
حاجى قربان طريك خبرنگار و عكاس هفته نامه 
صحرا ـ از حدود يك ماه پيش خبر سفر رئيس جمهور 
ايران دكتر روحانى و هئيت همراه به استان گلستان شور و 

هيجان خاصى را بوجود آورده بود . 
افتتاح  به  اهم برنامه كارى سفر رئيس جمهور مربوط 
پروژه  قطار قزاقستان ، تركمنستان و ايران بود . پروژه قطار 
در دولت احمدى نژاد به صورت كامال  ناقص افتتاح شده 
بود ولى دولت روحانى به طور جدى پيگير افتتاح اين خط 
ريلى بود. اين خط راه آهن به مثابه كانال سوئز براى آسياى 

ميانه قلمداد مى شود. 
كشورهاى  به  قزاقستان  كشور  از  ريلى  كرديدور  اين 
به  نيز  ايران  سمت  از  و  شده  متصل  نيز  چين  و  روسيه 
با توجه به ظرفيت  البته هنوز  يابد.  ارتباط مى  آبهاى آزاد 
ضعيف خطوط ريلى ايران قطعا برنامه هاى بلند مدت براى 
خواهد  قرار  مطالعه  مورد  خط  اين  از  كامل  بردارى  بهره 
و  گزارش  تهيه  براى  موضوع  اهميت  به  توجه  با  گرفت. 
ثبت لحظات تاريخى  براى استان گلستان به سراغ روابط 
عمومى استاندارى مراجعه نموده ايم كه متاسفانه به خاطر 
تردد خبرنگاران مركز و دو كشور تركمنستان و قزاقستان 
رياست  نهاد  دوستان  با  تماس  طى   . شنيديم  نه  جواب 
جمهورى اين امر محقق شد كه جا دارد از همينجا تشكر 
ويژه اى داشته باشيم از خانم قيومى رئيس مركز ارتباطات، 
زحمات  كه  جمهورى  رييس  دفتر  تبليغات  و  اطالعات 

زيادى كشيده اند.
ورود رئيس جمهور به گرگان و ديدار با مردم استان 

گلستان :
بعد از مدتها انتظار ساعت 10 صبح روز سه شنبه هفته 
گذشته دكتر روحانى و هئيت همراه  وارد فرودگاه گرگان 
شدند و مورد استقبال رسمى استاندار و نماينده ولى فقيه 

در استان گلستان قرار گرفتند. 
روحانى بعد از ورود به شهر گرگان در استاديوم آزادى 
سخنرانى  استان  مردم  پرشمار  حضور  در  و  شده  حاضر 
توجه  جالب  استان  نقاط  اقصى  از  مردم  حضور  كردند. 
بود. از نكات مهم سخنرانى رئيس جمهور در اجتماع مردم 
استان مى توان موارد ذيل را اشاره نمود: به وعده اى كه ما 
در سال گذشته در 24 خرداد پاى صندوق آراء به يكديگر 
داديم، وفادار هستيم و وفادار خواهيم ماند. آنچه من به شما 
وعده دادم، نجات اقتصاد كشور، احياى اخالق در جامعه و 
تعامل سازنده با جهان بود، من پاى وعده خود تا لحظه آخر 
و با همه توانم ايستاده ام. من به نسل جوان عزيز كشورم 
و مخصوصًا به جوانان دانشجوى عزيز وعده مى دهم، پاى 

قول هاى خودم خواهم ايستاد. 
رئيس دولت تدبير و اميد در ادامه سخنان گفتند: اينكه 
5 وزير به مجلس معرفى كردم، اگر الزم بود 50 وزير را 
كه  راه خود و وعده اى  از  اما  معرفى مى كردم،  به مجلس 
پارسال به شما جوانان دادم، باز نخواهم ايستاد. اين دولت 
در اين سفر اقداماتى كه به حول قوه الهى انجام خواهد داد 

براى توسعه بيشتر اين استان عبارتند از اينكه تصميم گرفته 
شد 121 پروژه عمرانى براى كل استان، براى شهرستان هاى 
مختلف به ارزش 581 ميليارد تومان، ظرف امسال و سال 

آينده عملياتى و اجرايى شود.
سه ديدار فشرده در بعد از ظهر روز اول :

روز  اولين  شب  و  عصر  در  روحانى  حسن  دكتر 
حضورش در استان گلستان سه ديدار مهم با اقشار مختلف 
استان گلستان داشتند. اولين ديدار روحانى، با ايثارگران و 
نخبگان استان گلستان بود. حضور اعضاى مجمع حاميان 
نقدى  بود.  رنگ  پر  اين نشست  در  دكتر روحانى  تركمن 
گل چشمه نماينده اسبق شهرستان گنبد و رابط استاندار در 
غرب استان ، دكتر اراز محمد سارلى رابط استاندار در مركز 
و دكتر مهران شكيبايى رابط استاندار در غرب استان ، على 
پورمندى رئيس شوراى شهر گنبد ،بهمن مهرورز شهردار 
اينچه برون ، دكتر مجيد تكه استاد موسيقى تركمن، شاعر 
ستار سوقى ، شاعر عيدى اونق ، كاكا خزين فعال فرهنگى 
، جبار ايرى رئيس شوراى استان گلستان ، خبرنگاران هفته 
نامه صحرا ، زبيده سوقى عضو شوراى شهر بندر تركمن 
قاضى  فرهاد   ، شهرگنبد  شوراى  عضو  نوربخش  مهناز  و 
...... از جمله  فعال فرهنگى، قادير اونق فعال فرهنگى  و 

حاضرين در اين نشست بودند . 
با سرمايه داران و سرمايه  دومين ديدار دكتر روحانى 
اين  در  داران  سرمايه  حضور  بود.  گلستان  استان  گذاران 
نشست چشمگير بود. از حاضرين اين نشست حاج رمضان 
جواهرى مدير عامل باشگاه جواهرى بود . سومين ديدار 
ديدار  گلستان  استان  به  سفر  اول  در شب  جمهور  رئيس 
حضور  نشست  اين  در  بود.   طالب  و  فضال   ، علما  با 
بود و يوسف بسنجيده  بسيار چشمگير  روحانيون تركمن 
به  نشست  اين  از  بعد  داشت.  نشست حضور  اين  در  نيز 
هتل محل اقامت خود در گرگان رفتيم و با خبرنگاران و 
دوستان نهاد رئيس جمهورى نشست هايى داشتيم . آنچه 
بود كه در آن  اينچه برون  نام  تازگى داشت  آنها  براى  كه 

شب سر زبانها افتاده بود. 
دومين روز سفر دكتر روحانى  :

خبرنگاران و هئيت همراه رئيس جمهور ساعت 5 صبح 
نماز و صرف صبحانه  اقامه  از  بعد  و  بيدار شدند  همگى 
به سمت ايستگاه قطار اترك روانه شدند. رئيس جمور و 
هئيت همراه ساعت 6 صبح سوار قطار شده و راهى كشور 
. مراسم پرشكوهى با حضور  3 رئيس  تركمنستان شدند 
جمهور كشورهاى ايران ، تركمنستان و قزاقستان نزديكى 
مرز در ايستگاه « آق يايال «تركمنستان اجرا شد. آنا محمد 
غراوى نماينده اسبق شهرستان گنبد و رجبى نماينده كالله 
و گاليكش به همراه وزيران و ديگر همراهان رئيس جمهور 
نيز به خاك تركمنستان آمده بودند آنچه كه براى خبرنگاران 
ايرانى مورد توجه بود نو ع پوشش و لباس زيباى زنان و 
مردان تركمن بود .در سوز سرماى خاك تركمنستان افتتاح 
در  ويژه  گرمايى  جمهور  رئيس  سه  توسط  آهن  راه  خط 

سه  جمهورى  رؤساى   . بود  آورده  بوجود  حاضران   بين 
هاى  ريل  از  يكى  پيچ  نمادين  حركتى  در  همسايه  كشور 
اين خط آهن را به نشانه تقويت پيوند و استحكام بيش از 
پيش همكارى ها و روابط سفت كردند. پس از آن قطارى 
راهى  تركمنستان  خاك  در  يايال›  ‹آق  ايستگاه  از  عبور  با 
شرق  ترانزيتى  آهن  راه  خط  ترتيب  اين  به  و  شد  ايران 
درياى خزر به صورت رسمى به بهره بردارى رسيد. خط 
دارد  طول  كيلومتر   920 خزر  درياى  شرق  ترانزيتى  آهن 
اوزن  از شهر  به جنوب،  ريلى شمال  عنوان كريدور  به  و 
استان گلستان ساخته  در  بندرتركمن  تا شهر  قزاقستان  در 

شده است
حدود 85 كيلومتر از اين خط آهن در خاك ايران، 700 
كيلومتر در خاك تركمنستان و 140 كيلومتر نيز در خاك 
قزاقستان قرار دارد. با بهره بردارى از اين مسير ريلى، مسير 
حمل و نقل تجارت جهانى ميان شرق (از چين تا آسياى 
مركزى) و غرب جهان (به ويژه اروپاى غربى) حدود 10 

هزار كيلومتر راه زمينى كاهش يافت. 
خاك  وارد  جمهور  رئيس  سه  نهار  صرف  از  بعد 
ايران شدند و در ايستگاه قطار اينچه برون حضور يافتند.  
وزارى  و  جمهور  روساى  حضور  با  جانبه،  سه  نشست 
فيمابين  مشترك  هاى  نامه  تفاهم  امضاء  موجب  خارجه 
شد. عصر چهارشنبه بعد از امضاء تفاهم نامه دكتر روحانى 
داشتند  مشتركى  مطبوعاتى  نشست  خود  همتاى  دو  با 
نشست  اين  در  خارجى  و  داخلى  خبرنگاران  حضور   .
رئيس جمهور  نشست  پايان  از  بعد  بود.  خبرى چشمگير 
تركمنستان و قزاقستان با بدرقه رسمى دكتر روحانى عازم 

كشورهايشان شدند. 
حركت به سوى گرگان و سورپرايزى براى مردم 

دوگونچى:
دكتر روحانى و هئيت همراه عصر چهارشنبه از ايستگاه 
اينچه برون  با قطار به سمت گرگان حركت كردند. حوالى 
غروب قطار رئيس جمهور در روستاى دوگونچى آق قال 
توقف مى كند در اين ديدار فراموش نشدنى اهالى روستاى 
دوگونچى از پير و جوان ، زن و مرد ، روحانيون، طالب ، 
دانشجويان ، ريش سفيدان و كشاورزان و عده ي كثيري از 
مردم روستا به همراه خانواده هاي خود براي استقبال گرم و 
باشكوه از رئيس جمهورشان آمده بودند. به طورى كه اين 
اتفاق بزرگ مورد رضايت خاطر دكتر روحانى قرار گرفت 
در  داشت  همراه  به  را  دوگونچي  روستاي  مردم  شادى  و 
اين مراسم مردمى و خودجوش الياس هيوه چى فرماندار 
مردم  از  نمايندگي  به  ايزدى  بهروز  و  قال  آق  شهرستان 
روستا، مشكل مسدود شدن راههاى روستا از جمله مسير 
قبرستان قديمى چاريار را كه راه ارتباطي ما با درگذشتگان 
دكتر  آن  از  پس  نمودند  منعكس  را  ميباشد  عزيزانمان  و 
روحاني به استاندار و وزير راه  دستور دادند كه در هفته 
بعد موضوع را بررسى كرده و رسيدگي الزم انجام داده و 

مشكل را رفع نمايند.

جلسه شوراى ادارى و كنفرانس خبرى 
با خبرنگاران استان :

دكتر روحانى بعد از ديدار با مردم روستاى 
دوگونچى در جلسه شوراى ادارى استان گلستان 
حضور يافتند و درباره اهداف سفر و برنامه هاى 
آتى دولت در استان گلستان سخنانى بيان نمودند 
. نمايندگان استان گلستان ، استاندار و نماينده 
ولى فقيه در استان گلستان نيز درباره مشكالت 
استان و برنامه هاى سفر رئيس جمهور سخنرانى 
جمهور  رئيس  كارى  برنامه  آخرين   . كردند 
استانى  خبرنگارن  با حضور  مطبوعاتى  نشست 
اين  در  جرجانى  موسى  و  ميرزاعلى   . بود 
نشست حضور داشتند . دكتر روحانى كه قرار 
بود ساعت 10 شب به سمت تهران پرواز كند با 
45 دقيقه تاخير حوالى ساعت 11 استان گلستان 

را به مقصد تهران ترك نمودند.
استان  به  جمهور  رئيس  سفر  حواشى 

گلستان : 
روحانى  دكتر  سخنرانى  هاى  مكان  تمامى  در    *

اينترنت و خطوط تلفن مهيا و آماده بود .
*  دكتر روحانى از تك تك ثانيه هاى حضور خود در 

اين سفر استفاده مفيدى كردند.
باران  گرگان  آزادى  ورزشگاه  در  سخنرانى  از  *  بعد 

خوبى باريد كه موجب شادى كشاورزان شده بود.
بود  فشرده  بسيار  اول  روز  ظهر  از  بعد  ديدار  *  سه 

خبرنگاران ترافيك سنگين خبرى را شاهد بودند.
× در نقطه صفر مرزى بنر روساى جمهور سه كشور 

نصب شده بود.
مراسم  ميزبان  عنوان  به  تركمنستان  *  از سوى كشور 
در خاك اين كشور بسته هاى فرهنگى به مدعوين اهدا شد
 - تركمنستان   - ايران  آهن  از خط  يك سمت  *  در 
قزاقستان در خاك كشور تركمنستان زنان و مردان تركمن 
با در دست داشتن دسته هاى گل و پرچم سه كشور ضمن 
تكان دادن پرچم ها و ابراز احساسات و قدردانى از رييس 
استقبال  مراسم  در  حاضر  هاى  هيات  از  خود،  جمهورى 

كردند.
*  در اطراف سالن محل برگزارى اين مراسم در خاك 
تركمنستان جمعى از جوانان اين كشور با لباس محلى جشن 
اين مراسم مورد  آيين هاى سنتى را اجرا كردند كه  ها و 
تصويربرداران  و  خبرى  عكاسان  بويژه  و  حاضران  توجه 

قرار گرفت.
*  بيش از 40 خبرنگار خارجى و 40 خبرنگار داخلى 
را  قزاقستان   - تركمنستان   - ايران  آهن  راه  افتتاح  مراسم 

پوشش خبرى دادند.

*  زنان و دختران تركمن ، در سرماى شديد تركمنستان 
چند ساعت سرپا ايستاده بودند. 

سنتى  لباس  رنگ   5 با  تركمن  پسران  و  *  دختران 
تركمن اجراى برنامه مى كردند. اين رنگ ها نشان 5 استان 

تركمنستان بود.
*  بسيارى از مردم گنبد و ديگر شهرها از عدم حضور 
رئيس جمهور گله مند بودند. با توجه به برنامه هاى كارى 
رئيس جمهور و حضور در خاك تركمنستان و ديدار با دو 
ممكن  ها  شهر  ديگر  در  عمال حضور  خود  ديگر  همتاى 

نبود .
*  فعالين فرهنگى و انتخاباتى تركمن دو ديدار صميمانه 
با يونسى نماينده ويژه رئيس جمهور در امور اقوام داشتند. 
* مهمترين سئوال بعد ار رفتن رئيس جمهور از گلستان 
بحث حدود منطقه آزاد اينچه برون بود. دكتر روحانى در 
اين باره گفت دو همتاى تركمنستانى و قزاقستانى بنده نيز 
از اين طرح بسيار استقبال كردند . طرح منطقه آزاد تجارى 
اينچه برون بعد از بررسى و تعيين نقاط در هئيت دولت 
به  قانونى  تا شكل  به مجلس خواهد رفت  طى اليحه اى 

خود بگيرد.
خواستار  خود  همتاى  دو  از  ايران  جمهور  *  رئيس 
جزيره  در  گردشگرى  ويژه  منطقه  در  گذارى  سرمايه 

آشوراده شدند.
دعوت  عدم  از  استان  شرق  خبرنگاران  از  *  بعضى 
گاليه  اظهار  جمهور  رئيس  خبرى  نشست  به  مسئولين 

كردند.
استان شده  وارد  تاخير  دقيقه   45 با  *  رئيس جمهور 
بود. روحانى در پايان سفر نيز با 45 دقيقه تاخير از استان 

رفتند.
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عكاس حاجى قربان طريك  - خبرنگار عكاس هفته نامه صحرا

گزارش کامل سفر دو روزه دکتر روحانی به استان گلستان و ترکمنستان 

افتتاح راه آهن شرق درياى خزر در نقطه صفر مرزى
اولين نشريه رسمى گلستان 
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