
گفتگوی جالب يک سايت با حاج 
عبدالرزاق آخوند رهبر 

عدالت  گفتگوى جالب سايت  تركمن سسى،  گزارش سايت  به 
خواهان با حاج عبدالرزاق آخوند رهبر در مورد برخى از حاشيه هاى 

مطرح شده در پيرامون ايشان و پاسخ هاى شفاف آخوند رهبر. 
و  بهشتى  آقاى  و   انقالب  رهبرمعظم  با  انقالب  از  قبل   -# ما 
شهيد چمران بوديم و از طرفى همه چيز را با مراجع قم در جريان 
با جامعه مدرسان و مراجع و رهبرى  مى گذاشتم و بدون مشورت 

كارى انجام ندادم. 

  -# مسير ما مطابق با مسير انقالب و رهبرى است من از سال 
54 با ايشان در ارتباط بودم و به بزرگان عالقمندم

 -# آقاى آخوند رهبر در خصوص  خبر بازداشت  سالهاى قبل 
بنده   . نزدند؟  تهمت  همه  آن  بهشتى  شهيد  به  مگر    : اظهارداشت 
بازداشت نبودم فقط يك سرى سواالت داشتند ما هم جواب داديم . 

من تاوان واليت پذيرى ومطيع رهبرى بودنم را پرداختم
 -# آخوند رهبر گفت علما هرچه ساده زيست باشند بهتر است 
. ما هر آنچه امروز در زندگى شخصى خود داريم از قديم هست كه 
مرحوم پدرمان به يادگار گذاشت . زندگى ما از 30 سال قبل تا امروز 

هيچ فرقى نكرد .اين خانه را هم برادرم با دست خودش  ساخت
هستم  رهبرى  محض  مطيع  و  پيرو  من  گفتم   -# همانطوريكه 
هرچه ايشان بگويند ما همان كار را ميكنم . ايشان با هاشمى دوستند 
هرگاه  ندارم.  شان  فرزندان  با  كارى  البته  دوستيم  هاشمى  با  هم  ما 
با هاشمى خشم كرد من هم از هاشمى روبرمى گردانم من  رهبرى 
فتنه گرها اعالم  با  اولين نفرى بودم كه  . من  به رهبرى دارم  اعتقاد 
هركسى  به  رهبرى  و  منديم  عالقه  وحدت  به  ما   - كردم  مخالفت 
عالقمند هست ما هم به او عالقمنديم . تشخيص رهبرى كامال درست 
است و ما با محور خط رهبرى حركت ميكنيم  . مقام معظم رهبرى  
معظم  مقام  نماينده  ايشان   و  دارند  دوست  را  نورمفيدى   ا...  آيت 
رهبرى در استان هستند ما به ايشان عالقمنديم و احترام مى گذاريم 

مورد  در  شما  نظر  سوال  جواب  در  رهبر  آقاى  آخوند   #- 
دلم   : گفتند  ؟  چيست  يمن  به  حمله  و  عربستان   وهابى  حكومت 
تجاوز مى  به حريم  مسلمانان   آنهايكه  به همه  و  يمن  به  از حمله 
كنندخون هست . ما هيچ ميانه ايى با وهابيت نداريم ما بايد به همه 

مسلمنانان چه شيعى و چه سنى احترام بگذاريم.
 -# من با مرحوم آيت ا... طاهرى در جهبه بوديم . من با ايشان و 

آيت ا... بهبهانى و ميبدى از قبل انقالب در ارتباط بوديم
  -# آخوند رهبر در جواب اينكه نظر حضرتعالى در خصوص 
  : داشتند  اظهار  بردند چيست؟  پرتگاه  لبه  تا  را  نظام  كه  فتنه  سران 
همانطوريكه گفتم  مقام معظم رهبرى هركى را قبول دارد ما هم قبول 
داريم و اگر كسى را قبول ندارد ما هم قبول نداريم از طرفى بنده اصال 

با خاتمى ارتباطى نداشتم و ندارم 
 -# من با حوزه هاى خارج از كشور هيچ ارتباطى ندارم . همين 
كه بتوانم در كشور خودم ،حوزه خودم را مديريت كنم كار بزرگى 
كردم . اما پسرم 9 سال در سوريه بود و درس مى خواند اما وقتى 
جنگ شد و استادش توسط مخالفين سوريه بشهادت رسيد به ايران 

بازگشت
عربستان  وهابيون  اينكه چرا  در جواب سوال  آخوند   -# حاج 
،پادشاه عربستان  را كه اين همه ظلم هم مى كنند را بعنوان اولراالمر 
ياد مى كنند گفتند: نه ما آنها را قبول نداريم . يك سرى معيار بايد 
داشته باشد . اواواالمر بايد مجتهد باشد عادل باشد . حتى سيد باشد 

اين عقيده ماست
 -# من با شهيد چمران از سوريه در ارتباط بودم و بخاطر دوستى 

با آنها فعاليت هاى بيشترى داشتم
-# در زمان درگيرى گنبد ما به مردم مى گفتيم بايد با امام باشيد 
امام و شهيد  با  اين مورد  . ما همان زمان در  باشيد  اولواالمر  با  بايد 
انجام  ما  دادند  آنها تشخيص مى  بهشتى مشورت ميكرديم و هرچه 

مى داديم
 -# حاج آخوند در مورد پيگيرى مطالبه گرى و نظارت مردم بر 
نفر نمى شود مطالبه گرى كرد  با يك   : عملكرد مردم  اظهارداشت 
نتيجه گرفت حتى  تا  ايى را ساماندهى كرد  بايد يك مجموعه  بلكه 

همان يكنفر ممكن است به خطا برود
در  داشتند  كردستان  به  كه  در سفرى  رهبرى  معظم    - # مقام 
سخنرانى خودشان فرمودند ” اگر هر سنى در مقابل شيعه قرار بگيرد 
و هر شيعى در مقابل سنى قرار بگيرد مسلمان واقعى نيست و دشمنى 

آنها حرام است.

با اهدای لوح تقدير توسط استاندار ازيکی 
کارکنان جوان شرکت گاز استان تجليل شد

عمومى شركت  روابط  گزارش  به 
تقويت  هدف  با   ، گلستان  استان  گاز 
از  گيرى  بهره  و  مشاركت  سيستم 
پيشنهادات و نقطه نظرات مردم شريف 
بويژه  جوانان عزيز در راستاى  استان 
سئواالتى   ، استان  پيشرفت  و  توسعه  
استانداراستان  دكترصادقلو  توسط 
كه  وافرادى  گرديده  مطرح  گلستان  
به سئواالت مد نظرپاسخ مناسب ارائه 

نمودند مورد تجليل قرار گرفتند. 
با  رابطه  درهمين  است  گفتنى 

امور  واحد  كارمند  سلطانى  مرتضى  همكارارجمند  شركت  به  توجه 
از  استاندار  پرسش  درطرح  گازگلستان  طرحهاى  اجراى  و  مهندسى 
وتوسعه،خوشبختانه  اشتغال  زمينه  در  راهكار  ارائه  پيرامون  جوانان 
پاسخ ارائه شده اين همكاربزرگواربعنوان يكى ازپاسخهاى برتردراين 
طرح استانى پذيرفته شده كه ازطرف دكترصادقلو استاندارمعززاستان 
گلستان با اهداى لوح تقديرازايشان به نحو شايسته اى تجليل بعمل 

آمد. 

* آنه محمد بيات
قادير گوگالني پدر علم كالله در سن 85 سالگي 
چهره هاي  از  گوگالني  استاد  مرحوم  گذشت،  در 
علوم  ترويج  كه جهت  مي باشد  تركمن صحرا  ماندگار 
اولين  و  جز  وي  شد.  متقبل  بسياري  زحمات  روز 
جان  با  كه  مي باشند  صحرا  تركمن   كردگان  تحصيل 
و دل براي ارتقاء تحصيل مناطق محروم كالله تالش 

شبانه روزي داشته اند.
قادير آقا گوگالني در سال 1310 هجري شمسي 
در ُكميش دفه چشم به جهان گشود، در اوان كودكي از 
پدر و مادر محروم و نزد عمويش زندگي كرد. عموي 
بخواند،  درس  مي كند  توصيه  وي  به  ايشان  بزرگوار 
قادير نوجوان با اكراه اين پيشنهاد عمويش را مي پذيرد، 
از تحصيل مرحله ي مقدماتي ترك تحصيل  حتي بعد 
كرده نزد عمو به كار هاي فني و كشاورزي مي پردازد، 
كه  عمو  كمباين  با  كالله  مناطق  زراعت  درو  حين 
مرحوم گوگالني مديريت مي كرد  تصميم مي گيرد در 
آينده براي اسكان آن مناطق را انتخاب بكند، چون به 

طبيعت بكر آن ديار شيفته مي شود.
بنا به پيشنهاد بعضي  باالخره بعد از مدتي دوباره 
دانشسرا  در  كه  داده  تحصيل  ادامه  همكالسي هايش 
ساري پذيرفته مي شود. قادير آقا عالوه بر تحصيل در 
دانشسرا، در محيط علمي با بخش تحقيقات كشاورزي 
آن همكاري مي كند، حتي بعد از اتمام تحصيالت در 
آنجا استخدام و ماندگار مي شود، مرحوم گوگالني بعد 
تا  مي افتد،  كالله  به  انتقال  فكر  به  زندگي،  تشكيل  از 
بعد  مي شود،  برآورده  استاد  ديرينه ي  آرزوي  كه  اين 
از انتقال به كالله به همراه يكي از بستگان بنام مرحوم 
رحيم گوگالني در كالله مشغول آموختن علم روز به  
دانش آموزان محروم آن ديار  مي شود، وي از تدريس 
در  تدريس  ايشان ضمن  مي برد  لذت  نوجوانان كالله 
و  ساخت   به  گلي داغ)  (مراوه تپه،  محروم  مناطق  آن 
داراييان  وجود  از  مي گمارد،  همت  مدارس  مشاركت 
نفس پور،  بيگدلي،  خان  شاه نظر  جمله  از  خيرين،  ـ 

سعدي و ... از وي حمايت مالي و معنوي مي كنند.
استاد  فعاليت  خصوص  در  قزلجه  عبدالرحمن 
قادير گوگالني گفت: بارها، ديده ام شخصًا قادير داده 
نزد كارگران و بنا ، كارگري مي كرد تا مدارس قبل از 
كردگان  تحصيل  اولين  شود،  آماده  و  احداث  مهرماه 
منطقه ي كالله مديون زحمات و تالش هاي او هستند.

سال  در  بسيار  تالش  با  گوگالني  استاد  مرحوم 
از  را  كالله  پرورش  و  آموزش  مي  شود،  موفق   1346
نمايندگي به اداره اي مستقل ارتقاء دهد، بعد از احداث 
محروميت  و  بودجه  كمبود  علت  به  دبيرستان  اولين 
و  با همت  مي گرديد  كمتري جذب  دبيران  كه  منطقه 
نمايندگان  و  خيرين  و  دانش آموزان  اولياي  همكاري 
مجلس، دبيران زبان هاي خارجي (عربي، انگليسي) را 
دعوت به همكاري مي كند تا دانش آموزان از علم روز 

بي بهره نمانند.
1351با  سال  در  زدني  مثال  پشتكار  با  دأده  قادير 

هماهنگي  با  پرورش  و  آموزش  وقت  وزير  مالقات 
پرورش  و  آموزش  كل  مدير  و  مجلس  نمايندگان 
با  و  نموده  عزيمت  فارس  استان  به  مازندران شخصًا 
برقرار  ارتباط  جنوب  عشاير  پدر  بيگي  بهمن  محمد 
مي كند و از وي مي خواهد در جذب معلمان ترك زبان 
قشقايي، ترجيحًا سپاهي دانش با وي همكاري نمايد تا 
در مناطق تركمن صحرا خصوصًا كالله جهت تدريس 
و  بهتر  آنان  از وجود  تركمن زبان  نوجوانان  و  جوانان 
بهينه استفاده شود. استاد بيگي از سماجت و پي گيري 
متوالي مرحوم گوگالني را ستايش مي كند و در اولين 

فرصت به تقاضاي وي جواب مثبت مي دهد.
قادير دأده با تالش فراوان خود بيش از 25 معلم 
در  و  آورده   كالله  به  با خود  را  (ترك زبان)  قشقايي 
روستاهاي دور افتاده گلي داغ، مراوه تپه اسكان مي دهد 
و در گام دوم به ساخت مدارس در روستاهاي مذكور 
كمر همت بسته، شخصًا به عنوان پدري دلسوز براي 
بودند،  معلمان (سپاهي دانش) كه مهمان تركمن صحرا 
آنان  همكاري و مساعدت مي كند، و مواقع تعطيالت 
(معلمان قشقايي) در منزل استاد گوگالني رفت و آمد 
با  در  تا  مي خواهد  آنان  از  گوگالني  استاد  مي كردند، 

سواد كردن دانش آموزان كوتاهي نكنند.
ناگفته هاي  گوگالني  مرحوم  فرهنگي  خدمات  از 
بسياري  در ذهنم تداعي مي كند اما درج تمامي آن در 
اساتيد بزرگوار تركمن صحرا،  از  اين مقوله نمي گنجد 
گلستان كه زماني شاگردان او بوده اند، مي خواهم كتابي 

از سرگذشت فرهنگي وي تدوين نمايند.
چند سال پيش جمعيت فرهنگي، هنري مختومقلي 
كالله مراسم بزرگداشت وي را به صورت پسنديده و 
با استقبال پرشور مردمى برگزار گرديد. در اين مراسم 

شركت شاگردان وى چشمگير بود.
زمستان سال 91 به همراه دوست مستندسازم خليل 
رفته  استاد  نزد  قزلجه  عبدالرحمن  مهندس  و  يزداني 
به  آن  ساعت   2 كه  داشته ايم  گفتمان  ساعتي  چند  و 

صورت زنده توسط يزداني ثبت و ضبط گرديد.
البته قبل از آن نيز به همراه ناصر كلته، ايوب قزلجه 
مصاحبه مطبوعاتي با آن استاد فرزانه  داشتم كه در هفته 

نامه صحرا درج گرديد. 
دوران  خاطرات  از  سن  كهولت  عليرغم  استاد، 
معلمي ـ كار همراه عمو، تاريخ ـ كوموش دفه وضعيت 
سخت تحصيل در كالله و حومه از ناماليمات سياسي 
انقالب 57  دوران پهلوي، وقايع كودتاي 28 مرداد و 
سخن بسيار داشت. با وي قرار  گذاشتيم، براي هر كدام 
متاسفانه  كه  باشيم  داشته   گفتگويي  ويژه  صورت  به 
صورت  به  گفتگو  از  بخشي  چند  هر  نشد.  فرصت 
تاريخ  گوگالني  قادير  استاد  گرفت.  صورت  مستند 
زنده ي تركمن هاي ايران بود، تاريخ كوموش دفه اولين 
شهر تركمن صحرا را در ذهن خود داشت از آموزش 

دانش آموزان كالله حرفهاي گرانبهايي داشتند.
وي در سال 1360 بنا به داليلي قبل از بازنشستگي 

خانه نشين مي شود.
از آن وقت تاكنون به ترويج و جمع آوري كتاب هاي 
گوناگون فرهنگي و علمي و ... مشغول مي شود حاصل 
سي و چهار سال تالش و خدمت صادقانه ي فرهنگي 
وي، كتابخانه ي عظيمي مي باشد كه طبقه ي دوم منزل 
وي را اشغال كرده است اين گنج گرانبها را حفظ كنيم. 

ياتان يرينگ ياغتي بولسون قادير دأده
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با مخربان محيط زيست و قطع درختان 

سطح شهر برخورد قانونی شود

شهر  شوراى  تصدى  زمان  از  شيرمحمدلى:  حاجى نظر 
دوره ى چهارم فضاى سبز شهر به روى مهمانان، گردشگران 
و شهروندان لبخندى خوشايند و سبز مى زند، از مسئول واحد 
فضاى سبز شهردارى، مهندس ُكر و شركت هاى خدماتى فضاى 

سبز در اين خصوص تقدير ويژه دارم.
گل و گياه در سال هاى قبل جهت مصارف شهردارى توليد 
مى شده است، بعد از روى كار آمدن شهردار و شوراى شهر 
فعلى به صورت متمركز در جنب كشتارگاه زمينى واحد براى 
پرورش گل و گياه ايجاد كرديم، گنبدكاووس با توجه به اقليمى 
كه دارد انواع گل و گياه در فصل هاى مختلف توليد و عالوه 
بر مصارف شهردارى مى توانيم در سطح داخلى حتى خارج 
پايدار  پسنديده درآمد  اين حركت  با  نمائيم،  از كشور صادر 

شهردارى افزايش مى يابد.
رشد سطح فضاى سبز مستلزم هزينه هاى باالست، آموزش 
و فرهنگ سازى شهروندان جهت حفظ فضاى سبز، گل و گياه 
شهر و پارك ها كمك شايانى خواهد كرد، در آينده با هماهنگى 
واحد فضاى سبز شهردارى برنامه اى داريم، گل گياه رايگان 
در اختيار دانش آموزان قرار داده خواهد شد و به آنانى كه در 
حفظ آن كوشا باشند جوايزى در نظر خواهيم گرفت تا فرهنگ 
نگهدارى و حفظ گل و گياه بين شهروندان فرهنگ سازى شود.

با توجه به اينكه گنبدكاووس با كمبود آب مواجه است، 
مشكل عمده صرفه جويى در آب و آبيارى درختان سطح شهر و 
پارك ها مى باشد، اخيرا در سطح شهر به صورت وسيع درختان 
نهال ها را  پيدا مى كند،  آينده نمود  چنار كشت گرديد كه در 
با اقليم شهر ما  با امكانات موجود حفظ كنيم، درخت چنار 
سازگارى دارد، كشت درختان اوكاليپتوس عليرغم سازگارى 
براى شهر مناسب نيست كاشت درخت كاج را در گنبد كاووس 

توصيه نمى كنم. 
اينجانب به عنوان كارشناس زراعت كشت درخت چنار 
را در سطح شهر توصيه مى كنم. متاسفانه در سال هاى گذشته 
بدون مطالعه نهال درختان ارزان قيمت را در سطح شهر كشت 
كرده اند كه فضاى شهر را ناهمگون نشان مى دهد و بعضا با اقليم 

گنبد سازگارى ندارند. 
وجود سيم و تير برق ها در پياده روها مانع رشد درختان 
و باعث قطع سر درختان مى شود كه مانع آن شديم. يكى از 
و  تصحيح  با  كه  امام زاده هست  بلوار  گنبدكاووس  برندهاى 
بازسازى بلوار درختان مثمرثمر و سازگار با اقليم شهر كشت 
خواهد شد. خوشبختانه يكى از همكاران ما در شوراى شهر، 
در  زيست  محيط  ارشد  كارشناس  آق آتاباى)  (محمددردى 
حيطه ى حفظ محيط زيست فعال مى باشد وى در اين خصوص 
فعال و مسئول كميسيون سالمت و محيط زيست شوراى شهر 
مى باشد، حفظ فضاى سبز و درختان سطح شهر فرهنگ سازى 
شود، اخيرا جنب سينماى ايران به چند اصله درختان كهن سال، 
اسيد تزريق كرده اند كه واقعا متاسف شديم، با مخربان محيط 
زيست و قطع درختان بايد برخورد قانونى شود، قطع درخت 
جنايت است آينده ى بشر به حفظ محيط زيست و فضاى سبز 

بستگى دارد.

به ياد پدر علم كالله
بزرگ ترين كتابخانه ي شخصي در منطقه يادگار اوست

گنبدكاووس – منصور آق: روابط شوراى 
شهر و شهردار به حالت عادى برگشته  و استيضاح 

وى منتفى است.  
شهر  اسالمى  شوراى  رئيس  پورمندى  على 
مطلب  اين  بيان  با  مطبوعاتى  نشست  در  گنبدكاووس 
افزود:  استيضاح شهرداران توسط شوراها امرى طبيعى 
است و اگر غير اين باشد خطرناك خواهد بود. در حال 
حاضر روابط شورا و شهردار خوب بوده و روند بسيار 

خوبى بر روابط ما حاكم است. 
چالش هاى مهم شوراى چهارم

شهر  اسالمى  شوراى  دوره  چهارمين  رئيس 
گنبدكاووس در مورد چالش هاى مهم اين شورا از بدو 
قبلى  شوراى  ناقص  قراردادهاى  داشت:  اظهار  فعاليت 
بزرگ ترين چالش ما بود و بيشترين وقت شوراى چهارم 

در سال اول صرف  آن ها شد.
هاوش  هتل  با  قرارداد  در  مثال  عنوان  به  گفت:  او 
و  پايان  زمان  كه  اين  از جمله  داشتيم  زيادى  مشكالت 
پيگيرى  براى  ما  دست  و  نشده  مشخص  هتل  تحويل 
نشست  وجود  اين  با  است.  بسته  كامًال  پروژه  اتمام  و 
هاى متعددى با طرف قرارداد داشتيم تا در ادامه پروژه 
تسريع شود و ايشان قول دادند تا پايان سال 94 هتل را 

راه اندازى كنند.
پورمندى ادامه داد: در مورد پاركينگ طبقاتى نيز اين 
بندى وجود ندارد  مورد تكرار شده و در قرارداد زمان 
زمان  در  پروژه  اتمام  براى  تعهدى  قراداد هيچ  و طرف 
مشخص ندارد؛ به همين دليل پروژه اى كه بايد يك ساله 
تحويل مى شد، بيش از 2 سال به طول كشيده و هنوز 

هم در مراحل مقدماتى است! 
اختصاص يك ميليارد تومان به فرهنگ و ورزش 
وى گفت: در بودجه سال 94 شهردارى بيش از يك 
ميلياردتومان اعتبار براى فعاليت هاى فرهنگى و ورزشى 

اختصاص داده ايم.
رئيس شوراى شهر گنبدكاووس ادامه داد: گسترش 
فضاهاى ورزشى از وظايف اداره ورزش و جوانان است 
ولى ما نيز برنامه هاى متعددى داريم. در اين راستا با عقد 
تفاهم نامه اى با سازمان آب منطقه اى، زمين هاى آزاد 
شده بر اثر تغيير مسير رود گرگان را براى ايجاد زمين 

هاى ورزشى در اختيار گرفته ايم.
فوتبال  زمين  احياى  حال  در  چنين  هم  افزود:  او 
دارايى سابق در غرب شهر هستيم كه به زودى به بهره 

نيز در حد وسع خود  واليبال  از  بردارى خواهد رسيد. 
حمايت كرده ايم و در سال جارى نيز با پيشنهاد هيئت 
فوتبال، تيم فوتبال شهر گنبد را براى حضور در مسابقات 
استانى حمايت مالى خواهيم كرد ولى شورا و شهردارى 

تيم دارى نخواهد كرد.
طرح كمربند سبز گنبد

پورمندى با تأكيد بر توريستى بودن شهر گنبد گفت: 
ايجاد  براى  خوبى  ظرفيت  شهر  هاى  رودخانه  حاشيه 
با  زمينه  اين  در  است.  شهر  زيباسازى  و  سبز  كمربند 
زيباسازى  و  كناره سازى  تومان  ميليون  اختصاص 640 
رودخانه  كناره  چينى  ديواره  شامل  گرگان  رود  حاشيه 

در جوار پل مرحوم آخوند نورى زاد را آغاز كرده ايم.
جمع آورى متكديان 

وى گفت: جمع آورى متكديان يكى از دغدغه هاى 
شوراى شهر است. در ابتدا فكر مى كرديم كار ساده اى 
است ولى در عمل دريافتيم اين امر به علت متفاوت بودن 
سن، جنس و نيازهاى متكديان، عوارض بسيار متفاوت 
و متعددى دارد. در چند مرحله نيز اقدام به جمع آورى 
براى  هم  ساختمانى  و  كرديم  شهر  سطح  از  متكديان 
اسكان آن ها در كنار نمايشگاه جواهرى احداث نموديم 
ولى موفقيت اين كار نياز به همكارى دستگاه هاى دولتى 

فرماندارى  و  بهزيستى  انتظامى،  نيروى  دادستانى،  مثل 
دارد.

اين  در  نيز  شهر  شوراى  عضو  ديگر  نافعى  شريف 
آورى  جمع  براى  الزم  اهرم  شهردارى  گفت:  مورد 
و  دارد  زيادى  تبعات  امر  اين  زيرا  ندارد  را  متكديان 
باوجود مواد قانونى كه شهردارى را موظف به اين كار 
نموده، حضور نهادها و دستگاه هاى مرتبط در قالب يك 

كميته راهبردى ضرورى است.
دست فروشى و سد معبر

نافعى در مورد سد معبر نيز گفت: در مورد سد معبر 
با سدمعبر،  مقابله  قانون وجود دارد ولى راهكار اصلى 
ايجاد بازارچه هاى روز و محلى است و نبود آن طرح 
را عقيم مى سازد. به عنوان مثال دست فروشان خيابان 
شريعتى را جمع آورى كرديم ولى اين گارى ها به خيابان 
امامزاده رفته اند. به عبارتى ديگر مشكل حل نشده بلكه 

از يك نقطه شهر به نقطه ديگر منتقل شده است. 
جا به جايى ترمينال و جمعه بازار

رئيس شوراى شهر گنبدكاووس تصريح كرد: زمينى 
براى  قبلى  شوراى  توسط  ها  روس  بازار  پشت  در  كه 
شد  مطالعه  دوباره  بود؛  گرفته  نظر  در  ترمينال  احداث 
ورودى  عدم  محل،  آن  سنگين  ترافيك  به  توجه  با  و 

ها  خانواده  براى  الزم  امنيت  نبود  مناسب،  خروجى  و 
تأييد  مورد  زمين،  اين  كنار  در  مزاحم  مشاغل  و وجود 

شوراى فعلى قرار نگرفت.
وى ادامه داد: در حال حاضر، زمين انبارى شهردارى 
در كمربندى حدفاصل پارك الغدير CNG ، براى اين 
مهم در نظر گرفته شد و مطالعات اوليه آن انجام و مجوز 
شوراى ترافيك نيزاخذ شده است و انشاا.. طى يك سال 

پس از كلنگ زنى به بهره بردارى خواهد رسيد.
پورمندى در مورد باز جمعه نيز گفت: ساكنان مناطق 
مواجه  متعددى  مشكالت  با  فعلى  بازار  جمعه  اطراف 
بوده و خواستار انتقال آن به مكان ديگرى هستند. زمينى 
در ضلع شمالى بازار روس ها براى انتقال جمعه بازار در 
نظر گرفته شده و در حال آسفالت اين محل براى انتقال 

جمعه بازار هستيم.
پاركينگ طبقاتى

پورمندى با ابراز تأسف از فروش پاركينگ در ساليان 
گذشته كه موجب كورتر شدن گره ترافيك شهرى شده، 
و  حذف  از  شهر  شوراى  و  شهردارى  رويكرد  گفت: 
فروش پاركينگ به ساخت پاركينگ توسط انبوه سازان 
تغيير كرده است. عالوه بر اين شهردارى نيز راسًا براى 
ساخت پاركينگ اقداماتى را شروع كرده و براى اين مهم 
شمالى  حافظ  خيابان  يعنى  شهر  مركز  در  زمينى  قطعه 
از حل  پس  كه  كرده   سپاه خريدارى  درمانگاه  روبروى 

مسائل حقوقى، ساخت آن آغاز خواهد شد.
توليد گل و گياه

شهر  شوراى  نماينده  شيرمحمدلى  نظر  حاجى 
گفت:  نيز  سبز  فضاى  و  شهرى  خدمات  كميسيون  در 
تاكنون توليد گل و گياه در نهالستان شهردارى در پارك 
7 هكتارى فقط براى مصارف خود شهردارى بود ولى 
كنار  در  زمينى  مهم  اين  توسعه  براى  چهارم  شوراى 
كشتارگاه براى نهالستان در نظر گرفت كه با بهره بردارى 
بر مصارف  توليدات گل و گياه شهردارى عالوه  از آن 
داخلى، مى تواند به ديگر شهردارى هاى گلستان و ديگر 

استان ها فروخته شود  و 
وى گفت: با توجه به نوع اقليم شهرستان، مى توان 
گل و گياهان متنوعى را پرورش داد كه عالوه بر تأمين 
نهال و گل و گيان موردنياز شهردارى،  از محل فروش 
آن مى توان بسيارى از هزينه هاى فضاى سبز شهر را نيز 
جبران كرد؛ حتى در آينده براى صادرات آن نيز برنامه 

ريزى نمود!

رئيس شورای اسالمی شهر گنبدکاووس: 
روابط شوراى شهر و شهردار به حالت عادى برگشته است


