
متن سخنرانى عبدالغفار رادمهر، دبير كميته اقوام و 
مذاهب ستاد روحانى در گلستان در ديدار نماينده ولى 

فقيه در استان : 
مي خواهم ثابت کنم که يک ايرانی ام، 

زاده گلستانم، دست پرورده ی 
ترکمن صحرای ايرانم

از  اجازه  كسب  با 
فرهيختگان  و  سروران 
عزيز، ضمن سالم و عرض 
ادب خدمت حضرت عالى 
،ميالد  محترم  حضار  و 
گرامى  پيامبر  باسعادت 
اسالم و حضرت امام جعفر 
هفته  نيز  و  (ع)  صادق 
عرض  تبريك  را  وحدت 
كه  وقتى  بخاطر  و  نموده 

دراختيار ما گذاشتيد از حضرت عالى بى نهايت سپاسگزاريم .
پيام هفته وحدت اين است كه مسلمانان همه با هم برادرند. پيام 
گران سنگ اين هفته اين است كه بدانيم بها دادن به اختالفات ظاهرى، 
سطحى نگرى است. وحدت ضرورتى انكارناپذير براى امت اسالمى 
است. گرفتارى هاى امروز مسلمانان درنتيجه تفرقه است. جهان اسالم 
بيش از هميشه نيازمند وحدت است.   معناى صحيح وحدت شيعه 
و اهل سنت اين است كه باتوجه به اينكه بين دو مذهب مشتركات 
بسيارى است ( محور، كتاب خدا – سنت نبى اكرم (ص) – شريعت 
اسالمى ) ، دوگروه بايد بر محور اين مشتركات به هم نزديك شوند و 
براى حفظ و تعالى اسالم با همديگر همكارى و هميارى داشته باشند .
بنده محب عالم و بعد از آن محب ايران و بعد از آن محب خاك 
پاك تركمن صحرا و گلستان هستم. كنش اخالقى راستين به ما مى 
گويد كه براى خدمت به جامعه و همنوعان خود، بايستى برخى از ميل 

هاى فردى خود را فدا كنيم .
اراده  مظهر  تاريخ،  اند.  ساخته  بزرگ  انسانهاى  هميشه  را  تاريخ 

انسانهاى بزرگ بوده است.
مى خواهم به دغدغه اى اشاره نمايم كه دغدغه ى فكرى همهء 
و  قومى  هويت  دغدغه  هويت،  دغدغه  فرهنگ،  ى  دغدغه  ماست. 

ملى . 
ما همراه با انقالب اسالمى، خيلى از راه ها را طى نموده ايم . اما، 

اما، من درمانده ام.
نام،  تعيين سرنوشت يك  براى  اسم،  انتخاب يك  از  من عاجزم 
تاريخ من زير سوال رفته است . تاريخ من دارد مسير بيراهه اى را مى 
پيمايد. ما بايد اين مسير تاريخى را بخوبى بسرمنزل مقصود برسانيم.

اترك،  تاريخ  است.  و  بوده  من  پيشينيان  تاريخ  اترك،  تاريخ 
تاريخ تركمن صحراست. تاريخ اينچه برون، تاريخ منطقه وسيعى از 
جغرافياى تركمن صحرا و گلستان است. تاريخ تركمن صحرا بخش 
بوده  بزرگ  ايران  متمدن  درسرزمين  ما  نياكان  تاريخ  از  اى  گسترده 

است. ما نبايد بدست خودمان، اين تاريخ را تحريف بكنيم.
حضرتعالى استحضار داريد كه راه آهن منطقه اترك، بعد از افتتاح 
راه آهن ايران، تركمنستان و قزاقستان توسط رياست محترم جمهور، 
زير  اترك  هويت  واقع  در  يافت.  نام  تغيير  شرق  شمال  آهن  راه  به 

سوال رفت. 
اترك همچون رود ارس كه براى هموطنان ترك ما ارزش دارد، 
براى  اروميه  درياچه  همچون  است.  ارزشمند  اترك،  نيز  ما  براى 
آذربايجانى ها، همچون درياچه هامون براى سيستانى ها، همچون رود 
كارون براى خوزستانى ها، همچون البرز، زاگرس ، همچون قله هاى 
دماوند، سبالن و دنا، همچون زاينده رود، سى و سه پل و پل خواجو، 
همچون طاق بستان و كوه بيستون براى ملت ايران. همهء اينها جزئى 

از هويت ملى ما ايرانى هاست. 
اترك نيز بخشى از هويت من ايرانى تركمن مى باشد. تجربه نشان 
داده است كه تركمن صحرا همواره ايرانى بوده و ايرانى باقى خواهد 

ماند و خواست تودهء مردم تركمن نيز جز اين نيست. 

ميخواهم ثابت كنم كه يك ايرانى ام، زاده گلستانم، دست پروردهء 
تركمن صحراى ايرانم، تحصيل كرده انقالب اسالمى ام، خدمت كرده 

به نظام اسالمى ام. 
اعتراض  اترك  منطقه   آهن  راه  نام  تغيير  بابت  بدينوسيله  اما 
كوههاى  از  كه  است  ايران  ملى  هويت  از  جزئى  اترك،  نمايم.  مى 
هزارمسجد در خراسان رضوى شهرستان قوچان سرچشمه گرفته و 
پنجمين رودخانه  ايران و تركمنستان مى شود.  ناحيه چات، مرز  در 
بلند ايران است و ما مفتخريم كه اترك در بخشى از تركمن صحرا از 
جمله مناطق آالگل، آلماگل و خيلى از نقاط ديگر منشاء خير و بركت 

براى ايران مى باشد.
اعتراض من دليل بر اين نيست كه مخالف و دشمن شما باشم. 
من، دوست، برادر و ياور شما در مسير طوالنى انقالب اسالمى ايران، 
چه در دوران جنگ، چه در ايام سازندگى، چه در دوره اصالحات و 

بقيه دوران بوده ام. 
بنابراين، از حضرت عالى و مسئولين محترم ذيربط درخواست مى 
نماييم كه بگذاريد راه آهم منطقه اترك به همين نام باقى بماند و تاريخ 
ما، مسير درست خودش را طى نمايد. سخن زياد است و گذشتنى از 

آنگونه كه به علت ضيغ وقت مجالى براى بيان نيست.
مسئله مهم اينست كه ما چطور مى توانيم با تعامل بيشتر با استفاده 
ببريم.اگر  پيش  به  را  اسالمى  نظام  كشتى  يكديگر  هاى  ظرفيت  از 
بخواهيم در اين راه به موفقيت برسيم، بايستى يك چشم انداز مشترك 
ترسيم بكنيم. ارائه گر برنامه اى مدّون براى توسعه مشاركت اقوام در 

ايجاد ايرانى قدرتمند و سرافراز باشيم. 
به اميد فردايى روشن تر براى ايران اسالمى...  والسالم عليكم و 

رحمه اهللا و بركاته ...  سپاسگزارم.
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هاخبار استان گا يد د �

تالش تازه ی دادگستری استان برای 
حفظ منابع طبيعی و اراضی کشاورزی

 مرزبانان طبيعت براى زمين گير كردن دست اندازان به عرصه هاى 
ملى و منابع طبيعى به كمك دستگاه قضايى مى آيند.

رئيس كل دادگسترى گلستان و رئيس شوراى حفاظت از اراضى 
ملى ،منابع طبيعى و انفال استان از اجراى طرحى خبر داد كه در قالب 
آن ، مردم ،خودشان پيشگام حفاظت از اراضى ملى ، منابع طبيعى و 

انفال مى شوند .
احمد فاضليان با بيان اين كه پيش از اين هسته اى به عنوان هميار 
طبيعت در كشور شكل گرفته بود ولى فعال نيست افزود : بنا داريم 
در قالب يك تفاهم نامه با سازمان ها و دستگاه هاى ذيربط بار ديگر  
اين تشكل را با ساز و كارها و اختيارات جديد فعال و اعضاى آن را 

با عنوان ضابط خاص در حوزه ى منابع طبيعى،معرفى كنيم .
از برگزارى  اين تشكل ها پس  براى اعضاى   : وى تصريح كرد 
دوره هاى آموزشى ، كارت ويژه مرزبانان طبيعت ،صادر خواهد شد .
 وى با بيان اين كه هم اكنون در حال رايزنى و گفتگو با سازمان 
ها و دستگاه هاى ذى ربط در حوزه ى منابع طبيعى و محيط زيست 
به منظور انعقاد تفاهم نامه براى اجرايى كردن اين طرح هستيم ابراز 
اميدوارى كرد : با نهايى شدن اين طرح ، در يك فراخوان عمومى ، 
مجموعه ى چند هزار نفرى از دوستداران محيط زيست را  ساماندهى 

كنيم.
رئيس شوراى حفاظت از اراضى ملى ،منابع طبيعى و انفال استان 
را  اين بخش  در  مردمى  فعال كردن تشكل هاى  ترين هدف  مهم   ،
تسريع در برخورد با متخلفان عنوان كرد و گفت : يكى از  مهم ترين 
به  اندازى  دست   ِ سودجويان  و  متجاوزان  با  برخورد  در  مشكالت 
عرصه هاى طبيعى و كشاورزى استان، شكايت ديرهنگام دستگاه هاى 
ذى ربط در اين حوزه است كه همين امر نيز سبب مى شود زمانى پاى 
دستگاه قضايى به پرونده هاى زمين خوارى و تغيير كاربرى غيرمجاز 
اراضى ، وارد شود كه ساخت و ساز به پايان رسيده و هزينه برخورد 

با متخلفان نيز به دليل فشارهايى كه وارد مى شود باال رفته است.
فاضليان، اعضاى اين تشكل ها را رابطان دستگاه قضايى در حوزه 
منابع طبيعى خواند و ادامه داد : با حضور مرزبانان طبيعت در حوزه 
ى منابع طبيعى مى توانيم به اطالعات ساخت و سازهاى غيرمجاز در 
عرصه هاى ملى و منابع طبيعى در مراحل ابتدايى دست پيدا كنيم و 
از اين طريق ، دستگاه هاى متولى را مجبور به اقدام به موقع در اين 

حوزه نماييم.
اين مقام ارشد قضايى با تاكيد براين كه بايد به تشكل ها فرصت 
افزود  ايفا كنند  تا در حوزه ى منابع طبيعى نقش خود را  داده شود 
و  درست  گيرى  تصميم  به  نهاد  مردم  هاى  سازمان  پرنگ  : حضور 

اصالح برخى تصميم گيرى ها كمك مى كند.
 وى افزود : 60 درصد زمين هاى گلستان را اراضى ملى و منابع 

طبيعى تشكيل مى دهد كه بايد صيانت شوند .

٥ليتر درثانيه به منابع تامين شهرهای 
بندرگز و نوکنده افزوده شد

وفاضالب  آب  امور  مدير  گلستان  آبفا  خبرى  پايگاه  گزارش  به 
بندرگز گفت: 5ليتر درثانيه به منابع تامين شهرهاى بندرگز و نوكنده 

افزوده شد
از  ورى  بهره  افزايش  به  توجه  با  افزود  حسينى  آل  مهدى  سيد 
پتانسيل هاى موجود،عمليات برس زنى،اسيد شوئى و مهندسى مجدد  
به  چاه  آبدهى  افزايش  شدكه  1انجام  شماره  چاه  برروى  تجهيزات 

ميزان 5 ليتر در ثانيه بهمراه داشته است.
وى خاطر نشان كرد با توجه به محدوديت منابع تامين آب شرب 
شهرهاى بندرگز و نوكنده با انجام مهندسى مجدد چاه مذكور كمك 

شايانى به تامين آب شرب شهروندان شده است.
مديرعامل  و حمايت  مساعدت  از  قدردانى  پايان ضمن  در  وى 
شهرهاى  آب شرب  تامين  در جهت  بردارى  بهره  معاون  و  شركت 
بندرگز و نوكنده تصريح كرد اميدواريم با به ثمر نشستن تالش هاى 
همكاران مجموعه شركت آب وفاضالب استان بتوانيم گامى موثر در 
جهت ارائه خدمات مطلوب و در خور شان مردم شريف شهرستان 

بندرگز و نوكنده برداشته شود.

مرزى" بازارچه هاى  تشكيل   "آيين نامه 
 1-بازارچه مرزى، محوله اى است محصور، واقع 
در نقاط مرزى و در جوار گمركات مجاز به انجام 
تشريفات ترخيص كاال يا مكانهايى كه طبق تفاهم 
نامه هاى منعقد شده بين جمهورى اسالمى ايران و 
كشورهاى همجوار تعيين مى شود. اهالى دو طرف 
مرز مى توانند توليدات و محصوالت محلى خود را با 
رعايت مقررات صادرات و واردات، جهت داد و ستد در

اين بازارچه ها عرصه نمايند.
تفاهم  به  مسبوق  مرزى  بازارچه  2-تأسيس 
نامه هاى منعقد شده دو جانبه با كشورهاى همجوار، 
پس از تصويب كميسيون اقتصاد هيأت دولت مى باشد.

همچنين  زيربنايى،  و  ادارى  تأسيسات   3-ايجاد 
تأسيسات مورد نياز گمرك جهت استقرار مأموران 
خود و ساير سرمايه گذاريها در بخش ايرانى بازارچه 
مرزى، به عهده استاندارى است، ولى از نظر احداث 
حفظ  چگونگى  مرزى،  صفر  نقطه  در  بازارچه 
انتظامات، كنترل تردد افراد و ورود و خروج كاال بايد 
با مرزبانى و گمرك محل، هماهنگى الزم به عمل آيد.
را  بازارچه  به  افراد  تردد  و  فعاليت   4-چگونگى 
استاندارى محل با صدور مجوز، مشخص مى كند.
 5-فهرست كاالهاى قابل داد و ستد در بازارچه و 
با در نظر  بازرگانى  آنها را وزارت  ميزان و ارزش 
و  مرزى  استانهاى  نيازمنديهاى  و  امكانات  گرفتن 

مقررات صادرات و واردات كشور اعالم مى كند.
بازرچه هاي مرزي در ايران

تبادالت تجاري مرزنشينان با كشورهاي همسايه، 
سالهاست كه در شهرهاي مرزي ايران رواج داشته 
و خود به نوعي تجارت در اين مناطق تبديل شده 
كه معيشت عده اي از ساكنان نقاط صفر مرزي را 
تامين مي كند. براين اساس ايجاد بازارچه هاي مرزي 
كه اصوال خاص كشورهاي جهان سوم است نيز در 
جهت قانوني كردن تبادالت مرزنشينان شكل گرفت. 
نظير  اهدافي  با  اصوال  مرزي  هاي  بازارچه  ايجاد 
مناطق  ساكنان  معيشت  تامين  و  اشتغال  ايجاد 
مرزها  امنيت  افزايش  كاال،  قاچاق  كنترل  مرزى، 
مناطق  رونق  افزايش  محلى،  اقتصاد  شكوفايى  و 
شهرى و روستايى محدوده هاى مرزى از مهمترين 
است.  مرزى  هاى  بازارچه  اندازى  راه  اهداف 
دولت در سال 1367 به طور غير رسمى و در 1372 
هاى  بازارچه  تاسيس  به  اقدام  رسمى  صورت  به 
بازارچه  اين  تعداد  اكنون  كه  نمود  مرزى  مشترك 
است.   رسيده  كشور  در سطح  بازارچه  به 54  ها 
پايدار  توسعه  تحقق  براى  كارشناسان  اعتقاد  به 
ملى  امنيت  و  اقتدار  هويت،  تقويت  متضمن  كه 
افتاده  دور  مناطق  تا  دارد  ضرورت  بود،  خواهد 
گيرند.  قرار  اولويت  در  ملى  در سطح  محروم  و 
برقرارى  در  اصلى  شاخص  مرزى  نواحى  اقتصاد 
معاش  امرار  نيز  و  همسايه  كشورهاى  بين  ارتباط 
ساكن  مردم  طريق  اين  از  و  است  مرزنشين  مردم 
توانند  مى  همسايه  كشورهاى  مرزى  نواحى  در 
در كنار هم و با هم از فرصت ها و منابع مشترك 
استفاده كنند و اين امر مى تواند منجر به دوستى 
و  اقتصادى  رونق  و  امنيت  طرفين،  تفاهم  و 
گيرى  و شكل  شغلى  هاى  فرصت  ايجاد  توسعه، 
شود. مرزى  مناطق  در  نسبى  مزيت  نوع  يك 
بازارچه مرزى  اى  اثرات توسعه  ارزيابى و تحليل 
اين  موفقيت  ميزان  و  پيرامون  روستايى  نواحى  بر 
بازارچه ها در دستيابى و موفقيت در اين زمينه ها 
و  است  اقتصادى  فرآيند  اين  اهداف  مهمترين  از 
بهبود و ارتقاء سطح كيفى راه ارتباطى و وضعيت 
امكانات  و  تاسيسات  اندازى  راه  بازارچه،  فيزيكى 
احداث   ، وران  پيله  و  تجار  كار  در  تسهيل  براى 
مسجد يا نماز خانه مناسب و استراحتگاه و ديگر 
سرويس هاى اياب و ذهاب و ساير امكانات رفاهى، 
اعزام هيات بازاريابى تجارى اين منطقه به بازارهاى 
و  تجهيز  بيشتر جهت  اعتبارات  اختصاص  هدف، 
با  دالرى  ارزش  سقف  افزايش   ، بازارچه  تقويت 
توجه به فعاليت بازارچه و نظارت دقيق بر كاالهاى 
صادراتى از نظر كيفى، كمى و نيز بهداشتى از جمله 
است. بازارچه  هر  رونق  و  فعاليت  هاى  ضرورت 
توسعه مبادالت مرزى در قالب هاى مقررات و قوانين 
حقوقى مى تواند محرك خوبى براى افزايش مبادالت 
كاال به صورت رسمى براى جهت دهى تجارت به 
سمت مزيت هاى نسبى، گسترش همكارى هاى 
هاى  بازارچه  توسعه  آزاد،  مناطق  بين  جانبه  همه 
مرزى بين منطقه اى، ايجاد سودهاى تجارى، كاهش 
قيمت كاالها، همگرايى ميان عرضه و تقاضا و ايجاد 
كه  شود  مرزنشينان  براى  امنيت  و  اشتغال  درآمد، 
اين موارد از جمله آثار مثبت مبادالت مرزى است. 
توسعه يافتگى اقتصادى مناطق مرزى و رفاه نسبى در 
اين مناطق مى تواند سبب كاهش برخى از مشكالت 
مرزى از قبيل قاچاق كاال، مواد مخدر و سرقت شود 
مناطق مرزى جلوگيرى كند. از تخليه جمعيتى  و 
ازمراكز ياد شده به عنوان مراكز رسمي تجارت و 
به  ياد مي كنند و نسبت  تبادالت دو سويه مرزي 
سهم تجاري ايران از اين بازارچه ها ارزيابي مثبتي 
ترازعكس  ها  بازارچه  از  دربرخي  البته  دارند. 
استراتژيك  نقاط  به  عمال  ها  بازارچه  واين  داشته 
وارداتي تبديل شده و در واقع دولت با ارائه مجوز 
افزايش  زمينه  مذكور،  هاي  بازارچه  ايجاد  براي 
كند. مي  تاييد  و  تسهيل  را  كشور  به  واردات 
مسئولين گمرك كشور ضمن اذعان به اينكه برخي از 
بازارچه هاي مرزي توانسته اند منجر به رونق تجاري 
شهرهاي مرزي شده اند، وبيان مي دارند در صورتي 
نظارت  و  شده  فراهم  نياز  مورد  زيرساختهاي  كه 
صورت  ها  بازاچه  اين  اداره  و  عملكرد  بر  كافي 
گيرد، مراكز مذكور مي توانند عالوه بر اشتغالزايي 
شوند. قاچاق  كاهش  به  منجر  تجاري،  رونق  و 
با توجه به اينكه دولت توانايي و نيروي الزم براي 
كنترل تمامي مرزها در برابر ورود قاچاق را ندارد، 

در بسياري از موارد با تصويب احداث بازارچه هاي 
به تجارت  قاچاق  تبديل مسير  به  واقع  مرزي، در 
رسمي مهر تاييد مي زند حتي اگر اين تجارت به 
فاقد  وارداتي  كاالهاي  و  نبوده  اقتصاد كشور  سود 
به كشور  ورود  براي  استانداردهاي الزم  و  شرايط 

باشند.
گميشان  شهرستان  ظرفيتهاي  و  موقعيت 
گميش تپه مركزشهرستان گميشان شهرى است كه 
تركمن و  بندر  كيلومترى شمال  در 17  اكنون  هم 
در ساحل شرقى درياى خزر قرار دارد. اين شهر از 
لحاظ تاريخى يكى از قديمى ترين شهر هاى استان 
است كه در سال 1308 شهردارى در آن تاسيس شده 
و قبل از اين ناريخ نيز داراى بلديه بوده است منطقه 
اى كه گميشان در آن پديد آمده از زمان اشكانيان تا 
دوران اخير تامين كننده ى بخشى از نياز هاى قاره ى 
اروپا بوده است و بنا بر متون تاريخى، رود گرگان از 
ميان گميش تپه به درياى خزر وارد مى شده است.
اين شهر در اوج شكوفايى جزيره آبسكون، انتهاى راه 
خاكى و آغاز راه آبى جاده ابريشم در قسمت آسيايى 
بوده است. در اين اواخر نيز(حدود 80 سال قبل) 
كشتى هاى چوبى بزرگ بادبانى با نام لدكا يا ناوبا 
مراوده كاالى تجارى با دنياى خارج ادامه دهندگان 
هاى  شهر  با  آن  مردم  و  اند  بوده  آبسكونيان  راه 
ساحلى شمال كشور از جمله بندر گز ، بندر انزلى 
و از طرف شرق با شهر هاى استر آباد و جرجان و 
در آن سوى مرزبا بنادر حسنقلى ، چلكن ، حاجى 
طرخان و باكو مراوده داشته و داد و ستد مى كردند. 
هنوز آثار خرابه هاى تاسيسات بنام گمرك خانه در 2 

كيلومترى غرب گميش تپه موجود ميباشد.
اقتصاد گميشان بر پايه كشاورزى ضعيف ، بى 
مقدارى   ، ماهى  ، صيد  دامدارى   ، بى آب  رمق و 
شغل  جمله  از  مشاغل  ساير  و  دستى  صنايع 
است. استوار  خرد  ستد  و  داد  و  امروزى  هاى 
محصوالت كشاورزى عمدتا شامل گندم جو مى 
شود .دامدارى كه از پر سابقه ترين اشتغاالت مردم 
ناحيه ميباشد بيشتر به پرورش گوسفند و شتر و اخيرا 
گاو و گوساله محدود ميگردد. صيادى و ماهيگيرى 
هم به دليل مجاورت با سواحل شرقى درياى خزر از 
جمله مشاغل قديمى اين مردم بوده است كه بيشتر 
اوزون  همچون  غضروفى  هاى  ماهى  صيد  شامل 
برون ، فيل ماهى ، تاس ماهى و ماهيان استخوانى 
ميگردد.  تالجى  و  كفال   ، كپور   ، سفيد  همچون 
در حيطه صنايع دستى ، قالى و قاليچه مهم ترين 
محسوب  سنتى  هاى  كارگاه  و  خانگى  توليدات 
دوشنبه  همچون  محلى  هاى  بازار  در  كه  ميشوند 
وديگر  قال  اق  بازار  وپنجشنبه  تركمن  بندر  بازار 
بازارهاى محلى شهرهاى اطراف عرضه مى شوند.
گميش تپه، دومين شهرى استان گلستان بعد از شهر 
گرگان است كه داراى بافت قديمى مى باشد. بافت 
قديم شهر مجموعه اى از عناصر شهرى است كه 

بر اساس نياز هاى اجتماعى و منطبق با اقليم منطقه 
بوجود آماده است. ابنيه زيبا در بافت قديم گميش تپه 
ادامه سنت معمارى و ساخت ابنيه دوره قاجار است.
 ، با روس ها  به داد و ستد هاى طوالنى  با توجه 
مازندرانى ها و گاه گيالنى ها كه خود به خود افق 
جديدى در زندگى و طرز تفكر آن ها گشوده بود، 
و   ) دهيارى  مثل  دولتى  ادارات  تشكيل  همچنين 
نظامى  پادگان   ، بخشدارى) گمرك جديد  ها  بعد 
آموزش  توجه  ضرورت   ...، شاه  رضا  زمان  در 
پرورش و تاسيس مدارس جديد در اولويت قرار 
گرفته بطوريكه اولين مدرسه در سال 1304 با نام 
دبستان پهلوى در شهر گميش تپه احداث شده است 
مدارس  اين  التحصيالن  فارغ  و  عالمان  همواره  و 
كشورمان  در  ديگر  مناطق  و  منطقه  سرتاسر  در 
خدمات ارزنده اى به ديگر هموطنان ارائه نموده اند.
از حدود 80 سال پيش تا كنون گميش تپه به داليل 
متعدد به تدريج اهميت خود را از دست داد. تاسيس 
ايجاد  و  منطقه  در  آهن  راه  ايجاد   ، جديد  بنادر 
محدوديت در بندر هاى روسيه بعد از روى كار آمدن 
حكومت بلشويك ها به ويژه پس از انعقاد قرارداد 
اخال در سال 1881 و انسداد مرز از جمله علل آن 
بوده است. با گذشت زمان و تعطيل شدن گمرك و 
اهميت ندادن دولت در زمان حكومت پهلوى باعث 
شده كه اين شهر به تدريج به ركود تقريبا كامل دچار 
شود .از اين به بعد بسيارى از ساكنان گميش تپه 
به شهر هاى جديد منطقه نظير بندر تركمن و گنبد 
كاووس مهاجرت كردند كه همچنان ادامه دارد. بعد 
از پيروزى انقالب اسالمى، خصوصا در چند سال 
اخير چهره شهر تا حدودى با حمايت هاى دولت، 
تغيير يافته ولى به خاطر افزايش جمعيت و نبود منابع 
در آمدى و صنايع در سطح منطقه باعث شده كه 
نرخ بيكارى در اين شهر افزايش يابد. اصلى ترين 
منبع در آمد مردم منطقه صيد و صيادى و كمى هم 
دامدارى و كشاورزى مى باشد در سال هاى اخير به 
خاطر كاهش ذخاير درياى خزر كه در نتيجه صيد 
بى رويه بوده و نيز خشك سالى هاى اخير ، اقتصاد 
اين مردم شريف تا حدودى فلج شده و جز تعداد 
اندكى كه كارمند دولت هستند و تعداد انگشت شمار 
ديگر كه جزء افراد متمّول هستند ، اكثريت قريب 
به اتفاق مردم از لحاظ اقتصادى در شرايط مناسبى 
بيكارى و عدم وجود زمينه هاى  به سر نمى برد. 
اشتغال باعث گرايش جوانان اين منطقه به سمت 
مواد مخدر شده كه متأسفانه شمار قربانيان آن هر 
روزه رو به افزايش است . لذا براى برون رفت از اين 

وضعيت و جهت افزايش در آمد مردم و رفاه حال 
آنان كه از اهداف نظام جمهورى اسالمى ايران مى 
باشد مى طلبد، چاره اى انديشيد، از جمله تشويق 
سرمايه گذاران جهت سرمايه گذارى در زمينه ى 
صنعت ، صنايع تبديلى ، گردشگرى و اكوتوريسم 
كه شهر گميش تپه به لحاظ داشتن آثار تاريخى با 
ارزش و ديگر پتانسيل هاى گردشگرى از قبيل بافت 
منحصر  هاى  وفرهنگ وسنت  تركيب جمعيتى  و 
بفرد، تاالب بين المللى گميشان، گلفشان نفتيلجه 
و قارنى ياريق، موزه مردم شناسى، مراتع بسيار زيبا 
به ويژه در فصل كوچ واستقرار گله هاى گوسفند 
وغيره مى تواند پذيراى خيل گردشگران باشد. به 
نظر ميرسد چنانچه اين شهر به نحو مطلوب معرفى 
شود و تجارت و داد و ستد در آن رونق يابد از اين 
وضعيت فعلى مى تواند رها گردد. يكى از مصاديق 
با  مرزى  بازارچه  ايجاد  مرزى  شهر  يك  در  رونق 
كشور همسايه در منطقه نقطه صفر مرزى مى باشد.
سوسياليستى  شوروى  جماهير  اتحاد  فروپاشى 
كه  المنافع  مشترك  مستقل  هاى  كشور  تشكيل  و 
حّدات  سر  مجاورت  در  تركمنستان  جمهورى 
شمالى از جمله آنهاست فرصت مغتنمى را جهت 
ايجاد تحول در ابعاد مختلف اقتصادى و اجتماعى 
و فرهنگى مناطق مرز نشين دو طرف فراهم آورد و 
ميتواند منشأ عمده پيشرفت و توسعه در اين مناطق 
گردد. با توجه به ارتباطات عميق و پيوند هاى استوار 
بخش  و  تپه  گميش  بين  گذشته  ادوار  در  موجود 
حسنقلى تركمنستان كه از طريق درياى خزر و نيز 
راه هاى مواصالتى و وسايل نقيله مورد استفاده كه 
به تناسب موقعيت زمانى آن سال ها حاص آمده 
و قرابت هاى نسبى و سببى و كثرت ازدواج ها و 
مناسبات خويشاوندى نيز بر دامنه هاى آن افزوده 
تا  و روابط اخوت و برادرى را استحكام بخشيده 
جائيكه در آن ادوار سر حد عامل باز دارنده نبوده 
و حسن تفاهم پايدار مبين دوستى ها و برادرى ها 
بود كه قطعا اسناد و مدارك آن در آرشيو ها موجود 
است. بر اين اساس گمان آن ميرفت كه در آستانه 
فرو پاشى شوروى سابق منطقه مرزى گميش تپه با 
حسنقلى تركمنستان كه داراى جاده آسفالته مرزى نيز 
بود يكى از مناطق تردد و گذر مرزى انتخاب شده و 
تاسيسات گمركى و ديگر نهاد ها در آن ايجاد شوند 
كه متأسفانه عملى نگرديد. اكنون به نظر مى رسد 
شرايط بالقوه فرآوانى در منطقه براى ايجاد بازارچه 
مرزى بين كشور همسايه تركمنستان وجود دارد. شهر 
گميش تپه با نقطه مرزى تركمنستان دقيقا 30 كيلومتر 
فاصله دارد كه تقريبا نصف آن آسفالته و مابقى زير 
سازى كامل و آماده آسفالت مى باشد. اين شهر با 
شهر مرزى حسنقلى و تعدادى روستاى مجاور آن 
شهر همسايه مى باشد به نحوى كه شهر حسنقلى 
تركمنستان حدود 9 كيلومتر از نقطه مرزى فاصله 
صفر  نقطه  به  تركمنستان  شهر  ترى  نزديك  دارد. 
مرزى شهر حسنقلى است كه با شهر گميش تپه هم 
مرز مى باشد. از طرفى ديگر شهر حسن قلى با شهر 
هاى نفت داغ،قوم داغ و شاه قدم همجوار مى باشد 
و تّجار و مسافرانى كه از اين شهر ها قصد عزيمت 
به ايران و گذر از مرز اينچه برون را دارند ابتدا به 
شهر حسنقلى آمده و سپس با طى مسافت زياد كه 
بدترين نوع جاده راه هم دارد خود را به مرز پل مى 
رسانند. از طرف ايران نيز در حال حاضر وسايل نقليه 
سنگين پس از عبور از مرز اينچه برون در موازات 
مرز پس از طى مسافتى بالغ بر 65 كيلومتر به حسن 
قلى تركمنستان رسيده و از آنجا به سوى شمال ادامه 
مسير مى دهند. كه در صورت گشايش مرز در منطقه 
گميش تپه اين همه راه طى نخواهد شد و دشوارى 
قبيل خرابى جاده مرزى  از  هاى موجود در مسير 
اقامت و مصرف سوخت بسيار و  در آن سوى و 
معضالت حاصل از اين امور وجود نخواهد داشت.
هاى  دهه  در  تپه  گميش  شد  اشاره  كه  همانگونه 
و  بوده  تجارى  اسكله  و  گمرك  داراى  گذشته 
كشور  شمالى  مناطق  در  كاال  واردات  و  صادرات 
صورت  در  است.  ميگرفته  انجام  منطقه  اين  از 
و  نظر  مورد  منطقه  در  مرزى  بازارچه  احداث 
و  آثار  طرف  دو  هر  ساكنان  براى  گمرك  استقرار 
عالوه  داشت.  خواهد  همراه  به  بسيارى  بركات 
بر تركمنستان ، اين مسير كوتاه ترين مسير جهت 
كشور  با  حتى  عزيزمان  كشور  تجارى  مبادالت 
آن  از  باشد.  ميتواند  ازبكستان  و  قزاقستان  هاى 
طرف بعد مسافت منطقه حسنقلى از مركز كشور 
تهيه و فراهم  براى مردم آن منطقه در  تركمنستان 
نمودن بسيارى از نياز هاى خود در رابطه با مبادالت 
مركزى  براى حكومت  مرزى  بازارچه  در  ايران  با 
بود. نيز بسيار سود مند خواهد  كشور تركمنستان 
با توجه به جمع بندى مطالب فوق و سياست ها و 
برنامه هاى اقتصادى و روابط بين المللى دولت تدبير 
و اميد و در راستاى رفع تبعيض و نا برابرى به نظر 
مى رسد گشايش مرز در منطقه گميش تپه ، حسنقلى 
و ايجاد بازارچه مرزى كه از خواسته هاى ساليان 
دراز اهالى منطقه مى باشد ميتواند باعث محدوديت 
زدائى و ارتقاء سطح كيفى معيشت مردم منطقه گردد.
صفر  نقطه  در  مرزى  گمرك  و  بازارچه  احداث 
مرزى با كشور تركمنستان در شمال گميش تپه جدا 
از اثرات اقتصادى مستقيم آن ، با توجه به ظرفيت 
آغاز گر  ميتواند  متعدد گردشگرى شهرستان  هاى 
شكوفايى و به بالفعل تبديل شدن اين ظرفيت ها 
توسعه ى شعرستان هاى  و  تحول  باعث  و  گردد 
گميشان و تركمن و همچنين رونق اقتصادى در كل 

استان خواهد گرديد. به اميد آن روز .
انه محمد گل كارشناس گمرك

(منبع: سايت اولكاميز) 
اين مقاله با اندكى تلخيص به چاپ رسيد (صحرا)

نگاهي اجمالي بر ايجاد بازاچه مرزي حسنقلي- گميشان

تاريخ اترك، تاريخ پيشينيان من بوده و است. 
تاريخ اترك، تاريخ تركمن صحراست. تاريخ اينچه 

برون، تاريخ منطقه وسيعى از جغرافياى تركمن صحرا و 
گلستان است. تاريخ تركمن صحرا بخش گسترده اى از 

تاريخ نياكان ما درسرزمين متمدن ايران بزرگ بوده است. ما 
نبايد بدست خودمان، اين تاريخ را تحريف بكنيم.

اعتراض من دليل بر اين نيست كه مخالف و 
دشمن شما باشم. من، دوست، برادر و ياور شما در 

مسير طوالنى انقالب اسالمى ايران، چه در دوران جنگ، 
چه در ايام سازندگى، چه در دوره اصالحات و بقيه 

دوران بوده ام. 

نشست هم انديشی و نقد اولکاميز 
برگزار شد

و  بررسى ضعفها  و  نقد  و  انديشى  هم  نشست  سومين  اولكاميز- 
قوتهاى سايت خبرى تحليلى اولكاميز با حضور هيئت تحريريه و تنى 
چند از اصحاب قلم و صاحبنظران فرهنگ و رسانه در گنبد برگزار شد.
لطيف ايزدى مدير سايت اولكاميز كه ميزبان اين نشست صميمى 
بود ضمن تشكر از تالشهاى مخلصانه و ارزنده هيئت تحريريه اولكاميز 
به تداوم موثرتر در فضاى رسانه اى كشور تاكيد كرد و گفت: اولكاميز 
و  سياسى  مختلف  مسائل  نقد  و  روشنگرى  و  طلبى  اصالح  با هويت 
همچنين  و  مردم  مشكالت  بيان  جامعه،   .  . و  هنرى  و  دينى  فرهنگى 
خدمات مسئولين و كارگزاران نظام ، رساندن صداى مردم و معرفى و 
شناساندن فرهنگ و ادبيات و هنر و آداب و رسوم ملت تركمن همچنان 

با قوت به فعاليت خود ادامه خواهد داد.
وى افزود: اولكاميز در اين راه خطير و پرمسئوليت به حمايت هاى 
نيازمند  شان  راهمناييهاى  و  انتقادها  و  انديشه  و  فكر  ارزنده صاحبان 

است.
خواسته  مدارك  گفت  سايت  مجوز  باره  در  اولكاميز  سايت  مدير 
چه  هر  رسمى  مجوز  است  اميد  كه  نموديم  ارسال  سامانه  به  را  شده 

زودتر صادر شود.
در اين نشست امان قليچ شادمهر نويسنده و فعال فرهنگى به نقد و 
بررسى ياداشت هاى مندرج در اولكاميز پرداخت . سپس منصور آق و 
آنا محمد بيات دو خبرنگار با تجربه گنبدى نيز بخش اخبار و مطالب 
ويژه اولكاميز را به چالش كشيدند و به بيان ضعف ها و قوتها پرداختند.


