
حاجى قربان طريك ـ در سفر اخير رياست 
جمهور، اينچه برون در صدر كانون توجهات قرار 
گرفت افتتاح خط ريلى با حضور روساى جمهور 
كشورهاى ايران ، تركمنستان و قزاقستان و همچنين 
اعالم اينچه برون به عنوان مركزمنطقه آزاد تجارى 
در آينده عواملى بود كه مردم منطقه به خصوص 
ساكنين اينچه برون را خشنود نمود به همين منظور 
تا  رفتيم  برون  اينچه  كوش  شهردار سخت  سراغ 
از ره آورد سفر رئيس جمهور سوال كرده باشيم. 
بهمن مهرورز درباره اتفاقات بزرگ اخير اينگونه به 

سواالت ما ژاسخ گفت: 
رئيس  سه  حضور  شاهد  برون  اينچه   *
جمهور تركمنستان ، قزاقستان و ايران بود اين 
اتفاق تاريخى چه پيامد اجتماعى براى مردم 

اينچه برون داشت ؟ 
با تشكر از حضرتعالى و عرض تبريك به مردم 
سخت  مردم  بخصوص  گلستان  استان  خونگرم 
كوش و قدر شناس اينچه برون به مناسبت حضور 
مهمانان ارجمند ، رئيس جمهور عزيز و محبوبمان 
جناب دكتر روحانى و روساى جمهور كشورهاى 
سفر  كه  قزاقستان  و  تركمنستان  برادر  و  دوست 
ايشان منشاء خير و بركت بود. اين اتفاق ميمون و 
مبارك كه براى شهر محروم و مرزى اينچه برون از 
رويدادهاى نادر تلقى مى شود نشان دهنده ى تداوم 
آرمانهاى امام خمينى (ره) در نظام مقدس جمهورى 
اسالمى به رهبرى مقام عظماى واليت و نائب برحق 
امام بزرگوار برحمايت از مستضعفين و رسيدگى 
به محرومان و مرز نشينان مى باشد . بطورى كه 
امروز شهر مرزى اينچه برون به لطف الهى و نگاه 
مسئوالن نظام به عنوان نقطه محورى توسعه منطقه و 
آسياى ميانه تبديل شده است. وقتى سران سه كشور 
ايران ، تركمنستان و قزاقستان برادرانه كنار هم مى 
نشينند به نوعى آن ايران بزرگ و يكپارچه را تداعى 
ميكند با زندگى فارق از مرزها و محدوديتها برادرانه 
و دلسوزانه در كنار يكديگر و تاثيرى كه به مردم 
اينچه برون و مردم منطقه از لحاظ اجتماعى داشت 
آن اعتماد و اعتقادى كه به نظام و انقالب داشتند، 
صد چندان شده و اميد به آينده اى با افق زندگى 
برادرانه و رفع محروميت ها و  آميز  و  مسالمت 
شهرى توسعه يافته ايجاد گرديد و امروز مى توان 
نور اميد و آرامش و اعتماد در چشمان شهروندان و 

مرز نشينان را ديد.
* افتتاح راه آهن  در اينچه برون با حضور 
رئيس جمهور چه پيامد اقتصادى براى مردم 

خواهد داشت ؟ 
يكى از نشانه هاى توسعه يافتگى در دنيا خطوط 
ريلى مى باشد كه به مثابه جريان داشتن خون اقتصاد 
آن كشور و بالطبع توسعه و پيشرفت است .شهر 
اينچه برون هم از اين قاعده مستثنى نبوده و با وجود 
گمرگ ، راه آهن و احداث باراندازها و انبار هاى 
غله و سيلو ها و فعاليت شركت هاى مختلف مرتبط 
با صادرات و واردات موجب تاثير مستقيم بر درآمد 
امروز  اقتصاد شهروندان خواهد شد.  و  اشتغال  و 
گمرگ اينچه برون با اشتغال مستقيم صدها نفر براى 
مرز نشينان گرديده است و ايستگاه راه آهن و كارگاه 
ها و شركتهاى تابعه نيز موجب اشتغال و ايجاد در 
بالطبع ايجاد ثروت و توسعه يافتگى براى  آمد و 

مردم مرز نشين خواهد شد كه حتما مسئولين عزيز 
نيز در اين خصوص مردم سخت كوش و مومن 
مرزنشين را در نظر خواهند داشت كه بنده بر آن 

اعتقاد دارم .
رياست  سفر  بزرگ  پيامد  دومين    *
جمهورى منطقه آزاد تجارى براى اينچه برون 
بود عكس العمل مردم و پيامد هاى اين اتفاق 

بزرگ را بيان نماييد؟ 
پيامد بزرگ سفر مقام محترم رياست جمهورى 
آزاد  منطقه  ايجاد  قول  استان  بر  دولت  هيات  و 
تجارى اينچه برون بود كه مردم عزيز استان گلستان 
را بسيار خوشحال كرد.شايد بتوان اذعان نمود كه 
تنها خبرى بود كه مى توانست همه ى هم استانى 
هاى عزيز را به يك اندازه خوشحال كند و بر دولت 
تدبير و اميد دولتى كه با راى باالى استان گلستان بر 
سر كار آمد اميد و اعتقاد ايجاد كرد و بايد احسنت 
گفت بر تدبير نماينده عالى استان ، استاندار محترم 
و معاونان.... و اعضاى هئيت دولت ، چون با ايجاد 
منطقه آزاد در كنار توسعه ريلى تمامى شاخصه هاى 
پيشرفت و آبادانى به تبع آن خواهد آمد و رونق 

اقتصادى استان را فراهم خواهد كرد .
* وقتى واژه منطقه آزاد تجارى به ميان  مى 
آيد اذهان به سمت مناطقى  چون قشم و كيش 
ميرود آيا منطقه آزاد اينچه برون روزى همانند 

آنها خواهد شد؟ 
البته اين سئوالى است كه در ذهن غالب مردم 
وجود دارد در كنار بسيارى از سئواالت ديگر كه 
انشاء اهللا با نهايى شدن طرح در استان و مصوبات 
نهايى در مركز روشن تر خواهد شد. پتانسيلى كه 
استان گلستان از لحاظ گردشگرى دارد شايد جزء 
سه استان برتر ايران باشد غناى فرهنگى با وجود 
ايرانى كوچك معروف است  اقوام مختلف كه به 
، غناى اقليمى كه داراى هر سه نوع آب و هواى 
خزرى ، كوهستانى و بياباتى مى باشد و جود درياى 
خزر ، تاالب بين المللى و جنگل گلستان با قدمت 
ميليونى اين استان را متمايز مى كند آثار باستانى بى 
نظير چون برج قابوس و ديوار دفاعى قزل آالنگ كه 
هر دو در دنيا بى نظير هستند و البته صدها شاخصه 
ديگر كه گلستان را به قطب گردشگرى مى تواند 
تبديل كند با ايجاد منطقه آزاد نيز اين پكيج يا بسته 
درخشش  داراى  تواند  مى  كامل شده  گردشگرى 
تنها در بعد تجارت  جهانى گردد و جزيره كيش 
چمدانى و گردشگرى معروفيت دارد كه به علت 
سرمايه گذارى زياد به اينجا رسيده است اما استان 
گلستان با كمى نگاه توسعه محور مى تواند در ايران 
نشينان و  ما مرز  باشد و  نمونه  منطقه  بلكه در  و 
شهروندان اينچه برون اين اميد را از دولت تدبير و 

اميد با اعتقادى راسخ داريم . 
استانى  سفر  در  كه  بزرگى  پروژه  دو    *
بود عكس  برون  اينچه  به  مربوط  شد  مطرح 
العمل مردم اينچه برون در اين باره چيست ؟ 

اين سفر استانى رئيس جمهور و هئيت دولت 
به استان عزيزمان براى شهروندان مومن وسخت 
كوش اينچه برون بسيار پر بركت بود بطورى كه 
دو رويداد بزرگ افتتاح ريلى و منطقه آزاد تجارى 
مربوط به اين شهر محروم و مرزى بود و محروميت 
كه عليرغم تالش هاى بسيار باال دولت و خدمات 

عالى در سالهاى گذشته در منطقه مشاهده گرديد 
نيز مرتفع خواهد شد بطورى كه اين خدمت بزرگ 
دولت كل استان را در بر خواهد گرفت و امروز 
غيور  داران  مرز  عنوان  به  برون  اينچه  شهروندان 
بالند كه  ايران عزيز برخود مى  و صادق و مومن 
پرچمدار توسعه ى استان و خادم دروازه ى ورودى 
آسياى ميانه به ميهن عزيزمان هستند و بيش از پيش 
بر آرمانهاى نظام مقدس اسالمى و منويات رهبر 
معظم انقالب راسخ بوده همانطور كه كشور عزيز 
مان هميشه نمونه بوده اند در توسعه اقتصادى استان 

و كشور نيز نمونه و زبانزد خواهند بود  
*  سخن آخر ؟ 

در خاتمه از طرف مرز نشينان و شهروندان شهر 
مرزى اينچه برون و هم استانى هاى عزيز از رئيس 
جمهور محبوب خودمان و هئيت دولت تقدير و 
تشكر مى كنم كه موجب شادى و اميد در دل مردم 
گرديدند و به آينده اى درخشان اميدوار كرده اند 
و هم چنين جا دارد از استاندار محبوب  و بومى 
استان جناب دكتر صادقلو كه اينجانب از نزديك 
شاهد فعاليت و جديت ايشان در خصوص اتمام 
پروژه راه آهن و هم چنين منطقه آزاد بودم و الحق 
شايسته قدردانى مى باشد بطورى كه اين دو پروژه 
را در طى زمان كوتاهى عملياتى كردند خصوصا 
بحث منطقه آزاد اينچه برون كه از زمان مطرح شدن 
تا امروز بسيار كوتاه و ثمر بخش بود قطعا براى 
همه مردم استان گلستان يادگارى از طرف ايشان 
خواهد ماند و همچنين از زحمات فرماندار محترم 
شهرستان گنبد و معاونان و اعضاى شوراى شهر و 
شهردارگنبد نيز تشكر مى نمايم اميدوارم كه در سايه 
وحدت و همدلى مردم فهيم استان و مسئوالن مومن 
و تالشگر استان توسعه يافته و نمونه در كشور  و 
قدرشناسى شهروندان  از  در خاتمه  باشيم.  منطقه 
با  آنان  دلسوزانه  همكارى  و  برون  اينچه  محترم 
اعضاى محترم شوراى شهر  از  و  نهادهاى دولتى 
اينچه برون و مسئوالن گمرگ اينچه برون و پايانه 
انتظامى  نيروى  و  استان  تالشگر  مديران  و  مرزى 

استان تقدير و تشكر مى نمايم . 
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مصاحبه با شهردار اينچه برون 

درباره افتتاح خط ريلى با حضور سه رئيس جمهور و منطقه آزاد تجارى 

چه كسى پاسخگوى برنامه ريزى غلط در رها سازى آب سد گلستان است
سيلمي با 

( وات سكرت و دوالب ) 
استان گلستان-شهرستان 

گنبدكاووس- روستاي حالي آخوند 
سبحان بردي چوري

تلفن: 0911-373-2114

شهردار گرگان:
با تاسی از تفکر وروحيه بسيجی  به 

شهروندان خدمت می کنيم
به مناسبت گراميداشت هفته بسيج مراسم تكريم و معرفى فرمانده 
پايگاه مقاومت بسيج رسالت النبى (ص) شهردارى گرگان برگزار شد. 
به گزارش مركز ارتباطات و اطالعات روابط عمومى شهردارى گرگان، 
مراسم تكريم و معرفى فرمانده پايگاه بسيج رسالت النبى (ص) شهردارى 
گرگان با حضور شهردار، اعضاى شوراى اسالمى شهر، مسئوالن سپاه 
ناحيه گرگان و معاونين و مديران شهردارى برگزار شد. در اين مراسم 
محمد رضا اسفنديارى معاون خدمات شهرى به عنوان فرمانده پايگاه 
رسالت النبى(ص) معرفى شد و از خدمات  مختار زرگرانى مدير عامل 
عمل  به  تقدير  پايگاه  دراين  فرماندهى  دوره  در  نشانى  آتش  سازمان  
با رشد تفكر  اين مراسم گفت:  آمد.حسين صادقلو شهردار گرگان در 
و  يابد  مديريتى كاهش مى  بسيجى در شهردارى،  معضالت  اعتقادى 
مى توان با سالمت نفس و سالمت اعتقادى ورفتارى به ارائه خدمت 
خدمات  به  بسيجى  تفكر  از  تاسى  با  افزود:  گرگان  دار  پرداخت.شهر 
سپاه  بسيج  مقاومت  ناحيه  فرمانده   . پردازيم  مى  شهردارى  در  شهرى 
گرگان نيز بسيج را يك حركت گسترده مردمى دانست و افزود: مردم 
تاييد واليت در  چنين  با همين تفكر بسيجى براى حمايت و  گرگان 
با  و  آمدند  ميدان  به  حداكثرى  حضور  با   (  1357 آذر   5) روز هايى 
140زخمى و 14شهيد برگى از تاريخ انقالب را ورق زدند.در ادامه اين 
مراسم، مختارزرگرانى (فرمانده پيشين پايگاه بسيج شهردارى ) گزارشى 
بسيج   پايگاه  (فرمانده  اسفنديارى   رضا  محمد  و   گذشته  اقدامات  از 

رسالت النبى ) گوشه اى از برنامه هاى آتى پايگاه را تشريح كردند.

توسط شهردارى گرگان با دعوت از مدرسان 
مجرب انجام شد

آموزش مهارت های عبور و مرور ايمن 
به مربيان مهد کودک و پيش دبستانی

به همت شهردارى گرگان مهارت هاى عبور و مرور ايمن و بى 
خطر به مربيان مهد كودك و پيش دبستانى شهر گرگان با دعوت از 
دو كارشناس، محقق و نويسنده ترافيك پليس راهنمايى و رانندگى 
و شهردارى تهران  ارائه شد. به گزارش مركز ارتباطات و اطالعات 
روابط عمومى شهردارى گرگان، در اين برنامه آموزشى كه به مناسبت 
دهه ايمنى در سالن آموزش سازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى به 
مدت 4 ساعت برگزار شد، ابتدا سيد محمود برآبادى، نويسنده كتاب 
تهران،  ترافيك شهردارى  فرهنگ  ايران و  مدرس  ترافيك كودكان 
ترافيكى  قوانين  يادگيرى  كودك، ضرورت  شرايط جسمى  باره  در 
به مربيان، در خصوص نحوه ى عبور و مرور در خيابانهاى يكطرفه، 
با چراغ راهنمايى  دوطرفه، محل عبور گذرگاه هاى مجاز، آشنايى 
با  پياده، نحوه عبور به هنگام شب، آشنايى  و رانندگى، چراغ عابر 
فعاليت هاى خطرناك كودكان در خيابان، اصول و قواعد اسكيت 
سوارى، نحوه سوار شدن و پياده شدن از اتوبوس، نمايش پيامدهاى 
خطرناك نبستن كمربند ايمنى، آموزش كودكان به پرهيز از نشستن 
بستن  درست  روش  سالگى،   12 سن  تا  خودرو  جلو  صندلى  در 
كمربند ايمنى،  خطرناك بودن نشستن كودك بر روى پاى راننده، 

از  مراقبت  نحوه 
وسايل  در  كودكان 
عمومى،  نقليه 
مورد  تجهيزات 
دوچرخه  براى  نياز 
آشنايى  كودكان، 
تصاوير  با  كودكان 
ايست،  تابلوهاى 
گذرگاه  هوايى،  پل 
پياده  عبور  پياده، 
ايستگاه  ممنوع، 

اتوبوس و تاكسى و ايستگاه مترو  براى انتقال درست به كودكان از 
سوى مربيان با تصاوير ارائه كرد. در ادامه سرهنگ عين اهللا جهانى، 
معاون آموزش و فرهنگ ترافيك پليس راهور تهران، به مربيان تاكيد 
كرد كه به كودكان قدرت عشق ورزيدن را بياموزيد زيرا اگر كودك 
يادبگيرد ديگران را دوست داشته باشد، با آنها رفتارى درست خواهد 
داشت و حقوق آنها را هم رعايت خواهد كرد. همچنين در ارتباطات 
خود همه را مى بيند و با عشق و عالقه به فكر همه است. اما چنانچه 
عشق به قدرت طلبى در كودكان تربيت و پرورش يابد. اين كودك 
هرگز نمى تواند جز خود و منافع خود به مسئله اى ديگر بينديشد. 
همچنين در اين برنامه آموزشى به كليه مربيان مهد كودك و پيش 
دبستانى كتاب كار كودكان در امر ترافيك و سى دى تابلو سخنگو 
كه حاوى آموزش موزيكال معرفى تعدادى از تابلوهاى راهنمايى و 

رانندگى از طرف شهردارى گرگان اهدا شد.
تعليق و ابطال ۲۰ پروانه کاربرد عالمت 

استاندارد در گلستان
رئيس اداره نظارت بر اجراى استاندارد گلستان از تعليق و ابطال 
20 پروانه كاربرد عالمت استاندارد در آبان ماه خبر داد.محسن خالقى 
عبدالملكى اظهار داشت:  در آبان ماه 15 پروانه به دليل عدم احراز شرائط 
كيفى الزم، عدم تامين شرائط الزم جهت تمديد پروانه در موعد مقرر و 
كسب امتيازات منفى در دوره اعتبار پروانه ابطال شدند.به گفته خالقى 
همچنين 5 پروانه به دليل كسب امتيازات منفى در 2 نمونه بردارى متوالى 
و نيز استفاده از چربى با منشاء غير شيرى در فراورده هاى لبنى توليدى 
تعليق شدند.خالقى تصريح كرد: واحدهاى توليدى كه پروانه آن ها ابطال 
و تعليق شده است تا زمان رفع نواقص و اخذ مجدد تاييديه استاندارد 
مجاز به توليد و توزيع محصوالت خود نمى باشند و در صورت اقدام 
به اين امر، به مراجع قضايى ارجاع داده خواهند شد.رئيس اداره نظارت 
بر اجراى استاندارد گلستان همچنين از تمديد 26 پروانه كاربرد عالمت 

استاندارد و صدور 9 پروانه در اين مدت خبر داد.

اخبار اجتماعی اخبار

مهندس سيد مهدى حسينى مديرعامل مخابرات گلستان: 
حمايت از دانش آموختگان دوره غير 

حضوری فناوری ارتباطات و اطالعات 
مرکز علمی کاربردی مخابرات گلستان 

هاى  رشته  با  آشنايى  همايش 
كاربردى  و  علمى  مركز  تحصيلى 
مخابرات استان گلستان برگزار شد.اين 
همايش كه با حضور مهندس صفدرى 
مديركل ارتباطات و فناورى اطالعات ، 
مهندس سيد مهدى حسينى مديرعامل 
 ، گلستان  استان  مخابرات  شركت 
دكتر برزعلى رئيس دانشگاه علمى كاربردى مخابرات گلستان ، مهندس 
شهمرداى عضو هيئت مديره مخابرات گلستان ، مواليى معاونت پست و 
تسليمى معاونت پست بانك استان و روسا و كاركنان دفاتر ICT روستايى 
و دفاتر پيشخوان شهرى برگزار شد مهندس سيد مهدى حسينى مديرعامل 
مخابرات استان گلستان با اشاره به تاسيس مركز علمى كاربردى مخابرات 
استان گلستان گفت : اين مركز با هدف ارتقاء تحصيلى كاركنان و همچنين 
پيمانكاران به عنوان شركاى تجارى و خدماتى مخابرات و همچنين بهره 
گيرى مطلوب از سرمايه گذارى انجام شده توسط مخابرات ايران در حوزه 
فناورى اطالعات وارتباطات تاسيس شده است .وى گفت : با ايجاد اين 
مركز امكان استفاده از پتانسيل و برند مخابرات جهت ارائه دوره هاى علمى 
و كاربردى به متقاضيان و توسعه بازار كسب و كار داخل و خارج از شركت 
با استفاده از سرمايه هاى مادى و معنوى موجود فراهم ميشود .مهندس سيد 
مهدى حسينى اضافه كرد: بر اساس هماهنگى هاى انجام شده با دانشگاه 
علمى و كاربردى استان و دانشكده مخابرات هم اكنون مجوز سه دوره 
 ICT و حسابدارى  و دو رشته مهندسى ICT ، روستايى ICT كاردانى
گرايش ديتا و مهندسى ICT گرايش فيبر نورى در مقطع كارشناسى و دوره 
كاردانى خدمات فناورى اطالعات و ارتباطات بصورت غيرحضورى و حين 
كار اخذ شده است .مديرعامل مخابرات گلستان افزود: دوره غيرحضورى 
فناورى اطالعات و ارتباطات براى اولين بار در كشور و با توجه به وجود 
دو مركز جامع خدمات فناورى اطالعات وارتباطات روستايى كشور در 
روستاهاى ليوان و قرن آباد برگزار خواهد شد كه آموزش از راه دور به ده 
هزار دفتر ICT روستايى و  سه هزار دفتر پيشخوان دولت شهرى از اهداف 
اصلى برپايى اين دوره و مركز علمى كاربردى مخابرات ميباشد . وى گفت 
: تسهيالت و اولويت هايى براى اشتغال دانش آموختگان اين دوره ها نيز 
درنظرگرفته شده است . مهندس سيد مهدى حسينى درپايان سخنان خود 
اضافه كرد : مركز علمى و كاربردى يك دانشگاه كارآفرين و تقاضا محور 
است و بهترين مرجع براى ارتقاى تحصيلى شاغلين در بخشهاى دولتى 
و خصوصى است و از اين رو سياست شركت مخابرات ايران و وزارت 
ارتباطات وفناورى اطالعات حمايت از دانش آموختگان در رشته هاى 
علمى و كاربردى واستفاده از ظرفيت هاى آنان درامور پيمانكارى و برون 

سپارى فعاليتها ميباشد .

رئيس اداره امور مالى اداره كل بيمه سالمت استان گلستان :
صورتحساب های موسسات درمانی طرف 
قرار داد اداره کل بيمه سالمت گلستان به 

روز پرداخت می شود .
رئيس اداره مالى اداره كل بيمه سالمت گلستان اعالم 
پرداخت صورتحساب موسسات درمانى طرف   : كرد 
قرار داد اين اداره كل به روز انجام مى شود .على اكبر 
جهانشاهى ضمن اعالم اين مطلب گفت : خوشبختانه 
در سالجارى با توجه به حمايتهاى فراوان دولت تدبير و 
اميد از سازمان بيمه سالمت ، توانسته ايم مطالبات مراكز 
درمانى طرف قرار داد با اين اداره كل در سطح استان را در بخش خصوصى 
و دولتى در موعد مقرر انجام داده و پرداخت هاى مذكور را به روز نمائيم 
.وى خاطر نشان كرد : در حال حاضر 1021 تعداد موسسه درمانى شامل 
پزشكان ، داروخانه ها و بيمارستانهاى دولتى و خصوصى و ساير مراكز 
درمانى و تشخيصى در سطح استان طرف قرار داد بيمه سالمت گلستان 
ميباشند .رئيس اداره مالى اداره كل بيمه سالمت گلستان افزود : اين اداره 
كل در بخش خصوصى ، مطالبات مراكز طرف قرار داد مربوط به پزشكان 
و موسسات تشخيصى و داروخانه ها را تا پايان مرداد ماه و دربخش دولتى 
مطالبات بيمارستانهاى دولتى طرف قرار داد را بصورت قطعى تا پايان تيرماه 
و بصورت على الحساب تا شهريور ماه سالجارى پرداخت نموده است .وى 
گفت : پرداخت مطالبات سطح يك بيمه روستائيان نيز به مركز بهداشت 

استان بصورت على الحساب تا پايان مهرماه انجام گرديده است . 

واكنش  كليه  و  حياط  مايه  آب 
هاى شيميايى در محيط آب صورت 
خشك  هاى  زمين  و  گيرد  مى 
كويرى على رغم داشتن منابع غنى 
موادمعدنى مورد نياز گياه، بعلت عدم 
محلوليت در آب بعلت خشكى خاك 
هيچ گياهى قادر به رشد و نمو نيست. 
درهرجا كه آبى بوده تمدنها نيز شكل 
مى  نيز  حاضر  درحال  و  اند  گرفته 
بينيم در جاهايى كه منابع آب وجود 
متراكم  انسانى  هاى  جمعيت  دارد 
آن  در  كشورها  جمعيت  اكثريت  و 
مناطق تجمع يافته اند. پروفسور چو 

استاد مسلم آب و منابع آب اعتقاد دارد جنگ هاى 
آينده بشرى نه بر سر منابع انرژى و سرزمينى بلكه 
بر سر دسترسى به منابع آب صورت خواهدگرفت. 
معموال اقدامات انسانى در جهت كنترل منابع آب 
تاثيرات  ها  مخصوصا در سرشاخه هاى رودخانه 
زيادى در درياچه ها يا درياهاى مصب رودخانه ها 
ذينفع و ذى حق  بردار و  بهره  و جمعيت بشرى 
به  اگر  ايجاد مى كند  از رودخانه هاى در جريان 
و  منسجم  منظم،  حقوقى  رژيم  اى  شايسته  نحو 
كاربردى تدوين و اجرايى نشود خشك شدن درياها 
و درياچه هاى مصب رودخانه ها و بروز ناهنجارى 
بود  نخواهد  انتظار  از  دور  محيطى  زيست  هاى 
درصورتيكه بهره برداران ذى حق مسير رودخانه نيز 
از نظر برداشت آب دچار نقصان شود تنش هاى 

اجتماعى بروز خواهد كرد.
بهره برداران از ذخيره آبى سد گلستان به دو 
مى  بندى  تقسيم  دست  پايين  و  دست  باال  دسته 
سد  آب  سازى  رها  گيرى  تصميم  جهت  شوند 
گلستان براى آبيارى محصوالت پائيزه، جلسه اى 
درآب منطقه اى شهرستان گنبد برگزار شد تا سهم 
پايين دست  از  ازين دسته مشخص شود  هركدام 
سد گلستان مهندس حالى ظهرى مديرعامل شركت 
تعاونى توليد كشاورزى سارى بخش در رابطه با اين 

جلسه و نحوه رهاسازى به خبرنگار ما گفت : 
بنا به يك قرارداد نانوشته بهره برداران از ذخيره 
پائين دست  و  باال دست  به 2 دسته  سد گلستان 

تقسيم بندى مى شوند. بهره برداران باال دست از 
ذخيره سد گلستان مستقيما توسط ايستگاه پمپاژ در 
اختيار امور آب پمپاژ صورت مى گيرد كه اراضى 
گلستان  هاى  تعاونى  از  هكتار  هزار   10 از  بيش 
هاى 1 الى 4 از آن بهره مند مى شوند تعاونى هاى 
هزار هكتار  از 10  بيش  پائين دست شامل  توليد 
زمين كشاورزى را شامل مى شود. كشاورزان اين 
قسمت بسيار مورد بى مهرى و بى بصرى مسئوالن 
و متوليان  امور آب  و كشاورزى هستند يا از كمبود 
آب رنج مى برند تا رها سازى سد با آور رودخانه 
چهل چاى توام شده اراضى زير سيل واقع مى شوند 
بطوريكه كشاورزى كه چندروز پيش از كمبود آب 
و عدم رهاسازى گاليه مى كرد چندروز بعدتر بعلت 
غرق شدن محصوالتشان در زير آب شكايت مى 
آورند. درحاليكه با يك اندازه گيرى ساده و جمع 
و تفريق ساده مى توان از بروز خسارت به زراعت 

كشاورزى جلوگيرى كرد.
ظهرى در رابطه با تشكيل جلسه نيز توضيحاتى 
مجدانه  هاى  پيگيرى  با  مديران   : افزود  و  داد 
و  طيار  اترك  حاج  خدمتگزار  شهيدان  نمايندگان 
از احداٍث سد گلستان 1  حاج معمى هالكو قبل 
نسبت به تدوين و برنامه ريزى حقوقى رودخانه 
گرگانرود پرداخته اند كه ميزان 2 ميليون مترمكعب 
اراضى  بردارى  بهره  از ذخيره سد گلستان جهت 
عليا،  داشلى  تپه،  قراول  روستاهاى  كشاورزى 
سلطانعلى، حالى آخوند، سارى بخش، خوجم لى، 

چاروا يلقى، قورپلجه، ديكچه، ياسى تپه 
و روستاهاى ابوذرو سلمان در نظر گرفته 
شده بود. كه بعلت رسوبات ته نشين شده 
در سد گلستان و كاهش حجم ذخيره سد 
و غيره به هنگام صدور موافقت اصولى 
جلسات  در  شد.  كاسته  آن  ميزان  از 
هراز  گلستان  محل سد  در  كه  امورآب 
چندگاهى تشكيل مى شود يك نماينده 
از تعاونى هاى توليد باال دست و يك نفر 
از تعاونى هاى توليد پائين دست بنا به 
تصميم مديران تعاونى هاى توليد مذكور 
افتخار  كه  كنند  مى  شركت  و  انتخاب 
نمايندگى تعاونى هاى توليد پائين دست 
سد گلستان چندسال است كه بعهده اينجانب مى 
باشد كه بار جمع آورى مسائل و مشكالت تعاونى 
در حوزه مذكور و ارائه آمار آنها در تصميم سازى 
مسئوالن نقش انشاا... موثرى دارم كه مورد بى مهرى 
شوم.  مى  دعوت  ميان  در  يك خط  و  شده  واقع 
متاسفانه در جلسه امروز كه به قرار اطالع دستور 
جلسه در خصوص  تقويم رهاسازى ذخيره آب سد 
گلستان جهت آبيارى محصوالت پائيزه بوده دعوت 
از  بيش  بردار  بهره  نشدم و كشاورزان زحمتكش 
10هكتار در جلسه به اين مهمى نماينده اى نداشتند.
مديرعامل تعاونى توليد كشاورزى سارى بخش 
برنامه  اين نوع  از نحوه تشكيل جلسه و  انتقاد  با 

ريزى گفت:
در دنياى امروز برنامه ريزى هاى به اصطالح 
و  ندارد  جايگاهى  پائين  به  باال  از  و  دستورى 
اينگونه سياست هاى برنامه ريزى محكوم  اصوال 
به شكست است مخصوصا برنامه ريزى هايى كه 
در ارتباط تنگاتنگ با معيشت قشر عظيمى باشد 
مهمترين هدف از تشكيل و راه اندازى تعاونى هاى 
توليد بر برنامه ريزى ها و سازگارى سياست هاى 
نيازهاى  با  توسعه مخصوصا در بخش كشاورزى 
بهره برداران و ساير اهداف مشترك بوده است كه 
اين سهم بايد مورد توجه مديران برنامه ريز استان و 

شهرستان واقع گردد.
* گفت و گو از عبدالقيوم آق آتاباى

جناب آقاى حميد سالمى
انتصاب بجا و شايسته جنابعالى 

را به سمت بخشدار داشلى 
برون تبريك گفته و موفقيت 
روزافزون شما را از خداوند 

متعال خواستاريم.
شوراى اسالمى شهر

 گنبد كاووس


