
و  شهر  شوراى  اختالف  «دود  مقاله  بر  نقدى 
كه  آق  منصور  نوشته  شهروندان»  به چشم  شهردار 

در شماره 471 نشريه صحرا به چاپ رسيده بود. 
مثل  اى  تجربه  با  خبرنگار  از  يكجانبه ى  نوشتار 
چون   ، باشد.  مى  انتظار  از  دور  بسيار  آق  منصور 
خبرنگار باتجربه هيچ وجه يكطرفه قضاوت نمى كند، 
بدون  دريافت و  از شهردارى  ناقص  ادله هاى  احتماال 
كه  كرده اند  ذكر  را  مطالبى  شهر  شوراى  به  مراجعه 

صحت ندارد. 
و  شهر  شوراى  اختالف  دود   " متن  نويسنده ى 
جمعه ى  امام  سخنان  با  شهروندان"  چشم  به  شهردار 
داشتند  اعالم  و  است  كرده  شروع  سنت  اهل  محترم 
به  رهنمود  نوعى  تحليل گران  توسط  ايشان  سخنان 
آيا  مى شود،  قلمداد  شهردار  و  شهر  شوراى  اعضاى 
تحليل گران در اين خصوص قلم فرسايى كرده اند؟ يا 
تراوشات ذهنى خود را مى گوييد. سپس به قريب الوقع 
عنوان  به  كرده ايد.  اشاره  شهردارى  استيضاح  بودن 
خبرنگارى كه خود ادعا مى كنيد 30 سال تجربه داريد 
آيا اطالع نداريد كه شهردار بعد از 4 ماه ورود به دفتر 
شهردارى مشكالت عديده اى با شوراى شهر پيدا كرد 
تا اينكه بعد از كش قوس 3 ماهه با وساطت بزرگان 
وى  كه  خواست  مهلت  ماه   2 فعلى  فرماندار  و  شهر 
در رفتارش تجديدنظر نمايد، بعلت جابجايى رياست 
شوراى شهر اين مهلت به بيش از 6 ماه رسيد ولى از 
اكثريت شوراى شهر وى اصالح نمى شود در  ديدگاه 
ضمن دو سوم اعضا شورا به نظر شما همان هفت نفر 

نيست؟
در بخشى از نوشته تان اظهار داشتيد رئيس شوراى 
شد"  بركنار  "شهردار  گفته اند،  شان  مصاحبه  در  شهر 
در صورتى كه على پورمندى در مصاحبه با هفته نامه 
كه  داد  استعفا  شهردار  گفت:  زمان  همان  در  صحرا 
جنابعالى نيز آن را توزيع كرديد و حدود 20 روز در 
دكه هاى شهر در ديد شهروندان قرار داشت. ( 93/12/2 
ش 470 صحرا ) البته يك مورد را صادقانه بيان داشتيد: 
را  ذهنيت  اين  نيز  قزلجه  مهندس  پيشاپيش  استعفاى 
تداعى مى كند كه وى به هر قيمت مى خواسته بر كرسى 
استعفاى  اينصورت دادن  بزند در غير  تكيه  شهردارى 
بدون تاريخ به هيچ وجه عقالنى نيست. (منصور آق- 

صحرا به تاريخ 93/12/16 ش 471)
فرماندار  مطلع ايد،  كسى  هر  از  بيشتر  جنابعالى 
نمى تواند شهردار خلع شده يا استعفا داده و يا ... دوباره 
بر سرمسند آورده و منصوب نمايد. وى مى تواند نظر 
خود را اعالم و پرونده را به مراجع قضايى پيش بينى 
شده ارجاع نمايد و شهردار مى تواند معلق بماند، اگر 
فرماندار اين كار را انجام داده باشد كار قانونى انجام 
يك  داليلى!  به  فرماندار  نگارنده  نظر  به  است،  نداده 
و  عزل  همه  اين  كرد،  امنيتى  سياسى،  را  عادى  اتفاق 
موضوع  آيا  مى گيرد  صورت  شهرستان  در  ها  نصب 
بيش  امانتى  خدمت  ميز  ميدانيم  همه  مى شود،  امنيتى 

نيست.
و  شوراست  قانونى  حق  شهردار  نصب  و  عزل 
سنى  و  شيعه  شهروندان  شهردارى  از  داشتيد،  عنوان 
رضايت دارند با چه ادله اى مى گوئيد شهروندان راضى 
هستند؟  هيچ منطقى كلى گويى احساسى تان را قبول 

نخواهد كرد.
صورت  خصوص  اين  در  علمى  نظرسنجى  آيا 
سياسى  فرد  نظر حقير چون شهردار  به  است؟  گرفته 

هم  چسبيده  رياست  ميز  به  توان  تمام  با  و  ميباشد 
در  منافع شان  ايشان چون  سياسى  و  اقتصادى  پيمانان 
خطر بود، كارهاى غيراخالقى از طريق پيامهاى كوتاه 
وايبر و ... انجام دادند كه شوراى شهر با درايت مثال 
زدنى سكوت معنادارى كردند كه قطعا پاسخ آنان داده 
ها  مصداق  به  فعال  مى كند  اخالق حكم  شد،  خواهد 
مناسب  فرصت  در  ها  مصداق  به  پرداختن  نپردازيم. 

توسط شورائيان دور از ذهن نيست.
نظر  اختالف  داشتيد:  بيان  مقاله تان  از  بخشى  در 
قابل اغماض و اصوال از ملزومات دمكراسى است اما 
باشد در  يادتان  نبود.   نو مناسب  از تحويل سال  قبل 
طرح   2 هفته   يك  طى  در  مستعفى  شهردار   غياب 
بجامانده در غرب شهر "بازسازى پارك هاى مالنفس 
مصوبه  و  تائيد  شهردارى  سرپرستى  توسط  جامى"  و 
شورا به اجرا گذاشته شد و تصويب بودجه سال 94 
و استقبال از مهمانان نوروزى و پاداش عيدى پرسنل 
بدون هيچ گونه مشكل حل و فصل گرديد، تصويب 
بودجه كار شوراست نه شهردار، بودجه سال 94 با 45 

ميليارد تومان با افزايش 38/5  درصدى بسته شد.
منصور  بزرگوارمان  همكار  پاسخ هاى  و  سواالت 
آق بسيار كلى و كامًال يك طرفه و بدون ادله مى باشد 
در صورتى كه اعالم داشته ايد: « سواالت شورائيان كلى 

و خواسته ى آنان از توان شهردار خارج است!»
فنى  متخصص  افراد  شورا  اعضاى  بين  در  اوالً) 
دور  به  و  منطقى  غير  مصوبه ى شورا  هيچ  و  بسيارند 
از حيطه ى كارى شهردارى نيست، مشكل اينجاست كه 
شهردار مصوبات شورا را كامل اجرا نمى كند شوراى 
را  مصداق ها  عادى،  فرد  نه  مى دارد  اذعان  دائما  شهر 

خودتان بهتر مى دانيد.
شوراى  دوره ى   2 طى  شهر  عمرانى  كار  ثانيًا) 
شوراى  گرفته،  صورت  كمتر  شهر  غرب  در  گذشته 
شهر  متوازن  توسعه ى  تحقق  پى گير  چهارم  دوره ى 
است، كه شهردارى زيربار نمى رود، به عنوان مثال: از 
14 مورد آسفالت كه غالبا در غرب شهر بايد صورت 
مى گرفت چندين، مورد آن اجرا نشده است يا ساخت 
چندين پارك كودك در غرب عليرغم تصويب بودجه 
و خريد زمين اجرا نمى شود بلكه بودجه ى آن به مناطق 
شرق كه از امكانات خوبى  بهره مند هستند هزينه شده 
خارج  شهردار  توان  از  طرحى  هيچ  اجراى  است، 

نيست، اگر بخواهد.
اعالم  و  كرديد  اشاره  طرح هاى  به  عزيز،  دوست 
اجرايى  متوالى توسط شهرداران سابق  داشتيد، ساليان 
نشده است به عنوان مثال: تنظيف و نگهدارى و تسطيح 

معابر و انهار عمومى، تنقيه و قنوات و ...
شده  ذكر  عمرانى  كارهاى  قبلى  شهرداران  چون 
فعلى مى خواهد طرح  نداه اند، شوراى شهر  انجام  را 
هاى عقيم مانده طى ساليان متوالى عملى شود، آيا اين 

حركت شورا ايرادى دارد؟
بخشى از اين كارهاى بجا مانده صورت گرفته و 
بخش هايى از آن فعًال به علت كوتاهى شهردار معلق 
مانده  است اگر فرماندارى، شهردارى و بعضى ادارات 
و ارگان هاى ذى ربط همكارى نمايند، حل مشكل سد 
معبر كار بسيار سختى نيست، بنابه اظهارتان در 1332 
شهر كشور مشكل متكديان  حل نشده و اظهار داشتيد 
تنها در تبريز حل شده است، البته در گلستان در اولين 
شهر تاريخى شمال كشور نيز اين معضل حل گرديد 
بهزيستى  هماهنگى  با  هم   گنبدكاووس   شهر  در  و 
شوراى  همكارى  و  درايت  با  مشكل  اين  تا حدودى 

دارد  نظر  در  شهر  شوراى  و  گرديد.  طرف  بر  شهر 
گنبدكاووس را شهر بدون متكدى در آينده اعالم كند.

و اما مواردى كه در خصوص 30 مترى جرجان، 
تشويق  شهردار  «بايد  كرديد:  ذكر  بخارائيان  شهرك 
شود!» به نظر مى رسد شهردار قانونًا مصوبات شورا را 
اجرا نمايد خارج از مصوبات شورا طرحى اجرا شود 

غير قانونى است.
دو مورد ذكر شده فوق از كارهاى صورت گرفته 
يكى  نداشت،  كامل  كه مصوب  بود  شهردارى  توسط 
در شرق شهر، شهرك بخارائيان  كه تنها بخشى از آن 
قرار بود آسفالت شود، كه شهردار تمامى خيابان هاى 
محله ى مذكور را آسفالت كردند، شهردار با هزينه هاى 
مى توانست  را  شهر  داخل  در  خيابان  چندين  فوق 

آسفالت كند.
كارخانه  اطراف  جرجان  مترى   30 ديگر  مورد  و 
سازى  زير  مى باشد  سكنه  از  خالى  تقريبا  كه  فلسفى 
كار  اين  دليل  شده اند.  متقبل  را  بسيارى  هزينه ى  و 
اين  در  آن  بحث  كه  است  روشن  و  واضح  شهردار 
مجال نمى گنجد و خيلى ها از آن اطالع دارند و قطعًا 
شما به عنوان خبرنگار با تجربه از  آن اطالع داريد ولى 

سكوت مى كنيد.
نيز ضرورى است شورا هيج موقع  اين نكته  ذكر 
با كارهاى فرهنگى مخالفتى ندارد بلكه حامى كارهاى 
فرهنگى بوده و هست با نامگذارى كوچه استاد قليچ 
مراسم  از  اطالعى  و  نداشت  مخالفتى  شورا  انورى 
نامگذارى نداشتند، انجام بعضى كارها و اجراى طرح 
ها بدون مصوبه شوراى شهر مغايرت قانونى دارد. البته 
شريف نافعى به همراه شهردار به نمايندگى از طرف 
با  همگام  اتفاقى  به صورت  فرصت  آخرين  در  شورا 
دوستداران  و  خانواده  همراه  تابلو  نصب  در  شهردار 
فرهنگى  كميسيون  مسئول  حتى  بودند،  انورى  استاد 
وقت  شورا پيشنهاد دادند مراسمى براى استاد انورى 

در نظر گرفته شود.
فعاليت  از  برگرفته  ائتالف 11  آق؛  منصور  جناب 
ياش اولى ها و بزرگان بخشى از شهر مى باشد «ترجيحا 
تبعيض  آن  تشكيل  از  هدف  مى باشد.  شهر»  غرب  از 
بيش از حد شهرداران سابق به مناطق غربى شهر بود، 
آنان  گذشته  سياست هاى  نيز  فعلى  شهردار  متأسفانه 
است،  مخالف  كامال  آن  با  شورا  كه  مى كند  دنبال  را 
اين  و  مى باشد  شهر  متوازن  طرح  اجراى  دنبال  شورا 
با عزل شهردار دو دسته گى در  نيز فراموش نكنيم  را 
بين اعضاى شورا، ياش اولى ها، وامين اعضا ائتالف 11 
بوجود نخواهد آمد، اختالف نظر تشكل هاى مدنى و 
شورا طبيعى است هدف، خدمت صادقانه به همنوعان 
مى باشد، ناگفته نماند: مديريت شهردارى در حوزه ى 
ادارى بسيار ضعيف است  عليرغم  1/5 سال مديريت 
بقاياى  از  معاون و غالب مسئولين  واحدها  وى هنوز 
شهردارى و شوراى سابق مى باشند، صد البته دخالت 

بعضى مسئولين در امور شهردارى را جايز نمى دانم.
شما،  شاگرد  اينجانب  مى شوم؛  متذكر  خاتمه  در 
كشور  قرآنى  رسمى  خبرگزارى هاى  از  يكى  مترجم 
مى باشم و در مطبوعات و  هنر نيز دستى دارم و در 
ائتالف 11 از صفر تا 100 درخدمت بزرگواران بودم 
وهيچ ادعايى هم ندارم و شورا و شهردار هر دو برايم 
اما چون شورا منتخب مردم است حق دارد  محترمند 

شهردار را باز خواست نمايد.

كل  مدير   : دليجه  حامد  اولكاميز- 
خبر  استاندارى  شوراهاى  و  شهرى  امور 
از استخدام اتش نشان در برخى شهر هاى 

استان داد.
آق قال نيز يكى از شهر هايى است كه 
در اين ليست جاى دارد. ولى مى بايست در 
اين مورد با اندكى تامل و تحقيقات بيشترى 
در مورد نيروهاى انسانى شهردارى اق قال 
انجام مى پذيرفت. زيرا كه به نظر مى رسد 
نيروهاى  نيازمند  بيشتر  قال  اق  شهردارى 
متخصص در واحد هاى گوناگون مى باشد 

تا اتش نشان .
اين  شدت  به  سبز  فضاى  واحد  در  خصوصا 
از  نيا كه  ، مهندس ستوده  كمبود احساس مى شود 
نيرو هاى فعال و متخصص شهردارى گرگان است 
حضور  قال  اق  شهردارى  در  كه  كوتاهى  مدت  در 
داشت باعث دگرگونى قابل توجه اى در فضاى سبز 

شهر شد.
به  توان  مى  نيز  ديگر  هاى  واحد  ساير  در  يا  و 
ان اشاره كرد ، كه فعال به اين معقوله نمى پردازيم 
تعدادى  يك  هشتادو  سال  قال  اق  شهردارى   .،
راننده  و  نشانى  اتش  حرفه  در  فعاليت  جهت  نيرو 

استخدام نمود. اكنون با گذشت چندين سال برخى 
از نيروهايى كه بايد طبق عنوان و پست پرسنلى ، در 
خدمت اتش نشانى باشند كه البته اموزش و تخصص 
هاى الزم را نيز در اين رابطه گذرانده اند ، در ساير 

بخشهاى ديگر شهر دارى مشغول مى باشند.
هم اكنون معاونت عمرانى شهردارى توسط يك 
نفر اتش نشان اداره مى شود كه هيچ گونه تخصصى 
اساس  بر  بلكه  ندارد  ابادانى  و  عمران  با  رابطه  در 
خود  ابتدايى  اطالعات  برخى  و  ميدانى  تجربيات 
مشغول فعاليت مى باشد .ويا مسئول واحد تاكسيرانى 
كه به به عنوان اتش نشان استخدام شده بود ، چند 

سال است كه مسئوليت تاكسى هاى شهرى 
را به عهده دارد.

و يا بعضا نيروهايى كه در طول ساليان 
گذشته با سفارش هاى گوناگون و رانتهاى 
درامده  شهردارى  استخدام  به  احتمالى 
مى  فعاليت  ادارى  قسمتهاى  در  اكنون  اند 
عظيمى  قشر  كه  است  حالى  در  اين  كنند. 
و  كار  جوياى  و  تحصيلكرده  جوانان  از 
جهت  كه  دارد  وجود  شهر  در  انگيزه  با 
انها  ظرفيت  از  شهر  توسعه  و  پيشرفت 

استفاده نمود.
و  انسانى  منابع  صحيح  مديريت  صورت  در 
بازگشت نيروهاى اتش نشانى به واحد مربوطه ديگر 
بجاى  و  بود  نخواهد  نشان  اتش  استخدام  به  نيازى 

اتش نشان به فكر جذب نيروى متخصص بود.
بدعتى كه در زمان برخى از شهرداران سابق رواج 
يافت كه نيروهاى اتش نشانى را در ساير پست ها به 
كار گمارده مى شود ، از سوى بازرسين استاندارى 
نيز تذكر داده شده بود ، لذا ادامه اين روند مى تواند 
براى   ، شهر  در  ناگوار  اى  حادثه  بروز  صورت  در 
مردم خسارتهاى جبران ناپذيرى به وجود اورد.و در 

اين مورد شهردارى پاسخ گو خواهد بود.
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ديدگاهاخبار استان
با گذشت بيش از 7 ماه

استاندار به درخواست 
خبرنگاران جواب نداد!!؟

* آنه محمد بيات

پرسش هاى مكتوب خبرنگاران شرق گلستان از 
طريق سايت ها و مطبوعات استانى به اطالع استاندار 

رسانده خواهد شد... .
استاندار گلستان حسن صادقلو به درخواست نشست 
خبرنگاران شرق گلستان، عليرغم پى گيرى بسيار جوابى 
در دومين  استاندار  كه  زمانى شروع شد،  از  نداد، قضيه 
فرهنگيان  تاالر  در   (93 دولت(شهريور  ى  هفته  روز 
از  خبرنگاران  از  جمعى  داشت،  حضور  گنبدكاووس 
وى خواستند نشست صميمى و مطبوعاتى با خبرنگاران 
قول  وى  گردد،  تشكيل  گنبدكاووس  در  گلستان  شرق 
فرصت صورت خواهد گرفت و  اولين  در  كار  اين  داد 
ايشان  دفتر  و  عمومى  روابط  كل  مدير  با  داشت  اعالم 
هماهنگ شويد، طى هماهنگى با خبرنگاران گنبدكاووس 
و شهرهاى اطراف، اينجانب به عنوان نماينده خبرنگاران 
شرق استان موضوع را پى گيرى كردم و با مدير كل روابط 
عمومى استاندارى در ميان گذاشتم. وى از من خواست به 
صورت مكتوب تقاضا نمايم و ليست خبرنگاران به وى 
ابالغ شود، در مورخ 93/7/7 اين كار به صورت كتبى با 
تا  مدير كل صورت گرفت  مطبوعاتى  هماهنگى مشاور 
اينكه بنا به پيشنهاد على يازرلو مدير كل روابط عمومى 
به شخص استاندار نيز در مورخه 93/7/20 مكتوب نامه 
نوشتم و از وى خواستم اين نشست صورت بگيرد و در 
اين كار پسنديده كه براى اولين بار صورت مى گيرد در 
تاريخ كوتاه گلستان بنام شما ثبت شود و نسخه اى از آن 

به رئيس دفتر استاندارى نيز تحويل داده شد.
چند روز قبل از ورود رئيس جمهور به استان گلستان 
شخصأ مدير كل به اينجانب به صورت حضورى و تلفنى 
قول شرف دادند بعد از سفر دكتر روحانى اين نشست 

عملى خواهد شد.
بنده تأكيد كردم اين نامه ها رسانه اى شد و مشكل 
عالوه  نشست  از  هدف  است،  دوچندان  گلستان  شرق 
بر پرسش و پاسخ خبرى، بعضى مسايل كه به صورت 
نماينده ى  به  نهفته حضورى  در دل خبرنگاران  سكرت 
تمام االختيار دولت گفته شود. باالخره طى هماهنگى با 
پيشكسوتان عرصه ى خبر در گنبد كاووس به اين نتيجه 
تقاضا  بار  سومين  براى  خبرنگاران  امضاء  با  رسيديم 
مورخه  در  ارائه شود  استاندارى  به  مكتوب  به صورت 
93/10/21 جمعى از خبرنگاران طى نامه اى از استاندار 
دفتر وى خواستيم  و مدير كل روابط عمومى و رئيس 
اين نشست صميمى و مطبوعاتى صورت بگيرد و تأكيد 
هر  است  بسيار  استاندار  كارى  ى  مشغله  چون  كرديم 
ايم، ولى  آماده  ما  بكنيد  تعيين  موقع و هر ساعتى شما 
گنبدكاووس  در  ترجيحأ  نشست  اين  داشتيم  اصرار 

صورت بگيرد.
باالخره بعد از تماسهاى مكرر تلفنى و حضورى با 
آخرين  از  بعد  ماه   2 و  استاندار  قول  از  ماه   6 گذشت 
نامه به ايشان، على يازرلو براى چندمين بار قول دادند 
عملى  استاندار  قول  اين  گذشته  سال  دوشنبه  آخرين 
از  اندك  جمعى  با  خواست  بنده  از  و  شد  خواهد  
بياوريم.  استاندارى تشريف  به گرگان، دفتر  خبرنگاران 
اينجانب به وى گفتم حداقل 10 ساعت يا يك روز قبل 
اصحاب  با  هماهنگى  تا  نمائيد  اعالم  من  به  جلسه  از 

رسانه صورت بگيرد.
از آن تاريخ تا به امروز مدير كل روابط عمومى به 
دوستان  به  بنده  دهد.  نمى  جواب  من  پيامهاى  و  تلفن 
خبرنگار شرق گلستان موضوع را اعالم كردم جمعى از 
داريم  استاندارى  از  بسيارى  ما پرسشهاى  معتقدند  آنان 
كه مجبوريم از طريق سايتها و جرايد از ايشان بپرسيم 
تا استاندار مختار است جوابى بدهد يا... . حق خبرنگار 
كل  مدير  اخالقى  غير  حركت  اين  با  است،  پرسيدن 
روابط عمومى در ذهن هر انسان عاقلى اين سوال پيش 
ميايد، البد استاندار از مكاتبات ما اطالع ندارد و مدير 
كل، رئيس دفتر استاندارى تقاضاى مرا به اطالع ايشان 
اصحاب  به  اهميتى  جنابعاليى  اينكه  يا  و  نمى رساند 
رسانه نمى دهد، به هر حال آنچه گفته شد عين حقيقت 
است و بعد از گذشت 7 ماه مجبور شدم اين موضوع را 
رسانه اى نمايم و نسبت به همكاران پرتالش عرصه ى 

خبر دين خود را ادا نمايم.
خاص  داليل  استاندار  با  نشست  تقاضاى  از  هدف 
خود را داشت، گنبدكاووس به عنوان دومين شهر بزرگ 
و  صحرا  تركمن  مركزيت  كه  كشور  اقتصادى  قطب  و 
اى  ويژه  مشكالت  كشد،  مى  يدك  را  گلستان  شرق 
خبرنگاران  و  مسئولين  تنها  موضوع  اين  از  كه  دارد 
تمامى  كردم  اعالم  كه  همانگونه  و  دارند  اطالع  بومى 
موضوعها را نمى شود مطبوعاتى كرد بعضى مسايل حاد 
خبرنگاران  و  شود  گفته  استاندار  شخص  به  حضورى 
و  شرق  موضوعات  از  نيز  گرگان  در  ما  همكاران  و 
على  متأسفانه  ولى  دارند،  كمترى  اطالع  استان  غرب 
يازرلو مدير كل روابط عمومى تنها با خبرنگاران مركز 
رئيس  ورود  حين  حتى  باشند،  مى  ارتباط  در  استان 
جمهورى نيز يك خبرنگار از شرق گلستان در نشست 
مطبوعاتى دكتر روحانى حضور نداشت، در صورتى كه 
فعلى  سرپرست  و  استان  نشريه ى  اولين  مسئول  مدير 
جمع  در  آنان  مى باشد.  گنبد  گلستان  ساكن  همشهرى 
اصحاب رسانه با رئيس جمهور حضور نداشتند. با شرح 
هر  بنام  مقرر   وقت  در  داريم  تصميم  ما  فوق  تفاصيل 
سايت هاى  در  را  خود  پرسشهاى  خبرنگاران  از  كدام 
فعال گنبدكاووس و نشريات استانى به صورت متوالى 

مطرح نمائيم و منتظر پاسخ آن هستيم.

پروژه بندر خواجه نفس سريعتر
 انجام می  گيرد

روز  ايرانيان،  سرمايه گذارى  شركت  دعوت  به  بنا  صادقلو  دكتر 
پيرامون آخرين وضعيت اجرايى  دوشنبه ضمن حضور در جلسه اى 

پروژه بندر خواجه نفس، با مسئولين اين پروژه ديدار و گفتگو كرد.
به گزارش پايگاه اطالع رسانى استاندارى گلستان، در اين جلسه 
كه آقايان خاموشى، دكتر صميمى و خسروجردى از مسئولين شركت 
حضور  نفس  خواجه  بندر  پروژه  مجرى  و  ايرانيان  گذارى  سرمايه 
و  اجرايى  وضعيت  آخرين  پيرامون  نظر  تبادل  به  طرفين  داشتند، 
براى تسريع در اجراى  را  پرداخته و راه كارهايى  مشكالت موجود 

كامل پروژه اتخاذ نمودند.
دكتر صادقلو ضمن برشمردن تالشهاى صورت گرفته در راستاى 
ادبيات دولت تدبير و اميد در استان، به تشريح اهميت توسعه استان 
و ايجاد اشتغال در آن پرداخت و بر همدلى و هم زبانى كليه مسئولين 

استانى در اين هدف مقدس تأكيد كرد.
در  ها  برخى سياست  اتخاذ  به  اشاره  با  آقاى خاموشى  ادامه  در 
راستاى تقويت شركت مجرى و مسئول در اين پروژه اظهار اميدوارى 
كرد: مسئولين استان در ايجاد تسهيالت الزم كمك و همكاريهاى الزم 

را داشته باشند.
اهميت  بر  تأكيد  ايرانيان ضمن  مسئولين شركت سرمايه گذارى 
نقش بندر خواجه نفس در تحول و توسعه استان به ويژه منطقه آزاد 
برنامه  معاونت  اهتمام و جديت  از  برون،  اينچه  اقتصادى  و  تجارى 

ريزى استاندارى در حمايت از اين پروژه تشكر و قدردانى كردند.
تفكيك  و  مشخص  زمانى  جدول  تنظيم  بر  طرفين  خاتمه  در 
نمودن مسئوليت طرفين در حمايت و اجراى پروژه تأكيد و برخى از 

مشكالت و راه هاى برطرف نمودن آنها را احصاء كردند.
تجربه  داراى  ايرانيان  گذارى  سرمايه  شركت  است  ذكر  به  الزم 
سرمايه گذارى موفق و اجراى پروژه هاى بزرگ در استانهاى مختلف 
فرآورى  پتروشيمى،  نيروگاه،  ساخت  مانند  متنوع  هاى  حوزه  در  و 
محصوالت نفتى و ... مى باشد و در حال حاضر، دو پروژ بندر خواجه 

نفس و هتل پارتيا را در استان گلستان در دست اقدام دارد.

 سخنگوی شورای شهر انتخاب شد
ابراهيم  بيات:   محمد  آنه 
عطالر به عنوان سخنگوى شوراى 
گنبدكاووس  شهر  اسالمى 

انتخاب گرديد.
على پورمندى رئيس شوراى 
اعالم  گنبدكاووس  اسالمى شهر 
در  جلسه   اولين  از  بعد  داشت: 

سال جديد ديدار مردمى شوارى شهر شنبه عصر ابراهيم عطالر با آراى 
اكثريت اعضاى شوراى شهر به عنوان سخنگوى شوراى شهر انتخاب 

شد.
سخنگوى شوراى شهر با هماهنگى رئيس شوراى شهر، اطالعات 
مردم، مسئولين خبرهاى  به  را  اخبار و مسايل علنى شوراى شهر  و 

شوراى شهر را به اطالع اصحاب رسانه خواهد رساند.
نماينده ى  استاندارى  فنى  دفتر  پرسنل  عطالر  ابراهيم  مهندس 
فنى،  امور  در  مى باشد. وى  ماده 100 صد  در  اسالمى شهر  شوراى 

ساختمانى و طرح تفصيلى شهرى صاحب نظر است.

بهشتى:
سرانه ورزشی آموزش و پرورش 

گلستان بسيار پايين است
مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
محمد بهشتى عصر چهارشنبه در 
و  پرورشى  معاونين  گردهمايى 
تربيت بدنى، كارشناسان و مربيان 
تربيت بدنى استان گلستان به بيان 
فعاليت دبيران ورزش در مدارس 
محور  برنامه  گفت:  و  پرداخت 

كردن فعاليت ها از جمله سياست ها و اولويت ها در حوزه تربيت بدنى 
بوده است.

بهشتى به ارائه آمار اماكن ورزشى مدارس پرداخت و اظهار كرد: 67 
سالن سرپوشيده در داخل يا خارج از مدارس و 13 فضاى روباز ورزشى 

در اختيار داريم و هفت سالن نيز در حال ساخت است.
وى افزود: در حال حاضر 688 معلم تربيت بدنى در مدارس فعاليت 
مى كنند كه با كمبود 290 نفرى در حوزه نيروى انسانى براى تكميل دوره 
ابتدايى مواجه هستيم. وى از افزايش رشد اعتبارى تربيت بدنى خبر داد و 
گفت: رشد اعتبار توزيع شده در سال گذشته 185 درصد نسبت به سال 
هاى قبل افزايش داشته است. معاون تربيت بدنى و سالمت اداره كل 
آموزش و پرورش استان گلستان خاطرنشان كرد: طرح المپياد ورزشى 
درون مدرسه اى طرح مهمى بود كه با مشاركت بيش از 103 هزار دانش 

آموز و مشاركت والدين در سطح استان برگزار شد.
بهشتى با بيان اينكه سرانه ورزشى بسيار پايين است گفت: سرانه 
ورزشى آموزش و پرورش در استان 33 سانتى متر است كه از ميانگين 

كشورى در سطح پايين ترى قرار دارد.
وى به مهم ترين فعاليت ها و اولويت هاى حوزه تربيت بدنى اشاره 
كرد و گفت: يكى از اولويت هاى اداره سالمت و تندرستى، الگوسازى 
كرد:  تصريح  وى  است.  مدارس  هاى  بوفه  بر  نظارت  و  سالم  تغذيه 
هاى  آسيب  از  پيشگيرى  هاى  طرح  پوشش  نرخ  افزايش  و  گسترش 
اجتماعى در بين دانش آموزان و مدارس استان از جمله اولويت هاى اداره 

سالمت محسوب مى شود.
استان  پرورش  آموزش و  اداره كل  بدنى و سالمت  تربيت  معاون 
گلستان به بيان ديگر اولويت هاى اين اداره پرداخت و گفت: كيفيت 
بخشى برنامه هاى آموزشى و توانمندسازى ويژه مخاطبان و همچنين 
توسعه برنامه هاى مراقبت اجتماعى از دانش آموزان در برابر آسيب هاى 

اجتماعى اولويت هاى ديگر ما به شمار مى آيند. 

جاى خالى نيرو هاى متخصص در شهردارى آق قال

مواد آلى خاك استان گلستان زير يك درصد است

نقدى بر مقاله 
«دود اختالف شوراى شهر و شهردار به چشم شهروندان»
عبدالخليل .ى. اينچه برونى

كشاورزى  جهاد  حمايتى  خدمات  شركت  رييس 
استان گفت: وضعيت ماده آلى خاك در استان زير يك 
درصد است كه در طى پنج سال بايد حداقل به دو يا 

سه برسد.
 سيد صمد ضيايى،  در نشست با اصحاب رسانه 
استان با بيان اين كه براى بهتر شدن وضعيت مواد آلى 
خاك بايد از كودهاى آلى استفاده كنيم، اظهار كرد:بايد 
به دنبال تغيير استفاده در كودها نيز باشيم و به عنوان 
كودهاى  در  بايد  خاك  آلى  مواد  كمبود  دليل  به  مثال 

پتاسه به دنبال استفاده از سولفات پتاسيم برويم.

وى در ادامه با بيان اين كه سال گذشته جمعا 119 
هزار تن انواع كود دراستان به مصرف كشاورزى رسيد، 
گفت:  از اين مقدار 87 هزار و 11 تن كود ازته، 26 
هزار و 47 تن فسفاته و شش هزار و 23 تن نيز كود 

پتاسه بود.
ميانگين مصرف  با  اين كه ما هنوز  بيان  با  ضيايى 
كود در دنيا فاصله زيادى داريم ، گفت: آن چه سبب 
و  كود  شود  مى  كشاورزى  محصوالت  توليد  افزايش 
كه  است  حالى  در  اين  و  است  كشاورزى  هاى  نهاده 
كيلو  استان 75  متوسط كود در هر هكتار در  مصرف 

ودر كشور 350 كيلو است.
در  مصرف  تغيير  دنبال  به  ما  كرد:  تصريح  وى 
كودهاى شيميايى هستيم و در نظر داريم از كودهايى 

استفاده كنيم كه از لحاظ عملكردى بهتر باشند.
وى افزود: در كود ازته بايد بيشتر به دنبال مصرف 
سولفات و نيترات آمونيوم باشيم و در ازته نيز به دنبال 
اوره فرم هستيم كه به شكل گرانول استفاده شودو به 

لحاظ مصرف براى كشاورزان راحت تر است.


