
حاج  عبدالكريم آخوند جاور امام جمعه اهل سنت 
گنبدكاووس در نماز جمعه 24 بهمن ماه از همكارى و 
تالش هاى اعضاى شوراى شهر و شهردار گنبد تجليل 
امام  اين سخنان  اجتماعى  نمود. تحليل گران  تقدير  و 
اعضاى شوراى شهر  به  رهنمود  نوعى  را  گنبد  جمعه 
و شهردار قلمداد كردند؛ زيرا اختالفات و طرح سئوال 
شورا از شهردار و قريب الوقوع بودن استيضاح شهردار 
توسط شوراى شهر بر همگان آشكار بود. ولى تنها 4 
روز بعد يعنى 28 بهمن خبر عزل شهردار گنبدكاووس 
توسط شوراى اسالمى شهر موجب حيرت شهروندان 

گنبدى شد.
استيضاح شهردار در جلسه 27 بهمن ماه به علت 
اساس  بر  نرسيد.  حدنصاب  به  مخالف   4 و  موافق   7
ماده 73 قانون تشكيالت، وظايف و انتخابات شوراهاى 
اسالمى كشور، براى استيضاح و عزل شهردار دو سوم 

اعضاى شورا بايد رأى مى دادند. 
ولى رئيس شوراى شهر در مصاحبه ها اعالم كرد: 
اعضاء شوراى شهر، شهردار  با حضور  اى  «در جلسه 
گنبد با 7 راى مخالف بركنار شد... به جهت عدم توافق 
اكثريت  راى  با  و  فعلى  شهردار  كار  استمرار  بر  شورا 
مهندس قزلجه بركنار ... شد.» رئيس شورا در مصاحبه 
هايش از عزل شهردار سخن گفت. با توجه به اين كه 
طبق قانون با 7 رأى نمى توان شهردار را بركنار كرد؛ بيان 

چنين مطلبى تعجب برانگيز بود.
واقعيت ماجرا اين است كه مخالفين شهردار وقتى از 
طريق استيضاح موفق به عزل وى نمى شوند در اقدامى 
عجوالنه با به اجرا گذاردن استعفايى كه پيش از شروع به 
كار شهردار از وى گرفته بودند و ارسال آن به فرماندارى، 

وانمود مى كنند كه شهردار استعفا داده است .
استعفاى پيشاپيش مهندس قزلجه نيز اين ذهنيت را 
تداعى مى كند كه وى به هر قيميتى مى خواسته است 
كه بر كرسى شهردارى تكيه بزند. در غير اين صورت 

دادن استعفاى بدون تاريخ به هيچ وجه عقالنى نيست.
معاون استاندار و فرماندار ويژه گنبدكاووس حكم 
عزل مهندس قزلجه توسط شوراى شهر را نپذيرفته و 
قزلجه مجددا  مهندس  داد و  بازگشت شهردار  به  راى 

آغاز به كار كرد.
ارسال  با  مخالفين مهندس قزلجه در شوراى شهر 
اعتراضيه به شوراى حل اختالف استان، هم چنان براى 
عزل شهردار اصرار مى كنند. شواهد حاكى از آن است 
كه اين اختالف ادامه دارد و بدون ترديد دود آن به چشم 

شهروندان گنبدى خواهد رفت.
به عنوان يك شهروند و خبرنگارى كه حدود 30 
با  و  بوده  گنبد  شهرى  مسايل  شاهد  نزديك  از  سال 
شهرداران متعدد و 4 شوراى شهر ارتباط داشته ام، بارها 
و بارها از عملكرد شوراى شهر فعلى دفاع نموده ام. اما 
در اين ماجرا نظر اعضاى شوراى شهرگنبد را به برخى 

نكات قانونى و اخالقى جلب مى كنم:
1- طبق قانون استيضاح و عزل شهردار حق شورا 
منكر  را هيچ كسى  قانونى  و  طبيعى  اين حق  و  است 
نيست ولى حفظ رضايت مندى شهروندان و موكلين 
شوراها، درك شرايط، حفظ وحدت و هم دلى چه در 
بين اعضاى شورا، چه بين شورا و شهردارى و بين عقبه 
اى كه منجر به روى كار آمدن اين شورا شد؛ مهم تر از 
حضور يا عدم حضور يك نفر در رأس شهردارى است!
شهروندان  نسبى  رضايت  مهم  بسيار  2-نكته 
شيعه و سنى گنبد از عملكرد شوراى شهر و مهندس 
قزلجه است. شايد براى نخستين بار است كه اكثريت 
شهروندان مناطق مختلف شرق، غرب، شمال و جنوب 
شهر گنبد از عملكرد يك شهردار و شوراى شهر ابراز 

رضايت مى كنند. در چنين شرايط مطلوبى عزل شهردار 
منطقى به نظر نمى رسد.

3-اختالف نظر و سليقه بين اعضاى شوراى شهر، 
هم چنين شورا و شهردار طبيعى است. اين مسئله بين 
اكثر شهرداران و شوراها وجود دارد و خواهد داشت. 
اختالف نظر در مقابل عمران و آبادنى شهر و رضايت 
ملزومات  از  اصوالً  و  اغماض  قابل  همشهريان،  مندى 

دمكراسى است. 
4- زمان عزل شهردار به هيچ وجه مناسب نبود و 
شوراى شهر گنبد به نظر تصميمى عجوالنه گرفته است. 
درست در پايان سال مالى و زمان ارائه اليحه بودجه سال 
94 توسط شهردارى براى تصويب آن در شوراى شهر، 
نوروزى و حضور  تعطيالت  بودن  پيش  در  هم چنين 
هزاران مسافر در گنبد، زمان درستى براى اين تصميم 

به نظر نمى رسد!
5- برخى از سئواالت و انتظارات شوراى شهر از 
مهندس قزلجه بسيار كلى، موضوعاتى قديمى، همه گير 
و چند وجهى است و به جرأت مى توان ادعا كرد انجام 
آن ها در توان يك شهردار، چه مهندس قزلجه و چه هر 
نيست.  ديگر و حتى هيچ شوراى شهرى هم  شخص 
موضوع سئواالت 1، 2 و 3 از اين دست است. هر انسان 
منصفى با خواندن اين سئواالت به عملى نبودن آن ها 
اذعان مى كند. در اين مقال به صورت گذرا تنها 5 سئوال 
نخست شوراى شهر و پاسخ شهردار را بررسى مى كنم.
« عدم  از  6- اعضاى شوراى شهر در سئوال يك 
اجراى صحيح و شايسته بر تنظيف و نگهدارى و تسطيح 
انهار عمومى و مجارى آب ها و فاضالب و  و  معابر 
تأمين آب و روشنايى»  به شهر و  قنوات مربوط  تنقيه 
كه طى  نمود  ادعا  توان  مى  به جرأت  است؛  پرسيده  
ساليان گذشته و در دوران تصدى هيچ شهردار و شوراى 
شهرى، وضع شهر بهتر از اين نبوده كه شهردار فعلى 

كوتاهى كرده باشد!
7- در سئوال دوم شوراى شهر از «كوتاهى در اعمال 
قانون درخصوص آزاد نمودن معابر و اماكن سطح شهر 
ميهن، شريعتى  امامزاده غربى،  الخصوص خيابان  على 
و ... همچنين افزايش روز افزون سد معابر و دستفروشى 
در معابر و مبادى ورودى شهر و كوتاهى واحد بازرسى» 

گله كرده است. 
به  فروشى  معبر و دست  رفتن معضل سد  بين  از 
درستى دغدغه شوراى شهر بوده و جاى تقدير دارد. اين 
مهم از آرزوهاى ديرينه همه مردم و مسئولين اجرايى 
اين معضلى اجتماعى است كه به  بوده و هست. ولى 
مرتبط  كشور  فرهنگى  و  اجتماعى  اقتصادى،  ساختار 
به  قادر  تنهايى  به  شهر  شوراى  و  شهردارى  و  است 
حل آن نيستند. سابقه ميوه فروشان خيابان هاى ميهن، 
امامزاده غربى و شريعتى به قبل از انقالب بازمى گردد؛ 
شهرى  شوراى  و  شهردار  كدام  بدهيد  انصاف  حال 
اين معضل اجتماعى را  در عرض 1/5 سال مى تواند 

برطرف سازد؟
8- در سئوال سوم اعضاى شورا از «عدم اهتمام و 
ناشى  اجتماعى  ناهنجار  چهره  رفع  در جهت  كوشش 
اين  اند؛ انصافاً  از وجود متكديان سطح شهر» پرسيده 
كشور  شهر   1331 از  يك  كدام  در  اجتماعى  معضل 
برطرف شده (به جز تبريز) و كدام شورا و شهردارى 
در سطح كشور به اين مهم نايل آمده اند؟ تكدى گرى 
سابقه اى چند صد ساله دارد و برطرف ساختن آن نياز 
به عزم ملى، سياست گذارى كالن كشورى و تخصيص 
اعتبارات ملى و تغيير فرهنگ عمومى دارد نه شهردارى 

توانمند!
9- شورائيان در سئوال چهارم به حق از تصويب 

قبل از اجراى پروژه ها توسط شوراى شهر سخن رانده 
مثل  آبادانى شهر  و  در عمران  اگر شهردارى  ولى  اند؛ 
«آسفالت معابر خيابان بخارائيان و انتهاى خيابان رسالت 
و پروژه هاى جدول كشى سى مترى جرجان و نهر اقدم 
(حتى) بدون اطالع شوراى شهر و برنامه ريزى اوليه» و 
بر اساس اختيارات شهردارى بر شورا پيشى بگيرد بايد 

تشويق شود نه استيضاح!
10- شوراى شهر در سئوال 5 از نام گذارى خيابان 
قليچ انورى بدون مصوبه شورا پرسيده است و شهردارى 
نيز مستند پاسخ داده كه اين نام چندين سال قبل انتخاب 
شده و شهردارى تنها به خواست اداره فرهنگ و ارشاد 
است.  نموده  اقدام  تابلو  نوسازى  به  نسبت  اسالمى 
كه  بود  نخواهد  لطف  از  خالى  نيز  نكته  اين  يادآورى 
مرحوم قليج انورى از هنرمندان به نام گنبد و تركمن 
بوده و نام گذارى خيابانى به نام ايشان در راستاى تقدير 

از نام آوران شهرستان امرى پسنديده است!
11-  مسئله بسيار مهم و حياتى كه اعضاى شوراى 
بر  آنان  نحوه جلوس  كنند؛  فراموش  را  آن  نبايد  شهر 
كرسى شورا است. اين شورا ماحصل تالش هاى شبانه 
روزى صد ها ياش اولى و امين اعضاى محالت مختلف 
هزاران  اعتماد  و   11 ائتالف  گيرى  شكل  براى  شهر 

شهروند گنبدى به اين زحمات و ائتالف بوده است.
اولى ها و  ياش  بطن همين  از  نيز  قزلجه  مهندس 
ائتالف 11 برآمده و با 11 رأى شوراى شهر بر كرسى 
شهردارى نشسته است. وى سابقه فعاليت هاى اجتماعى 
بسيارى دارد كه از آن جمله مى توان به حضورش در 
حلقه نزديك ترين ياران شهيد معمى هالكو نماينده 2 
هاى  كميته  با  اسالمى، همكارى  دوره مجلس شوراى 
اشاره  شهرستان  سطح  در  انتخابات  نظارتى  و  اجرايى 
با شوراى  انتظار مى رفت  از وى  اين سوابق  با  نمود. 
شهر هماهنگ تر باشد تا زمينه هاى بروز اختالفات را 

در ريشه بخشكاند!
شورا و شهردار مديون ياش اولى ها هستند و بايد 
هم چنان از مشورت آنان بهره ببرند. ياش اولى ها با 
شهردارى  و  شورا  امور  در  دخالت  از  تمام  بزرگوارى 
امتناع كرده اند ولى اين دليلى براى عدم مشورت اعضاى 
شورا و مهندس قزلجه با ايشان نيست و باز هم در اين 

خصوص نظر اكثريت آنان مهم است.
اصرار شورائيان براى عزل مهندس قزلجه، نه تنها 
موجب عميق تر شدن دو دستگى در شورا و تشديد 
اختالف بين شورا و شهردارى شده، بلكه موجبات تفرقه 
نيز فراهم ساخته كه اشتباهى  در بين ياش اولى ها را 

نابخشودنى و جبران ناپدير خواهد بود ! 
از سويى ديگر فراموش نكنيم كه اخيراً تعدادى از 
فوريتى  دو  طرحى  اسالمى  شوراى  مجلس  نمايندگان 
عزل  و  نصب  اختيار  سلب  خواستار  و  كرده  ارائه 
شهرداران از شوراها شدند. مهم ترين دليل اين كار را 
دخالت شوراهاى شهر در كار شهرداران عنوان كرده و 
انتخاب شهردار توسط شوراها را دخالت در امور اجرائى 

شهرها قلمداد كردند.
من به عنوان يك خبرنگار طى مقاله اى از اختيارات 
به حق شوراها دفاع نمودم ولى آيا نحوه برخورد شوراها 
با شهرداران گنبد، گرگان، كردكوى، بندرتركمن و ... (به 
عنوان بخش كوچكى از ايران اسالمى) ادله مستدلى بر 
ادعاى نمايندگان مجلس نيست؟ اگر اين طرح در صحن 
علنى مجلس رأى بياورد هيچ حرجى نيست زيرا شوراها 
با دست خود هيزم بر اين آتش مى ريزند و از ماست 

كه بر ماست!
گنبدكاووس- منصور آق

را  ريزگردها  گلستان  بحران  مديريت  مديركل 
پديده اى جديد و روى نامهربان طبيعت در مناطقى 
از استان بويژه در حوزه شمال آن بيان كرد كه از هم 

اكنون بايد براى پيشگيرى از آن برنامه ريزى شود.
بحث وجود ريزگردها و آسيب هاى آن در برخى 
مناطق كشور و بويژه با توجه به بروز خشكسالى و 
بوده  مشكالت زيست محيطى مدتهاست كه مطرح 
و هم اينك روبرو شدن گلستان با اين پديده طبيعى 
به  استان  اين  كه  چرا  كند،  بيشترمى  را  ها  نگرانى 
منطقه اى سرسبز با آب و هوايى معتدل، پرباران و 
با رنگين كمانى از دريا، جنگل، كوه و مزارع زرد و 

طاليى معروف است.
كند  مى  دار  را خدشه  باور  اين  آنچه  اينك  هم 
بروز مشكل كم آبى، كاهش نزوالت جوى، تغييرات 
گسترش  به  نكردن  توجه  و  خشكسالى  اقليمى، 
پوشش گياهى در مناطق بيابانى استان است، مناطقى 
كه هم اكنون آنقدر خشك بوده كه شن و گردهاى 
، زمين هاى  آماده حركت شده و سالمت مردم  آن 
در  را  آن  پاك  زيست  محيط  و  كشاورزى  مستعد 

معرض خطر قرار داده است.
در  ايران  شمال  در  واقع  گلستان  مرزى  استان 
نيمه   و  خشك  اقليمى  شرايط  داراى  مناطق  برخى 
بيابان  نيز  بيابانى بوده و در همسايگى آن  خشك و 
قوم  قره  تركمنستان همچون  در كشور  بزرگى  هاى 
وجود دارد كه زمينه بروز ريزگردها را فراهم كرده 

است.
گلستان با كشور تركمنستان، درياى خزر و استان 
همسايه  شمالى  خراسان  و  سمنان  مازندران،  هاى 

است.
مديركل بحران گلستان با هشدار در مورد احتمال 
از شهرستان هاى  مناطقى  پديده ريزگردها در  بروز 
مرزى در شمال استان مى گويد براى پيشگيرى بايد 

سريعتر بررسى كرد و تصميم گرفت.
ادارى  شوراى  نشست  در  مقدم  صادق على 
محصول  شرايط  اين  كرد:  اظهار  گميشان  شهرستان 
در  ساالنه  نزوالت جوى  كاهش  و  اقليمى  تغييرات 

استان بوده و كنترل آن نيازمند برنامه ريزى در حوزه 
پيشگيرى است

وى اضافه كرد: عوامل طبيعى و انسانى، كاهش 
بارندگى و رطوبت نسبى هوا، كمبود پوشش گياهى 
به  توجهى  بى  آبى،  منابع  از  نادرست  استفاده  و 
گسترش فضاى سبز زمينه را براى بروز خشكسالى و 

در ادامه ريزگردها فراهم كرده است.
گلستان  بحران  مديريت  هماهنگى  شوراى  دبير 
درمناطق  طبيعى  پديده  اين  مهار  لزوم  به  اشاره  با 
بيابانى در حوزه شهرستان هاى مرزى استان يادآور 
شد: گسترش پوشش گياهى و كمربند سبز راهكارى 

مناسب براى كنترل ريزگردها در اين منطقه است.

مقدم تاكيد كرد: آسيب هاى ريزگردهاى احتمالى 
عالوه بر محيط زيست، ساختار كشاورزى و معيشت 

مناطق محروم را دستخوش دگرگونى خواهد كرد.
وى افزود: قبل از آن كه معضل ريزگردها بروز 
زيست  مخاطرات  تخصصى  كارگروه  در  بايد  كند 
محيطى مديريت بحران استان به اين موضوع پرداخته 
شود تا بتوان با ارايه برنامه و راهكارهاى بلندمدت 

پوشش  در خصوص  مطالعات  انجام  كوتاه مدت،  و 
گياهى، بارورى ابرها و انتقال آب و شناسايى عوامل 
از  پيشگيرى  براى  موجود  مسيرهاى  كننده،  تشديد 
اين فاجعه زيست محيطى در استان بررسى و اجرايى 

شود.
براساس اعالم چهارشنبه مديريت بحران گلستان 
فرماندار گميشان نيز با اشاره به مشكالت معيشتى و 
كاهش سطح زيركشت در شهرستان گفت :اگر براى 
چاره  محيطى  زيست  و  طبيعى  وقايع  از  پيشگيرى 
انديشى نشود، داشته هاى كنونى را نيز از دست مى 

دهيم.
امانگدى ضمير ادامه داد: وضعيت معيشتى مردم 
با  پايين است و  بسيار  در شهرستان مرزى گميشان 
توجه به اعتبارات استانى مى توانيم تنها جلوى ضرر 
را  طبيعى  عوامل  از  ناشى  هاى  خسارت  و  زيان  و 

بگيريم.
اينك كاهش سطح سبز  اين كه هم  بيان  با  وى 
در  گندم  و  جو  همچون  كشاورزى  محصوالت 
شهرستان نگران كننده است، افزود: اگر مشكل پديده 
در  كشاورزى  ديگر  يابد  ادامه  طبيعى  مختلف  هاى 

منطقه هيچ بازدهى براى كشاورز نخواهد داشت.
و  اقليمى  شرايط  به  توجه  با  وى،  گفته  به 
منطقه  در  بالقوه  آسيب  اين  گميشان  جغرافيايى 
وجود دارد كه در صورت فقدان برنامه ريزى مناسب 
كه  گيرد  قرار  بيابانى  ريزگردهاى  خطر  معرض  در 
زمينه ساز نابودى كشاورزى و بروز مشكالت زيست 

محيطى در منطقه خواهد بود.
نفر  هزار   60 بر  افزون  با  گميشان  شهرستان 

جمعيت در شمال غرب استان گلستان واقع است.
استان گلستان همواره از بالياى طبيعى همچون 
ها  جنگل  سوزى  آتش  و  زمين  رانش  زلزله،  سيل، 
در معرض خسارت است و هم اينك نيز در آستانه 
مناطق  ريزگردهاى  عنوان  با  ديگرى  طبيعى  مشكل 
بيابانى مى باشد كه تدبيرى پرشتاب براى پيشگيرى 

از آن را مى طلبد.
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اخبار استاناخبار استان
دادستان گرگان: 

نرخ رشد اعتياد در بين بانوان دو 
برابر مردان شده است

دادستان عمومى وانقالب مركز گلستان 
برابرى  دو  رشد  نرخ  از  نگرانى  ابراز  با 
اعتياد در بين بانوان نسبت به مردان، گفت: 
آن  صنعتى  نوع  بويژه  مخدر  مواد  ترويج 

جنگ نرم دشمنان عليه كشور است.
به گزارش خبرنگار ايرنا، حجت االسالم مصطفى حقى 
روز شنبه در همايش نقش مشاركت اجتماعى در كنترل 
و كاهش مواد مخدر و روان گردان ها در گرگان، اظهار 
داشت: 70 درصد زنان بواسطه همسران يا يكى از اعضاى 
خانواده معتاد مى شوند، ضمن اينكه 50 درصد زنان زندانى 

در استان گلستان در حوزه مواد مخدر هستند.
و  قليان  از  استفاده  و  شيوع  به  نسبت  همچنين  وى 
استعمال سيگار در بين دانش آموزان مقطع متوسطه هشدار 
داد و افزود: اين دو ماده مخدر زمينه اى براى اعتياد نسل 

نوجوان بوده و خانواده ها بايد بيشتر مراقب باشند.
با  ادامه  در  گلستان  مركز  انقالب  و  عمومى  دادستان 
تاكيد بر بيان مشكالت مواد مخدر و لزوم تغيير فرهنگى 
هزينه هاى  اينك جاى  اين معضل، گفت: هم  به  نسبت 

فرهنگى در سبد خانواده ها خالى است.
به گفته وى با هزينه هاى فرهنگى و بيان مشكالت اين 
معضل، بايد آسيب هاى اجتماعى و پيامدهاى آن از طريق 
خانواده ها به فرزندان آموزش داده شود تا نسل جوان و 

نوجوان كمتر به آن روى آورند.
حجت االسالم حقى اضافه كرد: هر گونه غفلت درحوزه 
فرهنگى خسارات سنگينى به خانواده ها و جامعه وارد مى كند.
دادستان شهرستان گرگان با بيان اين كه حاكميت به 
اجتماعى  هاى  آسيب  كنترل  و  پيشگيرى  به  قادر  تنهايى 
براى  كرد:  اضافه  نيست،  مخدر  مواد  حوزه  در  بويژه 

موفقيت در اين حوزه همه بايد به دولت كمك كنيم.
با  البته حاكميت و دولت در برخورد  ادامه داد:  حقى 
تهيه و توزيع كنندگان مواد مخدر به شدت برخورد مى كند.
در اين همايش كه مديركل آموزش و تحقيقات ستاد 
استانى  مسووالن  برخى  و  كشور  مخدر  مواد  با  مبارزه 
موسسه  عامل  مدير  حسينى  سيدمحمد  داشتند،  حضور 
مهر آفرينان گلستان نيز هدف از برگزارى همايش را هم 
انديشى و آشنايى بيشتر خانواده ها با معضالت اين آسيب 
اجتماعى و در راستاى فرمايشات مقام معظم رهبرى در 
دراين  مردمى  هاى  مشاركت  و جلب  مخدر  مواد  حوزه 

خصوص اعالم كرد.

نشست حزب اعتدال و توسعه با 
حضور دکتر بانک 

حاجى قربان طريك ـ اولين نشست بعد از انتخابات 
استان گلستان  اعتدال و توسعه  رياست جمهورى حزب 
نخبگان  حضور  با  گرگان  در  گذشته  هفته  جمعه  روز 
سياسى استان برگزار گرديد. در اين نشست دكتر مرتضى 
بانك از اعضاى ارشد حزب اعتدال و توسعه و معاونت 
نهاد رياست جمهورى مهمان ويژه بودند. اولين سخنران 
توسعه  و  اعتدال  حزب  دبير  ميرى  مهندس  نشست  اين 
استان گلستان بودند ايشان ضمن خوشامد گوئى به مهمان 
و  اعتدال  حزب  باب  در  سخنانى  بانك  دكتر  بخصوص 
توسعه و همچنين موضوعات مهم  استانى بخصوص اهل 
سنت بيان داشتند . ميرى ضمن تشكر از سفر دكتر روحانى 
را موجب  ايشان  استان گلستان سفر  به  هئيت همراه   و 
جوانان  خواستارحضور  دانست.وى  استان  ترقى  و  رشد 
عالقمند در تشكيالت حزب اعتدال و توسعه شدند.دومين 
فعاالن سياسى  از  يكى  رادمهر  عبدالغفار  مراسم  سخنران 

تركمن صحرا بود.
رادمهر در بخشى از سخنان خود گفت : در جاى جاى 
محترم،  مسئولين  مختلف  هاى  سخنرانى  و  ها  مصاحبه 
هميشه يك سخن كليشه اى وجود داشته كه: اقوام تهديد 
نيستند، بلكه فرصت اند. آيا در عمل هم چنين پنداشته ايم؟ 
اگر چنين است، اگر فرصت است، آيا به اقوام در پست 
هاى كليدى مديريتى خرد و كالن به نسبت جمعيت اقوام 
فرصت داده شده است؟ آيا اثرات اقوام به لحاظ جمعيتى 
در جامعه ديده مى شود؟ چه اشكالى دارد اقوام بر اساس 
توانمندى هاى خود، در مسائل مختلف  شايستگى ها و 

سياسى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى، اظهار نظر بكنند؟
رادمهر در ادامه گفت: عزيزان، ما بايد به جايى برسيم 
كه رقابت در به عهده گيرى مناصب بر اساس شايستگى ها 
باشد وهيچ كس به دليل وصف قوميتى يا اقليت مذهبى از 
فرصتى محروم نشود. هيچ كس در ايران احساس اقليت و 
اكثريت نكند و همه خود را به لحاظ حقوق شهروندى و 

برابرى فرصت ها يكسان بدانند.
 . بود  بانك  مرتضى  دكتر  مراسم  سخنران  آخرين 
به  اعتدال و توسعه سخنرانى خود را  عضو ارشد حزب 
دو بخش تقسيم كرد ايشان در بخش اول سخنرانى خود 
به موضوعات مهم سياست خارجى و مذاكرات هسته اى 
پرداخت وى ضمن دفاع از عملكرد مذاكره كنندگان تيم 
هسته اى ايران رسيدن به توافق هسته اى مطلوب را باعث 
اقتدار  ملى دانست . معاون نهاد رياست جمهورى نسبت 
به مذاكرات هسته اى و رسيدن به يك توافق مطلوب بسيار 
اميدوار بود در بخش دوم سخنرانى دكتر بانك به موضعات 
اقتصادى دولت پرداخت . وى از قول رئيس جمهور براى 
مهار تورم گفت كه خوشبختانه دكتر روحانى توانسته به 
قول خود در مقوله مهار تورم  عمل كند . وى از عملكرد 
اقتصادى دولت قبل نيز  ا نتقاد نمود . اين نشست با پرسش 

حاضرين و پاسخ دكتر بانك به پايان رسيد.

مهندس امانزاده حضور خود در 
انتخابات را اعالم داشت

در نشستى با حضور تعدادى از فعاالن سياسى اجتماعى شهرستان آق 
قال مهندس امانزاده به دغدغه هاى حاميان خود پايان داده و ضمن قبول 
درخواست آنان آمادگى خود را جهت شركت در انتخابات مجلس شوراى 

اسالمى آتى اعالم نمود.
در اين نشست كه با حضور بيش از 50 نفر برگزار شد, حاضرين دغدغه 
اساسى مردم شهرستان آق قال را حضور نماينده يى از خود شهرستان در 
مجلس شوراى اسالمى دانستند. در اين راستا مهندس امانزاده را با توجه به 
اينكه داراى علم ،تجربه ، سالمت ، اصالت و پشتوانه خانوادگى و اجتماعى 
و همچنين محبوبيت اجتماعى مى باشند يكى از افراد شاخص شهرستان و 

حتى تركمن صحرا جهت حضور در اين عرصه اعالم داشتند. 
مهندس آمانزاده ضمن تقدير و تشكر از حاضرين در جلسه و همچنين 
ساير اقشار مردم كه ايشان را در سنوات گذشته مورد حمايت قرار داده اند و 
در حال حاضر نيز با حضور خودجوش در منزل او و با ابراز محبت خواستار 
حضور ايشان گرديده اند, بيان نمودند كه هر فردى درمقابل اتفاقات پيرامون 

خود مسئول بوده و نميتوان به اين موضوعات بى تفاوت بود.
 ايشان با بيان اينكه رشد و تربيت در خانواده ايى كه محل رفع رجوع 
مشكالت مردم و محل صلح و صالح جامعه بوده, سبب گرديده كه از 
عنفوان كودكى در بطن مشكالت مردم و جامعه قرار گيرد و رفع و رجوع 
مشكالت جامعه را وظيفه خود دانسته و خود را در قبال ان مسئول مى داند, 
اضافه كرد: در عرصه ى سياسى نيز اگر اندك جايگاهى داشته باشم محبت 

مردمى است كه هميشه مديون آنها بوده و هستم.
 وى ضمن قبول درخواست حاضران جهت شركت در انتخابات آتى 
مجلس شوراى اسالمى اعالم نمودند: ان شاا... حضور ايشان بتواند باعث 
كامل شدن  كار نيمه تمامى باشد كه بر دوش فعالين اين عرصه سنگينى 
ميكند و براى اين هدف بزرگ تمامى سعى و تالش خود را جهت اصالح 
امور و اعتالى جايگاه شهرستان و منطقه خواهند نمود و اين شدنى ست در 

سايه ى اتحاد وتالش هنگانى . 
در اين نشست حضور و حمايت شخصيت هايى همچون قرنجيك 
شهردار احمد اسماعيلى رئيس شوراى شهر و هادى جرجانى معاون سابق 
فرماندارى گميشان و همچنين كمال الدين  يارعلى و رشيد كم رئيس و 
عضو شوراى شهر بندر تركمن و محمد خواجه از فعالين سياسى و نماينده 
سابق شوراى اسالمى استان گلستان در شوراهاى عالى استانها به چشم 

ميخو رد.  

ميقانى:
۱۶ دوربين در ايام نوروز بر جاده های 

گلستان نظارت می کنند
مديركل حمل و نقل و پايانه هاى استان گلستان گفت: 16 دوربين 
ايام  در  گلستان  استان  در  برخط  ترددشمار   28 و  تصويرى  نظارت 

نوروز فعاليت مى كند.
به گزارش خبرنگار مهر، مهدى ميقانى ظهر شنبه در سومين جلسه 
ستاد اجرايى خدمات سفر استان گلستان، افزود: در ايام نوروز امسال 
2 هزار و 250 دستگاه ناوگان حمل  و  نقل در استان گلستان آماده براى 

خدمات رسانى به مسافران است.
وى با بيان اين نكته 180 كه دستگاه اتوبوس در 80مسير پرتردد به 
صورت روزانه به مسافران خدمات مى دهند، اظهار كرد: شركت هاى 

امداد خودرو نيز در اين مدت فعال شده اند.
پايانه هاى استان گلستان ضمن اشاره به  مديركل حمل و نقل و 
اينكه يك شركت كشورى نيز در ايام نوروز اقدام به اعزام واحدهاى 
با 60 خودرو  كرد: هم اكنون 4 شركت  اذعان  مى كند،  امداد خودرو 

آماده به خدمت داريم.
اين مسئول گلستانى ضمن يادآورى اين نكته كه در حال تالش 
براى رساندن تعداد خودروهاى امدادى به 100 خودرو هستيم، افزود: 

تأكيد ما بر ارتقاى كيفيت خدمات است.
برنامه ريزى  از  گلستان  استان  پايانه هاى  و  نقل  و  مديركل حمل 
اين  گفت:  و  داد  خبر  استان  در  نور  راهيان  كاروان هاى  اعزام  براى 

سفرها نيز در موعد مقرر انجام مى شود

طهماسبى:
فضای بسته برخی روابط عمومی ها 

مانع توسعه و تحول است
بر مقوله  تاكيد  امنيتى استاندار گلستان ضمن  معاون سياسى و 
اطالع رسانى در دستگاه هاى اجرايى، گفت: در فضاى بسته و گلخانه 

اى برخى روابط عمومى ها هيچ گونه تحولى صورت نمى گيرد.
به گزارش خبرنگار مهر، على اصغر طهماسبى ظهر شنبه در جلسه 
انتخابات شوراى هماهنگى روابط عمومى هاى گلستان، افزود: بايد فضا را 
به گونه باز گذارد كه همه افراد براى اطالع رسانى آن در جامعه بهره ببرند.
وى وظيفه دستگاه هاى اجرايى را اطالع رسانى دانست و تصريح 
كرد: يكى از كارهاى روابط عمومى ارتباط با رسانه ها و دادن اخبار 

اطالعات به آنهاست نه اينكه بد اخالقى را ترويج دهد.
نظام  برازنده  بداخالقى  ترويج  كه  نكته  اين  بيان  با  طهماسبى 
جمهورى اسالمى نيست، افزود: در صورت ادامه روند بد اخالقى، از 
اين رهگذر مردم و دولت هم در كشور و منطقه آسيب خواهند ديد.

وى روابط عمومى و رسانه هاى استان را دعوت به امانت دارى 
كرد و گفت: در صورتى كه امانت دارى نكرده و راه درست را طى 

نكنيم خداوند در روز قيامت ما را مواخذه خواهد كرد.
اين  يادآورى  ضمن  گلستان  استاندارى  امنيتى  و  سياسى  معاون 
ما  اگر  افزود:  است،  مردم  اعتماد  اسالمى،  اقتدار جمهورى  كه  نكته 

اعتماد مردم را ازدست بدهيم، همه چيز را از دست داده ايم.
وى اضافه كرد: امروز دشمن از فشار هسته اى ترسى ندارد بلكه 
از قدرت ملت ايران واهمه دارد؛ در 22 بهمن امسال حضور پرشور 
ظرفيت  اين  از  نظام  و  هستند  نظام  پشتيبان  آنها  كه  داد  نشان  مردم 

مردمى استفاده مى كند.
به لحاظ علمى 11 برابر رشد متوسط جامعه جهانى پيشرفت داشتيم 
طهماسبى سطح علمى كشور را مناسب ارزيابى كرد و گفت: به 
لحاظ علمى 11 برابر رشد متوسط جامعه جهانى پيشرفت داشتيم كه 
اين مايه افتخار ماست چراكه هر جامعه اى كه از اطالعات بيشترى 

برخوردار باشد از ظرفيت افزون ترى بهره مند است.
هاى  دستگاه  هاى  عمومى  روابط  بيشتر  ارتباط  خواستار  وى 
اجرايى و پاسخگويى آنها با رسانه ها شد و اذعان كرد: در صورتى كه 
معاونين و مدير دستگاه حاضر به پاسخگويى نباشند روابط عمومى 
باشد خودمان  خالى  دستمان  اگر  دهد؛  پاسخ  رسانه  به  بايد  سازمان 

را منزوى كرده و نمى توانيم ارتباط خوبى با رسانه ها داشته باشيم.
معاون سياسى و امنيتى استاندارى گلستان خاطر نشان كرد: اگر 
مسئوالن دست پر بوده و اطالعات خوبى در دست داشته باشند هيچ 
پاسخگويى دورى  براى  استانى  نامه هاى  هفته  و  از خبرگزارى  گاه 

نخواهند كرد.

امانگدى ضمير ادامه داد: 
وضعيت معيشتى مردم در شهرستان 
مرزى گميشان بسيار پايين است و با 

توجه به اعتبارات استانى مى توانيم تنها 
جلوى ضرر و زيان و خسارت هاى 

ناشى از عوامل طبيعى را بگيريم.

ريزگردها در گلستان، روى نامهربان طبيعت

دود اختالف شوراى شهر و شهردار گنبدكاووس در چشم شهروندان


