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يادداشت اول

باید ها و شایدهای
فضای مجازی در گلستان
احسانمکتبی
در ماه گذشته دو شکایت
از فعللاان فضللای مجازی
،فضای حقیقللی را ملتهب
کرد این نوشللته می کوشد
به گونه ای دقیقتر مساله را
طرح نموده؛راهی برای گفت
و شللنود فراهم کند .بدیهی است کوشیده ام
بسیار خاصه بر اساس دو دهه تجربه روزنامه
نگاری و فعالیت سیاسی و اجتماعی نوری بر
تاریکی این مباحث بیفکنم و حتی اامکان راه
برون شد را نشان دهم ،امیدوارم راهی به دهی
برده باشم .یکی از مباحث مهمی که همواره
روزنامه نگاران و نویسللندگان چه در عرصه
مجازی و چلله در فضای حقیقی از آن گایه
داشته و دارند آن است که نباید شخص ،نهادیا
سازمانی از آنها به دستگاه قضایی شکایت برد
و تاکید می کنند شاکیان نیز می توانند از همین
ابزار یعنی فضای مجازی و نوشتار برای پاسخ
گویی بهره ببرندو...اما از سوی دیگر شاکیان
مدعی آن هستند که به آنها توهین شده است
و یا آنکه خبری جعلللی و دروغ درباره آنها
منتشر شللده است آنهامعتقدند دنیای رسانه
منصف نیسللت و حق تضییع شده ی آنها را
نمی تواند به آنها باز گرداند به این خاطر آنها
مجبورند از دسللتگاه قضایی بخواهند تا حق
آنها را بسللتاند.این مسللاله ای است که در
چارچوبهای معلوم و آشللکار از سوی دو
طرف اعان می شود و هریک سعی دارند
دیگری را به پذیرش اسللتدال خود ملزم
نماید اما چند نکته در این میان هسللت که
باید به آن توجه شود.
الف_حقوق و اخاق
باید بپذیریم دنیای ما دنیای تزاحم حقوق
اسللت ،گسللترش دانایی منجر به آن شده
است که همگان به دنبال حفظ حقوق خود
باشند و از هر راهی برای دفاع از خود بهره
ببرند برخی با بهللره بردن از مکانیزم های
اخاقی و برخی با استفاده از توانمندیهای
حقوقی در پی به کرسی نشاندن آمال خود
هسللتند ،بنابر این باید بین رفتار اخاقی و
عمل حقوقی در چنین مساله ای مرز قائل
بود و اذعان داشللت ممکن اسللت اعمال
برخی حقوق را شهروندان منطبق با اخاق
ندانند _اگر چه ایده ال آن اسللت که همه
رفتارهای حقوقی منطبق بر اخاق باشد تا
جامعه نیز پذیرای آن احکام باشللد_اما در
مساله ی اخیر شکایت ها از فعاان عرصه
مجازی نیز دقیقا همین اتفاق افتاده اسللت
،فعللاان عرصه مجازی شللکایت از خود
را امللری غیر اخاقی مللی دانند و مدعی
هسللتند که در دنیای فناوری شللکایت از
اهل قلم یک رفتار قرون وسللطایی است و
نباید چنین اتفاقی صورت پذیرد خصوصا
از سللوی نهاد ها و سازمانهای حکومتی و
منتسللبین به آنهاو از جانب دیگر شاکیان ،
معتقدند راهی برای اسللتیفای حقوق شان
جز شللکایت قضایی وجود نداشللته است
ضمللن آنکه رفتار فعاان عرصه مجازی را
اخاقی و حرفلله ای نمی دانند و معتقدند
بلله هر حال باید برای آزادی هم مرز هایی
تعریف کرد.
ب_آزادی ،امر مقدس
همواره روزنامه نگاران و فعاان فضای
مجازی اذعان می دارند که آزادی بیان امری
مقدس است و نباید هیچ امری مانع اشاعه
این حق شود  ،البته همگان اذعان دارندکه
آزادی ودیعه خداداد است و نباید آن را
از کسی سلب کرد ،این البته نکته مهمی
است اما سوال این است آیا تنها آزادی
امری مقدس است ،آیا راست گویی مقدس
نیست ،آیا دروغ بستن به کسی سواستفاده
از امر مقدس آزادی نیست ،آیا تهمت ناروا
به کسی در سایه امر مقدس آزادی جامعه
را به ناکجا آباد نمی برد و چنانچه شهروند
یا نهادی مدعی بود که فعالی در روزنامه یا
فضای مجازی به او تهمت زده است آیا می
توان حق قانونی او برای شکایت را به انحا
مختلف از او سلب کرد تا به هر دلیل جرات
یا توان شکایت را پیدا نکند .می بینید که
مساله به آن سادگی ها هم نیست ،آزادی
،عدالت،برابری،راست گویی،مهربانی،احترام
و ....همه اموری مقدسند اما در جایگاه خود
می توانند در مصادیق دارای معارض باشند
،معارضانی که گاه ضد یکدیگر به نظر می
آیند ،اینک در چنین تزاحمی از امور مقدس
برای اداره جامعه و تمشیت درست آن باید
اندیشید،چه باید کرد؟
ادامه در صفحه ۲

وضعیت ساخت و ساز
در گلستان فاجعه است
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سردار آزمون شبیه
مسی نیست !

نیازسیبزمینیگلستان
به فرآوری
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جشنوارهملیدستاوردهای
دانشجویان پیام نور در گلستان
برگزار می شود.

به بهانه  17دی پنجاه و یکمین سالروز
درگذشت غامرضا تختی

نیمقرنجاودانگی
 ۱7دی امسللال نیز «ابن بابویه»ی شللهر ری ،نظاره گر
مردمی بود که با گذشت نیم قرن ،به احترام جهان پهلوان
خود بر سر مزارش حاضر شدند تا باری دیگر یادش را
در دل هاشللان زنده نگه دارند و ثابت کنند این روزهای
بی اسللطوره ،رای شان مال آور می گذرد؛ قهرمانی که
معتقدند بعد از  5۱سال ،تکرار نشده است ،او که وقتی
هللم که باخت از روی دوش همیللن مردم پایین نیامد.
حاا نیم قرن گذشته اسللت ،نیم قرن از روزی که پس ِر
خانی آباد چشم از جهان فرو بست تا جاودانه شود .اما
آنچه پس از این همه سال «غامرضا» را نه تنها در دنیای
گوششکستهها ،که در جهان جاودانه کرده ،افتخارات
و مدال های خوشرنگش در عرصه کشتی نیست؛ مرام
جهان پهلوان ،نامللش را به تاروپود تاریخ ایران گره زده
اسللت.راز ماندگاری «تختی» ،داستانی طوانی است که
تمللام آن در این مجال نمی گنجد .حرف از «غامرضا»
اسللت که بعد از نیم قرن ،منتقللدان و موافقانش یکدل
معتقدند تا امروز تکرار نشللده است تا بر نام و آوازه ی
پهلوا ِن جوا ِن آن روزها ،حتی پس از گذشت نیم قرنُ ،مه ِر
«باطل شد» نخورد .هفده دی امسال هم که از راه رسید باز
هم این جمله تکرار شد که «اسطوره هرگز نمی میرد» و
«غامرضا تختی» همان نامی است که هرچند سن و سال
مان قد نمی دهد تا با روزهایی را مرور کنیم که خیلی ها
از آن با غرور یاد می کنند

هفتاد و دومین زادروز
قلندر موسیقی ایران در
گرگان برگزار شد
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 ۴۴5پروژه ویژه ایام دهه فجر
در آق قا افتتاح می شود

عضوکمیسیونصنایعومعادنمجلسبابیاناینکهتسهیات
چاره رونق تولید در گلستان نیست ،گفت :زیرساختها در
شهرک هزار هکتاری اترک فراهم شده اما همچنان جذابیتی
برای سللرمایهگذاری ندارد .به گزارش مهر ،چندی اسللت
دولت تاش دارد با پرداخت تسهیات در تولید و اشتغال
رونق ایجاد کند در حالی که مسئوان از رتبه خوبی گلستان
در این حوزه در کشور خبر میدهند اما نمایندگان مردم در
مجلس شورای اسامی معتقدند آمارهای ارائه شده از سوی
مدیران خیلی با واقعیتهای موجود در جامعه منطبق نیست.
با نماینده مردم شللهرهای بندرگز ،کردکوی ،بندرترکمن و
گمیشان و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای
اسامی حول محور موضوعات اقتصادی و صنعتی گلستان
به گفتگو نشستیم.رامین نورقلی پورمعتقد بود تسهیات
رونق تولید عاج واقعی توسللعه و تولید نیست و دولت
باید تسهیات ارزان قیمتتری در اختیار تولیدکنندگان قرار
دهد تا تضمین کننده رشد اقتصادی ،تأمین و ایجاد اشتغال
و کاهش بیکاری باشللد.این گفتگللو از موضوع پرداخت
تسهیات رونق تولید در استان آغاز و به موضوع منطقهآزاد
اینچه برون و تجارت با ترکمنستان ختم شد.
دولت تاش کرد با پرداخت تسهیات ،رونق نسبی در
تولید استان و کشور ایجاد کند ،به نظر شما پرداخت این
تس��هیات رونقی در واحدهای صنعتی و معدنی استان
ایجاد کرده است؟یکی از مسائلی که واحدهای صنعتی و
تولیدی استان با آن مواجه هستند کمبود نقدینگی و بدهی
گسترده به بانکهاست که بخشی از آن به نظام مالی کشور
بازمیگردد و نمیخواهیم به این مسائل بپردازیم .دولت برای
اینکه بتواند بخشللی از مشکات راحل بکند به پرداخت
تسهیات رونق تولید روی آورد و تا حدودی موفق شد .اما
پس از تاطمهای اقتصادی در کشور بررسیها نشان میدهد
پرداخت این تسللهیات در درازمدت نتوانسته بهصورت
پایدار حرکت واحدهای تولیدی را تداوم دهد.
به نظر میرس��د صحبت ش��ما کلی اس��ت و مختص
گلستان نیس��ت؟تا حدودی .سود این تسهیات بااست؛
هرچند دولت سللود آن را تقبل کللرده (نه بهطور تضمین
شده) با توجه به محدودیتهای موجود تحقق این وعده

فرمانللدار آق قللا گفللت :در ایام دهلله فجر ۴۴5
پروژه با اعتبار  ۲۶۶میلیارد تومان در آق قا افتتاح
می شللود .به گزارش مهللر ،امانگلللدی ضمیر در
نشست صمیمی سرپرست معاونت سیاسی ،امنیتی
و اجتماعی اسللتانداری گلسللتان با فعاان سیاسی
و اجتماعی شهرسللتان آق قا که با رویکرد سللفر
کاروان تدبیر و امید به گلسللتان برگزار شد ،اظهار
کرد :در شهرسللتان آق قا از وضعیللت اجتماعی
خوبی برخورداریم و با همکاری جمعی از خیرین
اجتماعی تاش می کنیم تشللکل های مدنی را در
شهرسللتان آق قا گسللترش دهیم .وی افزود :در
گذشللته  ۱۴تشللکل مردم نهاد در این شهرستان به
ثبت رسللیده بود و به تازگی پنج موسسلله خیرین
اجتماعللی جدید به ثبت رسللید .ضمیللر ادامه داد:
در دهه فجر سللال گذشللته  ۴5پروژه با اعتبار بالغ
بر ۴۳میلیارد تومان افتتاح شللد اما در سللال جاری

 ۴۴5پللروژه با اعتباری بالغ بللر ۲۶۶میلیارد تومان
که جهشللی ده برابری نسللبت به سللال گذشته را
داراسللت در دهه فجر سال جاری افتتاح می شود.
وی تصریللح کرد :ایللن موضوع محقق نمی شللد
مگر با حضور سللرمایه گزاران بخش خصوصی در
شهرستان آق قا و سرمایه گزارانی که امیدشان به
ماسللت تا بتوانیم امنیت سللرمایه گذاری آن ها را
تامین کنیم.ضمیر گفت :اولویت شهرسللتان آق قا
تامین امنیت سللرمایه گذاران بوده و خوشللبختانه
از ایللن مبلغ نزدیک بلله  ۱۸۰میلیارد تومان مربوط
به سللرمایه گزاران بخش خصوصی اسللت که در
این شهرسللتان شللغل ایجادمی کننللد و قالب این
پروژه هایی که ایجاد می شللود اشتغال زایی است.
فرمانللدار آق قللا اظهار کللرد :پروژه شللورابه ید
گلسللتان به عنوان یکی از پروژه های که در سطح
کشللور تک بوده می تواند اشللتغال زایی خوبی را

تسهیاتچارهرونقتولیدنیست
دولت قطعی نیسللت.
ایللن پنج درصللد هم
نمیتواند رشد صنایع
را تضمین کند .دولت
باید تسللهیات بسیار
ارزان قیمت در اختیار
تولیدکنندگان قرار دهد
تا تضمین کننده رشللد
اقتصادی ،ایجاد اشتغال
و کاهش بیکاری باشد.بر اساس آمار ارائه شده گلستان،
یکی از محدود استانهای موفق کشور در رقم پرداختی
تسهیات به تولیدکنندگان بوده اما نتوانسته رونق نسبی در
استان ایجاد کند.
دلیل اصلی این موضوع؟
شرایط اقتصادی پیش آمده باعث شده واحدهای نیمه تعطیل
بسیاری داشته باشیم شاید بتوان گفت این موضوع یک عامل
خنثی کننده برای فعالیتهای رونق تولید در استان باشد اما
آنچه مشخص است اینکه تسهیات رونق نتوانسته عاج
واقعی توسعه و رونق تولید باشد.
وضعیت گلس��تان را در صنایع تبدیل��ی چگونه ارزیابی
میکنید؟متاسللفانه در این حوزه هم رشد خوبی نداشتهایم
و خیلی شللعار دادهایم .دولللت درخصوص صنایع تبدیلی
وعدههایی داده که ظرفیت توسعه صنایع تبدیلی در گلستان
وجود دارد اما اتفاق خاصی نیفتاده که در گلستان جهش ایجاد
شللود .این نگاه دولتی به موضوع است اما از طرف دیگر در
حوزهجذبسرمایههایغیردولتیهمخیلیموفقنبودهایم.
چرا؟متأسفانه گلسللتان نه اینکه حائز زیرساختهای ازم
نیست اما شللرایط کمتری برای جذب سرمایهگذار بهویژه
در بخش شللیات و سایر بخشهای کشاورزی دارد و نیاز

به کار و توجه بیشتر در
زیرساختها هستیم که
البته این مهم تنها وظیفه
دولتنیست.
صحبت از ش��عار شد.
چش��م امید خیل��ی از
مسئوان و مردم گلستان
ب��رای جهش اقتصادی
و توس��عهای به منطقه
آزاد اینچه برون بود .ظاهراً باتکلیف است؟شورای عالی
مجمع تشخیص مصلحت نظام که شورای مشورتی است در
بررسیهای انجام شده ایراداتی را درخصوص ایحه مناطق
آزاد به شورای نگهبان مطرح و اعام کرد و همین امر باعث
شدایحهبهمجلسبرگشتبخورد.
چهایراداتی؟
عمدت ًا موضوع بار مالی که میتواند به دولت وارد کند.
سرنوشتآنچهمیشود؟نیازاستدرمجلسبیشتربررسی
کنیم .اگر مجلس بر این مصوبه اصرار داشللته باشد ،مصوبه
مجدد به شور گذاشته میشود و قاعدت ًا باید دوباره به مجمع
تشخیص مصلحت نظام برای بررسللی ارسال شود و بنده
نسبت به تصویب آن در شورای نگهبان خوشبین هستم.
در زمان تصویب در مجلس ،وسعت منطقه آزاد اینچه
برون کاه��ش چهار هزار هکتاری داش��ته ،دلیل این
کاهش چه بوده است؟مساحت منطقه آزاد اینچه برون
 ۱۴هزار هکتار بود که در جلسه مشترک استاندار ،مجمع
نمایندگان گلستان و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس
نهایی و مصوب شد اما در مصوبه جلسه بعدی که بدون
اطاع اسللتاندار و اعضای مجمع نمایندگان گلستان در
محل کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار شده بود ،سطح
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به همراه داشللته باشللد ،ایجاد تجهیللزات نیروگاه
 ۲5مگاواتللی علی رغم موضوعللات گمرکی وارد
کشللور شللده و ما در حال تامین زمین هسللتیم و
حللدود  ۴7میلیللارد تومان اعتبللار دارد.وی گفت:
اسللتاندار گلستان تاکید داشت در جذب تسهیات
روسللتایی که حدود  ۱۲میلیارد تومان سهم آق قا
بود تاش کنیم و ما از ظرفیت شهرسللتان استفاده
کردیم و ایللن رقم را به  ۱7میلیللارد و۲۰۰میلیون
تومان رسللاندیم که بستر خوبی برای اشتغال زایی
بود بهره بردیم.ازم به ذکر اسللت در این نشسللت
مباحثللی چون مشللکات آبی در برخللی از نقاط
شهرسللتان ،راه اندازی بیمارستان اعصاب و روان،
رسللیدگی جاده های پر خطللر آق قا ،چهار بانده
شللدن مسللیر نوکنده تا بندرترکمن و آق قا ،بیمه
هنرمنللدان صنایع دسللتی ،نبود مصلللی برای ادای
نماز و  ...مطالبه شللد.
را بللر روی  ۱۰هزار هکتار بسللته بودند؛ این مصوبه به
سرعت وارد صحن علنی شد و فرصت هرگونه اقدامی
را از نمایندگان گلستان گرفت.
ظاهراً این محدوده چهار هزار هکتاری در گمیش��ان
و حوزه استحفاظی شما بوده است؟بله ما اصرار کرده
بودیللم منطقهای برای اتصال منطقلله آزاد به دریا درنظر
گرفته شللود و روی نقشه هم این محدوده که در شمال
گمیشان در ساحل خزر بود ،مشخص کرده بودیم .حاا
با برگشللت ایحلله امید داریم بتوانیم این مسللاحت را
بازگردانیم هرچند ساده نیست و به مصوبه هیئت دولت
نیاز دارد.
وق��ت و انرژی نمایندگان و مدیران گلس��تان صرف
منطقه آزاد ش��ده در شرایطی که ما از ظرفیت منطقه
ویژه اقتصادی اترک نتوانستهایم استفاده کنیم.
شرکت شهرکها ،زیرسللاختهای ازم در شهرک هزار
هکتللاری اترک را فراهم کرده اما میزان جذابیت به لحاظ
زیرساختی ،دسترسی به جاده و شهرها برای سرمایهگذار
مهم است و بهنظر میرسد اترک از جذابیت و مطلوبیت
ازم بللرای سللرمایهگذاران برخوردار نیسللت و به دلیل
نارسللا بودن زیرسللاختهای صنعتی در شللمال استان،
سرمایهگذاران هماکنون رغبتی چندانی ندارند و این منطقه
ویژه اقتصادی شاید در میان مدت مورد توجه قرار گیرد.
ما مناسبات و مشترکات بسیاری به کشورهای همسایه
به ویژه ترکمنس��تان داریم .آیا تاکنون از این ظرفیت
برای توس��عه تجارت بهره بردهایم؟بله ما مشللترکات
فرهنگی و زبانی عمیقی با ترکمنستان داریم و ترکمنستان
ظرفیت بزرگی در تجارت دارد اما متاسفانه نتوانستهایم
از این ظرفیت بزرگ و بکر بهره ببریم؛ چرا که بخشللی
از توسعه تجاری با ترکمنستان وابسته به توسعه روابط
بینالملل و دیپلماسللی خارجی ما با همسایگان است و
در سالهای اخیر دیپلماسی فعال با همسایگان را کمتر
شاهد هستیم و همین امر یکی از عوامل مهمی است که
روابط تجاری و اقتصللادی ما را محدود کرده .این مهم
نیازمند عزم ملی است و باید نگاه و سیاستهای دولت
به همسایگان مورد تجدیدنظر قرار گیرد.

کوثر قندهاری -به مناسبت چهلمین سالگرد
پیروزی انقاب اسللامی و سی امین سالگرد
تاسللیس دانشللگاه پیام نور،جشللنواره ملی
دسللتاوردهای دانشجویان پیام نور برگزار می
شود.مدیر کل فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه
پیام نور با بیان اینکه امسللال گلسللتان میزبان
جشنواره ملی دسللتاوردهای دانشجویان پیام
نور اسللت،گفت:این جشللنواره هر سال در ۳
بخش مجزا؛حرکت،رویش و نشریات برگزار
می شود.اما امسال به مناسبت چهلمین سالگرد
پیروزی انقاب اسللامی و سی امین سالگرد
تاسیس دانشگاه پیام نور،این  ۳جشنواره در هم
ادغام و به صورت باشکوه تری برگزار خواهد
شد.ناصر محمدی گفت۴۰۰۰:انجمن،کانون و
نشریه در دانشگاه پیام نور کشور فعالیت می
کنند که از میان آنها حدود  ۲۰۰نفر از نخبگان
دسللتاوردهای خود را در اسللتان گلستان به
نمایش می گذراند.وی افزود :این جشللنواره
از تاریخ  ۲۶لغایت  ۲۹بهمن ماه سللال جاری
برگللزار خواهد شللد.همچنین دفتر دبیرخانه
تقریب مذاهب دانشللگاه پیللام نور با حضور
دکتر محمدی صبح سه شنبه افتتاح شد.دکتر
محمدی در این باره گفت:با مصوبه شللورای
فرهنگی دانشللگاه پیام نور کشللور،دبیرخانه
تقریب مذاهب اسللامی در دانشگاه پیام نور
گلستان افتتاح شد زیرا گلستان نمونه و الگوی
خوبی در زمینه تقریب مذاهب و اتحاد است.
وی افزود :پس از پیروزی انقاب اسللامی از
سال  ۶۹مجمع جهانی تقریب مذاهب به فرمان
رهبر معظم انقاب اسللامی تشللکیل شد و
اکنون به حرکتی بین المللی تبدیل شده است
.و تقریب بیش از حرف نیازمند عمل است و ما
به تقریب اخاق نیازمندیم .
محمدی تصریح کرد:در  ۱۴استان کشور اهل
تسنن و تشیع با اتحاد در کنار یکدیگر زندگی
می کنند و دفتر دبیرخانه تقریب دانشگاه پیام
نور مختص به اسللتان گلسللتان نیست،بلکه
کشوری می باشد و از استان های دیگر جهت
هم فکری و هم اندیشی دعوت خواهد شد. .

مدیر کل سیاسی استانداری گلستان:

سفر رییس جمهور
به گلستان

مدیرکل سیاسی و انتخاباتی استانداری گلستان
با اعام این خبر که هفته آینده رییس جمهور
مهمان گلستانی ها خواهد بود گفت :باید تاش
شود مطالبات اصلی مردم استان در بازی سیاسی
عده ای فراموش نشود و توسعه گلستان محور
مطالبات باشد .احسان مکتبی عصر سه شنبه در
نشست خبری خطاب به اصحاب رسانه اظهار
کرد :باید تاش کنیم در سفر رئیس جمهور به
گلستان مطالبات اصلی مردم در بازی سیاسی
عده ای فراموش نشود و چیزی به سفره مردم
اضافه شود.وی افزود :توسعه استان باید محور
مطالبات ،خواسته ها و چانه زنی های سیاسی
در این سفر باشد.مدیر کل سیاسی -انتخاباتی
استاندار گلستان ادامه داد :بحران کم آبی ،توسعه
نیافتگی،تخریبمحیطزیستوراهآهنازمهم
ترین چالش های استان است که پیگیری در رفع
هر یک از آن ها در توسللعه استان موثر است.
مکتبیتصریحکرد:تاشداریماینموضوعات
محوری را در سللفر رئیس جمهور به گلستان
مطالبهوسپسپیگیریکنیم.
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