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اخبار استان
آنه محمد غراوى چهارشنبه در نشست با خبرنگاران:
نخستين محموله از طريق خط آهن 

اينچه برون وارد ايران می شود
 عضو هيئت رئيسه راه آهن ايران گفت: با فعال شدن مراودالت 
و تبادل كاال از طريق خط آهن گرگان-اينچه برون، اين پايانه مرزى به 

زودى جاى پايانه مرزى سرخس را مى گيرد.
در  گذشته  هفته  چهارشنبه  شامگاه  غراوى  كوسه  محمد  آنه 
امروز  گزارش ها  داشت :براساس  اظهار  خبرنگاران  با  گفت وگو 
نخستين محموله از طريق خط آهن اينچه برون وارد ايران مى شود كه 

12 هزار تن گندم است.
انجام  براى  هندوستان  كشور  از  هيئتى  نيز  هم اكنون  افزود:  وى 
مذاكرات و بررسى هاى الزم در ايران به سر مى برند تا پس از ارزيابى 

اقدام به تبادل كاال با كشورهاى آسياى ميانه از طريق ايران كنند.
عضو هيئت رئيسه راه آهن ايران تصريح كرد: مسير اينچه برون به 
بندرعباس براى حمل بارهاى هندوستان به كشورهاى آسياى ميانه و 
روسيه بهترين، اقتصادى ترين و سريع ترين راه است و به طرف هندى 

توصيه مى كنيم از اين راه استفاده كند.
به گفته وى، اين مسير ويژگى هايى مانند كوتاهى، صرفه اقتصادى 
و زمان ترانزيت پايين را دارد و قرار است از اينچه برون تا بندرعباس 
براى  برنامه اى  قطارهاى  از  و  شود  انجام  روزه   4 بار  و  كاال  حمل 

بارهاى انبوه استفاده كنيم.
غراوى اظهار داشت: در صحبت هايى كه با طرف هندى انجام شد، 
قرار است در صورت پذيرش، كشور هندوستان ماهانه 2 هزار كانتينر 

كاال از ايران عبور دهد و اين ظرفيت در ايران وجود دارد
عضو هيئت رئيسه راه آهن ايران به ظرفيت عبور كاال از خط آهن 
اينچه برون اشاره كرد و گفت: اين خط آهن ظرفيت ساالنه جابجايى 
3 ميليون تن كاال و بار را دارد و با برقى شدن گرمسار به اينچه  برون 
اين ظرفيت به 10 ميليون تن مى رسد كه مرحله مطالعاتى آن به پايان 

رسيده و در حال عقد قراداد اجرايى آن هستيم.
وى افزود: تاكنون كشورهايى مانند قزاقستان، روسيه و چين تمايل 
خود را براى ترانزيت كاال از طريق خط آهن اينچه برون اعالم كرده اند.

ستار کلته بخشدار مرکزی بندرترکمن شد
سياسى،  كل  مدير  تركمن،  فرماندارى  عمومى  روابط  گزارش  به 
انتخابات استاندارى گلستان، در نهمين جلسه شوراى ادارى شهرستان 
تركمن  مركزى شهرستان  بخشدار  معارفه  و  توديع  مراسم  و  تركمن 
اظهار داشت: نظام مقدس جمهورى اسالمى يك جايگاه ويژه در دنيا 
دارد و دشمنان درصدد تخريب، فضاسازى و ايجاد ياس و نااميدى 

بين مردم هستند.
ميرباقرى با بيان اينكه خدمت به مردم يك اصل است، افزود: توصيه 
اى براى مسئوالن دارم و آن اينكه تالش كنيم در هر پست و مقامى كه 
هستيم به فكر خدمت به مردم باشيم و كار امروز مردم را به فردا نسپاريم.
فرماندار شهرستان نيز ضمن تبريك هفته وحدت بيان داشت :استفاده 
از تجربيات ارزشمند آقاى كلته كه پيش از اين در سمت كارشناس 
سياسى فرماندارى تركمن مشغول بود مى تواند در هدايت بخشدارى 
دلسوز  و  پيگير  صادق،  نيروهاى  از  ايشان  باشد.  مثمرثمر  مركزى، 

هستند.
رحمت  ”پيامبر  همايش  برگزارى  از  همچنين  نازقلچى  مرجان 
منادى وحدت“ در روز پنجشنبه 18 ديماه با حضور حضرت آيت اهللا 

نورمفيدى و بميزبانى بندرتركمن خبر داد.
به گزارش روابط عمومى فرماندارى تركمن، در پايان اين مراسم 
و  تقدير  مركزى  سابق  بخشدار  آرخى  مراد  حاجى  تالش هاى  از 
عبدالستار كلته با حكم دكتر حسن صادقلو استاندار گلستان به عنوان 

بخشدار جديد اين بخش منصوب شد.
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نماينده ولى فقيه در استان گلستان؛ 
اترک هويت گلستان است 

اتحاديه  تشكيل  گفت:  گلستان،  استان  در  فقيه  ولى  نماينده 
كشورهاى اسالمى ضرورت جهان اسالم است و با توجه به جمعيت 
قابل توجه مسلمانان در جهان، ايجاد اين اتحاديه دور از انتظار نيست.
آيت اهللا سيد كاظم نورمفيدى، شامگاه روز پنجشنبه هفته گذشته 
در ديدار با فعاالن فرهنگى و اجتماعى تركمن استان گلستان، اظهار 
داشت: كشورهاى اسالمى بايد با تعالى فكرى و عقالنيت روز به روز 

به همديگر نزديك تر شوند.
وى، با بيان اينكه وقتى مشكلى در يك كشور اسالمى به وجود 
مى آيد، بايد توسط خود كشورهاى اسالمى حل و فصل شود، افزود: 
جانشين  تعيين  و  سودان  كشور  داخلى  اختالف  رفع  براى  متاسفانه 
پادشاه عربستان رفت آمدهاى كشورهاى فوق با آمريكا افزايش يافته 

است.
آيت اهللا نورمفيدى، از انقالب اسالمى ايران به عنوان نقطه عطف 
جهان اسالم نام برد و گفت: رشد فرهنگى و اجتماعى اقوام ومذاهب 

اسالمى پس از پيروزى انقالب اسالمى بسيار چشمگير بوده است.
رشد  به  رهبرى،  خبرگان  درمجلس  گلستان  استان  مردم  نماينده 
اشاره كرد و گفت: مسئولين در  تركمن هم  قوم  علمى و تخصصى 
انتصاب ها فارغ از تعلق قوميتى بايد شايستگى افراد را مبنا قرار دهند.
آيت اهللا نورمفيدى، به سفر هيات دولت به استان هم اشاره كرد 
و گفت: اين سفر بركات خوبى براى استان به همراه داشت كه اتصال 
ريلى ايران به كشورهاى آسياى ميانه يكى از دستاوردهاى اين سفر 

است.
مباحث  خصوص  در  خبرگان  مجلس  در  گلستان  مردم  نماينده 
مطرح شده از سوى حضار خصو صا در مورد سخنان غفار رادمهر با 
اظهار بى اطالعى از تغيير نام خط آهن از اترك به شمال شرق، افزود: 
اترك  خانه  رود   ، ندارد  گلستان  استان  با  سنخيتى  شده  انتخاب  نام 
هويت استان ما است كه اگر خودمان از هويت استان دفاع نكيم از 
آنجا كه اين رودخانه بين دو كشور مشترك است به راحتى مصادره 
خواهد شد، همانطور كه برخى كشور هاى عربى حاشيه خليج فارس 

در صدد تغيير نام خليج فارس هستند.
وى، از ايجاد منطقه آزاد تجارى در استان استقبال كرد و گفت: 
عرضه  رسد  مى  نظر  به  و  است  استان  توسعه  كليد  آشوراده  جزيره 
جذب  و  اقتصادى  رشد  به  تواند  مى  جزيره  اين  در  دستى  صنايع 

توريست كمك كند.
آيت اهللا نورمفيدى به پروژه پتروشيمى استان در منطقه شمال آق 
قال هم اشاره كرد و گفت: در جلسه شوراى ادارى استان هم بارها 
افراد  با  نيرو  كارگيرى  به  اولويت  عظيم  مجموعه  اين  براى  ام  گفته 

بومى منطقه و استان است.
همچنين در اين ديدار نماينده ادوار مجلس شوراى اسالمى نيز 
از آيت اهللا نورمفيدى به عنوان پدر معنوى تركمن ها نام برد و گفت: 
وجود ايشان عامل اصلى وحدت بين شيعه و سنى در استان و كشور 

است.
نازمحمد ولى پور، افزود: نداى وحدت بين شيعه و سنى به بركت 
ايران در جهان  نظام مقدس جمهورى اسالمى  امام راحل و  رهبرى 
نماينده  توسط  مهم  اين  نيز  گلستان  استان  در  و  است  افكنده  طنين 

خلف امام(ره) و مقام معظم رهبرى دنبال مى شود.
با  اسالمى،  شوراى  مجلس  در  استان  غرب  مردم  سابق  نماينده 
انتخابات،  در  تركمن  مردم  حداكثرى  حضور  و  مشاركت  به  اشاره 
راهپيمايى ها و همراهى با فعاليت هاى مختلف نظام، اظهار داشت: 

متاسفانه اين قوم نجيب سمهى از مديريت استان ندارد.
وى، با بيان اينكه مسئولين بايد به نسبت جمعيت ومشاركت اقوام 
در فعاليت هاى نظام از آنان در پست هاى مديريتى هم استفاده كنند، 
افزود: ما هنوز هم دست در دست براداران شيعه از هيچ تالشى براى 

تعالى نظام و مردم كوتاهى نخواهيم كرد.
اين  در  نيز  ها  تركمن  امور  در  گلستان  استاندار  رابط  همچنين 
ديدار با اشاره به برگزارى كنفرانس وحدت اسالمى در تهران، گفت: 
متاسفانه در اين كنفرانس از افراد و نخبگان سياسى و اجتماعى تركمن 

دعوت نشده است.
اخير هيات دولت،  به مصوبات سفر  اشاره  با  ارازمحمد سارلى، 
اظهار داشت: بايد به گونه اى برنامه ريزى شود تا مردم استان از اين 

مصوبات حداكثر بهره را ببرند.
براى  سودى  استان،  خارج  از  گذاران  سرمايه  ورود  گفت:  وى، 
مردم نخواهد داشت و بهتر است مردم گلستان در قالب ايجاد شركت 
هاى تعاونى در استان، براى رشد و تعالى استان خود پيش قدم شوند.
گفت:  سخنانى  طى  يلقى  سعيد  دكتر  همچنين،  جلسه  اين  در 
وحدت سرمايه گرانبهاى استان گلستان است كه بايد از اين سرمايه 

عظيم استفاده شود.
وى، با بيان اينكه در پيروزى انقالب همه اقوام و مذاهب نقش به 
سزايى داشته اند، افزود: تمامى اقوام و مذاهب ايران اسالمى در سايه 

وحدت اسالمى براى رشد نظام تالش مى كنند.
در ابتداى اين مراسم دبير كميته اقوام و مذاهب ستاد روحانى در 
از  اسالمى، خيلى  انقالب  با  ها همراه  تركمن  گلستان، گفت:  استان 
راه ها را طى كرده اند اما، از انتخاب يك اسم عاجزند و براى تعيين 
نام، تاريخ كشور و منطقه مان زير سوال رفته است.  سرنوشت يك 
تاريخ ما دارد مسير بيراهه اى را مى پيمايد، ما بايد اين مسير تاريخى 

را بخوبى بسرمنزل مقصود برسانيم.
عبدالغفار رادمهر، اظهاركرد: تاريخ اترك، تاريخ پيشينيان من بوده 
برون،  اينچه  تاريخ  تركمن صحراست.  تاريخ  اترك،  تاريخ  است،  و 
است.  گلستان  و  صحرا  تركمن  جغرافياى  از  وسيعى  منطقه  تاريخ 
تاريخ تركمن صحرا بخش گسترده اى از تاريخ نياكان ما درسرزمين 
متمدن ايران بزرگ بوده است. ما نبايد بدست خودمان، اين تاريخ را 

تحريف بكنيم.
وى ادامه داد: راه آهن منطقه اترك، بعد از افتتاح راه آهن ايران، 
آهن  راه  به  جمهور،  محترم  رياست  توسط  قزاقستان  و  تركمنستان 

شمال شرق تغيير نام يافت. در واقع هويت اترك زير سوال رفت. 
رادمهر، افزود: اترك همچون رود ارس كه براى هموطنان ترك 
درياچه  همچون  است.  ارزشمند  اترك،  نيز  ما  براى  دارد،  ارزش  ما 
سيستانى  براى  هامون  درياچه  همچون  ها،  آذربايجانى  براى  اروميه 
ها، همچون رود كارون براى خوزستانى ها، همچون البرز، زاگرس ، 
همچون قله هاى دماوند، سبالن و دنا، همچون زاينده رود، سى و سه 
پل و پل خواجو، همچون طاق بستان و كوه بيستون براى ملت ايران، 

همهء اينها جزئى از هويت ملى ما ايرانى هاست. 
دبيركميته اقوام و مذاهب ستاد روحانى در استان گلستان، تصريح 
باشد. تجربه  تركمن مى  ايرانى  از هويت من  نيز بخشى  اترك  كرد: 
نشان داده است كه تركمن صحرا همواره ايرانى بوده و ايرانى باقى 

خواهد ماند و خواست تودهء مردم تركمن نيز جز اين نيست. 
وى در پايان گفت: همه بايد با تعامل بيشتر و با استفاده از ظرفيت 
هاى يكديگر كشتى نظام اسالمى را به پيش ببريم واگر بخواهيم در 
اين راه به موفقيت برسيم، بايستى يك چشم انداز مشترك ترسيم كنيم. 

پناهى عبدالحافظ 
كارشناس ارشد جغرافياى طبيعى

مدرس دانشگاه-دهيار روستاى دهنه-بخش 
مركزى شهرستان گميشان-استان گلستان
Email:hafez.panah@yahoo.com

مقدمه:
اگر برنامه ريزى را تالشى براى بهتر زيستن 
به  انسانها  كه  زمانى  از  نتيجه  در  بدانيم  انسان 
موجود  امكانات  و  طبيعى  منابع  از  استفاده  فكر 
ريزى  برنامه  روند  افتادند  اطراف خود  درمحيط 
مدارج  تاريخى  درسير  آدمى  گرديد.  شروع  نيز 
ترقى را مرحله به مرحله پيمود و قسمت شگرف 
وعظيم آن در بستر روستا و روستا نشينى اتفاق 
سير  مراحل  موجود  منابع  است.براساس  افتاده 
دامپرورى  و  دامدارى   ، كشاورزى  وتكامل 
،استفاده از آب و... در مهد و بستر روستا اتفاق 
در  اوليه  هاى  تمدن  نمونه  عنوان  است.به  افتاده 
كنار منابع آبى شكل گرفته است و جوامع انسانها 
(اعم از شهر هاى اوليه يا روستا ها ) بوجودآمد 
و  چاه  ايجاد  با  ديگر  جاهاى  در  بعدها  بشر  و 
قنات نياز به آب خود را تامين كرده و به مرور 
براى استفاده بهتر از آب باران با ايجاد شيروانى 
ها و آب انبار و... امروزه به صورت مدرن تر با 
تامين  را  نيازهاى خود  ها  لوله كشى  از  استفاده 

كرده اند.       
وتكامل  پيدايش  بستر  روستا  كلى  نگاه  در 

روند  و  است  شهر 
ريزى  برنامه  شروع 
براين  بوده  روستا  از 
است  قرار  اگر  اساس 
انجام  اى  توسعه  كه 
گيرد بايد ازروستا و در 
كشاورزى  بخش  بستر 
كه  آنجا   ، گيرد  آغاز 
روستا  غالب  اقتصاد 
دامپرورى  و  كشاورزى 
چه  فقر  امروزه   . ست 
روستاها  و  ها  شهر  در 
، نابرابرى هاى در حال 
رشد ، افزايش جمعيت 
ريشه  تمامُا  بيكارى  و 
مناطق  توسعه  عدم  در 

روستائى دارد. 
توسعه  موضوع  به  پرداختن  براى  كه  آنچه 
امروزه  كه  است  واقيت  اين  ميزند  دامن  روستا 
نابسامانى  و  نارساييها  و  شهرها  رويه  بى  بارشد 
و  ماندگى  عقب  در  اقتصادى  و  اجتماعى  هاى 
توسعه  و  رشد  و  دارد  ريشه  روستا  رفتن  ازبين 

بسيارى از كشورها در گرو توسعه روستا ست.
مختصرى از بررسى تاريخى روند 

روستا و شهر نشينى:
درصد   55 از  بيش   1850/1229 سال  در 
جمعيت 10 ميليونى كشور را روستائيان تشكيل 
منطقه مسكونى  هزار  ده  در  تقريبَا  كه  دادند  مى 
كمتر  كه  شهرى  كردند.جمعيت  مى  زندگى 
و  ميگرفت  بر  رادر  كشور  مردم  درصد   20 از 
تقريبَا در 80 شهر زندگى مى كردند. و باالخره 
25 درصد جمعيت كشور  نشين كه  قبايل چادر 
اى  قبيله  عمده   گروه  به16  كه  ميشد  شامل  را 

تقسيم مى شدند.
بسيارى از مورخان وسياحان معتقد بودند كه 
تا زمان رشد تجارت بازرگانى در نيمه دوم سده 
قبايل مستقل و  اكثر روستاها و  نوزدهم ميالدى 
عمَال خود كفا و از لحاظ اقتصادى خود مختار و 

اغلب خود گردان بودند.
آرتور كونولى  از كمپانى هند شرقى در دهه 
تركمن  هاى  تركمن  نويسدكه  مى   1830/1210
كردند  مى  توليد  خودشان  را  لباسهايشان  صحرا 
و فقط مقدار ناچيزى كاالى لوكس مانند ادويه ، 

شكر ، تنباكو مى خريدند.
خراسان  به  سفر  در  انگليسى  فريزر  جيميز 
مردم  حتى  كه  شد  متوجه   1820/1200 دهه  در 
و  ابريشم  توليد  براى  نيز  بزرگ  روستاهاى 
مى  پرورش  پنبه  و  توت  خود  اى  پنبه  اجناس 

دهند.
هنرى پوتينگر شاهد ديگر انگليسى مى گويد 
كه زنان بلوچ به كارهاى خانه ، دوشيدن شير ، 
گليم   ، فرش  بافتن   ، روغن   ، پنير   ، كره  تهيه 
در  موارد  اين  كه  البته   . پردازند  مى  كرباس  و 
اغلب جوامع روستايى و دامدار رايج مى باشد و 

منحصر به گروه يا قبيله خاصى نيست. 
با نگاهى گذرا به برنامه هاى عمرانى قبل از 
روستائى  مسائل  به  متفاوتى  هاى  فصل  انقالب 
اختصاص يافته ولى اقدامات الزم در هيچ يك از 
اقدامات قابل ذكر  انجام نگرفته است.  برنامه ها 
توجهاتى  مصدق  دكتر  وزيرى  نخست  دردوره 

اليحه  و  آيد  مى  عمل  به  روستائى  مسائل  به 
حمايت ازدياد سهم كشاورزان و سازمان عمران 
كشاورزى در سال 1331 در چهل ماده تصويب 
قانون   1334 سال  در  آن  متعاقب  و  شود  مى 
ازدياد سهم كشاورزان  سازمان عمرانى و كشور 
اليحه   1335 سال  در  و  رسد  مى  تصويب  به 
قانون اصالح امور اجتماعى و عمران دهات در 
33 ماده تصويب مى گردد تا اينكه در سال 1341 
اصالحات ارضى با ويژگى هاى خاص خود به 
اجرا در مى آيد. شايان ذكر است در سال 1316 
بر اساس مصوبه مجلس كه ايران را به 10 استان 

و 49 شهرستان تقسيم گرديد 
بر  تاكيد  با  كشور  دهات  عمران  سازمان 
افزايش توليدات كشاورزى نيز تشكيل مى گردد.
اسالمى  انقالب  پيروزى  از  بعد  سالهاى  در 
 ، برخوردار  و  براى شناسائى روستاهاى محروم 
بايد وشايد  آنچه  به اجرا درآمد ولى  طرح هاى 
اشتباهاتى  وگاهآ  نپرداخته  سازى  جدا  مقوله  به 

سهوى رخ داده است.!
و  تعادل  ايجاد  براى  مدون  برنامه  طبق 
سال  برخورداراز  و  محروم  مناطق  از  شناخت 
پنج  اين طرح،  كه  درآمد  اجرا  به  1362 طرحى 
بررسى  نتايج  و  گذاشت  سر  پشت  را  مرحله 
كشور))  محروم  مناطق  ((شناسائى  عنوان  تحت 

در مهر ماه 1364 ارائه گرديد. 
((نوشتارى جدا از مقاله اصلى براى روشن 

شدن قضايا 
كشورى  جديد  تقسيمات  در  امروزه 
مثل  آمدند  وجود  به  نيز  جديد  هاى  شهرستان 
شهرستان گميشان كه نزديكتر به نوار مرزى مى 
شد.  منفك  تركمن  بندر  شهرستان  از  باشدكه 
مناطق  نظر  از  بهداشت  وزارت  تقسيمات  در 
بندرتركمن  روستاهاى  برخوردار  و  محروم 
(مثل روستاى قره سو و روستاى سيجوال) جزء 
روستاهاى محروم و مرزى طبقه بندى شده است 
در صورتى كه اكثر روستاهاى زير نظر گميشان 
استان  غربى  بخش  در  شهر  ترين  شمالى  (كه 
از  كيلومترى   20 فاصله  با  طبعَا  و  است  گلستان 
مرز تركمنستان مرزيترين نقطه اين منطقه است) 

جزء روستاهاى محروم و مرزى طبقه بندى نشده 
است ! و اين جاى بسى سوال و تعجب فراوان 
و در خور تامل دارد! يعنى روستاهائى مثل كله 
افتاده  دور  و  مرزى   ... و  تخماق  پست،آلتين 
مرزى  سو،  قره   ، سيجوال  جاش  به  اما  نيست 
به  ربطى  مناقشات هيچ  اين  است!!!  و دورافتاده 
تقسمات جديد شهرستانى ندارد چونكه در قبل 
تقسيمات نيز به عنوان بخش گميشان بوده اند.)) 
نگاهى گذرا به تحوالت برنامه ريزى و 

توسعه روستا در ساير كشورها:
 1898 سال  در  شهر  باغ  -جنبش 
انگلستان:زمينه ساز برنامه ريزى فضائى با تاكيد 
بر عرصه هاى طبيعى و روستائى بود اين جنبش 
خواستار برنامه ريزى و هدايت رشد و گسترش 
پيرامونى  روستائى  هاى  عرصه  حفظ  و  شهرها 

آنها بود.
هاى  عرصه  كميسيون  و  برلين  -اتحاديه 
شكل  باعث  آلمان:   1910 دوسلدورف  سسبز 
توسعه  و  امروزى  فضائى  ريزى  برنامه  گيرى 

مناطق عقب مانده از لحاظ اقتصادى شد.
سكونتگاههاى  درونى  بافت  ريزى  -برنامه 
روستائى  فرا  اى  ناحيه  هاى  برنامه  و  روستائى 
برنامه  گيرى  شكل  باعث  هلند:   1941-1931
ريزى ناحيه اى و ملى در كشور هلند در مدت 
دستاوردهاى  گيرى  شكل  از  پس  كوتاهى  زمان 

قابل توجهى به همراه داشت.
 علل و عوامل عدم توسعه  ويا كمتر 

توسعه روستاها:  
با  جهانى  جنگ  از  بعد  معاصر  دوران  در 
گسترش شهرگرائى روستاها نيز تغييرات زيادى 
چيز  هر  از  بيش  دگرگونى  اين  روند  اند  داشته 
رويه  بى  رشد   ، نشينى  شهر  گسترش  فرآيند  با 
روستائى  كاهش جمعيت  و  از يك سو  ها  شهر 
استفاده  از زمين هاى زراعى،  بسيارى  ،رهاشدن 
آمدن  بارور،پائين  هاى  زمين  از  زراعى  غير 
كيفيت سطح زندگى روستائيان و ارائه نامناسب 
سكونتگاههاى  در  عمومى  و  رفاهى  خدمات 
بها  عدم  طبقاتى  هاى  فاصله  روستائى،افزايش 
امروزه  به هنرهاى دستى و صنعتى روستائى كه 
توليد  صنايع  به  پائين  بسيار  روستائيان درسطح 
و  معظالت  كلى  طور  به  ميكنند.   اقدام  دستى 
كشورهاى  كه  اى  پيوسته  و  متعدد  نارسائيهاى 
مختلف به ويژه جهان سوم با آن دست به گريبان 

است.
و  عمومى  خدمات  مراكز  تمام  امروزه 
ها  شهر  در  متمركز  بسيار  بصورت  رفاهى 
مدرن  خدمات  از  روستائيان  سهم  و  دارد  قرار 
قبيل  از  است  ناچيز  بسيار  امروزى  پيشرفته  و 
كلنيك   ، تخصصى  درمانگاههاى   ، بيمارستان 
اعتبارى،  مالى  موسسات   ، آزمايشگاهى  هاى 
، مطب پزشكان  فروشگاههاى عظيم زنجيره اى 
ها و حتى  پارك  و  ،فضاهاى سبز  ها  كتابخانه   ،
بايد  كه  كشاورزى  و  دامپزشكى  خدمات  مراكز 

در روستاها متمركز باشد در شهرها قراردارد.
ورفاهى  عمومى  امكانات  و  خدمات  اگر 
بصورت متمركز در يك يا چند شهر قرار گيرد 
عواقب آن را شهرهاى و روستاهاى  اطراف مى 

پردازد.
طور  به  رفته  پيش  و  صنعتى  كشورهاى  در 
يكديگر  با  كلى مسائل شهرى و روستائى چنان 
عدم  دليل  به  معتقدند  بسيارى  كه  دارد  پيوند 
لحاظ  از  وروستا  ميان شهر  فاحش  هاى  تفاوت 
برخوردارى از خدمات اجتماعى و رفاه عمومى 
مسائل  از  جدا  روستائى  مسائل  ندارد  ضرورتى 
پيش  كشورهاى  بررسى شود.در  و  شهرى طرح 
زندگى  و  آرامش  محل  عنوان  به  روستاها  رفته 
تقريبَا  و  است  شده  انتخاب  نشينها  شهر  اغلب 
روستاها  به  شهرها  از  مهاجرت  پيش  ده  دو  از 
خصوصَا در اروپاى غربى و مركزى بيشتر شده 

است.
در تبديل روستا به شهر: 

خدمات  از  استفاده  بزرگ  شهرهاى  در 
از  ... كه   ، ، مترو  اتوبوس ها  نقليه عمومى مثل 
سوبسيد ويارانه دولتى بهره ميبرندولى در عوض 
بهينه  ارتباطى  راه  داشتن  از  روستاها  از  بسيارى 
نيز بى بهره اند سهم استفاده ازخدمات يارانه اى 
دولت در شهرها بسيار زياد مى باشدو در عوض 

روستائيان سهم بسيار اندكى دارند 
روستا  توسه  عدم  در  مهم  عوامل  از  يكى 
تبديل روستاهاى بزرگ به شهر است كه امروزه 
بسته  روستائى  شدن  مدرن  و  توسعه  بر  را  راه 
گذرد  مى  مردمان  ذهن  در  امروزه  آنچه  است 
و  شدن  شهر  يعنى  توسعه 
به  روستا  يك  شدن  تبديل 
شهر و آوردن خدمات رفاهى 
يا  جديد  شهر  به  عمومى  و 
همان روستاى قديم كه از اين 

موارد زياد به چشم ميخورد.
شهر  به  روستا  تبديل  در 
حجم  براى  گزينى  جاى 
روزانه  توليدات  از  انبوهى 
تخم  و  مرغ   ، شير  از  اعم 
و..كه  گوشت   ، پشم   ، مرغ 
وجود  ميشود  توليد  روستا  در 
دارد ؟روستا مولد است و بايد 
بتوان آن را توسعه داد نه اينكه 

شهر شود!

نتيجه گيرى:
از منظر مدرنيته وتوسعه  بايد  به روستا  نگاه 
توليد   ، مولد  نيروى  عنوان  به  كه  جايى  باشد 
از  پائين  بسيار  حد  در  نبايد  و  است  كننده 
برخوردار  خدماتى   و  رفاهى  عمومى  امكانات 
باشد.روستاها بايد كليت روستائى خود را حفظ 
كنند و توسعه را در اين ندانست كه روستائى به 
بهترى  و  بيشتر  امكانات  بلكه  گردد  تبديل  شهر 
انسانى  جوامع  به  مدرن  نگاه  داد.در  روستا  به 
و  شدن  مدرن  گرديد  اشاره  باال  در  كه  آنچنان 
توسعه يعنى برابرى استفاده از خدمات رفاهى و 
امكانات توسعه در شهرها و روستاها ست.دولت 
ها راهكارهاى مناسبى براى ارائه خدمات بيشتر 
و بهتر براى روستا بيابند و بتوانند از حجم انبوه 
عدم  در  كه  زيادى  هاى  گرفتارى  و  معضالت 
توسعه مناطق روستائى و مهاجرت روستائيان به 

شهرها به وجود مى آيد بكاهند
بخش  شايد  آيد  مى  ذيل  در  كه  مواردى 
شبانه  آن  از  استفاده  براى  روستائيان  از  عظيمى 
اين  عدم وجود  شايد  و  راهى شهرها شده  روز 
ترغيب  ها  شهر  به  مهاجرت  به  را  آنها  منابع 

نمايد.مواردى مثل :
مداواى  براى  تخصصى  درمانگاههاى 
بيماران ، كلنيك هاى دامپزشكى ، كتابخانه ها ، 
موسسات مالى و اعتبارى (بانك ،صندوق قرض 
الحسنه ، بيمه و ... ) حمل ونقل راحت وآسان ، 
بازى كودكان  پارك  ايجاد فضاى سبز ( احداث 
كه همه فكر ميكند مختص جوامع شهرى است) 
ايجاد فروشگاه بزرگ زنجيره اى ، احياى دوباره 
از  روستائى  خانگى  توليدات  و  دستى  هنرهاى 
قبيل قالى و قاليچه بافى ، حصير بافى،گليم بافى 

و ...
آموزشى  هاى  مكان  كه  اين  سخن  آخر  در 
در  روستا  در  آموزشها  نوع  وكميت  كيفيت  و 
مى خواهدو  فراغ  بس  نگاه  كه  پائينى ست  حد 

نوشتارى جداگانه .
نگارنده اين مقاله در پى نقد و كمبود امكانات 
آموخته  دانش  نگاه  منظر  از  و  ست  روستائى 
جغرافيا به مقوله توسعه روستا مى نگرد و هيچ 
وقت اصل نگاه مسئولين جمهورى اسالمى ايران 
آن  هاى  اولويت  از  محروم   مناطق  به  نگاه  كه 

عزيزان است را فراموش نكرده است.
                                                                                                         

برنامه ريزى با نگاهى به توسعه روستا

آگهى تصميمات شركت تاراپى گلستان (سهامى خاص)
به شماره ثبت 4970 به شناسه ملى 10861730447

به استناد صورتجلسات مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده و هيات مديره 
و مجمع عمومى فوق العاده (مبنى بر نقل و انتقال سهام و تغيير موضوع و 
محل شركت) مورخ 93/7/5 منضم به نامه وارده شماره 28/04/93/19115 

مورخ 93/7/6 اين اداره در شركت فوق تصميمات ذيل اتخاذ گرديد:
بازرس اصلى  به سمت  به شماره ملى 2031501811  بهروز عسجدى   -1
و كيميا عسجدى به شماره ملى 2110062932 به سمت بازرس على البدل 

براى مدت يك سال مالى انتخاب شدند.
زيان  و  ترازنامه و حساب سود  قانونى  بازرس  قرائت گزارش  از   2-پس 

شركت منتهى به سال 87 به تصويب رسيد.
 3-روزنامه كثيراالنتشار حسبان جهت درج آگهى شركت تعيين گرديد.

هاى  پروژه  كليه  اجراى  يافت:  تغيير  ذيل  شرح  به  شركت   4-موضوع 
غير  هاى  تقاطع  ريلى،  سازى، راههاى  آسفالت، پل  و  راهسازى  عمرانى، 
مسطح، سدسازى، كانال كشى و زهكشى اراضى، اجراى انواع سيستم هاى 
بهسازى  و  روستايى  و  شهرى  هاى  فاضالب  اجراى  فشار،  تحت  آبيارى 
روستايى، اجراى انواع استخر و آب بند، خاكبردارى و تسطيح علمى، گازكشى، 
گرمايش و سرمايش، اجراى كليه پروژه هاى ساختمانى و ابنيه، اجراى انواع 
سازى  داخلى، مقاوم  ساخته، دكوراسيون  پيش  و  صنعتى  هاى  ساختمان 
ساختمان هاى مسكونى و غير مسكونى، انواع پروژه هاى مخابراتى اعم از 
توسعه و نگهدارى، طراحى و اجراى انواع فضاى سبز شهرى و غير شهرى، 
و  كارى  العمل  پيمانكارى و حق  به صورت  ها  پروژه  محوطه سازى، كليه 
مشاوره، صادرات و واردات و انجام عقود اسالمى با بانك ها و مشاركت با 
اشخاص حقيقى و حقوقى و ساير امور مرتبطه پس از اخذ مجوزهاى الزم و 

ثبت موضوع فعاليت به منزله صدور مجوز فعاليت نمى باشد.
5-حسن حق پرست به شماره ملى 2031735888 به سمت رئيس هيئت 
مديره و مديرعامل و حميد حق پرست به شماره ملى 0937969818 به سمت 
نايب رئيس هيات مديره و هانيه حق پرست به شماره ملى 6249902236 به 

سمت عضو اصلى هيات مديره براى مدت دو سال انتخاب شدند.
6-كليه اسناد و اوراق بهادار و بانكى و اسناد تعهدآور (اوراق عادى و ادارى) 

با امضاى مديرعامل با مهر شركت معتبر است.
7-تعداد اعضا هيئت مديره از چهار نفر به سه نفر كاهش يافت.

الماس  مجتمع  امام خمينى  گنبدكاووس خيابان  آدرس  به  8-محل شركت 
طبقه 3 واحد 35 كدپستى 4971956337 تغيير يافت.

م. الف 9113
على سرايلو

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان گنبدكاووس

تقدير از دکتر عبدالرحيم قاضی در 
دانشگاه فردوسی مشهد

اولكاميز- از دكتر عبدالرحيم قاضى به جهت برگزيده شدن مقاله 
اش در دانشگاه فردوسى مشهد تقدير بعمل آمد . مقاله دكتر عبدالرحيم 
قاضى استاد دانشگاه و فرهنگى گنبدى با عنوان روابط سياسى ايران هند 
در دوره ساسانى در همايش شانزدهمين سال انتشار فصلنامه پژوهشى 
تاريخ پژوهى دانشگاه فردوسى مشهد به عنوان مقاله برتر انتخاب شد و 

مورد تقدير و تجليل قرار گرفت.


