
عبدالصمد بردى پور، كارشناس ارشد حقوق، مدرس دانشگاه و 
يكى از صاحب نظران مسائل منطقه اى در گنبدكاووس در آستانه 
سفر دكتر حسن روحانى رئيس جمهور دولت تدبير و اميد و هيئت 
بخش  مشكالت  و  مسائل  بررسى  ضمن  گلستان،  استان  به  دولت 
را  خود  نظرات  نقطه  گنبدكاووس،  شهرستان  برون  داشلى  مرزى 

مطرح نمود.
* آقاى بردى پور چرا بخش داشلى برون مهم است؟

شهر �  مركزيت  به  برون  داشلى  محروم  و  مرزى  بخش 
اينچه برون بزرگ ترين، مهم ترين و استراتژيك ترين بخش استان 
گلستان محسوب مى شود. اين بخش با  3800 كيلومترمربع و يك 
ششم وسعت استان گلستان، بزرگ ترين؛ با داشتن 145 كيلومتر مرز 
مشترك با كشور تركمنستان و قرار گرفتن گمرك، بازارچه مرزى و 
دروازه ى ورود به تركمنستان و كشورهاى آسياى ميانه، استراتژيك 
ترين و با داشتن 3 تاالب بين المللى، هزاران هكتار زمين زراعى و 

منابع طبيعى منحصر به فرد، مهم ترين بخش استان گلستان است.
* چرا مردم بخش داشلى برون از دولت تدبير و اميد انتظار 

بيشترى دارند؟
ايران، �  رياست جمهورى  دوره  يازدهمين  انتخابات  در 

مردم اين بخش بيش از 95درصد به جناب دكتر روحانى رأى دادند 
انتظار حمايت  اين  بنابر  بود.  باالترين ميزان رأى در كل كشور  كه 
و توجه بيشتر از سوى دولت تدبير و اميد از سوى اين مردم، دور 

از منطق نيست.
* مهم ترين مشكل مردم اين بخش چيست؟

روستاهاى �  ديگر  و  برون  اينچه  برون،  داشلى  ساكنان 
اين بخش از قديم االيام 2 مشكل اساسى و حل نشده دارند كه بايد 
براى حل و فصل آن تدابيرى انديشيده شود. يكى اختالف اراضى 
كشاورزان با منابع طبيعى است. زمين هايى كه مردم از ساليان دور 
كشت و زرع مى كردند ولى منابع طبيعى آن را تصرف غيرقانونى مى 
پندارد. اين معضل باعث بروز مشكالت حقوقى و قضايى بسيارى 
بين اين نهاد و مردم منطقه شده است. هم چنين بسيارى از زمين 
هاى كشاورزى مردم فاقد سند است كه مسئولين مربوطه از جمله 
اداره ثبت اسناد و امالك و بنياد علوى بايد براى صدور سند زمين 

هاى اهالى محروم و مستضعف اين بخش اقداماتى به عمل آورند.
يكى ديگر از مشكالت مردم بخش داشلى برون اختالف ساكنان 
بخش با سازمان آب منظقه اى است در مورد حريم رود اترك است.

* ديگر مشكالت منطقه را بيان نماييد.
با توجه به كم آب بودن منطقه و كم بازده بودن زمين � 

هاى كشاورزى آن، معيشت و گذران زندگى و داشتن درآمد پايدار، 
از نگرانى هاى مردم است. مسئولين و در رأس آن هيئت دولت  بايد 

براى ايجاد تغييراتى در تأمين ممر درآمد مردم برنامه ريزى نمايند.
باشد؛  مؤثر  راستا  اين  در  تواند  مى  كه  هايى  برنامه  از  يكى 
و  گلستان  محترم  استاندار  اخيراً  است.  منطقه  اين  اراضى  زهكشى 
از  هكتار  هزار   240 زهكشى  براى  هايى  برنامه  كشاورزى  وزارت 
زمين هاى استان در نظر گرفته اند كه حدود 140 هزار هكتار از آن 
در بخش داشلى برون قرار دارد.و اين نقطه ى اميدى است به شرط 
آن كه در مرحله برنامه ريزى و روى كاغذ نمانده و يا به طور كامل 

عملياتى شود.
* در مورد خشك سالى و كمبود آب بخش داشلى برون چه 

نظرى داريد؟
بدون ترديد داشلى برون با ميانگين 100 تا 150 ميليمتر، � 

كم باران ترين ناحيه استان گلستان است و ميزان نزوالت جوى در 
اين بخش تقريبًا با مناطق نيمه كويرى برابرى مى كند و اين در حالى 
است كه زراعت در اين منظقه به صورت ديم و متكى بر نزوالت 
از جمله سال  باران  جوى است. در خشك سالى و سال هاى كم 
زراعى گذشته تمام زمين هاى اين بخش خسارت 100درصد ديدند 

كه تكرار اين مهم در طول چند سال متوالى زندگى را بر ساكنان اين 
منطقه بسيار سخت كرده است.

رودخانه اترك رگ حياتى بخش داشلى برون به شمار مى آيد؛ 
رودخانه اى كه به طور طبيعى چندان پرآب و در طول سال جارى 
نبوده و نيست. متأسفانه طى چند سال اخير و با احداث سد شيرين 
دره در خراسان شمالى بر روى يكى از سرشاخه هاى بزرگ رود 
اترك، اين معضل اهالى داشلى برون، صدچندان شده است. براى اين 
مهم بايد وزارت نيرو و استانداران خراسان شمالى و گلستان  نشست 

هاى مشترك براى رژيم حقوقى رود اترك چاره انديشى كنند.
* براى توسعه اقتصادى بخش داشلى برون چه توصيه هايى داريد؟

با گذشت بيش از 20 سال از فروپاشى اتحاد جماهير � 
شورورى و استقالل جمهورى هاى آسياى ميانه از جمله تركمنستان، 
هنوز هم آن چنان كه بايد از اين فرصت تاريخى براى منافع ملى و 
استانى بهره بردارى نشده است و تنها به سرمايه گذارى بسيار اندك 

در گمرك و بازارچه مرزى اينچه برون اكتفا شده است. 
يكى از راه هاى توسعه منطقه، تبديل بازارچه مرزى اينچه برون 
اينچه  آزاد در  ايجاد منطقه  با  آزاد تجارى، صنعتى است.  به منطقه 
برون اين منطقه به محل سرمايه گذارى شركت هاى صنعتى ايرانى 
و خارجى تبديل خواهد شد. هر شركت ايرانى و خارجى براى دپو 
ادارى،  به ساختمان  نياز  وارداتى خود  و  كاالهاى صادراتى  انبار  و 
و  عوامل  استراحت  محل  شركت،  نمايندگى  دفتر  بزرگ،  انبارهاى 
رانندگان تريلى هاى ترانزيت و غيره خواهد داشت. حضور ده ها و 
شايد صدها شركت داخلى و خارجى و لزوم احداث تأسيسات ياد 
شده، حجم عظيمى اشتغال زايى به دنبال خواهد داشت. در ادامه نيز 
هر يك از شركت هاى ياد شده براى انجام امورات خود در منطقه 

آزاد به نيروى كار بومى استان نياز خواهند داشت.
* نظرتان در مورد اشتغال در اين بخش چيست؟

برون، �  داشلى  مرزى  بخش  در  صنايع  نبود  علت  به 
خشك سالى هاى پياپى و اقتصادى نبودن كشاورزى و دامدارى در 
اين منطقه، جوانان روستاهاى اين بخش براى كسب روزى حالل 
باالجبار به گنبدكاووس و ديگر شهرهاى استان و ساير استان ها از 
جمله تهران، سمنان، مازندران و حتى كشور تركيه مهاجرت مى كنند 
كه بر خالف سياست هاى نظام جمهورى اسالمى مبنى بر عدم كوچ 
توانمندى  و  استان مستعد  است و در شأن  به شهرها  روستانشينان 

چون گلستان نيست. 
براى  برون،  اينچه  مرز  در  آزاد  منطقه  اعالم  با  توان  مى  وقتى 
ايجاد  زندگى خودشان  محل  در  مناسب  استان شغل  بومى  هزاران 
ويژه  به  كنيم؟  بهينه  بردارى  بهره  موقعيت  اين  از  نبايد  چرا  كرد، 
اين كه اخيراً مهندس اكبر تركان مشاور ارشد رئيس جمهور و دبير 
شوراى مناطق آزاد از قصد ايجاد يك منطقه آزاد در مرز تركمنستان 
و در اولويت بودن مرز اينچه برون براى اين مهم، صحبت به ميان 
آورده و از جناب آقاى دكتر صادقلو استاندار گلستان خواسته طرح 
مطالعاتى منطقه آزاد تجارى اينچه برون را تهيه و به شوراى مناطق 

آزاد ارسال نمايد.

* دولت مراد ارازقلى يف
 * ترجمه از خليل يزدانى  

اولكاميز- راه آهن جايگاه عمده اى را در شبكه 
حمل و نقلى تركمنستان اشغال مى كند و يكى از رشته 
اين بخش  توسعه  اقتصاد كشور است.  پيشگام  هاى 
داراى اولويت استراتژيكى اقتصاد ملى است كه توسط 
رياست جمهورى تركمنستان قربانقلى بردى محمدوف 
كرده  مشخص  ريلى  نقل  و  حمل  كاركنان  برابر  در 
است. برنامه زير ساختى اين رشته در اقتصاد عبارت 
است از احداث خطوط راه آهن جديد ،ابنيه فنى، توليد 
تراورس هاى بتن آرمه و ده ها محصوالت ديگر و 
و  اجتماعى  مسكونى،  هاى  واحد  احداث  همچنين 

توليدى. 
ارتباطى جديد  ايجاد سيستم  در مقياس قاره اى 
در  كه  ابريشم  كبير  راه  با  است  مقايسه  قابل  كامال“ 
گذشته از قلمرو مملكت ما عبور مى كرد و در حال 
از گذشت  احيا است .بنابرين پس  حاضر در دست 
صدها سال تركمنستان مستقل همچنان با استفاده از 
موقعيت جغرافياى ممتاز خود نقش مركزى حمل و 
نقل را بازى مى كند. امروزه در آستانه بهره بردارى از 
خط راه آهن شمال – جنوب (قزاقستان – تركمنستان 
 –ايران) انتشار مجموعه مقاالت تحت عنوان ”مراحل 
راه بزرگ“ راجع به اجراى پى در پى پروژه هاى حمل 
استقالل  هاى  سال  طى  كشور  مواصالتى  و  نقلى  و 

تركمنستان را شروع مى كنيم.
شبكه راه آهن تركمنستان كه طى سال هاى اخير 
به مراتب گسترش يافته است با اجراى يكسرى پروژه 
مرحله  وارد  كالن  مواصالتى  و  نقلى  و  حمل  هاى 
جديد توسعه خود مى شود. بعنوان مثال  سال گذشته 
مراسم كلنگ زنى راه آهن تركمنستان – افغانستان – 
تاجيكستان برگزار شده است كه قرار است به بخش 
پراهميت زيرساخت هاى حمل و نقلى منطقه اى و در 
آينده زيرساخت هاى حمل و نقلى بين المللى تبديل 
شود .عالوه بر افزايش پتانسيل (قدرت بالقوه) خطوط 
راه آهن بين المللى خطوط راه آهن جديد موجبات 
توسعه سريع مناطق داخلى كشور را فراهم مى نمايند. 
ظرفيت هاى توليدى رشته راه آهن امكان پيگيرى 

و تحقق اهداف ديگر را فراهم مى كند. خطوط حمل 
و نقلى تركمنستان ترانزيت و حمل اقالم صادراتى و 
وارداتى به مقصد خاور دور – خاور نزديك و كشور 
هاى اروپاى مركزى و غربى را ميسر مى سازند. اين 
امر با استفاده از كريدورهاى (مسيرهاى) ترانزيتى ميسر 
اصلى  همكاران  ايران  و  قزاقستان  شود .روسيه،  مى 
در بخش حمل و نقل محموله ها بوده و تبادل حمل 
بار بين كشورهاى ما بطور روز افزون رو به افزايش 
قاليجات  منسوجات،  نفتى،  محصوالت  است .نفت، 
پارچه  و  پنبه  نخ  پنبه،  الياف  قاليبافى،  و محصوالت 
ها بطور عمده از تركمنستان به روسيه وارد مى شود 
و اقالم صادراتى از روسيه عبارت است از تجهيزات 
مختص بخش نفت و گاز، فلزات، لوله ها، پمپ ها، 
تجهيزات برقى، ترانسفرماتور، وسائل نقليه، محصوالت 

صنايع سبك و شيميائى.
از  يكى  تركمنستان  در  آهن  راه  شبكه  توسعه 
مهمترين اولويت هاى سياست دولتى در عصر نوين 
است. كشور در تقاطع مهمترين راه هاى تجارى قاره كه 
از اعماق تاريخ سرچشمه مى گيرد واقع شده و اهميت 
كشور بعنوان مركز حمل و نقل بين المللى مهم امروزه 
ابرام و فعليت خاص پيدا مى كند. ده ها واحد هاى 
مهندسى و ايستگاه هاى مدرن مجهز به كليه اقالم مورد 
نياز براى سازماندهى به جريان بار و مسافر بين المللى 
در مسير هاى خطوط راه آهن جديد واقع شده است. 

چشم اندازهاى گسترده براى استفاده از كريدور 

آسيا  و  اروپا  نقل  و  حمل 
براى تركمنستان و همكاران 
آن منفعت زياد به دنبال دارد. 

كشور  براى  المللى  بين  آهن  راه  اولين خط  احداث 
مستقل به پروژه بازرگانى به اهميت استراتژيكى تبديل 

شده است.
خط راه آهن تجن – سرخس – مشهد با همكارى 
جمهورى اسالمى ايران احداث شده و تردد از روى آن 
مسير بين المللى داراى بيش از 300 كيلومتر طول در 
ماه مى سال 1996 ميالدى افتتاح شده است. در امتداد 
كل مسير تعداد 5 باب ايستگاه داراى ايتسگاه راه آهن و 
دو دستگاه پل راه آهن بزرگ از روى رودخانه قره قوم 
و كانال حوض خان احداث شده است. امروزه تمام 
خط راه آهن از تجن تا سرخس بوسيله سيستم تبديل 
متمركز  و  اتوماتيك  بلوگينك  و  ها  اتوماتيك سوزن 
سازى برقى تنظيم (كنترل) مى شود كه موجبات تسريع 
در تردد قطار ها و به حداكثر رساندن ايمنى ترافيك را 

فراهم مى نمايد. 
پست ايست و بازرسى مرزى و گمركى مسافران 
و واگن ها و قطار هاى بارى موجود جوابگوى مدرن 
مدرن  مجتمع  همچنين  است.  روز  الزامات  ترين 
جابجائى بوژى ها از خط باريك اروپائى به خط ما 
در آنجا ايجاد شده است. تعريض محوطه مخصوص 
كانتينر ها و نصب خطوط ايستگاهى موازى عريض 
و باريك موجبات افزايش قابل مالحظه حجم نقل و 

انتقاالت را فراهم مى آورد. اين امر امكان جابجائى از 
واگن به واگن را فراهم مى آورد و موجب كاهش زمان 

و هزينه هاى حمل بارها مى شود.
عالقه به حمل بار از طريق خط راه آهن بين المللى 
تجن – سرخس – مشهد و سپس به بنادر خليج فارس 
و بالعكس به كشور هاى .C.I.S و اروپا در تمام دنيا 
روز به روز افزايش پيدا مى كند. اينك هم كشور هاى 
 C.I.Sو هم كشورهاى خارجى دور بطور فعاالنه از 
اين مسير كه كوتاه ترين مسير به مقصد بنادر آسياى 
جنوب شرقى است استفاده مى كنند. ساالنه هزارها 
واگن يعنى ميليون ها تن بارهاى حمل شده كه سود 
قابل مالحظه اى را براى خزانه كشور به دنبال دارند و 
موجبات اتصال خطوط راه آهن اروپا و آسيا را فراهم 

مى آورند از اين مسير عبور مى كنند.
خطوط راه آهن احداث شده اين امكان را را براى 
كشور ما فراهم مى كنند تا همكارى با كشورهاى همسايه 
آوردن  فراهم  و ضمن  دهد  قرار  در سطح جديد  را 
امكانات بزرگ براى حمل بار و مسافر نقش مهمى را در 
توسعه اجتماعى و اقتصادى مناطق كشور بازى مى كند.

 *منبع: روزنامه ”نيترالنى تركمنستان."
***
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گزارش

گدم آباد
پاشنه آشيل گنبدكاووس

عبدالقيوم آق آتاباى خبرنگار صحرا: به تازگى در همايشى كه با حضور رئيس 
بر  تاكيد جدى  آقاى روحانى  برگزار شد  توسعه روستاها  با عنوان  تهران  جمهور در 
با عنايت بر اين موضوع يكى از مهمترين زيرساخت  توجه ويژه به روستاها داشت. 
پنجم، دولت مكلف شده  برنامه   149 ماده  در  كه  است  مواصالتى  راه   ، توسعه  هاى 
است ؛ حمايت الزم را از بهبود وضعيت روستاها نمايد و در بند ط ماده 49 به احداث 

ترميم و نگهدارى و ايمن سازى شبكه راه هاى روستايى اشاره شده است.
روستاى گدم آباد با جمعيتى بالغ بر 8 هزار نفر و بيش از 2 هزار خانوار كه در 
غرب شهر گنبد كاووس قرار دارد محور مواصالتى بيش از 50 روستاى شهرستان و 
هم چنين مسير تردد گنبد به آق قال و ديگر شهرهاى غرب استان گلستان مى باشد. 
از  مطلوب  استفاده  منظور  به  و  ملى  توسعه  در  روستاها  اهميت  و  نقش  به  توجه  با 
آزادى  خيابان  در  روستا  هادى  طرح  اجراى  روستاها  عمران  زمينه  در  موجود  منابع 
توسط بنياد مسكن با مشاركت روستاى گدم آباد و همكارى باالى مردم در تعريض 
محور مذكور بدون هيچ گونه چشمداشتى در سال 92 شروع شد با درخواست دهيار 
و  نبرد  جايى  به  راه  اما  شد  برگزار  زمينه  اين  در  متعددى  روستا جلسات  شوراى  و 
اين خيابان همچنان براى مردم مشكلى الينحل مانده است. با وجود تاكيد و تصريح 
مهندس حميدى، فرماندار ويژه گنبد، در تيرماه سال جارى به ادارات و دستگاه هاى 

خدمت رسان تاكنون به نتيجه اى نرسيده است
فعاليت هاى  با  رابطه  در  آباد  دهيار روستاى گدم  يلمه،  مهدى  از  راستا  درهمين 

خود در اين زمينه جهت تنوير افكار عمومى توضيحاتى خواستيم
مهدى يلمه دهيار گدم آباد به نقش و اهميت روستاها در توسعه ملى گفت : يكى 
از موارد مهم در زمينه بهسازى راه هاى روستايى معابر و راه هايى مى باشند كه از 

داخل بافت روستا عبور مى كنند كه در اين بين تفاهم نامه همكارى مشترك وزارت 
راه و شهرسازى و بنياد مسكن انقالب اسالمى منعقد گرديده كه در بند ب آن به طور 
داخل  از  كه  راه هاى روستايى  اجراى  در  تسهيل  منظور  به  است؛  اشاره شده  صريح 
بافت روستاها عبور مى نمايد، عمليات آزاد سازى مسير و بازگشايى آن, احداث جوى 
از  انجام خواهد رسيد و مسير پس  به  بنياد مسكن  پياده روسازى توسط  و جدول و 
تعريض، تحويل اداره راه و شهرسازى داده شود و ادارات كل راه و شهرسازى اقدام 

به زير سازى و آسفالت مسير نمايند
بنياد  و  شهرسازى  و  راه  وزارت  نامه  تفاهم  اين  مشمول  كه  روستاهايى  از  يكى 
كاووس  گنبد  شهرستان  آباد  گدم  روستاى  گيرد  مى  قرار  اسالمى  انقالب  مسكن 
روستاهاى  از  يكى  بعنوان  كه  نفرى  هزار   8 از  بيش  جمعيت  با  روستايى  باشد.  مى 

پرجمعيت استان گلستان است كه در غرب شهرستان گنبدكاووس قرار دارد
اين روستا كه محور مواصالتى و راه روستايى بيش از 50 روستاى شهرستان گنبد 
و دهستان سلطانعلى و حتى مسير تردد شهر گنبد به آق قال و ديگر شهرهاى استان 
گلستان است. هنوز هم با مشكل آب گرفتگى معابر روستايى دست و پنجه نرم مى 
كند روستايى كه مردم و اهالى آن با مشاركت مستقيم و بدون هيچ چشمداشتى مسير 
خيابان آزادى به محور سلطانعلى را تعريض نموده اند و حتى در اين بين مغازه هاى 
تجارى, منزل مسكونى, انبار و حياتهاى مسكونى خود را در راه رضاى خدا تخريب 
بنياد  بهمراه  آباد  روستاى گدم  دهيارى  و  اسالمى  و شوراى  كردند  تعريض  و  نموده 
مسكن شهرستان گنبد پس از تعريض محور فوق ، جدول بندى و بازگشايى مسير و 

جابجايى تاسيسات را انجام داده است.
شدن  محقق  خواستار  منطقه  مردم  گرفته,  هاى صورت  تالش  از  پس  آنكه  حال 
وعده مسئولين محترم استان گلستان مى باشند وعده اى كه مسئولين محترم در آبان 
ماه سال 1393 براى آسفالت محور مذكور دادند وعده اى كه جناب مهندس رستمى 
مديركل راه و شهرسازى استان در حضور آقاى دكتر عباسى نماينده محترم شهرستان 
نوراللهى  آقاى  شهرستان  وقت  محترم  فرماندار   , برون  داشلى  بخش  و  گنبدكاووس 

دادند .
يلمه همچنين به پرداخت خوديارى به ميزان يك و نيم ميليارد ريال توسط شوراى 
روستاى گدم آباد اشاره كرد و گفت : شايسته است در سايه اتخاذ سياست هاى موثر 
و عمل گرا و در سايه الطاف دولت تدبير و اميد و تالش مسئولين محترم ، زيرسازى 
و آسفالت روستاى گدم آباد به محور سلطانعلى به عنوان شاخص مهم كارى مسئولين 
قرار گيرد كه الحق و االنصاف يكى از نمونه هاى مهم در ارجحيت كارى و بفرموده 
ارجح و  مقاومتى شناخت  اقتصاد  برجسته  نكات  از  مقام معظم رهبرى يكى  تاكيد  و 

عمل به كار ارجح مى باشد.
با  رابطه  در  پور  حسن  عبدالحى  آباد  گدم  اسالمى  شوراى  رئيس  جلسه  دراين 
فضاى ورزشى و مسير متروكه رودخانه گرگان رود كه در ابتداى خيابان آزادى قرار 
دارد گفت : از ديگر مشكالت شاخص روستا مى توان به فضاى ورزشى و فرهنگى 
روستا اشاره نمود هم اكنون در مجاورت روستا فضايى وجود دارد كه از قديم االيام 
ورزشكاران  خاكى  زمين  همين  از  كه  آمد  مى  حساب  به  منطقه  ورزشى  زمين  جزو 
اند.  كرده  آفرينى  افتخار  عزيزمان  كشور  براى  المللى  بين  و  ملى  سطح  در  بزرگى 
بازيكنان بزرگ واليبال از جمله فرهاد قائمى, رحمان رئوفى, ميكائيل تاجر و ... و هم 
 ، اين زمين هاى خاكى ورزشى  از دل  ارزشمندى كه  بازيكن  اسماعيل مسافر  اكنون 
اين زمينهاى خاكى ورزشى  اند. حال  شاكله ورزشى و حرفه اى مقدمه چينى نموده 
حال   در  و  شده  ساختمانى  هاى  نخاله  اسير  باشند،  مى  مملكت  اين  ملى  سرمايه  كه 

نابودى مى باشد.
با توجه به اينكه ورزش براى شادابى و سالمتى يك جامعه الزم و ضرورى است 
الزم است اين زمين هاى خاكى حفظ و حراست شده و از سويى ديگر به مشكالت 
زمين  حالت  از  روستا  از  نقطه  اين  آنكه  حال  شود.  رسيدگى  خاكى  هاى  زمين  اين 
ورزشى به محلى براى پاتوق و استعمال مواد مخدر معتادين شده است. در حالى كه  
مى توان از آن مكان  به بهترين نحو استفاده نمود پيشنهاد مى شود ، بعنوان يك منطقه 
توريستى, ورزشى و بوستان مورد استفاده عمومى قرار گيرد كه اين حداقل انتظار و 
درخواست مردم و شوراى اسالمى و دهيارى گدم آباد از مسئولين محترم ميباشد فلذا 
انتظار مردم واگذارى اين عرصه به شوراى اسالمى و دهيارى گدم آباد براى ساماندهى 

زمين ورزشى و توريستى و بوستان مى باشد.
***

گزارش
الياس هيوه چی فرماندار آق قال:

مديريت  در بخش کشاورزی شهرستان 
قابل قبول نيست 

توجه  با   : گفت  قال  آق  فرماندار 
منطقه  متعدد كشاورزان  اعتراضات  به 
بازه  و  مختلف  كارى  هاى  حوزه  در 
در  ها  نگرانى  متفاوت؛  زمانى  هاى 
زمينه نحوه مديري ت بخش كشاورزى 

شهرستان جدى است. 
الياس هيوه چى در جلسه شوراى 
جهاد كشاورزى شهرستان آق قال با بيان 

مطلب فوق اظهار داشت: بخش عمده اعتراضات و نارضايتى هاى مردمى 
در طول هفته هاى اخير مربوط به حوزه جهاد كشاورزى بوده است؛ 
اين در حالى است كه دستگاه اجرايى مربوطه يا از مشكالت مختلف 
كشاورزان غافل بوده و يا آن كه در جهت رفع اين مشكالت به صورت 

الك پشتى و كند حركت مى كند.
نماينده عالى دولت در شهرستان آق قال تاكيد كرد: اين شيوه مديريت 
در يك دستگاه اجرايى كه با توجه به كشاورزى بودن منطقه بيشترين 

حجم كارى را بايد به عهده داشته باشد،به هيچ وجه قابل قبول نيست.
رئيس شوراى جهاد كشاورزى شهرستان اق قال خاطر نشان كرد: با 
توجه به قابل پيش بينى و برنامه ريزى بودن اكثر مسايل و مشكالت بخش 
كشاورزى، ضرورت دارد مديريت جهاد كشاورزى شهرستان آق قال با 
بهره گيرى از تجربيات سال هاى زارعى قبل به ويژه سال زراعى بحرانى 
گذشته، در راستاى رفع نگرانى ها و دغدغه هاى كشاورزان، حل و فصل 
به موقع مسائل و مشكالت اين قشر زحمتكش و پاسخگويى بهنگام به 
مطالبات آنها بسيار بيش از گذشته تالش و جديت به خرج داده تا آرامش 

فكرى به كشاورزان منطقه بازگردانده شود. 
هيوه چى ضمن تاكيد بر لزوم خروج دستگاه هاى اجرايى متولى 
بخش كشاورزى از انفعال و ضرورت پيش بينى به موقع، ورود به هنگام و 
چاره انديشى موثر جهت رفع چالش ها و مشكالت گريبانگير كشاورزان 
همچون افزايش غيرمنطقى و خودسرانه نرخ خدمات ادوات كشاورزى، 
ترافيكى  مباحث  و سم)،  (بذر،كود  كشاورزى  هاى  نهاده  توزيع  نحوه 
ماشين آالت كشاورزى و... اذعان داشت: برنامه ريزى صحيح، مديريت 
بهينه منابع و آينده نگرى ضرورت حياتى همه دستگاه هاى اجرايى متولى 

بخش كشاورزى در شهرستان آق قال است.
فرماندار آق قال در ادامه سخنان خود با اشاره به لزوم دارا بودن نگاه 
حمايتى همه مسئولين امر بويژه بانك ها به كشاورزان آسيب ديده در 
اثر سرمازدگى، سيل و خشكسالى در سال زراعى گذشته، بر ضرورت 
همكارى حداكثرى بانك ها با كشاورزان بدهكار جهت استمهال وام هاى 
معوقه كشاورزى در چارچوب دستورالعمل هاى مساعدتى اخير هيئت 
دولت تصريح و خواستار پرهيز بانك ها از هرگونه اعمال فشار خارج 

از ضابطه و فراتر از قانون به دريافت كنندگان تسهيالت كشاورزى شد.
رئيس شوراى جهاد كشاورزى شهرستان آق قال همچنين به موضوع 
عدم استقبال نه چندان مناسب كشاورزان از طرح هاى بيمه محصوالت 
كشاورزى اشاره كرد و بر اهميت آسيب شناسى جدى اين مقوله تاكيد 
و خاطر نشان كرد: آگاهى بخشى، شفاف سازى و اعتماد افزايى از جمله 
امر  بايست مد نظر متوليان  اين حوزه مى  شاخصه هايى است كه در 
قرار گيرد تا شاهد اقبال گسترده كشاورزان به سمت بيمه محصوالت 

كشاورزى باشيم. 
گزارش از: عبدالقيوم آق آتاباى – خبرنگار صحرا 
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