
چرا اصالحات
ايام  در 
بسر  ماه  خرداد 
كه  بريم  مى 
روزهاى  يادآور 
و  تاريخى 
در  اصالحى 
است.   كشور 
ه  گا آ د خو نا
هاى  انديشه 
به دنبال  اصالح طلبى در وجودمان زنده مى گردد كه اصوأل چرا 
رود؟   مى  پيش  دموكراسى  سمت  به  دنيا  چرا  هستيم؟  اصالحات 
هرچند مى دانم در اين خصوص مى توان كتاب ها ى زيادى را به 
رشته تحرير در آورد، اما در اين مقال خواستم اشاره اى هر چند 
اندك و گذرا به اين موضوع داشته باشم. اميدوارم دوستان و ياران 
ما  و  ببخشايند،  بر من  را  اين حقير  نقايص عريضهء  اصالح طلب 

را از راهنمائى هاى خود بى بهره نگذارند.
دو  در  خصوصأ  اصالحى  و  انقالبى  هاى  روش  سر  بر  بحث 
بطور  سياسى  نخبگان  و  روشنفكران  بين  نوزدهم  قرن  آخر  دهه 
به  گردد  برمى  ايران  در  طلبى  اصالح  تاريخچه  بود.  مطرح  جدى 
1629) كه توسط او اصالح طلبى  زمان شاه عباس اول (1587 – 
ايران،  در  طلبى  اصالح  ديگر  هاى  نمونه  ديگر  از  شد.  خوانده 
عباس ميرزا و ميرزا تقى خان اميركبير بودند و دكتر محمد مصدق 

نيز با انديشه هاى اصالح طلبى آشنا بود. 
هاى  روش  ولى  اند.  تاريخ  استثنائى  وقايع  جزو  انقالبها 
پتانسيل  همواره  جامعه  يعنى  تاريخند،  رايج  وقايع  جزو  اصالحى 
بيشترى براى توسل به روش هاى اصالحى دارد. انقالبها مى آيند 
و هنجارها را ويران مى كنند. اما در روش هاى اصالحى، هنجارها 
ويران نمى شود. اصالحگرايان، هنجارها يا قوانين موجود را نقض 
بدهند.  تغيير  نقد  طريق  از  آنرا  تا  كوشند  مى  بلكه  كنند،   نمى 
تغييرات را در چارچوب نظم موجود پديد  اصالحات مى خواهد 
امكان  اصالحى،  حركت  تحقق  الزمه  كند.  اصالح  آنرا  و  بياورد 
متصلب  نبايد  سياسى  ساخت  يعنى  است،  اصالحى  عمل  انجام 

باشد. 
نيست.  اى  تازه  موضوع  اصالحات،  مسأله  كه  اينست  واقعيت 
به  اصالحى  هاى  حركت  غالبأ  كه  دهد  مى  نشان  تاريخ  تجربه 
تابع يك سلسله  اصالحى  هاى  گيرى حركت  نشسته و شكل  ثمر 
جمعى  يا  فردى  تصميم  تابع  نه  هستند،  اجتماعى  هاى  قانونمندى 
زمينه  بگيرند،  شكل  اصالحى  هاى  حركت  اينكه  براى  نخبگان. 

هايى الزم است.
مى  شكل  اصالحات  چرا  كه  دارند  وجود  مختلفى  داليل 
گيرند،  يكى از عوامل، درجه فرهيختگى است. هرچه ميزان درجه 
فرهيختگى و آگاهى هاى جمعى باالتر باشد، ميزان توسل به روش 
بيشتر  اجتماعى  تغييرات  ايجاد  براى  آميز  مسالمت  و  مدنى  هاى 
است. فرهيختگى يا بينش يكى از موجبات استقبال مردم نسبت به 
روش هاى اصالحگرانه است. گزينه اصالحى مى تواند يك گزينه 

هميشگى باشد و در هر شرايطى ماندگار است. 
يكى از كاركردهاى انقالب اين است كه نيروهاى اجتماعى را 
آزاد مى كند و سد راه دموكراسى را از بين مى برد. دموكراسى در 
يك پروسه زمانى طوالنى حاصل مى شود و هيچ كس نبايد انتظار 
داشته باشد كه با يك انقالب، چند سال بعد يك دموكراسى تمام 
عيار داشته باشند، به قول يكى از بزرگان : دموكراسى يك فرآيند 

ميلى مترى است. 
دموكراسى و توسعه، پروژه اى نيست كه امشب تصميم بگيريم 
و  مواد  بايستى  برداريم.  خيز  و  كنيم  پرش  كيلومتر  يك  فردا  و 
به  تا  بچينيم  به صورت خشت خشت روى هم  را  بنا  اين  مصالح 
بام دموكراسى برسيم. نقش ما در ايجاد دموكراسى اينست كه مى 
توانيم در ساختن اين خشت ها، سرعت و دقت و كيفيت بيشترى 

را رعايت كنيم و كند و ضعيف عمل نكنيم. 
را  هايمان  روش  نيز  و  را  خود  توانيم  مى  زمان  گذشت  با 
اصالح و برخى عادات و رفتارهاى غير دموكراتيك خود را ترك 
كه  باشيم  داشته  دموكراتيك  اى  جامعه  كه  اينست  ما  هدف  كنيم. 
نژاد  از  فارغ  ايرانى  اقوام  همه  آن  در  و  باشد  اخالقى  و  معنوى 
برخوردار  جامعه  در  برابر  شهروندى  حقوق  از  مذهب  و  زبان  و 
مذهب  جامعه ضد  و  الئيك  جامعه  دنبال  نه  طلبان  اصالح  باشند. 

اند و نه دنبال جامعه غيراخالقى اند. 
است. هدف  اساسى  قانون  و  نظام  به  وفادارى  اصالحات  پايه 
اصالحات رسيدن به نقطه اى خاص نيست كه ديگر امور در قياس 
فراهم  اصالحى،  حركت  غايت  بلكه  روند،  بشمار  فرعى  آن،  با 
و  رقابتى  قانونمند،  آميز،  مسالمت  زندگى  شرايط  و  بستر  آوردن 
نمى  تنها  نه  طلبان  اصالح  پس  است.  ايرانيان  همه  براى  بانشاط 
تحقق  براى  غيراخالقى  و  خشن  غيرقانونى،  ابزارهاى  از  توانند 
نتيجه  قانونى كه  از روش هاى  بلكه حتى  برند،  مقصود خود بهره 

اش تحريك طرف مقابل باشد، استفاده نخواهند كرد.
سياسى  جريان  هر  يا  گراى  اصول  خواهران  و  برادران  پس 
حذف  دنبال  طلبى  اصالح  منطق  كه  بدانيد  طلبى،  اصالح  مخالف 

  ! نيست، حتى حذف مخالفين 
بر مسأله مشاركت حداكثرى مردم  تمركز اصلى اصالح طلبان 
سوال  هميشه  است.  خود  سرنوشت  تعيين  براى  انتخابات  در 
اساسى براى متفكرين سياسى و اجتماعى اين بوده كه براى برون 

رفت از وضعيت موجود چه بايد كرد؟ 
فرهنگ  تسلط  و  دموكراسى  و  صلح  عصر  در  كه  امروزه 
مسالمت و مدارا ( فرهنگ پيامبر گرامى اسالم ) كه انديشه مهاتما 
گاندى و نلسون ماندال الگوهاى معتبر شناخته شده است، بسر مى 
اين  تواند  مى  طلبان  اصالح  هاى  ديدگاه  مهمترين  بنابراين  بريم. 

باشد كه :  
 پيگيرى اصالحات در كشور در عرصه هاى مختلف1- 
و 2-  مردمى  مشاركت  و  مدنى  هاى  آزادى  گسترش   

تالش براى تأمين حداكثر حقوق شهروندى مردم 
در 3-  كشور  جايگاه  ارتقاء  سياست خارجى،  عرصه  در   

سطح جهانى و پيشبرد اهداف و منافع ملى در سايه گفتگو و پرهيز 
از برخورد مستقيم با قدرتهاى بزرگ.  

سياسى  تاريخ  در  كه  نمايم  يادآورى  خواهم  مى  انتها،  در     
تصميم  و  شجاعانه  تاريخى  اصالحى،  حركت  هيچوقت  كشور، 
انتخابات رياست  فداكارانه جناب آقاى دكتر محمدرضا عارف در 
نخواهد  فراموش  جامعه  ذهن  و  ياد  در    1392 خرداد  جمهورى 
روايت  و  ثبت  ماندگار،  هميشه  ايران،  اصالحات  تاريخ  در  و  شد 

خواهد شد...
رادمهر  عبدالغفار 

  دبير كميته اقوام و مذاهب استان گلستان

بين  كه  مسايلى  صحرا:  خبرنگار   – بيات   آنا 
شهردارى و شوراى شهر وجود دارد موضوعى عادى 
است و انشاا... كامال حل خواهد شد و در حال رفع 
شدن است و ما با تمام قوا و قدرت در خدمت شما 

مردم هستيم. 
شهريور 1392 بعد از معارفه ى شوراى دوره ى چهارم 
طى نشستى با تمامى اعضا در بخش عمرانى شهر سياست 
كلى خود را در قالب طرح هاى كوتاه مدت، ميان مدت  
اولويت  در  محروم  مناطق  كرديم،  ترسيم  درازمدت  و 
كارى شورا قرار گرفت، توسعه ى متوازن شهر مدنظر ما 
بود. بخش هايى از محالت غرب طى چندين سال هنوز 
جدول كشى در آن صورت نگرفته بود، قطعا در اولويت 
قرار مى گرفت. جدول كشى، آسفالت كوچه و خيابان ها 

بخشى از كارهاى عمرانى محسوب مى شود.
رئيس شوراى اسالمى شهر گنبدكاووس در جمع 
نمازگزاران مصلي نماز جمعه اهل سنت با بيان مطالب 
افزود: اولويت هاى اصلى شهر را  فوق طى گزارشى 
آسفالت خيابان ها و كوچه ها و توسعه فضاى سبز شهر 
گنبد تشخيص داديم. 14 خيابان بزرگ را براى اين كار 
مشخص نموديم. خيابان ها و معابرى كه 20 سال رنگ 
نديده  خود  به  را  شهردارى  آالت  ماشين  و  آسفالت 
بودند مثل خيابان دارايى، شهيد چمران، خواجه عبداهللا 

انصارى، فردوسى، علوى، بخارائيان و . . . 
تكيه  با  شورا  مصوبه  اين  تحقق  گفت: چون  وي 
پيش  كندى  به  شهردارى  آالت  ماشين  و  امكانات  بر 
سرعت  براى  نبود؛  شورا  رضايت  مورد  و  رفت  مى 

مصوبه  طى  عمرانى  عمليات  به  بخشيدن 
اى به شهردارى اجازه عقد قرارداد با بخش 
خصوصي به ميزان 2 ميليارد تومان داده شد. 
طبق قرارداد بخش خصوصي موظف شد 17 
و  ها  خيابان  روكش  براى  آسفالت  تن  هزار 
آسفالت كوچه ها استفاده كند كه تاكنون 10 
هزار تن آن انجام شده و در حال حاضر هم 
معابر  و  خيابان  روكش  و  آسفالت  عمليات 

ادامه دارد. 
 2 بودجه  شد:  يادآور  پورمندي  علي 
ميليارد تومانى اختصاص يافته به اين پروژه 
ها از اعتبارات سال 93 شهردارى بوده و هنور 
در  كار  تداوم  براي  هم   94 سال  بودجه  به 
اختيار داريم و انشاا... اكثر خيابان ها روكش 

آسفالت خواهد شد. در مجموع طي 2 سال عمر شورا 
حدود 300  كوچه و معابر شهر آسفالت شد.

ايجاد و بازسازي فضاي سبز و پارك ها 
ايجاد فضاى  او گفت: اولويت دوم شوراى شهر، 
هدف  اين  راستاى  در  بود.  پارك ها  بازسازى  و  سبز 
در  كاشانى  پارك  فرهنگيان،  شهرك  در  معلم  بوستان 
غرب شهر، 2 پارك در خيابان خيام شمالى و جنوبى، 
بازسازى پارك هاى مالنفس انجام شد و پارك جامى 
نيز در حال انجام است. مطالعات اوليه بازسازى پارك 
به 4 قسمت  را  آن  انجام شده و  داريوش  7 هكتارى 
بازسازى  مطلوبى  نحو  به  انشاا...  كه  ايم  كرده  تقسيم 
خواهد شد. مژده اى كه دوست دارم اعالم نمايم اين 
داريوش را  پارك  از ضلع شمالى  است كه دو هكتار 
تا  داديم  اختصاص  استان  بزرگ  موزه  احداث  براى 
در جذب  گنبدكاووس  هاى  جاذبه  از  يكى  عنوان  به 

مسافرين به گنبد موثر باشد.
 رئيس شوراي اسالمي شهر گنبدكاووس ادامه داد: 
در حال حاضر سرانه فضاى سبز شهروندان گنبدى 8 
مترمربع است كه رقم خوبى است اما هنوز با استاندارد 
جهانى فاصله دارد و تالش خواهيم كرد تا ميزان آن را 

به حد مطلوب برسانيم.
ترافيك شهري و پاركينگ

گنبد  شهر  مشكالت  از  ديگر  يكى  گفت:  وي 
فروش  قبلى  شهر  شوراى  سياست  است،  ترافيك 

از  و  بوده  احداثي  اماكن  و  ها  ساختمان  پاركينگ 
شده  تجميع  نيز  تومان  ميليارد   8-7 حدود  آن  طريق 
در  طبقاتى  پاركينگ  احداث  براى  را  زمين هايى  ما  و 
شمالى  حافظ  خيابان  در  جمله  از  كرديم  خريد  شهر 
در نزديكى برج قابوس و مركز شهر و نقاطى از شهر 
درنظر  طبقه   8 در  طبقاتى  پاركينگ  احداث  براى  را 
گرفته ايم. 400 متر زمين نيز در حافظ جنوبى داريم كه 
3 ماه پيش كلنگ آن زده شد و بزودي به بهره بردارى 
خواهد رسيد. زمين آتش نشانى فعلى در خيابان خيام 
جنوبى نيز توسط شهردارى براى احداث پاركينك در 
نظر گرفته شد كه پيمانكار آن نيز قول داد طى چند ماه 
آينده آن را به اتمام برساند. با انجام اين تمهيدات انشاء 

ا... به زودى ترافيك شهرى و موضوع پاركينگ ها در 
گنبد سر و سامان خواهد يافت.

آب هاي سطحي و پروژه فاضالب شهري
 پورمندى ادامه داد : آب هاى سطحى شهر يكي از 
معضالت هميشگي گنبد بوده و هست، با توجه به قرار 
گرفتن شهر گنبد در منطقه پست،آب هاي سطحي در 
خيابان ها جمع مى شود. براى رفع اين معضل حدود 
يك كيلومتر لوله گذارى كرديم. مشكل بلوار دانشجو 
حل شد، در خيابان فردوسى شمالى در حال اجراست 

و در بلوار سينا نيز مطالعات آن انجام شد.
همين  در  مهم  موضوع  ساخت:  نشان  خاطر  او   
راستا، پروژه فاضالب شهرى است كه 15 سال پيش 
در  است. طرح  كاره  نيمه  هنوز  و  آغاز شده  گنبد  در 
مجموع طرح بسيار خوبى است ولى به علت صحيح 
نبودن مطالعات اوليه آن هنوز به نتيجه نرسيده. در اين 
شود؛  ساخته  خانه  تصفيه  ابتدا  كه  اين  جاى  به  طرح 
تمام خيابان هاى شهر كنده كارى و لوله گذارى شده 
و االن بسيارى از لوله ها پايين تر از تصفيه خانه قرار 

گرفته است!
فاضالب  اداره  مسئولين  مهم  اين  پيگيري  براي 
و  از جلسات  بعد  و  كرده  دعوت  به شورا  را  شهرى 
نشست هاى مختلف متعهد شدند در 5 فازبندى اين 
پروژه را اجرا نمايند. در حال حاضر فاضالب بسيارى 
مجبور  شهردارى  و  ريزد  مى  ها  خيابان  به  منازل  از 

است آن را به رود گرگان هدايت كند. با اين توصيف 
و با ريختن فاضالب شهرى به داخل رودخانه گرگان، 
هيچ طرح عمرانى و زيباسازى در حاشيه رود گرگان 

قابل اجرا نيست.
برخي اقدامات شوراي شهر

اشاره  با  گنبدكاووس  اسالمي شهر  رئيس شوراي 
هاى  طرح  از  افزود:  شده  انجام  عمراني  اقدامات  به 
اجرا شده مي توان به موزاييك فرش سطح مساجد و 
مدارس شهر است كه با 200 ميليون تومان، موزاييك 
تومان  ميليون   300 اختصاص  با  امامزاده  بلوار  فرش 
مى  تردد  مسير  اين  در  كه  زيادى  زائران  به  توجه  با 
كنند، بازسازى بلوار امامزاده كه در حال اجراست، 200 
قبرستان  آرامگاه ها و  بازسازى  براى  نيز  ميليون تومان 
براى  ميليون   100 كه  است  شده  مصوب  گنبد  شهر 
آرامگاه هاى اهل سنت و 100 ميليون نيز براى آرامگاه 
اهل تشيع در نظر گرفته شد. براى خروج محله چاى 
بويى از حالت روستايى به شهرى نيز تالش هايى انجام 
قهرمانى  آليش  كشتى  برگزارى  در  گنبد  ميزبانى  شد. 

آسيا نيز با حمايت مالى شوراى شهر انجام شد.
پروژه هاي آتي شوراي شهر گنبد

علي پورمندي اظهار داشت: پروژه هايى كه براى 2 
سال آينده شوراى شهر و شهردارى در نظر گرفته ايم 

بدين شرح است: 
ترمينال �  مسافربرى،  ترمينال  جايى  به  جا 

ترمينالى  تا  نيست. در صدديم  گنبد  نام  فعلى در حد 
بزرگ زيبنده نام گنبد احداث كنيم. زميني نيز براي اين 

منظور در نظر گرفته شده است.
به �  توجه  با  بازار  جمعه  مكان  تغيير 

ايجاد  محل  ساكنين  براى  كه  هايى  مزاحمت 
به  جا  براى  مطالعه  و  بررسى  حال  در  كرده، 
جايى آن هستيم هر چند كار بسيار سختى است 

ولى تالش خود را خواهيم كرد.
اصالح مسير رودخانه گرگان و آزادسازى � 

فضاهايى در آن ها اين فضاها را جانمايى كنيم. 
و  سبز  فضاهاى  كمبود  به  توجه  با  مهم  اين 

ورزشى در سطح شهر حائز اهميت است.
ايجاد بازارچه محالت طرحي است براى � 

جمع آورى دست فروشان كه در حال بررسى 
است و محل هايى نيز پيش بيني شده است. 

مناطق �  در  محالت  هاي  پارك  احداث 
قديمى شهر كه كمتر فضاى سبز در آن ها پيش 

بينى شده، 
اساس �  بر  قابوس  برج  حريم  آزادسازى 

گذشته  سال  در  كه  يونسكو  جهانى  سازمان  شرايط 
يك ميليارد تومان براى آن هزينه شده و ادامه خواهد 

داشت، 
ايجاد ايستگاه آتش نشانى در شمال گنبد � 

كه محل آن نيز مشخص شده است،
 ادامه جاده كمربندى، راه اندازى كارخانه � 

آسفالت، 
احداث درياچه مصنوعى در شمال شهر و � 

بسياري طرح هاي ديگر است.
پرسنل  و  شهردار  از  خود  سخنان  ادامه  در  وي 
خدوم شهردارى تشكر كرد و گفت:  همه مواردى را 
كه در اين گزارش برشمردم توسط اين عزيزان انجام 

شده است.
رئيس شوراي اسالمي شهر گنبدكاووس در پايان 
به اعالم شعار سال 94 از سوي رهبر معظم  با توجه 
هم  و  دلى  هم  ملت،  و  دولت  عنوان  تحت  انقالب 
زبانى، گفت: شوراي شهر گنبد نيز هم دل با همكاران، 
با  زبانى  هم  و  ادارات  مسئولين  و  فرماندار  شهردار، 
شهروندان عزيز گنبد كاووس براي آبادانى شهر بزرگ 

و تاريخى گنبدكاووس تالش مي كند.
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گزارشديدگاه
تجليل آخوند حنفی از شخصيت 

واالی امام خمينی (ره)

به گزارش سايت ساحل گميشان ؛ آخوند حنفي گفت : بعد از 
انقالب به رهبري امام خميني وضع مالي مردم بهتر شد و عدالت 
در جامعه برقرار شد و مردم به هدف انقالب خود رسيدند.
آخوند حنفي امام جمعه سيمين شهر در مراسم گراميداشت 
بزرگ  آرخ  روستاي  در  كه  خميني  امام  ارتحال  سالگرد 
به  ايران  اسالمي  انقالب  گفت:  شد  برگزار  گميشان 
زندگي  شدن  بهتر  براي  بود  راهي  خميني  امام  رهبري 
افتاد اتفاق  مردم  زندگي  در  خوبي  به  امر  اين  و  بشريت 
وقتي امام خميني رهبري كشور را در دست گرفت زندگي 
قبل  به  نسبت  مردم  و  داشت  مردم  همانند  ساده  بسيار 
بودند  بهتر و شاهد اجراي عدالت در جامعه  زسطح رفاه 
مردم ايران عاشق اسالم بودند و با هدف زنده كردن اسالم 
قيام كردند و به اين هدف مهم خود هم رسيدند و اين يعني 

انقالب ما راهي براي بهتر شدن زندگي بشريت است.

رئيس هيئت مديره و مديرعامل 
جديد شركت آب منطقه ای گلستان 

معرفی شد
رئيس هيئت مديره و مديرعامل جديد شركت آب منطقه 
اى گلستان روز سه شنبه دوازدهم خردادماه طى مراسمى 

معرفى شد.
گزارش  به 
عمومى  روابط 
شركت آب منطقه 
اى گلستان گلستان 
كه  مراسمى  در 
دكتر  حضور  با 
ر  ا ند ستا ا قلو د صا

گلستان، مهندس حاج رسوليها مشاور وزير نيرو و مدير عامل 
شركت مديريت منابع آب ايران، مديران صنعت آب وبرق و 
مديران كل و معاونين دستگاه هاى اجرايى استان گلستان در 
محل سالن اجتماعات شركت گاز استان برگزار شد مهندس 
على نظرى به عنوان رئيس هيئت مديره و مديرعامل شركت 
آب منطقه اى گلستان معرفى شد و از زحمات مهندس ايرج 

حيدريان  مديرعامل سابق اين شركت قدر دانى بعمل آمد.
استاندار گلستان در آيين معارفه گفت: مديريت منابع آب 
در توسعه استان نقش برجسته اى دارد و اگر چنانچه كوتاهى 
در اين مديريت صورت گيرد آينده ى توسعه استان زير سوال 

مى رود.
دكتر حسن صادقلو تصريح كرد: آب مسئله و چالش 
امروز جهان است و مهمتر از منابع آبى مديريت آب و منابع 
آبى است و براى استان كم آبى همچون گلستان اين مسئله از 
اهميت بااليى بر خوردار است. وى افزود: گلستان بودن نام 
اين استان ما را براى دفاع از محروميت هاى استان با مشكل 
مواجه كرده و كمتر كسى باور مى كند كه سرانه آب اين استان 
از ميانگين كشورى كمتر است و زمين هاى شمالى استان در 

حال تبديل شدن به بيابان هستند.
دكتر صادقلو  با تشريح وضعيت زمين هاى شمالى استان 
،خاطر نشان كرد: بايد زهكشى عراضى شمالى استان هر چه 
زودتر آغاز شود چرا كه آن مناطق به دليل همجوارى با بيابان 
قره قوم كشور تركمنستان شديداً استعداد بيابانى شدن را دارد.
وى با اشاره به وقوع 110 سيل در 30 سال گذشته استان، 
يادآور شد: اگر چه همه مى دانند مسئله اى همچون سيل 
بحران مكرر اين استان است و حتى طرح هاى مطالعاتى و 
جامع آن نيز در اين استان تهيه شده اما مشخص نيست كه 

چرا گلستان در اين موضوع كمرنگ ديده مى شود.
به عنوان يك  بر سد سازى  تاكيد  با  استاندار گلستان 
واقعيت گريز ناپذير در گلستان، گفت: بايد تمامى سدهايى 
كه در حال اجراست به پايان برسد و همچنين سد هايى كه 
در مرحله مطالعه قرار دارند ، كارشان با جديت پيگيرى شود.
همچنين مهندس حاج رسوليها مشاور وزير نيرو و مدير 
عامل شركت مديريت منابع آب ايران اظهار داشت:كاهش 
بارندگى در كشور 20 درصد بوده در حاليكه اين رقم در 
گلستان به 23 در صد در سال گذشته رسيده است و اين 

استان به شدت تحت تنش آبى قرار دارد.
مهندس محمد حاج رسوليها با بيان اينكه بارندگى يكى 
از شاخص هاى تنش آبى است، يادآور شد: گلستان يكى از 
چهار استان بحرانى كشور در سال آبى 94 است و توجه به 

آن از اولويت هاى وزارت نيروست.
در ادامه اين مراسم مديرعامل جديد شركت آب منطقه 
اى گلستان نيز بر انجام فعاليت هاى سازمانى مبتنى بر وظايف 

محوله تاكيد نمود.
 مهندس على نظرى افزود: محدوديت منابع آب براى 
همه واضح و روشن است و استحصال غير استاندارد آب 
از منابع زير زمينى سبب مى شود تا در اين بخش با مشكل 
جدى روبرو باشيم. مدير عامل جديد  شركت آب منطقه 
اى گلستان تصريح كرد: رشد جمعيت، توسعه بخش هاى 
مختلف، محدوديت منابع مالى، نگرش سنتى به آب و تغيير 

اقليم سبب شده تا تقاضاى آب بيشتر شود. 
گفتنى است مهندس على نظرى از اعضا هئيت مديره 
شركت آب منطقه اى گلستان بوده كه پيش از اين سمت 
مشاور مدير عامل اين شركت و سوابق مديريتى همچون 
مدير عاملى شركت آب و فاضالب شهرى استان گلستان 

را به همراه دارد.
الزم به ذكر است  مهندس ايرج حيدريان  به مدت 4 
سال عهده دار سمت مديرعاملى در شركت آب منطقه اى  

گلستان بود.

رئيس شوراي شهر گنبدكاووس:
توسعه ى متوازن شهر مدنظر شوراى شهر است

معاون امور مسافرى راه آهن جمهورى اسالمى ايران 
به همراه مديركل راه آهن شمال شرق 2 (گلستان)، پيش 
از ظهر سه شنبه 12 خرداد، با استاندار گلستان ديدار و 

گفتگو كردند.
به گزارش پايگاه اطالع رسانى دانشجويان و دانش 
اطالع رسانى  پايگاه  از  نقل  به  ايران  تركمن  آموختگان 
استاندارى گلستان، مهندس راشدى و مهندس قربانيان در 

اين ديدار پيرامون بازسازى و توسعه ايستگاه مسافرى راه 
آهن گرگان و بندرتركمن با دكتر صادقلو گفتگو كردند.

بر اساس اين گزارش، طى نياز سنجى صورت گرفته 
با  اداره كل راه آهن شمال شرق 2 (گلستان) و  توسط 
همكارى ادارات كل گمركات و حمل و نقل و پايانه هاى 
استان در آينده اى نزديك، قطار مسافربرى محلى گرگان 

– اينچه برون راه اندازى خواهد شد.

همچنين مقرر شد، اداره كل راه آهن شمال شرق 2 
(گلستان) نسبت به بررسى تعداد مسافرى كه در مسير 
از  پس  تا  نمايند  اقدام  كنند،  مى  تردد  گنبد  به  گرگان 
مشخص شدن وضعيت و طى مكاتبه با راه آهن جمهورى 
اسالمى ايران، مطالعات طرح احداث خط آهن گرگان به 

گنبد در اولويت قرار گيرد.

فرمانده هنگ مرزى اترك گنبدكاووس پس از ديدار 
با همتاى تركمنستانى خود گفت: به منظور جلوگيرى از 
گسترش آتش سوزى در اراضى دو طرف مرزها، توافقنامه 

همكارى بين ايران و تركمنستان امضا شد.
سرهنگ على احمدزاده روز سه شنبه هفته گذشته 
در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: در جريان مالقات 
ديپلماتيك مرزبانان دو كشور قرار شد به محض بروز 
از طرفين، معاونين مرزبانان  آتش سوزى درخاك يكى 
موضوع را سريعا با برافراشتن پرچم درعالمت مرزى 157 
به همتاى خود اطالع رسانى و اقدامات مشتركى را براى 
مهار كانون آتش با استفاده از تمام امكانات و تجهيزات 

ممكن بكار گيرى كنند.
وى گفت: بر اساس اين توافقنامه قرار شد به منظور 
جلوگيرى از بروز آتش سوزى در خط مرزى ، آموزش 
هاى الزم به ماموران مرزى و مرزنشينان دو طرف داده 

شود.
به گفته وى، بر اساس توافق انجام شده مقرر شد در 
جاهايى كه امكانات اجازه مى دهد ' نوار تراشيده ' (شخم 
زدن زمين با ديسك يا آتش بر) در طول مرزها اجرا شود.
مرزبان درجه يك مرزبانى جمهورى اسالمى دستور 
ديگر اين جلسه گفت: در اين جلسه مقرر شد موضوع 
اترك  عمليات اصالح مسير و اليروبى رودخانه مرزى 

از عالمت مرزى 165,3 تا 157 از طريق مقامات باالتر 
دو كشور بررسى و نتيجه بررسى ظرف مدت يك ماه به 

يكديگر به صورت كتبى اطالع رسانى شود.
در اين ديدار كه در محل مالقات مرزى ايران برگزار 
مرزبانى  هنگ  فرمانده  اف  بايرام  بايرام  سرهنگ  شد، 
افسران   ) فنى  كارشناسان  اترك،  منطقه  در  تركمنستان 
ژئودژ) و كارشناسان امور آب دو كشور ايران و تركمنستان 

حضور داشتند.
مرزهاى  از  مراقبت  دار  عهده  اترك  مرزى  هنگ 
در  تركمنستان  جمهورى  با  ايران  اسالمى  جمهورى 

محدوده استان گلستان است. 

رشته  دكترى  و  ارشد  كارشناسى  دانشجويان 
جنگلدارى و جنگل شناسى دانشگاه علوم كشاورزى 
اعضاى  از  جمعى  همراه  به  گرگان  طبيعى  منابع  و 
هيات علمى دانشكده علوم جنگل و مرتضى ابراهيمى 
براى  زاگرس  شناسى  جنگل  كتاب  نويسنده  رستاقى 

ارتقاء سطح علمى و برگزارى دروس عملى از جنگل 
هاى غرب كشور ديدن كردند.

در اين بازديد پنج روزه دانشجويان از جنگل هاى 
ارسباران، فندقلو اردبيل، جنگل هاى بلوط اهر، پوشش 
گياهى  پوشش  اروميه،  درياچه  اسالمى  گياهى جزيره 

رويشى  ناحيه  هاى  جنگل  ارس،  رودخانه  حاشيه 
ايران  هاى  بانه، جنگل  و  پيرانشهر، سردشت  زاگرس 

تورانى فيروزكوه و ... بازديد به عمل آوردند.

قطار مسافربرى محلى گرگان – اينچه برون بزودى راه اندازى خواهد شد

ايران و تركمنستان براى مهار آتش سوزى در نوار مرزى همكارى مى كنند

بازديد پنج روزه دانشجويان جنگلدارى از جنگل هاى استان


