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چرا ما نمی توانيم؟
مدتيست در فكرم كه چرا با وجود دو دهه 
فعاليت اجتماعى و سياسى در منطقه نتوانستيم يك 
گروه يا جمعى را تشكيل دهيم تا در سايه ى آن 
جمع و گروه  بتوانيم به نحو مطلوب اهداف و 
خواسته هاى خود را دنبال و پيگيرى كنيم. آخرين 
نمونه از تشكيل اين گونه جمع هاى اجتماعى و 
سياسى تشكيالت حاميان دكتر روحانى در تركمن 

صحرا بود. 
ايجاد  عدم  علت  كه  است  سالى  چند 
تشكيالت منسجم و پايدار ذهنم را به خود مشغول ساخته است و به 
همراه آن سئواالت متعددى در اين باره برايم ايجاد شده است. به عنوان 
نمومه از خود مى پرسم چرا اتفاق نظر و تفاهم در بين من و دوستانم به 
سختى به دست مى آيد و وقتى هم تفاهم حاصل شد چرا ناپايدار است 
و زود از هم مى پاشد؟ چرا ما پس از ايجاد تشكيالت اينقدر احساسى و 
هيجانى هستيم و به رغم هوش و استعداد عقلى،از تدبير و عقالنيت كمتر 
استفاده مى كنيم.آيا مشكل ديگران و مخالفانمان هستند كه دائما براى ما 
نقشه كشيده و تو طئه مى كنند تا ما متحد و منسجم نباشيم. يا نه؛ مشكل 
از ماست و تجربيات شخصى ما مردمان اين منطقه متناسب با توسعه 
يافتگى عصر حاضر نيست؟ و يا اينكه فقدان استقالل مالى و تجربه هاى 
ساليان متمادى تاريخى، ما را به اين صورت درآورده است تا فرهنگ عدم 
اطمينان و اعتماد به يكديگر و ظن و شك و يا ابهام و عدم صراحت در 

بيان گسترش چشمگيرى داشته باشد.
به  توجه  با  تا  ميروم  كلنجار  با خود  گاهى  اين سئواالت  ايجاد  با 
تجربيات و آموخته هاى شخصى پاسخى براى آن بيابم كه در اين نوشته 

تالش مى شود تا برخى از موضوعات و راه حل ها مطرح شود.
به نظر نگارنده وضعيت حاكم بر ما نتيجه ى ساختارهاى فرهنگى، 
اقتصادى و سياسى در هم تنيده شده در بستر تاريخى كشور و منطقه 
مان است و با وجود نياز به اصالح بسيارى از روندها و امورات تأكيد بر 

اصالح دو نكته از اهميت ويژه اى قائل است.
اولين نكته نياز به اصالح و تغيير در نظام آموزشى و فرهنگى جامعه 
است. زيرا كه غالب كتابها و مراكز آموزشى ما هنوز مربوط به دوران و 
عصر تكليف مدار است  حال آنكه جهان امروزى در عصر و دوران حق 
مدار، تحقيق مدار و آزادانديش سير مى كند. و با توجه به گسترش وسايل 
ارتباطات انسانى نظير اينترنت، وايبر و واتس آپ و گسترش فرهنگ حق 
مدار نبايد نوجوانان و جوانان ما در سردرگمى و دوگانگى به سر ببرند. 
بلكه مى بايست هر چه زودتر در جهت آموزش و هماهنگى با فرهنگ 
جهانى جهت درك بهتر توسعه و پيشرفت گام هاى اساسى برداشته شود. 
تا مردم ما همگام با مردم جامعه ى جهانى وارد مسير گفتمانى، تحمل 

انديشه شده و به اشتراك گفتمانى برسند.
به  دولتى و حاكميتى  از ساختار  اقتصادى  نظام  تغيير  نكته  دومين 
ساختار غيردولتى و خصوصى است.(كه بستر الزم براى آن در اصل 44نيز 
فراهم است) تا با اين تغييرات،انسان هاى معتقد به فرهنگ تساهل و 
تفاهم و توسعه گرا شكل بگيرد.امروزه افراد ،دهكده و شهرهاى مستقل 
و منفك از جهان، ديگر وجود ندارد و بنحوى جامعه ى امروزى شديداّ 
به هم وابسته و در هم تنيده است. بنابراين تصور افراد كامّال مستقل مثل 
دوران قديم كه تمامى نيازها مانند گوشت، لبنيات ، گندم، پزشك، پوشاك 
و... خود برآورده سازند غير محتمل است. عالوه بر آن غالبا و اكثرا رونق 
و تجارت اقتصادى ضمن توسعه و رشد مادى مبانى رشد و توسعه ى 
فكرى، علمى و اخالقى انسان را نيز به همراه دارد و تجارت اقتصادى 

موجب و باعث تجارت ذهن و فكر هم مى شود.
در نتيجه به نظر اين حقير ما براى تشكيل جمع ها و گروه هاى 
بادوام و رسيدن به اشتراكات راهبردى نيازمند درك اشتراكات مفهومى 
هستيم تا دريافتى مشترك از مفاهيم ايجاد شود و در سايه اين دريافت 
مشترك راهبردهاى مشترك استخراج شود. در حال حاضر توسعه اخالقى 
و فرهنگى و رشد اقتصادى و بازگرداندن آرامش به زندگى مردم مهمترين 
اولويت جامعه ماست تا در سايه ى توسعه و گسترش آن فعاليت هاى 

گروهى و تشكيالتى نيز گسترش و توسعه يابند.

نظر �

ظهور و  سقوط  طبقات جديد اجتماعی!
خدا بركت دهد! چيزى كه ما در منطقه زياد 
داريم گروه و دسته است!! البته منظورمان از دسته 
و گروه همان طبقات اجتماعى است كه از صدقه 
سر مناسبات اقتصادى سربرآورده و از قضا اسامى 
آنها  از  مورد  چند  به  كه  است  كرده  پيدا  خاصى 

اشاره ميكنم:
اولين گروهى كه از دل طبقات مختلف منطقه 
بيرون آمد گروه پرشمار كاسبان اتوبوسى(!!) بود كه 
بعدها به چتربازان معروف شدند!!! چتربازان با تاكتيك ها و عمليات 
ويژه اى كاالهايى را كه به شكل قاچاق وارد كشور شده بود از شهر 
هاى مرزى مثل بندر عباس زابل به منطقه وارد مى كردند. جالب اين 
است كه در بين اين چتربازان زنان هم حضور داشتند. اين زنان اولين 
زنانى بودند كه با تحمل طعنه ها(!) و حرف هاى بودار(!!) راه ورود 
بازارها  باز كردند.!....امروزه حضور زنان كاسب در  بازار  به  را  زنان 

امرى عادى شده است.
كه هسته  تاجران چمدانى!!  به  موسوم  بود  دسته گروهى  دومين 
اوليه آن در اوائل دهه شصت شكل گرفت و با 500 دالرى كه دولت 
در اختيا مسافران خروجى قرارمى داد(!) چنان بزرگ شد كه تب آن 
دامنگير خيلى از هم واليتى ها شد. و هزاران هم واليتى با دالرهاى 
بازارهاى  توانستند  مى  براحتى  مخصوص  هاى  چمدان  و  دولتى 
تا مدتى  اين موج  استانبول را غارت(!!) ببخشد...فتح كنند! تب داغ 
از دل چتربازان  باكالس  يافته و  تكامل  تااينكه گروهى  ادامه داشت 
بيرون آمده و با روشى جديد و مدرن زحمت تجارت خارجى منطقه 
را بعهده گرفته، مال و منالى بهم زده و توانستند درجه و گروهشان 

را ارتقاء دهند.
اما سومين گروه و در عين حال معروفترين گروه در بين گروههاى 
اجتماعى، گروه دل بران! يا دالالن مدرن است! اين گروه چنان مهارتى 
در هيپنوتيزم و فن بيان دارد كه براحتى ميتواند  دل هارا بدست آورده 
و بعد آنرا قيمه قيمه كند!!! بخشى از دالالن مدرن كه از دل اليه هاى 
اند تمام تمركزشان را بر بساز و  زيرين و نوميد جامعه بيرون آمده 
دام گذاشته و چنان سود هنگفتى  ببخشيد خريد و فروش  بفروشى 
نصيبشان شده كه تعادل و تركيب طبقات منطقه را بهم زد و منطقه 

براى اولين بار شاهد ظهور و حضو طبقه اشراف جديد(!!) شد!
سوادان  كم  و  بيسوادان  از  عمدتا  كه  جديد  اشراف  طبقه  ظهور 
موجب  تشكيل شده!!  بودند  گذرانده  هم  را  دوره چوپانى  بعضا  كه 
نارضايتى بخشى از نخبگان خصوصا برخى از پزشكان شده كه چرا 

بخش كم سواد جامعه از آنها جلو زده اند؟!!
حاال ما كارى به اين نداريم كه اين زيرميزى بگيرى پزشكان در 
راستاى پركردن اين فاصله انجام مى گيرد يا توجيهى ديگر دارد، در 
هر صورت اين فاصله كماكان ادامه دارد و هر دوگروه به  كارشان 

ادامه مى دهند!
اما نكته جالب در مورد طبقه جديد اشراف اين است كه آنها با 
ترويج  را  اشرافيگرى  از  جديد  فرهنگ  خود  با  به صحنه  ورودشان 
دادند كه كامال با فرهنگ رايج گذشته در تضاد بود. رفتار و پوشش و 
ادبيات آنها منحصر بفرد و عجيب و غريب و بعضا مضحك بود. در 
هرصورت اين طبقه كارى به اين حرف ها ندارد و كماكان رتبه اش 

را عليرغم حسرت نخبگان حفظ كرده است.
گروه  نبود،  آنها  فكر  به  هيچ كس  كه  گروهى  تنها  ميان  اين  در 
انقراض  آستانه  در  نسلشان  ديدند  وقتى  كه  بود  سنتى  هاى  چوپان 
قرارگرفته به فكر چاره افتاده و با تشيل جلسات متعدد به اين نتيجه 
بيانيه اى چند  لذا  باشند؛  نيروهاى جديد  به فكر جذب  رسيدند كه 
به  تمايل  آن هركس  اول  ماده  اساس  بر  كردندكه  منتشر  را  اى  ماده 
البته ليسانس  شغل چوپانى دارد حتما بايد مدرك ديپلم داشته باشد 
ها در اولويت اول قرار دارند!! اين بيانيه در گام او ل موجب خنده و 
تمسخر دانشجويان شد اما بعد وقتى سر از كارهاى سخت و پست 
و  برگشته  منظقه  به  درازتر  پا  از  دست  درآوردند  صنعتى  شهرهاى 

خواهان عضويت در اين شغل (گروه) شدند.
كه وسعتش  مدرن  از چوپانان  زمانى خيل عظيمى  اندك  در  لذا 
از كرانه خزر و تا جرگالن ادامه داشت، تشكيل شد، تا منطقه شاهد 

حضور گسترده قشر(طبقه )ى جديد باشد.
اين طبقه كارش را با موفقيت شروع كرد وهيچ مشكلى نداشت 
تا اينكه اوضاع عوض شد و با معضالت عديده اى مواجه شدند كه 

طبقه آنها را دوباره در خطر انقراض قرار داد.
اوال قيمت كاه يك مرتبه سر به فلك كشيد و يك عدل كاه خرد 

نزديك سى هزار تومان شد!!
ثانيا با قحطى آب مواجه شده طوريكه سر و صداى گوسفندان را 
بلند كرد. جالب است بدانيد كه در سفر اخير رئيس جمهور به منطقه 
آقاى يونسى مشاور ويژه امور اقوام رياست جمهورى وقتى از گلستان 
به طرف گميشان حركت كردند آنقدر صداى ما آب ميخواهيم را شنيد 

كه كالفه شد كه: "اين گلستان كه ميگن خيلى هم گلستان نيست!!"
حاال ما اينها را گفتيم تا به اين نكته برسيم كه اين طبقه نوظهور 
قرار گرفته است.  انقراض  و  كامل  (انحالل)  آستانه ورشكستگى  در 
لذا براى آن دسته از چوپانان مدرن تحصيل كرده پيشنهادمى كنيم كه 
عطاى اين شغل را به لقايش بخشيده دوباره برگردند سرجاى اولشان 
يعنى مشاغل پست كالنشهرها! اما اگر از اين پيشنهاد خوششان نيامد 
بگذارند كه  نمايش  به  تركيه  را در  توانند هنر چوپانى خودشان  مى 

اتفاقا آنها حقوق چند ميليونى به چوپانان ميدهند.
حاال اگر باز اين پيشنهاد هم مورد قبولشان واقع نشد مى توانند به 
دورنماى ترسيم شده قطار اترك كرده با سر و صدا اما با بار اميد وارد 
شد دل ببندند! برابر اين دورنما جوانان اتركلى در كارخانه ها مشغول 
كار شوند و بچه پولدارها هم سوار بوگاتى و المبورگينى شده تا عمق 

منطقه آزاد ويراژ دهند.
كيش  ريش  به  و  بشمارند  را  گردشگران  هاى  پول  هم  بندريها 
نشين ها بخندند. گميشانى ها(كوميش دپه چيها) هم در 4 هزار هكتار 
ميگو چهار هزار بيكار را مشغول كرده و ميگو به اروپا صادر كنند. 
فقط در اين ميان حسى قديمى و نوستالژيك كه ماهيتش را از تبعيض 
(چنانچه احساسش نباشد) و محروميت گرفته ميگويد:" نكند از اين 
قطارها هم فقط سرو صدايش نصيب ما شود و ما باز شاهد ظهور و 

مرگ اين  گروه ها و دسته ها شويم؟!!"

ايزدى:  لطيف  اولكاميز- 
انتخابات  شدن  استانى  طرح 
نفر   163 فوريتى  يك  با  مجلس 
مجلس  اصولگراى  نمايندگان  از 
به  نوجه  با  و  رسيد  تصويب  به 
پشتوانه سياسى كه دارد به نظر مى 
شود.  اجرا  دوره  اين  در  كه  رسد 
سياسى  سپهر  در  موضوع  اين 
هاى  دغدغه  از  يكى  به  ايران 
جدى فعاالن سياسى تبديل شده و 
موافقان و مخالفانى را در برداشته 
كيفى  باعث  آنرا  است .موافقان 
سبب  مخالفان  و  مجلس  شدن 

كاهش مشاركت عمومى در انتخابات مجلس مى 
به  نبودند  غافل  مسئله  اين  از  نيز  تركمنها  دانند. 
فعاالن سياسى  انديشى  نشست هم  منظور  همين 
حال  نماينده  تنها  رجبى  دكتر  با  صحرا  تركمن 
در  اسالمى  شوراى  مجلس  در  تركمن  حاضر  و 
شهر كالله برگزار گرديد كه گزارش اجمالى آنرا 

ميخوانيد: 
را  سياسى  نشست  اين  مديريت  كه  بيات  آنا 
برعهده داشت طرح استانى شدن انتخابات را مهم 
استان  نمايندگان  بيشتر  دانست و خواستار توجه 
على الخصوص دكتر رجبى به اين مسئله حياتى 

شد.
اين  به  متفاوت  منظرهاى  از  بايد  افزود:  وى 
با دقت آن را مورد كنكاش و  طرح نگريست و 
و بررسى قرار داد تا تضمين كننده منافع عمومى 

ملت باشد. 
در گفتگو  پيش  نقدى گل چشمه كه چندى 
و  كرده  مخالفت  طرح  اين  با  اولكاميز  سايت  با 
اين  در  بود  نموده  اى  رسانه  را  خود  انتقادات 
نشست بار ديگر نكته مهمى را يادآور شد و گفت 
كه چرا استان گلستان با توجه به تركيب جمعيتى 
باالى قوميتى شامل تبصره 3 اين طرح نشده و به 
مانند استان كردستان و آذربايجان غربى و سيستان 

و بلوچستان و ديگر مناطق مستثنى نشده است.
نماينده ادوار مجلس از دكتر رجبى خواست 
مردم  نفع  به  را  الزم  تالشهاى  مورد  اين  در  كه 

انجام دهد.
امان محمد خوجملى فعال سياسى تركمن كه 
مجلس  انتخابات  شدن  استانى  طرح  موافقان  از 
است به دفاع از اين طرح پرداخت و گفت: من از 
اين طرح استقبال مى كنم چرا كه اين طرح احزاب 
را تقويت مى كند و حركت گروهها و تشكلهاى 

سياسى و احزاب را شتاب مى بخشد
. همچنين هزينه انتخابات را كاهش مى دهد

تحليلگر سايت اولكاميز افزود: با اجراى اين 
نمى  مطرح  گرايى  طايفه  و  قوميتى  مسائل  طرح 
شود و بر كيفيت انتخابات شدگان افزوده مى شود 
. كانديداها بصورت جمعى و حزبى به ميدان مى 
شود.  مى  كاسته  انفرادى  هاى  از حركت  و  آيند 
بحث منطقه اى نيز كنار مى رود و تبليغات تسهيل 

مى شود
بدبين  اصولگرايان  اهداف  به  من  گفت:  وى 
آنها در مجلس در تصميمات ملى مانده   . نيستم 
اند و در بحث هاى كالن دچار چالش مى شده 
بگيرند  را  ها  كاستى  اين  مى خواهند جلوى  اند 
بنابراين درصدد رفتن نمايندگانى قوى به مجلس 

هستند البته نمايندگانى كه همسو با آنها باشند
قطعا  طرح  اين  در  كرد:  تصريح  خوجملى 
احزاب و تشكلها تركيب جمعيتى را در نظر مى 
گيرند . نظام در طى اين 37 سال تجربه سنگينى 
توافق هسته  ديگر  از طرفى  و  است  كرده  كسب 
سياسى  مسائل   . دارد  مثبتى  انداز  چشم  نيز  اى 

اهداف  بلكه  نبينيم  مدت  كوتاه  را 
ميان مدت و بلند مدت را مد نظر 
كه  كنم  فكر مى  باشيم. من  داشته 
نتيجه اين حركت در نهايت به نفع 

دموكراسى است
دكتر بغداد شيرمحمدلى رئيس 
اين  باره  در  قال  آق  شهر  شوراى 
طرح سئوال كرد و با ترديد به اين 
مسئله نگريست و گفت كه نياز به 

كارشناسى بيشتر دارد
فعاالن  از  رادمهر  عبدالغفار 
تئوريك  بصورت  قال  آق  سياسى 

به مسئله پرداخت
مهندس عبدالرحمان قزلجه از فعاالن سياسى 
كالله در باره طرح استانى شدن سخنان خوجملى 
را تاييد كرد و گفت االن وقت آن رسيده است كه 
از بحث هاى منطقه اى بيرون بياييم و به مباحث 
كالن و ملى بينديشيم چرا كه اگر مسائل ملى حل 
شود بالطبع مسائل منطقه اى نيز خود به خود رفع 

مى شود.
در پايان نشست دكتر رجبى كه در اين مورد 
مردد بود ولى به نظر مى رسيد كه موافق اين طرح 
است گفت : طرح استانى شدن انتخابات مجلس 
بصورت  مجلس  نمايندگان  از  نفر   163 توسط 
توجه  از  نشان  اين  و  شد  تصويب  فوريتى  يك 

نمايندگان به اين مسئله دارد
وى افزود :هيچ طرحى كامل نيست و طبيعتا 
قوت ها و ضعف هايى خواهد داشت ولى بايد از 
نقاط ضعف بكاهيم و نقاط قوت را افزايش دهيم 

و طرح كامال كارشناسى و پخته شود. 
نماينده مينودشت و كالله گفت : احساس مى 
و  است  نظام  خواسته  طرح  اين  اجراى  كه  كنم 

عملياتى شدن آن دور از دسترس نيست. 
وى در باره جزييات اين طرح افزود: در برگه 
هاى آرا از هر حوزه يك نفر نوشته مى شود مثال 
از گرگان و آق قال دو نفر و از ديگر حوزه ها يك 
نفر . پس نبايد نگران شد كه از يك حوزه چندين 

نماينده انتخاب شوند.

آنچه كه در نشست فعاالن تركمن با دكتر رجبى در كالله گذشت

تامين  و  خاويارى  ماهيان  داد:  ادامه  وى 
هزار   50 تبديل  ميگو،  پرورش  هاى  زيرساخت 
و  مثمر  باغات  به  استان  اراضى شيبدار  از  هكتار 
تقويت منابع بانكى از تصميمات اعالم شده ديگر 
بود كه بر منابع الزم براى اجراى آنها تاكيد شد. 

به  نوكنده  آزادراه  احداث  گلستان،  استاندار 
كه  دانست  تصميمات  از  ديگر  يكى  را  آشخانه 
براى خروج استان از انحصار جاده جنگل گلستان 

به دو صورت اجرايى خواهد شد. 
آزادراه  اين  اجراى  بخش  يك  وى،  گفته  به 
آشخانه  به  گليداغ  از  و  پايين  به سمت  كالله  از 
كه  است  آشخانه  به  نوكنده  از  ديگر  قسمت  و 

مطالعات آن مورد پذيرش قرار گرفته است. 
صادقلو، اتصال استان هاى شاهرود و سمنان 
از  ديگر  يكى  را  برون  اينچه  ريلى  كريدور  به 
مطالعات،  انجام  از  پس  كه  كرد  بيان  پيشنهاداتى 

اقدام خواهد شد. 
تاييد  اخذ  اظهارداشت:  گلستان  استاندار 
به  توجه  بندرگز،  تا  گرگان  ريل  مسير  نوسازى 
ظرفيت هاى آبى از جمله سد نرماب، محمدآباد 
و آقدكش، گازرسانى به 304 روستاى باالى 20 
اى  شده  تاييد  پيشنهادات  ديگر  از  استان  خانوار 

بود كه دستور ويژه رييس جمهور را داشتند. 
صادقلو متذكر شد: اگرچه فرصت اعالم اين 
جلسه  در  اما  نشد  فراهم  پيشنهادات  و  ها  طرح 

خاص مورد تاييد واقع شدند. 
را  جمهورى  رييس  ديگر  تصميمات  وى، 
تمام  نيمه  و  اجرا  دست  در  هاى  طرح  پيرامون 
و پشتيبانى از طرح ها و پروژه هاى قابل سرمايه 
تامين  تاييد  گفت:  و  كرد  بيان  استان  در  گذارى 
پروژه   102 كه  تمام  نيمه  پروژه   121 مالى  منابع 
پايان  با تخصيص منابع مالى آنها در سال 93 به 
مى رسد و 19 پروژه در سال 94 به پايان خواهد 

رسيد، از مهمترين موارد تاييد شده است. 
به  ها  پروژه  اين  تكميل  براى  صادقلو گفت: 
مورد  كه  بود  نياز  مالى  منابع  تومان  ميليارد   582
تاييد واقع شد كه 358 ميليارد تومان در سال 93 

و بقيه در سال 94 تامين خواهد شد. 
سد  مانند  ها  طرح  از  برخى  وى،  گفته  به 
نرماب، بهسازى بخشى از راه هاى اصلى، تكميل 
بيمارستان ها و ظرفيت هاى فرهنگى ورزشى از 
طرح هاى بنيادى استان هستند كه با تامين منابع 

مالى آنها تا سال 94 به پايان مى رسند. 
صادقلو افزود: در اين طرح ها سعى شده كه 

شامل تمام شهرستان هاى استان شود. 
وى ادامه داد: تامين منابع مالى اين طرح ها به 
طور عمده از مواد مربوط به پيشگيرى از سوانح و 
رديف هاى ويژه توازن منطقه اى انجام مى شود. 
هفت  آزادشهر  در  گفت:  گلستان  استاندار 
طرح،  چهار  بندرگز  طرح،  چهار  قال  آق  طرح، 
طرح،  هفت  آباد  على  طرح،  چهار  بندرتركمن 
كردكوى چهار طرح، گاليكش چهار طرح، گرگان 
24 طرح، گميشان سه طرح، گنبد سه طرح، مراوه 
تپه دو طرح و مينودشت سه طرح تاييد شده و در 
برخى ديگر از شهرستان ها نيز از منابع مربوط به 

توازن منطقه اى مساعدت شده است. 
صادقلو با بيان اين كه اجراى طرح هاى اين 
بخش، ظرفيت قابل توجهى از عمران را در استان 

ايجاد مى كند، گفت: بخش دوم مربوط به طرح 
نيمه  دولتى،  گذاران  سرمايه  به  پيشنهادى  هاى 
كردند  اعالم  نيز  آنها  كه  بود  دولتى و خصوصى 
و  گذارى  سرمايه  چنين  توانند  مى  آينده  براى 

پيشتبانى را از طرح ها در استان داشته باشند. 
به گفته وى، اگر چه اين پيشنهادات مكتوب 
عنوان  به  كه  است  نشده  بندى  جمع  اما  شده 

گزارش سفر به مردم اعالم شود. 
گذارى  سرمايه  تقبل  از  گلستان  استاندار 
نيروگاه كوچك  تومانى، ساخت دو  ميليارد   200
افراد  بنياد بركت خبر داد و گفت:  و  20مدرسه 
در  گذارى  سرمايه  كه خواهان  ديگر  بنيادهاى  و 
در  زمينه  اين  در  را  خود  آمادگى  بودند،  استان 
جلسه رييس جمهورى با سرمايه گذاران داخلى و 

خارج از كشور داشتند، اعالم كردند. 
كار  روى  زمان  از  استان  عملكرد  به  صادقلو 
كه  اين  بيان  با  و  پرداخت  يازدهم  دولت  آمدن 
استان در ريل توسعه در حال حركت است، افزود: 
آينده استان ترسيم نشود،  افق دار براى  اگر ريل 

حركت ها روزمره و كوچك مى شود. 
به گفته صادقلو، سند جامع راهبردى استان در 
استاندارى، مديريت هاى  با همكارى  افق 1404 
مختلف، نخبگان و نافذين در مسايل مختلف نرم 

افزارى استان تدوين و طراحى شد. 
اين سند در حضور مردم  از  با رونمايى  وى 
موجود  استاندارى  پورتال  در  سند  اين  گفت: 
نظران،  ارشاد صاحب  پيشنهاد و  نقد،  از  است و 
مردم، فرهيختگان و نخبگان استان براى همكارى 

استقبال مى شود. 
استاندار گلستان ادامه داد: تدوين سند جامع 
همچنين  و  پيشگيرانه  اقدام  راستاى  در  امنيت 
تدوين اشتغال جوانان در حوزه خدمات فناورى 
مهم  نكات  از  ديگر  يكى  ارتباطات  و  اطالعات 

زيرساختى استان بوده است. 
به گفته صادقلو، در يك راستى آزمايى صورت 
گرفته در حوزه اشتغال در زمينه فناورى اطالعات 
و ارتباطات، از قريب پنج هزار نفر پذيرش شده 
نزديك به دو هزار نفر آموزش هاى الزم را ديدند 
و اين بيانگر فراهم شدن قدرت علمى، دانش بنيان 
و حرفه آموز در استان است كه بسيارى از استان 

هاى ديگر مشتاق به استفاده از آنان هستند. 
امور  نمايندگى وزارت  دفتر  اندازى  راه  وى، 
خارجى  قوانين  تسهيل  براى  گلستان  در  خارجه 
سرمايه گذارى و سرمايه گذاران، افتتاح اداره كل 
به  نگاه  با  استان  در  كشور  شمال شرق  آهن  راه 
كارخانه  تاسيس  جواز  اخذ  اى،  منطقه  كل  اداره 
فوالد با دو ميليون تن ظرفيت را از پتانسيل ها و 
اشتغال در  براى توسعه توانمندى  اميدهاى ديگر 

استان بيان كرد. 
امكان  كارخانه  اين  تاسيس  با  صادقلو گفت: 
به  قزاقستان  كشور  معدنى  هاى  سنگ  صادرات 
تفاهم  طى  كه  طورى  به  شود  مى  فراهم  استان 
اكنون 70 درصد سهام سرمايه  نامه هاى موجود 
گذارى و دفتر كار گرفته شده و 30 درصد سهام 
مانده تا اين كارخانه را براى استان اجرايى كنيم. 

وى ادامه داد: در راستاى ورزش هاى دريايى 
سرمايه  زمينه  نيز  بندرتركمن  در  گردشگرى  و 
گذارى 400 ميليون دالر از سوى سرمايه گذاران 

تركيه و منابع مالى داخلى فراهم شده است. 
نخست  مرحله  كرد:  اضافه  گلستان  استاندار 
فعاليتى  قبل  ها  مدت  از  كه  نفس  خواجه  بندر 
نداشت، با پيگيرى هاى انجام شده در حال اقدام 

است. 
اين  اجرايى،  مطالعات  از  پس  وى،  گفته  به 
بندر در قالب سه فاز در حال اجراست كه عالوه 
بر كريدور ريلى، زمينه احداث كريدور دريايى نيز 

در استان گلستان فراهم مى شود. 
شمال  در  نيز  ديگرى  بندر  افزود:  صادقلو 
استان در منطقه گميشان در دست اجرا است كه 
سازمان بنادر و دريانوردى استان پيگير آن هستند. 
دو  عنوان  به  بندرگز  و  تركمن  بندر  از  وى 
اين  گفت:  و  كرد  ياد  استان  اين  تاريخى  شهر 
احيا شوند.  براى حوزه گردشگرى  بايد  بندر  دو 

شركت  مجدد  فعاليت  شرايط  افزود:  صادقلو 
نيز  مساله  اين  كه  شده  فراهم  بندرگز  در  عمانى 

افقى براى توسعه استان است. 
غالت  ترمينال  اندازى  راه  گلستان،  استاندار 
كرد  بيان  ها  پيگيرى  ديگر  از  را  برون  اينچه  در 
و گفت: تاكنون هشت شركت درخواست صدور 
جواز تاسيس دادند كه چهار جواز صادر و يكى 

از آنها شرايط اجرايى پيدا كرده است. 
صادقلو افزود :مطالعات نفت و گاز استان كه 
بى نتيجه رها شده بود، با توجه به اين كه ظرفيتى 
رييس  سفر  در  است،  استان  آينده  توسعه  براى 

جمهورى پيگيرى شد. 
به گفته وى، با مطالعات صورت گرفته، استان 
در استخراج گاز، ظرفيت بزرگى در حوزه مرزى 
دست  با  آمده  عمل  به  هاى  پيگيرى  با  كه  دارد 
تجهيز  شرايط  تقريبا  نفت،  وزارت  اندركاران 

كارگاه آن ايجاد شده است. 
را  مستقلى  ظرفيت  اقدام  اين  وى،  اعتقاد  به 
براى تامين گاز استان از طريق تركمنستان و تامين 
گاز واحدهاى پتروشيمى و فوالد استان و همچنين 

صادرات به استان هاى ديگر فراهم مى كند. 
ترمينال 9 هزار  زنى  كلنگ  استاندار گلستان، 
سال  تا  آن  تكميل  و  گرگان  فرودگاه  مترمربعى 
آينده، فراهم سازى بستر نصب ارتفاع سنج جهت 
تسهيل فرود هواپيما، افتتاح هتل بوتانيك و 527 
پروژه را از اقدامات ديگرى دانست كه در طول 
خدمت دولت تدبير در استان اتفاق افتاده است. 

تومانى  ميليارد   130 مصوبه  گفت:  صادقلو 
در جبران خسارت و طرح جامع سيل و مصوبه 
4,5 ميليارد تومانى اطفاى حريق نيز از تصميمات 

اساسى دولت براى استان بود. 
وى ادامه داد: تكميل و تحويل 9 هزار واحد 
مسكن مهر و آماده سازى 3200 واحد ديگر براى 
اقشار محروم با وجود شرايط سخت مالى دولت 
و اقدامات عمرانى ديگر از قبيل آسفالت راه ها نيز 

در جهت خدمت به مردم بوده است. 
صادقلو خاطر نشان كرد: شور و شعف مردم 
در استقبال از كاروان تدبير و اميد حاكى از شعور 
و هوشمندى و توجه آنان به نظام و دولت بود كه 
با وجود مشكالت، شور و شوق مسووالن را در 

عرصه خدمت مضاعف كرد.

استخدام
سيلو و انبار مكانيز شمالى

اين شركت جهت تصدى مسئوليت فنى ا نبار 
و سيلو خود نياز به يك نفر دانش آموخته رشته 
صنايع غذايى و يا تغذيه , شيمى گرايش صنايع 

غذايى دارد.
تلفن تماس : 01733549883-4

عبدالقدير اونق

ر خبا ا

متهم پرونده اختالس ۱۵ ميليارد تومانی 
محکوم شد

دادستان عمومى و انقالب استان با اعالم اين خبر گفت : اين فرد از سال 
86 شروع به اختالس در استان كرده بود و در سايه ى كوتاهى مديران يكى 

از بانك هاى استان به مدت 5 سال به اين كار ادامه داد .
حجت السالم و المسلمين حقى افزود : به دليل ناكارآمدى بخش هاى 
نظارتى اين بانك در نهايت پرونده ى اين متهم ، سال 91 با طرح شكايت 
از طرف مشتريان و شاكيان خصوصى در دادسرا مطرح شد و به دنبال طرح 

شكايت مردم ، مسئوالن بانك مذكور  هم اقدام به شكايت كردند.
وى با بيان اين كه در جريان رسيدگى به اين پرونده ، زواياى تاريك 
اين اختالس بيش از پيش آشكار  شد تصريح كرد : در بررسى هاى انجام 
شده عالوه بر فرد مختلس ، مسئول ارشد بانك مذكور نيز به دليل نظارت 
ناكافى، مقصر شناخته شد. به گفته ى دادستان مركز استان ، پس از پايان 
تحقيقات و صدور قرار كيفرى ،  پرونده به دادگاه عمومى و انقالب مركز 
استان ارسال و در آنجا نيز راى محكوميت اين فرد صادر شد. وى تصريح 
كرد : اقدامات قاطع دستگاه قضايى در موارد اينچنينى ، بستر سوء استفاده ى 

فرصت طلبان را از بين مى برد.

کشف بيش از ۷۰۰ کيلوگرم گوشت گراز 
در استان گلستان

در  فردى  مجرمانه  هاى  فعاليت  بر  مبنى  اطالعاتى  كسب  دنبال  به 
زمينه توزيع و فروش گسترده گوشت گراز، نيروهاى يگان محيط زيست 

شهرستان على آباد به تحقيق در اين زمينه پرداختند.
به گزارش رادكانا، مدير روابط عمومى حفاظت محيط زيست گلستان 
در اين باره گفت: محيط بانان پس از اطمينان از صحت اطالعات دريافتى 
در مورد كشتار حدود بيست عدد گراز در مناطق جنگلى على آباد، يك فرد 

مظنون در اين ارتباط را شناسايى نمودند
احمد دباغيان اظهار داشت: نيروهاى يگان محيط زيست پس از اخذ 
نيابت قضايى و دريافت حكم ورود به منزل به همراه مامورين نيروى 
انتظامى على آباد، صبح امروز بصورت غافلگيرانه وارد منزل فرد مظنون 

شده و به تفتيش اين مكان پرداختند.
در جريان بازرسى از اين محل در كمال ناباورى از درون چند يخچال 
بزرگ، بيش از هفتصد كيلوگرم گوشت پاك شده متعلق به خوك وحشى 
كشف و ضبط گرديد. احمد دباغيان گفت: در اين رابطه يك نفر متهم كه 
از اقليت هاى مذهبى مى باشد بازداشت شده و جهت تكميل تحقيقات و 

رسيدگى به جرم در اختيار مقامات قضايى مقرار گرفت.
گوشتهاى كشف شده كه تقريبا يك وانت كامل بود پس از بارگيرى به 
اداره كل حفاظت محيط زيست استان گلستان منتقل شده و با دستور مقام 

قضايى تعيين تكليف خواهد شد.

استاندارگلستان در تشريح سفر رياست جمهور: 
محدوده منطقه آزاد در اليحه دولت مشخص خواهد شد

ادامه از ص اول

حوجه دردى كر


