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خبر
برندسازی راه پیشگیری از
سودجویی در بازار عسل است

مدی��ر اش��تغال اداره کل تع��اون ،کار و
رفاه اجتماعی گلس��تان گفت :برندس��ازی
راهحل پیش��گیری از س��ودجویی در بازار
عس��ل اس��ت .به گزارش مهر ،ب��ه نقل از
روابط عمومی اداره کل تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی گلستان ،موسی بیباک در کارگاه
آموزش��ی تولید و برداشت تخصصی موم
و زهر زنبورعس��ل اظهار کرد :برندسازی
و اتص��ال برندهای محلی ب��ه ملی راهحل
پیش��گیری از س��ودجویی در بازار عسل
اس��ت .وی افزود :بیش��ترین علت بروز
مش��کل در صنع��ت زنب��ورداری ع��دم
برندسازی و استانداردسازی و همچنین
عدم اتص��ال بازارهای محلی و منطقهای
است .مدیر اشتغال اداره کل تعاون ،کار
و رف��اه اجتماعی گلس��تان تصریح کرد:
برندس��ازی و اتصال برندهای محلی به
ملی راهحل پیش��گیری از سودجویی در
بازار عسل اس��ت.به گفته وی ،هدف از
طرح تکاپو شناس��ایی رس��تههای مزیت
دار منطق��ه و اس��تان و اج��رای مراحل
آموزشی ،برندسازی ،بازاریابی و اتصال
ب��ه بازاره��ای منطقهای و محلی اس��ت.
بیباک در ادامه به مشاغل خانگی اشاره
کرد و گفت :شناس��ایی بازار از مهمترین
اصول پیش از راهاندازی مشاغل خانگی
اس��ت.وی افزود :مهمترین شاخصهای
الگ��وی جدی��د مش��اغل خانگ��ی
توانمندس��ازی ،شبکهسازی ،تیمسازی و
اتص��ال به بنگاهها و بازار هدف اس��ت.
بیب��اک ضم��ن تأکی��د برداش��تن دانش
کافی و کس��ب مهارت متقاضیان مشاغل
خانگی ،گفت :با ساماندهی شیوه معرفی
محص��وات مش��اغل خانگ��ی میتوان
از طری��ق فضای مجازی و س��ایتهای
معتب��ر ام��کان معرف��ی محص��وات در
ب��ازار داخلی و خارج��ی را ایجاد کنیم.
وی تصری��ح کرد :دس��تگاههای اجرایی
صادرکنن��ده مج��وز مش��اغل خانگ��ی
بهمنظور پایداری و ایجاد الگوی مناسب
مش��اغل خانگ��ی حداق��ل  ۴۰درصد از
اعتب��ارات تخصیصی را به ش��رکتهای
پش��تیبان اختص��اص دهند.بیب��اک ب��ا
تأکید بر رعایت تنوع ش��غلی در معرفی
متقاضی��ان مش��اغل خانگی خاطرنش��ان
ک��رد :اس��تفاده از ظرفی��ت کاریابیهای
غیردولت��ی در س��طح اس��تان بهمنظ��ور
مش��اوره ،ثبتنام و راهنمای��ی متقاضیان
بس��یار مؤثر و مفید اس��ت.

توقف  ۱۰تور غیرمجاز طی
یکماه اخیر در گلستان

مع��اون گردش��گری اداره کل می��راث
فرهنگی و صنایعدس��تی گلس��تان گفت:
در یکماه��ه منتهی ب��ه تاریخ  ۱۰مهرماه
امس��ال  ۱۰ت��ور غیرمجاز شناس��ایی و
متوقف ش��د .به گزارش مه��ر ،به نقل از
رواب��ط عموم��ی و امور فرهنگ��ی اداره
کل می��راث فرهنگ��ی ،صنایعدس��تی و
گردشگری گلس��تان ،احمد تجری اظهار
کرد :در راس��تای ارائه خدمات بر اساس
ضواب��ط و مق��ررات ،تی��م س��اماندهی
تورهای غیرمجاز بهمنظور پایش گروهها
و توره��ای در حال اجرا در محل تجمع
گروههای مذکور حاضر ش��دند و با ۱۰
ت��ور غیرمجاز برخورد ش��د .وی افزود:
در این طرح ،عاوه بر بررسی مدارک و
مستندات مربوط به تور (حکم مأموریت
از دفات��ر خدم��ات مس��افرتی ،کارت
راهنم��ای گردش��گری ،لیس��ت بیم��ه)
مدارک مربوط به رانندگان ماش��ین های
دربس��تی حامل گروه ه��ای مذکور نیز
توس��ط کارشناس اداره کل راهداری و
حمل ونقل جاده ای مورد بررس��ی قرار
گرف��ت .مع��اون گردش��گری اداره کل
میراث فرهنگی و صنایع دس��تی گلستان
تصری��ح کرد :در نهای��ت در طول این
ی��ک ماه و بررس��ی بالغ ب��ر  ۷۰تور و
 ۱۰۰خودرو دربس��تی تع��داد  ۱۰تور
فاق��د مجوز ،شناس��ایی و ب��ه راهنمای
توره��ای مذک��ور اخط��ار داده و تور
موردنظر متوقف ش��د.تجری با تأکید بر
اینکه مس��افران و هم اس��تانی ها قبل از
دریافت خدمات س��فر ،نسبت به مجاز
ب��ودن مجری��ان خدمات گردش��گری
اطمین��ان حاص��ل کنند اف��زود :به همین
منظور لیست دفاتر خدمات مسافرتی مجاز
به ارائه خدمات گردشگری از طریق سایت
اداره کل میراث فرهنگی استان قابلدسترسی
برای همگان است.
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گلشن مهر بررسی کرد :

نفس های آخر مطبوعات گلستان

روزنامه گلشن مهر میزبان نشستی با حضور تنی چند از
اصحاب رسانه و کارشناس مطبوعات اداره کل فرهنگ
و ارشاد اسامی استان بود.
سرویس فرهنگی  -در این نشست که با موضوع بررسی
مشکات مبتابه رسانه ها به ویژه رسانههای مکتوب
بود ،مش��کات اقتص��ادی و فق��دان نهادهای صنفی
توانمند در این حوزه به عنوان عمده ترین مش��کات
رس��انهای های استان عنوان ش��د.مدیر مسئول گلشن
مه��ر با بیان این که نزدیک به دودهه از عمر مطبوعات
استان میگذرد گفت :در سالهای ابتدایی که گلستان به
عنوان استانی مس��تقل معرفی شد و تعدادی نشریه به
اندازه انگش��تان یک دست شروع به کار کردند تاکنون
که حدود  ۶۰نش��ریه مکتوب و به عاوه خبرگزاریها
و پایگاههای خبری در استان مشغول به فعالیت هستند،
فعاان این عرصه با مش��کاتی کمابیش مشابه مواجه
بودهاند و این که تاکنون چارهای برای رفع آن اندیشیده
نشده جای بحث و تامل دارد.مهشید گودرزیان خبرنگار
گلشن مهر نیز با بیان اینکه مطبوعات در طول یک دهه
اخیر بر خاف سالهای ابتدایی فعالیت خود در تربیت
نیروی انسانی موفق نبودهاند گفت :این امر مانع بزرگی
در مسیر حرکت رو به جلوی مطبوعات بوده است.وی
افزود :نشریاتی چون گلشن مهر ،سلیم ،گلستان سام
 ،ستاره گلستان  ،حریف و  ...در سالهای اوج فعالیت
خ��ود موجی از نیروی انس��انی ج��وان را وارد فضای
رس��انهای کردند که امروز همان نیروها با بهرهگیری از
تجارب رسانهای خود توانستهاند در بخشهای مختلف
دولتی و خصوصی تاثیرگذار باش��ند .اما این روند رو
به جلو مدتهاس��ت که متوقف شده است.سرپرست
خبرگ��زاری مهر ه��م فقدان نیروی ماهر رس��انهای را
از علل مهم رکود رس��انهها در سالهای اخیر دانست
و گفت :حدود دو س��ال بعد از آغ��از به کار به عنوان
سرپرست خبرگزاری در استان ،ضعف نیروی انسانی
به حدی رسید که به این نتیجه رسیدم اگر شخص ًا برای
تربیت نیرو اقدام نکن��م توفیقی در این حوزه نخواهم
داشت.محمد چراغعلی افزود :در بررسیها متوجه شدم
که نیروهای کیفی فعال که درس��الهای گذشته توسط
نشریاتی مثل گلش��ن مهر تربیت شده بودند به دایل
مختل��ف از این عرصه خارج و بع��د از آن به مرور و
در یک بازه زمانی نیروهایی وارد رسانه شدند که اصا
نباید وارد این حوزه میشدند.وی گفت :به نظر میرسد
دس��تگاهها یا مجموعه های خاصی ،افراد مشخصی را
وارد رس��انه کرده و محیط رس��انهای را آلوده کردند.
نیروهایی وارد ش��دند و هنوز حضور دارند که هم به
لحاظ اخاقی و هم از نظر حرفهای فاقد صاحیتهای
حداقلی هس��تند.وی ادامه داد :ای��ن طیف از نیروهای
مش��خص ،نه کار رس��انه را بلد اس��ت و نه اخاق را
رعایت میکند .از ابتداییترین اصول حرفهای این است
که همواره جانب انصاف را رعایت کنم و مراقب باشم
قلمم به س��مت نفع یا ضرر کس��ی غش نکند ،اما این
رسانهها گویی که اتفاق ًا به همین دلیل ایجاد شدهاند که
مدام به س��متی غش کنند!!چراغعلی یادآور شد :اخیرا ً
هم مطالبی از س��وی برخی از همین افراد در سایتها و
فضای مجازی منتشر شده که خاف شرافت رسانهای
اس��ت و از این بابت عمیق ًا ناراحت هس��تم.این فعال
رسانهای خاطرنشان کرد :به نظر میرسد برخی از این
اقدامات خاف اخاق با اتکا و پشتگرمی به حمایتها
و مجموعههای��ی انجام میگیرد که هویتش��ان برای ما
معلوم نیس��ت و چنانچه هویت مرجع این حمایتها
علنی ش��ود میتوان پاسخ برخی س��واات را دریافت
کرد.وی با طرح این ابهام که معلوم نیس��ت کدام نهاد
وظیفه نظارت بر عملکرد این به اصطاح رس��انه ها را
ب��ر عهده دارد تصریح کرد :در خبرگزاری مهر چنانچه
خطایی چه از نوع محتوایی یا اخاقی حتی س��هوا ً رخ
دهد یا حت��ی در برخورد با موضوع��ات و چالشها،
تعادل منطقی از بین برود حتم ًا سرپرست تذکر دریافت
کرده و تاش میش��ود که خبرگزاری در مسیر اصلی
منطبق با اهداف واقعی رسانه قرار گیرد.وی ادامه داد :به
هر روی در سالهایی که گذشت افرادی به نام خبرنگار
وارد این عرصه ش��دند که ش��اید نباید وارد میشدند،
سابقه سازی شد ،رسمیت پیدا کردند و در پی آن وارد
مجامع صنفی شدند و جایگاه حقوقی به دست آوردند.
اما در مقابل ،خبرنگارانی که سالهاست کار اخاقی و
حرفهای انجام میدهند به دلیل برخی مانعتراش��یها و
دستورالعملهای دست و پاگیر نتوانستهاند به عضویت
صن��ف درآم��ده و به تب��ع آن از هیچ س��همیهای هم
برخوردار نیستند.
سردبیر گلشن مهر نیز با بیان اینکه مشکات رسانهها
برای همه اهالی این عرصه روشن است و ارشاد استان

نیز بیش��تر و پیشتر از همه بر دشواریها و مسایل این
حوزه اش��راف دارد گفت :وقت آن رسیده که به جای
تکرار بیان مش��کات ،راهکارهای برون رفت از آن به
ارشاد استان که متولی مستقیم رسانه است ارائه شود.
محمدجواد مکتبی گفت :قطع ًا اداره کل ارش��اد استان
بهت��ر از همه م��ا میداند ک��ه چرا مجوز  ۳۲نش��ریه
محلی در ط��ول مدت کوتاهی باطل ش��د و به جایی
رسیدهایم که باید بپذیریم رسانهی مکتوبی برای استان
باقی نمانده اس��ت.وی با بیان این که برخی مشکات
موجود در عرصه مطبوعات ،تنها با توس��ل و تمسک
به ظواهر بندهای قانونی قابل رفع نیست اظهار داشت:
بدون ش��ک عدم برخورداری و توان مالی کافی ،یکی
از اساسیترین علل افول رس��انههای استان خصوصا
رسانههای مکتوب در س��الهای اخیر بوده است.وی
ب��ا بیان اینکه عدم برقراری عدالت توس��ط ارش��اد در
ام��ر توزیع آگهیهای دولتی به این مش��کل دامن زده
است ،تصریح کرد :برخورداری از حق سرپرستی چند
نشریه کشوری به طور همزمان اگرچه به ظاهر با قانون
مغایرت ندارد اما همه ش��اهدیم ک��ه پیامد اجرای این
قانون ،جز تضعیف نشریات بومی و استانی نبوده است
وی گفت :عادانه نیست نشریاتی که در طول سالهای
سخت مطبوعات که به طور مشخص از نیمه دوم سال
 ۸۰ت��ا نیمه اول س��ال  ۹۰به طول انجامید ایس��تادگی
کردند و به س��ختی اس��تقال خود را حف��ظ کرده و
روند تربیت نیروی انسانی را متوقف نکردند به همان
اندازه از آگهیهای دولتی س��هم داشته باشند که امروز
نش��ریاتی بعض ًا بدون نیروی انسانی و صرف ًا با تکیه بر
اخبار سایتها از منابع آگهی دولتی بهره میبرند.
مکتبی تاکید کرد :اداره کل ارش��اد میتواند با همراهی
نهادهای صنفی ،اش��کاات و خاهای قانونی در این
ح��وزه را احصا ک��رده و ضمن مکاتبه با اس��تاندار و
مدیران باادس��تی مرتبط ،راهکاره��ای رفع این قبیل
مش��کات در حوزه جغرافیایی تح��ت مدیریت خود
را ارائه کند.وی یادآور ش��د :به نظر میرسد مطبوعات
استان به همتی مسئوانه و ومدیریتی خاقانه از سوی
کارشناس��ان واحد مطبوعات اداره کل ارشاد نیاز دارند
تا در س��طحی بااتر از انجام وظایف کارمندی صرف،
نس��بت به ارائه پیش��نهاد و راه��کار در جهت اصاح
دس��تورالعملهایی که با منافع کل��ی مطبوعات بومی
منافات دارند اقدام کنند.وی با طرح این س��وال که آیا
هدف از حضور رسانهها جز روشنگری افکار عمومی
و فرهنگسازی و کمک به توس��عه پایدار است ادامه
داد :بد نیس��ت کارشناس ارشاد این سوال منطقی را از
خود بپرس��د ،فردی که سرپرس��تی  ۵نشریه را به طور
همزمان برعهده میگیرد واقع ًا دغدغه توسعه استان را
دارد یا به دنبال تجارت و جذب آگهی است؟وی تاکید
کرد :چنانچه کارشناسان حوزه مطبوعات ارشاد نسبت
به تدوین برنامهای بلندمدت به منظور ایجاد تحول در
عرصه رسانه استان اقدام نکنند ،رکود مطبوعات تداوم
خواهد داشت.
وی گفت :مطبوعات گلس��تان نفس های آخر خود را
می کشند و امروز متاسفانه شاهد آن هستیم مطبوعات
حلق��ه اتص��ال بین مردم ومس��وولین جایی در س��بد
فرهنگی شهروندان ندارد وی عنوان کرد  :اکثر نشریات
استان از فضای مجازی بی بهره هستند و حتی در دکه
های مطبوعاتی هم توزیع نمی ش��وند که ازم اس��ت
ارشاد گلستان این مساله را پیگیری نمایدوی عنوان کرد
 :مطبوعات گلس��تان برای ماندگاری نیازمند حمایت
جدی مس��ووان هس��تند .قرآن��ی نیز اظهار داش��ت:
س��اانه یک و نیم میلیارد تومان به واسطه درج آگهی
در نش��ریات غیربومی از اس��تان خارج میش��ود و به
جیب کس��انی میرود که هیچ تاثیری در توسعه استان

ندارند .آیا اس��تاندار و مدیران ذیربط نمی توانند س��از
و کاری طراحی کنند که نس��بت مناس��بی را در توزیع
آگهی به نفع نش��ریات بومی فراهم کنند؟به گفته وی
دس��تورالعمل اجرایی از معاون��ت مطبوعاتی موجود
اس��ت که آگهی های روزنامه سراس��ری می توانند در
روزنامه های کثیراانتشار محلی منتشر شود اما این کار
در اس��تان گلستان انجام نمیشود .تاکنون هیچ تاشی
از سوی اس��تانداری و ارشاد گلستان برای اجرای این
دستورالعمل دیده نشده است.مدیر مسئول گلشن مهر
همچنین گفت :در س��الهای اخیر برخی اهالی رسانه،
نگاهی تجاری به این حوزه داشته و رسالت اصلی خود
که کمک به توسعه متوازن استان بوده است را از یاد برده
اند.وی ادامه داد :همین نگاه غیرحرفهای ،به بروز برخی
بی اخاقیها در این مجموعه منجر شده به طوری که
این روزها پای پدیده «زیرمیزی» هم به حوزه مطبوعات
باز شده و هر چند روز یک بار خبر دریافت آگهیهای
سفارشی و بده بستانهای مالی برخی نشریات با برخی
ارگان ها و دستگاههای استان به گوش می رسد.قرآنی
خاطرنشان کرد :به نظر میرسد وقت آن فرا رسیده که
اداره کل ارش��اد با تعام��ل و بهره گیری از توان مجامع
صنفی مرتبط با مطبوعات برای سالمسازی این فضای
مسموم چارهای بیندیش��د.مکتبی در ادامه خا گفتگو
بین ارش��اد و خبرنگاران را به عنوان ضعفی اساس��ی
ذکر کرد و گفت :در طول این سالها اگر گفتگویی هم
شکل گرفته در روزهای منتهی به روز خبرنگاربوده که
نشس��تهای اضطراری برگزار شده و امسال حتی در
روز خبرنگار هم از مجموع آن برنامه سه ساعته ،سهمی
به خبرنگاران نرس��ید.گودرزیان اما معتقد بود ارشاد با
برگزاری انتخابات خانه مطبوعات فضا را برای تعامل
و همکاری با اهالی رس��انه مهیا کرده است.وی گفت:
اگرچه که تش��کیل خانه مطبوعات فارغ از اش��کاات
اساس��نامهای در فرم کلی خود بسیار مناسب و ایدهآل
است اما هنگامی که افراد مرتبط و دانای این حوزه خود
را از حضور در صنف معاف میکنند و بعد از برگزاری
انتخابات هم ،نظارت مستمر و صحیح از سوی مجمع
عمومی به عنوان بااترین رکن مجموعه صورت نمی
گیرد طبیعت ًا نمیش��ود انتظار چندانی از ارشاد داشت.
مریم قرآنی با اش��اره به قانونی نبودن خانه مطبوعات
فعلی اظهار داش��ت :ما هم معتقدیم که راه حل عمده
مش��کات مطبوعات و رسانه از مسیر خانه مطبوعات
میگذرد ،اما ش��ما بگویید کدام خانه مطبوعات؟ خانه
مطبوعاتی که در حال حاضر فعالیت میکند به دایل
مختلف موفق به ثبت نش��ده و قانونی نیست .حتی
برای همین موضوع هم باز ارش��اد باید وارد شده و
ای��ن صنف رس��انهای را از باتکلیفی بیرون بیاورد.
محم��د چراغعلی نیز با تاکید بر اهمیت و نقش مهم
خانه مطبوعات در بهبود وضعیت موجود رس��انه ها
اظهار داش��ت :آنچه که مسلم است این است که در
هر حوزهای از مس��ایل مبتابه رسانهها و مطبوعات
که وارد میش��وید نمیتوانید نقش خانه مطبوعات
را نادیده بگیرید .از حوزه آگهیها تا مساله آموزش
ت��ا حوزه پایش و پاایش اعضا و ...وی اضافه کرد:
حت��ی در حوزه توزیع آگهیها به نظر میرس��د که
ازم است ساز و کار و معیاری برای تمایز نشریات
از ه��م تعریف ش��ود که این مهم باید توس��ط خانه
مطبوع��ات محقق ش��ود.چراغعلی گف��ت :همچنین
خان��ه مطبوعات کانال انتقال مطالبات اهالی رس��انه
به ارشاد است و از این جهت هم وجود یک صنف
قانونی متش��کل از افراد توانمند برای اصاح وضع
موجود ضروری است .در حال حاضر به دلیل ساز
و کار معیوب عضویت در خانه مطبوعات بس��یاری
از نیروه��ای دارای صاحیت ام��کان حضور در آن

را پیدا نکردهاند که این خود باعث بروز مش��کات
متعدددرمجموعهرس��انهاس��تانش��دهاس��ت.
وی اظهار داشت :با توجه به مجموع شرایط موجود
معلوم نیست که چرا ارشاد استان ارادهای برای حل
و فص��ل موضوع خان��ه مطبوعات و رف��ع ابهامات
موجود ندارد.کارش��ناس مطبوعات اداره کل ارشاد
نیز در این نشست گفت :در سالهای اخیر متاسفانه
جایگاه ارکان مختلف نش��ریه با هم خلط ش��ده به
ط��وری که تفاوت بین مدیرمس��ئول ،روزنامه نگار،
خبرن��گار و بازاری��اب معل��وم نیس��ت و همین امر
باعث ش��ده که ش��ان این حرفه رعایت نشود.ایرج
رمضان��ی تصریح کرد :همه اف��رادی که وارد عرصه
رس��انه میش��وند از ابت��دا میدانند ک��ه این حوزه،
درآمدزا نیس��ت و از این مس��یر هیچکس به مکنت
مالی نمیرس��د .وی با بیان اینکه نیروهای رسانهای
اس��تان برای اعتای حرفهای خ��ود تاش نمیکنند
گف��ت :اگر نیروهای جوان با هم��ان انگیزه اولیه به
فعالی��ت خود ادام��ه میدانند قطعا پس از گذش��ت
س��الها جایگاه و اعتبار مناسبی را از لحاظ حرفهای
کسب میکردند.وی تصریح کرد :مشکات مالی که
در این حوزه همیش��ه وجود داشته و مختص امروز
نیس��ت اما معتقدم اگر نش��ریهای با کیفیت باا کار
کند ،آگهی به دنبال نش��ریه خواهد آمد.وی با اشاره
ب��ه انتقادات طرح ش��ده در حوزه توزی��ع آگهیها
گف��ت :س��از و کاری که در مورد توزی��ع آگهی ها
طراحی ش��د -و خانه مطبوع��ات تاش کرد تا این
اق��دام را به نام خ��ود ثبت کند ک��ه در واقع چنین
نب��ود -به منظ��ور برق��راری عدالت بین نش��ریات
فعال بوده اس��ت.رمضانی با اش��اره به اینکه وظیفه
س��اماندهی آگهیها به عهده ارش��اد است گفت :در
ط��ول این مدت همه تبع��ات و عواقب آن را هم ما
به عنوان متولی ای��ن بخش تحمل کردهایم ،نه خانه
مطبوع��ات.وی ادامه داد :ادعا نمیکن��م که در این
مس��یر مصون از خطا بوده ایم ،اما واقعیت این است
که گاهی بر حس��ب ش��رایط و محدودیتهایی که
از بیرون دیده نمیش��ود اقدامی صورت میگیرد که
از ن��گاه بیرونی به نظر ناعادانه میآید اما در حقیقت
اینطور نیست.کارش��ناس مطبوعات اداره کل ارش��اد
اس��تان ادامه داد :ما هم درباره اهمیت توجه به س��ابقه
 ،استمرار در فعالیت ،برخورداری از نیروی انسانی و
 ...در جریان توزیع آگهی توجیهاتی داریم اما حقیقت
این اس��ت که فعا هیچ س��از و کاری ب��رای اولویت
بخش��ی به این قبیل نش��ریات پیش بینی نشده است.
وی درباره مش��کات بیمهای خبرنگاران استان نیز با
بیان اینکه در درجه اول وظیفه بیمه خبرنگار بر عهده
مدیر مسئول است اظهار داشت :اما جدای از این مورد
تبصره ای ذکر ش��ده با این مضم��ون که هر خبرنگار
فعال در حوزه رسانه که مدیر مسئول به هر دلیل اقدام
به بیمه وی نمیکند،نس��بت به ثبت ن��ام و بارگذاری
مدارک در سامانه جامع رسانه اقدام کند تا پس از کسب
امتیاز ازم بعد از تایید در کمیسیون به بیمه معرفی شود.
رمضانی همچنین با اشاره به موضوع خروج ساانه یک و
نیم میلیارد تومان در قالب آگهیهای دولتی از استان اظهار
داشت :درباره این موضوع اداره کل ارشاد مکاتباتی را با
استاندار محترم انجام داده و امیدواریم این مبلغ به چرخه
اقتصادی نشریات استان برگردد.وی همچنین با اشاره به
مشکات طرح شده در خصوص خانه مطبوعات استان
از جمل��ه عدم ثبت این صنف پس از گذش��ت  ۷ماه از
انتخابات و فعالیت غیرقانونی این نهاد اظهار داشت :در
ای��ن خصوص منتظر اقدام معاون��ت مطبوعاتی وزارت
ارش��اد هستیم که با توجه به مجموع شرایط پیش آمده،
تصمیم گیری ازم را درب��اره وضعیت خانه مطبوعات
استان خواهد داشت.وی از بازگویی جزئیات بیشتر در
این باره خودداری کرد.رمضانی همچنین در پاسخ به
این س��وال که برنامه و چشم انداز ارشاد برای بهبود
وضع کمی و کیفی مطبوعات اس��تان چیست گفت:
اگرچه تاکنون جلس��ات متعددی با اهالی مطبوعات
برگزار ش��ده اما حقیقت ًا برنامه مشخص و مدونی که
بشود از آن به عنوان برنامه جامع نام برد وجود ندارد.
اگرچه ارشاد اس��تان تاکنون نسبت به تدوین برنامهای
مکتوب در راستای تحول رسانههای استان اقدام نکرده
است اما به نظر میرسد ایجاد و تقویت نهادهای صنفی
مرتبط با مطبوع��ات گامی موثر در ارائ��ه راهکارهای
عملی برون رفت از مش��کات این روزهای مطبوعات
به کما رفته ی اس��تان باش��د .این نهاده��ا میتوانند با
ارائه مش��اوره صحیح و به موقع ،بازوهای توانمند
مدی��ران ذیربط ب��رای بازگرداندن حی��ات به اهل
رس��انهباش��ند.

آگهی دعوت به همکاری
مركز روزانه آموزشی و توانبخشی بيماران روانی مزمن شهرستان آق
قا (زندگی) از دانش آموختگان رشته های زير و واجد شرايط عنوان

شده دعوت به همکاری می نمايد:

* دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی در رشته های روانپزشکی و یا پزشک
عمومی دوره دیده (دوره های مرتبط با بیماران روانی مزمن) ،دکترای

روانشناسی ،کارشناس ارشد روانشناسی ،دکترای کاردرمانی ،کارشناس
ارشد کاردرمانی ،کارشناس ارشد روان پرستاری از دانشگاه های مورد
تایید وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت ،درمان و آموزش

نسخه اینترنتي
روزنامه گلشنمهر

پزشکی با معدل حداقل  ۱۵در دو مقطع تحصیلی متوالی

* سابقه کار مرتبط با بیماران روانی مزمن حداقل به مدت  ۳سال

متقاضیان واجد شرایط می توانند حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه

 ۹۷/۰۷/۳۰درخواست همکاری خود را اعام نماید.

آدرس :استان گلستان ،شهرستان آق قا ،خيابان سلطانی
 ،سمت راست ،كوچه سوم ،پاك 4

شماره تماس09119986651 - 01734523609 :

خبر
قومیت و مذهب ،هویت
و باور شهروندان ماست

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری گلستان
گفت :بر این باور هستیم که قومیت ،هویت
شهروندان ماست و هیچگاه به دنبال نفی این
هویت نیستیم و مذهب نیز باور مردم منطقه
اس��ت و به آن به عنوان یک نقطه قوت نگاه
ک��رده و نمی خواهیم عده ای از ابراز مذهب
خود ترس داش��ته باش��ند.به گ��زارش ایرنا،
احسان مکتبی در نشس��ت احزاب و گروه
های سیاسی شهرستان گنبدکاووس اظهارکرد:
اداره کل سیاس��ی و انتخاب��ات اس��تانداری
گلستان تمام سعی خود را بر آن داشته است
تا با گفت و گو با همه جریان های سیاس��ی
و فکری جامعه از پاس��توریزه کردن فضای
سیاسی و حضور تنها یک جناح و یا جریان
دوری جوید.وی افزود :این نگاه که گروه ها
و احزاب نمی توانند به نسبت نوع نگاه خود
در یک مکان جمع شده و به بیان دیدگاه های
خود بپردازند در گذشته وجود داشت ولی ما
توانستیم بر این باور غلط خط بطان کشیده
و نش��ان دهیم این توانای��ی در بین نخبگان
سیاس��ی ما وجود دارد که در کمال احترام و
در اوج همدلی درکنار هم بنش��ینند و به بیان
عقای��د و دغدغه های خ��ود بپردازند .وی با
اش��اره به برخی نارضایتی ها در بین احزاب
و گروه های سیاسی نسبت به نگاه دولت ها
به گروه های سیاس��ی گفت :در گذشته یک
نگاه سیاس��ی وجود داش��ت که البته باعث
نارضایتی و ناراحتی ایه های مختلف مردم
و نخبگان جامعه نیز ش��ده بود و آن حضور
مدیران و مسئوان در کنار نخبگان تنها در ایام
انتخابات است که دولت تدبیر و امید باعث
تغییر این روند شد .مکتبی بیان کرد :مدیران
و مس��ئوان دولت تدبیر و امی��د با حضور
در کن��ار نخبگان و متصل کنن��دگان مردم و
مسئوان نش��ان داد بر عزم راسخ خود مبنی
بر پاس��خگویی به مردم پای بند هستند زیرا
یقین داریم این روند خواس��ت رهبر انقاب
و شهدای ایران اسامی است.مدیرکل سیاسی
و انتخابات گلستان با اشاره به وجود قومیت
های مختلف در منطقه افزود :مردم گلس��تان
با وجود تفاوت های فراوان از جمله تفاوت
قومیتی ،مذهبی و دیدگاه های سیاس��ی در
کنار هم زندگی مس��المت آمی��زی دارند و
مدیران سیاس��ی استان نیز تمام تاش خود
را به کار بسته اند که براساس عملکرد خود
ثابت نمایند تنها شایس��ته س��ااری مبنای
انتخ��اب اس��ت.وی تصریح ک��رد :اصاح
طلب��ی و اصولگرایی را دو روش حکمرانی
م��ی دانیم ن��ه بنگاه اقتصادی برای کس��ب
درآمد و یا قدرت و از همین رو هیچ راهی
نیست جز اینکه کار را به شایستگان بسپاریم
تا به سرمنزل مقصود برسیم و این استراتژی
کان و رویکرد مدیران دولت تدبیر و امید
می باش��د و مدعیان بدانند چنانچه شایسته
نباشند بهره مندی از یک جناح،مذهب و یا
قومیت خاص نمی تواند ضامن رس��یدن به
هدف باشد.مکتبی در ادامه گفت :این باور
در مدیران وجود دارد که مناصب حق الناس
هستند و حتی اگر ریزبینانه به این موضوع
بنگرید متوجه خواهید شد در  ۱۰ماه اخیر
در استان گلستان هیچ انتصابی بدون شایسته
س��ااری اتفاق نیفتاده اس��ت زیرا خود را
متعهد به رهبر معظم انقاب ،خون ش��هدا
و مردم می دانیم و از همین رو بدون توجه
به تعارفات سیاسی و اجتماعی تنها به دنبال
مدیران واقعی و شایس��ته هستیم .مدیرکل
سیاس��ی و انتخابات اس��تانداری گلس��تان
اف��زود :فرمان��داری گنبدکاووس توانس��ته
در زمینه سیاس��ی ب��ه رتبه برتر در اس��تان
گلستان برس��د و دلیل آن توجه به احزاب
و گ��روه های مختلف در هم��ه زمینه ها و
کس��ب رضایتمندی و تعامل سازنده است.
مکتبی بیان کرد :ما به دنبال توس��عه متوازن
قدرت در استان گلستان بوده و هستیم و در
این مس��یر مردم می بایست قدرتمند باشند
و داش��تن این موهبت تنها از مس��یر وجود
احزاب قوی و رس��انه های پویا است و در
این راس��تا می بایس��ت زمینه های آن را نیز
فراه��م کرد زی��را مردم ق��وی صاحب فهم
هس��تند و مس��ئوان باید در مقاب��ل آزادی
بیان م��ردم تحمل ش��نیدن انتق��اد در برابر
عملکرد خود داشته باشند.مدیرکل سیاسی
و انتخابات گلستان خاطرنشان کرد :مدیران
محتاج مشورت با نخبگان جامعه هستند و
گفتگو با این قشر از جامعه باعث باا رفتن
انگی��زه در روند و پیگیری کارها به صورت
مناسب تر با استفاده از خرد جمعی است که
در نهایت به ارتقای س��طح کارهای مدیران
منجر خواهد ش��د.به گ��زارش ایرنا ،در این
نشس��ت ک��ه در فرمانداری گنب��دکاووس
برگزار شد ،عاوه بر فرماندار این شهرستان
و معاون اداره کل سیاسی استانداری گلستان،
برخ��ی از فعاان سیاس��ی منطقه نیز به بیان
دیدگاه های خود پرداختند.
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