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طرح پاکسازی حریم جادهها
در گلستان اجرا میشود
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گلستان گفت:
طرح پاکس��ازی حریم جادهها از دستفروش��ان از فردا
اجرایی میشود تا آمار تصادفات کاهش یابد .به گزارش
تسنیم ،مهدی قاسمی در دومین جلسه پیشگیری از وقوع

دادستان کل کشور با اشاره به تخریب جنگل ها
از جمله در ناهارخوران گرگان؛ رودربایستی و
توصیههای بی مورد را مهمترین مانع در اجرای
قانون و برخورد با متخلفان اعام کرد.
روزنام��ه اطاعات به نقل از حجتااس��ام
والمس��لمین منتظری در همای��ش معاونین
حقوق عامه دادستانهای مراکز استانها در قم
با بیان اینکه اجرای قوانین پشت سد تعارفات
و توصیههای بی مورد متوقف ش��ده اس��ت
افزود :متاسفانه جریانات سیاسی را هم میتوان
ب��ه این موان��ع اضافه ک��رد.او نبود هماهنگی
بین دس��تگاههای اجرایی ،تبانی و س��اخت و
پاختهای پشت صحنه و تبعیض در برخورد
با متخلفان را از مهمترین مشکات پیش روی
دستگاه قضایی و دستگاههای دولتی در اجرای
قوانین و برخورد با تخلفات برشمرد و افزود:
متاسفانه در برخی پروندهها افرادی با توصیهها و
سفارش مانع اجرای قانون میشوند.
وی دفاع از حقوق عمومی جامعه را از مهمترین
وظایف معاونان حقوق عامه دادستانها اعام
ک��رد و گفت :در جایی که منافع عمومی مردم
در خطر است و فرد خاصی هم مدعی نیست،
معاونان حقوق عامه باید وارد میدان شوند و از
حقوق مردم صیانت کنند.دادس��تان کل کشور
تعرض به منابع ملی مانن��د آب،خاک ،دریا و
جنگل را از مصادیق بارز حقوق عامه برشمرد
و اف��زود :امروز تعرض ب��ه منابع ملی به یک
معضل بزرگ تبدیل شده و هرجا آب و هوای
خوش��ی دارد در تیر رس ماکین و پولداران و
خوشگذرانانقرارگرفتهاست.ویافزود:عدهای
س��رمایه دار با تعرض به منابع ملی و ساختن
بناهای مجلل و پرهزینه آن هم به طور شبانه و
با تبانی برخی از مسئوان کاربری مناطق زیادی
از کشور را تغییر داده اند.منتظری دست اندازی
افراد س��ودجو به منطقه جنگلی ناهار خوران
گ��رگان را از مصادیق بارز جنگل خواری بیان
کرد و یادآور شد :در بازدیدی که از این منطقه
داشتیم بیش از ۶۰۰۰ویا با تخریب جنگلها به
صورت غیرقانونی ساخته شده است.
وی دادستانهای کشور را مکلف کرد با جدیت
و قاطعیت و بدون ماحظه و توصیه وارد صحنه
شوند و نگذارند عدهای گردن کلفت پولدار و
مرفه بی درد به حریم رودخانهها ،جنگلها و
دریاها تجاوز کنند.دادس��تان کل کشور افزود:
تا کی باید در خواب باش��یم؟ باید دادستانها
از خواب بیدار ش��وند و نگذارند فاجعه از این
وضع عمیقتر ش��ود .وی کم کاری و کوتاهی
مسئوانراسببوقوعچنینفجایعیدراراضی
ملیدانستوگفت:کوتاهیدادستانهاوبرخی
از وزرا اموال عمومی مردم را به این حال و روز
نشانده است.دادستان کل کش��ور افزود :مگر
امکان دارد یک شبه کوه را ببرند و چنین ویایی
بسازند؟ کی مسئول این فاجعه ملی است؟

تله کابین علی آباد کتول
پس از  4سال بازگشت
سرمایه خواهد داشت

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گلستان
گفت :ب��ا راه اندازی تله کابین علی آباد کتول
می ت��وان پس از چهار س��ال س��رمایه آن را
بازگرداند .به گزارش مهر ،حسین پیش قدم با
بیان این که پروژه تله کابین علی آباد در کارگروه
گردشگری مصوب شد و مطالعات آن در حال
انجام بوده اظهار کرد :بخش خصوصی به دنبال
مصوبات حوزه جنگل است و می تواند پروژه
اثرگذاری در استان باشد.وی افزود :این پروژه
می تواند پس از چهار سال بازگشت سرمایه
داش��ته باش��د و امیدواریم بخش خصوصی
مصوبات آن را هر چه زودتر پیگیری کند.پیش
قدم با اشاره به فعال شدن دوباره برخی بنگاه
های اقتصادی در گلس��تان تصریح کرد :بیش
از  ۱۵درص��د بنگاه های اقتصادی که چندین
سال تعطیل شده بودند دوباره فعال شدند.وی با
اشاره به واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی
یادآور شد :نشستی با استان های شمالی مهرماه
در گلس��تان برگزار می ش��ود و دستگاه های
اجرایی پروژه های قابل واگذاری را معرفی کنند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گلستان
خاطرنشان کرد :برخی از بخش های خصوصی
برای ارائه پروژه های خود اقداماتی انجام دادند
که مورد بررسی قرار گرفت.پیش قدم تصریح
کرد :ایجاد شهرک کشاورزی در شمال گلستان
از طریق پژوهش��کده محیط های خشک در
دستور کار قرار دارد و نیازمند  ۱۰۰هکتار زمین
است .وی افزود :پروژه شهرک گیاهان دارویی
در استان هم قرار است توسط جهاد دانشگاهی
اجرا ش��ود که می توان از ظرفیت شرکت های
دانش بنیان هم استفاده کرد.پیش قدم با بیان اینکه
بندرترکمنظرفیتخوبیبرایگردشگریدارد،
اضافه کرد :فرماندار شهرستان مکاتبه ای برای
آزادسازی قسمت هایی از این شهرستان کرده
که می تواند تحولی در گردشگری بندرترکمن
ایجاد کند و اعتباراتی برای ایجاد اسکله شناور
در بندرترکمن پیش بینی شده است.وی ادامه
داد ۱۱۹:روستای استان گلستان در طرح توسعه
اقتصادی و اشتغالزایی روستایی و تولیدات و
صادرات محور کردن قرار دارند.

تلفات ناش��ی از تخلفات رانندگی اظهار داشت :راکبان
موتورسیکلت بیشترین آمار قربانیان ناشی از تصادفات در
گلستانکهبیاحتیاطیاصلیترینعاملایننوعتصادفات
هستند .معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان
گلستان تاکید کرد 2 :عامل اساسی عاوه بر بیاحتیاطی
موتورس��واران در تصادفات فوتی در استان نقش دارند،
دستفروشان حاش��یه جادهها و راهاندازی کارناوالهای
شادی اس��ت .قاس��می تصریح کرد :برای مقابله با این
 2مش��کل  2تصمیمگیری انجام ش��د و از ف��ردا طرح
پاکس��ازی حریم جاده از دستفروشان اجرایی میشود و

در ای��ن طرح ابتدا به صورت پایل��وت در جاده گرگان
به س��مت فاضل آباد اجرایی میش��ود و ب��ا این افراد
برخورد قانونی میش��ود .معاون پیش��گیری از وقوع
جرم دادگستری گلستان درباره راهاندازی کارناوالهای
ش��ادی در مراسمهای عروس��ی هم گفت :راهاندازی
این کارناوالها یکی از عوامل عمده تصادفات اس��ت
و درچند روز گذش��ته هم ش��اهد اینگونه تصادفات
بودیم که ریش��ه تازهترین آن مرگ  ۴نفر رقم خورد.
قاسمی اظهار داشت :ما مخالف برپایی شادی نیستیم
اما از م��ردم میخواهیم با رعای��ت قوانین و مقررات

زمینه تصادفات را کاهش دهند و عروس��ی را تبدیل
به عزا نکنند .معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری
گلستان بحث سرویس مدارس را با توجه به نزدیک آغاز
سال تحصیلی جدید از موضوعات دیگر این جلسه اعام
و تصریح کرد :بیش از  ۱7هزار دانشآموز از س��رویس
استفاده میکنند و باید افرادی که از این سرویسها استفاده
میکنند برچسب سال  ۹7-۹۶را در روی خودروی خود
نصب کنند .قاسمی تاکید کرد :با سرویسهای فاقد لگو
در استان گلستان برخورد میشود و مجوز آنها به عنوان
سرویس مدارس ابطال میشود.

رنج گلستان از كمبود فضای آموزشی
سال تحصیلی جدید تا کمتر از چند هفته دیگر آغاز میشود
و پیشبینیها نشان میدهد که امسال  ۳2۵هزار دانشآموز
راهی مدارس استان گلس��تان می شوند .به گزارش ایرنا،
آیس��ودا حقی در همشهری گرگان نوشت :این در حالی
است که به رغم بهسازی و ساخت مدارس تازه تاسیس،
گلستان همچنان با کمبود فضای آموزشی و وجود مدارس
تخریبی روبه روس��ت .کمک خیران مدرسه ساز و بنیاد
برکت هم نتوانسته شادی تحصیل در مدارس نوساز را برای
همه دانش آموزان گلستانی به ارمغان بیاورد .بر اساس آمار
اکنون  ۱۱هزار و  7۰۰کاس درس دولتی در قالب 2۱۵۳
مدرسه در گلستان وجود دارد که به گفته مدیرکل نوسازی
و تجهیز مدارس استان این تعداد کاس درس جوابگوی
رفع نیازهای تحصیلی دانش آموزان و کادر آموزشی نیست.
بهرهبرداری از  ۱۳۶کاس درس جدید
عماد مخدومی با بیان اینکه  2۵درصد مدارس فعلی استان
استحکامازمبرایتحصیلراندارند،گفت:بهغیرازمدارس
تخریبی ،مدارس نیمه تخریبی نیز نیاز به مقاوم سازی دارند.
وی افزود :در س��الهای اخیر منابع تخصیص داده شده و
کمکخیرانمدرسهسازنتوانستهنیازهایتحصیلیبسیاری
از دانشآموزان گلستانی را برآورده کند .این مسئول در ادامه
از افتتاح  ۱۳مدرس��ه در س��ال تحصیلی جدید خبر داد و
افزود :با توجه به افزایش دانشآموزان ابتدایی در سال جاری
 ۱۳۶کاس درس به مجموع  ۶7۱۰کاس ابتدایی اضافه
خواهد شد .مخدومی از اعتبار  ۱۰میلیارد تومانی به منظور
ساخت مدارس سخن گفت و افزود :این رقم برای ساخت
 ۱۳مدرسه تازه تاسیس با  7۸کاس درس و در زیربنایی به
متراژ  ۸۳2۴متر مربع هزینه شده است .وی افزود :به منظور
استانداردسازی مدارس مبلغ  ۶میلیارد تومان برای ساخت

گلستان در تولید گندم می تواند
به رتبه نخست کشور برسد
استاندار گلستان گفت :گلستان می تواند در تولید گندم
به رتبه نخست کشور برسد و باید هدف گذاری در
این بخش انجام دهیم .به گزارش مهر ،حسن صادقلو
در جلسه س��تاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گلستان،
اظهار کرد :گلستان رتبه دوم کشور در تولید گندم را
در اختیار دارد و ما با اس��تان خوزستان که دارای رتبه
رئیس اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گرگان گفت :توجه
به کارآفرینی ،گام مثبتی در جهت افزایش منابع ملی ،کاهش
نرخ بیکاری و توس��عه شهرها و روستاها خواهد بود .به
گزارش مهر ،موس��ی بی باک در حاشیه برگزاری کارگاه
آموزش��ی کارآفرینی و اش��تغال در تعاون اظهار کرد :در
راستای توسعه کارآفرینی و اشتغال ،بخش تعاون میتواند
ب��ه عنوان یک��ی از مؤثرترین نهادها ،اق��دام و باتوجه به
سیاستهای اصل  ۴۴روحیه کارآفرینی را ترویج کند .وی
اظهار کرد :خوشبختانه تأکیدات و تأییدات به عمل آمده
درخصوص بخش تعاون در قانون اساس��ی ،ف�رمایشات
مقام معظم رهبری و اسناد فرادستی نظام از جمله چشم
ان�داز  2۰ساله ،برنامه چهارم توسعه ،سیاستهای اصل ۴۴
قانون اساسی و سند ملی تعاون ،افق بسیار وسیع و گسترده

کتاب تاریخ معاصر
گرگان چاپ می شود

سرپرست وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری خواستار
توس��عه فعالیت های پژوهش��ی در قرآن توسط حوزه
و دانش��گاه ش��د .به گزارش مهر ،س��ید ضیاء هاشمی
اظهار کرد :گلستان استانی است با اخوت و همزیستی
مس��لمانان شیعه و س��نی در کنار هم ،جلوه زیبایی از
صمیمیت و وحدت را به نمایش گذاش��ته است .وی
با یادآوری اینکه این جشنواره سال گذشته در سیستان
و بلوچستان برگزار شد ،افزود :یکی از پیام های برنامه
های قرآن محور وحدت مس��لمانان است .سرپرست
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ادامه داد :قرآن کتاب
هدایت است و هدف از برگزاری قرآن و عترت تمسک
به قرآن است که از آن بهره مند شویم .وی اضافه کرد:
در واقع این جشنواره صرفا یک رفع تکلیف و مسابقه
فرهنگی و جذاب نیست بلکه انس با قرآن برای زندگی
سعادتمند ماست .وی با بیان اینکه هدایت عبارت است

نسخه اينترنتي
روزنامه گلشنمهر

 ۸۶۸کاس درس و  ۸۰هزار مترمربع آسفالت ریزی هزینه
شده است .این مسئول ،رسیدگی به وضعیت مناطق محروم
را از اولویتهای استان عنوان کرد و افزود :در  ۳سال اخیر
توج��ه ویژهای به دانشآموزان این مناطق انجام گرفته و ۵
طرح مدرسه شبانهروزی بزرگ برای تحصیل دانشآموزان
این محروم و عشایر اجرا شده است .وی از تخصیص 7۰
درصدی اعتبارات به بخش مدرسهسازی خبر داد و گفت:
به علت اضافه شدن مدارس تخریبی به جمع مدارس قبلی
اعتبار تخصیص داده شده جوابگوی رفع مشکات حوزه
آموزشیاستاننیست.
مدرسهاستیجارینداریم
مدیرکل آموزش و پرورش اس��تان با بیان اینکه گلستان
اول است  ۶۰هزار تن در تولید گندم فاصله داریم.وی
افزود :استان گلستان باید سعی کند که در تولید گندم
استان خوزستان را پشت سر گذاشته و به رتبه اول برسد.
وی در خصوص سنتی بودن حوزه دام در استان گفت:
این حوزه باید از سنتی بودن خارج شده و به سمت دام
صنعتی برویم و اقتصاد مقاومتی را در سهم امنیت غذایی
کشور ببینیم .استاندار گلستان با بیان اینکه گیاهان دارویی
بایدپیوستعلمیودانشگاهیپیداکنند،خاطرنشانکرد:
دانش��گاه ها باید گیاهان دارویی را به عنوان یک ارزش
اقتصادینمایانکنندوازآنهااستفادهکنیم.صادقلوتصریح
کرد :گیاهان دارویی در گذش��ته به شکل دانش بومی و
طب سنتی استفاده می شد و اکنون باید از آن در بخش
علمیودانشگاهیبهرهببریم.

دارای مدارس اس��تیجاری نیست ،گفت :اگر چه مشکل
کمبود فضای آموزش��ی داریم ،اما جزو چند اس��تان برتر
در زمینه اس��تیجاری نبودن فضایهای آموزشی هستیم.
محمدرضا وطنی افزود :مدارس استان در تملک آموزش
و پرورش هستند ،اما هنوز نتوانستهایم در امر بهسازی همه
ای��ن مدارس موفق عمل کنیم .وی ،افزایش کمک خیران
را یک��ی از راههای برون رفت از معضل مدارس تخریبی
عنوان کرد و افزود :ضروری اس��ت تا برنامههای جدیدی
برای جذب بیش��ترکمک خیران و افزایش تعداد این افراد
در امر مدرسهسازی به اجر درآید ،چرا که بدون کمک این
افراد ،امکان ساخت همین تعداد مدرسه در استان ممکن
نبود .وطنی ادامه داد :نزدیک به  ۹۹درصد منابع اعتباری این

مرکز داده دانشگاه منابع طبیعی
گرگان به بهره برداری رسید
مرکز داده دانش��گاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
گرگان با حضور سرپرست وزارت علوم ،تحقیقات
و فن��اوری به بهره برداری رس��ید .به گزارش مهر،
آئین افتتاح مرکز داده دانش��گاه علوم کشاورزی و
منابع طبیعی گرگان ظهر دوشنبه با حضور سیدضیا
هاش��می سرپرس��ت وزارت عل��وم ،تحقیق��ات و

توجه به کارآفرینی
در کاهش نرخ بیکاری موثر است
ای را پیش روی بخش تعاون بوجود آورده است.بی باک
ادامه داد :الزام قانونی برای رس��یدن به سهم  2۵درصدی
در اقتصاد ملی در پایان برنامه پنجم توس��عه ،لزوم ایجاد
نهضت فراگیر تعاون را بر همه دلسوزان نظام فرض داشته
است .وی خاطر نشان کرد :در این میان نقش کارآفرینان
متعهد و مؤمن ،نقش بس��یار ممتاز و اساس��ی است و به

تعبیری می تواند موتور محرک توسعه اقتصاد تعاون قلمداد
ش��ود .رئیس اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گرگان در
ادامه تصریح کرد :مجموعه ش��رایط جامع��ه امروز ما از
یک س��و و برنامهها و اهداف مشترکی که بین دو مقوله
کارآفرینی و تعاون وجود دارد از س��وی دیگر ،ضرورت
ارتباط راهبردی این دو مهم را اجتناب ناپذیر می س��ازد.

تاریخ نگار سرشناس گرگان گفت :کتاب تاریخ معاصر
گرگان که از قدیمی ترین منابع در آن استفاده شده ،آماده
چاپ اس��ت .به گزارش مهر ،اسداه معطوفی ،شامگاه
دوشنبه در آیین بزرگداشت روز گرگان که در کانون طه
گرگان برگزار شد ،اظهار کرد :کتاب تاریخ معاصر گرگان
اطاعات زن��ده و موثقی از روزنامه اطاعات اس��ت.
معطوفی گفت :در س��ال ه��ای  ۱۳۱۶ ،۱۳۱۴و ۱۳2۰
تاش ش��د که نام استرآباد را به گرگان تغییر دهند.وی
بیان کرد :استرآباد قدیم چهار دروازه اصلی و یک دروازه
فرعی داشته است ،اولین شناسنامه در استرآباد در سال
 ۱۳۰۵صادر شده و یکی از اولین ها علی اکبر رهبر بوده
است .این محقق و پژوهشگر گرگان توضیح داد :در سال

 ۱۳۱۵اولین کاس های اکابر بزرگساان بی سواد در ۹
ش��هریور در گرگان دایر شد و اکثر آن ها کسبه خیابان
چهارراه میدان بودند .تاریخ نگار سرشناس کشور بیان
کرد :پست استرآباد همپای پست تبریز ،تهران ،رشت و
اصفهان بود که در سال  ۱۳۱7ساخته شد.معطوفی گفت:
در س��ال  ۱۳۱۸شهرداری گرگان به همراهی قزاق های
مهاجر ،خندق های دور تا دور شهر را پر کرد و باروها
را کوبید.وی ادامه داد :س��اخت خیابان میدان شهرداری
تا چهارراه میدان ،شالیکوبی تا شهرداری در سال ۱۳۱۸
مورد توجه قرار گرفت و از سال  ۱۳۱۱تا ۱۳۱۸بنای کاخ
دادگستری فعلی ،شهرداری ،دارایی ،بانک ملی ،پادگان،
بیمارستان پنج آذر تمام شد.این پژوهشگر توضیح داد:

حوزه و دانشگاه پژوهش های
قرآنی را توسعه دهند
از تش��خیص راه از چاه ،گفت :انس��ان ها به ویژه نسل
جوان انتخاب های زیادی در هر مقطع دارند و بر س��ر
دو راهی یا چند راهی قرار می گیرند و قرآن به عنوان
کتاب هدایت آن ها را ارش��اد می کن��د که کدام راه را
انتخاب کنند .هاش��می تصریح کرد :قرآن این امکان را
فراهم کرده که برای تش��خیص راه ضالت و هدایت
ک��دام راه را انتخاب کنیم اما اینکه ما چقدر از آن بهره
گرفت��ه ایم جای تام��ل دارد .وی بیان ک��رد :در جهان

معاصر نسل جوان نسبت وسیع با دین دارند ،دینداری
در جامع��ه رواج دارد و بعض��ا تصور دیگ��ری دارند.
هاش��می گفت :دانشجو ش��خصیتی آرمانگرا ،حقیقت
طلب و نقاد دارد و پرس��ش ه��ا و چالش های نظری
پرس��ش های جدی اس��ت و نمی ت��وان از آن ها فرار
کرد .وی با تاکید بر اینکه این پرسش ها برای دستیابی
به حقیقت است ،افزود :در زندگی روزمره شاهد سبک
های مختلف زندگی هستیم و الگوهای مختلف زیست

نهاد برای کارکنان شاغل در آن هزینه میشود ،اما به دنبال
افزایش  ۵برابری سرانه مدارس با توجه به اختیارات مالی
که به استان ها اعطا خواهد شد ،هستیم.
توجه به خواسته های دانش آموزان مناطق محروم
در ادامه رئیس آموزش و پرورش گنبد کاووس ،به عنوان
دومین ش��هر پر جمعیت گلستان با بیان اینکه بسیاری از
مدارس ش��رق اس��تان همچنان مورد بیمه��ری قرار می
گیرند ،گفت :اقدمات انجام ش��ده نتوانسته خواسته های
آموزش��ی دانشآموزان محروم این مناطق را برآورده کند.
ف��رج اه رزاقی افزود :مدارس روس��تاهای گنبد در حال
تخریب هستند و برخی اعتبارهای در نظر گرفته شده در
سال تحصیلی گذش��ته هنوز تخصیص داده نشده است.
وی افزود :اکن��ون  ۹۳درصد مدارس این شهرس��تان دو
نوبته هستند و این در حالی است که برای سال تحصیلی
جدید نزدیک به  ۱7۰۰دانشآموز پایه اول ابتدایی به جمع
دانشآم��وزان گنبد اضافه خواهند ش��د .رزاقی در ادامه از
کمبود فضای آموزش��ی در  ۳۰مدرسه ابتدایی خبر داد و
گفت :برای رفع کمبود این تعداد کاس درس ،چارهای
جز استفاده از کاسهای کانکسی نیست .وی افزود :با
توجه به مش��کات مالی آموزش و پرورش ،ساخت ۹
کانکس گفته ش��ده ،نیازمند کمک خیران و دستگاههای
اجرایی است .با گذشت  ۱۱سال از شروع طرح بازسازی
و مقاوم س��ازی مدارس تخریبی ،همچنان بس��یاری از
دانشآموزان گلستانی در مدارس تخریبی و نیمه تخریبی
با تجهیزات و فضای نامناسب آموزشی تحصیل میکنند
و با وجود س��اخت مدارس جدید در چند س��ال اخیر،
تحصیل زیر سقفهای فرسوده وکاس های کانکسی
سهم آنان از آموزش است.
فناوری برگزار شد .رئیس دانشگاه علوم کشاورزی
و منابع طبیعی گرگان گف��ت :جانمایی و عملیات
اجرای مرکز داده این دانش��گاه حدود چهار س��ال
طول کشید تا مرکز داده استانداردی را برای اهداف
بلندمدت مهیا کنیم .علی نجفی نژاد افزود :این مرکز
با هدف تجمیع سخت افزارها برای رعایت امنیت
و ایمنی خدمات تحت وب ایجاد ش��ده است .وی
ب��ا بیان اینک��ه مرکز داده این دانش��گاه در چند فاز
اجرایی ش��ده اس��ت ،ادامه داد :در این مدت برنامه
های زیرساختی از قبیل توسعه شبکه فیبر دانشگاه
و دینا سنترهای استاندارد را در نظر گرفته و تاش
کردی��م تمام اصول ایمنی ،س��خت اف��زاری و نرم
افزاری را رعایت کنیم.

وی به اهمیت موضوع کارآفرینی در تعاون اش��اره کرد و
گفت :از یک سو اهداف مشترکی از قبیل افزایش اشتغال
مولد ،توسعه اقتصادی ،افزایش رقابت در اقتصاد و توسعه
کارایی بازار و افزایش مشارکت بخش غیردولتی در اقتصاد
کشور بین کارآفرینی و تعاون وجود دارد و از سویی دیگر
مزایای نسبی که هرکدام از این مقولهها دارند میتواند یک
هم افزایی عظیمی را در راه دس��تیابی به اهداف مشترک
بوج��ود آورد .بی ب��اک در پایان گفت :در همین راس��تا
کارگاه آموزشی توسعه کارآفرینی و اشتغال در تعاون را در
شهرستان گرگان برگزار نمودیم که مدیران داخلی کاریابی
ها ،نماینده امور بانوان فرمانداری گرگان و افسران (بانو)
کانت��ری های  ۱۱و  ۱2و  ۱۳شهرس��تان در این کارگاه
شرکت کردند.
در سال  ۱۳2۹طوفان شدید به همراه آتش سوزی بخش
هایی از ناهارخوران را از بین برد و بسیاری از چنارهای
منطقه نابود شدند.معطوفی بیان کرد :در سال ۱۳۳۸کلنگ
راه آهن بندرترکمن -گرگان توسط نخست وزیر وقت
زده ش��د.وی به مهم ترین حادثه سال  ۱۳۵۴اشاره کرد
و گفت :در این س��ال هیئتی از سوی دانشگاه آمریکا به
ایران آمد و گرگان را برای ساخت دانشگاه هزار هکتاری
مکان گزینی کردند ،در این جلسه امیر هوشنگ محتشم
شهردار گرگان و بخشداروقت سنگ تمام گذاشتند اما
مجوز داده نشد.وی همچنین گفت :در سال  ۱۳۵7تاار
فخرالدین اسعد گرگانی با هزینه پنج میلیون و  ۹۰۰هزار
تومان ساخته شد.
می بینیم بنابراین راهی نداریم جز اینکه این سوال ها را
به رسمیت بشناسیم .وی ادامه داد :قرآن کتاب هدایت
و شفاعت است برای کسانی که به دنبال هدایت هستند.
وی خطاب به مدیر فرهنگی و مربیان قرآنی گفت :قرآن
تبیان و زمینه مطالبه اس��تدال و پاسخگویی است و ما
چ��اره ای نداریم جز آنکه ب��ه آن مجدد مراجعه کنیم.
وی یادآور شد :طبق تحقیقات دانشجویان ما قرآن گریز
نیس��تند و جوانان اهل جستجو هس��تند و در حوزه و
دانش��گاه که دو رکن فرهنگی کشور هستند نباید فقط
به زیبایی ه��ای ظاهری قرآن اکتفا کنیم بلکه به عنوان
هدایت تدبر و تحقیق به آن روی بیاوریم.هاشمی متذکر
شد :قرار نیس��ت فقط به ظواهر قرآن توجه کنیم بلکه
باید به آن به عنوان کتابی که در همه دوره ها راه هدایت
و صال��ت را به ما نش��ان می دهد نگاه ک��رده و از آن
کمک بگیریم.

خبر
ثبت بالغ بر هزار مورد
ازدواج زنان ایرانی با مهاجران
افغان در گلستان

مدی��ر کل امور اتب��اع و مهاجرین خارجی
اس��تانداری گلس��تان گفت :طی س��ه سال
گذش��ته بیش از هزار م��ورد ازدواج زنان و
دخت��ران ایرانی با مهاجران مج��از افغان در
این استان ثبت شده است .مهدی دهرویه در
گفت و گو با ایرنا افزود :اتباع بیگانه ساکن
در گلستان تنها می توانند در شهرستان های
گرگان و گنبدکاووس سکونت داشته باشند
و در صورت مهاجرت به س��ایر ش��هرهای
استان مطابق قانون با آنان رفتار خواهد شد.
وی ابراز داش��ت :در گلس��تان  2۱هزار نفر
پناهنده و تبعه خارج��ی دارای کارت مجاز
مهاجرت س��کونت دارند ضمن اینکه  2تا
 ۳هزار نفر اتباع غیرمجاز در اس��تان ساکن
هستند که باید اخراج شوند .دهرویه یادآور
ش��د :برای اتب��اع خارجی مجاز س��اکن در
گلس��تان  ۴۰مورد شغل در نظر گرفته شده
اس��ت که به غیر از این مشاغل کارفرمایان
حق بکارگیری آنها را ندارند .مدیر کل امور
اتباع و مهاجرین خارجی استانداری گلستان
همچنین گفت :مسائل آموزشی و تحصیل
فرزندان اتباع غیرمجاز افغان س��اکن در این
استان تحت نظارت آموزش و پرورش و با
همکاری دفتر یونیسف سازمان ملل تا پایه
سوم ابتدایی انجام می شود.

در صورت انتقال گمرک از
گنبدکاووس ،استعفا خواهم داد

نماینده مردم گنبدکاووس در مجلس شورای
اسامی با اشاره اینکه انتقال گمرک از پایانه
مرزی ب��ه نزدیکی مرکز اس��تان غیرمنطقی
اس��ت ،گفت :در ص��ورت انتق��ال گمرک
گنب��دکاووس از نمایندگی مجلس اس��تعفا
خواه��م داد .قرهجه طی��ار در گفتوگو با
ف��ارس با انتق��اد از برخی مس��ووان مرکز
استان گلس��تان برای طراحی برنامههایی با
هدف جابهجایی اداره کل گمرک از ش��هر
اینچهب��رون به آقق��ا و در مجاورت مرکز
استان ،خاطرنشان کرد :تمامی اصول منطقی
میگوی��د اداره کل گمرک باید در کنار مرز
اینچهبرون و در فضای بسیار خوبی که امروز
در اختیار دارد مستقر باشد اما برخی به دنبال
اهداف دیگری هستند .وی با اشاره به اینکه
به هیچ عنوان اجازه جابهجایی و تغییر مکان
اداره کل گمرک را از شهرستان گنبدکاووس
نخواهی��م داد ،اضافه ک��رد :در صورتی که
برخ��ی بخواهند ب��دون توجه ب��ه دغدغه
مردم و مسووان شهرستان گنبدکاووس به
عنوان یک شهرس��تان مح��وری به اقدامات
خ��ود ادامه دهند به طور قطع با واکنشهای
جدی ما روبهرو خواهند شد .نماینده مردم
گنبدکاووس در مجلس ش��ورای اس��امی
با بیان اینکه در مجلس ش��ورای اس��امی
پیرامون این موضوع نطق خواهم کرد ،گفت:
به ص��ورت کاما جدی میگوی��م که اگر
گمرک استان از گنبدکاووس منتقل شود بنده
از نمایندگی مجلس شورای اسامی استعفا
خواهم داد و مسووان باید پاسخگوی مردم
ش��ریف گنبدکاووس و بخش داشلیبرون
باش��ند .وی با اش��اره به اینکه ب��رای یافتن
علت عدم پیش��رفت و توس��عه شهرستان
گنبدکاووس به اندازه لیاقت و حق خود باید
مسائل بس��یار مختلفی را مورد بررسی قرار
داد ،افزود :نمیتوان تنها یک دوره خاص و
یا ش��خص و گروهی را مقصر دانست زیرا
این عقب ماندگی تاریخی و در همه دورهها
با شدت و ضعفهایی تکرار شده است.

قاتل مامور
نیروی انتظامی گلستان
به زودی قصاص می شود

حکم قصاص این فرد که مهر پارسال مامور
نیروی انتظامی اس��تان را به شهادت رساند،
پیش از این در دیوان عالی کشور تایید شده
بود .رئیس کل دادگستری گلستان گفت :این
فرد به اتهام ،زورگیری ،تیراندازی با اسلحه
و ایج��اد رعب و وحش��ت در بین مردم ،از
سوی ماموران نیروی انتظامی تحت تعقیب
ب��ود که در ای��ن تعقیب و گری��ز  ۵مامور
نی��روی انتظامی را زخم��ی کرد که یکی از
این مام��وران به نام گروهبان یکم حس��ین
دیلم کتولی بر اثر شدت جراحات وارده ،به
شهادت رسید.
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