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خبرنگار صحرا: جمعيت 24 هزار 
توجه  با  برون  داشلى  بخش  نفرى 
ها  سختى  و  مشكالت  تمامى  به 
محكم و استوار از مرز هاى شمالى 
كشور صيانت ميكنند با توجه اينكه 
امنيتى  اصلى  اركان  از  مرزنشينان 
در  مردم  داشت  نگاه  هستند  كشور 
امنيت  بردن  باال  و  مرزى  مناطق 
اقتصادى  توسعه  مرزهامستلزم 
مولفه  نيز  اقتصادى  توسعه  و  است 
داشلى  مرزى  بخش  دارد.  هايى 
وجود  با  كه  است  اى  منطقه  برون 
هاى  ظرفيت  فراوان  محروميت 
از  دارد.  توسعه  براى  زيادى  بسيار 
ظرفيت هاى اين بخش براى توسعه 
مى توان به بخش كشاورزى ، توسعه 
بازارچه مرزى و وجود تاالب هاى 

بين المللى اشاره كرد . 
اقتصادى  توسعه  اساس  و  پايه 

راهاى مواصالتى است بيشتر از يك 
از برنامه احداث جاده گنبد به  دهه 
و  گذرد  مى  گمرگ  و  برون  اينچه 
هاى  برنامه  در  جاده  اين  احداث 
شهرستان  ادوارى  نمايندگان  تمامى 

نماينده  اينكه  تا  است  بوده  گنبد 
دوره هشتم مجلس شوراى اسالمى 
پيگيرى  و  تالش  با  گنبد  شهرستان 
اين جاده  در سال 89 براى احداث 
رديف بودجه گرفت و قرار شد كه 

اين پروژه با استفاده از اعتبارات ملى 
احداث گردد و با دو پيمانكار بومى 
احداث  تا  گرديد  منعقد  دادى  قرار 
10 كيلومتر از اين جاده را بصورت 
دو باند آغاز نمايند پس از زيرسازى 

اين   ، باند رفت  از يك  10 كيلومتر 
متوقف  اعتبار  نداشتن  بعلت  پروژه 
به نفت حدفاصل  شد جاده موسوم 
گنبد تا اينچه برون كه فاصله اين دو 
نقطه را 30 كيلومتر كاهش مى دهد 

و ترانزيت كاال را تسهيل مى نمايد 
دسترسى به تاالب هاى بين المللى را 
مسير مى كند و جذابيت هاى سرمايه 
گذارى را در اين تاالب باال مى برد 
را  مرزى  بازارچه  مهمتر  همه  از  و 
رونق بيشترى مى دهد و تمامى اين 
خواهد  بيشتر  اشتغال  باعث  مسائل 
بخش  مشكل  ترين  عمده  كه  شد 
داشلى برون است. با توجه به اينكه 
شده  ساخته  پروژه  اين  چهارم  يك 
انتظار مى رود نماينده محترم  است 
شهرستان  اسالمى  شوراى  مجلس 
با  رابطه  در  شهرستانى  مسئولين  و 
را  الزم  پيگيرى  جاده  اين  احياى 
انجام دهند تا اين شاهراه مواصالتى 
كه باعث رونق كسب و كار و نگاه 
داشت مردم مرزنشين خواهد شد از 
مردم  و  گردد  برخوردار  ملى  اعتبار 
اين  از  بردارى  بهره  شاهد  منطقه 

جاده باشند .

دولت  تومانى  هزار   90 و   70 عيدانه 
هفته  در  بود  قرار  كه  مردم  به  مجلس  و 
شد. موكول  آينده  هفته  به  شد،  واريز  جارى 
براساس  مهر،  از  نقل  به  نيوز  گزارش شمال  به 
به اقشار  اقتصادى  توافق دولت و مجلس، كمك 
هزار   20 بهزيستى  و  امداد  كميته  پوشش  تحت 
بود.  خواهد  جامعه  اقشار  ساير  از  بيشتر  تومان 
برهمين اساس، هر ايرانى 70 هزار تومانى و اقشار 
هزار   90 بهزيستى  و  امداد  كميته  پوشش  تحت 

تومانى به عنوان كمك اقتصادى شب عيد دريافت 
خواهد كرد.

 90 و   70 عيدانه  رسيده،  اطالعات  براساس 
هزار تومانى دولت و مجلس به مردم كه قرار بود 
در هفته جارى واريز شد، به هفته آينده موكول شد. 
در همين حال، احتمال واريز همزمان عيدانه 70 يا 
90 هزار تومانى دولت و مجلس به مردم و يارانه 
نقدى اسفندماه امسال (45 هزار و 500 تومانى به 

ازاى هر نفر) در هفته آينده وجود دارد.

از  انجام شده، بيش  برنامه ريزى هاى  براساس 
خواهند  دريافت  را  كمك  اين  ايرانى  ميليون   73
عيد2�7  شب  اقتصادى  كمك  اعتبار  كل  كرد. 
از  است  قرار  كه  است  شده  اعالم  دالر  ميليارد 
براساس  شود.  برداشت  ملى  توسعه  صندوق 
برنامه ريزى هاى انجام شده، قرار است اين دالرها 
با نرخ مبادله اى تبديل به ريال شوند تا در مديريت 

بازار ارز نيز تاثيرگذار باشند

بهترين گياه كاهنده چربى خون
ميوه ها)  بيشتر گياهان (سبزى ها و  دارويى گفت:  يك متخصص گياهان 
اليافى كه دارند، باعث كاهش كلسترول و ترى گليسريد  فيبر و  به علت 
نيست،  تاثير گياهان در كاهش چربى خون يكسان  البته  خون مى شوند. 
تاثير برخى از آنها بيشتر است و به دليل خاصيتى كه در كاهش كلسترول 
مى شوند. دكتر  استفاده  دارو  تهيه  براى  دارند،  خون  ترى گليسريد  و 
در كاهش  را  بيشترين قدرت  گياهان، سير  دربين  افزود:  محمد صالحى 
داروسازى  صنعت  از صد  بيش  و  دارد  خون  ترى گليسريد  و  كلسترول 
در دنيا از سير، فرآورده هاى دارويى تهيه كرده اند. سير عالوه بر كاهش 
دارد  ويروسى  ميكروبى و ضد  ترى گليسريد، خاصيت ضد  و  كلسترول 
و فشارخون و قند خون را كاهش مى دهد و خون را رقيق مى كند. وى 
اثر سير ترشى  اثر مى كند.  البته سير تازه از سير پخته بهتر  تصريح كرد: 
نيز مانند سير تازه است. ميوه زيتون و روغن آن هم كلسترول را كاهش 
مى دهد. سال هاست مشخص شده است كه روغن زيتون چربى خون را 
تهران  پزشكى  علوم  دانشگاه  داروسازى  دانشكده  مى دهد. استاد  كاهش 
خاطرنشان كرد: سه نوع نوشيدنى كاهش دهنده فشار خون، كلسترول و 
اين  مى باشد.  آبغوره  و  انار  آب  گوجه فرنگى،  آب  شامل  ترى گليسريد، 
يا همراه غذا مصرف شوند.  بين وعده هاى غذايى  نوشيدنى ها مى توانند 
از  نيز  گريپ فروت  و  ليموترش  نارنج،  گيالس،  آلبالو،  شد:  يادآور  وى 
تازه،  ميوه  هم  و  آبميوه  صورت  به  هم  مصرفشان  كه  هستند  ميوه هايى 
چربى و كلسترول خون را كاهش مى دهد. همچنين كدو حلوايى، جعفرى، 
پياز، جو، فلفل سبز، بادمجان و عدس نيز از جمله مواد غذايى هستند كه 
البته بايد دقت  به كاهش ترى گليسريد و كلسترول خون كمك مى كنند. 
روش  و  شود  مصرف  متناسب  مقدار  به  بايد  گياهان  اين  باشيد،  داشته 

طبخ شان نيز مورد توجه قرار گيرد.
 http://www.shafaf.ir : شفاف

موبايل تان را با نوشابه شارژ كنيد!
يك شركت فناورى آمريكايى اخيرا از شارژر تلفن همراهى رونمايى كرده 
كه نيروى خود را از نوشيدنى هاى سرد و داغ به دست مى آورد. شارژر 
با  زيرليوانى عمل كرده،  به شكل يك  كه   «Puck  One  Epiphany»
به  دو سمت  از  دستگاه  اين  تلفن وصل مى شود.  به  يو اس بى  كابل  يك 
رنگهاى آبى و قرمز برخوردار است كه كاربران مى توانند از سمت قرمز آن 
براى قرار دادن نوشيدنى داغ و از سمت آبى براى نوشيدنى سرد استفاده 
كنند. اين شارژر از موتور استرلينگ براى تبديل حرارت به انرژى استفاده 
مى كند. شركت اپيفنى يك نمونه پيش ساخت از اين شارژر را توليد كرده 
و اميدوار است بتواند در سال 2014 آن را به بازار عرضه كند. سازندگان 
هنوز نمى دانند كه چه زمان براى شارژ يك تلفن همراه كافى است چرا 
نقش  آن  منبع در  بودن  يا سرد  داغ  ميزان  از جمله  زيادى  متغيرهاى  كه 
دارند. هر نوع منبع گرمايى كه بر روى شارژر پوك قرار بگيرد، آن را به 
كار خواهد انداخت. اين دستگاه به شكل بهتر با يك چيز بسيار گرم مانند 
يك ليوان چاى يا قهوه داغ يا بسيار سرد مانند يك ليوان نوشابه يخ عمل 
مى كند. اپيفنى قصد دارد با كمك سايت سرمايه يابى كيك استارتر سرمايه 
اى به ميزان 63 هزار دالر براى تبديل اين دستگاه از حالت پيش ساخت 
به يك شارژر واقعى با قابليت توليد انبوه بدست بياورد. سازندگان قصد 
دارند پس از ارائه اين محصول به بازار براى شارژ تلفنهاى همراه، مقياس 
آن را افزايش داده تا يك منبع نيروى ارزان با استفاده از حرارت به شكل 

ورودى انرژى براى خانواده ها و روستاها ارائه كند. 
 http://www.shahrekhabar.com :شهر خبر

عجيب ترين راه ماهيگيرى در دنيا
ماهيگيرى يكى از تفريحات سالم و البته هيجان انگيز شناخته مى شود. 
احساس اينكه آيا مى توانيد ماهى صيد كنيد يا خير بسيار جالب خواهد 
تفريح  اين  از  بردن  لذت  دنبال  به  اصال  اما  دنيا  نقاط  از  برخى  در  بود. 
نيستند. يكى از اين مناطق روستايى به نام "بامبا" در شمال مالى است كه 
تنها يكبار در سال اجازه ماهيگيرى به ساكنان آن داده مى شود. كه آن هم 
بايد در يك مراسمى به نام "آنتوگو" انجام شود. اين مراسم هر ساله و 
تنها يك بار در سال انجام مى شود. غالبا اين مراسم در ماه 6ام از فصل 
خشگى برگزار مى شود. در اين مراسم صدها نفر از سراسر مالى به دور 
درياچه"بامبا" جمع مى شوند و همه منتظر يك نشانه مى مانند. با ديدن 
نشانه و يا شنيدن صداى شليك همه مردم به سمت درياچه حمله ور مى 
شوند و با استفاده از سبدهاى ماهيگيرى به جان ماهى هاى درياچه مى 
افتند. برخى نيز آن ها در دهانشان نگه مى دارند تا محلى براى جمع آورى 
ماهى ها پيدا كنند. مراسم تقريبا 15 دقيقه به طول مى انجامد و با شنيدن 
صداى شليك دوم همه دست از ماهيگيرى برداشته و از درياچه خارج مى 
شوند تا سال آينده بار ديگر مراسم را اجرا كنند. اين مراسم باعث ميشود 
تا جمعيت ماهى هاى درياچه در يك ربع به كمتر از نصف و گاهى در 
حد نابودى پيش برود. اين مراسم هرساله برگزار مى شود و اقداماتى براى 

ممنوعيت آن انجام نگرفته است. 
 http://www.yjc.ir : باشگاه خبرنگاران

زنى كه با خنده به خواب عميق ميرود!
يا نكاتى كه باعث خنده او ميشود  اماكن و  از  بايد  انگليسى  بانوى  يك 
دورى كند... "كلر اسكوت" 24 ساله با نوعى بيمارى نادر روبرو است كه 
عضالت صورتش بسيار ضعيف ميباشند و هرگاه كه ميخندد به خوابى 
عميق فرو ميرود. او ميگويد يكبار در خيابان خنديده و همسرش مجبور 
نيز فرزند كوچكش لطيفه اى تعريف  شده او را تا خانه بغل كند،يكبار 
كرده كه او در جا خوابش برده است. اين بيمارى "كاتابليكسيا" نام دارد 

كه تنها تعداد كمى در جهان به آن دچار ميباشند.
 http://khabarfarsi.com :خبر فارسى

شوهر كرايه  اي!
به گزارش پارس به نقل از باشگاه خبرنگاران، در پي كاهش آمار ازدواج 
در بين دختران چيني، آنهايي كه دور از خانواده شان زندگي مي كنند ، با 
كرايه كردن شوهري بمدت يك روز ، آنها را به خانواده شان معرفي مي 
كنند تا از دغدغه اصرار خانواده شان مبني بر ازدواج تاحدودي بكاهند. 
در پي تاكيد سخت گيرانه در چين توسط خانواده دختران مبني بر ازدواج 
، بسياري از دختران چيني كه از خانواده خود دور هستند با كرايه كردن 
شوهري بمدت يك روز، با آن فرد به جمع خانواده خود پيوسته و آن فرد 
را شوهر خود معرفي مي كند. مرد فوق كه شوهر كرايه اي آن دختر تلقي 
مي شود ، در ازاي گرفتن مبلغي كالن حاضر به اين كار مي شود. شوهران 
كرايه اي در قبال آمدن به خانه والدين 85 دالر و صرف ناهار و ديگر 
اقدامات 50 دالر از دختر خانواده دريافت مي كنند. اصلي ترين سايت 
ارائه دهنده شوهر كرايه اي سايت com.Baihe است. گفتني است كه 
بسياري از دختران چيني در پي يافتن شغل مناسب به دور از خانواده خود 
و در شهر هاي ديگري زندگي مي كنند و شايد چندين سال يكبار بتوانند 

در تعطيالت سال مخصوص چيني ها به مالقات خانواده خود بروند.
 http://www.parsnews.com :پارس نيوز

  چهار ماه مانده به دور چهارم انتخابات شوراى اسالمى شهر وروستا
                چهار نكته براى شوراى چها رم

بخش مرزى داشلى برون و لزوم توجه به زيرساخت ها

واريز عيدانه به هفته آينده موكول شد
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 * عبدالرحمان قاضى لر:* زير نظر تيمور اسكندرنيا
خدمات  وارايه  شهرها  صحيح  اداره   -1
مطلوب به شهروندان نيازمند شوراى شهر توانمند 
وشهردارى با درآمد مكفى است،  زيرا شهردارى 
كل  بودجه  در  مستقل  بودجه  گونه  هر  فاقد  ها 

كشور مى باشند.
مهم  از  شهردارى  دانيم  مى  كه  همانطور 
ترين نهادهاى مديريتى شهرى است كه به علت 
رسيدگى به امور مردم و ساير ارگانهاى فرهنگى 
واجتماعى كاركرد اين نهاد بيش از ساير نهادهاى 
قرارمى گيرد و بى جهت  بين  هم طراز زير ذره 
متهم  بعضا  وكمبودى  كاستى  هر  در  كه  نيست 

رديف اول باشد.
فصل هفتم قانون اساسى با عنوان شوراها نظام 
عدم تمركزادارى از نوع محلى را براى حسن اداره 
امور شهرها وروستاها وضع نموده است كه اصل 
يكصد الى يكصدوهفت تشكيل دهنده اين فصل 
از قانون اساسى است و اصل يكصد قانون اساسى 
برجسته  را  اسالمى  شوراى  اجتماعى  كاركرد 

نموده است
كه  دارد  قرار  هايى  دولت  رديف  در  ايران 
داراى حاكميت واحد سياسى است اما  به عنوان  
عدم  و  تمركز  عدم  شيوه  به  پهناور   دولت  يك 

تراكم اداره مى شود
عدم  ايران  اسالمى  جمهورى  اساسى  حقوق 
تمركز را چنين تعريف ميكند وقتى است كه اداره 
امور ملى در اختيار دولت مركزى قرار مى گيرد 
از  پديدآمده  نهادهاى  به  محلى  خاص  امور  اما 
از  با استفاده  تا  آرائ مردم محل سپرده مى شود 
اما  شود  مى  اداره  اهالى  وابتكار  محلى  امكانات 
با  در عين حال مراقبت و نظارت دولت مركزى 

كيفيت خاص پابرجاست
بتوانند  روستا  يا  شهر  يك  اهالى  وقتى 
براى اداره امور محلى خود به پاى صندوق 
هاى  راى رفته وافرادى كه در همان محل 
حس  نمايند  انتخاب  را  دارند  سكونت 

همكارى به حد اعالى خود مى رسد.  
شوراهاى محلى آشناترين نهاد به موقعيت 
و مقتضيات محلى محسوب مى شوند كه مى 
توانند عامل پيشرفت هر چه سريعتر برنامه 
هاى اجتماعى اقتصادى عمرانى و ساير امور 

رفاهى باشند.
نامزد  و  مردم  بين  كه  تنگى  تنگا  ارتباط 
عالوه  تواند  داردمى  وجود  محل  يك  هادر 

بهبود  براى  اهالى  اتحاد  و  همبستگى  ايجاد  بر 
مشكالت  و رفع موانع مردم نيز نقش موثرى  ايفا 

نمايد،اما بپردازيم به انتخابات سال 92.
با تجميع انتخابات رياست جمهورى يازدهم 
اسالمى  شهر  انتخابات شوراى  وچهارمين دوره 
وروستا دور از انتظار نيست كه انتخابات شوراى 
باشد ودر طول  از جريانات سياسى  چهارم متاثر 
اجتماعى  كاركرد  به  هايى  آسيب  شورايى  دوره 
با  افراد  كه  نيست  معنى  بدان  اين  نمايد  وارد  آن 
نكنند   پيدا  حضور  انتخابات  در  حزبى  وابستگى 
اما بايد به اين نكته توجه نمايند كه مبادا كاركرد 
اش  واقعى  هدف  و  مسير  از  اسالمى  شوراى 

منحرف شود.
وظايف  و  تشكيالت  قانون   7 2ماده  بند   -2
اعضاى  تعداد  اسالمى  شوراهاى  وانتخابات 
شوراى شهر  شهر براى 20هزار نفر تا50هزار نفر 
جمعيت را 7 نفر عضو اصلى و 3 نفر عضو على 

البدل دانسته است  يعنى با توجه به جمعيت 48 
هزار نفرى شهر بندر تركمن دوره چهارم شوراى 
خواهد  گذشته  ادوار  از  بيشتر  عضو   2 شهر  اين 
فوق  قانون   26 ماده   5 بند  به  استناد  وبا  داشت 
مدرك تحصيلى براى كانديداتورى شهرهاى 20 
آن  معادل  يا  كارشناسى  حداقل  نفر  هزار   50 تا 

خواهد بود
حداقل  با  و  نفر   7 عضويت  با  شهر  شوراى 
به  را  شهروندان  تواند  مى  كارشناسى  مدرك 

تشكيل شوراى شهرتوانمند اميدوارتر كند.
آينده  چهارماه  تا  كه  است  درست  اين   -3  
دوره چهارم انتخابات شوراى شهر و روستا برگزار 
خواهد شد اما شايد نگاهى هر چند كوتاه به ادوار 
براى  تلنگرى  البته  و  تامل  قابل  انتخابات  گذشته 
نخبگان و جامعه دانشجويى باشد تا در جلسات 
خود به آسيب شناسى مسايل پيش آمده در ادوار 
گذشته بپردازند و درس هايى كه گرفته اند را به 

هر نحو ممكن اطالع رسانى نمايند.
احمد  مهندى  با   بندرتركمن  شهر  شوراى 
دانشگاه  مدرس  و  عمران  ارشد  ايرى(كارشناس 
سياسى)دكتر  ايرى(فعال  قلى   دكترمحمد   (
جه(مدرس  قره  اجتماعى)جليل  ايلمانى(فعال 
دانشگاه)مشهد قلى قزل(فعال فرهنگى) شروع به 

فعاليت نمود.
عملى  هاى  آموخته  بر  تكيه  با  اول  شوراى 
وتجربيات مديريتى و سابقه كار اجرايى با ميانگين 
سنى 35 سال توانست عنوان دوره طاليى شوراى 

شهر را به خود اختصاص دهد
شورايى كه تنها شوراى شهردارى نبود و فقط  
نمى  نظارت  كاركنانش  و  شهردارى  عملكرد  بر 
كرد بلكه   به معنى واقعى شوراى شهر بود، يعنى 
نه تنها براى حل مشكالت وكاستى هاى موجود 

در شهر روساى ادارات شهر را به جلسات  دعوت 
مى كردند بلكه هر گاه الزم مى دانستند مدير كل 
ر از مركز استان فرا مى خواندند تا براى مشكلل 

پيش آمده توضيح دهد و يا براى حل آن ...
ايرى  انتخابات شوراها صالح  دردومين دوره 
كاكا  (فرهنگى)  كمى  محمدبردى  (فرهنگى) 
توماج  عبداله  و  ايرى  رجب  (فرهنگى)  بغيازى 

موفق شدند به شوراى شهر بندرتركمن راه يابند
نتيجه انتخابات نشان مى داد كه ميانگين سنى 
افزايش يافته ولى از نظر ميزان تحصيالت و سابقه 
كار اجرايى ومديريتى با شوراى اول فاصله دارند

متفاوت  نيمه  دو  عملكرد شوراى دوم  شهر 
داشت كه نيمه اول آن به مراتب بهتر از نيمه دوم 

آن بود
تاثير  پايانى عملكرد شورا تحت  در دو سال 
شايعاتى كه براى تخريب شوراى دوم به راه افتاده 

بود قرار گرفت
كه  بود  بسيار  انتقاد  دوم  شوراى  عملكرد  از 

مهم ترين آن مربوط به قرارداد15 هكتار از زمين 
هاى اسكله بندرتركمن بود كه به مدت 45 سال به 

سرمايه گذار بخش خصوصى واگذار شد
شدت تخريب ها و شايعات موجب بركنارى 
قصد  كه  شد  واجتماعى  فرهنگى   فعاالن  برخى 

حضور در انتخابات را داشتند،شد.  
درسومين دوره انتخابات شوراها، حاج آخوند 
يحيى  توماچ،  عبداله  خواجه،  محمد  تاج  بلكفه، 
شوراى  اعضاى  كلته  مسكين  فريدون  و  چوگان 

سوم شهر بندرتركمن را تشكيل دادند.
در اين نوشتار بنا ندارم به چگونگى عملكرد 
اى  آينده  در  اميدوارم  و  بپردازم   سوم   شوراى 
نزديك به طور مفصل به چالش ها و عملكرد اين 

شورا خواهم پرداخت.
4- در نكته پايانى از بندهاى قانونى رها مى 
شويم و به مسئله اى كه پس از انتخابات پرداخته 

مى شود مى پردازيم.
با نزديكتر شدن به زمان انتخابات بعضا برخى 
كانديداها جلسات و سخنرانى هاى خانگى برگزار 
و مطالبى را براى تهيج حاضرين عنوان و گاهى با 
انتقاد تند از عملكرد  شوراهاى ادوار گذشته وعده 
هايى كه با درآمد (فعلى) شهردارى محقق نشدنى 

است نقل محافل خود مى كنند.
و  دوم  و  اول  شوراى  از  بگوييم،  نداريم  بنا 
قطار  سوى  به  يا  نشود  انتقاد  شهردارى  و  سوم 
در حال حركت سنگ و چوب و دشنه و دشام 
پرتاب كنيم، قطعا براى هر كس كه مى خواهد با 
بارهاى زمين  از  بارى  اصولى  كار شرافتمندانه و 
مانده اين شهر را بردارد جا هست و البته معتقدم 
هاى  چهره  براى  تا  نمايند  تالش  بايد  نخبگان 
دلسوز و امين اين شهر فرش قرمز پهن كنند  و 
از هميشه مهم تر  تاكيد مى كنم تكليف نخبگان 
است، وظيفه آنهاست كه مانع تخريب و تهمت 
با  برخى  ندهند  اجازه  و  باشند  دروغگويى  و 
(پوپوليستى  هايى  سخنرانى  و  ماجراجويى 
عوامفريبانه) كه خالى از هر برنامه ( منطبق بر 
واقعيت) تاثير گذاريست به شوراى چهارم راه 
تالش  دارند  وظيفه  متنفذين  و  نخبگان  يابند. 
ازرفتارهاى  تا  نمايند  ايجاد  را  فضايى  كنند، 
كار  روحيه  با  افرادى  و  شود  پرهيز  ناهنجار 
شورايى، صاحب برنامه با تجربه كار اجرايى به 
شوراى شهر راه يابند. آنها بايد از كانديداها در 
خواست نمايند درباره چگونگى بهبود وضعيت 
درآمد و مطالبات شهردارى، وضعيت حمل و 
بارندگى  هنگام  در   ..... و  معابر  آبگرفتگى  نقل، 
شديد، مبلمان شهرى، كوچه و ميادين و .. برنامه 
جلسات  تا  بخواهند  آنها  از  دهند،  ارائه  عملى 
برگزار شود  «علنى»  قانون  مطابق  شوراى چهارم 
در جلسات  قلم هم  اصحاب  و  كارشناسان  از  و 

دعوت شود. 
طاليى  دوران  ياد  كه  شورايى  داشتن  براى 
با  را  شهروندان  بايد  نمايد  زنده  را  اول  شوراى 
افرادى كه گام به عرصه انتخابات گذاشته اند آشنا 
كرد، فردى كه خود را براى مردم عرضه كرده است 
در چند سال گذشته و در جهت توسعه شهر اظهار 
نظر كرده است، آيا قادر است ظريفت هاى قانونى 
كه شوراى شهر دارد در توسعه عمرانى شهر قدمى 
بردارد و ..... يا صرفا براى منافع شخصى يا حزبى 
وارد صحنه شده است و يا براى تمرين ورود به 
براى  پرشى  سكوى  شورا   ) قدرت  هاى  عرصه 

ورود به ...) سياسى گام خواهد برداشت.

حضور پررنگ کارکنان دستگاه قضايی 
استان در راه پيماييی يوم ا... ۲۲ بهمن

 كاركنان قضايى و ادارى حوزه هاى قضايى استان ، نيز همگام با مردم 
سراسر ايران ،آغاز سى و چهارمين انقالب اسالمى را جشن گرفتند .

رئيس كل دادگسترى استان گلستان ، دادستان و معاونين دستگاه قضايى 
استان به همراه شمار زيادى از كاركنان اين دادگسترى ، مسير ميدان وحدت 
تا چهارراه شهدا را همراه با موج جمعيت مردم گرگان طى كردند و شعار 

مرگ بر آمريكا را سردادند .
در مراسمى در مركز بزرگ اسالمى شمال كشور؛ 

از عوامل برگزاری مراسم هفته وحدت و دهه 
فجر تقدير شد

در مراسمى با حضور رئيس مركز بزرگ اسالمى شمال كشور ازعوامل و 
دست اندركاران برگزارى مراسم ويژه ايام هفته وحدت و دهه فجر تقدير شد.

به گزارش روابط عمومى دفتر نمايندگى ولى فقيه در امور اهل سنت استان 
هاى گلستان و گيالن، حجت االسالم والمسلمين على خيرخواه با تبريك ايام 
پيروزى انقالب اسالمى و اينكه شخصيت امام خمينى(ره) به زمان و مكان 
خاصى محدود نمى شود، گفت: امام خمينى(ره) فردى جامع و فقيهى كامل، 
فيلسوف و عارفى بى نظير بود، بطوريكه تحوالت سياسى و مبارزه با فساد و 

تباهى در تمام كشورهاى اسالمى، از تفكرات ايشان نشات گرفته است. 
رئيس دفتر نمايندگى ولى فقيه در امور اهل سنت استان هاى گلستان و 
گيالن، يكى از بزرگترين ويژگى هاى حضرت امام(ره) را ساده زيستى ايشان 
برشمرد و گفت: امام (ره) از ابتدا تا انتهاى عمر پربركتش، دست از ساده 

زيستى نكشيد و همواره رضاى خدا را در نظر داشت.
خيرخواه در ادامه به برگزارى همايش هاى ايام هفته وحدت و دهه فجر 
اشاره كرد و افزود: در برگزارى اين همايش ها و نيز راهپيمائى 22 بهمن، 
مردم استان حضور كم نظير و پرشورى داشتند و اين ناشى از هدف آنان براى 
دست يابى به آرمان هاى الهى آنان است. در ادامه حجت االسالم والمسلمين 
خيرخواه با اهداى لوح تقدير و هديه از ازعوامل و دست اندركاران برگزارى 
مراسم ويژه ايام هفته وحدت و دهه فجر تقدير كرد. گفتنى است؛ در اين 
مراسم "سيد محمد خالقى" به عنوان مدير حراست دفتر نمايندگى ولى فقيه 

در امور اهل سنت استان هاى گلستان و گيالن منصوب گرديد.

در سوگ چهار جوان غرق شده در دريا 
 به كدامين گناه ؟ 

لطيف ايزدي – خبرنگار صحرا  : حكايت مرگ دلخراش جوانان در 
منطقه ما  به وسيله تصادفات بي پايان موتورسيكلت « اين اجل آهنين «  
كم بود كه  فاجعه اي ديگر چشم ها را گريان ساخت و دلها را به لرزه در 
آورد. فاجعه اي كه درس ها و عبرت هايي بزرگ براي ما مردم و مسئولين 
داشت.  حادثه اي تاسف بار كه نه يك روستا بلكه  تمام تركمن صحرا 
را داغدار ساخت. حكايت غرق شدن چهار جوان هجده -  نوزده ساله  
روستاي چپاقلي حكايت پرپر شدن غنچه هايي بود كه هنوز مي بايست 
در باغ زندگي رشد و نمو مي كردند و مي باليدند و شكوفا مي شدند. ولي 

صد  حيف و هزار افسوس . . ..  
آنان با توكل به خدا  به درياي نيلگون خزر رفتند دريايي كه پدران و 
اجداد آنها  با آن هم نفس بودند. آن چهار جوان با هزاران اميد رفته بودند 
تا شايد با دست پر به آغوش خانواده باز گردند. ولي غافل از اينكه اين 
رفت، برگشتي با خود به همراه نداشت.  آنها كه درپي ايجاد لبخند رضايت 
بر چهره پدر و مادر رنجديده خود بودند  ولي دست تقدير آن لبخند را به 
اشك مبدل ساخت . آنها كه به ساحل نزديك شده بودند و تا يك قدمي 
آمده بودند ولي ناگاه ورق برگشت و دريا روي ديگر خود را نشان داد و 

در يك چشم به هم زدن همه آرزوها بر باد رفت. 
 آن چهار جوان همچون چهاريار به آسمانها پر گشودند ولي چشم 
انتظار اين بودند كه جوانان اين خاك و بوم نياز به حمايت و رسيدگي و 

توجه هستند. در يك كالم جوانان كار مي خواهند . 
 آنان مانند كبوتراني سفيدبال  ناباورانه به ديار ابديت  پر گشودند . 
وداعي جان فرسا كه ديگر  براي  ما عادي شده است و به چشم عبرت بين 
به آن نگاه نمي كنيم . اين چهار تن در حقيقت  از خيل  جواناني بودند  
دانند  آنها را سرمايه  عظيم كشورمي  كه همه مسئوالن در سخنان خود 
واذعان دارند كه آنان گنج هايي ارزشمند و پربها هستند. ولي بايد گفت كه 
واقعيت ها چيز ديگر را نشان مي دهند. شور بختانه در كشور ما استفاده 
شاياني از اين قشر مستعد و آگاه نمي شود ودر كمال ناباوري  نيروي او 

به هدر مي رود.  
باري آن چهار جوان  براي به دست آوردن  رزق حالل و  تامين معاش 
خانواده  دل به دريايي افسون زده زدند كه گاه آرام است و گاه مشوش و  
طوفانزا. گاه دوست است و گاه دشمن  . آنها بي خبر از قهر خشمناك دريا  
در تالطم  امواج هولناك  فرو رفتند. بي ترديد اگر آنها كارمناسب داشتند 

اينگونه به خطرات نمي زدند و  به سهولت فدا نمي شدند. 
در كتاب ها  معاش و معاد قرين هم آمده است و به قول بزرگان كسي 
نيست.  بردار  خانواده شوخي  معيشت   . ندارد  هم  معاد  ندارد  معاش  كه 
گرسنه كه نمي توان زندگي كرد. بايد به فكر آن بود و از آن رها شد. غم 
نان، غم مقدسي است كه آرام و قرار را از انسان مي گيرد براي رفع آن به 
باليا و سختي ها تن مي دهي  و از هيچ كوششي فرو گذارى نمي كني. 
در كناره هاي خزر اگر كار نداشته باشي تنها تو مي ماني و آن بحر عظيم.  
بايد دل به دريا بزني و خطرات را به جان بخري . راه سومي در كار نيست. 
اينگونه است كه هنوز دريا تنها منبع درآمد بسياري از مردمان زحمتكش  
كميش تپه و بندرتركمن و روستاهاي حومه به شمار مي آيد. اگر آنها به 
دريا نمي رفتند چه مي كردند؟ آيا كسي خبر آنها را مي گرفت ؟ آيا دولت  

به آنها شغل مي داد؟
يك ضرب المثل فارسي مي گويد : « مشت نمونه خروار است «  اين 
چهار جوان  ساده و صادق ، به نظرم  زبان گوياي هم سن و ساالن خود 
هستند. آنها كار مي خواهند؟ مسكن مي خواهند ؟ زندگي مي خواهند.  اين 
جوانان از بيكاري نفرت دارند . دوست دارند در جامعه فرد مفيدي باشند .  

آيا ما اين بستر را براي آنها فراهم مي كنيم ؟ آيا . . .
 در موقع جنگ و در صحنه هاي مختلف سياسي – فرهنگي و ديگر 
مواقع به  اين جوانان نياز داريم و به آنها افتخار مي كنيم . آيا به دردها و 
مشكالتشان هم اهميت مي دهيم ؟ كيست كه نداند جوان امروزي كار مي 
خواهد.  جوان امروزاز بيكاري خسته و افسرده است . آبا صدايش را مي 
شنويم ؟ صدايي كه از فرياد رساتر است. بدون شك اگر دولتمردان پاسخ 
مناسب به آن ندهند فردا گريبانشان را خواهد گرفت.   آيا از خود پرسيده 
ايم كه براي پاسخگويي به خواسته هاي بر حق جوانانمان چه كرده ايم ؟ 

كدام ارگان يا اداره نيازهاي جوانان را درك مي كند؟ اين چهار جوان 
غمگنانه ازدست رفتند ولي با جوانان باقي مانده چه مي كنيم؟ چرا چشم 
خود را بر روي حقايق جامعه مي بنديم؟ طي اين هشت سال براي چند 
در صد از جوانان تركمن صحرا اشتغالزايي شده است؟ در صورتي كه مي 

دانيم كه اين مناطق باالترين ميزان بيكاري در كشور را دارد. 
فراموش نكنيم كه آن چهار جوان تركمن در نبردي نابرابر با درياي 
تورم زا و پر فشار  زندگي  جان باختند . راستي چرا  اين اتفاق مهم  در 
رسانه ها از جمله تلويزيون به عنوان رسانه ملي، شبكه استاني و راديو 
گرگان   ضعيف و  كمرنگ منعكس گرديد؟ آيا خبر مرگ  چهارجوان 
اين قدر اهميت نداشت؟ البته در خبرگزاري ها و روزنامه ها نيز در حد 

مطلوب و انتظار منتشر نشد ؟ آيا اين تراژدي پاياني دارد؟

اخبار


