
سرپرست شركت آب و فاضالب گلستان خبر داد: 
افتتاح ۷ پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر 

ده ميليارد تومان 
* عرب- خبرنگار صحرا 

و  آب  شركت  سرپرست 
دهه  مناسبت  به  گلستان  فاضالب 
از  رسانه  اصحاب  جمع  در  فجر 
افتتاح هفت پروژه عمرانى با اعتبارى 

بالغ بر ده ميليارد ريال خبر داد. 
مهندس  منصور هاشمى گفت: 
اين شركت در بخش آب 22 شهر 
نفر  هزار   213 بر  بالغ  جمعيتى  و 
بالغ  مشترك و در بخش فاضالب 
تحت  را  مشترك  نفر  هزار   14 بر 

پوشش خود دارد. وى مهمترين پروزه هاى قابل افتتاح اين شركت  در دهه 
فجر را به شرح ذيل بيان داشت: 

-بهره بردارى از مخزن آب شرب و خط انتقال گرگان با ظرفيت 10 
هزار متر مكعب و با اعتبارى بالغ بر 30 هزار ميليون ريال از مهمترين پروژه 

ها در سالجاري بشمار مي رود. 
-اصالح و توسعه شبكه آب شرب  21 شهر استان به طول 55كيلومتر 
و با اعتبارى بالغ بر 7 هزار ميليون ريال همزمان با آغاز دهه فجر انجام 

خواهد شد. 
- مخزن آب شرب و خط انتقال شهر فاضل آباد با ظرفيت 2000 متر 
مكعب و اعتبارى بالغ بر 15 هزار ميليون ريال  و حفرو تجهيز چاه شمار 2 
لمسك گرگان با ظرفيت 15 ليتر برثانيه و با اعتبارى بالغ بر 5 هزار ميليون 

ريال از جمله اين پروژه ها است. 
سرپرست شركت آب و فاضالب شهري گلستان ادامه داد:  حفروتجهيز 
چاه مسكن مهر شهر كردكوى با ظرفيت 20 ليتر برثانيه و با اعتبارى بالغ بر 
5 هزار ميليون ريال، حفرو تجهيز چاه مسكن مهر شهر راميان با ظرفيت 20 
ليتر برثانيه و با اعتبارى بالغ بر 5 هزار و پانصد ميليون ريال و توسعه زير 
ساخت هاى مسكن مهر شهرهاى استان به طول 41 كيلومتر و با اعتبارى 
بالغ بر 37 هزارميليون ريال در دهه فجر به بهره بردارى خواهد رسيد. 
هاشمى در ادامه از  پروژه هاى مهم و حياتى شركت آب و فاضالب استان 
تكميل تصفيه خانه شهر گرگان  اشاره كرد و افزود: كه تا پايان امسال به 
بهره بردارى خواهد رسيد وى در زمينه آب پروژه هاى مسكن مهر افزود: در 
تمام شهرهايى كه اداره راه و شهرسازى تقاضا داده بود كارهاى الزم انجام 

و يا در دست اقدام است. 
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مطالب چاپ شده در نشريه لزوما نظر هفته نامه صحرا نيست

اخبار

افزايش آسيب هاى اجتماعى و داليل آن
تشريح داليل تعطيلى فرودگاه كالله

 قصه ای که پرغصه شد
ختالف بر سر روزهاى پرواز، اتمام قرارداد شركت هواپيمايى نفت، 
استقبال كم و تبليغات نامناسب از جمله داليل تعطيلى دومين فرودگاه 

گلستان در كالله عنوان شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، فرودگاه كالله پس از 16 سال تعطيلى در 
اهتمام  و  گلستان  استان  هاى  فرودگاه  كل  اداره  هاى  پيگيرى  با   1390
مجموعه مديريت استان تكميل فرودكاه كالله آغاز و با به ثمر رسيدن 
زحمات و كوشش هاى بى دريغ، فرودگاه كالله در 11 ارديبهشت ماه سال 

91 توسط رياست جمهور افتتاح شد.
استاندار گلستان در پيگيرى خبرنگار مهر داليل تعطيلى فرودگاه كالله 
را تشريح كرد و راه اندازى دوباره پروازهاى آن را از جمله دغدغه هاى 

مسئوالن استانى و شهرستان برشمرد.
جواد قناعت گفت :از زمان افتتاح اين فرودگاه با حضور رئيس جمهور 
بعد از مدتى شاهد تعطيلى پروازهاى فرودگاه بوديم و تالشهاى زيادى براى 

برقرارى دوباره پروازها صورت گرفت.
وى با بيان اينكه اين فروردگاه دوباره فعال مى شود گفت :تعطيلى 
پروازها به دليل تمام شدن قرارداد هواپيمايى نفت و عدم تمديد اين قرارداد 

بوده است.
اختالف بر سر روز پرواز

وى اظهار داشت: در صحبتهايى كه با مسئوالن كشورى شد يكى از 
دليل اين پروازها به دليل اختالف بر سر روز پروازها بود زيرا معتقد بودند 

روز جمعه كه تعطيل است زمان مناسبى براى پروازها نيست.
وى يكى ديگر از داليل را عدم استقبال مردم از اين فرودگاه اعالم كرد 
و گفت: تبليغات خوبى براى اطالع رسانى از پروازها صورت نگرفته است 
و مسافران اين پروازها نيز به حد مجاز نمى رسيدند كه اين عامل نيز سبب 

شد تا پروازها تعطيل شود.
تبليغات نامناسب

وى از مدير فرودگاه كالله، استان و ائمه جماعات خواست تا نشستى 
برگزار كنند و براى تبليغات و اطالع رسانى درباره پروازهاى فرودگاه برنامه 

ريزى كنند، در غير اينصورت دوباره فعاليت پروازها تعطيل مى شود.
قناعت افزود: استان بخشى از ظرفيتهاى خالى مسافر را برعهده گرفته 

ولى باز كافى نيست و مسئوالن بايد اقدام كنند.
استاندار گلستان درباره فرودگاه گرگان نيز گفت: اقدامات اساسى براى 
افزايش طول و عرض باند صورت گرفته است و براى اعزام حجاج از 
هواپيماهاى پهن پيكر در اين فوردگاه استفاده مى شود تا حجاج استان 

مجبور به سفر به استانها ديگر مانند تهران و مشهد نباشند.
حجت االسالم كشيرى امام جمعه كالله نيز با اظهار گاليه مندى از 

فرودگاه كالله گفت: متاسفانه اين طرح راكد مانده است.
وى اظهار داشت: انتظار نداشتيم كه به رغم تالشهاى صورت گرتفه 
مسئوالن استانى براى بازگشايى فرودگاه كالله، دوباره پروازها تعطيل شود.

فرودگاه قصه پرغصه شد
عبدالكريم رجبى نماينده مردم كالله، مراوه تپه، مينودشت و گاليكش 
در مجلس نيز گفت :فرودگاه كالله يك قصه پرغصه شده و همه پيگيرى 

كرديم تا اين پروازها از سر گرفته شود.
وى اظهار داشت: جلسات متعددى در تهران و استان براى برقرارى 
دوباره پروازهاى فرودگاه كالله برگزار شد كه بزودى پروازها توسط شركت 

آسمان انجام مى شود.
رجبى افزود: رايزنيهاى الزم با مسئوالن كشورى و وزير راه و شهرسازى 

و مسئوالن فرودگاههاى كشور در اين زمينه انجام شد.
در عين حال مدير فرودگاه كالله از انجام طرحهايى براى تجهيز اين 
فوردگاه خبر داد و گفت: چهار پروزه در فرودگاه كالله اجرايى شد كه 

نصب دستگاه كمك ناوبرى از جمله آن است.
تجهيز فرودگاه كالله

عبدالخليل صادقى در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اين دستگاه 
موقعيت خلبان را به برج مراقبت اعالم مى كند و طرح ديگر اى ام وى با 
اعتبار شش ميليارد ريال است كه از سوى فرودگاههاى كشور تامين اعتبار 
شده است. .وى عنوان كرد: نصب آسانسور و برج مراقبت پرواز با اعتبار 
هفت ميليارد ريال از طريق فرودگاههاى كشور از ديگر طرحهاى اجرا شده 
است .صادقى بيان داشت: نصب سيستم اعالم حريق با اعتبار 50 ميليون 
ريال و حصار كشى به منظور حفاظت ار محوطه فرودگاه به طول چهار 

كيلومتر از ديگر طرحهاست.
مدير فرودگاه كالله بيان داشت: طرح حصاركشى محوطه فرودگاه با 

اعتبار 1,5 ميليون ريال اجرا شده است.
فرودگاه  315هكتارى كالله در سه كيلومترى غرب اين شهرستان واقع 
شده و پيش از اين، سال ها براى پرواز هواپيماهاى سمپاش از اين مكان 
استفاده مى شد، اين فرودگاه 35 سال قدمت دارد و با توجه به فاصله بيش از 
300 كيلومترى شرق استان با فرودگاه بين المللى گرگان، تسريع در تكميل 

فرودگاه كالله در دستور كار قرار گرفت.

گزارش

اخبار

دانشگاه  استاد  و  شناس  جامعه  يك 
گفت: علت بروز اكثر آسيب هاى اجتماعى 
در جامعه ما، سياست هاى غلط، محدوديت 

ها و محروميت ها است.
با  كفتگو  در  مقدم  قرايى  اهللا  امان  دكتر 
زمينه  در  اجتماعى  معضالت  گفت:  الف 
گوناگون  و  متنوع  اجتماعى،  هاى  آسيب 
افزايش  ما  كنونى  جامعه  در  اما  هستند 
كار  كودكان  روسپيگرى،  اعتياد،  طالق، 
مهمترين  از  پسر  و  دختر  هاى  ارتباط  و 
جامعه  كنونى  اجتماعى  هاى  آسيب  عوامل 
كدام  هر  افزايش  و  بروز  علت  كه  هستند 
متفاوت است. ميان فقر، بيكارى و تورم با 
افزايش جرم و خشونت در كشور رابطه اى 
صددرصد مستقيم برقرار است. يعنى وقتى 

به  جامعه  در  طبقاتى  شكاف  و  بيكارى  فقر، 
وجود بيايد، ما شاهد انفجار در افزايش آسيب 

هاى اجتماعى مى شويم.
وى ادامه داد: در مورد ارتباط دختر و پسر، 
داديم،  انجام  كه يك سال گذشته  پژوهشى  در 
بوديم.  كننده  نگران  بسيار  آمار  شاهد  متاسفانه 
اينكه در اين پژوهش سوالى را از  نكته جالب 
پسران مطرح كرديم كه، آيا شما حاضر هستيد 
در آينده با اين دختران ازدواج كنيد؟ كه پاسخ 
بود  اين  افراد هم  اين  دليل  بود.  آنها خير  همه 
مى  دوست  افراد  با  راحتى  به  كه  دخترانى  كه 
شوند و ارتباط برقرار مى كنند، بعداً زن خوبى 
داشت:  اظهار  دانشگاه  استاد  اين  بود.  نخواهند 
كه  است  آسيب  نوع  يك  ارتباطات  اينگونه 
گريبانگير دختران و پسران شده و تجرد گرايى 
نيز به اين آسيب ها دامن زده است. من اعتقاد 
دارم كه با توجه به باورهاى سنتى، اعتقادات و 
ارزشهاى حاكم بر جامعه ما، اينگونه ارتباطات 

بسيار مضر و نگران كننده هستند.
ها  ارتباط  اين  ميزان  به  پاسخ  در  قرايى 
اجتماعى  مسائل  مورد  در  ما  گفت:  جامعه  در 
نمى توانيم آمار دقيقى بدهيم، چون كه مسائل 
اجتماعى قابل اندازه گيرى نيست و روزانه در 
نوسان است. اگر كسى هم در مورد ميزان ارتباط 
قابل  بدهد،  آمار  دقيق  بطور  پسران  و  دختران 
پژوهش  نفرى   50 نمونه  در  اما  نيست.  استناد 
و آمار گيرى ما از بين 50 دختر و پسر، همگى 
با جنس مخالف خود ارتباط دارند. اين جامعه 
زنان  ارتباط  امروزه  متاسفانه  داد:  ادامه  شناس 
حال  در  ما  جامعه  در  هم  نامحرم  با  شوهردار 

شيوع است. دليل اينگونه ارتباطات نيز در وهله 
هاى  ازدواج  است.  اقتصادى  مشكالت  اول 
و  باورها  شدن  رنگ  كم  ناخواسته،  و  اجبارى 
ارزشها دينى ، عدم رضايت جنسى و ... نيز از 

علت هاى ديگر اين معظل اجتماعى است.
ما  كه  بررسى  در  كرد:  اضافه  مقدم  قرايى 
انجام داديم سى و سه درصد از زنان شوهردار 
جامعه نمونه ما از بيان ارتباط با غير از همسر 
نمى  بد  را  موضوع  اين  و  نداشتند  ابايى  خود 
عمل  علت  نيز خود  درصد  ده  دانستند .حدود 
زشتشان را نمى دانستند و جوابى ندادند .امروزه 
حال  در  مجردى  هاى  زندگى  و  گرايى  تجرد 
است.  به جامعه  آسيب هاى جدى  كردن  وارد 
گردن  به  ها  تقصير  انداختن  از  انتقاد  با  وى 
ماهواره و عامل برون زا گفت: من علت آسيب 
و  زا  برون  عامل  دو  به  را  جامعه  كنونى  هاى 
درون زا، تقسيم مى كنم و معتقدم عامل درون 
آمدن آسيب  بيشترى در بوجود  تقصير  ما  زاى 
هاى اجتماعى دارد. به عنوان يك جامعه شناس 
معتقدم اگر عوامل درون زاى ما قوى باشد يعنى 
نيروهاى بازدارنده بر نيروهاى برانگيزنده برترى 

داشته باشد شاهد اين آسيب ها نخواهيم بود.
وى ادامه داد: اگر ميزان جاذبه ها در جامعه 
زياد باشد، نيروهاى دافعه نمى توانند تاثير گذار 
تمدن غرب  از  اما  بمانيم  ايرانى  بايد  ما  باشند. 
نشاط  و  شادى  ايرانى  جوان  اگر  نمانيم.  عقب 
ببيند به سمت ماهواره روى نمى  و سرزندگى 
ها  محروميت  و  ها  محدوديت  اين  اگر  آورد. 
نباشد، چرا جوان ايرانى به سمت الگوى غربى 
برود؟ محدوديت ها و محرويت ها باعث افزايش 
آسيب هاى اجتماعى اند. امروزه شهرهاى بزرگ 

كشور ما از لحاظ جامعه شناسى مساله دارند 
در  آورند.  مى  وجود  به  آسيب  خودشان  و 
همين تهران، ما شاهد مسائلى هستيم كه بدتر 

از ماهواره است.
اين استاد دانشگاه تصريح كرد: راديو و 
تلويزيون ما هم مقصر است، فيلم هاى ايرانى 
با نشان دادن عشق و عشق بازى به اينگونه 
پسر  و  ارتباط دختر  و بخصوص  ها  آسيب 
دامن مى زنند. چرا هزينه ساخت اين فيلم ها 
براى ساخت فيلم هاى تاريخى صرف نمى 
تار  تلويزيون،  در  گيتار  به جاى  چرا  شود؟ 
و سنتور را مورد توجه قرار نمى دهند. من 
قبال گفته بودم كه وقتى گيتار را در تلويزيون 
مورد توجه قرار مى دهيد، بايد انتظار داشته 
باشيد كه موهاى جوان ايرانى هم دم اسبى بشود.

وى تصريح كرد: اينها همان دسته عوامل درون 
عرفانى  آوزاهاى  و  سنتى  موسيقى  هستند.  زا 
تلويزيون پخش  در  را  عقيلى  و  مانند شجريان 
نمى كنند يا كم پخش مى كنند، و انتظار گرايش 
كجاى  دارند.  را  تلويزيون  سمت  به  جوان 
تلويزيون ما يك طنز با نشاط وجود دارد؟ نبود 
شادى و نشاط در تلويزيون، جوان را به سمت 
ماهواره سوق مى دهد. تلويزيون ما تبديل به غم 

خانه شده است.
قرايى با انتقاد از سياست هاى غلط مسئوالن 
با  مسئول  فالن  ببنيد  اكنون  داد:  ادامه  اجرايى 
راه  جنسيتى  تك  دانشگاه  گويد  مى  افتخار 
اندازى مى كنيم. چرا بايد اينگونه بين دو جنس 
مواجه  مواقع  در  كه  بياوريم  به وجود  شرايطى 
اين دو جنس با هم، طورى همديگر را ببننند كه 
گويى طرف ديگر از مريخ آمده است؟ مسئوالنى 
كه ادعاى تبعيت از امام راحل (ره) را دارند، مگر 
كشيدن  پرده  و  ديوار  مخالف  انقالب  اول  امام 
نبود؟ پسر  و  دختر  جداكردن  و  كالسها  وسط 
وى در پايان گفت: ضررهاى اين كار باعث مى 
شود كه بسيارى از مسائل از اليه هاى ظاهرى 
اگر دختر و پسر در  برود.  به اليه هاى زيرين 
كجا  نكنند  درك  و  نبينند  را  همديگر  دانشگاه 
اين كار صورت بگيرد؟ اين توهين به افراد است 
فارغ  كه كسى كه خود تحصيل كرده، عاقل و 
آن  و  بكن  را  اينكار  بگوييم  را  است  التحصيل 

كار را نكن. 
منبع سايت الف برگرفته از سايت اولكاميز

روابط عمومي اداره كل بيمه سالمت گلستان اعالم كرد: 
 اهداء خون توسط كاركنان اداره كل بيمه 

سالمت گلستان 
 به مناسبت دهه مبارك فجر به مناسبت گراميداشت دهه مبارك فجر 
و همزمان با سومين روز اين دهه و به منظور ترويج و اشاعه فرهنگ اهداء 
خون، كاركنان ايثارگر اداره كل بيمه سالمت گلستان طبق سنت هر ساله 
با مراجعه حضوري به پايگاه انتقال خون استان به صورت جمعي در يك 
اقدام خداپسندانه مقدار  4000CCاز خون خود را به بيماران نيازمند استان 

اهداء كردند. 
همزمان با گراميداشت دهه مبارك فجر 

همايش ارتقاء سطح كيفي و فني گازكشي 
داخلي منزل  برگزار شد

جلسه هم انديشي ارتقاء سطح كيفي پيمانكاران گاز خانگي و تجاري 
انجمن صنفي  مشاركت  با  تاريخ 91/11/17  در  مبارك  دهه  با  همزمان 
پيمانكاران گاز ، اداره كل تعاون كار و رفاع اجتماعي و شركت گاز استان  

گلستان در محل سالن اجتماعات بانك ملي گرگان برگزار شد . 
دراين نشست معاون عمراني استانداري و مدير كل تعاون كار و رفاه 
اجتماعي با ارائه گزارشى جداگانه  بر  لزوم انسجام انجمن هاي صنعتي و 

ارتقاء كيفي تاكيد كرد. 
در ادامه در بخش ميان برنامه همايش مهندس علي طالبي رئيس امور 
مهندسي و اجراي طرحها ى گاز گلستان  با برگزاري كارگاه فنى به تشريح 
مشكالت و موانع موجود و راهكارهاى ارتقاء سطح كيفي اجراي تأسيسات 
گاز رساني و همچنين ملحوظ كردن موارد پدافند غير عامل در اجراي 
زلزله ورزقان  مانند  از حوادث  ناشي  از آسيب هاي  پرهيز  و  تأسيسات 

آذربايجان شرقي براي تأسيسات داخلي گاز رساني پرداخت.

مصاحبه با فرهاد شيبک بخشدار داشلی برون
به بهانه برگزارى مسابقه كشتى تركمنى در دهه فجر

برگزارى  برون  شاهد  داشلى  بخش  گلستان،  استان  در  بار  اولين  براى 
مسابقات  اين  بود  فجر  جام  عنوان  تحت  تركمنى  كشتى  مسابقات  يكدوره 
كه در بازارچه مرزى اينچه برون برگزار شد با استقبال بسيار زياد جمعيت 
كشتى  پهلوانان  كه  شد  روبرو  كشور  ديگر  شهرهاى  و  گنبد  از  مسافرين 
تركمنى با كشتى هاى زيباى خود  حاضرين را بوجد آوردند به همين بهانه 
با فرهاد شيبك بخشدار زحمتكش بخش داشلى برون كه متولى  برگزارى 
مسابقات بودند گفتگويى انجام داديم تا در مورد ديگر برنامه هايى كه در دهه 

فجر برگزار نموده  اند توضيحاتى بدهند .
* آقاى بخشدار با توجه به اينكه در سال گذشته 
نيز شما  در ايام دهه فجر بخشدار داشلى برون بوده 
ايد برنامه هاى اجرا شده در دهه فجر امسال نسبت به 
سال گذشته چه تغييراتى داشت و چه اقداماتى در دهه 

فجر امسال انجام داده ايد ؟
همه ساله با فرارسيدن ايام اهللا دهه مباركه فجر ستادهاى 
داشلى  مرزى  بخش  در سطح  ايام  اين  بزرگداشت  مردمى 
مراسمات  شدن  باشكوهتر  چه  هر  جهت  و  تشكيل  برون 
برنامه ريزى هاى الزم صورت ميپذيرد كه خوب در سال 
جارى نيز با حضور  فعال و جدى اقشار مختلف مردم و بر 
غم شيطنت هاى دشمنان كه سعى داشتند با تحريم هاى همه 
جانبه خود، بين مردم و مجموعه نظام فاصله ايجاد كنند ، 
برنامه هاى پرشكوه و متنوعى با كمك مردم، ائمه جمعه و 
جماعات ، دهياران ، شوراهاى اسالمى و در يك كلمه آحاد 

مردم برگزار گرديد . در اين راستا بيش از 40 برنامه سازنده در قالب نشست 
هاى بصيريتى و روشنگرى با موضوع اقتصاد مقاومتى و جنگ نرم ، گفتمان 
انقالب و وحدت، جوانان و خودباورى، يادواره شهدا ، محافل قرآنى ، جشن 
هاى انقالب در سطح روستاها و مسابقات ورزشى از جمله مسابقه كشتى 

سنتى تركمنى كه با  استقبال پرشور مردم استان همراه بود برگزار گردد .
* در مورد مهمترين پروژه هاى عمرانى كه در طول ايام هفته دهه 

فجر در بخش داشلى برون افتتاح شده توضيحاتى بيان نماييد ؟
خوشبختانه در طول ايام اهللا دهه فجر با همت دولت خدمتگذار ما شاهد 
افتتاح پروژه هاى عمرانى خوبى در سطح بخش بوديم كه اين پروژه ها بطور 
افتتاح و  متمركز در شهرستان گنبد كاووس و توسط استاندار محترم مورد 
بهره بردارى قرار گرفت كه در اين راستا بخش عمده اى از پروژه ها مربوط 
ايجاد شبكه  به  از آن جمله مى توان  به بخش مرزى داشلى برون بوده كه 
آبيارى و زهكشى ، احداث بند خاكى ، اجراى طرح هاى هادى روستايى ، 

احداث چند دهنه پل و بهسازى و آسفالت راه روستايى اشاره كرد .
 در اين خصوص بايد گفت على رقم  اينكه بخش مرزى داشلى برون 
حدود 8 درصد جمعيت شهرستان را در خود جاى داده  نزديك به 29 درصد 
اعتبارات پروژه هاى عمرانى اين ايام را به خود اختصاص داده كه اين امر 
برخوردار  كم  مناطق  و  روستايى  مناطق  به  دولت  ويژه  توجه  دهنده  نشان 

است .
بخش  منطقه  توسعه  براى  برون  داشلى  بخشدارى  آتى  برنامه   *

داشلى برون چيست ؟
ى  حوزه  در  بخش  باالى  هاى  پتانسيل  و  ها  ظرفيت  وجود  به  نظر 
كشاورزى و صنعت گردشگرى برآنيم تا به كمك مردم و ساير دستگاه هاى 
متولى نسبت به توسعه بخش كشاورزى با واگذارى اراضى به جوانان جوياى 
كار بپردازيم چرا كه معتقديم رمز توسعه و شكوفايى منطقه در گرو طرح ها و 
پروژه هاى آبى و خاكى است ار طرفى وجود جاذبه هاى گردشگرى فراوان و 
منحصربه فرد نظير تاالب هاى سه گانه و بين المللى آال گل ، آلما گل و آجى 
گل  و همچنين بقعه دانشمند ظرفيت هاى خوب را در توسعه گردشگرى و 
صنعت توريسم و جذب سرمايه گذاران ايجاد كرده كه انشااهللا توجه به اين 

موضوعات از جمله برنامه هاى آتى بخش خواهد بود . 

كشتى  مسابقات  فجر  دهه  ايام  در  بخشدارى  همت  به  امسال   *
تركمنى برگزار گرديد در مورد اين مسابقات توضيحاتى بيان نماييد ؟

همان طور كه انتظار داشتيم و با توجه به عالقه مندى جوانان منطقه به 
اين ورزش سنتى و پر طرفدار استقبال خوبى هم توسط ورزشكاران و هم 
توسط  مردم خوب منطقه شد و شاهد برگزارى مسابقه پر شور و  هيجان 
انگيزى بوديم در اين دوره از مسابقات پهلوانانى از جوانان غيور تركمن از 
جاى جاى استان شركت كرده كه نزديك به 30  مسابقه در 
رده هاى سنگين وزن ، ميان وزن و  سبك وزن برگزار شد. 
حضور چندين هزار تماشاگر باعث جذابيت اين مسابقه شد 
نكته حائز اهميت اينكه برگزارى اين مسابقات به همت و 
تالش مردم منطقه و بخصوص بازاريان در بازار چه گمرگ 
مرز پل بود همچنين در اين دوره از مسابقات نزديك به 20 

ميليون ريال جوايز بين ورزشكاران توزيع گرديد.
* سخن آخر؟ 

جا دارد از مردم بصير ، وقت شناس و آگاه بخش مرزى 
داشلى برون جهت حضور حماسى و پرشور آگاهانه خود 
و  برون  اينچه  شهر  در  كه  بهمن   22 بزرگ  راهپيمايى  در 
روستاهاى كرند و داشلى برون برگزار گرديد و موجبات 
ياس  و ناميدى دشمنان اسالم را فراهم نمود تقدير و تشكر 
چه  هر  برگزارى  در  كه  كسانى  تمامى  از  همچنين  نمايم 
بهتر برنامه هاى اين ايام  ما را يارى كردند كمال قدردانى 

را دارم. 


