
هفتم  هفته  ـ  طريك  قربان  حاجى 
جام  ايران  واليبال  ليگ  سوپر  مسابقات 
زنده ياد «حسين معدنى»  چهار شنبه هفته 
گذشته پيگيرى شد. در مهمترين ديدار هفته 
هفتم دو تيم گنبدى يعنى جواهرى و تعاون 
مقابل هم قرار گرفتند. قبل از اين ديدار تيم 
جواهرى گنبد با كسب 6 امتياز در جايگاه  
پنجم جدول قرار داشت و تيم تعاون گنبد 
نيز با 5 امتياز در جايگاه ششم جدول جاى 
توجه  با  ديدار  اين  حساسيت  بود.  گرفته 
و  بود  باال  بسيار  ديدار  امتياز حساس   3 به 

محمد  باى  يعنى  گنبدى  مربى  دو  نبرد  همچنين 
دوجى مربى با تجربه گنبدى در مقابل ديگر مربى 

گنبدى  عظيم جزيده نيز جالب توجه بود. 
گنبد  جواهرى  مربى  سر  دوجى  محمد  باى 
بابايى،  احمد  زارع،   مهران  تركيب  با   را  تيمش 
سخى عيدى،  امين حسن زاده، صمد اكبرى، هومن 
ميدان  روانه    ( (ليبرو  محمدآلق  حميد  و  باقرى 
كرد و در مقابل  تيم عظيم جزيده با تركيب حميد 
ناظرى،  عبداهللا  رئوفى،  رحمان  تئودور،  چوگان، 
 ) سخاوى  محمد  گل  و  باقرپور  حامد  ريكاردو، 

ليبرو )  پا به ميدان گذاشت. 
ابتكار  گنبد  جواهرى  تيم  ديدار  اول  گيم  در 
عمل را در دست گرفت و توانست زودتر از تعاون 
به امتياز 8 برسد. در ادامه احمد بابايى كه از ناحيه 
پا مصدوم بود نتوانست بازى خود را ارائه دهد و 
باى محمد دوجى مجبور شد وفا زيتونلى را وارد 
العاده  بازى فوق  نيز توانست  ميدان كند. زيتونلى 
جزيده  عظيم  مقابل  در  بگذارد.  نمايش  به  را  اى 

حاجى  و  كشيد  بيرون  زمين  از  را  چوگان  حميد 
گوگجلى پاسور دوم تيم تعاون را وارد زمين كرد . 
ولى برترى تيم جواهرى مشهود بود و اين گيم با 

نتيجه 25 بر 17 به سود جواهرى تمام شد.  
خود  به  تعاون  بازيكنان  ديدار  دوم  گيم  در 
آمدند و توانستند ابتكار عمل را در دست بگيرند . 
دو تيم در امتياز 18 برابر شدند ولى با ورود فرهاد 
اختيار  بازى را در  توانست نبض  تعاون  تيم  يلمه 
خود بگيرد و اين گيم را با نتيجه 21 بر 25 به سود 

خود تمام كند. 
گيم سوم ديدار را جواهرى خوب شروع كرد 
تيم   دو   . رسيد  خود  اوج  به  بازى  حساسيت  و 
نزديك به هم بازى را ادامه دادند ولى در پايان گيم 
سوم جواهرى توانست 25 بر 23  برنده گيم شود . 
در ادامه و گيم چهارم بازى جواهرى دوباره نبض 
بازى را در دست گرفت . در مقابل بازيكنان تعاون 
اعتراض حميد  كردند.  را تحمل مى  زيادى  فشار 
چوگان به داور باعث شد اين بازيكن كارت قرمز 
بگيرد و در نهايت اين گيم را نيز جواهرى با نتيجه 

25 بر 20 به سود خود تمام كند و برنده دربى 
شهر گنبد شود . 

با كسب  با اين برد تيم جواهرى توانست 
خود  اميد  و  برود  چهارم  جايگاه  به  امتياز   9
را براى صعود به مرحله دوم رقابتها را بيشتر 
كند. با اين ديدار نيم فصل مسابقات سوپر ليگ 
پايان رسيد و تيم ها دو هفته  ايران به  واليبال 
استراحت خواهند  داشت و در روز چهارشنبه 
تعاون  و  جواهرى  تيم  دو  دوباره  ديماه  دهم 
خواهند  نمايش  به  را  فصل  اين  دوم  دربى 

گذاشت. 
حاشيه هاى دربى گنبد :

تيم جواهرى گنبد ميزبان ديدار بود .
اقامت  هتل  در  بازى  از  قبل  تيم يك روز  دو 

داشتند.
بيش از 4000 نفر تماشاگر نظاره گر اين ديدار 

حساس بودند. 
بعضى از تماشاگران با دون قرمز آمده بودند. 

لباس بازيكنان تعاون گنبد مزين به عكس زنده 
ياد نورى آزمون و غياث الدين صحنه بود.

تماشاگران گنبد هر دو تيم را تشويق كرده اند 
و  اسالمى  شوراى  مجلس  در  گنبد  نماينده 
مسئولين  از  تنى چند  و  گنبد  رئيس شوراى شهر 

شهر گنبد اين ديدار را از نزديك تما شا كردند
و  بود  شادى  جواهرى  رختكن  بازى  درپايان 

رختكن تعاون غم و ناراحتى 
اين ديدار از شبكه استانى و شبكه ورزش به 

صورت مستقيم پخش شد.
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محدوده منطقه آزاد در اليحه دولت مشخص خواهد شد
چرا ما نمی توانيم!

فضيلت : 
حمايت از رسانه 

های استان گلستان 
حداقلی است

نگاهی به ويژگی ها و 
مشکالت روستای کاکا 44

2

طنز
ظهور و سقوط طبقات 

جديد اجتماعی
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3 ادامه درصفحهادامه درصفحه22

استاندارگلستان در تشريح سفر رياست جمهور: 

طبيعت گردى و گردشگرى محور توسعه جزيره آشوراده است

منابع طبيعى  و  نظام صنفى كارهاى كشاورزى  نوبت دوم  مجمع عمومى عادى 
شهرستان گنبدكاووس  راس ساعت 9 صبح روز يكشنبه مورخ 1393/10/15 در 
محل نمازخانه بعثت مديريت جهادكشاورزى شهرستان گنبدكاووس برگزار مى 
به  نسبت  تصميم  اتخاذ  شود، جهت  مى  دعوت  محترم  اعضاء  كليه  از  لذا  گردد 

موضوعات زير در اين جلسه حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

استماع گزارش هيئت مديره- 1
تصويب ترازنامه و سود وزيان سال مالى 92- 2
پيش بينى بودجه سال مالى 94- 3
بررسى و تصويب ساختمان ادارى نظام صنفى- 4
بررسى و تصويب پاداش ساليانه هيئت مديره نظام صنفى- 5
بررسى و تصويب حق جلسه و هزينه اياب و ذهاب هيئت مديره- 6
بررسى و تصويب حق عضويت و حق ورودى و تمديد پروانه فعاليت ساليانه اعضاء حقيقى و حقوقى- 7
بررسى و تصويب اخذ تسهيالت بانكى باستناد ماده 3بند11 نظام نامه ادارى مالى نظام صنفى- 8
بررسى و تصويب بكارگيرى هريك از اعضاء هيئت مديره باستناد ماده 20 تبصره 1 اساس نامه و       - 9

ماده 35 فصل هشتم نظام نامه ادارى مالى نظام صنفى
ساير موارد عنداللزوم- 10

    هيئت مديره
  نظام صنفى كارهاى كشاورزى و منابع طبيعى   شهرستان گنبدكاووس

توضيحات : بموجب تبصره 5 ماده11 اساس نامه در صورتيكه حضور عضوى در مجمع 
بعللى ميسر نباشد حق راى خودرا بموجب وكالتنامه به عضوى ديگر واگذار نمايد در 
اينصورت هيچ عضوى  نمى تواند عالوه بر خويش بيش از يك راى با وكالت داشته 

باشد؛ ضمنا ارائه كارت عضويت معتبر نظام صنفى در روز مجمع الزامى مى باشد.

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى نوبت دوم
نظام صنفى كارهاى كشاورزى و منابع طبيعى شهرستان گنبدكاووس

به گزارش ايرنا، حسن صادقلو يكشنبه شب در برنامه تلويزيونى ’شب هاى هيركان' 
سيماى مركز گلستان اظهار داشت: اين موضوعات با رعايت ملزومات زيست محيطى 
در قالب شش زون بندى (روى هم قرار گرفتن نواحى حفاظتى) منطقه اى و كاربرى 

هاى مختلف كه از قبل مطالعه شده، مورد تاييد قرار گرفته است. 
وى با بيان اين كه در اين زون بندى ها تمام ظرفيت ها ديده شده است، گفت: سفره 
خانه سنتى و رستوران، مسير دوچرخه سوارى، كمپينگ اقامت و ساحلى در دو مرحله، 
بازارچه سنتى، اقامتگاه هاى تفريحى، بازارچه صنايع دستى، باغ پرندگان، پارك علم و 
فناورى و اقامتگاه مركزى و بخش هاى فرهنگى، طرح سالم سازى و توجه به حريم 

دريا از جمله اين كاربرى ها است. 
استاندار گلستان ادامه داد: اين مجموعه در 380 هكتار پيش بينى شده كه 280 هكتار 

آن در مرحله نخست و يكصد هكتار در مرحله دوم به اجرا درخواهد آمد. 
صادقلو با بيان اين كه شرايط جزيره آشوراده مورد پيگيرى مديريت هاى مختلف 
بوده اما به سرانجام نرسيده است، افزود: از روزهاى نخست فعاليت دولت تدبير و اميد 

بويژه نماينده ولى فقيه در استان تالش بسيارى انجام دادند. 
وى ادامه داد: برنامه هاى مختلفى براى اجرايى شدن اين طرح مطرح شد كه تحويل 
نهايت تصميم گرفته شد  اما در  بود،  آنها  از جمله  استاندارى  به سازمان هميارى  آن 
كه بسترهاى اوليه اين طرح از سوى سازمان هميارى سازماندهى و سپس به مناقصه 

گذاشته شود تا اين طرح ها با اولويت بخش خصوصى گلستان به اجرا در آيد. 
استاندار گلستان اين طرح را از تصميمات ويژه رييس جمهورى ذكر كرد و گفت: 
در مجموع 25 طرح قرار شد كه جزو دستورات ويژه رييس جمهورى باشد زيرا كه از 
طرفى در افق آينده مى تواند توسعه آفرين باشد و هم در رونق بخشى به توليد و ايجاد 

تحول در استان مى تواند ظرفيت سازى كند. 

وى اظهار كرد: موضوع ايجاد منطقه آزاد در گلستان با توجه به اتصال اين استان 
به كريدور ريلى اينچه برون - تركمنستان - قزاقستان و نيز كريدور دريايى و همچنين 
ادارى  شوراى  در  جغرافيايى  هاى  قابليت  و  زيرساختى  هاى  ظرفيت  از  برخوردارى 

مطرح شد كه محدوده آن در اليحه دولت مشخص خواهد شد. 
استاندار گلستان ادامه داد: اين منطقه پس از تصويب در شوراى عالى مناطق آزاد به 
صورت اليحه به مجلس ارسال مى شود و پس از تصويب در مجلس و تاييد شوراى 

نگهبان، زمينه براى اجراى آن فراهم خواهد شد.
وى پيشنهاد زهكشى 280 هزار هكتار از اراضى زراعى شمال استان را، يكى ديگر از 
طرح هاى ويژه ارايه شده در سفر رييس جمهورى اعالم كرد و گفت: با پذيرش كليت 
مساله، 21 هزار هكتار آن مورد قبول واقع شد و بقيه نيز با تامين منابع پيگيرى مى شود. 
استاندار گلستان ادامه داد: اين اقدام با نگاه مثبت دولت و رييس جمهورى، افق تحول، 
رونق كشاورزى و توسعه گندم كارى را در استان ايجاد مى كند به طورى كه با زهكشى 
اين ميزان اراضى شاهد گسترش سطح توليد گندم به 500 هزار هكتار خواهيم بود و 

جايگاه استان را در مقام اول كشور تعريف مى كند. 
وى اضافه كرد: شروع راه آهن گرگان به مشهد يكى ديگر از تاكيدات ويژه رييس 
جمهورى بود كه ضمن اقدام از سمت خراسان رضوى بايد از استان گلستان نيز آغاز 

شود. 
منابع  و  است  اقدام  در حال  اين طرح  هاى  فاينانس  كه  اين  به  اشاره  با  صادقلو، 
مشخص دارد، افزود: ايستگاه گرگان به عنوان ايستگاه اصلى اين خط آهن تعريف شده 
و گذر آن از مناطق جنوبى، فعال و شهرستان هاى استان در رونق اقتصادى گلستان 

تاثيرگذار خواهد بود. 

روز چهارشنبه طى مراسمى با حضور مردم و مسئولين و جمعى از خيرين 
منطقه در دو روستاى شهرستان گميشان كلنگ دبستان بر زمين زده شد.

مراسم اول در روستاى قرمسه كه در حاشيه سواحل خزر واقع شده انجام 
گرفت. اين روستا تقريبا 500 نفر جمعيت دارد و اكثر سكنه ان به كارهاى 
فصلى همچون صيادى و بعضا كشاورزى و دامدارى در سطح كوچك مشغول 
دبستان  يك  و وجود  بهداشت  نبود خاهنه  نيست.  كافى  درآمدشان  و   بوده 
مخروبه سه كالسه كه باعث آواره شدن دانش اموزان كالسهاى چهارم و پنجم 
و ششم اين روستا شده از مشكالت عديده اى بود كه خوشبختانه با اولين 

كلنگى كه بر زمين زده شد، گامى اساسى براى حل آن برداشته شده است. 
كلنگ اول دبستان قرمسه را حاجى پيخى موحد بر زمين زد. آقاى موحد 
خير نام آشنا سهم مشاركت مردمى مدرسه را كه بالغ بر      500ميليون ريال 
ميشد تقبل كرده است. الزم بذكر است كه اين خير چند ماه پيش كل هزينه 
احداث يك مدرسه مدرن در روستاى كملر از توابع گميشان را پرداخت نموده 

كه اخيرا با حضور وزير آموزش و پرورش افتتاح گرديد.
روستاى  بطرف  اهالى  گرم  بدرقه  ميان  در  مهمانان  مراسم  اين  از  پس 

گاميشلى به حركت درآمدند.
روستاى گاميشلى در مجاورت روستاى قرمسه و در پهناى جنوبى رود 

گرگان واقع است. اين روستا برخالف روستاى نخست، خانه بهداشت دارد 
اما در عوض دبستان ندارد!! حامد اونق رئيس شوراى گاميشلى گفت:» تقريبا 
شش سال از تخريب دبستان اين روستا مى گذرد و روستا از آن موقع بدون 
مدرسه مانده است. در اين مدت كه شاهد آوارگى دانش آموزان بودم خواب 
با خيال  آنان  مشتاق  و  معصوم  به چشمان  ميتوانم  امروز  اما  نداشتم.  راحتى 

راحت نگاه كنم.»
كلنگ اول دبستان گاميشلى را خيرى از گميشان به نام حاج عطا آخوند 
كمالى كم كه قسمت اعظم از هزينه مشاركت مردمى را تقبل كرده است بر 
زمين زده شد. ايشان سپس اعالم كردند كه از فردا آماده شروع ساخت و ساز 

هستند.
جالب است بدانيد كه پس از رفتن مهمانان و مسئولين و خيرين دانش 
با خط  باقى ماندند و هركدام  آموزان دختر و پسر گاميشلى در همان زمين 
كشى كالسى را براى خود ترسيم كرده و شادى مى كردند. صداى شادى و 
هلهله و هوراى بچه ها بر آسمان روستا طنين انداخته و باد خزر آنرا به دور 
دست ها برد. خوشا بحال آنان كه اين صدا را مى شنوند و در جايى ديگر به 

فكر ساختن مدرسه، خانه بهداشت، راه و يا غيره مى افتند!

كلنگ دو مدرسه در دو روستاى گميشان زده شده

نتيجه دربى گنبد : جواهرى 3 ـ تعاون 1 


