
انتقاد ؟
الو تمن آقا؟

بله خودم هستم
مي خواستم بپرسم بنده اجازه دارم از مسئولين انتقاد كنم؟

انتقاد كردن خيلي  اتفاقا   ... انتقاد كردن حق شماست!!  بله جانم 
خوبه، چون مشكل گشاست! تغيير آفرينه !!

بنده را با حروف درشت و بدون  اگه تغيير آفرينه پس عرايض 
سانسور چاپ مي كنيد؟

بله جانم خيالت راحت باشد. 
در اين صورت انتقادم را از فرماندار شروع مي كنم.

نشد جانم! تند رفتي !! انتقادت سازنده نيست !!!
ولي من كه هنوز شروع نكردم!!

شما شروع نكرده به آخر خط رسيديد !!
يعني چه؟

يعني اينكه انتقاد نكرده وارد خط قرمز شديد... حركت خارج از 
اين خط ممنوع است!!

پس از نماينده مجلس شروع مي كنم.
فايده ندارد !

چرا !؟
چون صداتو نمي شنوه!

كي مي شنون ؟
هر چهار سال يك بار !! آن هم فقط زمان تبليغات انتخاباتي ... 

عجله نكن زمستان نزديكه !!
بخشدار چي ؟ از بخشدار مي تونم انتقاد كنم؟

بله كه مي تونيد. ولي اول بگيد بخشدار خطش چيه؟ راسته يا چپه 
!! اصولگرا يا اصالح طلب ! تكنوكراته يا ميانه رو ؟

نميدانم ! 
پس بگو تازه كاره يا كهنه كار ؟

مگه فرق مي كنه ؟
بله جانم ... بنا به يك اصل نانوشته اداري معموال به تازه كارها 
فرصت اشتباه داده ميشه و به كهنه كارها هم فرصت تكرار آن را مي 

دهند.
متوجه نشدم ؟

همين ديگه وقتي متوجه نميشي چرا مي خواهي انتقاد كني !!؟
تمن آقا بنده از خير انتقاد از مسئولين گذشتم. حاال مي تونم از 

روساي ادارات انتقاد كنم ؟
بله كه مي تونيدفقط به شرطها و شروطها !!

شرطش چيه ؟
اول همشهري نماينده مجلس نباشن !1 ثانيا عضو خط و جناحي 

نباشن!! ثالثا فك و فاميل كله گنده هم نبايد داشته باشن!!
از شهردار چي؟

شهردار اگه استيضاح شده باشه ايرادي نداره ! فقط استيضاحش 
نبايد سر مسائل مالي باشه. 

از دهيار چي؟
اول بگو دهيار محبوب بخشداره يا مغضوبش ! نور چشمشه يا 

دست راستش !!
آقا جان يك باره بگو از كسي نميشه انتقاد كرد !!!

چرا آقا مگه شوراها مردن !!! شما هر چه انتقاد، دق و دلي حتي 
ناسزا و بد و بيراه داري مي توني سر شوراها خالي كني.

چرا آخر؟
چون بهترين سيبل هستند براي نشانه گيري. هيچ پشتيباني ندارند. 
انتقاد  شر  از  را  خود  خواهند  مي  وقتي  هم  ادارات  روساي  حتي 
شهروندان برهانند،  از شوراها انتقاد مي كنند. وقتي به اين راحتي مي 

توني انتقاد كني چرا دنبال راه هاي مسئله دار مي گردي.
گناهشان چيه؟

عزيزم! اصل كاري آن ها هستند. شما اصل كاري را فراموش كرده 
حتي  ها  ها، اختالف  مشكالت، نارسايي  تمام  جزئيات!!  به  چسبيدي 
اختالس ها !! توسعه نيافتگي، فقر و گراني و اخيرا خشكسالي از آتش 

اين ها برمي خيزه!!!
عجب! يعني شوراها اين قدر قدرت دارن.

بله آقا مگه نمي دانستي.
نه وا... نمي دانستم.

پس شما چه كاره اي؟
بنده عضو شورا هستم !!!

چي ؟ چي گفتي !! الو الو صدات نمياد. قطع مي كنم.

بازديد مديرعامل مخابرات از مخابرات مراوه تپه 
 . كرد  بازديد  تپه  مراوه  مخابرات  از  مهدي حسيني  سيد  مهندس   
مديرعامل مخابرات استان گلستان به همراه معاونت تجاري ، از مخابرات 
مراوه تپه بازديد به عمل آورد . مهندس سيد مهدي حسيني بعد از آن با 
حضور در دفتر تاجي فرماندار مراوه تپه در خصوص مشكالت و كاستيهاي 
مخابرات در شهرستان مراوه تپه به بحث و تبادل نظر نشستند . وي با اشاره 
به محروميتهاي منطقه خواستار مساعدت و همكاري مسئولين شهرستان در 

راستاي برطرف شدن نيازهاي ارتباطي مشتركان در اين نقاط شد . 
آغاز عمليات اجرايي مخزن ۵۰۰۰ مترمکعبي 

مجتمع آبرساني پيرواش
به گزارش روابط عمومي و آموزش همگاني شركت آب و فاضالب 
روستايي استان گلستان، قاسم محمد نژاد معاون طرح و توسعه اين شركت 
از آغاز عمليات اجرايي انجام عمليات اجرايي مخزن 5000 مترمكعبي 
مجتمع آبرساني پيرواش شبكه شهرستان گرگان خبر داد. قاسم محمد نژاد 
اظهار داشت : اين مخزن در راستاي رفع كمبود وذخيره سازي آب شرب  
روستاهاي حسين آباد ملك ، گوزن فارس ،چنار قشالق ،عطا آباد و انبار تپه 
احداث مي گردد. وي تصريح كرد : اجراي اين مخزن مبلغ 12 ميلياردو 196 

ميليون ريال هزينه در بر خواهد داشت.
  فعاليت   " شرکت آسان ساز خودرو  " در استان 

گلستان غير مجاز اعالم شد .
" شركت آسان ساز خودرو  " حق اخذ هيچ گونه وجه جديد در قالب 

پيش خريد خودرو  را ،  ندارد.
معاون پيشگيري از وقوع جرم دادسرا با اعالم اين خبر افزود : پس از 
اعالم بانك مركزي مبني بر غير مجاز بودن فعاليت شركت آسان ساز خودرو 
و دستگيري مدير عامل اين شركت در تهران، به شعبه فعال اين شركت در 
شهرستان گرگان اخطار كرديم كه حق هيچ گونه فعاليتي را در استان ندارد.

اميررضا رمضاني افزود : فعال فعاليت اين شركت محدود و صرفا براي 
پرداخت مطالبات و وجوه مراجعين است و اين شركت حق اخذ هيچ گونه 
وجه جديد در قالب پيش خريد خودرو را ندارد.  رمضاني به شهروندان 
توصيه كرد : هنگام مراجعه به شركت هاي ليزينگ و پيش خريد خودرو از 
قانوني بودن فعاليت آنها  و داشتن مجوز بانك مركزي ، اطمينان حاصل  كنند 

و سپس اقدام به سپردن  وجوه خود و بستن قراداد نمايند.

* خليل يزداني ـ خبرنگار صحرا
تاالر  در  كه  خبرنگار  روز  مراسم  در 
همت  به  گرگاني  اسعد  فخرالدين 
ارشاد  و  فرهنگ  كل  اداره  استانداري، 
برگزار  نگاران  روزنامه  انجمن  اسالمي، 
با تجربه ي  پيشكسوت و  از خبرنگار  شد. 
دكتر  توسط  صحرا  هفته  نامه ي  گنبدي 
صادقلو استاندار، فضيلت مدير كل فرهنگ 
و ارشاد اسالمي، مدير كل دادگستري و ... 

تجليل كردند.
تمامي  حضور  با  ساالنه  كه  مراسم  اين 
مي شود،  برگزار  گلستان  خبرنگاران 
 ... و  قضايي  اجرايي،  رده باالي  مسئولين 
حضور مي يابند. در اين روز خبرنگاران و 
روزنامه نگاران حضوراً  رو در رو با مديران 
تبادل نظر و پيشنهاد و انتقادهاي خود را در 

تريبون آزاد بيان مي كنند.
و  خبرنگاران  از  نفر   400 از  بيش  مراسم  اين  در 
سايت هاي  و  جرايد  پژوهشگران  و  روزنامه نگاران 
چهار  خبرنگار،  نفر  چهار  داشتند.  حضور  مجازي 
نفر مديران مسئول هفته نامه هاي محلي و تني چند از 
توسط  برتر  جرايد  توزيع كنندگان  و  نشريات  حاميان 

استاندار تجليل شدند.

گلشن مهر،  صحرا،  هفته نامه هاي  برتر  خبرنگاران 
همزيستي، همشهري مورد تجليل قرار گرفتند. 

از آنه محمد بيات خبرنگار با تجربه ي اولين هفته نامه ي 
از  هديه  كارت  و  لوح  اهداي  با  (صحرا)  گلستان، 

فعاليت هاي مثمر ثمر وي قدرداني كردند.
بيات بيش از 26 سال در مطبوعات فعاليت دارد. ابتدا 
با روزنامه اطالعات ويژه ي مازندران و پيك خزر، وارد 
صحرا  هفته نامه ي  ورد  با  سپس  مي شود.  مطبوعات 

بانيان  از  يكي  وي  مطبوعات،  خبرگري  به 
خود  حرفه اي  فعايت  نشريه  آن  فعالين  و 
با  صحرا  بر  عالوه  وي  مي بخشد.  تداوم  را 
جمله:  از  مختلف  روزنامه هاي  و  نشريات 
ابتكار، همشهري و ... همكاري داشته است.

استاني،  مسئولين  از  قدرداني  ضمن  وي 
استاندار، خصوصًا از فضيلت مديركل ارشاد 
گفت:  صحرا،  نامه  هفته  سردبير  و  گلستان 
نياز  خبر،  است،  سختي  حرفه ي  خبرنگاري 
و  روز  به  بايد  خبرنگار  است.  جامعه  روز 
اطالعات كافي از جامعه  و جسارت انعكاس 

كاستي ها را داشته باشد.
اكثر مديران  افزود: متأسفانه  خبرنگار صحرا 
نگاه مثبتي به خبرنگاران ندارند، نبود تشكل 
كشيدن  انزوا  به  باعث  خبرنگاري  مستقل 
كرد  خواهم  سعي  آينده  در  مي شود،  آنان 
و  بدهم  آموزش  توان  حد  در  جوان  خبرنگاران  به 
از  و  كرد  خواهم  فعاليت  خبرنگاري  تشكل هاي   در 
همكاران  به  شده ام،  خسته  اتفاقات  و  خبر  پي گيري 
را  واقعيت هاي جامعه  باشند و  توصيه مي كنم مستقل 
انعكاس دهند و خبر و اتفاقات را آن گونه كه رخ داده 

بيان نمايند.

ـ  بيات  آنه  محمد   *
خبرنگار صحرا

شهردار  قزلجه  عبدالمجيد 
روز  تبريك  ضمن  گنبدكاووس 
خبرنگار به خبرنگاران به سواالت 

خبرنگاران چنين پاسخ دادند.
تبليغات  خصوص  در  قزلجه 
در  متاسفانه  گفت:  شهر  سطح 
دوره ي گذشته با شركت تبليغاتي 
كه  كرده اند  امضا  قراردادي 
بيلبورد ها،  دارد،  حقوقي  مشكل 
بخش   به  شهر  سطح  استنت هاي 
هنوز  كه  شده  واگذار  خصوصي 
با قرارداد ناقص مشكل ساز شده 
شهرداري  حقوقي  واحد  است، 

جداً موضوع را پي گيري مي كند. فعال ً در بُعد تبليغات 
محيطي 2 تلويزيون شهري راه اندازي گرديد، شهردار 
گنبدكاووس در جواب پرسش خبرنگار مهر درباره ي 
خدمات  داشت:  اظهار  شهر  آباداني  و  عمران  نحوه 
عمراني بر مبناي محروميت محالت صورت مي گيرد، 
شهر  مختلف  نقاط  مشكالت  ذي ربط  مسئولين  با 
محروم  مناطق  عمران  و  بهسازي  كرديم.  بررسي  را 
و  جداول  احداث  بحث  در  گرفت  قرار  اولويت  در 
كار شده  بيشتر  زيرسازي خيابان هاي محالت محروم 

است.
و  شرق  در  فرهنگيان  شهرك  در  فرهنگيان  پارك 
پارك شهداي گمنام در جنوب شهر و پارك هايي در 
بازسازي  و  احداث  جامي»  و  «مالنفس  غرب  شمال 
گرديد. در خصوص آسفالت معابر، كوچه  و خيابان ها 

پرسنل خدوم شهرداري به همت شوراي شهر بيشترين 
سد  معضل  حل  در  قزلجه  مهندس  دارند.  را  كاركرد 

معبر اذعان داشت:
خيابان و پياده رو محل اطراق دست فروشان نيست.
شهر  شوراي  حمايت  با  شهردار  سال،   1/5 طي 
كارهاي اساسي در حل معضل سد معبر انجام داده اند، 
يا چند سال حل  تمامي معضالت شهر در يك  قطعًا 
شهر  ساله ي  چندين  مشكل  معبر  سد  شد،  نخواهد 
حق  ايجاد  معبر  سد  عاملين  به  بعضًا  متاسفانه  است، 

شده است.
فكر  نيز  امامزاده  خيابان  مشكل  خصوص  در 
با هماهنگي شوراي شهر  مناسب  كرده ايم در فرصت 
و ادارات ذي ربط دست فروشان خيابان امام زاده برچيده 
خواهند شد. البته سعي ما بر اين است جهت اشتغال 

آنان با مشاركت آنان برنامه ريزي خواهد شد.

تأكيد  تاريخي  شهر  شهردار 
در عرض  پاركومتر   استارت  داشت: 

2 ماه زده خواهد شد.
احداث  سوال  به  پاسخ  در  وي 
هزينه ي  داشت:  اذعان  پاركينگ 
واريز  جداگانه   حساب  به  پاركينگ 
ده  از  بيش  سازان  انبوه  و  شود  مي 
نمايند.  احداث  پاركينگ  بايد  دستگاه 
نقاط  و  شمالي  حافظ  در  زمين هايي 

ديگر براي پاركينگ تملك گرديد.
متاسفانه پاركينگ بغل آتش نشاني 
قبل  دوره ي  در  جنوبي  خيام  خيابان 
قرارداد  خصوصي  بخش  پيمانكار  با 
حقوقي  مشكل  كه  بسته اند  ناقص 
صورت  مذاكراتي  پيمانكار  با  دارد، 
خواهيم  نتيجه  به  ا...  انشا  كه  گرفت 

رسيد.
خبرنگار  جواب  در  خاتمه  در  قزلجه  عبدالمجيد 

ايرنا اظهار داشت:
شهر  شوراي  توسط  جديد  دفترچه  ي  مصوب  با 
جلو برخي از تخلفات انبوه سازان گرفته شد، متاسفانه 
انبوه سازان متخلف با دفترچه شهرداري مشكل دارند، 
آنان  نمي كند،  ضرر  انبوه سازي  هيچ  كرد:  تاكيد  وي 
داشته  و ساز» سود كالني  «ساخت  از  كرده اند  عادت 
باشند و با تخلفات، فضاي تنفس شهري را مي خواهند 
به حداقل برسانند، دفترچه ي جديد اهرم جلوگيري از 

تخلف است.
در خاتمه به رسم يادبود به خبرنگاران حاضر لوح 
اعضاي   از  تني چند  از سوي رئيس و  تقدير و هدايا 

شوراي شهر، و شهردار تقديم گرديد.
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ديدگاهطنز هفته
نظريه تکثرگرايي 

 کثرت گرايي فرهنگي
 ،1960 دهه ي  اواسط  در 
منزله  به  فرهنگي  تكثرگرايي 
به  سازي  شبيه  ضد  ديدگاه 
قلمرو  در  جديدي  رهيافت 
قومي  روابط  جامعه شناسي 
تبديل شد. تكثرگرايي فرهنگي 
از  افراد  بين  تساوي  خواهان 
بوده،  مختلف  قومي  اقليت هاي 

حفظ و بقاي فرهنگ هاي گروههاي قومي را ارزش مي نهد.
 ايده زيربنايي اين نظريه اين است كه هر فرهنگي مي-
تواند چيزي ارزشمند به جامعه عرضه كند. بدين ترتيب، 
تكثرگرايي فرهنگي خواهان حفظ حيات همه گروههاي 
از  واقع  در  است.  اصلي  جامعه  چارچوب  در  قومي 
زبان  دارند  قومي حق  گروههاي  ديدگاه،  اين  نظر  نقطه 
انتظار  از جامعه  كنند و  را حفظ  و فرهنگ خاص خود 
داشته باشند تفاوتهاي آنها را به رسميت بشناسد. در اين 
معنا، تكثرگرايي به معني تالش آگاهانه اعضاي گروه هاي 

قومي براي حفظ اجزاي اساسي فرهنگ قومي است. 
است: يك،  هدف  دو  تأمين  دنبال  به  تكثرگرايي 
مساوات اجتماعي كه از طريق آن تأمين شرايط زندگي 
مناسب براي همه گروهها اعم از اقليت و اكثريت صورت 
پذيرد. دوم، به رسميت شناختن اجتماعي كه از طريق آن، 
امكان حفظ و توسعه فرهنگ  اقليت، شانس و  به گروه 

خاص داده شود. 
فرهنگي  تنوع  تكثرگرايي،  سياست  چارچوب  در 
سرمايه اي است كه مي بايد به افزايش آن توجه داشت. از 
ايده تكثرگرايي فرهنگي گاه با نام «دموكراسي فرهنگي» 
ياد مي شود. به گروههاي قومي اجازه داده مي شود تا تمايز 
خويش و ارزش ها و هنجارهاي خاص فرهنگ خود را 
تنوع و  تكثرگرايي خواهان  ديدگاه  واقع  در  كنند.  حفظ 
گوناگوني است. زيرا بر اين باور است كه وجود تنوع به 

جامعه قوت و توان بيشتري مي بخشد. 
فرهنگي  تكثرگرايي  بخش  دو  به  تكثرگرايي  مفهوم 
تكثرگرايي  است.  تقسيم  قابل  ساختاري  تكثرگرايي  و 
ويژگي هاي  قومي  گروه  كه  است  معنا  اين  به  فرهنگي 
فرهنگي خاص خويش نظير زبان، آداب و رسوم را حفظ 
كند. اما تكثرگرايي ساختاري بر اين امر داللت دارد كه 
اعضاي گروه قومي بيشتر با يكديگر در تعامل اجتماعي 

باشند تا با اعضاي برون گروهها . 
× برگرفته از : نظريه هاي جامعه شناختي روابط گروه 

هاي قومي – دكتر محمود شارع پور         

از خبرنگار با تجربه ي گنبد تجليل شد

آثار  ناقالن  و  اخبار  راويان  اي كه گذشت  در هفته 
خبر آوردند كه جوانان شيفته شهر با شورائيان شهرشان 
زادگاهشان  روز  جشن  به  تصميم  و  نشستند  شور  به 
گميش تپه (كوموش دپه) گرفتند. مردم را از اين تصميم 
شادي وافري فراگرفت. تا شايد كه ، ام القراء ديروز و  
و  فرسودگي  از  بگيرد.  تازه  جاني  امروز  شده  فراموش 
و  روز  بگذشت.  كندي  به  لحظات  آيد.   بدر  خموشي 
ساعت موعود فرارسيد. باشندگان شهر كهن كوموش دپه 
شب 29 مرداد ماهي كه گرمايش مدت هاست كه دمار 
از روزگارشان بگرفته بود و از حوف قبض برق قادر به 
سوي  به  نبودند؛  شان  ساز(كولر)  برودت  كردن  روشن 
ميدان  گرد  بر  انبوه جمعيت  شدند.  سرازير  شهر  ميدان 

حلقه بست. 
چرا خبري نيست؟  -

پرسش حاضران از همدگر بود. اما به زودي كاشف 
به عمل آمد كه جشن برگزار نمي شود. شايعات گوناگون 
برچيده  از  روشني  دليل  احدي  پيچيد.  باد  و  برق  مثل 
شدن جشن نمي داد. نخست با توجيه بني اسرائيلي بدي 
نيست  چيزي  هوا  ديدند،  چون  و  كردند.  بهانه  را  هوا 
كه بتوان در پستو نهان كرد،  عجالتن از اين دليل عدول 
كردند. آخرين دليل را عدم هماهنگي با شوراي تأمين و 
ناميدند. به هر دليل كه  عدم حضور فرماندار در منطقه 
با شور و هيجان آمدند و  نتيجه اين شد كه مردم  بوده 

دمق برگشتند.
و حال گوشه اي از تاريخ كوموش دپه

شهر كوموش دپه مركز شهرستان گميشان در منتهي 
اليه شمال غربي استان گلستان به مختصات جغرافيايي، 
طول 53 درجه و 49 دقيقه ، عرض 37 درجه و 1 دقيقه، 
در كنار درياي نيلگون خزر و تاالب بين المللي گميشان 
كيلومتر   60 استان  مركز  با  شهر  اين  است.  شده  واقع 
شهرستان  به  جنوب  از  گميشان  شهرستان  دارد.  فاصله 
تركمنستان  و جمهوري  ايران  مرز  به  شمال  از  تركمن، 
آق  شهرستان  به  شرق  از  و  خزر  درياي  به  غرب  از   ،
قال منتهي است. عمده اشتغال مردم كميش تپه صيادي 
به  را  توليد  بعدي  جايگاه  دامداري  و  كشاورزي  بوده، 
خود اختصاص داده است . اما هر سه اين بخش توليدي 
بنا به داليلي كفاف نياز مردم را نمي كند و به همين دليل 
بخش گميشان مشمول باالترين درصد بيكاري در استان 

شده است.
فراز و نشيب هايي  با  دپه  تاريخي كوموش  نظر  از 
بوده  آبسكونيان  المللي  بين  تجارت  سنت  دهنده  ادامه 

است. وجود آثار شهر و جزيره تاريخي آبسكون در تپه 
اين  مؤيّد   " جيك  تپه  كميش   " و   " سو  كوره   " هاي 
ادعاست . تجارت دريايي تاهمين اواخر يعني حدود 60 

كوموش  تجاري  هاي  كشتي  فروند  ها  ده  با  پيش  سال 
طريق  از  مردم  اين  و  بوده  برقرار  نفس  خواجه  و  دپه 
بنادر كراسنوودسك، حاجي طرخان، باكو، آستارا، انزلي، 
در  مختلف  شهرهاي  و  كشورها  مردم  با  كنار  فريدون 
مراوده اي نزديك و فعال بودند و اين امر موجب ارتقا 
فرهنگي و اقتصادي منطقه شده بود. پيشرفت و توسعه 
بود كه حدود هفتاد سال  به جايي رسيده  دپه  كوموش 
پيش تمامي ادارات و مراكز دولتي در حد شهرستان هاي 
گمرك  و  بندر  بود.  كرده  فعال  شهر  اين  در  را  كنوني 
شده  واقع  خزر  درياي  كنار  در  شهر  غرب  سمت  در 
بود كه آثار و خرابه آن هنوز هم موجود است. ادارات 
شهرباني،  بهداري،  پست،  احوال،  ثبت  دارايي،فرهنگ، 
آرام  متاسفانه  كه   ... و  بخشداري   ، شهرداري  مرزباني، 
به حداقل ممكن  و  برچيده  آرام طي سال هاي گذشته 

كاهش داده شد.
شهرداري  قانون  شمسي   1309 سال  ماه  خرداد  در 
ها به سبك جديد در ايران به تصويب رسيد و در مرداد 
مركب  دپه  كوموش  بلديه  انجمن  اولين  سال  همان  ماه 
از بزرگان و ريش سفيدان شهر انتخاب و بالفاصله در 
همان تاريخ يك نفر نظامي به نام سروان فيروز ( رئيس 
به  انجمن  اين  طرف  از   ( دپه  كوموش  وقت  شهرباني 
شد.  انتخاب  دپه  كوموش  شهر  شهردار  نخستين  عنوان 
به  دپه  كوموش  شهرداري  پيش  سال   85 ترتيب  بدين 
به  الزم  كرد.  موجوديت  اعالم  رسما  امروزي  سبك 
شهرهاي  معدود  از  دپه  كوموش  كه  است  يادآوري 
امروزين  سبك  به  آن  شهرداري  سابقه  كه  است  ايران 
ايران  عزيزمان  كشور  پايتخت  تهران؛  با  همزمان  خود 
سبك  به  مدرسه  اولين  تأسيس  سابقه  است.  شده  آغاز 
جديد، تاريخي ديرتر از شهرداري دارد و به سال 1304 
يعني  نيز  اين  از  پيش  سال   78 همچنين   . گردد  برمي 
سال 1316با تاسيس بخشداري اين شهر به بخش ارتقاء 
يافت. تمام اين شواهد بيانگر آن است كه ارتقاء بخش 
كوموش دپه به شهرستان چند دهه ديرتر به انجام رسيده 
و افتخار آن در سابقه دولت نهم به ثبت رسيد. با تمام 
اين احوال اين شهرستان جديدالتاسيس با امكانات بالقوه 
خود مي تواند موقعيت و وضعيت درخشان سال هاي 

گذشته را باز يابد.
× ح. كمي

روزي كه مردم كوموش دپه بدون جشن بازگشتند!

عبدالغفار رادمهر

خيابان و پياده رو محل اطراق دست فروشان نيست

85- مين سال تأسيس 
شهرداري گميش تپه

 (كوموش دپه)
 گرامي باد

دكتر مهران شكيبايي
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