
عبدالقيوم آتاباى، خبرنگار صحرا - هماهنگى به 
معنى هارمونى امكانات درجهت نيل به اهداف تعيين 
شده واژه زيبايى است كه دركنار ظرفيت هاى قانونى و 
هنر مديريت خالقانه ميتواند ضمن كاهش هزينه ها هم 

افزايى موثرى را در جامعه بوجود بياورد.
ظاهرا همه تالشهاى مديران اجرايى نيز در جهت 
اجراى  جهت  عمل  در  ولى  است  فوق  موضوعات 
وظايف قانونى اداره متبوع خودشان هزينه مضاعفى را 
به دوش مردم تحميل ميكنند . سعى ميكنم موضوع را 
به صورت مو شكافانه جهت تنوير افكار عمومى به نظر 

خوانندگان صحرا برسانم. 
فرض ميكنيم جهت دريافت انشعاب برق به اداره 
فرم  كردن  پر  از  بعد  ايد  نموده  مراجعه  اش  مربوطه 
استعالم  عنوان  تحت  اى  نامه  اداره  چندين  براى  ها 
فيش  مربوطه  معظم  اداره  به  مراجعه  در  ميشود  صادر 
بانكى جهت واريز در اختيار شما قرار ميگيرد اخيرا با 
پيشرفت تكنولوژى ، البته ادارات به خوبى در يك اقدام 
غير قابل باور يا ناباورانه با اين نوع از تكنولوژى هم 
آوا شده و خودشان را به دستگاههاى پوز مسلح نموده 
واريز  اداره  مبارك  جيب  به  مبلغ  واحد  آن  در  تا  اند 
دريافت  مبلغ سريع  اين دستگاهها  از  استفاده  با  شود. 
ميگردد چون ممكن است فيش بانكى را ارباب رجوع 
لوله كرده ببخشيد تا كرده استفاده هاى ديگرى نمايد 
مبلغ  واريز  از  كرده  گير  كنم  كنم چه  برزخ چه  در  يا 

صرف نظركند.
ادارات  انتقال  خط  اجراى  مسير  به  بسته  استعالم 
،گاز،  مسكن  بنياد  جمله  از  ميشود  شامل  را  مختلفى 
 . غيره  و  و شهرسازى  راه  و  طبيعى  منابع   ، مخابرات 
بعضى ادارات در خاتمه جواب استعالم تاريخ اعتبارى 
دو  الفاظ  از  و  ميكنند  قيد  بيشتر  يا  كمتر  حاال  6ماهه 
و  قوانين  ساير  رعايت  با   )) يا    (( فعال   )) پهلوى 
سپس  و  نموده  استفاده   ... و   (( ،((والغير  مقررات)) 
فواصل استاندارد از تاسيسات متعلق به خود را اعالم 
ميكنند.از زدن تاريخ اعتبار جهت پاسخ به استعالمات 
مفهومى دريافت نميشود چه بسا تا زمان اجراى طرح( 

مثال تير كارى ) بعضا مهلت تعيين شده سپرى ميشود . 
يا اگر فرضا در زمان مهلت تعيين شده مثال مشخصات 
دهنده  پاسخ  اداره  آيا  شود  بيشتر  حريم  نظر  از  جاده 
كرده  اعالم  را  حريم  اين  6ماه  براى  ما  گفت  خواهد 
بوديم ! بعد از واريز مبلغ هماهنگى براى بازديد و تهيه 
مى  بوجود  را  بعدى  مشكالت  ذهاب  و  اياب  وسيله 
مثال ذكر  در  استعالم  مادى در خصوص  آورد. هزينه 
شده قريب به 100 هزار تومان ميشود شما به اين مبلغ 
هزينه هاى تهيه وسيله اياب و ذهاب  و زدن از كارهاى 
شخصى و هزينه زمان را نيز اضافه بكنيد. در خصوص 
قادر  و شهرسازى شهرستان  راه  استعالمات  از  بعضى 
به پاسخگويى نيست و از طريق اداره كل جواب داده 

ميشود ! 
اين مبالغ به حسابهاى تعيين شده از سوى ادارات 
مربوطه واريز ميشوند براى نگارنده مشخص نشد كه 
آيا  واريز شده  فصل حسابى  تحت چه سر  مبالغ  اين 
اين  از طريق جواب  ادارات  يا  به خزانه واريز ميشود 
آيا  اند  انداخته  راه  خود  براى  كاسبى  كار  استعالمات 
با اين وصف ادارات ما بنگاههاى اقتصادى هستند ؟           

  اين هزينه ها را حاال كمتر يا بيشتر با زحمت يا 
بدون زحمت يا كم زحمت به هر تقدير مردم پرداخت 
نياز  مورد  خدمات  كه  است  اين  شان  وسعى  ميكنند 
خود را هر چه سريعتر دريافت كنند . ولى در عمل چه 
چيزى را مشاهده ميكنيم در فرآيند اجراى طرح هادى 
روستا مشاهده ميكنيم از تير برقى كه از زمان كاشت آ 
ن حداكثر 3سال نگذشته البته با استعالم در داخل معبر 

سواره رو قرار ميگيرد و ناگزير از جا به جا كردن آن 
هستيم . تير برقى كه از محل بيت المال بعالوه هزينه 
كاشته شده  مردم  مبارك  از جيب  پرداخت شده  هاى 

اسقاط گرديده و به انبار منتقل ميگردد. 
در بحث هم آهنگى در بين ادارات يك شهرستان 
آنها  بين  ما  فى  متعدد  هاى  جلسه  تشكيل  عليرغم 
فراوان  اشاره شد  باال  در  كه  اين دستى  موارد  آخرسر 
ديده ميشود . مربى يك تيم فوتبال بازيكنانى  را از قاره 
هاى مختلف كنار هم گذاشته در فرصتى محدود هم 
آهنگى الزم را از نظر تاكتيكى بين آنها برقرار ميكند . 
اما ادارات ما به مثابه واحدهايى هستند كه از كرات و 
فضايى  زبان  درك  از  گويا  آمده  ديگر  هاى  كهكشان 
عضو  كه  نيست  شان  حالى  انگار  و  عاجزند  همديگر 
يك تيم واحد هستند .بگذريم از اينكه در حركت هاى 
تكنيكى اداره متبوعشان داراى ناتوانايى هاى عديده اى 
نا  بسيار  نيز  تاكتيكى  متاسفانه در حركت هاى  هستند 
هماهنگ عمل كرده ، مدام در حال زدن گل به خودى 

هستند.
 روستاى كوچك خرطوم يكى ازروستاهاى بخش 
مركزى شهرستان گنبد و از توابع دهستان باغلى مرامه 
است. در اين روستا اجراى طرح هادى با نصب كانيوو 
به اتمام رسيد . لوله هاى اصلى گاز در دل خاك كار 

گذاشته ولى هنوز نصب علمك اتفاق نيافتاده است .
اينجاست كه در عرف  انگيز كار  بر  نكته تعجب   
كارى بنياد مسكن فاصله بين اجراى كانيوو تا زير سازى 
و آسفالت بسيار طوالنى است .بطورى كه در بعضى از 
روستاها روستائيان فكر ميكنند كه بنياد مسكن روستاى 
آنها را فراموش كرده است. يا فكر ميكنند كه از ادامه 
كار منصرف شده اند. اصوال در يك بازى فوتبال هم 
وقتى گل بخودى ميخواهد به وقوع بپيوندد عوامل غير 
قابل باور در مخيله ى انسان دست به دست هم ميدهند 
و حوادثى كه احتمال وقوع آنها كسرى از ميليونيم است 
رخ ميدهد تا گل به خودى روحيه خرد كن طرفدار و 
روحيه دهنده به حريف به وقوع ميپيوندد. بحث اجراى 
طرح هادى روستاى كوچك خرطوم نيز به مثابه همين 

مثالى است كه درباال گفته شد.در حاليكه بنياد مسكن به 
استناد جواب استعالم از اداره گاز شهرستان اطالع دارد 
كه عنقريب كنده كارى به منظور لوله گذارى گاز انجام 
خواهد گرفت اينجا حتى نياز به قانون هم نيست بلكه 
نياز است تا طرح زير سازى و آسفالت  هنر مديريت 
هادى  طرح  كارى  كانيوو  كه  روستاهايى  از  يكى  به 
انجام شده منتقل شود و آسفالتى كه از زمان اجراى آن 
يكماه هم نگذشته زير تيغ برش دستگاه هاى حفارى 
قرارگيرد و چهره اى نا مبارك از مديريت را نشان دهد. 
چه شد آن همه استعالم گرفتن ها چه شد آن همه دقت 
تلف شدن  همه  آن  بازديد  چه شد  براى  كارشناسان 
وقت مردم و غيره  اهالى روستاى كوچك خرطوم چند 
صباح بسيار كوتاهى لذت تردد در سطح صاف و بدون 
مديريت  نادر  اتفاقات  كردند.از  تجربه  را  انداز  دست 
پروژه هاى اجراى طرح هادى روستاهاست كه فاصله 
بين نصب كانيوو زير سازى آسفالت و آسفالت كردن 
به صورت غير گسسته انجام گيرد . حال روستايى مانده 
با سرعت عمل بنياد مسكن در اجراى طرح در حالى كه 
اداره مذكور كامال از وضعيت گازرسانى اطالع داشته و 
انگار عامدانه طرح را اجرا نمودند با كنده كارى هايى 
برروى  هم  لكه  يك  حتى  هنوز  كه  آسفالتى  روى  بر 
خواستند  مسكن  بنياد  متوليان  البد   . است  نيافتاده  آن 
نشان دهند كه مديريت زمان  را دارند و پروژه ها را 
در سريعترين زمان ممكن به اتمام ميرسانند همه اينها 
در حاليست كه روستاهاى ديگر بخش مركزى بعنوان 
مثال سارى بخش ، كاكا و ... وجود دارند كه حداقل 
در اولويت اول اجراى طرح هادى صورت گرفته منتظر 
زير سازى و آسفالت هستند و روستاهايى وجود دارند 
كه بتون كانيوو در اثر تماس با امالح خاك دچار فساد 
را  االهم  فى  االهم و  اصل  علما همواره   . اند  گرديده 
مطرح مينمايند كه راهكار عملى براى مديران شهرستان 
ميتواند باشد . اصوال اين بحث را ميتوان مطرح كرد كه 
تخصيص منابع مالى جهت طرح هاى عمرانى كه عمر 
مفيد واقعى آنها بسيار محدود است چه توجيهى دارد؟!                                                 
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اخبار استان

آيت ا... نورمفيدى در ديدار با عارف:
فساد زمانی در کشور رخنه کرد که 

چهره های اصلی را کنارگذاشتند.
على رغم   
و  امام(ره)  تاكيدات 
انقالب  معظم  رهبر 
متاسفانه شاهد هستيم 
مختلف  بهانه هاى  به 
را  توانمند  نيروهاى 
تا كى  حذف مى كنند، 
نيروهاى  مى خواهيم 

عظيم و با تجربه را كنار بگذاريم؟
نماينده ولى فقيه در استان گلستان تاكيد كرد: فساد زمانى در كشور 

رخنه كرد كه چهره هاى اصلى را كنارگذاشتند.
به گزارش ايلنا، آيت اهللا سيد كاظم نورمفيدى در ديدار با محمدرضا 
عارف با اشاره به انصراف وى از انتخابات رياست جمهورى سال 92 
آن را اقدامى ايثارگرانه دانست و گفت: اقدام اخالقى شما در انتخابات 
رياست جمهورى بايد براى نسل هاى مختلف به ويژه نسل سوم انقالب 

الگو شود.
وى با بيان اينكه بايد تندروها از دو جريان سياسى كشور كنار گذاشته 
شوند، خاطرنشان كرد: آنچه به انقالب و نظام آسيب مى زند تندروى است 

و بايد مراقبت كرد تندروها ميدان دار نشوند.
امام جمعه گرگان با يادآورى تاكيدات امام خمينى(ره) و رهبر انقالب 
بر لزوم وجود آزادى در كشور، گفت: على رغم تاكيدات امام(ره) و رهبر 
معظم انقالب متاسفانه شاهد هستيم به بهانه هاى مختلف نيروهاى توانمند 
را حذف مى كنند، تا كى مى خواهيم نيروهاى عظيم و با تجربه را كنار 

بگذاريم؟
آيت اهللا نورمفيدى با اشاره به انتخابات مجلس آينده خطاب به دكتر 
عارف گفت: با قاطعيت وارد صحنه انتخابات شويد، البته كسانى كه وارد 
عرصه انتخابات مى شوند بايد در ارائه برنامه هاى خود با مردم صادق 

باشند.
اين عالم دينى تاكيد كرد: مردم از برخى دعواهايى كه در كشور وجود 

دارد خسته شدند و مى خواهند در آرامش زندگى كنند.
نماينده ولى فقيه در استان گلستان با اشاره به وجود برخى مفاسد 
اقتصادى در كشور گفت: يكى از علل اصلى فسادها از ميدان بيرون كردن 

افراد اصيل است.
در اين ديدار دكتر محمدرضا عارف با اشاره به جايگاه ويژه آيت 
اهللا نورمفيدى در استان گلستان و كشور، بر لزوم استفاده مسئوالن از 

رهنمودهاى عالمان دينى تاكيد كرد.
وى با اشاره به انتخابات رياست جمهورى سال 92 خاطرنشان كرد: 
در انتخابات رياست جمهورى رهبر معظم انقالب بر حق الناس بودن 
سرلوحه  انتخابات ها  تمامى  در  بايد  مهم  اين  كردند،  تاكيد  مردم  راى 
برگزاركنندگان انتخابات باشد، همه متوليان امر انتخابات بايد بر اساس 

قانون عمل كنند.
رئيس بنياد اميد ايرانيان با بيان اينكه جريانى در صدد است ريشه 
اصالحات را در كشور بخشكاند، تاكيد كرد: دو جريان اصيل در كشور 
وجود دارند كه حذف شدنى نيستند و هر دوى اين جريان بايد حضور 

جدى درانتخابات مجلس آينده داشته باشند.
در هم پيچيده شدن  نسخه ی يک شرکت 

هرمی ديگر در  گلستان
دادستان مركز استان از بررسى پرونده ى شركتى خبر داد كه با پوشش 

تجارت ، اقدام به فعاليت هاى گلدكوئيستى در گرگان  مى كرد.
حجت االسالم والمسلمين سيد مصطفى حقى با بيان اين كه اعضاى 
اين شركت  از استان  فارس  به شهرستان گرگان آمده بودند گفت : اين 
گروه با نام تجارى " ابر تجارت كهكشان " در  ظاهر  به كار  فروش  
محصوالت غذايى و آرايشى مشغول بودند اما با وعده ى پورسانت و 
كسب ثروت در كوتاه مدت ، اقدام به عضو گيرى و فريب مردم مى 

كردند.
وى افزود : اين گروه به شدت فعال و به دنبال عضوگيرى بودند 
كه خوشبختانه با هوشيارى مردم ، اعضاى اين شركت كه 6 نفر بودند 
در مراحل ابتدايى فعاليت خود در گرگان ، شناسايى و پرونده در دستور 

رسيدگى دادسراى مركز استان ، قرار گرفت.
به گفته ى حقى ، به دليل اين كه شعبه ى اصلى اين شركت در تهران 
قرار دارد ، پرونده اين افراد نيز  پس از بررسى در شعبه ى سوم بازپرسى 
دادسراى گرگان و صدور قرار مجرميت و تعيين وثيقه 100 ميليون تومانى 
براى هر كدام از اعضا ، براى ادامه ى رسيدگى به دادسراى تهران ارسال 

شد.
دادستان مركز استان بار ديگر با تاكيد بر اين كه ، در قانون فعاليت 
چنين شركت ها و موسساتى ، ممنوع اعالم شده است خاطرنشان كرد با 
شركت هاى هرمى كه تحت عناوين مختلف فعاليت مى كنند : با قاطعيت 

برخورد مى شود.
وى بيان اين كه فعاالن اين شركت ها  با چرب زبانى و مانورهاى 
فريبكارانه  به دنبال جذب افراد هستند افزود : افراد پس از گرفتار شدن 
در حلقه هاى شركت هاى هرمى به منظور كاستن از زيان هاى مالى كه 

متحمل مى شوند ، عالوه بر خود ، ديگران را نيز غرق مى كنند.
حقى از مردم خواست : براى جلوگيرى از متحمل شدن خسارت 
هاى ناشى از فعاليت در شركت هاى هرمى ، از ورود به حلقه هاى اين 

شركت ها ، خوددارى كنند.

خبرنگار صحرا ياشار نيازى: شوراى اسالمى شهر 
استعفاى  با  طوالنى  جلسه ى  دوشنبه طى  كاووس  گنبد 

عبدالمجيد قزلجه موافقت كردند.
على پورمندى رئيس شوراى شهر در اين خصوص 
گفت: با توجه به قانع نبودن اكثريت اعضاى شوراى شهر 
به پاسخ سؤاالت شورا از شهردار، جو به طرف استيضاح 
شهردار پيش مى رفت كه با وساطت تنى چند از اعضاى 
شوراى شهر تصميم گرفته شد استعفاى ايشان در دستور 

كار قرار بگيرد.
پورمندى افزود؛ بعد از استعفاى شهردار سابق، سيد 
آراى  با  شهردارى  سرپرست  عنوان  به  حسينى  سجاد 

اكثريت شورا انتخاب گرديد.
وى گفت: حسينى سرپرست جديد مسئول سرمايه 
گذارى شهردارى مى باشد كه سابقه دو دوره شوراى شهر 
آزادشهر و 5 سال شهردار آزاد شهر را در كارنامه خود 
دارد و با رأى اكثريت اعضاى شورا مصوب و به عنوان 
سرپرست موقت شهردارى گنبد منسوب شد تا شهردار 

جديد انتخاب گردد.
داشت:  اعالم  نيز  سابق  شهردار  قزلجه  عبدالمجيد 

اينجانب استعفا ندادم
از  شهردارى  حكم  دريافت  از  قبل  شهر  شوراى 
طرف استاندارى از بنده استعفاى مكتوب و بدون تاريخ 

دريافت كرده اند كه در تاريخ 93/11/19 كتبا به شوراى 
اعتبار  درجه ى  از  مذكور  استعفاى  داشتم،  اعالم  شهر 

ساقط مى باشد.
مبارك فجر  در دهه ى  داشت  اذعان  قزلجه  مهندس 
شوراى شهر با طرح 22 سؤال مكتوب مرابه صحن شورا 
دعوت كردند كه پاسخ مكتوب و شفاهى به پرسش هاى 
آنان داده شد، گويا 7 تن از اعضاء اعالم مى دارند قانع 
كردند .متأسفانه  مطرح  را  بنده  استيضاح  و  نشده ايم 
ديشب استعفاى بدون تاريخ اينجانب را در دستور كار 

قراردادند.
ويژه ى  فرماندار  و  استاندار  معاون  مهندس حميدى 

شهرستان گنبدكاووس نيز طى گفتگوى تلفنى با خبرنگار 
ايرنا اظهار داشت: شوراى شهر گنبدكاووس با استعفاى 

شهردار موافقت كردند.
براساس صورتجلسه ى مصوبه اعضاى شوراى شهر 
با هفت رأى موافق و 4 رأى مخالف با استعفاى مهندس 

قزلجه شهردار گنبدكاووس موافقت كردند.
گنبدكاووس دومين شهر گلستان نزديك به 200,000 
نفر جمعيت دارد و قطب كشاورزى و گردشگرى استان 
و شمال كشور مى باشد و بزرگترين برج آجرى جهان در 

آن شهر تاريخى قراردارد.

عارف  محمدرضا  دكتر  آق:  منصور  گنبدكاووس- 
اصالح  گفت:  نظام  مصلحت  تشخيص  مجمع  عضو 
طلبان براى كسب كرسى هاى مجلس دهم برنامه ريزى 
از  يكى  گلستان  استان  راستا  اين  در  و  اند  كرده  جدى 

پايگاه هاى قابل اطمينان اصالح طلبان است.
دكتر عارف كه در جمع گروهى از نخبگان و فعالين 
اجتماعى تركمن استان گلستان سخن مى گفت؛ افزود: 
اين فعاليت ها فعال در درون خانواده اصالح طلبان آغاز 
فعلى،  شرايط  در  كه  نداريم  را  آن  قصد  و  است  شده 

فضاى كشور را سياسى كنيم.
مجلس  انتخابات  برگزارى  چگونگى  مورد  در  وى 
راى  انقالب  معظم  رهبرى  گفته  بنابه  گفت:  هم  آينده 
انتخابات  براى  نگرانى  هيچ  و  است  الناس  حق  مردم 
وجود ندارد ضمن اين كه هر مشكل احتمالى در درون 

نظام قابل حل است. 
و  ها  نطق  از  انتقاد  با  اصالحات  دولت  اول  معاون 
برخوردهاى برخى از نمايندگان مجلس با اعضاى دولت 
مقتدر،  مجلسى  كنيم  مى  تالش  افزود:  اميد  و  تدبير 
متخصص و كارشناس شكل بگيرد و اگر اكثريت كرسى 
هاى مجلس شوراى اسالمى را بدست بياوريم ضمن اين 
كه پيگير برنامه هاى خود خواهيم بود؛ از دولت تدبير و 

اميد نيز حمايت خواهيم كرد.
نجابت  با  و  مرزبان  غيور،  قومى  را  ها  تركمن  او 
ايرانى  اقوام  ساير  كنار  در  ها  تركمن   : گفت  و  خواند 
براى سربلندى و شكوه كشورشان تالش مى كنند و من 
دلبستگى خاصى به اين قوم نجيب و شريف دارم. در هر 
سفر كه به استان گلستان مى آيم سعى مى كنم به تركمن 
صحرا هم سرى بزنم چون عالقه خاصى به تركمن ها 
دارم. تعداد زيادى دانشجوى تركمن در مقطع كارشناسى 
ارشد و دكترى داشتم و شيفته اخالق و روحيه آن ها 

شدم.
قوميت  تعدد  نظام  تشخيص مصلحت  مجمع  عضو 
ها در كشور را فرصت خواند و گفت: ايران جزو نادر 
كشورهايى است كه در تدوين قانون اساسى خود حقوق 
همه اقليت هاى قومى، دينى و مذهبى را در نظر گرفته 
است و اين نشات گرفته از نگاه ارزشى انقالب اسالمى 

به مردم است.
او ادامه داد: اقوام ارزشمند ايرانى بايد به جاى سهم 
ساالرى  شايسته  نظام  اجراى  خواهان  نظام،  از  خواهى 
متخصص  نيروهاى  از  بايد  نيز  مسووالن  البته  و  باشند 

اقوام ساكن هر استان استفاده كنند.
در  داشت:  اظهار  ادامه  در  ايرانيان  اميد  بنياد  رئيس 
قانون اساسى نگاه قوم گرايى وجود ندارد و همه ايرانى 
هستند. بنابر اين به جاى سهم خواهى، شايسته ساالرى 

در مالك قرار گرفته است. ولى به داليلى نتوانسته ايم 
اقوام  به  كشور  توسعه  در  را  ارزشمندى  و  باال  سهم 
استان هاى  كه  است  اين  نظام  نگاه  اين حال  با  بدهيم. 

مرزى و غيربرخوردار در اولويت قرار گيرند.
او با اشاره به پتانسيل هاى باالى تركمن صحرا نظير 
و  كشاورزى  كاالهاى  كيفيت  هوا،  و  آب  طبيعى،  منابع 
قبل  گويند  مى  يزد  در  ما  دوستان  گفت:  مردم،  انگيزه 
از انقالب 5 هزار تن پنبه گنبد كاووس مستقيم به يزد 
ارسال مى شد و االن اين رقم به 1 هزار تن رسيده است. 
باعث رشد و توسعه خود  تواند  استان گلستان هم مى 
شود و هم پاسخ گوى نياز استان هاى ديگر باشد. وظيفه 
دولت مردان حمايت از طرح ها و برنامه هايى است كه 
توسط نخبگان منطقه براى بهره بردارى بهتر از امكانات 

تهيه مى شود.
 عضو شوراى عالى انقالب فرهنگى با اشاره به فصل 
سوم قانون اساسى گفت : من ادعا مى كنم فصل سوم 
قانون اساسى از مترقى ترين اصول قانون است. حقوق 
تمام افراد زن و مرد و همه اقوام به طور دقيق در اين 
اصول مطرح شده است. نمى گويم اين اصول به طور 
دولت  كار  دستور  در  بايد  ولى  است  شده  اجرا  كامل 
براى  قانون اساسى  مردان قرار گيرد. اصول فصل سوم 
بايد در دستور  امنيت ملى و هم دلى در كشور  ارتقاى 
كار قرار گيرد. فكر مى كنم بخش بزرگى از عملى شدن 

فصل سوم قانون اساسى در گرو مجلس است.
در اين نشست نقدى گل چشمه نماينده سابق مردم 
از دكتر عارف  گنبدكاووس در مجلس شوراى اسالمى 
تقدير كرد و انصراف وى از انتخابات رياست جمهورى 

يازدهم را ايثار و فداكارى ناميد.
هم چنين دكتر حكيم كوچكى دبير حاميان تركمن 
با تشريح حضور گسترده و بى نظير  دكتر روحانى هم 

بى  نقش  و  جمهورى  رياست  انتخابات  در  ها  تركمن 
بديل آنان در روى كار آمدن دولت تدبير و اميد؛ برخى 

مطالبات مردم تركمن ها را بيان كرد.
در  تركمن  متخصص  نيروهاى  از  استفاده  وى 
اصول  اجراى  گلستان،  استان  اجرايى  هاى  مسئوليت 
به  رسيدگى  اساسى،  قانون   15 اصل  جمله  از  مغفول 
مناطق  گرى  گردش  و  صنعتى  كشاورزى،  وضعيت 
تركمن نشين، رسيدگى به وضعيت ورزش و زيربناهاى 
اهم  از  را  تركمن  دستى  صنايع  به  رسيدگى  و  ورزشى 

مطالبات تركمن ها برشمرد.
دكتر عارف در مراسم ديگرى كه به همت گروهى 
از فرهنگيان و فعالين سياسى و اجتماعى اصالح طلب 
برگزار  فرهنگيان  باشگاه  تاالر  محل  در  گنبدكاووس 
اميد و  تدبير  از دولت  كه  مثبتى  با روند  گرديد؛ گفت: 
رئيس جمهور  روحانى  آقاى  انشاا...  هستيم  شاهد  اميد 
هشت ساله خواهد بود و از درون جبهه اصالحات براى 

ايشان رقيب تراشى نخواهد شد.
در  داد:  ادامه  نظام  تشخيص مصلحت  عضو مجمع 
انتخابات آينده مجلس ما برنامه هايى را به مردم اعالم 
خواهيم كرد و اگر به ما راى دهند آن برنامه ها را اجرا 
مى كنيم. براى ما پيروزى فرد اصالح طلب مطرح نيست 

و ما به دنبال پيروزى تفكر اصالح طلبى هستيم.
وى با تاكيد بر حمايت اصالح طلبان از دولت گفت: 
با  هايش  برنامه  كردن  اجرا  براى  اميد  و  تدبير  دولت 
چالش هاى جدى رو به رو است. بعضى از سوال ها و 
نطق هايى كه در مجلس مطرح مى شود هيچ كمكى به 

جلو رفتن و امور و بهبود فضا در كشور نمى كند. 
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به راى 
70 درصدى مردم به اصالحات در انتخابات 92 گفت: 
در تحليل منطقى از انتخابات گذشته مى توان گفت كه 

اصالحات  جريان  و  تفكر  به  ما  مردم  راى  درصد   70
است.  اگر خود را عقب بكشيم و يا حضور غير فعال 
داشته باشيم، رقيب پيروز مى شود. اگر در مواقعى خود 
با تحليل غلط عقب كشيديم، شكست خورديم. مى  را 
در  ما  و  ماست  به  متعلق  نظام  تحليل غلط چون  گويم 

قبال اين نظام مسئوليت داريم.
 رئيس بنياد اميد ايرانيان با بيان اين كه بايد ساز و 
رفت،  پيش  همبستگى  با  و  كرد  فراهم  را  حضور  كار 
جناح  درون  مختلف  هاى  تشكل  و  ها  تفكر  به  گفت: 
اصالحات اصالت مى دهيم و بايد جايگاه حقوقى آن ها 
را به رسميت بشناسيم در مسيرى كه پيش رفتيم رقبا مى 
مديريت  و  نبود  پيروزى حق شما  اين  بگويند  خواهند 
ضعيف ما و مديريت خوب شما باعث اين پيروزى شد. 
پايگاه مردمى اصالحات  ما مى خواهيم نشان دهيم كه 

بيشتر از آن چيزى است كه در خرداد 92 مشاهده شد.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اين كه 
گفت:  شود،  حاكم  ما  بر  سال  92  از  قبل  فضاى  نبايد 
هيچ نگرانى نداريم كه در انتخابات پيش رو بعد از تائيد 
صالحيت ها بتوانيم تعداد نامزد ها را در هر شهرستان 
به يك نفر برسانيم . اين مهم ترين مسئله امروز ماست. 
تالش هايى را براى تعيين راهبرد هاى اجماع و تدوين 

برنامه ها و ويژگى كانديداها داشته ايم.
عارف در پايان با بيان اين كه  روند فعلى روند قابل 
قبولى است و براى به دست آوردن اكثريت مجلس بايد 
اصالح طلبان تالش مضاعفى كنند،گفت: استان گلستان 
الگوى كوچكى از ايران است. انشاهللا نمود اين تفاهم و 
انتخابات مجلس پيش رو ديده شود و  اقوام در  مزيت 

الگويى براى ساير استان ها شود.
سياسى  فعال  رضاشاطرى  محدرضا  مراسم  اين  در 
و اجتماعى اصالح طلب گنبدكاووس نيز با بيان اين كه 
بعد از 30 سال ملت ايران پاى آرمان هاى خود ايستاده 
نقش  انقالب  پيروزى  در  زيادى  عوامل  گفت:  است، 
داشتند.  ترى  كننده  تعيين  نقش  عامل  سه  ولى  داشتند 
صالبت در ايمان، پايدارى در انديشه و آرمان و وحدت 
و هم دلى، 3 عامل مهم پيروزى انقالب اسالمى هستند. 
در حال حاضر اصالحات براى پيشبرد اهداف خود، نياز 

به اين سه عامل دارد.
شهرستان  پرورش  و  آموزش  سابق  رئيس 
گنبدكاووس در دوران اصالحات، اصالح طلبى را يك 
پايه  گفت:  و  دانست  اجتماعى  مديريت  شيوه  و  منش 
هاى انحطاط حركت هاى اجتماعى از نظر امام على (ع) 
در فراموشى مسائل اصلى و پرداختن به فرعيات مانند 
پرداختن به قدم زدن آقاى ظريف با وزير امور خارجه 
آمربكا و روى كار آمدن افراد بى ريشه و اصالت است.

واقعيت كدام است!؟
شورای شهر: شهردار استعفاء داد  -  شهردار: استعفاء ندادم

 آسفالتى كه از زمان 
اجراى آن يكماه هم نگذشته زير 
تيغ برش دستگاه هاى حفارى 

قرارگيرد و چهره اى نا مبارك از 
مديريت را نشان دهد. 

نبود چشم انداز حتی کوتاه مدت در برنامه های ادارات 
ازعوامل اتالف زمان و هزينه ها 

دكتر عارف: گلستان يكى از پايگاه هاى اصالح طلبان است

برگزاری دومين نشست آسيب شناسی 
انتخابات

دومين نشست آسيب شناسى انتخابات حوزه انتخابيه غرب استان 
شب جمعه برگزار شد .

و  فعاالن  از  جمعى  كه  جلسه  اين  در  سسى  تركمن  گزارش  به 
مسئوالن ستادى كانديداهاى تركمن در دوره گذشته انتخابات مجلس 
در حوزه انتخابيه تركمن – كردكوى حضور داشتند فعاليتهاى انتخاباتى 

انجام شده در دوره هاى گذشته مورد آسيب شناسى قرار گرفت.
در اين زمينه حاضران ضمن تاكيد بر دورى از تعصبات تنگ نظرانه 
مسائل  به  آشنا  كه  و  بومى  نيروى  يك  حضور  كه  كردند  خاطرنشان 
فعاليتهاى  روند  تسريع  براى  باشد  انتخابيه  حوزه  مختلف  بخشهاى 

عمرانى يك ضرورت اساسى است .
حاضران در اين جلسه برگزارى انتخابات در بخشها و زمينه هاى 
اسالمى  مقدس  نظام  و  اسالمى  انقالب  مبارك  بركات  از  را  مختلف 
حضور  مسير  در  نبايد  رويدادى  هيچ  كه  داشتند  تاكيد  كرده  قلمداد 

پررنگ مردم منطقه در پاى صندوقهاى آراء خلل وارد كند .
ماه  اسفند  اواخر  در  اعضا  بعدى  نشست  مقرر شد  اين جلسه  در 

تداوم پيدا كند .


