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يادداشت
یک ونیم میلیارد تومان
و یک سوال
مریم قرآنی
ش��ب گذش��ته ب��ه همت
روزنامه همشهری گلستان
جلسه ای تشکیل شد ه بود
و در آن تع��دادی از مدیران
کل استان و استاندار محترم و
همکاران مطبوعاتی حضور
داشتند ،به نظرم برگزاری چنین نشست هایی
به حل مشکات متعدد مطبوعات در گلستان
کمک خواهد کرد ،ناگفته پیداست حل بخش
عظیمی از مشکات مطبوعات گلستان ریشه
در توجه مدیران اس��تان به رسانه ها دارد این
مساله خصوصا در بخش هایی که با اقتصاد
مطبوعات سر و کار دارد بیشتر به چشم می
آی��د ،درآمدهای مش��روع و معلومی که باید
به حس��اب مطبوعاتی که در جهت توس��عه
اس��تان حرکت میکنند واریز ش��ود با نقشه
ها و ترفندهای متعددبه جیب کسانی میرود
که مطبوعات برای آنها وسیله ای برای درآمد
زایی است و هیچ توجهی به کارکرد اصلی آن
یعنی توسعه فرهنگی ندارند ،آری باید دانست
کسی که چندین نشریه کشوری را سرپرستی
می نماید دغدغه توس��عه فرهنگ��ی را ندارد
،هدف او در آمد زایی از مطبوعات اس��ت به
هر ش��کل ممکن ؛ به این خاط��ر نباید به او
خرده گرفت ،اما سوال از مسوولین استانی ان
است که با توجه به اینکه ساانه نزدیک به یک
ونیم میلیارد تومان پول آگهی های دولتی به
جیب کسانی میرود که هیچ کمکی به توسعه
اشتغال فرهنگ و  ...نمی کنند چرا مسوولین
و مدی��ران کل هیچ اقدامی در جهت اصاح
سیس��تم مدیریتی برای بازگرداندن آب رفته
به ج��وی اصلی انجام نمیدهند ،در حالی که
پول براحتی از استان خارج می شود و مرکز
نش��ینان از آن بهره می برند و در حالی که با
پول یک س��ال این آگهی می توان بسیاری از
مشکات را برطرف کرد و اشتغالزایی کرد و
با توجه به اینکه قانون همه چیز را شفاف کرده
است و...چرا مدیران کل و مسوولین استانی
عزمشان را برای اصاح این روند و عمل به
قانون جزم نمی کنند این انتظار زیادی نیست
پول گلس��تانی ها خرج اش��تغال شهروندان
گلستان شود تا مطبوعات با مدیریت بهتری
از مشکات گذر کنند
مدیر مسوول گلشن مهر

خبر
دانش فناوری در راستای اقتصاد
مقاومتیحرکتمیکند

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و
توسعه منابع انسانی استانداری گلستان گفت:
دانش فناوری در راس��تای اقتص��اد مقاومتی
حرکت می کند .به گزارش مهر محمدحسن
پاسوار در نشست با فعاان دانش بنیان گلستان
اظهار کرد :در شرایطی قرار داریم که اقتضا می
کند اقدامات ویژه و درخوری در زمینه فناوری
انجام دهیم.وی افزود :پیش بینی سیاست کلی
دانش فناوری ،اقتصاد مقاومتی محور بوده که
از چند سال گذشته تعیین و اعام شده است.
پاسواراضافهکرد:قرارگاهاقتصادمقاومتیشکل
گرفته که یکی از محوره��ا و اصول و پایه آن
اقتصاد دانش بنیان است .وی ادامه داد :اقتصادی
که می تواند بسیاری از مشکات موجود را حل
کند و راهکار موانع موجود باشد .پاسوار تأکید
کرد :اقتصاد دانش بنیان متولی تولید ،توزیع و
کاربری کردن دانش و اطاعات در جامعه است.
پاسوار گفت :اگر این نوع اقتصاد را تسری دهیم
نگاه قبلی که در مورد اقتصاد داشتیم دگرگون
می شود زیرا منابع این نگاه اقتصادی از جنس
ایده ،فکر و فناوری اس��ت و می تواند فعالیت
های س��بک و بی وزنی به وجود آورد .وی به
مشکات بخش فناوری اشاره کرد و افزود :باید
ش��رایط را برای این افراد فراهم کنیم تا ابداع و
نوآوری فراهم کرده و ایده را به محصول تبدیل
کنند .پاسوار تصریح کرد :سرمایه گذاری اولیه و
وضع مقررات می تواند برای تسهیل کار فعاان
دانش بنیانانجامشود که خوشبختانهدرسنوات
اخیر اقدامات خوبی انجام گرفته است.
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برخی از هیأتهای ورزشی
با ما همکاری ندارند !
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رشد صادرات از گلستان

خبر
ایجاد سایت های متنوع
گردشگری در گرگان
2

رقابت پایه های

اسکواش در گرگان
با موافقت فدراس��یون اس��کواش کشور رقابت های
قهرمانی دختران اسکواش باز ایران در رده های کمتر
از  1۳و  1۵سال به میزبانی گلستان در خانه اسکواش
گرگان برگزار شد؛ رقابت هایی که بخشی از ماحصل
تاش های مربیان استعدادیاب فدراسیون اسکواش
را در استان های کشور رو کرد تا با سطح کمی قابل
توجه و کیفیت مطلوب بازی ها از س��وی اسکواش
بازان ،رضایت اهالی اس��کواش را نیز به دنبال داشته
باش��د .در رقابت پایه های اسکواش ایران در بخش
بانوان جنگندگی برخ��ی از بازیکنان حاضر بیش از
هر چیز به چش��م آمد؛ فاکتوری که در صورت رشد
فنّی بهتر می تواند آینده ی روش��نی را برای دختران
اسکواش ایران ترس��یم کند ۷۳.بازیکن از  1۷استان
برای رقابت در مسابقات اسکواش قهرماني کشور و
قهرماني دانش آموزان ایران در رده سنی کمتر از 1۳
و  1۵سال گرگان به میدان آمدند تا به مدت دو روز
برای تصاحب سکوهای برتر با یکدیگر جدال کنند.
تعداد قابل توجه بازیکنان و رقابت در دو رده س��نی
به صورت همزمان بر فشردگی بازی ها در روز اول
افزود و س��بب شد تا بازیکنان پیروز در هر مرحله با
خس��تگی بیشتری رقابت خود را دنبال کنند .از اینرو
انتظار آن می رود

ایرانشهرگرگاندبیرستانباقیبماند
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نشستمشترك
همشهری با مدیران استانی
و فعاان مطبوعاتی
نشست مشترک همشهری در گلستان با حضور مدیران
دستگاههای اجرایی،مدیران س��تادی،فعاان مطبوعاتی
وهمچنین با حض��ور جال خوشچهره((س��ردبیر کل
استانهای همشهری))برگزار شد.در این نشست سید مناف
هاشمی استاندار گلس��تان به عنوان مهمان ویژه حضور
داشت  .سردبیر کل استانهای همشهری در این نشست
گفت :ما روزنامه را بر س��ه بخش استوار می دانیم .یکی

عنصر رقابت ،دیگری قرابت و در کنار این دو ارزش افزوده
است .همشهری از ابتدا نقطه عطفی در تاریخ مطبوعات
ایران بود .بسیاری از روزنامه های سنتگرای محافظه کار
به مدیریت شهری جمله می کردند که چه ضرورتی برای
انتشار روزنامه رنگی وجود دارد .البته بعدها خودشان هم
رنگی ش��دند .در انتخاب لوگوی روزنامه هم حساسیت
های زیادی وجود داشت .جال خوشچهره ادامه داد :مهم
تر همه این بود که همش��هری ،روزنامه ای بود که جامعه
هدفش را بر طبقه متوسط شهری بنا کرد و توانست الگویی
از مدیریت شهری مدرن ارائه کند .همشهری هنوز هم که
هنوز است با همه مشکات تیراژ یک روزنامه کشور است.
برای ما جالب است که همشهری استان ها ،به تنهایی از نظر
تیراژ با روزنامه های سراسری برابری می کند .او در مورد
عملک��رد روزنامه نیز توضیح داد :ما دو ابتکار ویژه هم به
خرج دادیم .یک انتشار ویژه نامه همشهری محله که برای
 22محله تهران منتشر کردیم .بعد از آن در سال ۸۹با وجود

همه بحث های انتقادی که وجود داشت ،همشهری های
استانی برنامه ریزی شد .وی افزود:معموا نشریات تهران
کلی گویی می کنند .در حقیقت در فاصله ای با مخاطب
قرار دارند .تاش همش��هری این بود که این شریان های
رس��انه ای را به مویرگ های تا نزدیک ترین س��طوح به
خانواده ها مس��ائل آنان و با نگاهی مرکز گریز ایجاد کند.
به ویژه اینکه در شهرستان ها مشکاتی وجود دارد که به
زندگی مردم گره خورده است اما در تهران دیده نمی شود.
خوشچهره اضافه کرد :تاش ما این بود که هم به مسئوان
استانی و شهرستانی و رده های مدیران پایینی مانند بخشدار
و غیره ،نگاهی چند بعدی بدهیم و هم به مسئوان تهران
این کمک را نسبت به مسائل استانی بدهد.
او همچنی��ن در مورد نگرش روزنامه نس��بت به حقوق
شهروندی گفت :تثبیت کلمه شهروند در شهرستان ها و
شهرهایکوچکازموارددیگریبودکهروزنامههمشهری
بر آن تمرکز کرد .شهروند نه به معنای شخصی که در شهر

ها زندگی می کند .بلکه به عنوان کسی که دارای حقوق
و البته وظایفی اس��ت .انتقاد های عنوان شده در روزنامه
همش��هری هم هرگز با این نبوده است که ما هم بخشی
از مش��کلیم بلکه به این عنوان بوده است که ما بخشی از
راه حلیم .هشهری بولتن نیست بلکه همواره خواسته است
میان افکار عمومی و مس��ئوان دولتی ش��ریک منصف
باشد .برای ما بسیار اهمیت دارد که مسئوان استان نگران
تقلیل و تعطیلی و تعدیل ماست .خوشچهره با بیان اینکه
س��ه سوال از ابتدا پیش روی ما بوده است ،گفت :چه می
خواهم بگویم .با چه ابزاری می خواهم بگویم و چه نتیجه
ای می خواهم بگیرم .در انتشار روزنامه های استانی این سه
سوال همواره پیش روی ما بوده است .با همین محورها ما
توانستیم خودمان را نقد و ارزیابی کنیم .تثبیت هویت بومی
و ایجاد و تقویت این هویت به نفع توسعه هم یکی دیگر از
دغدغه های ما بوده است .امروز خوشحالیم که این اعتماد
نسبت به روزنامه همشهری وجود دارد.

اكران داش آكل در سينماهای سراسر كشور
«داش آکل» به کارگردانی محمد عرب
از اوایل ش��هریور در گروه س��ینمایی
ایران روی پرده رفته اس��ت .با نگاهی
به فهرس��ت بازیگران فیلم و حضور
چهرههایی چون مهران غفوریان ،علی
صادق��ی ،و ...اولین چیزی که به ذهن
مخاطب میرسد این است که با یک اثر
کمدی روبروست؛ اما «داشآکل» یک
کمدی نیست ،اگرچه بعضی صحنهها
بیننده را به خنده میآورد اما فیلم چه به لحاظ فرم و
چه از نظر داستان در قالب سینمای کمدی نمیگنجد.
این فیلم درامی عاشقانه است که براساس برداشتی
آزاد از داستان مشهور صادق هدایت نویسنده فقید و
پرآوازه ایرانی مقابل دوربین رفته است.آنچه مشخص
است این است که محمد عرب تاش بر ساختن فیلم
کیمیایی ندارد .حسین یاری نمیخواهد بهروز وثوقی
باشد و مهران غفوریان هم قرار نیست نقش کاکارستم
رامثلبهمنمفیدبازیکند؛همینواقعیت«داشآکل»
را تبدیل به فیلمی قابل تأمل و سرگرمکننده میکند.
داستانی آشنا که این بار نمیدانیم قرار است چگونه
تمام شود«..داش آکل» برخاف فیلم مسعود کیمیایی
به متن اصلی وفادار نیست ،نقش پررنگ شخصیت
«مرجان» ،پرداخت بیشتر «کاکا رستم» و پایان متفاوت
قصه همه و همه چیزهاییست که ساخته محمد عرب
را از قصه هدایت فاصله میدهد. .حسین یاری عاوه
بر اینکه به لحاظ چهره و فیزیک به ُرل آکل میخورد،
با بازی مناسب خود توانسته نقش شخصیت محوری
فیلم را به خوبی ایفا کند« .آکل» تنها شخصیتی است
که به جز کمرنگتر ش��دن بازی درونی و درگیری
عاشقانهاش ،آنقدرها هم از خصوصیات قهرمان متن

اصلی دور نیست..مهران غفوریان که
تقریبا تم��ام عمر بازیگری خود را به
ایفای نقشهای کم��دی پرداخته در
این فیل��م فرصتی برای نش��ان دادن
توانمندیه��ای خ��ود در یک نقش
متفاوت مییابد و به جرأت میتوان
گف��ت ب��ه خوب��ی از پس ای��ن کار
برمیآید« .کاکا رستم» کاراکتری است
ک��ه در عین منفی بودن در بس��یاری
صحنهها بامزه است و با آنکه دست به قتل قهرمان
قصه میزند اما آنقدرها هم س��یاه نیست..مرجان با
بازیهلیاامامی،کهباتغییراتفیلمنامهبراهیمیمجال
بیشتری برای ایفای نقش یافته نیز انتخاب خوبی برای
این نقش است چرا که هم بازی قابل تاملی دارد و
ه��م به لحاظ خصوصیات ظاهری و گریم ،چندان
بیش��باهت به دختران آن روزگار نیست..عاوه بر
بازیها ،گریم چش��منواز ش��خصیتها خصوصا
حسین یاری و همچنین طراحی صحنه و لباس که
زمان و مکان وقوع قصه را به خوبی تداعی میکند از
نکات مثبت فیلم است..در نهایت باید گفت تاش
محمد عرب برای ساختن فیلمی براساس اثر ادبی
برجس��تهای همانن��د «داشآکل» از صادق هدایت
نویسنده بیمانند معاصر ،آن هم در شرایطی که پیش
از او توس��ط یکی از بزرگترین فیلمسازان سینمای
ایران ،مسعود کیمیایی و با درخشش بهروز وثوقی،
بازیگر توانمند ایرانی س��اخته شده است ،حرکتی
خوب و ارزنده است چرا که کم نیستند داستانهای
غنی ادبیات معاص��ر که هیچکدام به هنر هفتم راه
نیافتند و در شرایط امروز سینمای ایران که فقر قصه
در آن موج میزند میتوانند غنیمت باشند.
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کوثر قندهاری -شهردار گرگان گفت :تمرکز ما
بر جذب سرمایه گذاران است و به دنبال ایجاد
سایت های متنوع گردشگری در سطح شهر
هس��تیم و در حال حاضر  ۳۰سایت در حال
آماده شدن است .دادبود افزود :برنامه شهرداری
بر  ۵حوزه اصلی گردشگری ،مدیریت حمل
ونق��ل و ترافیک ،فعالیت عمرانی و زیربنایی،
انجام مطالعات شهری و اقدامات ویژه است.
وی افزود :احیا بافت تاریخی گرگان بخش��ی
از برنامه اول ما در توسعه گردشگری شهری
اس��ت .وی در خصوص پروژه های حمل و
نق��ل و ترافیک گفت :براس��اس طرح جامع
ترافیک ،اقداماتی را شروع کرده ایم که عاوه
بر مدیریت ترافیک ،جهت توس��عه شهری را
هم متوازن می کند .شهردار گرگان بر ضرورت
توس��عه پارکینگ در سطح ش��هر خبر داد و
گفت:در صددیم از ظرفیت مدارس و ادارات
در این زمینه اس��تفاده کنیم و به فکر ساخت
پارکینگ های چند طبقه هس��تیم .عبدالرضا
دادبود گفت:پروژه های گردشگری ،چهارشنبه
بازار مطابق با معماری ایرانی-اسامی ،ایجاد
خیابان غذا،احداث شهربازی،ایجاد پارک ویژه
معلولین در جانباز ۳۶و چند پروژه گردشگری
در کمربندی از دیگر برنامه های ش��هرداری
برای توسعه گردشگری است .وی همچنین
از فراهم ش��دن مقدمات استخدام  ۴۰نیروی
آتش نش��ان و ساخت ایستگاه  ۷آتش نشانی
در گرگان خبر داد .ش��هردار گرگان در زمینه
تجهیزات آتش نش��انی ش��هرداری بیان کرد:
تقویت تجهیزات و نیروی انسانی شهرداری در
دستورکار ما قرار دارد و قرار است  ۴۰نیروی
آتش نشان جذب ش��ود.دادبود با بیان این که
تأسیس��ات جدید هم خریداری شده ،افزود:
طراحی اولیه پهباد آتش نش��ان هم انجام شده
و در حال تکمیل پروژه هستیم.وی با اشاره به
آموزش آتش نشان ها از افتتاح ایستگاه هفت
آتش نشانی در سال  ۹۷خبر داد و گفت :مکان
یابی ایستگاه هش��ت هم در حال انجام است
تا برای س��ال  ۹۸به شهر اضافه شود .شهردار
گرگان همچنین از مانور بزرگ آتش نش��انی
گرگان در هفت مهر خبر داد .دادبود همچنین
از تدوین سند محات ،ساخت ورودی غربی
و شرقی گرگان که طراحی اولیه آن انجام شده
و بازطراحی برخی از میادین ش��هر و نصب
المان های ویژه محرم ،سالگرد پیروزی انقاب
و ده��ه فجر خبر داد .وی در خصوص انتقال
پادگان از هسته مرکزی شهر خاطرنشان کرد:
جلساتی در ش��ورای تأمین گذاشته شده و به
معاونت عمرانی و سیاس��ی استانداری ارجاع
شده است؛ ما تابع قوانینی هستیم که به تصویب
رسیده و این نیازمند موافقت مراجع ذی ربط
در کشور است.ش��هردار گرگان درباره ایجاد
بازارچه های محلی در سطح شهر گرگان چنین
گفت :در راستای ایجاد اشتغال و کارآفرینی و
ارائه خدمات مناسب به شهروندان ،ایجاد این
بازارچه ها در دستور کار قرار گرفته است.

نام زن گلستانی در
سیاهه میراث ملی ثبت شد

هنرمند زن گلس��تانی به دلیل سال ها تاش
درعرصه هنر س��یاه دوزی و خلق آثار بدیع و
ماندگار به عنوان نخستین زن ایرانی در فهرست
میراث ملی ناملموس به ثبت رسید .به گزارش
ایرنا ،ام ایمن دهقان که به ایمن باجی مشهور
است در آستانه هفتاد سالگی عاقه ای عجیب
برای زنده نگه داش��تن این هنر به جای مانده
از پیش��ینیان دارد.س��وزندوزی ،هنر آراستن
پارچههای س��اده به نقوشی نش��ات گرفته از
تصاویر س��نتی و بومی اس��ت که در منطقه
ش��اهکوه استان گلس��تان بر روی لباسهای
محلی زنان نظی��ر پیراهن و روس��ری انجام
میشود .رنگ غالب این نوع سوزندوزی سیاه
است و به همین دلیل این هنر سیاهدوزی نامیده
می شود.کارشناس تهیه پرونده های پیشنهادی
میراث معن��وی اداره کل می��راث فرهنگی،
صنایع دس��تی و گردشگری گلستان گفت:
ایمن باجی از  1۰س��الگی شروع به فعالیت
در س��یاه دوزی ،گلیم بافی ،نساجی سنتی،
جوراب بافی ،نخ ریسی و بافت جاجیم کرد
و همچنان در این هنرها و به طور مشخص
سیاه دوزی فعالیت مستمر دارد

