سـال حمایت از کاای ایرانی

فروشی

روزنامه ای برای مردم گلستان

مرجانكار

یک قطعه زمین به مساحت
حدودا  12500مـتر دارای
سـند ،واقع در کیلـومتر 2
جاده گرگان .آق قاچهارراه
امیرآبادابتدایجادهسرخنکاته
بهفروشمیرسـد.

تولـيد كننده

بلوك سـقفي و تيغه ديواري
چهارشنبه 17مرداد /1397سال نوزدهم  /شماره 4 / 1734صفحه  500 /تومان

www. marjankar.ir
درخدمتتوسعهمسکندرشـمالكشور
تلفن كارخانه گرگان 017-32164527:
دفتـر فروش گرگان 017-32223642 :

خبر
کتابخانه عمومی غیر دولتی
فرهنگ در بااجاده
گشایش خواهد یافت

قطار توسعه با شتاب
در حرکت است

1

ورزشی نویسان با بی احترامی
سخنگویشورایشهرجلسهتجلیل
را ترک کردند!

ترومایمشروطه
ِ

09112739733

4

3
آیت ا ...نورمفیدی :

دولتبهمرزنشينانتوجهبيشتریكند

2

سالهاست که فرهنگ دوستی از فرهنگدوستان
بااجاده با ابتکار و خاقیت فرهنگی اقدام به
جمع آوری کتب ،نشریات ،مقاات ،یادداشتها
و دس��ت نوشته ها ،مجات و ویژه نامه های
از اث��رات فرهنگی و علمی بااج��اده ای ها
اهتمام و همت عالی دارد و ش��اید به عبارت
درست ،منابع و مخازن مهمی از آثار مکتوب
را بوجود آورده اس��ت که حاصل ذوق و هنر
فرهنگی ایشان است .عمو کتابچی محله مان
حاج محمد رایجی از فرهنگدوستان و محققین
روستای بااجاده ،سالهاست که رنج فرهنگی را
برخود میکشد تا یک حرکتی فرهنگی متناسب
با تاریخ و قدمت فرهنگی روستا را پیش ببرد
.رایجی مجموعه کتابهای ش��خصی خود را
در مل��ک پدری در قالب کتابخانه ای بزرگ
و پر محتوا از کتب ارزش��مند دینی ،علمی،
اعتقادی ،فرهنگی ،ادبیات و تاریخ و برجسته
ت��ر از آن آث��ار مکتوب بااج��اده ای ها را
تدارک دیده اس��ت .با توجه به نیاز فرهنگی
روستا ،اقدامی ارزشمند فرهنگی نموده است
و درصدد اقدام برای استفاده عموم عاقمندان
فرهنگ و کتاب روستا میباشد و در نظر دارد
تا با مستقل کردن این مکان شخصی (پدری )
نذر فرهنگی نماید و بهره و خدمت فرهنگی
ارائه نماید و صدقات جاریه علمی و فرهنگی
خود و پیش��ینیان خود داشته باشد .در دنیا و
روزگاری ک��ه هیاهوی اقتص��ادی و مالی از
مهمتری��ن برنامه های مردم جامعه اس��ت ،
اقدامی اینچنین تام و خاص فرهنگی که هیچ
آورده ای مالی ج��ز لذت خدمت به جامعه
ندارد شایس��ته بهترین سپاسها و تقدیرها و
قدردانی ها از س��وی متولیان دس��تگاههای
فرهنگی و مس��ئوان روس��تا و منطقه است
و تابلوی برجس��ته یک جهاد فرهنگی است
.ضم��ن ارج نهادن ب��ه این اقدام ارزش��مند
حاج محم��د رایجی و تجلی��ل و تکریم از
تاشهای فرهنگی ایشان  ،انتظار آن است تا
فرهنگدوستان  ،مسئوان روستا و شهرستان
در اجرای این پروژه مهم فرهنگی روستا نیز
همکاری  ،مشارکت و همکاری با این برادر
عزیز داشته باشند .گفتنی است نمونه خدمات
فرهنگی رایجی برپایی نمایشگاه کتاب و آثار
علم��ی و فرهنگی و هنری بااج��اده ای در
حاش��یه دومین همایش ستاد رشد و توسعه
بااجاده در حسینیه اعظم بوده است .بر اساس
این گزارش در آینده نزدیک کتابخانه فرهنگ
در روس��تای بااجاده مورد اس��تفاده عموم
عاقمندان قرار خواهد گرفت .

دوره آموزشی رسانه
و مدیریت بحران در گلستان
برگزار میشود

سرپرس��ت مدیریت بحران گلستان گفت:
دوره آموزش��ی رسانه و مدیریت بحران در
گلس��تان برگزار میش��ود .مجتبی جمالی،
در بازدید از نمایش��گاه مطبوعات و رسانه
های گلس��تان در گفتگو با مهر ،اظهار کرد:
تعامل دوسویه با رسانه ها توسط ارگان های
مختلف از جمله دس��تگاه مدیریت بحران
ازم اس��ت .وی افزود :ما در فرهنگ سازی
و اطاع رس��انی پیش��گیری از حوادث به
رسانه ها نیازمندیم تا بتوانیم از وقوع آن ها
جلوگیری کرده یا تبعات آن را کاهش دهیم.
جمالی با بیان این که فقط در زمان حوادث
به رس��انه ها توجه کردن ،صحیح نیس��ت،
ادامه داد :در برخی از کش��ورها رسانه های
محدودی حوادث تلخ را پوشش می دهند
و ب��رای بازتاب اخبار تلخ به آن ها آموزش
ه��ای ازم داده می ش��ود .وی از برگزاری
یک دوره آموزش��ی برای خبرنگاران استان
در مدیریت بحران خب��ر داد و گفت :قطع ًا
ما به تنهایی نمی توانیم موفق ش��ویم و در
این کار به کمک رسانه ها نیاز داریم .جمالی
گفت :بیمه حوادث یکی از مسائلی است که
با هزینه کم هر ش��هروندی قادر به پوشش
بیم��ه ای برای خود می ش��ود اما به ندرت
کس��ی را می توانیم پیدا کنیم که از این کار
مطلع باش��د ،این امر اهمیت فرهنگ سازی
را نشان می دهد.

عنوانیبرای
یک آغاز
سال  9۶را می توان سال تحول ورزش بانوان ایران نامید؛
سالی که راه اندازی رشته های کشتی و وزنه برداری برای
بانوان کش��ورمان ازجمله اتفاقات مهم ورزشی آن بود.
ورزش بانوان در سالی که گذشت رخدادهای جدیدی
به خود دید .جدا از بحث مدال آوری بانوان ورزشکاردر
میادی��ن بین المللی ،از راه اندازی رش��ته های کش��تی
کاس��یک و وزنه برداری برای بانوان می توان به عنوان
اتفاقی تاریخی پس از انقاب اسامی در ورزش بانوان
کش��ورمان یاد کرد.هرچند کسب مجوز قطعی حجاب
از س��وی فدراسیون جهانی بس��کتبال (فیبا) مهمترین
اتفاق س��ال  9۶ورزش بانوان کشور بود اما از راه اندازی
رش��ته های کشتی کاسیک و وزنه برداری برای بانوان
می توان به عنوان غیرمنتظره ترین اتفاق این سال برای
ورزش بانوان ایران نام برد .بعد از دختران کش��تی گیر،
نوبت به وزنه برداری رسید و بهمن ماه برای نخستین بار
بانوان ایرانی به روی تخته رفتند تا رکوردگیری آنان در
این رشتهرسم ًا ثبت شد .فدراسیون نیز بافاصله  1۵نفر
از نوجوانان و جوانان برتر این رقابت ها را به نخس��تین
اردوی تی��م ملی دعوت کرد .پ��س از آن ،یکی دیگر از
اتفاق��ات رخ داده در وزنه برداری بانوان ،وزنه زدن یک
ضرب و دو ضرب «ادیب»ِ 8س��اله در رقابت های بین
المللی جام فجر بود...
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به مناسبت فرا رسیدن  17مرداد روز خبرنگار

گفتگو با علی اصغر طهماسبی معاون سیاسی  ،امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان و رئیس شورای اطاع رسانی :

قطارتوسعهباشتاب درحركت است

وضعیت سیاس��ی ،امنیتی و اجتماعی اس��تان طی
قریب پنج سال تصدی شما در مقام معاون سیاسی
امنیتی و اجتماعی اس��تانداری و قبل از ش��ما چه
تفاوتهایی کرده و آیا کارنامه خود را طی این ایام
مثبت قلمداد می کنید؟
با سام ،باید به استحضار مردم شریف استان برسانم به
ط��ور اختصار ،مهمترین اقداماتی که طی این مدت در
این حوزه صورت گرفت؛ تهیه سند جامع امنیتی،سند
جامع چش��م انداز حوزه سیاس��ی ،امنیتی و اجتماعی
استان و تهیه بانک اطاعاتی از همه حوزه های کاری
مرتبط با معاونت سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداریو
تهیه اطلس سیاس��ی استان و شهرس��تانها بود که سند
چش��م انداز در همان س��ال اول اس��تقرار بنده در این
س��مت ،برای اولین بار در کشور انجام شد واز طرف
وزارت کش��ور به عنوان یک م��دل و نمونه در اختیار
سایر استانها قرار گرفت.
در حوزه سیاس��ی م��ا در این مدت برگ��زاری چهار
انتخابات پرشور دهمین دوره مجلس شورای اسامی و
چهارمین دوره خبرگان رهبری ر ا به صورت همزمان
در هفتم اسفند س��ال  9۴و دوازدهمین دوره انتخابات
ریاس��ت جمهوری و پنجمین دوره شوراهای اسامی
شهر و روس��تا را در تاریخ  ۲9اردیبهشت سال 139۶
با ش��ور و نشاط خاصی به بهترین نحو ممکن برگزار
کردیم .قاطعانه می گویم استان گلستان به لحاظ سیاسی
بالغ ترین اس��تان کشور است ،حضور صدها سخنران
کشوری با سایق مختلف سیاس��ی در گلستان بدون
هیچ حاشیه پررنگی ،گواه این ادعا است.
در ح��وزه اجتماعی نیز ک��ه در برگیرنده موضوعات
مختلفی می ش��ود ب��ه واقع مجموع��ه ای از کارهای
خوب و س��ازنده صورت گرفته،ه��ر چند با توجه به
تغییر س��بک زندگی و فرهنگ ها آمار برخی آسیب
های اجتماعی افزایش یافته اما اقدامات چش��مگیری
در ای��ن حوزه صورت گرفته که مهمترین آن تدوین
س��ند اهداف و برنامه های پیشگیری و کنترل آسیب
های اجتماعی بود که با اس��تفاده از ظرفیت اس��اتید
و نخب��گان دانش��گاهی تدوی��ن ش��د و در آیینی با
حض��ور دکت��ر رحمانی فضل��ی وزیر کش��ور ،دکتر
رس��تم وندی معاون وزیر و رئیس سازمان اجتماعی
کشور ،حضرت ایت اه نورمفیدی نماینده ولی فقیه
در استان و دکتر هاش��می استاندار گلستان رونمایی
ش��د،ضمن اینکه از  18آس��یب اجتماع��ی ما روی
۶آسیب شاخص متمرکز شده ایم و تا کنون اعتبارات
بس��یار خوبی هم در این حوزه جذب و هزینه شده
اس��ت.همچنین در حوزه اجتماعی استانداری اعتبار
قاب��ل توجهی برای اولین ب��ار در دولت تدبیر و امید
جهت ساماندهی سواحاستان جذب شد.

ما خبرنگاران عزیز را جزیی از خانواده کاری خود میدانیم
هیچ حیاط خلوتی برای خودمان قائل نیستیم
متأسفانه برخی کم لطفی ها در فضای رسانه ای وجود داشته و دارد
مهمتری��ن حوزه تح��ت مدیریت معاونت ش��ما
یعنی امنیت ،وضعیت امنیت استان را به اختصار
تش��ریحنمایید؟
همانطور که بارها و در سخنرانی های مختلف گفته ام
تأمین امنیت هزینه های خاکستری دارد ،استان گلستان
دارای س��ه مؤلفه اصلی امنیت یعن��ی اقوام ،مذاهب و
مرز آبی و خاکی است اما به لطف الهی با رهنمودهای
نماینده ولی فقیه در استان و درایت شورای تأمین و در
ذیل آن تمامی دستگاههای حافظ نظم و امنیت گلستان
در این حوزه همواره جزء اس��تانهای برتر بوده و مورد
تقدیر مس��ئوان وزارت کشور قرار گرفته است ضمن
اینکه ما وجود اقوام و مذاهب را در اس��تان گلس��تان
فرصت می دانیم.بطور مث��ال در جریان حوادث دیماه
سال گذشته که عده ای تحت عنوان مطالبات عمومی
به کف خیابان آمدند ماجرا به خوبی مدیریت ش��د و
بدون کوچکترین خسارتی اعم از جانی و مالی استان
در وضعیت سفید قرار گرفت ،همچنین ما طی سالهای
گذش��ته به انح��اء مختلف تجمعات صنف��ی را مقابل
ساختمان استانداری داشتیم بویژه اعتصاب کامیونداران
که تمامی این موارد به خوبی در حوزه معاونت سیاسی
امنیتی و اجتماعی مدیریت شد.
در حوزه قاچاق کاا و ارز ما اس��تان مبداء نیس��تیم و
علی رغم مرزی بودن اس��تان وضعیت مرزهای ما در

این حوزه سفید است و غالب کااهای قاچاق از طریق
استانهای همجوار وارد گلستان می شود ،تمرکز ما در
حوزه قاچاق کاا و ارز بیش��تر روی فرهنگ سازی و
اقدامات پیش��گیرانه ب��وده ،اگر ما بتوانی��م در کنار
مب��ارزه و کش��فیاتی ک��ه داری��م فرهن��گ و ذائقه
عمومی را تغییر داده و مردم را تش��ویق به مصرف
کااهای با کیفیت تولی��د داخل نماییم ،هم اقتصاد
و تولیدمان دچار رونق خواهد ش��د و هم بیکاری
در جامعه به حداقل خواهد رسید.در حوزه مبارزه
ب��ا مواد مخدر نیز در کنار پیش��گیری،تمرکزمان را
روی پاکسازی مناطق آلوده اس��تان گذاشتیم که با
اجرای طرح ش��هید شوشتری  1۴نقطه آلوده استان
در چهارده شهرس��تان شناس��ایی و پاکسازی شد،
همچنین در س��ه ماهه اول امس��ال در حوزه مقابله
بیش از  1۰تن کشفیات مواد مخدر داشتیم.هر چند
م��ردم و صاحبنظران باید پیرام��ون عملکرد ما نظر
دهند اما بنا به آمارهای وزارت کشور وکسب رتبه
های برتر اس��تان گلستان در این حوزه ،به شخصه
معتقدم کارنامه استان در حوزه های سیاسی امنیتی
طی  ۴.۵سال گذشته کارنامه درخشانی بوده است.
اخی��راً در فضای مجازی اظهار نظری از س��وی
ش��ما با واکنش های متف��اوت و بعض ًا تندی از

س��وی برخی از افرادرسانه ای مواجه شده ،لطفا
در این مورد توضیح بفرمایید؟س��ابقه مس��ئولیت
بن��ده در معاون��ت سیاس��ی امنیت��ی و اجتماع��ی
اس��تانداری گلستان گواه این نکته است که تاکنون
هی��چ گاه خارج از ادب و نزاکت س��خن نگفته ام
 .احت��رام متقابل ،روابط انس��انی و آداب اجتماعی
را بی��ش از هرچیز پ��اس میدارم.متأس��فانه برخی
کم لطفی ها در فضای رس��انه ای وجود داش��ته و
دارد ،در جریان افتتاح نمایش��گاه مطبوعات استان
بخش��ی از سخنان بنده در خصوص نقش رسانه ها
در اطاع رس��انی درس��ت و به موقع در پیشگیری
از التهاب��ات جامعه با کم لطفی،ب��ه گونه ای دیگر
منعکس ش��د ،همچنان معتقدم اگر درگذشته رسانه
ها به مانند امروز ،مطالبه گری می کردند بس��یاری
از مش��کات جامعه طی س��الهایی که گذشت حل
میش��د و اتفاقاتی نظیر آنچه در برخی از شهرهای
ایران به وقوع پیوس��ت ،رخ نمی داد.
اگر رس��انه ها و مطبوعات صدای مردم باش��ند و
مطالب��ات به حق آنها را به مس��ئوان منعکس کنند
بس��یاری از نارضایتی ها که منج��ر به اعتراض ،نا
آرام��ی و در نتیجه امنیتی ش��دن فضای جامعه می
ش��ود ،اتفاق نخواهد افتاد.رس��انه ها باید چشم و
گوش مسئوان نظام و صدای مردم باشند و با بیان
حقای��ق ،فرص��ت خودنمایی و عرض��ه اندام را از
رسانه های وابس��ته به دشمن بگیرند.ما خبرنگاران
عزیز را جزی��ی از خانواده کاری خ��ود میدانیم و
ج��ز مباحث امنیتی س��ری و محرمان��ه که در همه
ج��ای دنیا به صورت سربس��ته اس��ت ،هیچ حیاط
خلوتی برای خودمان قائل نیس��تیم و همه اخبار را
در اختیار رس��انه های اس��تان قرار می دهیم.

به عنوان سؤال آخر ارزیابی شما از شرایط فعلی
و آینده اس��تان و کش��ور چیس��ت؟
خوش��بختانه با درایت اس��تاندار گلستان و حمایت
های دولت محترم ،قطار توس��عه اس��تان با شتاب
بیش��تری در حرک��ت اس��ت و تدابی��ر خوبی در
راس��تای توس��عه و آبادانی هرچه بیش��تر اس��تان
صورت گرفته است.ش��رایط امروز کش��ور هم به
گونه ایس��ت که دش��من ما را درگی��ر یک جنگ
اقتصادی ش��دید کرده و با ایجاد فش��ار و افزایش
تحریمه��ا ب��ه دنبال ایج��اد نارضایت��ی عمومی و
فاصل��ه انداختن بین مردم و حاکمیت اس��ت ،در
چنین وضعیتی و برای برون رفت از این ش��رایط
همه باید در کنار هم باش��یم ،رمز پیروزی ما فقط
و فقط ،حف��ظ وحدت و همبس��تگی بین مردم و
همه ارکان نظام اس��ت.

خبر
در نشست خبری اعضای
هیأت مدیره کانون وکای دادگستری
گلستان با اصحاب رسانه ،تأکید شد:

ضرورت حمایت جدّ ی
مقنّن از کانون وکا

کانون وکا به عنوان نه��ادی مدنی که هر
س��اله اش��تغال پایدار ،ثابت و بدون هزینه
برای کش��ور ایجاد می کن��د و ضمن ارائه
خدمات حقوقی ،معاضدتی و مش��اوره ای
رای��گان در کش��ور و تربیت وکی��ل ،اداره
جامع��ه وکالت و رس��یدگی ب��ه تخلفات
انتظام��ی آنه��ا را نی��ز برعه��ده دارد ،باید
بیش��تر مورد حمایت مقنّن ق��رار گیرد .به
گ��زارش رواب��ط عمومی ،ریی��س کانون
وکای دادگس��تری گلس��تان در نشس��ت
خب��ری اعض��ای هی��أت مدیره کان��ون با
اصحاب رسانه که به مناسبت بزرگداشت
روز خبرنگار برگزار ش��د ،اف��زود :کانون
وکا ب��ه عنوان نهادی مدنی که هر س��اله
اش��تغال پایدار ،ثابت و ب��دون هزینه برای
کشور ایجاد می کند و ضمن ارائه خدمات
حقوقی ،معاضدتی و مشاوره ای رایگان در
سراسر کش��ور و تربیت و آموزش وکیل،
اداره جامعه وکالت و رسیدگی به تخلفات
انتظامی آنها را نیز برعهده دارد ،باید بیشتر
مورد حمایت مقنّن قرار گیرد.
لزوم توجه دولت و حکومت به بهداشت
حقوقی جامعه
رضا س��لیمانی ب��ر لزوم توج��ه دولت و
حکومت به موض��وع معاضدت قضایی و
بهداش��ت حقوقی جامعه و تنظیم طرح و
برنامه ای دقیق و م��دون برای حمایت از
شهروندان تأکید و بیان کرد :کانون وکای
دادگستری گلستان در سال گذشته حدود
 ۶۰۰وکیل تس��خیری و معاضدتی معرفی
ک��رد که این تعداد در چهار ماه اول س��ال
جاری  ۲۲۰وکیل بوده اس��ت .سلیمانی با
اش��اره به ارائه خدمات مشاوره ای رایگان
حقوقی از س��وی کانون وکای گلس��تان،
یادآور ش��د :واحد مش��اوره کانون وکای
استان در محل این کانون ،دادسرا و زندان
گرگان مس��تقر بوده و به شهروندان محترم
خدمات مشاوره ای رایگان ارائه می نماید،
ضم��ن آنکه ای��ن واحد در ش��ورای حل
اختاف نیز در حال راه اندازی است .وی
با بیان اینکه شهروندان می توانند روزهای
ش��نبه تا چهارش��نبه هر هفته با حضور در
مح��ل کان��ون وکا از خدم��ات رای��گان
مش��اوره برخوردار ش��وند ،اضافه کرد :در
چهار ماه اول س��ال جاری تعداد  ۴۶۰نفر
از ش��هروندان با مراجعه به کانون وکا از
خدمات رایگان مش��اوره ای این مجموعه
برخوردار شده اند.
گسترش بی کیفیت دانشکده های حقوق،
تحقق عدالت به خطر می افتد
رییس کانون وکای دادگس��تری گلستان
با انتقاد از گس��ترش بی کیفیت و بی ضابطه
دانش��کده های حقوق در کشور ،اظهار کرد:
پایین بودن کیفیت آموزش یکی از مشکات
اصلی حوزه حقوق اس��ت و متأسفانه با نگاه
ِصرف مادی به وکالت ،کیفیت آموزش در این
حوزه با چالش جدّی مواجه شده و تداوم این
رون��د تحقق عدالت را در معرض خطر قرار
خواهد داد.
ذات وکالت و خبرنگاری با انتقاد آمیخته است
وی در بخ��ش دیگری از س��خنان خود با
بزرگداش��ت روز خبرن��گار و تبریک این
روز ب��ه جامعه رس��انه ،به مش��ابهت های
حرف��ه وکالت و خبرنگاری اش��اره و بیان
ک��رد :ذات وکالت و خبرن��گاری با انتقاد
آمیخته است و خبرنگاران و وکا با انتقاد
از وض��ع موج��ود به اصاح ام��ور توجه
دارند .وی با اشاره به تعامل کانون وکا و
جامعه رسانه استان ،خاطرنشان کرد :کانون
وکای دادگس��تری گلستان این آمادگی را
دارد ت��ا نس��بت به برگ��زاری کارگاه های
آموزشی حقوقی ویژه خبرنگاران اقدام کند
همانگونه که یک دوره آموزش��ی را با این
عنوان در اواخر س��ال گذشته برگزار کرده
اس��ت ،ضمن آنکه با تفاهم نامه فی مابین
کانون وکا و خانه مطبوعات گلس��تان از
این پ��س خبرن��گاران از حمایت حقوقی
این کانون برخوردار خواهند ش��د .به گفته
سلیمانی ،کانون وکای دادگستری گلستان
را ع��اوه بر پرس��نل اداری آن ،حدود ۵۰
وکیل به صورت رایگان اداره می کنند.

