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انتظار از روحانی
صحرا -  امان محمد خوجملى: گفته مى شود رييس جمهور 
محترم حسن روحانى در تاريخ دهم تا دوازدهم آذر ماه سال جارى 
براى افتتاح پروژه ى راه آهن ايران ، تركمنستان و قزاقستان به استان 
گلستان سفر خواهند كرد. و ضمن افتتاح پروژه ى  راه آهن با مردم 
و اقشار مختلف استان گلستان ديدار خواهند داشت. اميدواريم سفر 
رييس جمهور به استان گلستان پر از خير و بركت باشد. و در راستاى 

كاهش مشكالت استان تصميمهاى خوبى اتخاذ بكنند.
است  فريبنده  بسيار  ما  استان  ظاهر  و  نام  كرد  اذعان  بايد  اما 
مى  را  سبزى  سر  استان  هاى  جاده  از  عبور  با  كسانيكه  مخصوصًا 
كه  اين  از  غافل  است.  استان چنين  كنند همه جاى  بينند، خيال مى 
و  كوهها  و  جنگلها  و  باغها  و  زارها  وچمن  سبزيها  سر  همين  زير 
درياها و تاالبهاى دل انگيز وزيبا، فقر پنهان و بيكارى جوانان خوابيده 
است، براى پيدا كردن كار راهى استانهاى مختلف مانند تهران ويزد و 
هرمزگان وجاهاى ديگر مى شوند. هميشه براى يافتن كار از خانواده 
شان دورهستند. ولذت داشتن شغل و در آمد را نمى توانند با خانواده 
خود قسمت بكنند.آقاى روحانى  دولت مى تواند با تدبير و بر نامه 
ريزى درست  در همين گلستان زيبا براى جوانان اشتغال ايجاد كند. 
ايجاد اشتغال ظرفيت هاى زيادى دارد. در زمينه هاى  گلستان براى 
كشاورزى، دامدارى، قاليبافى و صنعت مرتبط با همين رشته ها. دولت 
مى تواند بخش خصوصى را با در نظر گرفتن تسهيالت و وام هاى 
بلند مدت يارى كند تا در استان سرمايه گذارى كنند. يا حداقل براى 
تجارت با كشور همسايه تركمنستان و تسهيل رفت و آمد با اين كشور 
به صورت مؤثر اقدام نمايد تا اندكى به كاهش بيكارى جوانان متاهل 

و تحصيل كرده بيانجامد.
 يكى ديگر از مشكالت استان گلستان مشكالت كشاورزى است 
كه چند سال است كه هجوم ملخ ها به زراعت كشاورزان محصول 
اطراف  به  خطرناك  آفت  اين  و  كند  مى  نابود  را  مرزى  نوار  گندم 
آينده  نشود سال  انديشى  اگر چاره  است  گنبد هم رسيده  شهرستان 
كل كشاورزى استان را تهديد خواهد كرد. در ضمن گرانى سم هاى 
علف كش و حشره كش و بى كيفيتى آنها هم مزيد علت شده است 
، تا مشكالت كشاورزان بيشتر شود. امسال متاسفانه آنطور كه انتظار 
مى رفت براى گندم توليدى كشاورزان قيمت مناسب و عادالنه وضع 
نشده است. اگر برايتان مقدور است اين قيمت را اصالح كنيد و اگر 
بسيار خوبى  كيفيت  از  را كه  نكنيد الاقل  گندم گلستان  هم اصالح 
بر خوردار است، جدا قيمت گذارى شود. چرا گندم با كيفيت هاى 

مختلف قيمت يكسان داشته باشند.
از  كمى  دست  هم  مرغدارن  و  دامداران  مشكالت  بين  اين    در 

كشاورزان و جوانان ندارد. بيشتر توليدكنندگان گوشت سفيد يا مرغ با 
بى ثباتى بازار روبرو  هستند و همين بى ثباتى و بى برنامه گى توليد 
كنندگان را گرفتار كرده است. خيلى از توليد كنندگان يا ورشكست 
شده اند يا گرفتار بدهى بانكى هستند. دامداران هم از گرانى خوراك 
به شدت ناراحت و نگران هستند و شير توليدى خود را هم به علت 
دسترس نبودن كارخانه هاى صنايع تبديلى با قيمت نازل به دالالن مى 
فروشند. به هر حال توليد كنندگان مشكالت زيادى دارند. نمى دانيم 
اين مشكالت ناشى از مديريت و سياست هاى كالن كشور مى باشد 
يا ناشى از ضعف مديران محلى و استانى. اميدواريم آقانى روحانى 
رييس جمهور محترم در راستاى كاهش مشكالت استان تصميمات 

خوب و قابل اجرا اتخاذ نمايند.
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کالس های فنی و حرفه ای 
در ۱۰ روستای بخش مرکزی 
گنبدکاووسبرگزار خواهد شد

صحرا - عبدالقيوم آق آتاباى - حسين  رضايى بخشدار بخش 
مركزى شهرستان گنبدبا اعالم اين خبر گفت : پيرو جلسه اى كه در 
استاندارى استان گلستان برگزار شد جلسه اى را با فنى و حرفه اى 
برگزار كرديم  و طى آن مقرر گرديد در 10 روستاى بخش مركزى و 
در روستاهاى بخش داشلى برون كالس هاى فنى و حرفه اى برگزار 
گردد. رضايى با اشاره به اينكه روستاييان همواره پشتيبان انقالب و 
نظام بوده اند افزود : با ايجاد اشتغال پايدار در روستاها با هماهنگى 
شوراى بخش و فنى و حرفه اى از آنها حمايت مى كنيم و در سطح 
بخش روستاها را  به توسعه پايدار برسانيم. وى افزود:  دولت اعتدال 
آقاى  و  است  برداشته  روستايى  توسعه  رابطه  در  خوبى  هاى  قدم 
مهندس حميدى نيز دراين مورد در بدو ورود به شهرستان با ايجاد 
بازارچه صنايع دستى قدم بسيار بزرگى برداشتند و با ايجاد كارگروهى 

بدنبال احياء صنايع دستى در روستاها و شهرستان بوده اند.
باالى  پتانسيل  از  گنبد  اى شهرستان  فنى و حرفه  رئيس  عباسى 
روستاها در زمينه آموزش فنى و حرفه اى خبرداد و گفت: در بحث 
توسعه روستايى كه آقاى دكتر روحانى نيز در مورد آن صحبت كردند 
نگاه ويژه خواهد بود. روستاها را بررسى كرديم و نياز روستاها در 
بحث ظرفيت آموزش سنجيديم و در روستاهاى پرجمعيت به جهت 
اشتغال پايدار و توسعه روستاها آموزش را شروع خواهيم كرد. اعزام 
برپايى كالسها در روستاها خواهدبود و حتى  مربيان و  تجهيزات و 
امروزه  تاكيد كرد:  برگزار شود. عباسى  نيز در خود روستاها  آزمون 
زنان  سهم  بين  اين  در  و  ببينند  آموزش  بايد  را  مهارت  روستاييان 
روستايى بيشتر است و اين امر باعث ايجاد اشتغال و توسعه روستاها 

خواهد شد.
داوود آورند رئيس شوراى بخش مركزى شهرستان گنبد نيز در 
گفت:  روستاها  توسعه  براى  راه  نقشه  تعيين  به  اشاره  با  جلسه  اين 
آمارها نشان ميدهد در اوايل انقالب 70درصد روستا نشين بوده ولى 
اكنون اين آمار برعكس شده و متاسفانه جهت جلوگيرى از اين امر 
هيچ فكرى صورت نگرفته است. آموزش روستاييان مى توانديكى از 
پايه هاى اين امر باشد ولى پس از توليد محصول و اشتغال به بازار 

فروش آن نيز فكر نمود.
افزود: روستاها آمادگى هرگونه همكارى براى مسئولين در  وى 

اين امر را دارند.

نشست مجمع حاميان روحانی در 
ترکمن صحرا

اولكاميز- در آخرين جمعه آبانماه به مناسبت حضور كاروان تدبير 
استان گلستان نشست  ) در  ( رئيس جمهور و هيئت دولت  اميد  و 
مجمع حاميان روحانى در تركمن صحرا در روستاى عطاباد از توابع 
شهرستان آق قال برگزار شد. در اين نشست حاضرين در باره سفر 
مهم دولت اعتدال به بحث و تبادل نظر پرداختند. گفتنى است ميزبان 
از فعاالن و ريش سفيدان منطقه  اين نشست تاج محمد حاجى پقه 

بود.
حادثه در يک آپارتمان در گنبد  

مهيبى  انفجار  هفته گذشته  روز جمعه   _ قربان طريك  حاجى 
در خيابان خيام شمالى شهرستان گنبد اهالى را به وحشت انداخت. 
اين انفجار كه احتماال به علت نشست گاز در طبقه اول يك مجتمع 
5 طبقه اى صورت گرفته بود موجب خسارت شديدى شده است. 
يكى از ساكنين اين مجتمع به خبرنگار صحرا گفت : حوالى ساعت 
موجب  مهيبى  انفجار  كه صداى  بوديم  استراحت  حال  در  ظهر   12
شد.  مسكونى  واحد  هاى  درب  افتادن  و  ها  پنجره  شدن   شكسته 
شدت انفجار به حدى بود كه ساختمان 20 واحده تكان وحشتناكى 
را  ديدگى ساختمان  آسيب  بدون  مجتمع  اهالى  . خوشبختانه  خورد 
تخليه كردند . حضور مامورين آتش نشانى و مامورين امداد به موقع 
بود و با حضور به موقع مامورين آتش سوزى به واحد هاى مجاور 

سرايت نكرد. 
در زمان حادثه فقط يك نفر در واحد منفجر شده بود كه به علت 

سوختگى به بيمارستان منتقل شده است . 
انفجار تمامى وسايل واحد مذكور به  اين  الزم به ذكر است در 
كلى سوخته و دو طرف ديوار واحد تخريب شده است همچنين به دو 

اتومبيل پارك شده نيز خسارت جدى وارد شده است. 

صحرا - منصور آق - گلستان در نظر اغلب 
از  ملى،  گيران  تصميم  و  سازان  تصميم  مديران، 
وزرا  اسالمى،  شوراى  مجلس  نمايندگان  جمله 
رده  در  نهادها،  ساير  و  دولت  هيئت  اعضاى  و 
و  گيالن  شمالى  رونق  پر  و  سرسبز  هاى  استان 
مازندران محسوب مى شود. واقعيت اين است كه 
تنها وجه مشترك گلستان با گيالن و مازندران، از 
بعد جغرافيايى، يعنى قرار گرفتن در شمال ايران 
است؛ اما از نظر ميزان بارندگى و حاصل خيزى 
گردش  كالن  درآمدهاى  كشاورزى،  هاى  زمين 
سواحل  كيلومترها  از  برخوردارى  علت  به  گرى 
قابل  صنايع،  برخى  استقرار  و  خزر  دريا  زيباى 

مقايسه با گلستان نوپاى گلستان نيستند. 
موقعيت جغرافيايى استان گلستان

زمين  را  گلستان  وسعت  سوم  دو  به  نزديك 
كشاورزى  با  بازده،  كم  آب،  كم  خشك،  هاى 
ديم و هزاران هكتار شوره زار مشابه زمين هاى 
از جنگل و  تنها  نه  بر گرفته كه  حاشيه كوير در 
توان  به جرأت مى  بلكه  نيست  سرسبزى خبرى 
استان،  شمال  هاى  عرصه  درختان  تعداد  گفت 
افزون نيست. نزديك به  انگشتان دست  از تعداد 
نيز رشته  را  استان  يك سوم عرصه هاى جنوب 
كوه هاى البرز تشكيل مى دهد. به عبارتى ديگر 
تنها نوار باريكى از گلستان به عرض كمتر از 20 
كيلومتر كه جاده بين المللى تهران – مشهد نيز از 
هواى  و  آب  داراى  و  كند؛ سرسبز  مى  عبور  آن 
خزرى بوده و دقيقًا همين عرصه ى اندك موجب 
وضعيت  از  مسافران  و  مديران  نادرست  استنباط 

استان مى گردد.
و  بودن  شمالى  چوب  همواره  گلستان 

را  مازندران  و  گيالن  با  همجوارى 
خورده و مى خورد. استانى كه در اكثر 
سرسبزى،  آبادانى،  آب،  از  آن  مناطق 
چنين  در  نيست.  خبرى  صنعت  و 
شرايطى اشتغال و اشتغال زايى در اين 
منطقه ى وسيع وجود خارجى نداشته 
و جوانان آن براى امرار معاش مجبور 
از  كشور  نقاط  ساير  به  مهاجرت  به 
جمله تهران، رودهن، بومهن، دماوند، 
چابهار و حتى تركيه شده و در بدترين 
پست  به  رفاهى،  و  بهداشتى  شرايط 
ترين و سخت ترين مشاغل صنعتى و 

ساختمانى  تن در مى دهند.
استعدادهاى بالقوه گلستان

موقعيت استراتژيكى، ژئوپولتيكى، بين المللى 
و بكر گلستان به علت همسايگى و هم جوارى 
با كشور تركمنستان و جمهورى هاى آسياى ميانه 
مهم  امتياز  تنها چند  است.  زدنى  مثال  و روسيه، 

استان عبارتند از:
و  زمينى  مرز  كيلومتر   1 -348 داشتن 
به  تركمنستان  كشور  با  دريايى  مرز  كيلومتر   90
عنوان دروازه ورود به بازارهاى 280 ميليون نفرى 
جمهورى هاى آسياى ميانه و روسيه، مزيت بالقوه 
ولى  داراست  گلستان  استان  كه  است  ممتازى  و 
نشده  بردارى  بهره  احسن  نحو  به  آن  از  تاكنون 
است. تنها رويداد اقتصادى كه از سال 1379 يعنى 
استان  اين  در  سابق  شوروى  كشورهاى  استقالل 
رخ داده، ايجاد بازارچه مرزى اينچه برون است. 
ابتدايى فعال بود و  بازارچه اى كه در چند سال 
براى 5 تا 6 هزار نفر به طور مستقيم يا غير مستقيم 
شغل ايجاد كرده بود. ولى طى چند سال اخير اين 
بازارچه نسبتًا راكد شده و ميزان اشتغال زايى آن 

به كمتر از 1000 نفر تنزل يافته است.
افتتاح عنقريب كريدور ريلى ايران-  2 -
و  روسيه  آهن  به خط  كه  قزاقستان  تركمنستان- 
نيز متصل مى گردد؛ مستقيم ترين و ارزان  چين 
هاى  آب  به  شده  ياد  كشورهاى  ورود  راه  ترين 
هاى  مزيت  از  يكى  آهن  خط  اين  است.  گرم 
براى  كه  است  برون  اينچه  مرز  فرد  به  منحصر 
جمهورى  صادراتى  و  وارداتى  كاالهاى  ترانزيت 

هاى آسياى ميانه و روسيه نقش  حياتى دارد.
امكان صادرات هزاران تن محصوالت  3 -
باغى گلستان و مازندران به ويژه مركبات به روسيه 
و كشورهاى آسياى ميانه است. به ويژه با توجه 
به تحريم صادرات ميوه اروپا به روسيه تسريع در 

اين مهم ضرورى است.
وجود 2- 4 فرودگاه در گرگان و كالله با 
فاصله تقريبى 150 كيلومتر از يكديگر و نزديكى 
هاى  توانمندى  ديگر  از  نيز  برون  اينچه  مرز  به 

استان محسوب مى شود.
كشورهاى  با  دريايى  مرز  داشتن  5 -
فاكتورهاى  از  ديگر  يكى  روسيه  و  ميانه  آسياى 
بهره  براى  كه  است  گلستان  استراتژيك  موقعيت 
سريع  چه  هر  بايد  الهى  موهبت  اين  از  بردارى 
بندر خواجه نفس تكميل و مورد بهره  تر پروژه 

بردارى قرار گيرد.
موقعيت اقتصادى استان گلستان

اقتصاد  اصلى عملكرد  از شاخص هاى  يكى 
ناخالص  توليد  ميزان  يافتگى،  توسعه  و  كالن 

داخلى است. 
لحاظ  به  شاخصه  اين  در  گلستان  استان 
در  با  كشور  داخلى  ناخالص  توليد  در  مشاركت 
اختيار داشتن 1/13درصد از توليد ناخالص داخلى 
كشور، در ميان استان هاى كشور در جايگاه 21 

قرار دارد، 
اقتصادى در چهار گروه اصلى    بخش هاى 
كشاورزى، صنعت، خدمات و ساختمان تقسيم مى 
منتشر شده در سال 1388  آمار  بر اساس  شوند. 
سهم  بيشترين  درصد   61/4 با  خدمات  بخش 
داخلى  ناخالص  توليد محصول  از  افزوده  ارزش 
دوم  رتبه  در  23/6 درصد  با  كشاورزى  بخش  و 
صنعت  به  و  ساختمان  هاى   بخش   . قراردارند 
ترتيب با 9/6 درصد و 5/4 درصد در رتبه هاى 

بعدى قرار دارند .
توليد سرانه يكى ديگر از شاخص هاى مهم 
محسوب  مناطق  يافتگى  توسعه  ميزان  تشخيص 
در  گلستان  استان  نيز  شاخص  اين  در  شود.  مى 
سال 1388 در بين استان هاى كشور رتبه 25 را به 

خود اختصاص داده بود.
خالصه آن كه گلستان با وجود قابليت هاى 
استان محروم كشور است كه در  فراوان جزو 8 
مقايسه با اين استان ها نيز در انتهاى جدول قرار 

دارد!
اقتصاد گلستان از نظر مسئولين 

گلستان استان نوپايى است كه نياز به حمايت 
و پشتيبانى ويژه دولت دارد تا توانمندى هاى خود 
را به منصه ظهور   رسانيده و در اقتصاد ملى نقش 

واقعى خود را ايفا نمايد.
ريزى  برنامه  معاون  مرگدرى  على  باور  به   
و اشتغال استاندارى گلستان «استان هاى محروم، 
تازه تاسيس و زير كف، در توزيع اعتبارات بايد 
به صورت ويژه ديده شوند، ويژه بينى يك حرف 

كامال منطقى است و نه منطقه اى.»
عيسى امامى نماينده مردم گرگان و آق قال در 
مجلس شوراى اسالمى نيز «مساله درآمد را يكى 
اعتقاد  و  دانسته  استان  مشكالت  ترين  بزرگ  از 
سرانه  سهم  باشد  پايين  استان  درآمد  وقتى  دارد؛ 

پايين آمده و استانى عقب مانده خواهد بود.“
استان  در  «كشاورزى  كه  است  معتقد  وى 
اقتصادى نيست و خيل جمعيت به سمت خدمات 
اى  چاره  متوازن  رشد  براى  و  است  رفته  پيش 
وجود ندارد جز اين كه گلستان به صورت ويژه 
معظم  مقام  سفر  ها  راه  از  يكى  كه  شود  ديده 

رهبرى و رئيس جمهورى به استان است.»
رييس  اجرايى  معاون  شريعتمدارى  محمد 
گلستان  استان  به  اخير خود  در سفر  نيز  جمهور 
عمرانى  هاى  فعاليت  در  «توازن  داشت:  اظهار 
قانون  در  مهم  تاكيدات  از  يكى  كشور  آبادانى  و 
اساسى است و يكى از انگيزه هاى سفر به گلستان 
مساله توازن است و گلستان يكى از مستحق ترين 

استان ها در اين راستا محسوب مى شود.
ماندگى  عقب  به  نسبت  شد:  متذكر  وى 
بايد  آن  برخوردارى  كم  و  گلستان  تاريخى 
همراهى بيشترى صورت بگيرد و قدم هاى ارزنده 

ترى برداشته شود.“
راهكار توسعه اقتصادى گلستان

منطقه  به  برون  اينچه  مرزى  بازارچه  ارتقاء 
آزاد تجارى يكى از راه هاى جبران عقب ماندگى 

تاريخى گلستان است. 
دولت  توسط  كه  است  مناطقى  آزاد  مناطق 
را  الزم»  توان  و  استعداد  كه  هايى  در»شهرستان 
هاي  فعاليت  از  «پشتيباني  هدف  با  باشند  داشته 
اقتصادي و برقراري ارتباط تجاري بين المللي و 
پردازش  و  توليد  و  اي  منطقه  اقتصاد  در  تحرك 
ايجاد  غيرنفتي،  صادرات  فناوري،  انتقال  كاال، 
گذاري  سرمايه  تشويق  و  جلب  و  مولد  اشتغال 
داخلي و خارجي، صادرات مجدد، عبور خارجي( 
ايجاد مى  انتقال كاال ( ترانشيب )»  ترانزيت ) و 

شود. (1)
نبود هيچ منطقه آزاد تجارى در شمال شرق 
با  دريايى  و  خشكى  مشترك  مرز  وجود  كشور، 
حتى  و  روسيه  قزاقستان،  تركمنستان،  كشورهاى 
مذهبى  و  زبانى  فرهنگى،  اشتراكات  آذربايجان، 
اتصال  تركمنستان،  مردم  با  گلستان  هاى  تركمن 
عنقريب راه آهن ايران به خط ريلى تركمنستان، 
آسياى  نياز كشورهاى  و چين،  روسيه  قزاقستان، 
و  استان  ترانزيتى  آهن  خط  و  ها  جاده  به  ميانه 
. . . امتيازات و پتانسيل هاى بالقوه اى است كه 
به  شدن  تبديل  براى  برون  اينچه  مرز  و  گلستان 

منطقه آزاد تجارى دارد.
دكتر حسن صادقلو در ديدار با تركان مشاور 
رئيس جمهور و دبير شوراى مناطق آزاد با اشاره 
صنعتى  مشاركت  و  اشتغال  ناچيز  بسيار  رقم  به 
استان، تصريح كرد: «از مسئولين عالى رتبه دولت 
انتظار داريم كه با توجه به وجود مرز اينچه برون 
كه به نوعى دروازه ورود به آسياى ميانه و حتى 
به  توجه  با  حال  عين  در  و  است  قفقاز  حوزه 
قرابت هاى فرهنگى تركمن ها و قزاق ها و البته 
همجوارى استان با دريا، بحث منطقه آزاد را جدى 

تر دنبال كنند.“
هاى  ظرفيت  به  اشاره  با  نيز  تركان  مهندس 
استان گلستان اذعان نمود: «ظرفيت هاى سرمايه 
يقينًا سرمايه  كه  است  اى  گونه  به  استان  گذارى 
اين  به  ورود  براى  داخلى  و  خارجى  گذاران 
از  دولت  مجموعه  لذا  هستند،  داوطلب  حوزه 
هيچ كوششى در راستاى رفع محروميت از استان 
دريغ نمى كند. مجموعه استان و شخص استاندار 
گلستان مطالعات خود در زمينه منطقه آزاد را ارائه 
دهند تا بتوانيم با دفاع از آن شرايط را براى رشد 

استان تسهيل كنيم.“
مناطق  هماهنگى  شوراى  دبير  تركان  نظر  از 
آزاد و مشاور رئيس جمهور، در تبديل يك نقطه 
به منطقه آزاد، مرزى بودن آن مهم است و اين تنها 

يكى از استعدادهاى استان گلستان است.

رابطه  گسترش  «وى 
همسايه  كشورهاى  با 
كه  تركمنستان  همچون 
در  كمترى  تاثيرپذيرى 
مقابل اراده سياسى قدرت 
از  را  دارند  بزرگ  هاى 
آزاد  مناطق  راهبردهاى 

دانست و تصريح كرد: پيوندهاى فرهنگى، قومى 
و مذهبى ايران با اين كشورها سبب شده تا آسيب 
هاى  قدرت  سياسى  اراده  مقابل  در  آنان  پذيرى 

بزرگ كمتر از كشورهاى غربى باشد.
كشور  با  روابط  توسعه  براى  افزود:  تركان 
تركمنستان نيز يك منطقه آزاد تجارى پيش بينى 
شده كه با توجه به ظرفيت هاى گمرگ اينچه برون 
بيشترى دارد.  نقطه شانس  اين  استان گلستان  در 
با افتتاح راه آهن بين المللى ايران، تركمنستان و 
اينچه  منطقه  در  اقتصادى  بزرگ  تحول  قزاقستان 

برون رخ خواهد داد.“
دكتر سليمان عباسى نماينده مردم گنبدكاووس 
درمجلس شوراى اسالمى نيز معتقد است؛ ايجاد 
منطقه آزاد تجارى اينچه برون رخداد بسيار مهمى 
ارتقاى  در  سزايى  به  نقش  و  بوده  گلستان  براى 
سطح اقتصادى و معيشت مردم استان و نيز ايجاد 

اشتغال به دنبال خواهد داشت.
زمينه هاى ايجاد منطقه آزاد اينچه برون

با توجه به امكانات بالقوه گلستان و مرز اينچه 
برون، سرمايه گذاران داخلى و خارجى از جمله 
داده  انجام  استان  مسئولين  با  مذاكراتى  ها،  قزاق 
گذاران  سرمايه  اين  با  منعقده  قراردادهاى  اند. 
ايجاد  براى  اوليه  اقدامات  عنوان  به  توان  مى  را 
به  برشمرد.  تجارى  آزاد  منطقه 
يك  تسهيالت  اگر  ديگر  عبارتى 
منطقه آزاد تجارى نيز براى سرمايه 
منظور  خارجى  و  ايرانى  گذاران 
شود، استقبال آنان براى حضور در 
خواهد  فزونى  صدچندان  گلستان 

يافت.
خصوص  در  گلستان  استاندار 
اظهار  اقتصادى  مذاكرات  برخى 
داشت: براى ساخت ترمينال ذخيره 
اوليه  مواد  سوخت،  غالت،  سازى 
چنين  هم  و  جى  پى  ال  معدنى، 
برون،  اينچه  مرزى  منطقه  در  كانتينربرى  ترمينال 
خارجى  و  داخلى  خصوصى  شركت   6 تاكنون 

وارد عمل شده اند.
داخلى  شركت  پنج  تاكنون  گفت:  وى 
مجوزهاى الزم را اخذ كرده و در شرف واگذارى 
سرمايه  با  نيز  قزاق  شركت  يك  و  هستند  زمين 
گذارى 120 ميليون دالرى براى ساخت ترمينال 
درخواست داده كه در حال انجام مراحل قانونى 

و اخذ مجوز است.
اندازى خط ريلى  راه  با  افزود:  دكتر صادقلو 
 7 ساالنه  قزاقستان،  و  تركمنستان  برون،  اينچه 
ترمينال  در  قزاقستان  كشور  گندم  از  تن  ميليون 
به  تبديل  و  فرآورى  سازى،  ذخيره  استان  غالت 
حاشيه  كشورهاى  به  صادرات  براى  و  شده  آرد 

خليج فارس آماده سازى مى شود.
او گفت: در 750 هكتار از اراضى منطقه كه 
جزو منابع ملى است، نقشه بردارى اوليه و ترسيم 
توپوگرافى انجام شده و بزودى نسبت به جانمايى 
شركت ها و واگذارى آن اقدام مى شود و پس از 
تهيه نقشه، نسبت به احداث زيرساخت هاى الزم 
از قبيل راه، آب، برق، گاز، خدمات عمومى و هم 

چنين خطوط عريض ريلى اقدام خواهد شد.
محمد حميدى معاون استاندار و فرماندار ويژه 
گنبدكاووس نيز در مورد احداث پايانه غالت در 
قزاقستان،  بين  اى  نامه  تفاهم  گفت:  برون  اينچه 
تركمنستان و ايران براى پايانه ترانزيت كاال بسته 
شده و مجوزهاى آن رو به پايان است و قرار است 
در پايان سال 93 عملياتى شودكه اين پايانه نياز 
به تاسيسات بسيارى دارد. در كنار جابجايى كاال 
نياز است كاالهاى وارد شده در محلى انبار شود 
كه بهترين سرمايه گذارى براى منطقه خواهد بود. 
گذاران  سرمايه  از  بخش  اين  براى  داريم  تالش 
بومى انتخاب نماييم تا بسترى براى اشتغال زايى 

در شهرستان بوجود آيد.
نتيجه گيرى

در حال حاضر از 7 منطقه آزاد موجود كشور، 
4 منطقه  آزاد چاه بهار، كيش، قشم و اروند در 
جنوب كشور و 3 منطقه بندرانزلى، ارس و ماكو 
نيز در شمال غرب كشور فعال هستند.  2 منطقه 
جديد جاسك و بوشهر در جنوب كشور مصوب 
حال  در  كشور  غرب  در  نيز  منطقه  يك  و  شده 
بررسى است و اين در حالى است كه در شمال 
شرق ايران هيچ منطقه آزاد تجارى وجود ندارد. 
در مرز تركمنستان نيز يك منطقه آزاد پيش بينى 
شده كه گمرگ اينچه برون در استان گلستان اين 

نقطه شانس بيشترى دارد.
دبير  و  جمهور  رئيس  مشاور  آخر،  سخن 
استاندار  زمين  به  را  توپ  آزاد  مناطق  شوراى 
توجيهى  و  مطالعاتى  ارائه طرح  منتظر  و  انداخته 
استاندارى  اينچه برون توسط  منطقه آزاد تجارى 
گلستان است. استاندار گلستان و مجموعه مديران 
استانى بايد اين فرصت تاريخى را مغتنم شمرده 
ارائه  را  اين طرح  ممكن  زمان  ترين  كوتاه  در  و 
رئيس  الوقوع  قريب  سفر  در  چنين  هم  نمايند. 
جمهور و هيئت دولت به استان گلستان، از ايشان 
اينچه  تجارى  آزاد  منطقه  مجوز  براى صدور  نيز 

برون حداكثر تا نيمه سال 1394 قول بگيرند.
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منطقه آزاد تجارى اينچه برون، خواست مردم گلستان از رئيس جمهور

مفقودى
دفترچه كشاورزى به شماره مسلسل 87 كد 18 صادره از 

روستاى قره تپه شهرستان تركمن در سطح 24 هكتار متعلق به 
عبدالكمال ميرابى فرزند آنه گلدى مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مى باشد.

پاسخ وزير به پزشکانی که ادعای رفتن دارند
 همه چيز پول نيست

در  بهداشت  وزير 
كه  سئوال  اين  به  پاسخ 
سوم  فاز  اجراى  از  بعد 
سالمت  تحول  طرح 
دريافت  با  برخورد  و 
برخى  غيرقانونى،  هاى 
اند  كرده  ادعا  پزشكان 
خارج  به  طبابت  براى 
رفت،  خواهند  كشور  از 
اظهارداشت: بيش از 20 
سال است در اين حوزه مشغول كار هستم و اين جور صبحت ها 

بيشتر شبيه توهم است. 
عرصه  در  كه  طوالنى  سابقه  به  اشاره  با  هاشمى  سيد حسن  دكتر 
پزشكى خدمت كرده است، به خبرنگار مهر گفت: من قبل از اينكه وزير 
بشوم، جزو پزشكانى بودم كه همه روز هفته كار حرفه اى خودم را چه 

در دانشگاه و چه بخش خصوصى انجام مى دادم.
اين حوزه  از 20 سال است در  بيش  اين مطلب كه  با عنوان  وى 
تا  است  توهم  شبيه  بيشتر  ها  اين جور صبحت  و  هستم  كار  مشغول 
واقعيت، افزود: هم مردم ايران خيلى فهيم هستند، هم آن دوره اى كه 
ما فكر مى كرديم منحصر به فرد هستيم و افراد ديگرى نيستند كار ما را 

انجام بدهند، سپرى شده است.
وزير بهداشت ادامه داد: اين اتفاق قبال هم افتاده است و به داليلى 
بعضى ها فكر كردند كه اگر در برخى از كشورهاى حاشيه خليج فارس 
يا منطقه حضور پيدا كنند، با چارتر براى آنها مريض مى رود و برمى 

گردد.
همه  است  بهتر  و  افتاد  نخواهد  اتفاقى  چنين  كرد:  تاكيد  هاشمى 
برگرديم به خودمان و ببينيم از كجا آمده ايم و خدا چه لطفى در حق ما 

كرده كه در اين مسير قرار گرفتيم.
باشيم و  داريم،  موقعيتى كه  افزود: قدر شناس  وى در عين حال، 
بدانيم كه همه چيز پول نيست. من در شرايطى اين حرف را مى زنم 
كه همه اين پله ها را پشت سر گذرانده ام و اگر در اين مسئوليت هم 
نبودم، حتما بدانيد حرفى غير از اين نداشتم .بخاطر اينكه سبك كار و 
ايم، مويد و  زندگى ما در طول سالهاى متمادى كه كار پزشكى كرده 

گواه همين مطلب است.
هاشمى تاكيد كرد: البته اين حرفها را به شاگردان خودم مى گويم 
ولى  كنم.  نصيحت  بخواهم  من  كه  است  اين  از  اجل  ديگران  شان  و 
ما هم  و  داشتن  مرام  از  غير  نيست  زندگى، چيزى  آخر  كه  كنند  باور 
عالقه منديم آدمهاى با مرام در همه صنوف از جمله صنف پزشكى كه 

تعدادشان زياد است، زيادتر شود.


