
 – آق  منصور   – گنبدكاووس 
خبرنگار صحرا : هم زمان با 34- مين 
 ، ايران  اسالمي  انقالب  پيروزى  سالگرد 
111 پروژه عمراني و اقتصادي شهرستان 
 672 بر  بالغ  اعتباري  با  گنبدكاووس 

ميليارد و 625ميليون ريال 
در حضور استاندار گلستان 

به بهره  برداري رسيد. 
براي  كه  ها  طرح  اين 
966 نفر ايجاد شغل نموده 
در محل  مراسمى  اند طى 
پروژه بزرگ هايپر ماركت 
هاوش به صورت متمرگز 

افتتاح شد. 
در  گلستان  استاندار 
مراسم بهره برداري از اين 

و  گذاران  داخل  سرمايه  از  ها،  پروژه 
هاي  ، سرمايه  استان خواست  از  خارج 
خود را در بخش هاي مختلف اقتصادى ، 
توليدى و گردش گرى اين  استان سرمايه 

گذاري نمايند. 
جواد قناعت ادامه داد: همه مسئولين 
نمايندگان   ، استانداري  جمله  از  استانى 

ديگر  و  ائمه  جمعه   ، مجلس  در  مردم 
مديران ، در خدمت سرمايه گذاران بوده 
و براى تسهيل  در امور سرمايه گذارى 
كوتاهى  تالشي  و  هيچ  كوشش  از  ها 

نخواهند كرد. 

از  قدرداني  با   ، گلستان  استاندار 
سرمايه گذاري انجام شده در پروژه هايپر 
در  افزود:  هاوش  گنبدكاووس  ماركت 
صورت حضور ديگر سرمايه گذاران براى 
اجراي پروژه هاي  بزرگ تر ؛ بدون ترديد 

از سوي مسووالن حمايت خواهند شد. 
فرماندار گنبدكاووس نيز گفت: پروژه 

هايى كه مورد بهره بردارى قرار مى گيرند 
شامل   14 طرح گازرساني ، 9 پروژه در 
بخش آب از جمله  سد روستاي ديگچه 
با 1/5ميليون مترمكعب  حجم آبگيري ، 15 
پروژه جهاد كشاورزي و 5 پروژه  تعاون و 

رفاه و امور اجتماعي است. 
افزود:  نوراللهي  نوراهللا 
هاوش  ماركت  هايپر  پروژه 
اعتبار  ريال  ميليارد   250 با 
مشاركت  با  سال  دو  طي 
شهردارى  و  خصوصى  بخش 
آماده  و  گنبدكاووس  احداث 
موجب  كه  است  شده  افتتاح 
ايجاد اشتغال مستقيم براي 210 

نفر شده  است.
گنبدكاووس  مردم  نماينده 
طى  نيز  اسالمي  شوراي  مجلس  در 
سخنانى از مسووالن استان  خواست، در 
شهرستان  حق  استانى،  اعتبارات  توزيع 
شهرستان  دومين  عنوان  به  گنبدكاووس 
و  ها  پتانسيل  به  توجه  با  استان   بزرگ 

ظرفيت هاى آن به درستى ادا شود. 

« دهه فجر مبارك باد »
نيز عمليات  افتتاح و 59 طرح ديگر  در قالب طرح هاى مهندسى رودخانه ها 62 طرح عمرانى 

اجرايى آن آغاز گرديد.

سال پانزدهم ـ  شماره سال پانزدهم ـ  شماره 427427ـ  شنبه ـ  شنبه 2828بهمن ماه بهمن ماه 13911391 ـ  ـ 66 ربيع الثانى  ربيع الثانى 14341434ـ ـ 1616 فوريه  فوريه 20132013 ـ قيمت ـ قيمت   50005000 ريال ريال  
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مصاحبه با فرهاد شيبك
 بخشدار داشلى برون

به بهانه برگزاری مسابقه 
کشتی ترکمنی در دهه فجر

سرپرست شركت آب و 
فاضالب گلستان خبر داد: 

افتتاح ۷ پروژه عمرانی 
با اعتباری بالغ بر ده 

ميليارد تومان 66

توٌرکمن ادبياتی صاحئپادا:
دؤويردش شاهئر 
قيصر  امين پور

 قصه اى كه پرغصه شد
تشريح داليل تعطيلى فرودگاه كالله

صفحه 2

صفحه 6

عكاس: ناصر غراوى

روابط عمومى شركت آب منطقه اى گلستان

روابط عمومى شركت 
توزيع نيروى برق

 استان گلستان

مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان گلستان 
گفت: در شش ماهه نخست سال جاري تعداد 16 هزار 
و 145 مشترك به تعداد مشتركان حوزه توزيع برق 
هزار و 492  تعداد12  اين  از  كه  افزوده شد  گلستان 
مشترك عادي شهري 3 هزار و 356 مشترك عادي 
روستايي و 297 مشترك مصارف سنگين مي باشند.
 121 احداث  از  همچنين  سهابي  قاسم  مهندس 
كيلومتر شبكه فشار متوسط و ضعيف در شش ماهه 
خبر  گلستان  برق  توزيع  حوزه  در  جاري  سال  اول 
فشار  شبكه  كيلومتر   65 ميزان  اين  از  افزود:  و  داد 
متوسط و 56 كيلومتر شبكه فشار ضعيف مي باشد.
 299 مدت  اين  در  همچنين  كرد:  خاطرنشان  وي 
 205 و  هزار   38 ظرفيت  با  توزيع  پست  دستگاه 
شده  نصب  استان  مختلف  نقاط  در  آمپر  كيلوولت 
حاضر  حال  در  توزيع  هاي  پست  تعداد  و  است 
ميليون  يك  ظرفيت  و  دستگاه   84 و  هزار  به13 
است. رسيده  آمپر  كيلوولت   795 و  هزار   728 و 
گلستان  استان  برق  نيروي  توزيع  شركت  مديرعامل 

تصريح كرد: در اين مدت يك ميليارد و  701ميليون 
و 434 هزار و 795 كيلووات ساعت انرژي به شبكه 
توزيع گلستان تحويل و يك ميليارد و 323 ميليون و 
723 هزار و 943 كيلووات ساعت مصرف شده است.
فوق  هاي  پست  تعداد  شهابي  مهندس  گفته  به 
توزيع تحت پوشش اين شركت 27 دستگاه و تعداد 
 1350 ظرفيت  با  دستگاه   44 موجود  هاي  ترانس 
حال  در  خروجي  فيدرهاي  تعداد  و  آمپر  مگاولت 
باشد. مي  دستگاه   195 كيلوولت   20 برداري  بهره 
بيش از564 هزار مشترك در حوزه توزيع برق گلستان 
فعاليت دارند كه از اين تعداد بيش از 336 هزار مشترك 
در مصارف عادي شهري، بيش از 219 هزار مشترك 
مصارف  مشترك   539 و  هزار   8 و  روستايي  عادي 
باشند كه بيش از 470 هزار مشترك در  سنگين مي 
تعرفه  در  مشترك   597 و  هزار   22 خانگي،  تعرفه 
عمومي، 6 هزار و 875 مشترك در تعرفه كشاورزي، 2 
هزار و 131 مشترك در تعرفه صنعتي، 62 هزار و 722 

مشترك در تعرفه تجاري فعاليت دارند.

سيم كشى 
ساختمانها بايد 

بر اساس نقشه و 
محاسبات تاييد شده 
توسط دفاتر مجاز 

تهيه و انجام 
شود. 

بهره بردارى از  111پروژه عمراني و اقتصادي در گنبدكاووس 

تايكماه آينده انجام مى شود:
اولين پرده آب با قابليت نمايش تصاوير  در گرگان

افزايش تعداد مشتركين برق در گلستان

 توقيف 150 دستگاه خودروي متخلف در گلستان

در سوگ چهار جوان غرق شده در دريادر سوگ چهار جوان غرق شده در دريا  

 به كدامين گناه ؟  به كدامين گناه ؟ 

مردم ما اين روزها از تورم و گرانى هايى كه لحظه به لحظه فربه و فربه 
تر مى شود، رنج مى برند. اين گرانى ها چه حبابى باشد چه واقعى، زندگى 
را سخت و طاقت فرسا كرده است. تورم افسار گسيخته، بى رحمانه در حال 
ُسر دادن طبقه متوسط به طبقه پايين جامعه است. متاسفانه اين موضوع خبر 
از گسترش و افزايش فقر دارد. چنانچه هر چه زودتر فكرى اساسى و ريشه 
اى نشود تبعات خانمانسوز آن همچون اپيدمى اجتماع را فراخواهد گرفت.

از  اثبات شده است. هيچ يك  ارگانيك در جامعه بشرى اصلى  ارتباط 
حوزه هاى اجتماعى را نمى توان انتزاعى و جدا از هم بررسى كرد. وقتى در 
حوزه اى كاستى و نقص باشد بى شك علل آن بى ارتباط با حوزه هاى ديگر 
نيست. وقتى تورم روز به روز بر حجم خود مى افزايد اين نشانه آن است 
كه موتور اقتصاد ريپ مى زند. پس هرچه زودتر براى رفع نقص تالش كرد. 
با بخشنامه نمى  تنها فشار و تحكم براى كنترل بازار و تورم كافى نيست. 
توان جلو گرانى ها را گرفت . هرچند ممكن است براى مدتى كوتاه كارساز 
باشد ولى يقينا در اندك زمان نشانه هاى منفى خود را در حوزه هاى ديگر 

بروز خواهد داد.
آمار را مى توان آنگونه كه باب ميل است ارائه داد ولى زندگى معيشتى 
افراد كارى به آمارسازى ندارد. زيرا سفره هاى خالى بطالن بسيارى از اعداد 
نيز ضعيف شدن  اقتصاد  ارقام را فاش و عيان مى كند. مردم بدون علم  و 

قدرت خريد خود را تشخيص مى دهند. 
رقابت سالم و آزاد يكى از نشانه هاى سالمت اقتصاد است. اما اين اصل 
غيرقابل انكار بازار، ارتباط مستقيم با حوزه سياسى جامعه دارد. رقابت سالم 
در يك جامعه تكثرگرا با يك سيستم باز سياسى فراهم مى شود. براى تداوم 
را  نقش  بيشترين  مطبوعاتى  نظارت  حاكميتى،  نظارت  جز  به  سالم  رقابت 
بازى مى كند. مطبوعات اگر بتواند بدون هراس از صاحبان قدرت و سرمايه 
يافته هاى خود را آزادانه و بدون دغدغه منتشر كند بازدارندگى آن به مراتب 

بيشتر از صدور احكام و جرايم تنبيهى خواهد بود. 
بيشترين فشار گرانى ها بر گرده افراد كم درآمد و طبقات پايين جامعه 
است. حقوق و دستمزدها براساس تورم تعيين نمى شود. در نتيجه كسانى 
كه حقوق ثابت دارند به شدت قدرت خريدشان پايين آمده است. در چند 
ماه گذشته با افزايش تورم حقوق ها براساس توان خريد عمال به يك سوم 
تقليل يافته است. در شرايط كنونى مردم تا حدودى مشكالت كشور را كه 
با افزايش تحريم ها بوجود آمده درك مى كنند. اما آيا همه مشكل جامعه ما 
تحريم ها هستند يا سياست هاى غلط اقتصادى و مديريتى هم دخيل بوده 
است.؟ بياييم قدرى با مردم خود رو راست باشيم. زمان آن رسيده است كه 
از توجيه هاى بنى اسرائيلى دست برداريم. به جاى پاك كردن صورت مسئله 

براى  حل آن اقدام كنيم.
* ح. كمى

يادداشت هفته

گرانی هايی که آمار دولتمردان را دور زد!

نمايش  قابليت  با  آب  پرده  نخستين  
تصاوير ليزرى به همراه آب نما در ميدان 
شهيد مفتح  ،بزودى به بهره بردارى مى رسد.

به گزارش  مركز ارتباطات و اطالعات 
روابط عمومى شهردارى گرگان ؛ معاون فنى 
و عمرانى  اين شهردارى گفت: نخستين  
پرده آب با قابليت نمايش تصاوير ليزرى به 
همراه آب نما در ميدان شهيد مفتح بزودى 

به بهره بردارى مى رسد.
محسن احمدى افزود: پس از اجراى 
پروژه هاى بهسازى ميادين  ، اجراى آب 
در  فعاليتهاى  اهم  از  ميادين  اين  نماهاى 

دست اقدام است.
به گفته معاون فنى و عمرانى شهردارى 
ميدان  مكانى  موقعيت   دليل  به   : گرگان 
شهيد  بزرگراه  مسير   در  كه  مفتح  شهيد 
و  مسافران  تردد  و  كالنترى(كمربندى) 
گردشگران قرار گرفته ،اجراى اين پروژه 
در مسير المان ميدان بسيج (برج گرگان) و 
مجموعه در حال احداث فرهنگى تجارى 
شهر به جلوه  و ارتقاى اين منظر افزوده 
و ورودى زيبايى را در خاطر مسافران و 

گردشگران تداعى خواهد كرد.
احمدى  ميزان اعتبار پيش بينى شده 

براى اين پروژه را 600 ميليون ريال اعالم 
كرد و در ادامه از آغاز عمليات بهسازى  

ميدان شهيد مدرس نيز خبر داد.
معاون عمرانى اين شهردارى افزود:پس 
از انجام مطالعات ترافيكى ،طرح هندسى 
جديد ميدان تهيه  و در جهت بهبود محيط 
شهرى ، طرح  معمارى مناسبى با برآورد 
با  كه  شده  تهيه  ريال  ميليون   800 اوليه 
تاسيسات  جابجايى  و  پيمانكار  انتخاب 
محدوده پروژه ، عمليات اجرايى آن  طى  

روزهاى آينده آغاز خواهد شد.

رئيس پليس راه فرماندهي انتظامي گلستان گفت: 
طي 48 ساعت گذشته 150 دستگاه خودروي متخلف 

توقيف و به پاركينگ منتقل شد .
به گزارش خبرگزارى مهر، سرهنگ عليرضا قدمي 
از تشديد برخورد با متخلفان حادثه ساز طي 48 ساعت 
گذشته در سطح جاده هاي استان خبر داد و گفت: 
طي اين مدت با 800 دستگاه خودرو به دليل سرعت 
غيرمجاز و 300 دستگاه خودرو به دليل سبقت غير 
مجاز برخورد قانوني شد  .وى ادامه داد: طي اين مدت 
همچنين 150 دستگاه خودرو به دليل ارتكاب جرائم 

گوناگون توقيف و به پاركينگ منتقل 
شدند .

فعاليت  تشديد  راستاي   در 
هاي انتظامي در گرگان 33 دستگاه 
 24 طي  متخلف  موتورسيكلت 
ساعت گذشته توقيف شد  .سرهنگ 
انتظامي  فرمانده  نژاد  عارف  علي 
گرگان گفت: طي 24 ساعت گذشته 

فعاليت هاي انتظامي در اين شهر به منظور برخورد 
تحت  متهمان  و  سارقان  و  متخلف  موتورسوران  با 
تعقيب تشديد پيدا كرد  .وي افزود: در راستاي اجراي 
دستگاه  پنج  و  موتورسيكلت  دستگاه  طرح 33  اين 
خودروي متخلف توقيف و جهت سير مراحل قانوني 
نژاد  عارف  شدند  .سرهنگ  داده  انتقال  پاركينگ  به 
همچنين دستگيري سه سارق و 14 مظنون به سرقت را 
از ديگر موفقيت هاي اجراي اين طرح دانست و گفت: 
طي اين عمليات ها چهار خرده فروش به همراه يك 

نفر شرور دستگير و تحويل مقام قضايي شدند .

مركز تخصصى ترميم مو
پيـــوند

تخصصى ترين مركز ترميم مو در شمال كشور
بنيانگذار تكنيك هاى جديد و انحصارى

گرگان. خيابان وليعصر. عدالت 16/ مجتمع مرجان طبقه اول واحد 109
0911-3750969 * 071-2266010

 چهار ماه مانده به دور چهارم انتخابات 
شوراى شهر وروستا

چهار نکته برای شورای چهارم

يادداشت هفته
گرانی هايی که آمار 
دولتمردان را دور زد!


