
فرماندار ويژه گنبد: 
همدلی شوراها بايد ابتدا از خود آنها 

شروع شود
ياشار   – صحرا  هفته نامه 
فرماندار  و  استاندار  معاون  نيازى: 
شوراها  روز  در  كاووس  گنبد  ويژه  
شد  برگزار  فرهنگيان  باشگاه  در  كه 
روستا  اسالمى  شوراهاى  گفت: 
در  معمول  وظايف  انجام  بر  عالوه 

حل مشكالت اجتماعى، اشتغال، دعاوى و نيز مسائل امنيتى مربوط به 
روستاى خود نيز بايد نقش شايسته اى را ايفا كنند.

مهندس حميدى افزود: شوراها با مداخله به جا و آگاهانه مى توانند 
از بسيارى پرونده هاى قضايى جلوگيرى كنند و حل و فصل نمايند.

از آنجا كه منطقه گنبد از اقوام مختلف تشكيل شده، گاها ممكن 
ايجاد كنند و  امنيتى  اقداماتى ضد  از استان  افراد خارج  است برخى 
مشكالت  بروز  از  و  مطرح  امر  مسئوالن  با  را  مسائل  بايد  شوراها 

جلوگيرى كنند.
فرماندار گفت: با توجه به اينكه به فصل برداشت نزديك مى شويم 
و شرايط آب و هوايى مساعدى براى كشاورزان فراهم بود پيش بينى 

مى شود 200 هزار تن افزايش توليد گندم داشته باشيم.
فرماندار در خصوص عبور و مرور وسايل كشاورزى هشدار داد: 
با توجه به فصل  از شوراها و مسئولين راهنمايى رانندگى خواستيم 
ويژه كشاورزى عبور و مرور وسايل را تسهيل بخشند و جهت انتقال 

كمباين و تراكتور و تريلى ها دقت و همكارى الزم را داشته باشند.
ماشين آالت  و  وسايل  بودن  سرعت  كم  به  توجه  با  همچنين 
راهنمايى  و  راهدارى  توسط  الزم  تمهيدات  جاده  در  كشاورزى 

رانندگى اتخاذ شود تا شاهد حوادث ناگوار جاده اى نباشيم.
فرماندار گنبد افزود: با توجه به اتفاقاتى كه در كشورهاى حاشيه  
مى گذرد مقام معظم رهبرى امسال را همدلى و همزبانى دولت و ملت 
اجتماعى،  مسائل  در  پيشرفت  بر  عالوه  را  كشور  تا  كرد  نامگذارى 
به مقصود  اقتصادى در همدلى و همزبانى دولت و ملت  سياسى و 

اصلى برساند.
مهندس حميدى در پايان گفت: همدلى شوراها بايد ابتدا از خود 

آنها شروع شود تا بهتر بتوانند به مردم خدمت رسانى كنند.

نخستين  گام برای برون سپاری بخشی 
از فعاليت های دادگستری گلستان 

برداشته شد.
 از اين پس دادخواست گرگانى 
دفاتر  در  دادگسترى  جاى  به  ها  
خدمات الكترونيك قضايى  ثبت مى 

شود.
اين دفاتر با هدف كاستن مراجعات 
غيرضرورى مردم به دادگسترى ها ، راه 

اندازى مى شود.
در  گلستان  دادگسترى  كل  رئيس 
با  گرگان  در  دفتر  اين  افتتاح  مراسم 
الكترونيك  دفاتر خدمات  اين كه  بيان 
قضايى يكى از حلقه هاى مفقوده در راستاى تحقق دولت الكترونيك 
در استان بود  گفت: اين دفاتر يك گام رو به جلو ديگر براى تحقق 
آرمانى است كه براى  توسعه عدالت در دستگاه قضايى، آغاز كرده 

ايم.
احمد فاضليان با بيان اين كه در گام نخست ، ثبت دادخواست به 
اين دفاتر سپرده مى شود گفت: از امروز مردم براى ثبت دادخواست 
هاى خود به جاى دادگسترى گرگان ،بايد به دفتر  خدمات الكترونيك 
دوم  خيابان   ) نامجو  خيابان شهيد   ، وليعصر  ميدان  در  واقع  قضايى 

لشكر ) مراجعه كنند.
وى تصريح كرد : به تدريج ثبت  شكواييه ، تجديد نظر خواهى ، 

واخواهى و اظهارنامه نيز به اين دفاتر واگذار  خواهد شد.

احداث موزه بزرگ استان گلستان در 
گنبد کاووس

مقام  قائم  طاطار  ستار  حاج 
از  گنبد  شهر  اسالمى  شوراى 
جهت  زمين  هكتار   2 واگذارى 
كشور  سطح  در  كه  ملى  فرا  موزه 

بى نظير مى باشد، خبر داد.
با  افزود:  طاطار  مهندس 
ميراث  كل  مدير  كريمى  حضور 
ئ  موزه  گردشگرى  و  فرهنگى 
كاووس  گنبد  در  گلستان  بزرگ 
نظر  مورد  زمين  خورد.  كليد 
 7 زمين  شرقى  جنوب  ظلع  از 
طرف  از  داريوش  پارك  هكتارى 
درتاريخ  و  گرديد  اهداء  فرهنگى  ميراث  به  شهر  اسالمى  شوراى 
زده  آن  احداث  كلنگ  گلستان  استاندار  حضور  با   1394/2/28
شورا  قانون   55 ماده   6 بند  طبق  داشت  اظهار  طاطار  شد.  خواهد 
بيمارستان  موزه،  فرهنگى،  كارهاى  براى  اسالمى شهر، شهردار  ى 
ملى  موزه  از  بزرگتر  موزه  اين  نمايد.  واگذار  را  ملكى  ميتواند 
ميراث  كه  شود  اخذ  ماه   6 تا  آن  ساخت  مجوز  و  بود  خواهد 

فرهنگى پى گير آن مى باشد. 
قائم مقام شوراى شهر گنبد اذعان داشت، چنين موزه اى فعال 

در تهران و تبريز وجود دارد.
توسط  مذكور  طرح  كرد  تاكيد  طاطار  ستار  حاج  پايان  در 
شوراى اسالمى شهر در مورخه 1394/2/7 به تصويب رسيد وطى 
توافق بين شهردار و ميراث فرهنگى و گردشگرى 2 هكتار زمين از 
پارك 7 هكتارى داريوش جهت احداث موزه بزرگ شمال كشور 
گنبد  گردشگرى  فرهنگى-  ميراث  مدير  شاكرى  يافت.  اختصاص 
در سطح  موزه  اين  گفت:  موزه  احداث  در خصوص  نيز  كاووس 
كشور بى نظير خواهد بود، موزه بزرگ معموال در مكانى احداث 
مى شود كه بافت فرهنگى، بستر فرهنگى- باستانى داشته باشد كه 
گنبد كاووس حائز شرايط است با اجراى اين طرح گنبد كاووس 

متحول خواهد شد.
مدير ميراث فرهنگى و گردشگرى افزود اين موزه 15 ميليارد 
تومان هزينه در برخواهد داشت و بعد ازاحداث موزه آثار تاريخى 
و باستانى كشف شده از مكانهاى تاريخى: آبادان تپه، شهر تاريخى 
مازندران  بزرگ  موزه  در  كه  قابوس  تاريخى  برج  و  جرجان 

نگهدارى ميشود به اين موزه عودت داده خواهد شد.

منصور آق - دخالت نماينده مجلس گنبدكاووس 
در انتصاب مديران، جايگاه قانونى و پيامدها

مهر  محمود  دكتر  سوى  از  حكمى  طى  اخيراً 
دكتر  كشور،  فرهنگيان  دانشگاه  رئيس  محمدى 
عالى  آموزش  مركز  رئيس  عنوان   به  پنق  عبدالحكيم 
شهيد  بهشتى گنبدكاووس (تربيت معلم) منصوب شد. 
رئيس  مسعودى  دكتر  معارفه  و  توديع  روز  در 
پنق  دكتر  اتفاق  به  گلستان  استان  فرهنگيان  دانشگاه 
به  كه  بودند  گنبدكاووس  عازم  مراسم  برگزارى  براى 
علت مخالفت شديد دكتر عباسى نماينده گنبدكاووس 
معاون  درخواست  و  اسالمى  شوراى  مجلس  در 
پارلمانى وزير آموزش و پرورش از ميانه ى راه مجبور  

به بازگشت به گرگان شدند! 
در  و  نهاده  فراتر  نيز  اين  از  را  پا  عباسى  دكتر 
مجلس  اسفندماه   42 شنبه  "يك  روز  علنى  جلسه 
آموزش  وزير  به  شفاهى  تذكرى  در  اسالمى  شوراى 
و پرورش گفت: بكارگيرى مديران و مسئوالن ناتوان 
كه  فرهنگيان  دانشگاه  در  خصوص  به  بى كفايت  و 
صرفا با نگاه سياسى و حزبى صورت گرفته منجر به 
ايجاد اختالفات سياسى، قومى و منطقه اى شده است." 

(خبرگزارى خانه ملت)
ناتوان و بى  مديران و مسئوالن  از واژه "  استفاده 
كفايت در دانشگاه فرهنگيان" دقيقًا پس از ابالغ حكم 
دكتر پنق از سوى ايشان اعالم مى شود. دكتر مسعودى 
و دكتر پنق از اساتيد به نام و با سابقه دانشگاه  هاى 
مركز  و  فرهنگيان  دانشگاه  جمله  از  گلستان  استان 
آموزش عالى شهيد  بهشتى گنبد محسوب شده و طى 
هاى  دانشگاه  در  متعددى  هاى  سمت  گذشته  ساليان 
استان داشته اند و اين نسبت ها سزاوار فرهيختگان و 

اساتيد دانشگاهى استان نيست!
مسئول  يك  نصب  از  عباسى  دكتر  ممانعت  آيا 
را  آن  ساكنين  اكثريت  كه  در شهرستانى  زبان  تركمن 
سياسى،  اختالف  "به  دهند،   مى  تشكيل  ها  تركمن 
قومى و منطقه اى"  دامن زده است يا انتصاب ايشان، 
مسئوليت  مثل  مهمى  نه چندان  پست  در يك  هم  آن 

يك مركز آموزشى؟
اعتراض دكتر عباسى در انتصابات دولت تدبير و 
انتخاب  با  نيز  تر  پيش  و  بوده  سابقه  به  مسبوق  اميد 
مهندس  و  گلستان  استاندارى  به سمت  صادقلو  دكتر 
حميدى به سمت فرماندارى ويژه گنبدكاووس نيز ساز 

مخالفت نواخته بود.
نماينده گنبد در بسيارى از مسايل كالن كشورى و 
حتى استانى كه طبق اصل 48 قانون اساسى حق اظهار 
نظر دارد؛ موضع گيرى نمى كند اما در موضوع انتصاب 
مديران شهرستانى كه خارج از اختيارات و مسئوليت 
هاى قانونى يك نماينده است، حضورى پررنگ دارد!

با  مقابله  براى  كافى  توان  كه  وقتى  عباسى  دكتر 
را  گنبدكاووس  فرماندار  و  گلستان  استاندار  انتصاب 
تر  نماينده مجلس، مظلوم  اثبات قدرت  براى  نداشت 
از يك تركمن زبان اهل سنت پيدا نكرد. قوم محجوبى 
كه خود همواره در انتصاب ها و توزيع مديريت هاى 

اجرايى مورد بى مهرى قرار گرفته و مى گيرند!
براى  عباسى  دكتر  مخالفت  تداوم  ترديد  بدون 
در  ايشان  براى  پنق،  دكتر  انتصاب  حكم  اجراى 
ايشان  انتخابات آتى مجلس گران تمام خواهد شد و 
اكثريت  سوى  از  رأيى  هيچ  باشد  داشته  انتظار  نبايد 
قاطع مردم تركمن زبان حوزه انتخابيه اش به نام وى به 

صندوق ها ريخته شود!
موضع گيرى هاى دكتر عباسى در نصب مديران 
در  كنكاش  براى  دستاويزى  شهرستانى،  و  استانى 
مديران  انتصاب  در  مجلس  نمايندگان  قانونى  جايگاه 

دولتى شد كه در پى مى آيد.
*دخالت نمايندگان مجلس در انتصاب مديران، 

جايگاه قانونى و پيامدها
مراكز  بر  نظارت  براى  مردمى  حكومتى  نظام  هر 
و  ابزار  به  نياز  است؛  فساد آور  فى نفسه  كه  قدرت 
بر  مبتنى  هاى  نظام  در  دارد.  كارآمدى  هاى  مكانيسم 
دمكراسى، عالوه بر رسانه ها كه ركن چهارم دمكراسى 
قواى سه گانه قدرت محسوب مى شوند؛  بر  ناظر  و 

هاى  قدرت  بر  نظارت  براى  مردم  ابزار  مهم ترين 
سياسى و اقتصادى حاكم، در قالب مجلس و احزاب 
تعريف شده است. در قانون اساسى جمهورى اسالمى 
ايران نيز بر حق نظارت مجلس و نمايندگان پارلمان بر 
قوه مجريه تصريح شده است. بر همين اساس نيز امام 
خمينى (ره) بنيانگذار جمهورى اسالمى ايران مجلس 

را در رأس امور مى شمرد.
استيضاح وزيران و  و  اعطاى قدرت طرح سئوال 
قانون  سوى  از  مجلس  نمايندگان  به  جمهور  رئيس 
بوده؛ خود  بر قوه مجريه  نظارت  با هدف  اساسى كه 
موجب انتظارات فراقانونى و غيرمنطقى از سوى برخى 
نمايندگان مجلس شده و كه يكى از اين موارد در عزل 
استاندار،  تا  از وزير گرفته  و نصب مسئولين اجرايى، 

فرماندار، بخشدار و ... تجلى مى يابد.
استفاده از نظرات مشورتى نمايندگان براى انتخاب 
و انتصاب مديران اجرايى مى تواند مفيد باشد به شرطى 
كه در حد مشاوره باقى بماند؛ اما امروزه اين مهم از 
دايره مشورت فراتر رفته و نمايندگان مجلس دخالت  
استانى را حق خود  اعمال نظر در چيدمان مديران  و 

قلمداد مى كنند!
در اصل 75 قانون اساسى جمهورى اسالمى ايران 
بيان  گانه  سه  قواى  استقالل  و  تفكيك  صراحت  به 
انتصاب مديران استانى و  اين اساس  بر  شده است و 
شهرستانى از وظايف ذاتى قوه مجريه و دولت بوده و 
ورود نمايندگان مجلس به اين موضوع، خالف اصل 
استقالل قوا و بى توجهى به حدود و اختيارات قانونى 

قوه مجريه است.
در سال هاى اخير برخى از نمايندگان در انتصاب 
مديران دستگاه هاى اجرايى حوزه انتخابيه خود دخالت 
مستقيم داشته و متأسفانه اين دخالت غير قانونى به يك 

سنت تبديل شده است.
خطر  از  پيشگيرى  براى  نيز  وزيران  كه  آن  بدتر 
استيضاح  و  سئوال  نام  به  داموكلسى"  "شمشير 
برخى  در  كه  مى دهند  امتيازاتى  آنان  به  نمايندگان، 
اوقات مانعى در راه اجراى سياست ها و برنامه هاى 
مصوب و كارشناسى شده وزارت خانه است! در اين 
كسب  وزيران  هاى  دغدغه  از  يكى  نادرست،  روند 
به  مجبور  راستا  اين  در  و  بوده  نمايندگان  رضايت 
اعطاى پست هاى دولتى به مديران موردنظر نماينده و 
يا تصويب و اجراى برخى طرح هاى غيركارشناسى و 

بدون توجيه سياسى و اقتصادى مى شوند.
دخالت برخى نمايندگان در امور اجرايى استان در 
مواقعى خود از موانع اصلي توسعه استان بوده است. 
نمايندگان  ممانعت  به  توان  مى  ادعا  اين  اثبات  براى 
گرگان از اجراى پروژه راه آهن گرگان اينچه برون از 
در  كه  نژاد  احمدى  اقناع دولت  با  گنبدكاووس  مسير 
آهن  راه  نعمت  از  استان  دو سوم  آن  اجراى  صورت 
اترك  آهن  راه  كل  اداره  نام  تغيير  مى شد،  برخوردار 
آن  تابلوى  نصب  و  تصويب  از  پس  شرق  شمال  به 
توسط راه آهن كشور با تهديد به استيضاح  وزير راه و 

شهرسازى دولت روحانى و ... اشاره نمود.
اين گونه نمايندگان مجلس نه تنها طرح و برنامه اي 
علت  به  بلكه  ندارند؛  استان  و  كشور  توسعه ى  براى 
مانع  خود  گرا،  واپس  تفكرات  داشتن  و  نظرى  تنگ 
توسعه و موجب عقب ماندگي استان شده و خواسته 
يا ناخواسته به "اختالفات سياسى، قومى و منطقه اى" 

نيز دامن مى زنند!
اين در حالى است كه نمايندگان مجلس طبق قانون 
اساسى بايد نگاه ملى و حتى فراملى داشته و سياست 
هاى كالن بين المللى و ملى كشور را تبيين نمايند ولى 
هاى  گذارى  سياست  از  را  شأن خود  نشينان  مجلس 
استراتژيك ملى و فراملى به پايين ترين سطوح ممكن، 
استان، شهرستان،  اجرايى  مديران  يعنى عزل و نصب 
در  و  داده  تنزل  ورزشى  هيئت  يك  حتى  و  بخش 
وظايف  با شرح  تناسبى  هيچ  كه  بسيار جزيى  امورى 
آنان ندارد؛ دخالت مى نمايند كه متأسفانه اين مهم در 

ساليان اخير، حادتر و پررنگ تر شده است! 
*پيامدها و عوارض

نصب  و  عزل  در  مجلس  نمايندگان  هاى  دخالت 

پيامدهاى  نمايندگى،  جايگاه  شأن  كسر  بر  عالوه  ها 
ار  دارد.  دنبال  به  نيز  متعددى  اجتماعى  و  سياسى 
استقالل  رفتن  بين  از  به  توان  مى  پيامدها  اين  جمله 
مجبور  ناچار  به  مديرى  چنين  نمود.  اشاره  مديران 
است به خواسته هاى گروهى و حتى شخصى نماينده 
حوزه انتخابيه خود تن بدهد و اين خالف اصول اوليه 
مواقع خالف  برخى  بوده و ممكن است در  مديريت 

سياست هاى دولت نيز باشد.
نمايندگان  دخالت  ناخوشايند  پيامدهاى  ديگر  از 
نظارت  قدرت  تضعيف  مديران،  نصب  و  عزل  در 
نماينده اى  وقتى  است.  اجرايى  مديران  بر  نمايندگان 
است  مجبور  مى كند؛  ايفا  نقش  مدير  يك  نصب  در 
اغماض  ديده  به  را  مدير  آن  ضعف هاى  و  كاستى ها 

بنگرد و اين خالف وظيفه نمايندگى است.
يكى ديگر از عوارض اين دخالت ها، متوقع شدن 
انتخابات و به  هواداران كانديدهاى مجلس در دوران 
بر  گذارى  سرمايه  غلط  فرهنگ  تزريق  ديگر  عبارتى 
يك  به  يابى  دست  اميد  به  نمايندگى  نامزدهاى  روى 

پست و مقام دولتى است.
هم  كشورى،  خدمات  مديريت  قانون  اساس  بر 
درجات  بايد  كارمندان  ادارى،  اصول  و  قواعد  چنين 
ادارى را به صورت پلكانى طى كنند و پس از كسب 
هاى  پست  به  الزم  هاى  آموزش  و  تخصص  تجربه، 
فشارهاى  و  خواهى  سهم  ولى  يابند.  ارتقا  مديريتى 
رتبه  عالى  مقامات  برخى  (حتى  نمايندگان  از  برخى 
و  ادارى  اوليه  اصول  اين  كه  مى شود  باعث  دولتى) 
كسى  بر  شود.  گرفته  ناديده  شايسته ساالرى  اصل 
پوشيده نيست كه معرفى نزديكان نماينده مجلس براى 
كسب پست هاى مديريت هاى ادارى بدون توجه به 
توانمندى و تخصص آنان، نوعى باج دهى به هوادارانى 

است كه نماينده وام دار آنان است.
در  نماينده  "هر  اساسى  قانون  اصل 48  اساس  بر 
برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسايل 
به عبارتى  داخلى و خارجى كشور اظهار نظر نمايد." 
ديگر نمايندگى مقام و پستى ملى است و بر اين اساس 
مى  نظر  به  اما  بينديشند.  ملى  بايد  مجلس  نمايندگان 
رسد يكى از داليل دخالت هاى برخى از نمايندگان در 
نداشتن  مديران،  نصب  و  عزل  از جمله  اجرايى  امور 
توان مشاركت در مباحث ملى و  استراتژيك و  بينش 
فراملى بوده و خود را به مباحث استانى و شهرستانى 

محدود مى كنند.
از  گنبد،  مجلس  نماينده  رسانى  اطالع  پايگاه  در 
در  وى  دارد؛  وجود  كه  گزارشى  و  خبر   452 حدود 
استانى  و  ملى  مباحث  و  مسائل  به  مورد  از 01  كمتر 
نشست  بازديدها،  به  آن  بار   442 و  كرده   پيدا  ورود 
ها، مراسم هاى كلنگ زنى و افتتاح و . . . در شهر و 

روستاهاى حوزه انتخابيه اش مربوط مى شود!
سايت  در  شده  ثبت  كارى  بيالن  در  كه  گونه  آن 
از 111  است وى  آمده  گنبدكاووس  نماينده  شخصى 
طرح و اليحه اى كه از تير 1931 تا 42 اسفند 3931 در 
صحن علنى مجلس نهم مطرح شده، به تعداد انگشتان 
يك دست نيز اظهار نظر و ارائه طريق نداشته است. به 
عبارت ديگر ميزان مشاركت دكتر عباسى طى 3 سال 
حضور در مجلس شوراى اسالمى، تنها به 2 نطق در 
با اليحه بودجه سال هاى 39 و 49 و 2 بار  موافقت 

تذكر به وزراى دولت روحانى محدود مى گردد.
* سخن پايانى: 

افراد  انتخابات مجلس  طبيعى است كه در عرصه 
با بينش ضعيف سياسى، نماينده  اى از جنس خود را 
نيز  ضعيف  نمايندگان  و  مى كنند  همراهى  و  حمايت 
البى  و  رانت  دنبال  به  ها  حمايت  اين  جبران  براى 

سياسى براى هواداران ضعيف خود بر مى آيند. 
قانون  نيازمند  باطل،  دور  اين  از  رفت  برون  راه 
به استقالل قوا و اصالح و  نمايندگان، احترام  مدارى 
دگرگونى عميق در فرهنگ انتخاباتى است تا هواداران 
نامزدهاى نمايندگى به طمع پست و مقام از كانديداى 
توسعه  براى  و  خالصانه  بلكه  نكنند  حمايت  خاصى 

كشور، استان و حوزه انتخابيه تالش كنند!
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گزارشاخبار استان
رئيس شوراى شهر گنبد

گنبدکاووس فعال در حاشيه 
قرار دارد

على  بيات:  محمد  آنه 
اسالمى  شوراى  رئيس  پورمندى 
خصوص  در  كاووس  گنبد  شهر 
غسالخانه ى امام زاده يحيى بن زيد 
گفت: اين پروژه ى سنگينى است 

سال گذشته 20 ميليون تومان شوراى شهر تصويب و به 
آن اختصاص داد و سال جارى براى آرمگاه اهل سنت و 
تشيع جمعاً 200 ميليون تومان در نظر گرفتيم كه نسبت 
به بودجه ى سال گذشته ده برابر شده است در خصوص 
زمين غسالخانه ى آرامگاه اهل تشيع فعال به نتيجه نرسيديم، 
هزينه ى احداث آن سنگين است براى ساخت طرح فوق 

برنامه ى چند ساله در نظر بگيريم.
پورمندى در خصوص بودجه ى مصوب سال گذشته و 
جارى شهردارى اظهار داشت: سال گذشته با 33/5 ميليارد 
تومان بودجه شهردارى را بستيم كه با 46/5 ميليارد تومان 
ورودى به صندوق شهردارى را ناظر بوديم. در سال جارى 
با 45 ميليارد تومان مصوب بودجه داشتيم كه قطعا انتظار 

بيش از مبلغ فوق است.
رئيس شوراى شهر تاريخى گنبدكاووس افزود: آخرين 
وضعيت شهردارى دقيقاً مشخص نيست، اما بنا داريم وى را 
استيضاح نمائيم قطعاً اين كار صورت خواهد گرفت بالخره 
از 11 عضو شورا 7 نفر مخالف سرسخت شهردار هستند و 

از سياست هاى كارى او رضايت ندارند.
به خبرنگاران اين مژده را مى دهم كه با اصحاب رسانه و 
اهل مطبوعات با حضور شهردار در آينده اى نزديك به همراه 
اعضاء مخالف و موافق او نشست رو  در رو خواهيم داشت.
براى  پايدار  درآمد  خصوص  در  شهر  شوراى  رئيس 
شهردار اذعان داشت، مديريت شهرى نياز به درآمد پايدار 
جان   مختلف  بخش هاى  در  سرمايه گذارى  رونق  دارد 
تازه اى به مديريت شهرى خواهد داد، واحد سرمايه گذارى 
شهردارى فعاليت و ايده اى ندارد. درآمد پايدار با مشاركت  

بخش خصوصى مسير خواهد بود.
امالك تجارى با مساحت هاى بسيار در مناطق مختلف 
شهر وجود دارد شهردار با مشاركت و بدون آورده مى تواند 
سهام در امالك مذكور پس از ساخت داشته باشد. مشاركت 
شهردارى در طرح هاى فوق در آينده بودجه اى آماده براى 
فرمول هاى  شهردارى  مشاركت  بود،  خواهد  شهردارى 
خاص خود را دارد كه سود حاصل از مشاركت شهردارى 
را مشخص مى كند، پورمندى درباره ى توسعه ى فضاى سبز 
تأكيد كرد: زمين هايى در حاشيه رودخانه ها وجود دارد كه 
با انحراف مسير رودخانه به امور آب محول گرديده است. 
شهردارى با امور آب قرار داد 99 ساله مى بندد تا بسيارى از 
زمين هاى فوق به فضاى سبز تبديل شود، فكر مى كنم فضاى 
سبز سرانه براى هر نفر در گنبدكاووس 8 متر مربع مى باشد 

كه فعال با رقم واقعى فاصله داريم.
رئيس شوراى اسالمى شهر درباب توسعه ى گردشگرى 
بيان داشت: پتانسيل هاى بسيارى براى جذب گردشگران در 
شهر ما وجود دارد. وجود برج تاريخى قابوس بزرگترين 
بناى آجرى جهان، سد اسكندر محيط نيمه كويرى، جنگل 
آالگل-  بين الملل  تاالبهاى  وجود  1و2و  گلستان  سدهاى 
آلماگل، آجى گل و..... و آثار تاريخى آبادان تپه و...  باعث 
رونق صنعت توريزم در منطقه مى باشد. وجود 2 رودخانه در 
شمال و جنوب شهر يك فرصت است كه متأسفانه فعال به 
عنوان يك تهديد از آن ياد مى شود. ايجاد سدهاى الستيكى 
در بعضى مسيرهاى آن كشت درختان مثمر شهر در حاشيه 
و  اقتصادى  رونق  باعث  آن  ديواره هاى  ترميم  و  رودخانه 
گردشگرى و زيبايى شهر مى شود. مشكل اصلى گنبدكاووس 
در حاشيه بودن آن و عدم تبلغ جاذبه هاى تاريخى باعث 

رشد منفى صنعت گردشگرى شده است.
را  مسافربرى  پايانه ى  وضعيت  خاتمه  در  پورمندى 
مكانى  روس ها  بازار  پشت  سابق  شوراى  كردند.  تشريح 
را براى ترمينال اتوبوس در نظر گرفته اند كه از نظر امنيت 
واقعى  جايگاه  شهر  ترمينال  دارد،  مشكالتى  مسافرين 
براى  زمين هايى  نقطه   2 در  مى دهد.  نشان  را  شهروندان 
ترمينال مسافربرى در نظر داريم در ضمن براى مدت كوتاه 

ترمينال فعلى را ترميم خواهيم كرد.

بخشدار جديد بخش مرکزی 
گنبدکاووس معرفی شد

عبدالقيوم آق آتاباى، خبرنگار صحر: 
روز  آدينه  احمدرضا 
آيينى  برپايى  با  شنبه  سه 
شهرستان  فرماندارى  توسط 
از  آن  در  كه  گنبدكاووس 
حسين  مهندس  خدمات 
سابق  بخشدار  رضايى  
قدردانى شد به عنوان بخشدار 

جديد بخش مركزى معرفى گرديد.
بخش  اينكه  به  اشاره  با  گنبد  فرماندار  اين جلسه  در 
روستا   131 و  جمعيتى  نقطه   20 با  گنبدكاووس  مركزى 
كه در بزرگترين بخش استان گلستان است گفت: بخشدار 
جديد بخش مركزى به عنوان يك نيروى وزارت كشورى 
با بيش از 25 سال سابقه كار در بخشدارى اينچه برون و 
در  مديريت  براى  بارزى  ظرفيت  گنبدكاووس  فرماندارى 
بخش مركزى و خدمت به مردم دارد . احمدرضا آدينه كه 
مدرك فوق ليسانس علوم سياسى دارد و در دانشگاه هاى 
گنبد و گاليكش تدريس مينمايد. بعداز دستور وزير كشور 
(مبنى بر اينكه فرمانداران و بخشداران از بدنه وزارت كشور 
انتخاب گردند چون اين افراد داراى انگيزه، تجربه و آموزش 
پذيريهاى لوازم هستند) اولين بخشدار وزارت كشورى است 
كه سابقه فعاليت در تقريباً تمامى قسمت هاى بخشدارى 
و فرماندارى را دارد . وى بعنوان مسول سياسى انتظامى و 
معاون بخشدار داشلى برون و نماينده فرماندار در گمرك 
اينچه برون ، مسئول دبيرخانه شوراى تامين ، دبير شوراى 
مسئول  معاون   ، فرماندارى   حراست  سرپرست   ، تامين 
سياسى و انتظامى فرماندارى و ... در وزارت كشور سابقه 

فعاليت داشته است .

درد دل با مختومقلى در آق توقاى

دخالت نماينده مجلس گنبدكاووس در انتصاب مديران، 
جايگاه قانونى و پيامدها

منصور آق

موسم مراسم مختومقلى است  و فصل عرق ريزى 
رو ح اشعار و دردهاى اجتماعى است .اين دفعه اين 
قلم ميخواهد در سايه قدرت ملى و جهانى اشعارش و 
با هواى سفر به ديار آرامگاهش آق توقاى از دردهاى 
اجتماعى ، با زبان الكن نثر نگارنده از رمزو راز دنياى 
سياست با مختومقلى (مالى گركز ) استفتاء همدردانه 

نمايد. 
جناب اقاى روحانى در هفته هاى قبل حرفهايى در 
جمع نيروى پليس كشور عنوان نمودند در نوع خود بى 
نظير و  واكنشهاى  بيشترى را باعث گرديد و هر كسى 
از ظن خود يارش گرديد . اين قلم به اين بهانه گريزى 
ابالغ  و   روحانى  انتخاب  از  بعد  به صحبتهاى  ميزند 
استاندار  زبان   از  روحانى  نيت  و حسن  ارادت  ابراز 
گلستان به تركمنهاى ايران  كه بارقه اميد و تدبير در 
.و دستيار رييس  بود  بين تركمنها را شعله ور ساخته 
مجريه در امور اقوام جناب اقاى يونسى نيز با اين اقوال 
شفاهى هم نظر شده بود. از اين منظر اين سوال پيش 
ميايد چرا عليرغم  ارادت اين چنينى در سطوح باالى 
كشور باز هر گونه گشايشى و  باب عملياتى شدن تر 
استانى  در سطح  ادارى  جايگاه  و  پست  جايگاه   فيع 
براى تركمنها الك پشتى است ؟ ايا وقتش نرسيده است 
ويا  ؟  نماند  باقى  شفاهى  و  زبان  در حد  شعارها  اين 
وقتش نشده است اگر واقعا عملياتى شدن اين شعارها 

كشور  اجرايى  اول  رياست  شخص   دست  از  حتى 
ميان گذاشته  با مردم در  خارج است بصورت شفاف 
شود تا تكليف اينده حركتهاى بعدى  نظير راى دادن يا 
ندادن به كانديداهاى رييس اجرايى مشخص گردد ؟ و 
همينطور در هفته قبل خبرى بر روى  خروجى سايتها 
و جرايد از زبان وزير ارشاد قرار گرفت كه در سفرشان 
به استان سيستان و بلوچستان به مديركل آن استان  مى 
فرمايند از افراد اهل سنت براى يكى  از معاونت اداره 
كل ارشاد استفاده شود . اين سواالت سوالى را با استتار 
است  اين  آنهم  و  ميكشد  ميان  به  درونش  در  پاسخ  
ايا روحانى يك موعظه گر است يارييس  قوه مجريه 
كشور؟ ايا وزير ارشاد نيز وعظ و خطابه فرهنگى ميكند 
فرهنگى  متولى  و  سازمانى  و  اجرايى  اول  شخص  يا 
كشور؟ در مورد هر دو اين بزرگواران امكانش خيلى 
مخالفتى  ابراز  نگارنده   نظر  اين  با  كسى  است   كم 
داشته باشد مبنى بر اين كه در شرايط كنونى و بحث 
شخص  ايشان  و  نيست  گر  موعظه  روحانى   حاضر 
اول ساختار اجرايى كشور است . پس بنابراين ديدگاه 
مى طلبد جناب اقاى روحانى اگر واقعا دنبال عملياتى 
اقوام شاد كن هستند چرا  و  نمودن شعارهاى جذاب 
اين  شعارها وخواستها را در قالب مصوبات اجرايى در 
حد اختيارت خويش در قانون اساسى   به زير دستان و 
نمايندگان اجرايى در استانها به استانداران و همينطور 

وزير ارشاد به مديران كل ارشاد ابالغ نمى فر مايند تا 
اينگونه ارادتها و شعارها حالت اجرايى عينى بگيرد؟ 

به  منتقدانه  گريزى  قلم  اين  مباحث  اين  كنار  در 
بحث  در  اخيرا   . ميزند  گلستان   استان  طلبان  اصالح 
به  گلستان  استاندارى  ريزى  برنامه  معاونت  آلترناتيو 
انتخابات  در  شركت  متقاضى  استعفاى  قانون  خاطر 
جايگزين  طلب  اصالح  ربيعى  آقاى  جناب  مجلس 
آقاى  جناب  استاندارى  معاونت  آن  مستعفى  معاون 
نياوند شده است. در اين راستا آيا اصالح طلبان استان 
تركمنها  براى  قبال  را  معاونت  همان  كه  ندارند  خبر 
اند  نيامده  چرا  دارند  خبر  اگر  و   . اند  داده  خالى  جا 
را  تركمنها  بين  در  همفكرانشان  دوستان  نظر  حداقل 
فعاالن  رضايت  نخواستند  حداقل  چرا  ؟  شوند  جويا 
اصالح طلب تركمن را جلب نمايند؟  آيا اين يكه تازى 
دوستان اصالح طلب اين  سوال و نظر را القا نمى كند 
كه  تركمن ها فقط موقع راى گرفتن صيغه محرميت 
برايشان جارى است ؟  چه ميدانم پاسخ مالى گركز 

شايد اين است:
ماغتومقلى ياالن ياشريق سوزله مه 

نقصانينگ ايچينده خير گوزله مه
يكه ليك دردينگى ديگين گيزله مه

ايل اولوسدور دوستى يارى يكانينگ
* رشيد نافعى مدرس دانشگاه


