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تضعيف شوراها 
تضعيف مردمساالرى

بيانيه ی شوراهای 
اسالمی شهرهای تابعه 

استان گلستان

تٌورکمن اده بيياتی
سوٌيِنن يئلدئز

* تأملی بر مقوله نقد
* گنبد کاووس نياز به راديوتراپی دارد

* طرح شورايار، له يا عليه شورا
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بنيان های  اساطيری 
رقص ترکمنی

4

گذری بر تمدن باستانی 
ترکمن

2

صفحه2

صفحه4

قابل توجه برخى از نمايندگان مجلس

آغاز مسابقات سوپر ليگ واليبال :آغاز مسابقات سوپر ليگ واليبال :  

گنبدى ها با دو نمايندهگنبدى ها با دو نماينده  

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى نوبت اول
نظام صنفى كارهاى كشاورزى و منابع طبيعى شهرستان گنبدكاووس

شهرستان  طبيعى  منابع  و  كشاورزى  كارهاى  صنفى  نظام  اول  نوبت  عادى  عمومى  مجمع 
گنبدكاووس  راس ساعت 9 صبح روز يكشنبه مورخ 1393/8/29 در محل نمازخانه بعثت 
مديريت جهادكشاورزى شهرستان گنبدكاووس برگزار مى گردد لذا از كليه اعضاء محترم 
دعوت مى شود، جهت اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات زير در اين جلسه حضور بهم 

رسانند.
دستور جلسه:

گزارش هيئت مديره استماع - 1
تصويب ترازنامه و سود وزيان سال مالى 92- 2
پيش بينى بودجه سال مالى 94- 3

بررسى و تصويب ساختمان ادارى نظام صنفى 4 -
بررسى و تصويب پاداش ساليانه هيئت مديره نظام صنفى 5 -

بررسى و تصويب حق جلسه و هزينه اياب و ذهاب هيئت مديره 6 -
بررسى و تصويب حق عضويت و حق ورودى و تمديد پروانه فعاليت ساليانه اعضاء  7 -

حقيقى و حقوقى
بررسى و تصويب اخذ تسهيالت بانكى باستناد ماده 3بند11- 8 نظام نامه ادارى مالى 

نظام صنفى
بررسى و تصويب بكارگيرى هريك از اعضاء هيئت مديره باستناد ماده 20 تبصره 1- 9 

اساس نامه و  ماده 35 فصل هشتم نظام نامه ادارى مالى نظام صنفى
ساير موارد عنداللزوم 10 -

    هيئت مديره

 نظام صنفى كارهاى كشاورزى و منابع طبيعى شهرستان گنبدكاووس
توضيحات : بموجب تبصره 5 ماده11 اساس نامه در صورتيكه حضور عضوى در مجمع بعللى ميسر نباشد حق راى 
خودرا بموجب وكالتنامه به عضوى ديگر واگذار نمايد در اينصورت هيچ عضوى  نمى تواند عالوه بر خويش بيش از 

يك راى با وكالت داشته باشد؛ ضمنا ارائه كارت عضويت معتبر نظام صنفى در روز مجمع الزامى مى باشد.

جايگاه رابطين استاندار
يا آدرسى كه گم شد !

بعد از انتخاب دكتر روحانى به عنوان رئيس جمهور و انتصاب 
استاندار گلستان، مديريت پست هاى استانى و شهرستانى با اولويت 
هاى گوناگون به اشخاص مختلف واگذار گرديد. در اين راستا پست 
حماسه  آمدن  بوجود  در  كه  افرادى  از  عده  آن  براى  نيز  جديدى 
سوم خرداد نقش بسزايى داشتند، با عنوان رابطين استاندار تعريف 
گرديد. ولى متاسفانه به دليل عدم تعريف روشن از جايگاه و وظايف 
رابطين استاندار، عمال آنها  در هيچ يك از جلسات ادارى استانى و 
يا شهرستانى شركت داده نشده اند.  و همچنين مدل ارتباطى آنها با 

مسئولين و مردم در هيج كجا مشخص نشده است. 
افراد از سوابق و توانمندى بااليى برخوردارند  از آنجائيكه اين 
و استفاده از آنها مى تواند در موفقيت برنامه هاى استاندارى مؤثر 
باشد. كماكان اين عده در بين مردم  به عنوان رابطين استاندار شناخته 
مى شوند. اما سوال اينجاست؛ مردم در كجا و چگونه  به آنها رجوع 
كنند؟ در صورتى كه هيچ مكان ادارى به آنها تعلق نگرفته و از طرف 
مسئولين نيز جهت همفكرى و يا همكارى از اين رابطين تا كنون 
دعوتى بعمل نيامده است، با چنين رويكردى ممكن است در آينده 
صداقت استاندارى كه مبتكر اين نوآورى در مديريت گرديده  كم 

رنگ شده و چه بسا جبران آن بسيار سنگين نمايد. 
استاندار  رابطين  طمطراق  پر  عنوان  نخست  وحله  در  چند  هر 
براى مردم مهم تلقى شد اما با گذشت زمان عدم كارايى پست جديد 
در  مردم  مشاركت  جهت  رسد  مى  بنظر  لذا  است،  گرديده  معلوم 
مناسبت هاى مختلف و همچنين ارزشمندى حكم استاندار در جهت 
كارايى بيشترالزم است، حدود وظايف و اختيارات رابطين تعريف 
استانى و  استاندار و مسئولين  با شخص  ارتباط مردم  بستر  تا  شود 

شهرستانى فراهم گردد.

كاكا خزينى


