
امام جمعه گرگان: 
دفاع قاطع رهبری از تيم مذاکره کننده 

حجت را تمام کرد
به گزارش خبرنگار ايرنا آيت 
نورمفيدى در خطبه     اهللا سيدكاظم 
با  گرگان  امروز  جمعه  نماز  هاى  
معظم  مقام  اخير  سخنان  يادآورى 
نظام  با مسئوالن  رهبرى در ديدار 
رهبرى  حمايت  باوجود  افزود: 
و  ملت  امين  تيم  اين  افراد  اينكه  بر  تصريح  و  كننده  مذاكره  تيم  از 
متدين هستند، متاسفانه عده اى مسائل را طور ديگرى جلوه مى دهند.
عضو مجلس خبرگان رهبرى با بيان اينكه سخنان رهبر معظم انقالب 
فصل الخطاب است، ابراز داشت: خط قرمز همه ما در جامعه اسالمى 

رهبرى و واليت فقيه است و بايد تسليم (نظرات رهبرى) باشيم
آيت اهللا نورمفيدى اظهار داشت: باوجود اينكه رهبر معظم انقالب 
فرمودند آنچه كه در مجامع عمومى مى گويند در محافل خصوصى نيز 
همين نظر و ديدگاه را دارند، اما عده اى تالش دارند مسائل را برعكس 
جلوه دهند و اظهار مى دارند كه ديدگاه رهبرى در خصوص تيم مذاكره 
كننده در مجالس خصوصى چيز ديگريست كه در واقع اين افراد و گروه 

ها به رهبرى توهين مى كنند.
امام جمعه گرگان گفت: در سالى كه همدلى و همزبانى نام گرفته 
است، اين نامگذارى بايد در همه بخش ها و شئون باشد و نبايد از خط 
قرمزها عبور كنيم. امروز گروه كوچك مذاكره كننده ايران در برابر ابر 
قدرت هاى عالم با نظارت رهبرى مشغول مبارزه هستند و بايد آنها را 

تقويت كنيم و دلشان را قرص و محكم كنيم
آيت اهللا نورمفيدى با بيان اين كه انتقاد با مچ گيرى و تخريب تفاوت 
دارد، يادآور شد: اگر عده اى به تيم مذاكره كننده انتقاد دارند بايد انتقاد 
سازنده، علمى و براساس اصول و مبانى باشد و البته انسان شايسته و عالم 
از انتقاد علمى و سازنده ناراحت نمى شود اما بيان يك مطلب و شعار 
دادن در مجالس مذهبى و در مجامع عمومى نه تنها انتقاد نيست بلكه 

تخريب و توهين است.
نماينده ولى فقيه در گلستان خطاب به افرادى كه از تريبون هاى 
عمومى و مذهبى از تيم مذاكره كننده انتقاد مى كنند، گفت: اگر اين افراد 
انتقادى دارند بروند در روزنامه ها مطلب بنويسند و عامه مردم را درگير 
مسائل حاشيه اى نكنند، نبايد در مجالس عمومى و مذهبى وارد اين 
مسائل شوند .آيت اهللا نورمفيدى خاطرنشان كرد: به فرموده امام راحل 
انتقاد از الطاف الهيه است اما نبايد اجازه داد به شخصيت هاى كشور 
توهين شود، اين توهين ها فضاى كشور را كدر مى كند و برخى از اين 
شرايط سوء استفاده مى كنند، امروز شرايط كشور براى ما بسيار حساس 

است و بايد حواسمان جمع باشد
نماينده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبرى يادآور شد: برخى 
متاسفانه به بيت امام راحل نيز توهين مى كنند و حرف هايى مى زنند كه 
دل هر انسانى را به درد مى آورد، معتقدم اين تخريب ها در دوران اميركبير 
و مدرس نيز سابقه داشت و هر زمان كه كشور خواست به جايى برسد، 
عده اى اوضاع را برهم زدند و شلوغ كردند و من امروز با توجه به اين 
اوضاع و شرايط احساس خطر مى كنم، اين افراد بايد حرف حسابى بزنند 

و با پشتوانه قوى از نظام و كشور دفاع كنند. 

* عبدالقيوم آق آتاباى – خبرنگار صحرا   
كشاورزى  نظر  از  گنبدكاووس  مركزى  بخش 
مى  بشمار  كشور  كشاورزى  مناطق  مهمترين  از  يكى 
رفت بنابر گزارش هاى مستند شهرستان گنبدكاووس 
آن  مركزى  بخش  و  مربع  كيلومتر   5070 وسعت  با 
و  سى  و  يكصد  حدود  و  كيلومتر   1630 مساحت  با 
يك روستاى  كد دار، پنجاه و هفت نقطه جمعيتى و 

بيست و دو نقطه جمعيتى غيرساكن به لحاظ تهيه و 
تامين آب شرب در وضعيت قرمز و زرد قرار دارد و 

تابستان گذشته را با چنين شرايطى طى كرده است.
بروز پديده خشكسالى  به دليل   درحال حاضر 
به  نسبت  آسمانى  نزوالت  درصدى   10 كاهش  و 
در  آب  رويه  بى  استفاده  و   93 سال  مشابه  مدت 
پوشش  تحت  شرب  آب  چاهاى  كشاورزى  بخش 
شركت آب و فاضالب روستايى با كم شدن سطح 
در چهار  و  نمايد  مى  دهى  ماسه  و  اند  مواجه  آب 
و  استاتيك  سطح  افت  دليل  به   93 سال  اوليه  ماه 
روستايى  فاضالب  و  آب  مديريت  چاهها  ديناميك 
مجبور به پايين بردن عمق نصب پمپ ها شده است 

حلقه   48 مجموع  از  كه  است  آن  گوياى  آمار  همين 
چاه عميق و درمدار بهربردارى نود درصدى با مشكل 
كمى و كيفى افت سطح مواجه هستند كه در صورت 
ادامه روند فعلى خدمات رسانى به آنها با چالش هاى 
و  از يكصد و سى  مواجه خواهد شد. هرچند  جدى 
فاقد  يك روستاى سطح بخش مركزى فقط 5 روستا 
تاسيسات آب شرب مى باشند و با تانكرهاى سيار به 
آنها آبرسانى مى شود ولى همين امر هم به دليل كمبود 
رسانى  خدمات  آبرسانى،  سيار  ناوگان  فرسودگى  و 
بهينه و مطلوب را از مديريت آب و فاضالب روستايى 

سلب مى نمايد.

و  آب  تامين  و  تهيه  براى  گذشته  سالهاى  در   
فجر،  پروژه  چهار  شهرستان  روستاهاى  به  آبرسانى 
شهيد رجايى، شيرآباد و پروژه انقالب تعريف شده بود 
كه از بين آنها طرح فجر، 83 روستا را تحت پوشش 
قرار مى دهد و يكى از بزرگترين پروژه هاى آبرسانى 
استان است كه از سال 1382 آغاز ولى اتمام اجرايى 
آن  طى برنامه ريزى ها مى بايست در سال1394 پايان 
بپذيرد ولى با توجه به شواهد و پيشرفت فيزيكى 24 

درصدى آن و تخصيص اعتبار قطره چكانى به پروژه 
اتمام  به  ها  زودى  اين  به  پروژه  اين  رود  نمى  انتظار 
رسيده و مورد بهره بردارى قرار گيرد زيرا براى اتمام و 
بهره بردارى پروژه مذكور حدود دويست ميليارد تومان 
تخصيص  و  تزريق  اگر  كه  است  شده  برآورد  هزينه 
اعتبار به منوال سالهاى گذشته صورت پذيرد تا حدود 
اتمام نخواهد رسيد  به  اين پروژه  سى سال ديگر هم 
نمى  صورت  جديد  گزارى  سرمايه  طرفى  از  چون 
پذيرد و از طرف ديگر سرمايه گزارى انجام شده قبلى 
فرسوده مى گردد و اين در حالى است كه عمر مفيد 
پروژه به پايان مى رسد با اوضاع فعلى و با توجه به 

كمبود نزوالت آسمانى، كمبود آب در شهرستان گنبد 
نزديك  ى  آينده  در  و  رسيد  خواهد  اوج  نقطه  به 

چاههاى آب خشك خواهد شد
شهرستان  مركزى  بخش  بخشدار  آدينه  احمد   
مركزى  بخش  اسالمى  شوراى  با  اى  جلسه  در  گنبد 
با اشاره به كمبود شديد آب شرب از شوراهاى روستا 
براى  را  اقداماتى  خواست  مركزى  بخش  دهياران  و 
از  كه  دهند  انجام  آب  مديريت  حتى  و  جلوگيرى 
جمله آن به فرهنگ سازى در بين روستائيان بخش 
مركزى توسط پخش جزوات آموزشى استفاده بهينه 
از آب شرب و استفاده از روحانيون روستاها جهت 
بخشدار  اند  جمله  آن  از  رمضان  ماه  در  سخنرانى 
بخش مركزى با اشاره به اينكه از آب آشاميدنى لوله 
باغ  آبيارى  براى  متاسفانه  روستاها  بعضى  در  كشى 
ها و كشاورزى و آب دهى به دام استفاده مى شود 
جهت  انبارها  آب  از  روستاها  اين  در  داد  پيشنهاد 
با  آب  آوردن  يا  و  آسمانى  نزوالت  سازى  زخيره 
تانكر و ريختن آن به اين آب انبارها براى آب دهى 
آبيارى  براى  اى  قطره  آبيارى  از  استفاده  و  دام  به 

باغات استفاده نمايند.
 داوود آورند رئيس شوراى بخش مركزى شهرستان 
با اشاره به كمبود آب و لزوم برنامه  نيز  گنبدكاووس 
وصل  پيشنهاد  خشكسالى  از  جلوگيرى  براى  ريزى 
روستاهاى ايمر مال سارى، ايمر توره مال و ايمر حاجى 
الهيار و حتى تعداد ديگرى  ازروستاهاى دهستان باغلى 
مرامه را به پروژه شهيد رجايى شيرآباد را داد و اعالم 
اهالى  فوق  روستاهاى  به  پروژه  اين  وصل  براى  كرد 
آمادگى خود را جهت خوديارى اعالم   اين  روستاها 

نموده اند.

در اصل يك صدم قانون اساسى ، شوراها به عنوان 
 ، اجتماعى  هاى  ريزى  برنامه  بر  بايد  مردم  منتخب 
آموزشى  و  فرهنگى   ، بهداشتى   ، عمرانى   ، اقتصادى 
شهرها  و  روستاها  در  اجرايى  و  رفاهى  امور  ساير  و 
 . نيست  مشخص  ؟   چگونه  ولى  كنند.  نظارت 
زير  را  آنها  اجرايى  دستگاههاى  مديران  و  دولتمردان 
در  ؛  ميدانند  كشور  وزارت  دولت خصوصٌا  مجموعه 
شخصيت  با  عمومى  نهاد  را  آنها  قانون  كه  صورتى 

حقوقى مستقل و غير دولتى معرفى مى كند.
بودجه  بايد  دولت   ، مجلس  مصوبه  اساس  بر 
شوراى  مجلس  به  تقديم  از  قبل  را  كشور  عمومى 
اسالمى به شوراى عالى استانها ارائه نمايد تا نمايندگان 
بالواسطه مردم در مورد آن اعالم نظر نمايند هر چند 

اين قانون تاكنون ناديده انگاشته شده است.
را  اجرايى  امور  در  دخالت  حق  شوراها  ميگويند 
را چگونه و  نظارت خود  كاركرد  ندارند پس حاصل 
و  اعمال  آنرا  چگونه  و  ؟  دهند  ارائه  مرجع  كدام  به 

اصالح نمايند؟
مى گويند شوراها ارگان اجرايى نيستند ولى اصل 
هفتم قانون اساسى عنوان مى كند (( شوراها از اركان 

تصميم گيرى در اداره امور كشور هستند.))
فعاليت  برابر  در  كه  است  تضادهايى  از  هم  اين 

شوراها وجود دارد.
به  تصدى گرى  واگذارى   ، واژه ى  از  استفاده  با 
شورا در محالت ، روستاها ، شهرها ، بخش ها و ... مى 
توان مديريت پايدار ، واحد و هماهنگ را استنتاج كرد.  
ولى شوراها عمًال به شوراهاى شهردارى و دهيارى ها 
تبديل و تنزل يافته اند.  و هيچ نقشى در تصميم گيرى 
ها و سياست گذارى ها ى دستگاههاى اجرايى ندارند. 
اجرايى  دستگاههاى  و  نهادها  هماهنگى  عدم  اين  و 
فعاليتها بخصوص در سطح اجرايى  مختلف در مورد 
باعث شده هر ارگانى بر اساس برنامه و نياز خويش 
و  منسجم  مديريت  در سايه  در حاليكه  كنند.  فعاليت 
و  هماهنگى   ، انسجام  ايجاد  تواند ضمن  مى  توانمند 
دنبال  به  اگر  اما  بكاهد.  نيز  ها  هزينه  از  يكپارچگى 
مديريت يك پارچه هستيم چگونه مى توان نمايندگان 
مديريت  تحت  را  خانه  وزارت  وپنچ  بيست  حدود 

شهرى يا روستايى متمركز كرد تا فعاليت نمايند.
پزوهش  به  نيار  كه  است  مسائلى  از  برخى  اينها 
راهكارهاى  تعيين  براى  متاسفانه  كه   چيزى  دارد.  

 ، تحقيق  مورد  كمتر  اجرايى  و  عملياتى   ، كاربردى 
پژوهش قرار مى گيرد.

قانون  ناپذير آنست كه براساس  انكار  اما واقعيت 
متن  در  دهياريها  و  شهرداريها   ، شوراها   ، اساسى 
حكومت نيستند بلكه نهاد عمومى با شخصيت حقوقى 
مستقل و غير دولتى هستند كه بر اساس انتخاب مردم 
به وجود مى آيند و اختيار وصالحيت اداره بخشى از 
امور مربوط به شهر و روستا را بر پايه مشاركت مردم 
و  حل  تضادها  اين  اگر  و  گيرند  مى  عهده  بر  محل 
مشكالت در سايه همدلى رفع گردد، بخوبى مى توانند 

از عهده اداره امور شهر و روستا بر آيند .
شوراها  توسط  شده  انجام  اقدامات  به  نگاهى 
نظام  در  ساالرى  مردم  به  نزديك  ارتباط  از  حكايت 
ملى دارد و بهترين صحنه ى تمرين دموكراسى و مردم 
ساالرى است و در زمره ساز و كارهايى هست كه در 
صورت نهادينه شدن مى تواند، در سطح محلى باعث 
تاثير گذار   ، ارائه خدمات كارآ   ، ايجاد مردم ساالرى 
افزايش   ، نهادهاى غير دولتى  ، گسترش  اثر بخش  و 
و  امور  اداره  در  مردمى  مشاركت  و  اجتماعى  حضور 

پاسخ گويى سازمانهاى ادارى نمايد .
و  تغيير  و  دولت  ماهيت  ى  پايه  بر  اين  بنابر 
توان  مى  آنها  هاى  ديدگاهها و خواسته  در  دگرگونى 
در امر واگذارى امور و كاهش تمركز قدرت و تصدى 
از شوراها در  به شورا سرعت بخشيد و  گرى دولت 
تمامى كميته هاى تخصصى مرتبط با وظايف شوراها 
جامعه  اداره  روند  بر  شوراها  نظارت  و  براى حضور 

برنامه ريزى خواهيم كرد.
توان گفت شوراهاى  نگرش مى  و  منظور  اين  از 
واقعى  جايگاه  از  توانند  مى  صورتى  در  اسالمى 
و  اعتماد  انها  توانايى  به  مردم  كه  باشند  برخوردار 
تصميمات  باشند  داشته  باور  و  باشند  داشته  اطمينان 
از تصميماتى كه در مركز گرفته مى شود  شورا پيش 
براى حل مشكالت انها مفيد ، موثر و تاثير گذار است.
همانطوركه  واقف هستيد بر اساس  قانون عضويت 
و  حقوق  حتى  گردد  نمى  محسوب  شغل  شورا  در 
مزايايى براى منتخب مردم به ارمغان نمى آورد و امتياز 
خاصى به وى اعطا نمى شود بلكه تمامى هزينه هاى 
جلسات ، تردد ، پيگيرى و انتقال مكاتبات و مطالبات 
و خواسته هاى مردمى به مديران دستگاههاى اجرايى 
هزينه  بعضا  و  نمايد  مى  هزينه  خويش  جيب  از  را 

پذيرايى از مديران و كاركنان 
پيمانكاران  حتى  دستگاهها 
تقبل  شخصى  درآمد  از  را 
و هزينه مى كنند . و در اين 
جلسات  در  حضور  و  تردد 
گردهمايى  و  ها  همايش   ،
ريسك  خويش  جان  سر  بر 
بيمه  هيچ  از  زيرا  نمايند  مى 
نيستند  برخوردار  حمايتى 

ولى با اين وجود از تير زهر آگين تهمت و افترا مصون 
نيستند .

اگر شوراها از بودجه اى كافى برخورداربودند بهتر 
و  مردمى  اطمينان  و  اعتماد  مديريت  در  توانستند  مى 
همراه سازى آنها در برنامه ها ، سياست ها ، چالش ها 
، تنگناها ، مشكلالت و مشاركت دادن مردم در پيش 
برد برنامه ها و سياست ها نقش آفرينى نمايند. دولت 
مردان عزيز شوراها ، از عدم برنامه ريزى آموزشى ، 
عدم برخورداى از بيمه هاى حمايتى ، عدم آشنايى با 
قوانين و واژگان و كلماتى كه بار حقوقى دارند ، عدم 
درآمد ثابت و پايدار ، عدم ضمانت اجرايى مصوبات و 
مهمتر از همه چالش هاى فرآورى خود پس از 16سال 
واقعى  جايگاه  تبيين  عدم  از  رسمى خصوصٌا  فعاليت 
آزرده و رنجيده خاطرند در حالى  و حقوقى خويش 
كه همه از شوراها انتظار دارند ، مردم در هر موردى 
به شوراها رجوع مى  مواجه مى شوند  با مشكلى  كه 
كنند ،  دولت و دولتمردان هم انتظار دارند كه تحت 
گيرى  تصميم  و  گذارى  تصميم  و  گذارى  سياست 
و  گردند  پررونق  و  آباد  روستاها  و  شهرها   ، شوراها 
اهداف سياست هاى تثبيت و ماندگارى ، توسعه پايدار 
و متوازن و مهاجرت معكوس محقق گردد ولى شوراها 

چه در اختيار دارند؟ 
كنند  مى  جهاد  گويى  تضادها  ميان  در  شوراها 
پاسخگو  هم  نمايند  جلب  را  مردم  رضايت  بايد  هم 
و خواسته هاى دولت را    محقق كنند و البته مهمتر 
از همه اينها رضايت و خشنودى حضرت بارى تعالى 

را كسب نمايند.
داوود آورند

 شوراى بخش مركزى شهرستان گنبدكاووس 
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گزارش
جلسه شورای پشتيبانی سوادآموزی 

شهرستان کالله با حضور معاون 
سوادآموزی اداره کل تشکيل شد

اداره  به گزارش مركز اطالع رسانى و روابط عمومى 
كل آموزش و پرورش استان گلستان ،اولين جلسه شوراى 
پشتيبانى سوادآموزى شهرستان كالله در سالن اجتماعات 
معاون  باحضور  كالله  پرورش  و  آموزش  مديريت 

سوادآموزى اداره كل برگزار گرديد . 
عبدالحكيم فيروزى معاونت سوادآموزى استان در اولين 
جلسه شوراى پشتيبانى سوادآموزى شهرستان كالله به بيان 
آمار بى سوادان موجود در سطح كشور ، استان و شهرستان 
پرداخته و اعالم داشتند كه انشااهللا با بهره گيرى از ظرفيت و 
توان شوراى پشتيبانى بتوانيم در سال 94 حداقل 10 درصد 
بى سوادان را در سطح استان و شهرستان تحت پوشش قرار 
دهيم كه اين كار مستلزم مشاركت و همكارى تمام ادارات 

و نهادها خواهد بود . 
اسماعيل تقى زاده مدير آموزش و پرورش شهرستان و 
دبير شوراى پشتيبانى سوادآموزى ضمن خير مقدم به اعضاى 
شوراى پشتيبانى وآرزوى قبولى طاعات و عبادات، به اهميت 
علم و سواد در رشد و توسعه جامعه پرداخته و بيان داشتند 
كه انشااهللا جلسات شوراى پشتيبانى سوادآموزى به صورت 
فصلى در سال 4 بار جهت نيل به اهداف سوادآموزى و 
شتاب بخشى به برنامه هاى سوادآموزى برگزار خواهد شد 
و مديريت با تمام امكانات و ظرفيت هاى موجود پيگير 
شهرستان  در  اولويت  حسب  بر  سوادآموزى  هاى  برنامه 

خواهد بود .
سوادآموزى  اداره  رئيس  پور  دردى  سليمان  سپس   
شوراى  اعضاى  حضور  از  تشكر  و  تقدير  با  مديريت 
پشتيبانى سوادآموزى ، ضمن ارائه گزارشى از عملكرد اداره 
سوادآموزى در سال 93 و اعالم اولويت برنامه هاى پيش و 
روى سازمان سوادآموزى كشور ، به تبيين سياست هاى كلى 
سوادآموزى در سال 94 پرداخته و اظهار اميدوارى كردند 
كه با بهره گيرى از ظرفيت شوراى پشتيبانى سوادآموزى 
شهرستان بتوانيم برنامه هاى سوادآموزى را برحسب اولويت 

اجرا نماييم . 
در پايان هر يك از اعضاى شوراى پشتيبانى سوادآموزى 
شهرستان ضمن بيان نظرات و پيشنهادات ، آمادگى خود را 
براى همكارى در راستاى اجراى برنامه هاى سوادآموزى 
سوادآموزى  عملياتى  برنامه  و  داشتند  اعالم  شهرستان  در 
شهرستان تدوين و توسط رئيس و اعضاى شوراى پشتيبانى 

سوادآموزى شهرستان به تصويب رسيد. 

نشست فرماندار گميشان با معاون 
مديرکل امنيتی وانتظامی استانداری 

گلستان

فرماندارى  رسانى  اطالع  پايگاه  گزارش  به 
گميشان،فرماندار گميشان با معاون مديركل امنيتى وانتظامى 
نقاط ضعف وقوت  به منظور بررسى  استاندارى گلستان  
نشست  امروز  صبح  گميشان  شهرستان  امنيتى  حوزه  در 
داشت.فرماندار ورئيس شوراى تامين شهرستان گميشان در 
اين نشست گفت: با توجه به اينكه شهرستان گميشان از 
شهرستانهاى مرزى استان مى باشد با زحمات شبانه روزى كه 
مرزداران ومرزبان غيور ونيروهاى امنيتى وانتظامى مى كشند 
واز مرزهاى استان وشهرستان حراست مى نمايند از لحاظ 
امنيتى هيچگونه مشكلى نداريم ومردم در امن وآسايش بسر 
مى برنند.درادامه  معاون مديركل امنيتى وانتظامى استاندارى 
ارزيابى  مثبت  را  گميشان  شهرستان  وضعيت  گلستان 
نمود وخواستار ارتقاء وگزارشات واخبار امنيتى در سطح 
شهرستان شدند.گفتنى است در اين نشست معاون فرماندار 

،بخشداران تابعه وكارشناسان امنيتى هم حضور داشتند.

وضعيت آب شرب در گنبدكاووس نگران كننده است

استاندار  معاون  و  ويژه  فرماندار  حميدى  مهندس 
رئيس  اعضا و  از  تشكر  در جمع شوراى شهر ضمن 
شوراى شهر در خصوص نظارت برعملكرد شهردارى  
و  شورا  اعضاى  به  خطاب  ايده آل  بودجه  تصويب  و 
شهردار گفت: موضوعاتى كه رئيس شوراى شهر اظهار 
برگزارى  به  توجه  با  ماست،  همه  دغدغه ى  داشتند 
كارهاى  مورد   3 جارى  سال  اسفندماه  در  انتخابات 
باشد،  شهردار  و  شهر  شوراى  نظر  مورد  شهر  مهم 
احداث ترمينال جديد كه محل آن نيز مشخص گرديد، 
انتقال جمعه بازار به مكانى در حاشيه ى شهر و تهيه ى 
كمربندى  مسير  ادامه ى  تسريع  و  آن  اوليه ى  امكانات 
جارى  سال  در  كه  مى باشند  دارى  اولويت  طرح هاى 
اتمام خواهد  به  آتى  در سال هاى  اهللا  ان شاء  و  شروع 
سازى  آزاد  و  هكتارى   7 پارك  بازسازى  البته  رسيد 
حريم برج قابوس نيز بسيار مهم مى باشند كه بخشى از 

كارهاى آن به اتمام رسيده است.
در  مهم  فعال طرح هاى  تأكيد كرد  استاندار  معاون 
كميسيو هاى مربوطه ى شورا طرح مسئله شوند، اگر سه 
موضوع ياد شده را تا اتمام اين دوره ى شوراى شهر به 
انجام برسانيد كار بسيار درخشانى انجام داده ايد، طى 

اين مدت كه نزديك به دوسال از عمر شوراى جديد 
كارهاى عمرانى بسيارى صورت گرفته اما طرحى مهم 
افزايش  آن  تعداد  است  بهتر  مى خورد  به چشم  كمتر 
شهر  شوراى  حمايت  با  شهردار  مى رسد  نظر  به  يابد 

قدرت اجراى طرح هاى بسيار مهمى را دارند.
بحث  گذشته  هفته ى  در  داشت:  اذعان  حميدى 
مسير  گرديد،  مصوب  كشور  سطح  در  آزاد  منطقه ى 
منطقه ى آزاد اينچه برون به طرف داشلى برون گسترش 

مى يابد.
تجارت  غالت،  انبار  ساخت  گردشگرى،  بحث 
به صورت ويژه  اقتصادى و تجارى  در منطقه ى ويژه 
كه  مى برد  باال  را  كاووس  گنبد  بارترافيكى  طبيعى  و 
مى طلبد ادامه مسير كمربندى شرق را جدى بگيريم و 

به فكر كمربندى غرب شهر نيز در دراز مدت باشيم.
حميدى تأكيد كرد: ادامه ى جاده ى نفت را به جد 
پى گير هستيم، قطعا توسعه ى گنبد كاووس بعد از راه 

اندازى كمربندى بيشتر تحقق خواهد يافت.
البته پل كمربندى شرق نياز به بودجه ى ملى دارد، 
شهر  شوراى  اگر  مى باشد.  سنگين  كمربندى  احداث 
دوره ى  اين  در  شرق  كمربندى  پروژه  نمايند  همت 

و  راه  وزير  و  استاندار  رسيد،  خواهد  اتمام  به  شورا 
شهرسازى نيز قول مساعد دادند تا كمربندى شرق گنبد 

به اتمام برسد.
كمربندى  مسير  سازى  آزاد  كرد:  تصريح  حميدى 
با شهردارى، زير سازى جاده ى كمربندى با اعتبارات 
وزارت  تعهدات  جزو  آسفالت  و  پل  احداث  استانى، 
اعتبار  به  نياز  مذكور  طرح  و  مى باشد  شهرسازى  راه 

ملى دارد.

 

فرماندار ويژه گنبدكاووس:

مسير منطقه آزاد اينچه برون به طرف داشلى برون گسترش مى يابد

شوراها، نهادى رها شده در مقابل انتظارات عظيم

درگذشت عالم وارسته و پدر معنوى 
تركمن هاى ايران

 استاد يارمحمد آخوند نظرى
 همه ما را اندوهگين ساخت. اين 

ضايعه بزرگ را به مؤمنان روزه دار 
باالخص مردم شريف و متدين منطقه 
تسليت ميگويم . روحش شاد و راهش 

پر رهرو باد. 
مهندس عبدالغفار رادمهر 

دبير كميته اقوام و مذاهب استان گلستان 

لزوم توجه فرمانداران، بخشداران و دهياران 
جهت تصحيح اسامی روستاها و شهرها 

كشور ما ايران سرزمينى است با تاريخ كهن كه هويت و تاريخش مديون 
مردم دليرش مى باشد مردمانى كه در جاى جاى اين سرزمين با آداب و 
رسوم مخصوص به خود زيسته ومانند اعضاى يك پيكر در كنار هم ايران 
را موجوديت مى بخشند. هر عضو اين پيكر مربوط به منطقه ايى است با 
فرهنگ وعقايد خاص كه هويت خود را در آن يافته است.آرى يكى از اين 
مناطق كه از نظر جغرافيايى محدوده ى شمال شرق ايران را شامل مى شود 
استان گلستان و تركمن صحرا نام دارد.مردم تركمن مانند ساير هم وطنان 
خود با عقايد و باور هاى خويش تشكيل دهنده ى قسمتى از ايران اسالمى 
مى باشند. يك نمونه از اين آداب و رسوم نام گذارى آن مناطق به زبان 
محلى است. اصوال نام گذارى مناطق و روستاها يا از مختصات و ويژگى 
هاى نشأت ميگيرد يا ريشه در باور ها و اعتقادات مردم آن منطقه دارد به 
عبارت ديگر شناسنامه و تشكيل دهنده ى تاريخ آن منطقه است ولى متاسفانه 
اين شناشنامه ها كه همان اسامى روستاها مى باشند در مكاتبات رسمى و 
تابلوها به طور صحيح نگاشته نشده و با واقعيت فاصله دارند اين فاصله ها 
بعضا به حدى رسيده است كه مردم آن روستا با حقيقت نام روستاى خود 
بيگانه اند واين يعنى پاك شدن قسمتى از حقيقت تاريخ. حال فارغ از تشريح 
داليل اين اشتباهات كه از حوصله اين نوشتار خارج است به ذكر مختصر 

آن اشاره مى شود.
الف: عمد حاكمان محلى و مسئولين قبل از انقالب با اسامى بيگانه و 

بدون سنخيت مانند گميشان،بناور ،بصير آباد و غيره 
ب: سهو مسئولين محلى بعد از انقالب و عدم اطالع كافى آنان از تاريخ 

و زبان محلى 
ج: عدم مشورت مسئولين اجرايى با آگاهان و نخبگان محلى 

د: بى تفاوتى بعضى از مردم منطقه و اخيرأ تغيير نام روستاها به هنگام 
ارتقاع به بخش.

نيست و  خوشبختانه اصالح خطاهاى گذشته و حال چندان دشوار 
فقط همت مسئولين را مى طلبد. در دنياى امروز كه عصر ارتباطات نام 
گرفته،سطح آگاهى و معلومات مردم به درجه ايى رسيده است كه بتوانند 
نوشتار صحيح را از ناصحيح تشخيص دهند و توأم با آن انتظارات نيز از 
نام  اتفاق  به  با تأسف در حال حاضر غريب  باال رود.  مسولين و مديران 
روستاها داراى اشتباه نوشتارى بوده و تعدادى از آن ها داراى اشتباه بنيادين 
است. يعنى نام روستا با نام حقيقى و منشأ پيدايش آن مطابقت ندارد براى 

مثال: فقط دو نمونه ذكر مى گردد.
1:روستاى «غازيقلى» كه در كمال ناباورى در مكاتبات رسمى و تابلوها 

«قزاقلى» نوشته شده است.
2: روستاى «آجى قوشان» كه «حاجى قوشان» نوشته شده است. و نمونه 

هاى بسيار براى اشتباه نوشتارى.
بارى حل اين مشكالت از پايين به باالست يعنى شوراى اسالمى و 
دهيار از مسئولين مربوطه خواستار تصحيح اشتباه باشند.  از دهيار يا شوراى 
يك محل جاى بسى تعجب خواهد بود كه منشأ نام گذارى روستايش را 

نداند و يا دانسته هيچ اقدامى در اين مورد انجام ندهد. 
در خاتمه الزم به ذكر است فلسفه ى نام گذارى روستاها و مناطق تركمن 
صحرا مانند ساير نقاط ايران به عنوان برگى از اسناد تاريخ ايران عزيزمان بوده 
و حفظ صحيح اين هويت و ميراث وظيفه مسئولين و مديران و مردم محل 
مى باشد و همان طور كه قبال ذكر گرديد شايسته است مسئولين نسبت به 
تصحيح نام روستاها با جديت اقدام كنند و حافظ و امانتدار اليق تاريخ و 

گذشتگانمان باشند تا خدايى ناكرده مرتكب تحريف تاريخ نگردند.
بهروز ايرى


