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5و ر ز ش و جامعهو ر ز ش و جامعه          

نورى  شك  بدون  ـ  طريك  قربان  حاجى 
تركمن  واليبال  بزرگ  نوابغ  از  يكى  همتى 
ايران  واليبال  بلنداى  بر  كه روزگارى  صحراست 
هاى  دفاع  و  قهار  هاى  اسپك   . كرد  مى  آقايى 
فراموش نشدنى نورى همتى هنوز هم در خاطر 
طرفداران بيشمارش نقش بسته است . مدت زيادى 
بود كه همتى در كنار مستطيل جادويى واليبال ديده 
نمى شد . خوشبختانه با تالش بزرگان واليبال گنبد 
ميادين  به  امروز  او  جواهرى  جناب  بخصوص 
واليبال بازگشته است . نورى امروز براى تربيت 
صحرا  تركمن  و  گنبد  واليبال  جديد  هاى  نسل 
به ميدان آمده است و با آمدن خود دل بسيارى 

از مردم گنبد را شاد كرده است . اميدواريم اين 
باعث  ايام جوانيش  همچون  دوباره  او  بازگشت 
غرور شهرش شود. نگاهى كوتاه داريم به سوابق 

اين مرد بزرگ واليبال گنبد :
قهرمانى مسابقات واليبال مقطع پايه  راهنمايى 

سال 56 ( كاپيتان تيم مازندران )   
بزرگساالن  واليبال  مسابقات  قهرمانى  نايب 
 ) گنبد  تيم  با  ملى  تيم  انتخاب  كشور  قهرمانى 

كاپيتان تيم )
قهرمانى كشور با تيم واليبال استان مازندران 

سال 63 ( كاپيتان تيم )
قهرمانى كشور با تيم واليبال استان مازندران 

سال 64 اروميه  ( كاپيتان تيم )
قهرمانى كشور با تيم واليبال استان مازندران 

سال 65 تهران ( كاپيتان تيم )
با   65 سال  فجر  دهه  مسابقات  در  قهرمانى 
حضور تيم هاى خارجى با تيم مازندران  ( كاپيتان 

تيم )
با   66 سال  فجر  دهه  مسابقات  در  قهرمانى 
حضور تيم هاى خارجى با تيم مازندران  ( كاپيتان 

تيم )
قهرمان كشور در مسابقات جام حذفى ايران با 

تيم اداره زندان گنبد سال 68 
بازيكن تيم ملى واليبال  ايران از سال 62  تا 68 

اعالم مفقودى
سند تك برگ كارخانه اى موتورسيكلت پيام،  مدل 86 
به شماره موتور 76000838 شماره تنه 8650576 و شماره 
پالك 8937 گرگان 21 بنام دردى محمد قوجق نژاد مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.

نظر

«کوچک زيباست»
نقش شوراها در توسعه ملی

قانون اساسى تضمين گر نفى هرگونه 
استبداد فكرى و اجتماعى و انحصار اقتصادى است و براى گسستن از 
سيستم استبدادى و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تالش مى 
كند ، براين اساس از  12   فصل قانون اساسى جمهورى اسالمى ايران 
يك فصل يعنى فصل هفتم و از  175  اصل آن  9  اصل  به جايگاه و 

نقش شوراها و نظام شورايى اختصاص يافته است . 
آنچه از اصول قوانين مربوط به شوراها استنباط مى گردد اين است 
كه شوراها از اركان تصميم گيرى نظام جمهورى اسالمى ايران هستند 
و براى رسيدن به توسعه پايدار مردم محور ، شوراها اداره امور محلى 
را در سطوح مختلف روستا ، بخش ، شهر ، شهرستان و استان برعهده 
دارند و دليل اهميت شوراها بر اين است كه دولت از امور حاكميتى 
و كالن خود كه همانا سياستگذارى ، برنامه ريزى و نظارت است باز 

نماند .
همه  در  دولتمردان  كه  است  اى  گونه  به  قانون  در  شورا  جايگاه 
سطوح ملزم به رعايت تصميمات آنها در حيطه اختيارات خود هستند 
نرسيده  به وظايف و جايگاه خود  به داليل مختلف شوراها  ، هرچند 
اند ، در شرايط كنونى كه نظام شورايى به تجربه اى پانزده ساله دست 
يافته است بايد جايگاه خود را پيدا كند و به كمك و مشاركت دولت 
در امور توسعه بشتابد و دولت نيز مى بايست از اين فرصت طاليى كه 
تجربيات و مطالعات جهانى و داخلى مهر تاييد بر التزام به و توانمندى 

آن مى نهد استفاده كند .
الزمه تحقق مديريت محلى آن است كه برنامه ريزى ها از پايين به 
باال انجام گيرند و نمايندگان منتخب مردم نيز به طور مستقيم در فرايند 
برنامه ريزى نقش داشته باشند ، هرچه تمركز گرايى و ميزان دخالت 
فعاليت  و  آفرينى  نقش  براى  فضايى  يقينا  باشد  بيشتر  امور  در  دولت 
زمينه   ، مدير  يا  گرا  توسعه  .دولت  ماند  نمى  باقى  محلى  مديريتهاى 
مى  فراهم  توسعه  فرايند  رادر  جامعه  عوامل  تمامى  فعاليت  و  حضور 

كندو آنها را در اين فرايند به بازى مى گيرد .
به  جانبه  همه  نگاه  داشتن  محلى  مديريتهاى  ضروريات  از  يكى 
مسائل توسعه در مسير تحقق توسعه متوازن و يكپارچه است ، الزمه 
بودن   متناسب و همچنين حاكم  مقررات  و  قوانين  امرى وجود  چنين 
نگرش توسعه محلى ا ست كه متاسفانه اكنون در جامعه ما نگاههاى  
بخشى و جزيره اى حاكم بر مديريت هاى محلى به عنوان مهم ترين 
موانع تحقق توسعه متوازن و يكپارچه در مناطق محسوب مى شوند . 

هاى  نظريه  بيشتر  در  كه  است  شعارى   (( زيباست  كوچك   )  )  
توسعه به آن توجه مى شود . بر طبق نظريه توسعه محلى ، نيازها در 
سطح محلى بهتر شناخته مى شوند ، برنامه ريزى نيز بر همين اساس 
صورت مى گيرد و با بهره گيرى از پتانسيل ها و توان هاى محلى و 
امكانات موجود مى توان اقدامات اجرايى الزم را براى برطرف ساختن 
نيازها به انجام رساند ، بدون شك هنگامى كه محله ها يا مناطق مختلف 

كشورى توسعه يابند توسعه ملى نيز تحقق خواهد يافت . 
برنامه ريزى براى توسعه مناطق مستلزم هم انديشى كنشگران محلى 
،يعنى  آنها  نمايندگان  و  مردم  كه  چرا  است  اى  حرفه  ريزان  برنامه  و 
بدين   ، بهتر مى شناسند  را  نيازهاى سطوح محلى  و  ها  توان  شوراها 
خاطر نقش آفرينى اين كنشگران محلى در واقعى ساختن روند برنامه 

ريزى ، تدوين اهداف و راهبردها موثر است .
از آنجا كه برنامه ريزى از پايين به باال و مبتنى بر الگوى مشاركت 
و  اى  منطقه  توسعه  الگوى  عنوان  به  محلى  نمايندگان  و  مردم  فعال 
درون منطقه اى پذيرفته شده است ، اين پرسش بايد مطرح گردد كه 
نقش شوراها در برنامه ريزى و توسعه استان و برنامه ريزى منطقه اى 

چيست ؟
دولت و جامعه تخصصى برنامه ريز ى هميشه به طور فعال نقش 
خود را در اين برنامه ها ايفا كرده اند ، اما نهادهاى عمومى و مردمى 

خارج از مراحل تدوين برنامه هاى منطقه اى و محلى هستند .
ابهامات در مرحله اجرا  قانون شوراها به رغم وجود كاستى ها و 
با مسائل و مشكالتى به مراتب جدى تر روبه روست ،به گونه اى كه 
موانع   ، ندارد  را  و مشكالت  موانع  بلند  ديوار  از  قدرت گذر  و  توان 
و مشكالت اجرايى از يك سو متاثر از ذهن و روان افراد است و از 
سوى ديگر متاثر از قدرت تمركزگرايى است و فقدان آيين نامه ها و 

دستورالعمل هاى اجرايى اين موانع را تقويت مى كند . 
كه  شوراهاست  به  قدرت  تدريجى  واگذارى   ، مشكالت  ديگر  از 
دولت مركزى تاكنون حتى در چارچوب قوانين موجود و محدود نيز 

حاضر به واگذارى تصدى امور به شوراها  نبوده است .
يكى ديگر از مشكالت رايج شوراها  بخصوص شوراهاى فرادست 
كمبود منابع مالى است ، شوراها و على الخصوص شوراهاى فرادست 
شديدا از كمبود منابع مالى رنج مى برند به طورى كه بودجه تخصيص 
يافته به ايشان حتى كفاف هزينه هاى ادارى شورا  را نيز نمى دهد و 
برخى از مديريت هاى محلى بخصوص شوراهاى شهرستان به منظور 
انجام وظايف قانونى و هزينه هاى دفترى و نظاير آن مجبورند كمك 

اخذ نمايند كه با شان نظارتى ايشان به هيچ عنوان سازگار نيست .
تشكيل  از  دوره  چهارمين  در  اكنون  كه  حالى  در  صورت  هر  به 
به  بسيارى  هاى  كاستى  و  ضعف  نقاط  هنوز   ، داريم  قرار  شوراها 
چشم مى خورد ، اينك نهاد شورايى از سطح محلى تا سطح ملى در 
 ، دارند  نظارت حضور  و  تصميم سازى  ساختار  و  مردمى  اجتماعات 
اگرچه دستاوردهاى پرارجى محسوب مى شوند اما در صورتى كه اراده 
جمعى براى حفظ آنها شكلى پايدار به خود نگيرد بسيار آسيب پذير 
و فناشدنى هستند  ، بنابر اين براى تداوم نهاد شورا ضرورى است كه 
رغبت مديرا ن ، دانايى صاحب نظران و آگاهى مردم هرچه صبورانه 

بايكديگر پيوند يابند .
اميد  و  تدبير  دولت  محترم  رياست  از  شوراييان  تمام  انتظار  لذا 
شرايط  و  انديشيده  تدبيرى  پيوند  اين  ايجاد  جهت  در  كه  است  اين 
و  مردمى  نهادهاى  آفرينى   نقش  و  فعاليت  براى  را  الزم  بسترهاى  و 
مديريت هاى محلى و شوراها كه با راى مستقيم مردم انتخاب مى شوند 

فراهم نمايد .
با آرزوى توفيق براى رياست محترم جمهورو دولت تدبير و اميد .

اخبار ورزشی

طنز هفته

چهارمين برد پياپی تيم واليبال نشسته 
روانکاران گنبد 

تيم واليبال نشسته روانكاران 
پيروزى  چهارمين  گنبدكاووس 
برتر  ليگ  در  را  خود  پياپى 
واليبال نشسته كشور با شكست 
آهن  ذوب  نشسته  واليبال  تيم 
اصفهان بدست آورد. اين ديدار 
در  هفته گذشته   پنجشنبه   كه  

سالن شهداى چاى بوئين گنبدكاووس برگزار شد با حمايت و تشويق 
هواداران و مسئولين شهرستانى همراه بود.  

تيم گنبدكاووس در گيم هاى اول و دوم اين ديدار با ارائه بازى 
زيبا با نتايج 25-21 و 25-22 به برترى دست يافت ولى در گيم سوم 
به رغم ارائه بازى زيبا در حالى كه تا امتيازات پايانى از حريف خود 
پيش بود با اشتباهات فردى بازى را با نتيجه 24-26 به حريف خود 

واگذار كرد تا نتيجه بازى به گيم چهارم كشيده شود
نتيجه 25-21 حريف  با  توانست  روانكاران  تيم  در گيم چهارم 

قدرتمند خود را شكست دهد تا برنده اين ديدار باشد.
اين ديدار با قضاوت سيد محمد مهدى موسوى و وحيد خراسانى 
برگزار شد و حاج قربان توسن نيز به عنوان ناظر فدراسيون بر حسن 

برگزارى بازى نظارت داشت
اين چهارمين برد پياپى تيم روانكاران گنبدكاووس در ليگ برتر 

واليبال نشسته ايران بود با 11 امتياز در مكان دوم قرار دارد

ايشان که مثل شما نيستند!!
در شماره 462 شنبه 1 آذر ماه 93 هفته نامه 
اجتماعى  از گروه طنز  صحرا در صفحه طنز 
استرآباد  محترم  وكيل  به  عنوان  تحت  مطلبى 
اين  در  چند  مطالبى   . است  رسيده  چاپ  به 
خصوص با نگارنده محترم به نظر حقير رسيد 

كه به عرض مى رسانم .
از  دريا  به  خود  مسير  در  اترك   رود 
آنكه  بدون  كرده  عبور  زيادى  سرزمينهاى 

نسبت به ساكنين مناطق مختلف اعم از مذهب – نژاد – رنگ پوست 
و زبان حساسيتى داشته باشد جريان زندگى را يكسان تقسيم كرده 
و ساليان سال ادامه داشته و دارد و ساكنين كناره رود خود را مديون 
آن رود دانسته و مى دانند و با تعلق خاطر خود را به رود نسبت مى 
دهند و اسم فرزندان خود را با نام مبارك اترك مزين مى كنند به اين 
اميد كه فرزندان شان همچون رود اترك پرصالبت خروشان استوار 

هميشه جريان داشته باشند .
 آقاى امامى وكيل گرگان و آق قال  به نحوى با اين نام آشنايى 
دارند ايشان كه مثل شما نيستند! شما كه آدرس پشت پاكت نامه هاى 
تركمن  بود  نوشته شده  آن  در  ايد  نديده  را  انقالب  از  قبل  سالهاى 
تركمن  دوم  پهلوى  دوره  در  سال  چندين  گذشت  از  بعد  و  صحرا 
صحرا يواش يواش به گرگان و دشت تغير نام پيدا كرد آقاى امامى 

دقيقا اين موضوعات را  از نزديك ديده و لمس كرده است.
 شما كه نمى دانيد آقاى ناصرى نماينده دوره قبل نيز گويا نمى 
دانست بخاطر اين ندانم كارى جايش را با آقاى امامى عوض كرد. 
ايشان كه مثل شما نيستند . پر بركت بودن سفره  تركمن صحرا از 
وجود پربركت دو رود در مجاورت يكى از جنوب بنام گرگان رود و 
ديگرى همان رود اترك از شمال است هر چند بدون در نظر گرفتن 
به كلى  باالدست جريان آن را  آبدهى آن و احداث چندين سد در 
قطع كرد ند كه در پايين دست  خسارات جبران ناپذيرى به بخش 

كشاورزى و همچنين آبزيان وارد گرديد.
 آقاى امامى خوب مى دانند. ايشان كه مثل شما نيستند!

 و اما در مورد پيشنهاد تغيير نام راه آهن بين المللى اترك از طرف 
آقاى امامى وكيل استرآبادى در اين برهه از زمان يك شوخى تلقى 
مى شود زيرا راى دهندگان به آقاى امامى در مورد نام مسير راه آهن 
هيچ گونه حساسيتى نداشته و نخواهند داشت چون ارتباط اين ريل 
به ريل ديگر اقتصاد منطقه را بهبود مى بخشد و بيكارى را تا حدودى 
از بين مى برد و فرزندان تحصيلكرده ولى بيكار آنان سربار خانواده 

نخواهند  بود. 
مثل  كه  او  دانند  مى  شما  از  بهتر  را  بنده  عرايض  امامى  آقاى 
اترك ممكن است همانند  نام  به  شما نيست! حساسيت آقاى وكيل 
حساسيت هاى فصلى باشد چون نماينده محترم از گلستان معتدل به 
تهران گرم و خشك عزيمت كرده باعث خلق و خوى غير مناسب 
ايشان شده است. او كه بهتر از شما مى دانند حساسيت چيست. او 
كه با مشورت به مجلس رفت به خوبى با اين كلمه آشناست ديگر 
رسيدن به مدارج باال احتياج به مشورت با مسئول فالن بخش يا فالن 
اترك  نام  به  دادن مردم  با حساس جلوه  بلكه  بينند.  نمى  را  گمرك 
آتى  سالهاى  در  و  نمايش مى گذارد  به  را  بودن خود  فعال  حداقل 

مورد بهره بردارى قرار دهد.
 تو در بيابان به چه فكر مى كنى؟ ايشان كه مثل شما نيستند!

استان  كند.  گلستان  را  چيز  همه  كوشد  مى  استرآباد  دوم   وكيل 
گلستان را كه جزو 8 استان محروم كشور مى باشد با تغيير نام ها از 
محروميت خارج نمايد. او بخوبى مى داند عبور راه آهن از تركمن 
صحرا و استان گلستان به آسياى ميانه در زندگى اقتصادى منطقه تاثير 
مثبت خواهد گذاشت از اين رهگذر مى خواهد كاله مناسبى را براى 

خود تهيه نمايد. وكيل امامى كه شما نيستيد
انقالب  از  با استرآباد قبل  در مورد جابجايى مردم  حاشيه اترك 
اينگونه كوچها از سوى خاندان پهلوى انجام گرفته براى مثال ناصرى 
ها را از سيستان به تركمن صحرا كوچ دادند به بركت انقالب اسالمى 
ديگر تكرار نخواهد شد. آقاى امامى بهتر از هر كس ديگر مى داند 

ايشان كه مثل شما نيستند! 

بازگشت نورى همتى به ميادين واليبال 

صحرا ـ عبدالقيوم آتاباى ـ اگر به خبرهاى 
2ماه اخير نگاهى بياندازيم در سايت ها و خبرگزارى 
ها به مشكالت عديده اى در بخش كشاورزى اشاره 
در  گنبد  كشاورزى  مديرجهاد   93 آبان  است.  شده 
جلسه شوراى كشاورزى تهيه نهاده هاى كشاورزى 
و  زده  سيل  مناطق  براى  وام  مالى،   تسهيالت 
خشكسالى، تامين نهاده هاى كشاورزى كودشيميايى 

و چندين مورد ديگر اشاره نمود.
گنبد  فرماندار  محمد حميدى  همين جلسه  در 
نام  بعنوان شغل اصلى مردم گنبد  نيز كشاورزى را 
برد و گفت شغل اصلى مردم گنبد كشاورزى است 
به گونه اى كه اگر كشاورزى رونق داشته باشد در 
رونق شهرستان تاثيرگذار خواهد بود در اين بين به 
خشكسالى و كم آبى نيز اشاره شد اما به هيچ برنامه 
ى مدونى كه مشكالت كشاورزان را حل نمايد اشاره 

نشد و شايدهم برنامه اى نبود.
بررسى هاى انجام شده در وزارت نيرو در سال 
آبى 93-92 نشان ميدهد استان گلستان دومين استان 
روبرو  ها  بارندگى  ميزان  كاهش  با  كه  بوده  كشور 
بود. به دليل همين كاهش بارندگى ها بوده كه فصل 
پاييز ذخيره سازى آبى نسبت سال گذشته 50 درصد 
استان  در  زير كشت  درنتيجه سطح  و  يافته  كاهش 

كاهش يافته است.
كشت پنبه و جايگزين شدن گندم منطقه را از 
عنوان طالى سفيد به زير كشيد و سى و اندى كارخانه 

پنبه پاك كنى را به تعطيلى كشاند و چندين هزارنفر 
را بيكار كرد

كشت گندم زمانى تا مرز خودكفايى پيشرفت كرد 
ولى اين خودكفايى شكننده به زودى فروريخت و به 

يكى از عمده ترين واردكنندگان گندم مبدل شديم
در سال گذشته كشت پنبه ، ذرت و برنج در استان 
كم شد و از طرفى گرما و خشكسالى محصوالت را 
با كاهش محصول در واحد سطح روبرو و خسارات 
شديدى به محصوالت كشت پاييزه از جمله گندم ، 

جو و كلزا وارد كرد
به اذعان مدير جهادكشاورزى گنبدكاووس توليد 
گندم 54درصد نسبت به سال قبل كاهش داشته است 
نيز  دركنار اين كاهش به هجوم ملخ هاى مراكشى 

اشاره كرد.
در تمام اين مدت مديران جهاد كشاورزى استفاده 
از روشهاى نوين آبيارى، تغيير اصالح الگوى كشت، 
مكانيزاسيون، تغيير سيستم آبيارى، ايجاد كشت گلخانه 
اى، افزايش بهره ورى در سطح و چندين مورد ديگر 
تا كنون محقق  امرى كه  اند  پيشنهاد داده  توصيه و 

نگرديده است.
مديران جهادكشاورزى آيا اعتقاد براين دارند كه 
اين سازمان عريض و طويل فقط مى توانند از نظر فنى 
راهنمايى كنند؟ آيا مديران جهاد كشاورزى با بارندگى 
خوب سطح زير كشت و برداشت را مناسب اعالم 
آمار را اعالم مى  اين  با خشكسالى كاهش  كرده و 

نمايد؟
جهاد كشاورزى در قبال كشاورزان چه مسئوليتى 

دارد؟
آيا براى ريشه كن كردن ملخ مراكشى كه هرساله 
مبارزه با آن به طرق جديد اعالم ميشود هيچ برنامه 

اى ندارند؟
چرا كشاورزان گنبدى همه ساله در تامين نهاده 

هاى كشاورزى خود با مشكل روبرو هستند؟ 
آيا تحقيقات كشاورزى كه فقط 2 كيلومتر با شهر 
گنبد فاصله دارد هيچ برنامه اى براى برون رفت ازين 

مسائل ندارد
در رابطه با كاشت و برداشت يا انواع بذرهايى كه 

مى تواند معرفى نمايد ؟
قبال  در  كشاورزى  جهاد  سازمان  نهايت  در 

كشاورزان چه مسئوليتى دارد ؟
بايد مديران جهاد كشاورزى نگاه خود را نسبت 
به مشكالت كشاورزان تغيير دهند و با برنامه ريزى 
مناسب در همه مواقع چه در خشكسالى و چه در 
زمان هاى ديگر آمادگى هم پاسخگويى به مسائل فنى 

و هم تامين نهاده هاى كشاورزى را داشته باشند .
بيشتر  كه  بدانيم عربستان سعودى  جالب است 
زمين هايش صحراى لم يزرع است با برنامه ريزى 

صحيح گندم خودرا به دنيا صادر ميكند. 

كاكا خوزينىمسئوليت جهادكشاورزى در قبال  بخش كشاورزى چيست؟

  عبدالحميد امينى 
عضو شوراى اسالمى شهر گنبد كاووس 

 نماينده شوراى اسالمى اسالمى استان گلستان
 در شوراى عالى استان ها 

افزايش  ميزان بارش های آبان 
ماه سال جاری نسبت به آبان سال 

گذشته در گلستان
ميانگين بارندگى استان گلستان در آبان ماه سال1393در 
مقايسه با سال گذشته حدود 135,5درصد افزايش و نسبت به 

دوره شاخص دراز مدت حدود 4 درصد كاهش داشته است.
   به گزارش روابط عمومى شركت آب منطقه اى گلستان، 
مدير عامل اين شركت گفت: ميزان بارش هاى استان گلستان 
از ابتداى مهر 1393 تا پايان آبان ماه سال جارى در مقايسه با 
مدت مشابه سال قبل حدود 8 درصد افزايش و نسبت به دوره 

دراز مدت4  درصد كاهش يافته است.
مهندس ايرج حيدريان گفت: بيشترين بارش آبان ماه در 
محدوده شهرستان بندرگز حدود 90 ميلى متر  و كم ترين 
بارش در محدوده شهرستان گميشان حدود 28,5 ميلى متر 
مى باشد و ميزان بارندگى در محدوده شهرستان گرگان در اين 

ماه  51 ميلى متر به ثبت رسيده است.
وى افزود: جريان رودخانه ها در مدت مهر لغايت پايان 
آبان ماه سال جارى، نسبت به دوره شاخص در حوضه قره سو 
86,5 درصد كاهش و در حوضه گرگانرود حدود 80 درصد 

كاهش داشته است.
ادامه تصريح  كرد:  در  ايرج حيدريان همچنين  مهندس 
ذخيره آبخوان هاى آزاد زير زمينى استان گلستان نيز در آبان ماه 
سال جارى در مقايسه با مهرسال گذشته بيش از 132 ميليون 
متر مكعب كاهش داشته است، كه در مقايسه با متوسط بيست 
و سه سال گذشته بيش از 143ميليون متر مكعب كاهش را 

نشان مى دهد.
مدير عامل شركت آب منطقه اى گلستان خاطرنشان كرد: 
بر اساس پيش بينى اداره كل هواشناسى استان، اميد مى رود 
سال آبى جديد داراى شرايط آب و هوايى نرمال و دربعضى 
مناطق كمتر از نرمال باشد.با توجه به اين كه بيش از 94 درصد 
از پتاسيل آبخوانهاى زير زمينى در دست بهره بردارى است.
توسط  كه  فنى  نكات  رعايت  با  منابع،  اين  از  برداران  بهره 
كارشناسان آب منطقه اى و ديگر دستگاه هاى اجرايى مرتبط 
اعالم مى شود مى توانند سهمى مهم در حفاظت از اين منابع 
ارزشمند داشته تا بدين ترتيب امكان بهره بردارى مناسب براى 

آينده هم مقدور گردد.

مدير عامل گاز استان گلستان خبر داد :
در هشت ماهه سال جاری  نزدیک به  ۱۶ هزار مشترک 

گاز  جذب شد 
مهندس صفرعلى جمال ليوانى درمصاحبه 
با پايگاه اطالع رسانى شركت، ضمن قدردانى 
ازتالش  مجموعه كاركنان شركت كه صادقانه 
استان  اين  در  گازرسانى  توسعه  راستاى  در 
سرسبز نقش موثرى دارند با ارائه گزارشى از 
وضعيت گازرسانى دراستان گفت:اين شركت 
به مردم شريف  در راستاى  خدمات رسانى 

تاكنون اقدامات  زيادى را  انجام داده است.
ايشان با تشريح عملكرد گاز گلستان در 
هشت ماهه سال جارى  گفت: اين شركت تا 
بر 15 هزار و  افزون  آبان سال جارى   پايان 
157  خانوار را  از نعمت گاز طبيعى برخوردار 

نموده است   
جمال ليوانى در ادامه  در خصوص روند گازرسانى به روستاهاى استان نيز گفت: در همين 
مدت  تعداد   20  روستا  مورد بهره بردارى قرار گرفت ، ضمن اينكه تعداد 3673   انشعاب 

نصب و تعداد  15 هزار و 986 مشترك جذب شده است  
مديرعامل گاز استان گلستان  تصريح كرد:بمنظور توسعه صنعت و رشد وشكوفايى چرخه 
اقتصاد وحمل و نقل  استان عالوه بر توسعه گازرسانى در بخشهاى مختلف ، تعداد 24  واحد 
صنعتى عمده  و يك جايگاه سى ان جى نيز در هشت ماهه سال جارى گازرسانى شده است. 

وى افزود :خوشبختانه  با همدلى و وفاق و زحمات كاركنان خدوم  توانستيم در سطح استان 
تا پايان آبان 93  بالغ بر 158 كيلومتر نيز شبكه  اجرا نمائيم . 

ايشان درادامه با اشاره به قرارداشتن درفصل سرما گفت:خوشبختانه كليه تمهيدات الزم براى 
بهره بردارى همشهريان عزيز از اين نعمت الهى فراهم شده وعاملى مهم كه مى تواند ما را در 
راستاى استمرارجريان گاز وارائه خدمات به موقع يارى نمايد مشاركت حد اكثرى مردم عزيز 
به منظور صرفه جويى درمصرف گازاست ، زيرا با كم كردن يك درجه دماى منزل حدود 6 
درصد درمصرف گازصرفه جويى خواهد شد كه مى تواند كمك شايانى در اين خصوص بنمايند
مديرعامل گازاستان گلستان درخاتمه  گفت:اميد واريم مردم شريف با استفاده از راهكارهاى 
مختلفى كه بطورمستمراز رسانه ها وكانالهاى تبليغى اطالع رسانى مى شود درمصرف گاز نهايت 
صرفه جويى را داشته باشند تا هيچگونه خللى در روند ارائه خدمات گازرسانى ايجاد نگردد 
همچنين رعايت نكات ايمنى يكى ازعوامل مهمى است كه مشتركين بايد مورد نظر داشته باشند 
زيرا زمانى مى توانند از اين سوخت پاك بخوبى بهره مند شوند كه توصيه هاى ايمنى را رعايت 
نمايند  ضمن اينكه   كنترل دودكش ها و اطمينان از محكم بودن و مسدود نبودن  مسير آن  از 

عوامل موثرى است كه مى تواند از بروز حوادث ناگوار بويژه مرگ خاموش پيشگيرى نمايد .


