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خبر
اطلس دریایی
ویژه گلستان تهیه شود

رئی��س س��ازمان مدیری��ت و برنامه ریزی
گلس��تان گفت :اطلس دریایی ویژه اس��تان
ایجاد ش��ود ت��ا بس��تری از آمایش صنعت
دریایی خود را اس��تخراج کنیم .به گزارش
مهر ،حسین پیش قدم در نشست اجتماعات
نخبگان��ی پیرام��ون راهکارهای پیش��رفت
صنایع دریایی گلس��تان ،اظهار کرد :صنعت
دریا برای اس��تان تعریف ش��ده و مشخص
نیست ،یک جزیره و خلیج داریم که شرایط
خوب��ی ندارند ،دریایی داری��م که عمق آن
مشخص نیس��ت حتی مرز دریایی خود را
نمی دانیم و س��احلی ب��ا محدودیت های
زیاد داریم .وی با طرح این س��وال که سهم
گلستان از دریا چیست؟ افزود :باید اطلسی
دریایی ویژه اس��تان ایجاد شود تا بستری از
آمای��ش صنعت دریایی خود را اس��تخراج
کنیم.پیش قدم گفت :باقدمت ترین دانشگاه
منابع طبیعی را در استان داریم اما دانشگاه،
دریا را به عنوان یک منبع نمی شناس��د ،ما
هنوز از نفت دریای خزر استفاده نمی کنیم.
وی ادام��ه داد :اگر صنعت ماهی خاویار را
جدی نگیریم آن را از دس��ت خواهیم داد،
مسائل ناش��ناخته زیادی پیش روی ماست
و باید ش��رایط را ب��رای خودمان ترس��یم
کنیم.پی��ش قدم افزود :عقب نش��ینی دریا،
ریزگردها و صحرای ترکمنستان از مسائلی
اس��ت که ما باید در این زمین��ه اقدامات و
برنام��ه ریزی هایی انجام دهیم.وی تصریح
کرد :پنج میلیارد تومان اعتبار در زمینه خلیج
اعتب��ار اختصاص یافت که تنها یک میلیارد
تومان آن هزینه شد.پیش قدم افزود :پروژه
ه��ای خرد می تواند به اس��تفاده از ظرفیت
دریا کمک کند ،خوشبختانه شیات استان
کاره��ای خوب��ی در این زمینه انج��ام داده
اس��ت.وی پ��روژه های اس��تحصال ماهی
خاویار را مفید دانس��ت و گفت :جشنواره
منطقه ای رویش پیش��نهاد خوبی است که
باید ش��ناخت اولیه در م��ورد آن صورت
گی��رد.وی با بی��ان این که از ط��رح های
خوب در زمینه اش��تغال دریا اس��تقبال می
کنیم به منطق��ه ویژه تجاری ،منطقه آزاد و
بندر خشکی و تولید از منظر غیردریایی در
حوزه بهداشت ،صنایع غذایی اشاره کرد و
ایجاد ش��رکت های دانش بنیان را در این
زمینه ضروری دانست.

 3پروژه بزرگ گردشگری
در گلستان اجرا می شود

معاون گردش��گری اداره کل میراث فرهنگی
گلس��تان گف��ت :طرح ه��ای گردش��گری
«آرمان طبیعت»« ،آس��مانه دری��ای خزر» و
«س��اماندهی جزیره آشوراده» از پروژه های
بزرگ گردش��گری اس��ت که در گلس��تان
اجرا می ش��ود .ب��ه گزارش مه��ر ،رحمان
فرمانی در نشس��ت اجتماع��ات نخبگانی
پیرامون راهکارهای پیشرفت صنایع دریایی
گلس��تان ،اظهار کرد :گلستان مجموعه ای
از جاذبه های طبیعی و گردش��گری است،
بناهای خاص و منحصر به فردی چون برج
قابوس ،دیوار گرگان ،ش��هر جرجان ،برج
رادکان و غی��ره از این جمله اس��ت .وی با
بیان این که  37روستای هدف گردشگری و
جنگل های هیرکانی از دیگر جاذبه هاست،
ادامه داد :همچنین خلیج گرگان جاذبه های
خوب��ی برای توس��عه گردش��گر دارد ،تنها
جزیره ایرانی دریای خزر در گلس��تان واقع
ش��ده و بکر و آرام ب��ودن و تنوع پرندگان
می تواند برای گردش��گران جذابیت داشته
باش��د .وی با بیان این که گردشگری سایر
صنایع دیگر را به چرخه در می آورد ،گفت:
گلس��تان در مسیر گردش��گران واقع شده و
یکی از بازاهای هدف ما خراسان شمالی و
رضوی است .فرمانی گفت :سه پروژه مهم
گردشگری داریم که طرح گردشگری آرمان
طبیعت ک��ه در بندرگز ب��ه زودی اجرا می
ش��ود ،طرح گردشگری آسمانه دریای خزر
در سواحل بندرترکمن و ساماندهی جزیره
آش��وراده از جمله دیگر ط��رح های بزرگ
اس��ت .وی به پروژه های کوچک تر دیگر
هم اشاره کرد و گفت :با اجرای این پروژه ها
درآمدزایی بخش گردشگری افزایش خواهد
یافت .وی در خصوص برخی از طرح ها از
جمله آش��وراده گفت :تملک اراضی ،بحث
های زیس��ت محیطی و اعتبارات را باید در
نظر گرفت .فرمانی بیان کرد :باید در سواحل
مطالعه جامع گردشگری داشته باشیم که نقشه
جامع به ما دهد ،توانمندسازی ساحل نشینان
و ایجاد زیرساخت ها و همچنین ایجاد ردیف
اعتباری در بودجه دولت برای توسعه آشوراده
از دیگر پیشنهادات است.
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 40درصدمدارسگلستانتخريبیاست
در جلس��ه شورای آموزش و پرورش اعام شد که 40
درصد مدارس گلس��تان تخریبی یا نیازمند بازس��ازی
اس��ت و همایش خیران مدرسه ساز در گرگان برگزار
خواه��د ش��د .به گزارش مه��ر ،مدی��ر کل آموزش و
پرورش گلس��تان نقش دس��تگاههای مختل��ف را در
رس��یدن به آنچه که در س��ند تحول بنیادین آموزش و
پرورش آمده بس��یار مهم دانس��ت و گفت :با توجه به
اهداف تربیت سیاس��ی ،تربیت دین��ی ،تربیت بدنی و
غی��ره ،تفاهمنامه هایی با دس��تگاههای مختلف منعقد
شده اس��ت .وطنی افزود :دس��تگاهها منابعی را که در
اختیار دارند ،بررس��ی کنند تا جنبههای کمک آنها به
آموزش و پرورش مش��خص شود.وی گفت :میتوان
با همکاری ش��هرداریها ،مدرسه شهروند شکل گیرد
یا سازمان تبلیغات مدارس قرآنی بیشتری داشته باشد.
مدیر کل آموزش و پرورش گلس��تان با بیان اینکه تنها
دو هنرستان کشاورزی در استان وجود دارد ،اظهار کرد:
جهاد کش��اورزی میتواند در زمینه تقویت هنرستانها
از نظر دادن تس��هیات و آموزش نیروی انسانی اقدام
کن��د .وی با بیان اینکه میتوان مدارس��ی با محوریت
تربیتبدنی ش��کل داد ،اف��زود :در محلهایی که چند
مدرس��ه وج��ود دارد مانند کوی ویا ،میتوان س��الن
ورزشی ایجاد کرد که همه دانش آموزان از آن استفاده
کنند.وطنی گفت :البته دیوان محاسبات ایراداتی به این
مسأله گرفته است ولی باید راهکارهای آن را پیدا کرد.
مدیر کل آموزش و پرورش گلستان همچنین به نقش
خیران مدرسهساز اشاره و اظهار کرد :یک سوم مدارس
با حمایت خیران س��اخته شده اس��ت .وی گفت40 :
درصد مدارس گلس��تان تخریبی یا نیازمند بازسازی
است که بیشتر آنها در آققا ،گمیشان ،بندر ترکمن
و کال��ه وج��ود دارد .وطنی اضافه کرد :امید اس��ت
جش��نواره که با رویکرد خیران جوان برگزار میشود

صدور بیش از  23۰۰رأی
جایگزین حبس در محاکم گلستان

رئیس کل دادگس��تری گلس��تان از صدور بیش از دو
هزار و  300رأی جایگزین حبس در محاکم گلس��تان
از ابتدای امسال تاکنون خبر داد .به گزارش مهر به نقل
از روابط عمومی دادگستری گلستان ،هادی هاشمیان
اظهار کرد :بیش از دو هزار و  300رأی جایگزین حبس
سرپرست فرمانداری بندرترکمن در خصوص آسیبهای
اجتماعی گفت :ما  20س��ال غفلت کردیم و آمار طاق،
خودکش��ی ،بزهکاری ،اعتیاد و  ...بیانگر این اس��ت که
در این حوزه اقدامات شایس��تهای صورت نگرفته است.
به گ��زارش فارس به نقل از رواب��ط عمومی فرمانداری
شهرس��تان ترکمن ،الیاس هیوهچی در هفتمین جلس��ه
شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان ترکمن با
محوریت «طرح شهید شوشتری» در خصوص مواد مخدر
اظهار کرد :یکی از پرس��ودترین تجارتهای جهانی بعد
از نفت و اس��لحه و توریس��م و از این رو وسوسهانگیز
است .وی تصریح کرد :با توجه به اینکه کشور ما در مسیر
ترانزیت این کاا قرار گرفته چند دهه اخیر با آسیبهای

بتواند تشویقی برای دانش آموزان باشد.
استفاده از ظرفیت فرهنگ و ارشاد گلستان
در ادامه علی اصغر فضیلت ،مدیر کل فرهنگ و ارشاد
گلس��تان ،اظهار کرد :براساس سند تحول بنیادین چند
پیش��نهاد وجود دارد که فرهنگ ارش��اد میتواند آن را
انجام دهد .وی اضافه کرد :استفاده از مربیان هنری برای
اوقات فراغت دانش آموزان ،ایجاد س��ینمای سیار در
فضای کالبدی آموزش و پرورش ،برگزاری کاسهای
ضمن خدمت برای معلمان هنر توسط فرهنگ و ارشاد،
رعایت تنوع در درس هنر ،برون سپاری جشنوارههای
فرهنگی به آموزشگاههایی که واجد صاحیت هستند،
از جمله این پیشنهادات است .فضیلت به موارد دیگری
از قبی��ل ،برگزاری دورههای ش��اهنامه خوانی ،معرفی
چهرههای ش��اخص هنری اس��تان به دان��ش آموزان،
برپای��ی نمایش��گاههای آث��ار هنرمن��دان در مدارس،

بسترسازی دانش آموزان برای برگزاری جشنواره ،بهره
مندی از ظرفیت رس��انههای استان ،استفاده از ظرفیت
چاپخانهها برای کتب درسی و سپردن طراحی و تولید
پوشاک مدارس به کارگروه مد و لباس اشاره کرد .در
ادامه جلسه نوراه ولی نژاد ،مدیر کل تبلیغات اسامی
گلس��تان ،گفت :آموزش و پرورش پایه جامعه است
و اگر نظام حاکمیت��ی به آن کمک کند ،ضرر نخواهد
ک��رد .وی ادامه داد :در حوزه فرهنگ دینی ظرفیت ما
قابل تعریف اس��ت ،حضور روحانیون و طاب جوان
که تجربههای آن را هم داریم ،میتواند ادامه یابد .ولی
نژاد گفت :گفتمان دینی و پاس��خ به س��ؤاات دانش
آموزان با حضور اس��اتید مجرب میتواند توس��ط ما
اتفاق بیفتد.
حضور  300دانش آموز گلستانی در هیئت داری
وی اضاف��ه کرد :ب��رای معنویت افزای��ی در ایههای

در محاکم گلستان از ابتدای امسال تاکنون صادر شده
اس��ت .وی بیان کرد :جلوگیری از برچسب مجرمیت
ب��ه افراد و رویکرد اصاح متهم از اهداف صدور آراء
جایگزین حبس است .رئیس کل دادگستری گلستان
افزود :این آراء برای کسانی که جرائم سبک غیرعمد
مرتکب شدهاند و سابقه کیفری ندارند ،صادر میشود.
وی گفت :در صدور این آراء ،نوع جرم و شخصیت
فرد در نظر گرفته میش��ود و قضات متناسب با آن
رأی صادر میکنند .هاشمیان ادامه داد :نوشتن مقاله،
کاشت درخت ،مطالعه کتاب ،فراگیری مهارتهای
فنی و حرفهای ،خدم��ات عمومی رایگان در حوزه
محیط زیس��ت ،ش��هرداری و بهداش��ت و ویزیت
رایگان بیماران نیازمند از جمله آراء جایگزین حبس
است که قضات گلستانی امسال صادر کردهاند .این
مقام ارشد قضایی گفت :تعداد آرای جایگزین حبس

صادر ش��ده نش��ان میدهد ،قضات ما رویکرد خود
را نس��بت به مجازات زندان تغییر دادهاند .هاشمیان
ب��ا بیان این که گلس��تان از اس��تانهای پیش��رو در
صدور آرای جایگزین حبس افزود :قضاتی که آراء
جایگزین حبس صادر میکنند ،تجلیل میشوند.وی
افزود  :ع��اوه بر این آراء ،ق��رار تعلیق در مرحله
دادس��را (مختومه ش��دن پرونده در مرحله دادسرا با
هدف جلوگیری از برچس��ب زنی به افراد) ،آزادی
مش��روط و تعلی��ق مراقبتی (مج��ازات حبس متهم
برای مدت معینی معلق و دستوراتی برای بازسازی
ش��خصیت متهم مانند دورههای تربیتی ،آموزشی یا
ترک اعتیاد صادر میش��ود) از دیگر نهادهای پیش
بینی ش��ده در قانون جدید مجازات اس��امی است
که قضات گلس��تانی امس��ال برای محکومان صادر
کردند .هاشمیان با بیان این که تأکید ما بر استفاده از

درون��ی جامع��ه کارهایی از قبیل هیئ��ت داری دانش
آموزان میتواند صورت گی��رد که این رقم تاکنون به
 300نفر رس��یده اس��ت .ولی نژاد با بی��ان اینکه پایه
گذاری این مس��ائل در مدارس به کاهش آس��یبهای
اجتماع��ی کمک میکن��د ،از حض��ور  200روحانی
در روس��تاها خب��ر داد.وی گف��ت :در زمینه قرآن هم
ظرفیته��ای خوب��ی وج��ود دارد و در اردوه��ا هم
میتوانیم خدمت آموزش و پرورش باشیم.
شناس��ایی اس��تعدادهای ورزشی توس��ط آموزش و
پرورش اتفاق بیفتد
مدیر کل ورزش و جوانان گلستان هم اظهار کرد :در
فضای تربیت بدنی و ورزش همکاریهایی با آموزش
و پ��رورش وج��ود دارد اما در ن��وع فرایند همکاری
ابهامات��ی اس��ت که ض��رر آن را ه��م میبینیم .بهمن
طیبی اضافه کرد :دو کار «استعدادیابی» و «نگه داشتن
اس��تعدادها» باید برای دانش آموزان صورت گیرد که
اولی بیشتر در حوزه وظیفه معلمان تربیت بدنی است.
وی ادامه داد :در حوزه نگهداش��تن استعدادها آموزش
و پرورش به تنهای��ی نمیتواند اقداماتی انجام دهد و
ما زیرس��اختها و امکانات را ب��ه صورت رایگان در
اختیار دانش آموزان قرار میدهیم .طیبی گفت :اعتقاد
ما بر این اس��ت که آموزش و پرورش بیشترین کمک
را در زمینه شناس��ایی اس��تعدادها انجام دهد زیرا پایه
ورزش قهرمانی در سنین پایین اتفاق میافتد .در ادامه
محمد حمیدی ،مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای
اس��تانداری ،اظه��ار ک��رد :در زمینه آم��وزش نظافت
ش��هری ،تفکیک زباله و همچنی��ن گلکاری مدارس
میتوانیم با آموزش و پرورش همکاری کنیم.وی ادامه
داد :همچنین برای اطاعرس��انی از قوانین ش��هری و
حوزههای غیرمجاز به اولی��اء و مربیان هم از ظرفیت
ما می توان استفاده کرد.
مجازاتهای جایگزین حبس به معنای آسان گرفتن
به مجرمان خطرناک نیست ،تصریح کرد :در جرائم
خش��ن و جرایمی ک��ه پای ناموس م��ردم و امنیت
جامعه در میان اس��ت تأکید م��ا و رویکرد قضات،
سختگیرانه است.این مقام ارشد قضایی استان افزود:
در برخ��ی پروندهها مانند دعاوی خانوادگی ،صدور
مج��ازات زن��دان نه تنها راهگش��ا نیس��ت بلکه در
مواردی س��بب عمیقتر شدن شکاف طرفین پرونده
میش��ود .وی از قضات خواست تا جایی که امکان
دارد از ورود اف��راد به ویژه کس��انی که قرار اس��ت
فقط برای چند روز به زندان بروند ،جلوگیری کنند.
هاش��میان گفت :چند روز زندان ،ن��ه تنها دردی از
این افراد دوا نمیکند بلکه س��بب ایجاد سوء پیشینه
کیف��ری برای آنان هم میش��ود ک��ه میتواند آینده
شغلی و خانوادگی افراد را تحت تأثیر قرار دهد.
شایس��تهای صورت نگرفته اس��ت لذا همه م��ا باید در
هدفگذاری پیش��گیری از آسیبهای اجتماعی به سهم
وظیفهمندی خود این موضوع را در سرلوحه کارمان قرار
دهیم .سرپرست فرمانداری بندرترکمن خاطرنشان کرد:
در گذشته معتاد مجرم تلقی میشد ولی بعدها به عنوان
بیمار معرفی میشد و از این نگاه خدماترسانی از جمله
برپایی مراکز ترک اعتیاد و  ...صورت میگرفت .هیوهچی
با اشاره به طرح شهید شوشتری گفت :این طرح با هدف
محرومیتزدایی ،آبادانی و توسعه روستایی بااخص ،در
نظر گرفته ش��د با مش��ارکت مدیران اجرا شود و در این
راستا که مردم احساس کنند مدیران ،نظام و دولت با آنها
هم گام پیش میروند.

اقدامات شایستهای در خصوص
آسیبهایاجتماعیصورتنگرفتهاست
جدی و عدیدهای مواجه شدیم و این موضوع منابع انسانی
را بااخص مورد هدف قرار داده و اس��تکبار جهانی هم
سوءاستفادههای زیادی از آن برده است و آمار آسیبهای
اجتماعی امروز آمار قابل قبول در جامعه اسامی نیست
و آنچه اتفاق افتاد در نتیجه غفلتهای مدیران سطح ملی

تجديد مناقصه
عمومی

و همه مدیران دست اندرکار بود .هیوهچی در خصوص
اهمیت قضیه مواد مخدر با اش��اره به بیانات مقام معظم
رهبری در خصوص آس��یبهای اجتماعی گفت :ما 20
س��ال غفلت کردیم و آمار طاق ،خودکشی ،بزهکاری،
اعتی��اد و  ..بیانگر این اس��ت که در این ح��وزه اقدامات

شهرداری گرگان در نظر دارد عملیات مرمت بتن ،موزائیک ،پازل و جدول بتنی در سطح منطقه یک را با مبلغ برآورد اولیه
 4/999/054/162ریال بر مبنای فهرست بها پایه رشته ابنیه سال  1396برآورد نقشه و مشخصات فنی پیوست آگهی به
شرکتهای پیمانکاری واجد شرایط واگذار نماید .لذا شرکتهای پیمانکاری دارای گواهینامه صاحیت پیمانکاری پایه رشته
ابنیه ،راه و باند فرودگاه می توانند از تاریخ  96/10/23لغایت آخر وقت اداری مورخ  96/11/9به واحد امور قراردادهای
شهرداری به آدرس گرگان ـ میدان شهرداری ـ شهرداری گرگان ـ طبقه سوم و یا به سایت شهرداری به آدرس اینترنتی
 WWW.GORGAN.IRمراجعه و ضمن دریافت اسناد مناقصه نسبت به تکمیل و ارائه اسناد در پاکت الف ( تضمین
شرکت در مناقصه) پاکت ب ( اساسنامه ،آگهی تاسیس و آخرین تغییرات شرکت ،رزومه ،صاحیت پیمانکاری ،اسناد و
مدارک شرکت در مناقصه) و پاکت ج ( پیشنهاد قیمت) به شرح ذیل در مدت زمان تعیین شده در متن آگهی در پاکت اک
و مهر شده به واحد دبیرخانه شهرداری به آدرس :گرگان ـ میدان شهرداری ـ شهرداری گرگان اقدام نمایند.

مهدی باقری ـ سرپرست شهرداری گرگان

آگهی حراج
عمومی

شهرداری گرگان با استناد به ماده  29آیین نامه معامات شهرداری در نظر دارد نسبت به واگذاری به صورت اجاره تعداد دو دستگاه
کانکس با کاربری فروش میوه و تره بار برای مدت  3سال شمسی ،بشرح جدول ذیل از طریق حراج و بر مبنای پایه قیمت کارشناسی
اقدام نماید .لذا متقاضیان می توانند از تاریخ(انتشار آگهی)  96/10/23لغایت تا آخر وقت اداری مورخ  96/11/3به واحد امور قراردادهای
شهرداری به آدرس :گرگان ـ میدان شهرداری ـ شهرداری گرگان و یا به سایت شهرداری به آدرس اینترنتی WWW.GORGAN.IR
مراجعه و ضمن دریافت اسناد و مدارک حراج از شرایط و نحوه واگذاری اطاع حاصل نموده و در صورت تمایل با رعایت شرایط ،اسناد
و مدارک مورد نیاز حراج به شرح ذیل در مورخ  96/11/3روز سه شنبه (همان روز) راس ساعت ( 14:30بعدازظهر) به آدرس  :گرگان ـ
میدان شهرداری ـ شهرداری گرگان سالن اندیشه مراجعه و اقدام به شرکت در حراج نمایند.
رديف
1

موضوع مورد حراج
دو دستگاه كانکس با كاربری ميوه و تره بار واقع
در بلوار استاندارد ،جنب پل رودخانه

مشخصات مورد حراج
دو دستگاه كانکس پيش ساخته هر يک به مساحت  18مترمربع
جمعا به مساحت  36مترمربع جنب يکديگر،
انشعابات تنها يک انشعاب برق تکفاز

مهدی باقری ـ سرپرست شهرداری گرگان
نسخه اینترنتي
روزنامه گلشنمهر

تلفن تماس01732240752 :

مبلغ تضمين شركت در حراج

مدت اجاره

 60/000/000ريال

 3سال

خبر
برخی مدیران گلستان
مانع تولید و اشتغال شدهاند

استاندار گلستان گفت :نباید مدیرانی سر کار
بیایند که مانع تولید و اش��تغال باش��ند و من
این موضوع را در گلس��تان لمس کردهام .به
گزارش مهر ،سید مناف هاشمی در چهارمین
همایش گزینش��گران اس��تان ،اظهار کرد :در
موضوع گزینش زمانی که در مورد فردی به
یقین نرسیدیم نباید تصمیم بگیریم و برخی
شایستگان را از عرصههای خدمت دور کنیم.
وی ب��ا بیان اینکه چرا باید بهترین جوانان ما
به کش��ورهای دیگر خدم��ت کنند ،تصریح
کرد :دستگاههای اجرایی و سازمانها ملک ما
نیستند و نباید روشهایی در گزینش استفاده
کنیم که نخبگان از کش��ور بروند .هاش��می
یادآور شد :امروز دغدغه اصلی کشور اشتغال
و اقتصاد مقاومتی اس��ت و در این مسیر باید
جلوی خروج نخبگان از کشور را بگیریم و
با تیم س��ازی و کار گروهی جلو برویم .وی
ادامه داد :وقتی رئیس جمهور میگوید دولت
تدبیر و امید به این معنی است که باید تدبیر
داش��ته باشیم تا امید ایجاد ش��ود .وی با بیان
اینک��ه ما به هیچ عن��وان عاقمند به حضور
افراد ناصالح در دستگاههای اجرایی نیستیم،
خاطرنشان کرد :گزینش افراد بسیار مهم است
زیرا از این طریق باید افراد شایسته را انتخاب
کنیم و گزینشگران بازوان دستگاههای اجرایی
هستند که باید آن چیزی که حق است را در
نظر بگیرند .استاندار گلستان با بیان اینکه این
استان هنوز برنامه راهبردی ندارد گفت :باید
برنامهای داشته باشیم که هر چند ماه یک بار
پایش شود و با اس��تفاده از انتقادات سازنده
کار خود را پیش ببریم .هاشمی افزود :چطور
میشود استانهایی مانند سمنان ،کرمان و یزد
هم در کشاورزی و هم در صنعت فعال هستند
اما گلستان نمیتواند مانند آنها باشد .وی بیان
کرد :باید از افراد توانمند در مدیریتها استفاده
کنیم که موجب توسعه پایدار شوند و واقعیت
و مصالح کشور را در نظر بگیرند.

 ۵3۷دانشآموز بازمانده از
تحصیل در گلستان وجود دارد

معاون آم��وزش ابتدای��ی وزیر آم��وزش و
پرورش از وج��ود  537دانش آموز بازمانده
از تحصیل ،در گلس��تان خبر داد .به گزارش
مهر ،رضوان حکیم زاده در جلس��ه شورای
آموزش و پرورش گلس��تان ،اظه��ار کرد :با
وجود امکانات کم استان ،آموزش و پرورش
گلستان شاخصهای خوبی دارد .وی اضافه
کرد :گلستان نمونهای از همزیستی فرهنگی
اس��ت و باید آن را یک فرصت دانست زیرا
کلید امنیت ملی ما احساس تعلق بین تمامی
شهروندان است و آن میتواند الگوی خوبی
برای تحکیم چند فرهنگی باشد .حکیم زاده
بیان کرد :گلس��تان در ج��ذب بازماندگان از
تحصیل تاش خوبی ک��رده و تنها  537نفر
بازمانده وجود دارد که امیدوارم با تاش همه
مسئوان استانی این امر هم مرتفع شود .وی
گفت :باید فرصتهای برابر آموزشی به دانش
آموزان در س��طح کش��ور داده شود و مفهوم
واقعی عدالت آموزش��ی برای یادگیری -یاد
دهی اتفاق بیفتد .معاون��ت آموزش ابتدایی
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه معلمان
عشایر در گلستان مناعت طبع باایی دارند و
من آن را امروز در بازدیدهایم مشاهده کردم،
اضافه کرد :آنها هیچ خواس��تهای برای خود
نداش��تند و در جهت بهبود شرایط تحصیل
دانش آموزان تاش میکردند .حکیم زاده با
بیان اینکه کلید توسعه از آموزش و پرورش
میگ��ذرد ،اظهار کرد :چند ش��اخص ،میزان
توسعهیافتگی را نشان میدهد و ایران با توجه
به آن ها در رتبه  69جهانی ایستاده است .وی
گفت :میانگین س��طح سواد ما در کشور زیر
دیپل��م و امید به زندگی  74س��ال و میانگین
درآم��د م��ا  15دار اس��ت.معاونت آموزش
ابتدایی وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه
اگر به فکر توسعه هستیم باید به شاخص ها
توجه کنیم ،اظهار کرد :باید س��واد رسانهای
دانش آموزان باا رود تا تحریکات دش��منان
را بفهمند و این نقش س��ایر دستگاهها را در
همکاری با آموزش و پرورش نشان میدهد.

تلفن تماس01732240752 :
۰1۷322۵1316

