: مشتركين 
گرامي توجه داشته باشند چنانچه بعضي از شيرهاي مصرف 
گاز مورد استفاده قرار نمي گيرد بايد  با درپوش مناسب 

مسدود شود.
 رئيس روابط عمومي شركت گاز استان گلستان  در 
خاتمه اظهار داشت: گاز طبيعي به عنوان يكي از نعمت هاي 
خدادادي   نقش برجسته اي در تامين رفاه و آسايش مردم  
دارد بنابر اين استفاده نادرست و نابجا از اين نعمت نيز مي 

تواند تهديد بزرگي براي  سالمت مشتركين باشد.

حوادث روزهای تعطيل مرگ 
پنج نفر را در گلستان رقم زد

عليرضا  سرهنگ 
در  يكشنبه  روز  قدمى 
با خبرنگار  گفت و گو 
در  داشت:  اظهار  ايرنا 
اين  اى  جاده  حوادث 
سه روز چهار نفر جان 
دادند  از دست  را  خود 

كه اولين فوتى روز پنجشنبه در حوزه پليس راه شهرستان 
گنبدكاووس بود.

دستگاه  يك  واژگونى  همچنين  كرد:  اضافه  وى 
خودرو در جمعه شب باعث مصدوميت شديد يكى از 
سرنشينان آن شد كه وى به بيمارستان منتقل و براساس 
استان، فوت  قانونى  پزشكى  از  دريافتى  آخرين گزارش 

كرده است.
مورد  دو  نيز  شنبه  روز  داد:  ادامه  قدمى  سرهنگ 
حوادث جاده اى در استان روى داد كه باعث مرگ دو 

نفر شد.
يك  برخورد  نيز  و  خودرو  واژگونى  وى  گفته  به 
دستگاه سوارى با عابر پياده (خانم) در حوزه شهرستان 

مينودشت مرگ اين دو نفر را در پى داشت.
رييس پليس راه هاى گلستان افزود: واژگونى تراكتور 

در يك زمين كشاورزى نيز باعث مرگ راننده آن شد.
بدليل  ايام  اين  بيشتر حوادث  اينكه  بر  تاكيد  با  وى 
اين  علت  شد:  يادآور  است،  بوده  خودرو  واژگونى 
واژگونى ها كه بيشتر در جاده هاى فرعى به وقوع پيوسته 
سرعت زياد و عدم توانائى راننده در كنترل خودرو بوده 

است.
هزار  پنج  بر  افزون  ايران  شمال  در  واقع  گلستان 
با  گردشگرپذير  و  مرزى  استان  اين  دارد،  راه  كيلومتر 
مازندران  استان هاى  و  درياى خزر   ، تركمنستان  كشور 

، سمنان و خراسان شمالى همسايه است.

معاون سياسى استاندار گلستان: 
از انتقاد ترسى نداريم / در انتصابات مشكالتى وجود دارد

معضل كم آبى در استان گلستان و لزوم مديريت عاجل آن

عبدالحافظ پناهى
 مدرس دانشگاه پيام نور

Email:Hafez.panah@yahoo.com

معاون سياسى، امنيتى و اجتماعى استاندار گلستان 
با ابراز گاليه از برخى رسانه ها و مطبوعات گفت: از 
انتقاد ترسى نداريم اما انتقاد زمانى ارزشمند و اثرگذار 

است كه در كنار آن راهكار هم ارايه شود.
معاون سياسى استاندار گلستان: از انتقاد ترسى نداريم

طهماسبى  اصغر  ايرنا، على  خبرگزارى  گزارش  به 
روز سه شنبه در شوراى اطالع رسانى استان گلستان 
تحمل  لحاظ  به  دولت  اين  داريم  اعتقاد  قويا  افزود: 
عظيم  مشكالت  و  ميراث  كنار  در  انتقادات  همزمان 
به جا مانده از قبل، مظلوم ترين دولت تاريخ انقالب 

اسالمى ايران است.
وى ابراز داشت: در حاليكه دولت با مشكالت و 
محدوديتهاى زيادى كشور را اداره مى كند حتى صدا و 
سيما از هر فرصتى براى انتقاد استفاده مى كند بطوريكه 
دولت  كوبيدن  براى  فرصتى  به  نيز  ورزشى  مسابقات 

تبديل شده است.
انتقادات  و  ندارد  رسانه  دولت  اينكه  بيان  با  وى 
يكطرفه است، گفت: در 8 سال دولت قبل انسداد به 

قدرى شديد بود كه در محيط هاى مذهبى و مساجد 
نيز تريبون نداشتيم اما اكنون مخالفان دولت آزادانه و به 

دلخواه خود هر گونه انتقادى را مطرح مى كنند. 
در  داشت:  ابراز  گلستان  استاندار  سياسى  معاون 
سايه فضاى باز سياسى ايجاد شده، پارسال حدود 90 
سخنران كشورى با حضور در محافل مختلف گرگان به 
ايراد سخنرانى پرداختند و حتى افرادى كه در مسووليت 
هاى سياسى كشور فعاليت دارند، شديدترين انتقادها را 

به دولت بيان داشتند.
دولت  مخالفان  حاليكه  در  كرد:  اضافه  طهماسبى 
بى پروا و آزادانه انتقاد مى كنند، حتى مطبوعات محلى 
گلستان نيز كمتر حرفهاى ما را منعكس مى كنند يا در 
ارتباط با مسايل مهم روز همچون مذاكرات هسته اى 

مقاله اى منتشر نمى كنند.
داد:  ادامه  گلستان  رسانى  اطالع  شوراى  رييس 
ممكن است برخى مشكالت وجود داشته باشد اما بيان 
انتقاد زمانى موثر و مفيد است كه با رعايت چارچوب 
هاى الزم و در كنار ارايه راهكار عنوان شود، در شرايط 

كنونى حتى خودى ها هم انتقاد مى كنند.
نماينده  نورمفيدى  اهللا  آيت  از  ادامه  در  طهماسبى 
ولى فقيه در گلستان به عنوان ظرفيتى بى بديل براى 
اين استان ياد كرد و ابراز داشت: بايد قدر ايشان را به 
خوبى دانست، حضور معظم له همچون لنگرى باثبات 

براى پويايى استان گلستان ارزشمند است.
انتصابات  بحث  در  كرد:  تاييد  همچنين  وى 

مشكالتى وجود دارد. /  

رييس دانشگاه علوم پزشكى و خدمات بهداشتى و 
درمانى استان گلستان گفت: براى ارايه خدمات مطلوب 
بهداشتى و درمانى، اين استان نياز به چهار هزار و 400 

تخت بيمارستانى ديگر دارد. 
به گزارش ايرنا رئيس دانشگاه علوم پزشكى استان 
روز دوشنبه اظهار داشت: اكنون در بيمارستان هاى دولتى 
استان يك هزار و 850 تخت، در بخش عمومى شامل 
بيمارستان هاى تامين اجتماعى گرگان و گنبدكاووس 200 
تخت و در بخش خصوصى بين 250 تا 300 تخت فعال 

وجود دارد.
وى ادامه داد: در نظر است با افزايش 300 تخت در 
سال جارى به ظرفيت موجود، بخش اندكى از كمبودها 

جبران شود.
هزار  يك  هاى  بيمارستان  با ساخت  گفت:  رياحى 
تختخوابى گرگان و 800 تختخوابى گنبدكاووس در سه 

سال آينده نيز بخشى از مشكالت برطرف خواهد شد.
رييس دانشگاه علوم پزشكى گلستان افزود: يكى از 
اولويت هاى درمانى استان رفع كمبود تخت در بخش 
مراقبت هاى ويژه و توسعه بخش شيمى درمانى مى باشد 
و قسمتى از افزايش ظرفيت تخت بيمارستانى در سال 

جارى، مربوط به اين بيماران است.
وى در خصوص آخرين وضعيت عمليات اجرايى 

اين  گفت:  نيز  گرگانى  طاهرى  اهللا  آيت  بيمارستان 
بيمارستان تحويل وزارت راه و شهرسازى شده، اما هنوز 

پيشرفت محسوسى در اجرا ندارد.
رييس دانشگاه علوم پزشكى گلستان در خصوص 
گفت:  نيز  محروم  مناطق  در  كوچك  هاى  بيمارستان 
ارزيابى ها نشان مى دهد كه بيمارستان هاى زير 80 يا 
100تختخوابى مانند واحدهاى راميان و آزادشهر بازدهى 

و شرايط مطلوب براى ارايه خدمات مناسب را ندارند.
وى يادآور شد: براى شهرستان هاى دور دست مانند 
مراوه تپه، بايد بخشى از زيرساخت ها و امكانات را به 
فعليت رسانده و بتوانيم يك بيمارستان تجميعى در اين 
درمانگاه  فراهم شود،  اگر شرايط  و  باشيم  داشته  حوزه 
تخصصى درمان بستر اين شهر را با افزايش ظرفيت، ارتقا 

خواهيم داد.
سال  هاى  برنامه  ديگر  خصوص  در  رياحى  دكتر 
جارى، اظهار كرد: يكى از دغدغه هاى اصلى مردم كه 
از سال هاى قبل در استان وجود داشت، بخش سوانح 
و سوختگى بيمارستان 5 آذر گرگان بوده كه عمليات آن 
در حال پايان است و در نيمه اول امسال به بهره بردارى 

خواهد رسيد.
وى يادآور شد: ارتقاى خدمات و ظرفيت بيمارستان 
افزايش تخت در  با كمك مسووالن و خيرين و  كالله 

بيمارستان هاى بندرگز و مينودشت و نيز افزايش تخت 
اقدامات  از  بخشى   ICU و   CCU ويژه  هاى  مراقبت 

ديگر در سال جارى خواهد بود.
رياحى در خصوص بنياد خيريه نورآوران سالمت و 
حضور آنان در استان گلستان نيز گفت: اين حضور در 
واقع اميد را در دل مردم منطقه محروم مراوه تپه ايجاد كرد.
وى اظهار اميدوارى كرد كه نور آوران سالمت بتوانند 
در بخش هاى ديگر نيز خدمات تخصصى به مردم محروم 

مناطق مختلف ارايه كنند.
چشم  بخش  در  سالمت  آوران  نور  خير  پزشكان 
فروردين سال جارى  نيمه  از  پزشكى  دندان  پزشكى و 
در مراوه تپه دورترين و شرقى ترين شهر استان گلستان 
مستقر و در حال ارايه خدمات به مردم محروم اين منطقه 

هستند.

دكتر رياحى: 
استان گلستان نياز به چهارهزار تخت بيمارستانى دارد


