
مسئول  بعنوان  شما  كوهساريان  آقاى   *
ستاد روحانى در آزادشهر چه فعاليت هايى را 

تا كنون انجام داده ايد؟
قبل از انتخابات : ساماندهى جوانان در ستاد 
افزايش  انگيزه در جهت  ايجاد  دكتر روحانى و 
حماسه  تحقق  راستاى  در  عمومى  مشاركت 
سياسى مورد نظر رهبر معظم انقالب كه در اين 
مسئوالن  طرف  از  زياد  بسيار  مهرى  بى  با  راه 

وقت شهرستان مواجه گرديديم.
و  سياسى  حماسه  تحقق  از  پس  متاسفانه 
انتخاب دكتر روحانى به عنوان رياست جمهور 
با  و  صادقانه  كه  جوانانى  بوديم  شاهد  منتخب 
عمومى  مشاركت  جهت  در  اشتياق  و  شور 
كه  هايى  شخصيت  توسط  بودند  كرده  تالش 
احتمالى  هاى  هزينه  ترس  از  انتخابات  از  قبل 
نياوردن دكتر روحانى خاموش و در سايه  راى 
بودند با بى مهرى تمام كنار گذاشته شده و اين 
شخصيت ها از تالش ، كوشش و صداقت اين 
جوانان بهره بردارى شخصى و گروهى نمودند.

در آن زمان به عنوان كسى كه جوانان را پاى 
كار آورده بود تمام تالشمان اين بود كه شور و 
اشتياق جوانان از بين نرود و به اميد نگاه متفاوت 
دولت تدبير و اميد اين همبستگى جوانان حفظ 

شود.
افكنى هاى  تفرقه  به  با توجه  از طرف ديگر 
موجود توسط افراد تندرو و افراطى در منطقه تالش 
كرديم تا صادقانه اين همبستگى و وحدت بين اقوام 
و مذاهب در استان گلستان كه همواره مورد تاكيد 
ايشان در استان  نماينده ى  مقام معظم رهبرى و 
جناب آيت ا... نورمفيدى نيز بوده است به عنوان 

الگويى براى جهان اسالم است را حفظ نماييم.
به عنوان  بر اساس مسئوليتى كه داريد   *
مسئول كميته جوانان شرق استان گلستان ستاد 

به  جمهور  رئيس  سفر  هنگام  روحانى  دكتر 
استان چه اقداماتى انجام داده ايد؟

بر  استان  به  جمهور  رياست  سفر  هنگام 
انتخابات در ستاد  اساس مسئوليتى كه در زمان 
كه  اى  وظيفه  اساس  بر  و  داشتم  روحانى  دكتر 
نسبت به مردم براى رساندن صداى آنها به گوش 
درخواست  بخاطر  و  ميكردم  احساس  دولت 
هاى زياد مردمى اقدام به جمع آورى نامه هاى 
تدبير و  كاروان دولت  به  آنها  ايشان و رساندن 
اميد نمودم كه مورد استقبال آحاد مردم نيز قرار 
شرق  جوانان  ستاد  مسئول  عنوان  به  كه  گرفت 
هاى  به خواسته  رسيدگى  موكدا  گلستان  استان 
رياست  نهاد  مسئوالن  از  را  منطقه  اين  مردم 

محترم جمهور خواستار شدم.
زيرا به ياد مى آورم زمانى را كه در جريان 
جمهورى  رياست  انتخابات  از  قبل  رويدادهاى 
سال 92 دكتر روحانى به استان گلستان آمدند و 
مردم مخصوصا جوانان از تمام اقوام و مذاهب 
شناختند  نمى  پا  از  سر  ايشان  از  استقبال  براى 
و اين نتيجه ى اعالم برنامه هاى دكتر روحانى 
در راستاى اداره ى دولت بود كه در آن جايگاه 
با  و  گرفته  نظر  در  جوان  قشر  براى  مناسبى 
همه  برابرى  و  برادرى  ار  سخن  تمام  اخالص 
ميان  به  دينى  و  مذهبى   ، قومى  هاى  اقليت  ى 

آوردند.
ايشان با اقتدار سخن از مبارزه با فساد گفته و 
با برنامه اى جامع حرف از توسعه و پيشرفت مى 
زدند و اينگونه جوانان آن روزها با اين اميدها به 

استقبال شما آمدند.
* به عنوان يك مسئول ستاد دكتر روحانى 
داريد؟ جمهور  رئيس  از  درخواستى  چه 
تمام  با  كه  جوان  يك  عنوان  به  زمان  اين  در   
ى  همه  مشاركت  و  وحدت  آرزوى  وجودم 
جوانان از تمام اقوام براى براى توسعه ى كشور 
كه  ميكنم  خواهش  جمهور  رياست  از  دارم  را 
اشتياقى كه در دل جوانان  اين شور و  نگذاريد 
اين استان به جوش آمده سرد شود و اين اميدى 
كه روح آنها را طراوت بخشيده به ياس تبديل 
شود كه اگر سردى و نا اميدى بر جوانان چيره 
كنند و  را ترك  شود و جوانان بخواهند صحنه 
دست از مشاركت بردارند آن چيزى كه نصيبمان 

مى شود حذف تدريجى است.
 ، بلوچ   ، فارس  گلستان  استان  در  اينجا 
تركمن ، سيستانى ، كرد و ترك همه دست در 
به  عمل  در  را  دولت  تا  اند  گذاشته  هم  دست 
وعده هايش كمك كنند و تالش كنند بذر اميدى 
كه در دلهايشان كاشته شده است به ثمر بنشيند.

در  اميد  و  تدبير  كاروان  حضور  روز  در 
استان گلستان با هماهنگى هايى كه با مسئوالن 
آزادشهر  شهرستان  روستاى  شهرو  شوراهاى  و 
الزم  امكانات  تامين  به  نسبت  گرفت  صورت 
رياست  استقبال  محل  به  مردم  عزيمت  جهت 
محترم جمهور نموده كه اين عمل منجر به خلق 
حماسه اى ديگر در راستاى نشان دادن وحدت 
استان  در  مذاهب  و  اقوام   ، مردم  همبستگى  و 

گرديد.
بعنوان  صحبتى  چه  كوهساريان  آقاى   *

حرف آخر داريد؟
ويژه  تشكر  موقعيت  اين  در  كه  دارد  جا 
استان  افراز  دلير و سر  مردم  از  باشم  داشته  اى 
در  خود  ى  خالصانه  حضور  با  كه  گلستان 
استقبال از فرزند انقالب ، رييس جمهور منتخب 
و محبوب جمهورى اسالمى ايران ، حماسه اى 
ديگر آفريدند و واژه ى مهمان نوازى ، وفادارى 
و ايستادگى را با حضور خود معنايى بخشيدند 

از جنس عشق و ايمان.
مختلف  اقوام  صالبت  با  و  پرشور  حضور 
فارس ، تركمن ، بلوچ ، سيستانى ، ترك و كرد 
در كنار يكديگر هنگامه اى بود از حماسه ى دل 
و  انقالب  به  پايبندى  و  عشق  و  وحدت  انگيز 

نظام اسالمى .
و  يكديگر  كنار  در  سنى  و  شيعه  كه  زمانى 
دست در دست هم مانند گذشته حمايت قاطع 
خود را از نظام مقدس جمهورى اسالمى ايران 
و دولت محبوب تدبير و اميد به منصه ى ظهور 
الگوى  عنوان  به  را  گلستان  صداى  و  رساندند 
گيتى  در  مختلف  اقوام  و  مذاهب  ميان  وحدت 

طنين انداز نمودند.
بدون ترديد اين وحدت و همبستگى كه از 
درون قلبهاى مردم اين سرزمين سرچشمه گرفته 
و  تالش  سايه  و  است  جارى  آنان  برلبهاى  و 
فداكارى و از خود گذشتگى بزرگان مذاهب و 

اقوام مختلف امكان پذير گرديده است.
و مراتب تشكر و قدردانى خود را از نماينده 
ائمه  و  بزرگان   ، استان  در  فقيه  ولى  محترم  ى 
و  استان  در  سنت  اهل  مذاهب  ى  جمعه  ى 
نظامى  نيروهاى   ، مختلف  اقوام  سفيدان  ريش 
و انتظامى ، اعضاى شوراهاى اسالمى شهرها و 
روستاها ، بخشداران و دهياران ، كاركنان ادارات 
دولتى ، صدا و سيماى مركز استان ، فرهنگيان و 
به ويژه دلير مردان و شير زنان گلستانى از همه 

ى اقوام و مذاهب اعالم ميدارم.
***

حميد چيت چيان وزير نيرو روز چهارشنبه در 
بازديد از روند اجرايى طرح فاضالب گنبد به كند 
بودن روند اجرايى اين طرح و طوالنى شدن بيش 
از حد معمول آن اشاره كرد و خواستار اختصاص 
شد  آن  رسيدن  سرانجام  به  براى  ويژه  اعتبارات 
فاضالب  طرح  اجراى  مسئول  بازديد  همين  در 
از پيشرفت 82 درصدى آن خبر داد  گنبدكاووس 
اما به اين مطلب اشاره نكرد كه چرا اين طرح كه 
از سال 70 آغاز به كار كرده هنوز به اتمام نرسيده 
است و شايد پيشرفت آن به 50درصد هم نرسد.
دفع  كه  است  اى  گونه  به  گنبد  خاك  ساختار 
امكان  چاه جذبى  بصورت  خانگى  هاى  فاضالب 
هاى  فاضالب  مردم  خاطر  بهمين  و  نبوده  پذير 
آشپزخانه رادر جداول خيابانها هدايت مى كردند 
و اين امر باعث بروز آلودگى شده و سالمت مردم 

را به شدت تهديد مى نمايد به همين دليل سيستم 
فاضالب شهر گنبدكاووس پايه ريزى شد و همزمان 
با 9 شهر ديگر كشور در سال 74 عمليات اجرايى 
آن آغاز گرديد درحالى كه شهرهاى ديگر به بهره 
بردارى رسيد شهرهايى نيز در استان گلستان شروع 
بندرتركمن،  كه  نمودند  پروژه  اين  اندازى  راه  به 
بندرگز و كردكوى 5سال بعد از گنبد و گرگان 8 
سال بعد از گنبد آغاز و به بهره بردارى رسيده است 
در  گنبد  مردم  فراروى  كه  مشكالتى  تمامى  با  اما 
رابطه با كند و كاو هاى فراوان مشكالت ترافيكى 
دهه 70 پيش آمد اين پروزه به بهره بردارى نرسيد. 
دليل نيمه تمام رها شدن اين پروژه بر كسى معلوم 
نيست پروژه اى كه براى 150 هزار نفر پيش بينى 
شده بود اكنون با افزايش جمعيت در شهرگنبد بايد 
جوابگوى بيش از 300 هزار نفر باشد. حال به اين 

آبرسانى گنبد در سالهاى گذشته كه دچار  مشكل 
چالش هاى زيادى شده بود را به اين مشكل اضافه 
نمائيد در فصل گرما و حتى اوايل پائيز در بخش 
آبرسانى شهرگنبد دچار مشكل شده بود منابع آب 
حلقه   16 بر  مشتمل  درحال حاضر  كه  گنبد  شهر 

چاه عميق فعال و 2حلقه چاه ...است.
اين مقدار آب در  باشد  ثانيه مى  ليتر در   540
نياز  پاسخگوى  گرما  فصل  و  مصرف  اوج  زمان 
مردم نيست با توجه به افزايش جمعيت در صورت 
جديد  چاه  حفر  و  جايگزين  هاى  چاه  حفر  عدم 
آيا در سال هاى آينده شاهد قطعى آب در شهر و 

حومه آن نخواهيم بود؟ 
عبدالقيوم آق آتاباى- خبرنگار صحرا

در  بار  اولين  براى   CNG رشته  تاسيس   
كشور توسط دانشگاه جامع علمى-كاربردى استان 
آموزش،  سازى  استاندارد  راستاى  در  گلستان 
دانشگاه  جانب  از  كارآفرينى  و  كيفيت  تضمين 
جامع علمى-كاربردى كشور، واحد استان گلستان 
با  مشترك  كارشناسى  كار  ماه  چند  از صرف  پس 
شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى ايران موفق به 
تاسيس و تصويب ايجاد رشته CNG براى اولين 
دكتر   . گرديد  گلستان  استان  در  و  كشور  در  بار 
برزعلى رئيس دانشگاه جامع علمى-كاربردى استان 
گلستان در اين خصوص اشاره نمودند كه با توجه 

به روند جايگزينى گازطبيعى به جاى سوخت هاى 
مرسوم از جمله بنزين و گازوئيل و استقرار بيش از 
300 جايگاه CNG در كشور و بيش از 60 جايگاه 
رشته  اين  كاردانى  دوره  هاى  سرفصل  استان  در 
كارشناسى،  چهارجلسه  برگزارى  از  پس  و  نوشته 
در دانشگاه جامع علمى-كاربردى مصوب گرديد. 
ايشان ضمن تشكر از همراهى روساى و معاونين 
از  كشور  علمى-كاربردى  جامع  دانشگاه  محترم 
پخش  ملى  شركت  مسئولين  زحمات  و  تالشها 
نمودند.  تشكر  گلستان  و  ايران  نفتى  فرآوردههاى 
ايشان اضافه نمودند كه در راستاى افزايش و توسعه 

اين  التحصيالن  فارغ  كارآفرينى  و  اشتغال  فرهنگ 
رشته بتوانند با مالحضات مقرراتى در جايگاه هاى   
CNG مشغول به كار شوند. دكتر برزعلى با اشاره 
به سياست هاى كلى ابالغى مقام معظم رهبرى در 
حوزه هاى اقتصاد مقاومتى، اشتغال و علم وفناورى 
بر روند تاسيس رشته هاى علمى مورد نياز استان 
بر اساس آمايش سرزمينى، در راستاى سياست هاى 
دولت تدبير و اميد در استان با محوريت اشتغال و 

كارآفرينى تاكيد نمودند.

متن سخنرانی مليحه اتکپور مسئول زنان در 
کميته اقوام ستاد روحانی در ترکمن صحرا

خواسته  ميتوانيم  3صورت  مابه   : رهبرى  معظم  مقام  فرموده  به 
آنان  جايگاه  تبيين  و  زنان  از  تجليل   -1: كنيم  محقق  را  زنان  هاى 
براى حل  تالش   –  3 زنان  مشكالت  واقعى  شناسايى   -2 اسالم  در 

آنها  مشكالت 
كه به فرموده ايشان اگر عامل سوم كه تالش براى حل مشكالت 
زنان است محقق نشود زن عامل اول و دوم را از شما نمى پذيرد .

زنان ما پس از پيروزى انقالب پيشرفتهاوموقعيتهاى زيادى كسب 
كردند .

اما وضعيت موجود زنان در سطح مطلوبى نيست و مابايد براى 
سطح مطلوب تالش كنيم .

آسيب هايى  است؛  جامعه  يك  زنان  كمين  در  زيادى  آسيب هاى 
محسوب  تابو  هم  ها  آن  از  بردن  نام  حتى  مواقع  خيلى  در  كه 
آنان  بر  تنها  نه  اجتماعى  آسيب هاى  به  زنان  شدن  دچار  مى شود. 
بنابراين حمايت  مى گذارد؛  منفى  تاثير  خانواده  كل  بر وضعيت  بلكه 
نيز  جامعه  گروه هاى  ساير  جرايم  كاهش  بر  آنان  توانمندسازى  و 
مراكز  گسترش  و  توسعه  بنايراين   بگذارد  مثبت  تاثير  مى تواند 
اقتصادى و اجتماعى در حوزه زنان و زمينه سازى براى  فرهنگى – 
تحكيم  جهت  در  موثر  گامى  تواند  مى  دانش   و  آگاهى  ارتقاسطح 

بنيان خانواده و درنتيجه پرورش نسلى سالم و توانمند باشد .
با توجه به دوالويت  مد نظر ما يكى اينكه اكثريت زنان ما زنان 
تدوين  هايى  برنامه  آنها  براى  است  الزم  قطعًا  كه  هستند  دار  خانه 

شود

دوم  امروزه دختران و زنان ما تحصيالت عاليه دارند و همچنان 
بحث اشتغال آنها را داريم .

اينبار  اما  ايم  كرده  بيان  را  مشكالتمان  هميشه   زنان  ما  تاكنون 
راهكارها گرفتيم. بيان  به  تصميم 

افتخارات هرملت و كشورى صنايع -  از  بدون شك يكى 
گونه  اين  هاى  ويژگى  جمله  .از  است  كشور  آن  دستى  و  بومى 
در  توسعه  :قابليت  از  عبارتند  كرد  اشاره  آنها  به  توان  مى  كه  صنايع 
كارشناسان  به  نياز  عدم   ، عشايرى  و  روستايى   ، شهرى  مناطق  كليه 
ارزان  و  كار مختصر  ابزار  و  اوليه  مواد  به  آسان  ، دسترسى  خارجى 
ساز  بستر   ، زياد  گذارى  سرمايه  به  نياز  ،عدم  باال  افزوده  ارزش   ،
، ايجاد درآمد  صنعت گردشگرى ، عدم آثار مخرب زيست محيطى 
و.... كه  اقتصادى جهت خانوار  اشتغالزايى و درآمد  ، قدرت  مكمل 
صنعت  اين  اعتالى  و  رشد  زمينه  در  جدى  عزمى  دارد  ضرورت 

آماده نمايند .
و  ،تكنيكى  فنى  پشتوانه  چه  از  كه  بداند  بايد  ما  امروزى  نسل   
فرهنگى  را در هجمه  راحتى خود  به  تا  است  بوده  برخوردار  هنرى 
غربيها نبازد و دل به ارزشهاى بيهوده آنان نبنددواسير پديده از خود 

نگردد. اليناسيون  يا  بيگانگى 
و  حمايت  و  دستى  صنايع  بخش  در  گذارى  سرمايه  بنابراين   
هدايت هنرمندان از اولويتهاى اصلى مى تواند باشد كه هم مى تواند 
به  براى  باشد  اى  زمينه  و هم  آورد  فراهم  را  دار  زنان خانه  اشتغال 
روز كرد ن اين هنرها با توجه به نياز روز دنيا (با توجه به صادرات 
كه  است  تحصيلكرده  زنان  و  دختران  وظيفه  )كه  بانوان  محصوالت 
پيگيرى  و  حمايت  با  مسئوالن  و  كنند  تدوين  برنامه  و  شده  هدايت 

زمينه تحقق را فراهم آورند .
در  بانوان  توليدى  محصوالت  بيشتر  كه  هستيم  آن  شاهد  .اكنون 
بيمه  مشكل  اكنون  هم  همچنين  و  گرهاست  واسطه  و  دالالن  دست 
افراد  از  بسيارى  كه  بطورى  كند  مى  بيداد  استان  در  دستى  صنايع 
اكنون  بيمه اى  اعتبار ويا پرشدن سقف  به دليل كمبود  بيمه شده كه 
سردرگم بوده و با وجود چند سال واريز حق بيمه سرگردان و بدون 

پشتوانه بيمه اى مانده اند .
و -  كشاورزى  فعاليتهاى  در  گذارى  سرمايه  و  حمايت 

دامپرورى روستايى زنان 
اجتماعى -  فعال  بانوان  به  مديريتى  هاى  پست  اختصاص 

فرهنگى  –
ايجاد بازارچه هاى خود اشتغالى بانوان  - 
توانمند -  مربيان  تربيت  زنان،  دينى  مراكز  وتوسعه  ايجاد 

زن  ، آموزش زندگى اسالمى با ارائه گواهينامه به زنان وباايجادانگيزه 
و  گروهى  فعاليتهاى  با  بانوان  فراغت  اوقات  وباپركردن  تشويق  و 

سرمايه گذارى در بخش فرهنگى – بهداشتى بانوان 
ميتوان -  هنرى   آموزشى-   – تفريحى  مراكز  ايجاد  با 

اورا  بيكارى خانگى زنان و دختران تحصيلكرده را گرفت و  جلوى 
در مراكزى امن ، سالم ، مفيد پرورش داد .

مراكز مشاوره خانواده در دستگاههاى -   توسعه و تجهيز 
دولتى 

ايجاد مراكز نگهدارى ومددكارى ، توانبخشى براى زنان - 
آسيب ديده و معتاد در هرمنطقه 

حمايت از سازمانهاى مردم نهاد با نظارت و قالب بندى - 
آسيب هاى اجتماعى و نظارت بر حسن اجراى طرح ها

سالم -  فضايى  ايجاد  بانوان جهت  تفريحى  پاركهاى  ايجاد 
در هرشهرستان با حمايت شهردارى و ساير ارگانها و ابالغيه باالدستى 
دريافت  و  شهرستان  در  ازدواج  سنتى  بافت  به  توجه  ***با 
از  بعد  مشكالت  ايجاد  موجب  كه  ازدواج   زمان  در  نقدى  مهريه 
طالق از جمله  عدم حمايت خانواده ،عدم داشتن منبع مالى و... مى 
را  قوانين خاص  تدوين  برنامه ريزى و  امر ضرورت  اين  كه   . شود 

در منطقه مى طلبد .
*مجمع خيرين بانوان با حضور خيرين زن شهرستان در - 

بانوان را  بازاريابى محصوالت  ،توليدى و  نظر دارد مجتمع آموزشى 
با حمايتهاى مردمى و دولتى ايجاد نمايد كه در اين طرح در مرحله 
سمت  به  نياز  مورد  ملزومات  تهيه  با  و  شناسايى  نيازمند  زنان  اول 
با رايزنى تجار و بازرگانى  توانمندسازى هدايت مى شوند و مجمع 

مستقيم زمينه فروش و بازاريابى محصوالت را بدون واسطه 
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3جامعه و فرهـنگ جامعه و فرهـنگ           
مصاحبه

مصاحبه با علی پورمندی
 رئيس شورای شهر گنبد درباره ره آورد 

سفر رئيس جمهور 

دكتر  ايران  منتخب  جمهور  رئيس  ـ  طريك  قربان  حاجى 
اين سفر  استان گلستان داشت و در  به  روحانى سفر دو روزه اى 
على پورمندى رئيس شوراى شهر گنبد يكى از چهره هايى بود كه 
در بسيارى از مراسمات و سخنرانى هاى دكتر روحانى حضور فعالى  
تا در مورد سفر رئيس  ايم  آمده  به همين خاطر سراغ وى  داشت 

جمهور و ره آورد سفر ايشان با وى صحبت كنيم : 
جناب پورمندى قبل از هر چيز از شهر تاريخى و مذهبى 

گنبد كاوس بگوئيد؟
گنبد كاوس دومين شهر گلستان از نظر جمعيت و از نظر وسعت 
بخش  دو  شهرستان  اين  باشد.  مى  گلستان  استان  شهرستان  اولين 
مركزى و بخش داشلى برون به مركزيت اينچه برون مى باشد. گنبد 
بسيار  پتانسيلهاى  و  مطرح  ايران  سطح  در  گندم  توليد  در  كاوس 
خوبى دارد. در بحث گردشگرى بزرگترين برج آجرى جهان در آن 
جاى دارد و همچنين مقبره يحيى ابن زيد و شهر تاريخى جرجان 
در غرب شهر مشتاقان بسيار زيادى را از نقاط مختلف به آن مكان 
مذهبى و تاريخى جذب مى كند. همچنين وجود تاالبهاى  آال گل 
،آلما گل و آجى گل در نوار مرزى از پتانسيل هاى باالى شهرستان 
گنبد مى باشد.  عالوه بر آن صنايع دستى تركمن و وجود مجموعه 
ترسيم  گنبد  شهرستان  براى  اى  ويژه  جايگاه  نيز  گنبد  سواركارى 

كرده است.
رئيس  سفر  مقدمات  تا  خواستيد  استاندار  از  جنابعالى 
بيشتر  باره  اين  در  نمايد  مهيا  كاووس  گنبد  به  را  جمهور 

توضيح بدهيد  ؟
بله به عنوان رئيس شوراى شهر وظيفه من بود از دكتر صادقلو 
بخواهم رئيس جمهور به شهر تاريخى گنبد و قطب كشاورزى ايران 
تشريف بياورند،البته قطعا حضور رئيس جمهور در شهرستانى مثل 
گنبد محاسن اقتصادى و فرهنگى بسيارى را به دنبال خواهد داشت 
به هر حال به علت سفر دو رئيس جمهور تركمنستان و قزاقستان 
و فشردگى برنامه هاى رئيس جمهور مزيد بر علت  شد تا ايشان  
نتوانند به شهر گنبدبيايند و با مردم خونگرم اين منطقه ديدارى داشته 

باشند. اميدوارم در سفر آتى اين امر محقق شود.
به  روحانى  دكتر  روزه  دو  سفر  از  جنابعالى  ارزيابى 

استان گلستان چيست ؟
منطقه آزاد تجارى اينچه برون ،افتتاح راه آهن بين المللى اترك 
و اتصال ريلى ايران به كشورهاى تركمنستان و قزاقستان ،زهكشى 
20 هزار هكتار زمينهاى شمال آق قال و گنبد  و ..... از بركات ورود 
رئيس جمهور به گلستان و بخشى از گنبد كاوس يعنى منطقه اينچه 
برون كه جزء بخش داشلى برون گنبد كاوس مى باشد بود. همچنين 
ريلى  خط  اين  كه  گفت  توان  مى  آهن  راه  خط  ويژه  اهميت  از 
كشورهاى عضو سازمان همكارى اكو را به كشورهاى عضو سازمان 
شانگهاى متصل خواهد كرد .راه آهن ايران ،تركمنستان و قزاقستان 
شاهراه بين المللى در شكوفايى اقتصاد كشورها و موجب گسترش 
خواهد  سزايى  به  نقش  همسايگان  با  فرهنگى  و  اقتصادى  روابط 
داشت و اميدواريم در آينده نزديك  با اتصال خط راه آهن گرگان به 
گنبد ،بجنورد و مشهد و از گنبد به طرف شاهرود منطقه گنبد نيز از 
اين خط ريلى بهره مند شود و مردم به آرزوى ديرينه خود برسند .

با توجه به اينكه اينچه برون جزء شهرستان گنبد كاوس 
مى باشد در خصوص منطقه آزاد اينچه برون بگوئيد ؟ 

به نظر بنده بهترين هديه رئيس جمهور به استان گلستان و گنبد 
كاوس خصوصا به مرز نشينان غيور اعالم منطقه آزاد تجارى اينچه 
برون بود ،اين آرزوى ديرينه مردم منطقه بود . تصويب منطقه آزاد 
به رونق اقتصادى استان گلستان كمك بزرگى خواهد كرد. البته هنوز 
شعاع منطقه آزاد تجارى مشخص نشده است و در اين باره هئيت 
دولت تصميم گيرى خواهد كرد و سپس طى اليحه اى به مجلس 
ارائه خواهند نمود. بنده در زمينه منطقه آزاد تجارى مطالعاتى داشتم 
به طور مثال منطقه آزاد اروند در استان خوزستان 120 كيلومتر شعاع 
گلستان  استان  به  اى  ويژه  نگاه  دولت  هئيت  اميدوارم   . دارد  تردد 
داشته باشد و با توجه به زير ساختهاى الزم و و جود مكان هاى 
گردشگرى و پتانسل هاى باالى استان به خصوص شهرستان گنبد 
كاوس  اميدواريم در آينده موجب اشتغالزايى بيشتر جوانان استان 

گلستان و بخصوص شهرستان گنبد شود.  
آيا وعده هاى دولت روحانى عملياتى خواهند مى شود؟
من به وعده هاى رئيس جمهور خوشبين هستم وى به قولهايى 
اقتصاد كشور  ، دارد عمل مى كند نجات  انتخابات دادند  كه حين 
باشد.  مى  ايشان  هاى  برنامه  رئوس  جهان،از  با  سازنده  ،تعامل 
ها  تحريم  نيز   جهان  با  سازنده  تعامل  خصوص  در  خوشبختانه 
دارد شكسته مى شود. اميدوارم با تالش و كوشش تمامى مسئولين 
موجبات رفاه و سربلندى مردم كشور عزيزمان ايران اسالمى باشيم. 

***

اخبار فرهنگي مسئول ستاد جوانان شرق استان گلستان دکتر روحانی:
مؤكدا رسيدگى به خواسته هاى مردم اين منطقه را از مسئوالن نهاد رياست 

جمهورى خواستار شدم

پروژه فاضالب گنبد بيش از حد معمول طوالنى شده است

دربحبوحه انتخابات رياست جمهورى 
و  همسو  گلستان  استان   92 خرداد  در 
شور  با  كشور  استانهاى  ديگر  با  همگام 
پرشور  حضور  با  و  بود  روبرو  انتخاباتى 
حماسه  گلستان  شرق  در  خصوصا  مردم 
اى ديگر خلق كرد با سفر رياست جمهور 
ديگر  يكبار  استان  مردم  گلستان  استان  به 
ديگررا   اى  حماسه  پرشورشان  حضور  با 
از نقش ستادهاى  بين  اين  رقم زدند ودر 
انها نمى شود چشم  انتخاباتى و مسئوالن 

پوشى كرد.
مسئول  و  آزادشهر  انتخاباتى  ستاد 
دانشجوى  كوهساريان  محسن  آن  جوان 
دكتراى علوم سياسى از افرادى بود كه در 
اين استقبال پرشور و مردمى نقش مهمى 
را ايفا كرد. محسن كوهساريان كه مسئول 
كميته جوانان دكتر روحانى در شرق استان 
آزادشهر  در  آن  انتخاباتى  دفتر  و  گلستان 

مى باشد.
پيگيرى  مسئوليت  حاضر  درحال 
پيشگامان  شركت  سوادآموزى  نهضت 
استان گلستان را برعهده دارد. در رابطه با 
سفر رئيس جمهور به استان گلستان هفته 
نامه صحرا گفت و گويى را با ايشان انجام 
داده است كه به نظر خوانندگان مى رساند.
* مصاحبه از قيوم آتاباى

تاسيس رشته CNG براى اولين بار در كشور توسط دانشگاه جامع علمى-كاربردى استان گلستان


