
رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان 
آزاد و ويژه  اوليه شوراي عالي مناطق  از موافقت 
اقتصادي كشور با ايجاد منطقه آزاد تجاري - صنعتي 

اينچه برون در اين استان خبر داد. 
حسينقلي قوانلو روز يكشنبه در گفت و گو با 
خبرنگار ايرنا، اظهار داشت: در پي سفر كاروان تدبير 

و اميد در آذر امسال به گلستان و موافقت رييس جمهوري 
با ايجاد منطقه آزاد تجاري - صنعتي در اينچه برون، هم 
اينك دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد اين موضوع را 

تصويب كرده است.
وي اضافه كرد: براي تصويب منطقه آزاد تجاري - 
صنعتي اينچه برون قبل از سفر كاروان تدبير و اميد به 
تركان  اكبر  با حضور  كارشناسي  جلسه  چندين  استان، 
مشاور رييس جمهور و دبير شوراي هماهنگي مناطق آزاد 

كشور برگزار شد.
قوانلو اضافه كرد: با تصويب منطقه آزاد تجاري - 
صنعتي اينچه برون، گام نخست براي تحقق اين رخداد 

بزرگ در گلستان برداشته شد.
وي تصريح كرد: گام دوم براي تصويب منطقه آزاد 
تجاري - صنعتي اينچه برون گلستان قرار است درآينده 
اي نزديك و در شوراي عالي مناطق آزاد كشور كه به 
رياست رييس جمهوري و با حضور 14وزير و برخي 
برداشته  شد،  خواهد  تشكيل  رييس جمهوري  معاونين 

شود.
گلستان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رييس 
رييس  مشاور  مساعد  قول  براساس  كرد:  خاطرنشان 
جمهور و دبير شوراي هماهنگي مناطق آزاد كشور، جلسه 
اوائل سال 94 تشكيل  يا  پايان سال و  از  قبل  تا  بعدي 

دراين جلسه، اليحه  تصويب  و درصورت  خواهد شد 
آن براي تصويب نهايي به مجلس شوراي اسالمي ارسال 

خواهد شد.

آزاد  مناطق  عالي  شوراي  جلسات  قوانلو،  گفته  به 
كشور معموال هر 45 روز تا 2 ماه يكبار تشكيل مي شود.

پيش از اين مشاور رييس جمهوري و دبير شوراي 
اداري  شوراي  درجلسه  كشور  آزاد  مناطق  هماهنگي 
شهرستان كردكوي در استان گلستان با اشاره به اتصال راه 
آهن ايران - تركمنستان - قزاقستان، از تبديل منطقه اينچه 

برون به منطقه آزاد تجاري خبر داده بود.
از  يكي  قزاقستان  كه  آنجا  از  بود،  گفته  تركان  اكبر 

كشورهاي غني معدني درجهان است و نيز با توجه به 
راه اندازي خط آهن 3 كشور، درمنطقه آزاد تجاري - 
صنعتي اينچه برون، شهرك متالوژي احداث خواهد 

شد.
وي با اشاره به اين كه قزاقستان سرشار از معدن 
هاي فوالد، مس، منيزم و آلومينيوم است، ادامه داد: 
با راه اندازي راه آهن، تمامي اين ظرفيت ها در اختيار 

شهرك متالوژي اينچه برون قرار مي گيرد.
مشاور رييس جمهوري با بيان اين كه شهرك متالوژي 
در اينچه برون گسترده تر و اقتصادي تر از شهرك فوالد 
اصفهان خواهد بود، گفته بود كه با منطقه آزاد تجاري 
اقتصادي  برون، وضعيت سرمايه گذاري و  اينچه  شدن 

منطقه توسعه خواهد يافت.
به گفته تركان، مستثني بودن از قوانين گمركي، قانون 
كار، قانون پول و بانك، ماليات و ويزا از مزاياي ايجاد 
منطقه آزاد تجاري بوده و به طور يقين يك قطب بزرگ 
صنعتي و تجاري در اين منطقه ايجاد مي شود و تمامي 
سرمايه گذاران خرد گلستان نيز از آن بهره مند خواهند 

شد.
دبير شوراي هماهنگي منطقه آزاد همچنين با اشاره 
به اين كه ظرفيت منابع در صندوق توسعه ملي بسيار باال 
است، افزوده بود: سرمايه گذاران در اينچه برون مي توانند 

از منابع اين صندوق استفاده كنند.
 910 ريلي  مسير  افتتاح  با  كه  اين  بر  تاكيد  با  وي 
كيلومتري ايران - تركمنستان - قزاقستان جهش اقتصادي 
خوبي براي استان گلستان رقم مي خورد، گفته بود كه 
مردم استان گلستان از اين فعاليت اقتصادي بيشتر از همه 

بهره مند خواهند شد. 

كشور  دو  نيازي:  ياشار   - صحرا  خبرنگار 
برخوردار  حسنه  روابط  از  همواره  ايران  و  تركمنستان 
بوده اند و بعد از استقالل تركمنستان و اعالم بي طرفي در 
سياست هاي بين المللي، بر تقويت اين روابط افزوده شده 

است.
مردم تركمن از دوران باستان ارتباط خوبي با جشن ها 
داشته اند. به افتخار جشن ها، كساني كه باهم قهر داشتند 
آشتي مي كرده اند و حاكمان براي شهروندان محكوم و 
زنداني اعالم عفو مي كرده اند تا آنها بتوانند به خانواده خود 

بازگشته و در مسير درست به سر ببرند.
از زمان استقالل اين رسم به يك ادب حسنه تبديل 
شد. از سال 1999، در تركمنستان، ساالنه عفو زندانيان 
(از سال 2007 عفو چند  صورت مي گيرد. عفو ساالنه 
بار در سال) در سطح قانوني اجرا مي گردد. از 29 دسامبر 
مناسبت  به  "عفو ساالنه و عفو  قانون  1999 در كشور 
"شب قدر" (اواخر ماه رمضان)" در حال اجراست. عفو 

عمومي و بخشش قبل از 1999 هم بود.
سال  در  بار  چند  محكومين  عفو   2007 سال  از 
اعمال مي شود، و آن به مناسبات مختلف جشن و شادي 
همچون روز پرچم ملي، روز قانون اساسي، روز استقالل 
و روز بي طرفي و نيز "شب مقدس قدر" اجرا مي گردد. 
و  خيريه  اصول  با  مطابق  بخشش  در بارة  تصميم گيري 
انسانيت، تقويت وحدت جامعه  و تك تك افراد خانواده 
اتخاذ مي گردد. در جريان هر سري از اين اعمال خير، 
قلمرو  در  كه  اتباع خارجي  با شهروندان كشور،  همراه 
تركمنستان جناياتي را مرتكب شده اند نيز مورد عفو قرار 

مي گيرند.

مستقل  تركمنستان  مردم   2015 فورية  19-م  در 
طور  به  را  پرچم  ملي  روز  جشن  بي طرف  هميشه  و 
محمدوف  بردي  قربانقلي  مي كنند.  تجليل  گسترده اي 
رئيس جمهور تركمنستان در تاريخ 17 فوريه فرماني را 
مبني بر ”عفو محكومين به مناسبت جشن پرچم دولتي 
تركمنستان“ امضا كرد و بر طبق آن، محكومين از بيشتر 
مجازات اصلي و اضافي در قالب تحميل وظيفه زندگي 

در يك منطقه خاص معاف شدند.
اين عمل خيريه از 10 نفر شهروند جمهوري اسالمي 
با مدت هاي مختلف به زندان  ايران، كه در تركمنستان 
محكوم بوده اند، مستثني نبود، به طوري كه در چند روز 
برخواهند  خود  خانگي  كانون  و  خانواده  به  آنها  آينده 

گشت.
همسايه  كشور  دو  مردم  قديم،  بسيار  زمان  از 
به  برادري  و  دوستي  پيوندهاي  را  ايران  و  تركمنستان 
هم گره داده است، و روز به روز در بخش هاي مختلف 
اقتصادي همكاري هاي متقابل سودمند در حال رشد بوده 

و در حوزه فرهنگ نيز روابط تقويت مي يابد.
پيش از اين، بر اساس حكم رياست جمهوري مربوط 

به عفو عمومي، در سال 2013 هفت نفر و در سال 2014 
چهل نفر از شهروندان جمهوري اسالمي ايران از مجازات 

زندان عفو شدند و به وطنشان بازگشتند.
عليرغم تحريم هاي يكجانبه اتحاديه اروپا و آمريكا 
عليه ايران، روابط تركمنستان با ايران گسترش چشمگيري 
جمهور  رئيس  دو  كه  ديدارهايي  طي  است.  داشته 
ايران و تركمنستان در مراسم مختلف همچون افتتاحيه 

راه  آهن اترك (تركمنستان، ايران، قزاقستان) و ديگر مراسم 
با يكديگر داشته اند طرح هاي بزرگ و مشترك همگرايي 
موفقيت  صورت  به  تركمنستان  و  ايران  كشورهاي  در 

آميزي اجرا مي گردد.
با بررسي ميزان ترانزيت و عبور بار از طريق جاده اي، 
روابط  روزافزون  افزايش  به  پي  مي توان  بنادر  و  ريلي 
اقتصادي و تجاري في مابين دو كشور ايرن و تركمنستان 

پي برد.
اخيرا نيز با احداث خط آهن كه كريدور ريلي شمال 
جنوب نيز ناميده مي شود، حمل و نقل و ترانزيت كاال از 
اين مسير افزايش يافته و مسير ايستگاه بركت تا اترك 
در امتداد مرز هاي ايران و تركمنستان كه نزديك به 256 
كيلومتر مي باشد تبادالت تجاري و اقتصادي و حمل و 

نقل و ترانزيت كاال را تسهيل و افزايش داده است.
چين،  به  ايران  اتصال  براي  معبري  تركمنستان 
روسيه و آسياي ميانه است و همچنين ايران گذرگاهي 
خليج  حاشيه  كشور هاي  به  تركمنستان  دسترسي  براي 
فارس مي باشد. و با اتصال خط آهن ايران – قزاقستان 
و تركمنستان اين كشورها مي توانند از مزيت هاي مسير 
ريلي سرتاسري شمال به جنوب به خوبي برخوردار و 

بهره مند شوند.
و  دوستانه  روابط  به  توجه  با  تركمنستان  و  ايران 
سابقه ديرينه مي توانند حجم مبادالت تجاري را بيش از 
پيش افزايش دهند و در سال 2015 تجار دو كشور بايد 
تالش بيشتري كنند تا مناسبات تجاري في مابين دو كشور 

دوست و همسايه را به شكل قابل توجهي باال ببرند. 

روساي جمهوري ايران و تركمنستان در نشستي 
خبري از گسترش بيش از پيش همكاريهاي تهران – 
عشق آباد در عرصه هاي مورد عالقه حمايت كردند و 
اين نكته را مورد تاكيد قرار دادند كه فصل تازه اي در 

روابط دو كشور شروع شده است.
به گزارش پايگاه اطالع رساني رياست جمهوري 
نشست  از  پس  كه  نشست خبري  اين  در  روحاني   ،
مشترك هيأت هاي عالي رتبه ايران و تركمنستان برگزار 
از فرصت ديدار رسمي  ابراز خوشحالي  با  بود،  شده 
گفت:  تركمنستان  همسايه  و  دوست  كشور  از  خود 
عادي  و  معمولي  روابطي  عشق آباد  و  تهران  روابط 
نيست، بلكه روابطي جاري در طول قرن ها بوده و ريشه 

در عمق تاريخ دارد.
رييس جمهوري با اشاره به پيوند مستحكم تاريخي 
دو ملت ، افزود: امروز نيز همچون گذشته دو دولت و 
دو ملت مصمم هستند كه روابط خود را بيش از پيش 
گسترش داده و از همه ظرفيت ها براي تحقق اين هدف 

استفاده كنند.
وگوي  گفت  و  ديدار  بار  پنج  به  روحاني  دكتر 
روساي جمهوري دو كشور طي يكسال و نيم گذشته 
اين ديدارها موفق  اظهارداشت: در همه  اشاره كرد و 
شده ايم گامي به جلو براي توسعه روابط ميان دو كشور 
نيز مذاكراتي مفيد و سازنده داشتيم  امروز  برداريم و 
توسعه  براي  مسايل موجود  و  آن، ظرفيت ها  كه طي 
گرفت. قرار  بررسي  مورد  همكاري ها  و  تعامالت 

افزايش چشمگير مبادالت ريلي و جاده اي
دو  همكاري هاي  به  اشاره  با  جمهوري  رييس 
كشور در عرصه هاي نفت و گاز، برق، حمل و نقل و 

احداث خطوط ريلي و جاده اي مشترك، تصريح كرد: 
در ديدارها و مذاكرات امروز تصميم گرفتيم تا حجم 
مبادالت ريلي بين دو كشور سه برابر و حجم مبادالت 
جاده اي بين دو كشور به دو برابر افزايش يافته و در 
يك فرصت ده ساله حجم مجموع روابط اقتصادي دو 
كشور را از رقم 3.7 ميليارد دالر امروز به 60 ميليارد دالر 
افزايش دهيم، كه اين ارقام با امكانات و ظرفيت هاي دو 
كشور و اراده سياسي موجود نزد رهبران دو كشور كامًال 

در دسترس و تحقق يافتني است.
دكتر روحاني با اشاره به اينكه جمهوري اسالمي 
تأمين كاالهاي مورد  فني و  ارايه خدمات  آماده  ايران 
نياز تركمنستان در زمينه هاي مختلف است، خاطر نشان 
كرد :ايران و تركمنستان درياي خزر را درياي صلح، 
دوستي و برادري مي دانند و به لحاظ حقوقي نيز براي 
فعال  نيز  و  درياي خزر  منابع مختلف  از  بهره برداري 
آماده همه گونه  دريا  اين  در  بنادر و كشتيراني  كردن 

همكاري با هم هستند.
حفاظت  زمينه  در  همكاري  جمهوري  رييس 
ارتقاء  و  توسعه گردشگري  از محيط زيست،  مؤثرتر 
ديگر  از  را  فناوري  و  علمي  همكاري هاي  سطح 
افزايش  براي  كشور  دو  مذاكرات  در  مطرح  موارد، 
همكاري هاي دوجانبه بيان كرد و ادامه داد: دو كشور 
مصمم هستند، كريدور جنوب به شمال از مسير عمان، 
ايران و تركمنستان و ازبكستان را براي تأمين منافع همه 

كشورهاي منطقه بيش از پيش فعال كنند.
منطقه  مسايل  بررسي  به  اشاره  با  روحاني  دكتر 
در مذاكرات مقامات دو كشور، اظهار داشت: در اين 
مسايلي  و  منطقه  ظرفيت هاي  و  مشكالت  مذاكرات 

كه بايد در همكاري هاي مشترك دو كشور و مسايل 
بين المللي مورد نظر دو كشور قرار گيرد، به بحث و 

تبادل نظر گذاشته شد.
كشور  دو  نظرهاي  و  مواضع  جمهوري  رييس 
و  توصيف  نزديك  و  مشابه  را  بين المللي  مسايل  در 
خاطر نشان كرد: ايران نداي جهان عاري از خشونت 
را در جهان سر داد كه همه كشورها به آن پيوستند و 
تركمنستان در اين زمينه نظرهاي مشابه و مشتركي با 
جمهوري اسالمي ايران دارد. ايران شعار و نداي اعتدال، 
اسالم رحماني و صلح و دوستي را دنبال مي كند و در 
اين راستا حامي سياست هاي كشور دوست و همسايه 

خود، تركمنستان در زمينه صلح و بي طرفي است.
اميدواريم شاهد صلح و دوستي در منطقه باشيم

اينكه  به  نسبت  اميدواري  ابراز  با  روحاني  دكتر 
سال  پايان  در  تركمنستان  دوستي  و  صلح  كنفرانس 
تصريح  شود،  برگزار  شكوهمندي  با  ميالدي  جاري 
اميدوارم همواره در منطقه شاهد صلح، دوستي  كرد: 
براي  اي  تازه  نيز شروع  اين سفر  و  باشيم  برادري  و 
گسترش همكاري هاي دو كشور در عرصه هاي مختلف 

باشد.
جمهوري  رييس   محمد اف  بردي  قربانقلي 
تركمنستان نيز در اين كنفرانس خبري با مفيد و سازنده 
گفت:  كشور  دو  مقامات  مذاكرات  كردن  توصيف 
تركمنستان اهميت زيادي براي توافقات صورت گرفته 
در نشست امروز قايل است و معتقدم اسناد امضا شده 
امروز مي تواند صفحات جديدي در تاريخ روابط دو 

كشور بگشايد.
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ديدگاهگزارش
متن سخنان عبدالغفار رادمهر دبير 

کميته اقوام و مذاهب استان گلستان
در ديدار با  دکتر بانک، معاونت نهاد 

رياست جمهوري
بنده محب عالم و بعد از 
آن  از  بعد  و  ايران  محب  آن 
محب خاك پاك تركمن صحرا 
كنم،  چه  هستم.  گلستان  و 

حرف دگر ياد نداد استادم.
و  ادب  عرض  و  سالم  با 
احترام خدمت حضار محترم، 
بزرگواران و فرهيختگان عزيز 
بانك،  دكتر  آقاي  جناب  و 
رياست  نهاد  محترم  معاونت 

جمهوري و هيأت همراه و با عرض تسليت ايام فاطميه.
اكثريت  اميد،  و  تدبير  دولت  آمدن  كار  روي  از  بعد 
قريب به اتفاق نخبگان سياسي و روشنفكران تركمن صحرا 
در همايش هاي مختلف فعالين ستاد روحاني در نشست 
هاي متعدد، معتقد بودند كه براي پيشبرد اهداف نظام مقدس 
استاني  و كالن  مديريت هاي خرد  در  اسالمي  جمهوري 
و كشوري، مشاركت فعال داشته باشند و با تعامل بيشتر 
و استفاده از ظرفيت هاي يكديگر، در اجراي كامل قانون 

اساسي، از هيچ كاري دريغ نورزند. 
و  (تدبير  اعتدال  دولت  با  همسوئي  راستاي  در  ما 
اميد) حمايت همه جانبه و حداكثري در انتخابات رياست 
جمهوري انجام داديم. همدلي و يكپارچگي خودمان را با 
نظام و دولت نشان داديم تا زمينه اي فراهم گردد كه همگي 
به ساختاري كه در حال تكوين و شكل گرفتن مي باشد، 

افتخار كنيم.
سفره اي را كه دولت تدبير و اميد براي اقوام پهن كرده 
و اين ظرفيت را در خود ديده كه مي تواند از ظرفيت هاي 
اقوام مختلف ايراني در جهت اعتالي نظام اسالمي بهره كافي 

ببرد، به فال نيك گرفتيم. 
مختلف  ها و سخنراني هاي  در جاي جاي مصاحبه 
مسئولين محترم، هميشه يك سخن كليشه اي وجود داشته 
كه: اقوام تهديد نيستند، بلكه فرصت اند. آيا در عمل هم 
چنين پنداشته ايم؟ اگر چنين است، اگر فرصت است، آيا به 
اقوام در پست هاي كليدي مديريتي خرد و كالن به نسبت 
جمعيت اقوام فرصت داده شده است؟ آيا اثرات اقوام به 
لحاظ جمعيتي در جامعه ديده مي شود؟ چه اشكالي دارد 
در  خود،  هاي  توانمندي  و  ها  شايستگي  اساس  بر  اقوام 
اقتصادي،  و  فرهنگي  اجتماعي،  سياسي،  مختلف  مسائل 

اظهار نظر بكنند؟
قرار بود به كارگيري اقوام و اقليت ها در مديريت هاي 
كالن كشور دنبال شود. قرار بود افراد توانمند و متخصصين 
تركمن صحرا همانند ساير هموطنان فقط با مالك شايسته 
ساالري از همه فرصت هاي شغلي و اجتماعي برخوردار 

باشند.
عزيزان، ما بايد به جايي برسيم كه رقابت در به عهده 
گيري مناصب بر اساس شايستگي ها باشد وهيچ كس به 
دليل وصف قوميتي يا اقليت مذهبي از فرصتي محروم نشود. 
هيچ كس در ايران احساس اقليت و اكثريت نكند و همه 
ها  فرصت  برابري  و  شهروندي  حقوق  لحاظ  به  را  خود 

يكسان بدانند.
بزرگترين مانع و خطر براي توسعه ملي، امنيتي عمل 
كردن است. نگاه امنيتي به هر قشر، قوم و گروه در جامعه، 

توليد نا امني و واگرايي مي كند.
هر يك از ما بخشي از حقيقت هستيم، براي كامل كردن 
حقيقت، محتاج يكديگريم. با اين باور خواهيم توانست با 
هم كار كنيم، با هم دعا كنيم، با هم از آزادي دفاع كنيم. با 
اين باور خواهيم توانست از كوه هاي نااميدي، سنگ اميد 
بتراشيم. با اين باور خواهيم توانست كشورمان را به همنوايي 

زيبايي از برادري بدل كنيم.
اين اميد ما است. اين باوري است كه با خود هميشه 

همراه خواهيم داشت.
دوستان من، اگرچه با دشواري هاي امروز و فردا رو 
در رو هستيم، اما من هنوز هم اميدوار به آينده مي نشينم. 
امروز، در عصر صلح و دموكراسي و تسلط فرهنگ مسالمت 
و مدارا، فرهنگ پيامبر گرامي اسالم، زمان آن نيست كه در 
روند بدست آوردن جايگاه مشروع خود، مرتكب كارهاي 

نادرست شويم.
وقت آن رسيده است كه دست در دست هم دهيم و 

راهي را انتخاب كنيم كه:
خود را بگويدت كه چون بايد رفت.

جمهوري اسالمي فقط براي قشر خاصي از مردم نيست، 
جمهوري اسالمي متعلق به همه اقوام و مذاهب ايران است. 
اگر بخواهيم كه قوميت ها به جايي برسند كه به انتخابات 
حزبي تن بدهند، بايستي توجه ويژه اي به اقوام بشود، راه 

تبعيض ها را ببنديم.
متأسفانه در سال هاي قبل، احزاب سياسي موجود در 
مركز، علي رغم ادعاي فراگيري، كمترين توجه را به حقوق 
اقوام و اقليت هاي ايراني از خود نشان داده اند، اما اكنون 
احساس مي كنم اراده اي جدي وجود دارد كه به حقوق 
شهروندي اقوام توجه ويژه اي بشود و گفتمان راهكار محور 
براي توسعه همه جانبه، جانشين گفتمان شعار محور بشود.

فعاليت احزاب صرفاً بر مبناي معيارهاي قومي صحيح 
نخواهد بود، بلكه همبستگي هاي فرهنگي، عقيدتي و برنامه 
اي مي تواند زمينه تشكيل احزاب فراگيرتر با پوشش چندين 
قوم و اقليت با آرمان هاي واحد را فراهم آورد. در واقع قدم 
اول اصالحات اعتدالي؛ اصالح و ارتقاي فرهنگ عمومي 

جامعه و طبقه بندي و نهادينه كردن مطالبات مردمي است.
در خاتمه از عزيزان و مسئولين محترم، مي خواهيم كه 
زمينه همكاري و مشاركت جامعه تركمن در امور ملي و 

منطقه اي فراهم شود، چرا كه:
تجربه نشان داده است كه تركمن صحرا همواره ايراني 
بوده و ايراني باقي خواهد ماند و خواست توده مردم تركمن 

نيز جز اين نيست.
در مجالي كه برايم باقي است، باز در ميان شما، همراه 
بي نهايت  ايد،  نموده  اين كه حوصله  از  بود.  شما خواهم 

سپاس گزارم.

در نشست خبري فرماندار گميشان عنوان شد؛
گميشان پس از نزديک به ۶ سال، 
شهرستان ساحلي شناخته شد!؟

سرويس اجتماعي هفته نامه صحراـ  
فرماندار گميشان آخرين نشست خبري خود 
در سال 93 را با خبرنگاران استان برگزار كرد. 
اين نشست روز شنبه ساعت 10:50 دقيقه 
اين  اجتماعات  مورخه 93/11/23 در سالن 

فرمانداري برگزار گرديد.
امانگلدي ضمير در ابتداي سخنان خود 
ضمن خوش آمد گويي به خبرنگاران گفت: 
اين فرمانداري در سال جاري  تعامل بسيار 

نزديك و سازنده اي با اصحاب رسانه داشت و از اين بابت مورد تشويق 
استانداري نيز قرار گرفت. 

سومين فرماندار شهرستان گميشان با اشاره به پتانسيل هاي بالقوه 
اين شهرستان به تشريح برنامه هاي توسعه اي خود پرداخت و گفت: 
شوراي توسعه شهرستان براي برون رفت شهرستان گميشان از ركود 
و ايجاد اشتغال پايدار برنامه هاي توسعه اي شهرستان را در 6 اولويت 

مشخص كرده است. 
ضمير اين اولويت ها را 1- طرح ميگو 2- گردشگري 3- بازار مرزي 
4- احياء بنادر خواجه نفس و گمركخانه گميش تپه با عنوان بندر سبز 
تجاري گميشان 5- بازار ماهي 6- استقرار ادارات برشمرده و در ادامه 

صحبت هاي خود به تشريح هر يك از اين اولويت ها پرداخت.
نماينده اول دولت در شهرستان در بحث ميگو گفت: ميگوي گميشان 
به دليل مناسب بودن شوري آب درياي آن يك برند جهاني محسوب مي 
شود. در ادامه اضافه كرد، در سال جاري از 230 هكتار ميگوي زير كشت 
500 تن ميگو استحصال و از اين مقدار 85 درصد به قيمت هاي هر كيلو 
7 و 8 دالر صادر شده و 15 درصد آن به قيمت كيلويي 19 تا 21 هزار 

تومان در داخل به فروش رفته است.
طبق گفته فرماندار، در سال پيش رو نيز سطح كشت ميگو را توسعه 
داده و براي رسيدن به 4000 هكتار پيش بيني شده حركت خواهند كرد. 
از اين مقدار سطح كشت 1000 هكتار به سرمايه گذاران بومي اختصاص 
داده شده است. سرمايه گذاران بومي با تاسيس «شركت كشت مرواريد 

سفيد گميشان» تمهيدات اوليه كشت را تدارك مي بينند.
به گفته ضمير، آماده سازي هر هكتار ميگو 50 ميليون تومان هزينه 

برمي دارد. همچنين هر هكتار براي 2 نفر اشتغال ايجاد مي كند.
فرماندار گميشان در بحث گردشگري نيز به اقدامات انجام شده و در 
حال انجام اشاره كرد و گفت: براي شهرستان گميشان 5 نقطه گردشگري 
تعريف شده است و براي هر كدام از آنها طرح هايي پيش بيني شده است. 
وي گفت: از آنجايي كه شهرستان گميشان با 60 كيلومتر نوار ساحلي 
بيشترين طول ساحل در استان را دارد،  براي ايجاد محل گردشگري 2 
ساحل چارقلي و گميش تپه  براي پروژه هاي گردشگري ساحلي در 

نظر گرفته شده است. 
از  از حدود 6 سال  اين شهرستان پس  به گفته فرماندار گميشان، 
شهرستان شدن براي نخستين بار از مزاياي شهرستان ساحلي استفاده 
مي كند، چون تا چند ماه پيش شهرستان گميشان ساحلي تعريف نشده 
است. تاالب بين المللي گميشان، ابنيه و بافت هاي تاريخي،  گلفشان هاي 
بي نظير «نفتليجه» و «غارني ياريق» از پتانسيل هاي بسيار خوبي در حوزه 

گردشگري مي باشد. 
ضمير با ورود به اولويت بازار مرزي نيز گفت: گميشان در نقطه اي 
واقع شده كه با 39 كيلومتر فاصله با شهر حسنقلي،  اين فرصت را ايجاد 
مي كند كه با كمترين هزينه و زمان به بازار مرزي دسترسي داشت. در 
اين باره در نشست هاي متعدد با مقامات ذي صالح طرح موضوع شده 
و توجيه اقتصادي آن صورت گرفته است. در صورت اجراي بازار مرزي 
گميشان،  ضمن انتفاع استان، اين شهرستان نيز از انزاوي شديدي كه با آن 

دست به گريبان است رهايي خواهد يافت.
ضمير اجراي هرچه سريعتر بندر خواجه نفس و گمركخانه گميش 
تپه را از ديگر اولويت هاي شهرستان برشمرد و گفت: پيمانكار قبلي بندر 
خواجه نفس كار زير بنايي چنداني صورت نداده است. در حال حاضر 
شركت نخل باران اجراي اين طرح را به عهده گرفته است. طرح مطالعاتي 
آن به پايان رسيده و اين بندر جزء پيشنهادات استان براي مناطق آزاد 
تجاري اينچه برون مي باشد. چون در كنار كريدور ريلي، كريدور دريايي 

آن را بنادر گمركخانه گميشان و خواجه نفس بايستي بردوش بكشند. 
به گفته ضمير گمركخانه گميشان بيش از 300 سال خط ارتباطي 
مازندران، گلستان و خراسان با روپا بوده است. و از ويژگي هاي ساحل 
گميش تپه براي تاسيس بندر گفت: از ساحل گميش تپه تا عمق الزم براي 

كشتيراني تنها 2 كليومتر است. 
فرماندار گميشان در ادامه سخنان خود به تشريح بازار ماهي و استقرار 
ادارات و ارتقاء برخي ادارات موجود پرداخته و اقدامات خود در اين 
زمينه پردخت. احداث پايانه شيالتي را جزو پيگيري ها ناميد و به اخذ 
مجوز آبزي پروري در قفس را براي كساني كه مي خواهند در اين حوزه 

سرمايه گذاري كنند،  فرصتي مناسب دانست. 
اليروبي رود گرگان كه از داخل شهر گميش تپه مي گذرد و مسائل 
آب شرب سيمين شهر و روستاها را از ديگر اقدامات فرمانداري نام برد.

در گزارشي كه فرماندار ارائه داد، مسائل اجتماعي مانند ازدواج و 
طالق نيز جاي داشت .به گفته اين مقام سياسي؛ در 11 ماه سال جاري 
پديده شوم طالق و جدايي به 50 درصد كاهش يافته ولي متاسفانه درصد 

ازدواج كاهش و سن ازدواج نيز باال رفته است.
شهرستان گميشان در منتهي اليه شمال غربي استان، در سال 1388 
از شهرستان تركمن منتزع شده و در حال حاضر 68500 نفر جمعيت 
دارد. اين شهرستان با دو بخش گلدشت و مركزي از انزوا و محروميت 

شديدي رنج مي برد. 

از  بودن  مستثني  تركان،  گفته  به 
قوانين گمركي، قانون كار، قانون پول و 

بانك، ماليات و ويزا از مزاياي ايجاد منطقه 
آزاد تجاري بوده و به طور يقين يك قطب 
بزرگ صنعتي و تجاري در اين منطقه ايجاد 
خرد  گذاران  سرمايه  تمامي  و  شود  مي 

گلستان نيز از آن بهره مند خواهند شد.

عليرغم تحريم هاي يكجانبه 
اتحاديه اروپا و آمريكا عليه ايران، 
روابط تركمنستان با ايران گسترش 

چشمگيري داشته است.

روحاني: كريدور جنوب - شمال فعال مي شود

تصويب منطقه آزاد اينچه برون در شوراي مناطق آزاد

عفــو؛ سند انسان دوستي/
افزايش روابط حسنه في مابين ايران و تركمنستان

جناب آقايان حاج خليل ماهري، 
ارازجان شمالي و حاجي محمد زاودي

دوره  هشتمين  در  را  شما  شايسته  انتخاب 
بازرگاني  اتاق  نمايندگان  هيات  انتخابات 
استان گلستان تبريك عرض نموده، اميدواريم 
بيشتر  هرچه  شكوفايي  شاهد  دوره  اين  در 

تجارت، صنعت و كشاورزي استان باشيم.
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