
خدمت در بنیاد شهید خدمت  به بهترین 
بندگان خداست

عبداهلل پاکاری، مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران گیالن در مراسم تجلیل و تکریم رئیس سابق حراست بنیاد شهید 
و امور ایثارگران استان گیالن، با بیان اینکه  خدمت به خانواده های معظم شهدا افتخار بزرگی است که نصیب کارکنان بنیاد 

شده، گفت: اجر و پاداش خدمت به خاندان شهدا تنها از سوی خداوند متعال قابل محاسبه است. 
وی خدمت در بنیاد شهید را خدمت به بهترین بندگان خدا در ابعاد مادی و معنوی دانست و افزود: خانواده های شهدا عطر 
فرهنگ ایثار و شــهادت را در جامعه آکنده کرده اند. مدیرکل بنیاد شــهید و امور ایثارگران گیالن تکریم خانواده های معظم 

شهدا، جانبازان و ایثارگران را تکریم ...
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شهرداری  بحران  ستاد  رسانی  خدمت 
لنگرود در بارش سنگین برف

سیدمهدی رجایی، شهردار لنگرود اظهار کرد: پیرو صدور 
اطالعیه سازمان هواشناسی مبنی بر کاهش دما و بارش برف 
سنگین در استان گیالن بویژه شهر لنگرود تمامی نیروهای 
ستاد بحران شهرداری این شهر به صورت شبانه روزی با 
از همه امکانات و ماشین آالت در حالت آماده   بهره گیری 
باش کامل برای مقابله با حوادث ناشی از بارش برف بودند. www.jamejamdaily.ir
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 پروژه های محیط زیست 
گیالن در دهه فجر

 افتتاح شد 

۶۷۷ میلیارد تومان برای 
پروژه های صنعت برق 

4مازندران سرمایه گذاری شد 4

شاخص بهره مندی 
روستاهای مازندران از 
آب سالم از ۷۷ درصد 

4گذشت
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استان های 

شمالی

آموزش در کنار پرورش 
و تعلیم در کنار تربیت، 

معنا می یابد 

2

روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران

گام های بلند شهرداری بابلسر برای آبادانی
 و پیشرفت پایتخت گردشگری استان مازندران

استاندار گیالن:
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بـرای  تومـان  میلیـارد   ۶۷۷
بـرق  صنعـت  هـای  پـروژه 
شـد گذاری  سـرمایه  مازندران 

 مدیرعامل برق منطقه ای مازندران و گلستان 
گفت: دو نیروگاه و شش پروژه صنعت برق با 
استان  در  تومان  میلیارد  از ۶۷۷  بیش  اعتبار 

وارد مدار شده است.
حسین  مازندران:  جم  جام  خبرنگار 
پروژه های  از  برداری  بهره  مراسم  در  افضلی 
نیروگاه  اینکه  بیان  با  برق  و  آب  صنعت 
مهم  نیازهای  از  را  رود  سرخ  مگاواتی   ۵۰۰
بیان  منطقه  در  برق  ولتاژ  افت  رفع  برای 
تولید  بخش  در  ماندگی  عقب  گفت:  و  کرد 
حدود  کمبود  با  و  داریم  برق  شبکه های  و 
۸۰۰ تا هزار مگاوات برق مواجه هستیم که با 
ساخت نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی سرخ رود بخشی 
امروز دو  ادامه داد:  تأمین می شود.وی  از آن 
نیروگاه با مجموع ۵۰ مگاوات وارد مدار شد 
و برای ۶ پروژه برق نیز ۲۶۷ میلیارد تومان 
سرمایه گذاری شد و مجموع اعتبارات نیروگاه 
و پروژه ها برق به ۶۷۷ میلیارد تومان رسیده 
است که رکورد دستگاه های اجرایی را از نظر 
داده ایم. اختصاص  خود  به  ریالی  و  اعتباری 

اظهار  با  مازندران  منطقه ای  برق  مدیرعامل 
 ۹۰۰ اعتبار  با  نیروگاه  مگاوات   ۲۰۰ اینکه 
وارد  آینده  تابستان سال  تا  تومان  میلیارد 
برق  حوزه شبکه  در  گفت:  می شود،  مدار 
که  داریم  اقدام  دست  در  پروژه   ۱۹ نیز 
۳۵۷ میلیارد تومان تاکنون برای آن هزینه 
دیگر  اعتبار  تومان  میلیارد   ۶۲۲ و  شده 
اجرای  با  کرد:  تصریح  دارند.افضلی  نیاز 
هزار   ۱۷۳ اقدام  دست  در  پروژه های 
مشترک جدید را می توان جذب کرد و از 
۲۱۹ مگاوات اعمال خاموشی به ارزش ۵۰ 
میلیارد تومان پیشگیری می شود.وی نقش 
تلفات  کاهش  در  را  شده  اجرا  پروژه های 
طرح ها  این  گفت:  و  دانست  مفید  انرژی 
به  مگاواتی   ۴۴.۸ جویی  صرفه  سبب 

ارزش ۷۴ میلیارد ریال شده است.
صنعت  طرح های  اشتغالزایی  میزان  وی 

برق را ۹۴۶ نفر بیان کرد.

محیــط  هــای  پــروژه   
زیســت گیــان در دهــه 

فجــر افتتــاح شــد 

ــر  ــارک فج ــه مب ــاز ده ــبت آغ ــه مناس ب
انقــالب  پیــروزی شــکوهمند  وســالگرد 
اســالمی برخــی پــروژه هــای عمرانــی 
ــره  ــاح و به ــت افتت ــط زیس ــوزه محی در ح

ــد. ــرداری ش ب
بــه گــزارش روابــط عمومــی حفاظــت 
محیــط زیســت گیــالن، مدیــرکل حفاظــت 
محیــط زیســت گیــالن ضمــن اعــالم ایــن 
خبــر گفــت: بــه همــت مجموعــه همــکاران 
حفاظــت محیــط زیســت ، مدیــران ســازمان 
وهمچنیــن مســئولین اســتانی پــروژه هایــی 
ــرداري از ســاختمان  ــاح وبهــره ب ــر افتت نظی
ــوزی  ــه آغ ــت منطق ــط زیس ــگاه محی پاس
ــات  ــگاه حی ــرداری اقتصــادی پناه ــره ب ،به
وحــش لوندویــل آســتارا وهمچنین ایســتگاه 
ــرداری  پایــش آلودگــی هــوا آمــاده بهــره ب
شــده وبــرای افتتــاح آن در دهــه فجــر 
ــور  برنامــه ریــزی شــد. قربانعلــی محمــد پ
ــن  ــوع ای ــرای مجم ــه ب ــن ک ــالم ای ــا اع ب
ــارد  ــر ۶۲ میلی ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ــروژه ه پ
ــش  ــت: بخ ــت گف ــده اس ــه ش ــال هزین ری
اعظــم ایــن هزینــه هــا از اعتبــارات اســتانی 
ــت:  ــن گف ــور همچنی ــت. محمدپ ــوده اس ب
پرو ژه هــاي محیــط زیســتي ماننــد سیســتم 
تصفیــه فاضــالب شــهرک صنعتــی نقــره ده 
آســتانه اشــرفیه بــا اعتبــار ۶۳ میلیــارد ریــال 
توســط شــرکت شــهرک هــاي صنعتــي نیــز 
ــرداري رســید.  ــه بهــره ب ــام ب ــن ای در همی

خبــرخبــر

استاندار گیالن:

آموزش در کنار پرورش و تعلیم در کنار تربیت، معنا می یابد 

مدیرعامـل آب و فاضـالب مازنـدران گفـت: شـاخص 
بهره مندی روسـتاییان اسـتان از آب آشـامیدنی سـالم 

و بهداشـتی بـه بیـش از ۷۷ درصد رسـیده اسـت.
خبرنـگار جـام جم مازنـدران: مجیـد عبداللهی 
در مراسـم ادغام شـرکت های آب و فاضالب روستایی 
پکپارچگـی  بـه شـروع  اشـاره  بـا  اسـتان  و شـهری 
شـرکت های آبرسـانی در مازنـدران گفت: بایـد به این 
بـاور برسـیم که همدلـی و اتحاد یک عنصـر کلیدی و 
حیاتـی و مهـارت به شـمار می رود و بایـد تالش کنیم 

این مهـارت را کسـب کنیم.
وی افـزود: سـازمان هایی کـه از یکپارچگـی برخوردار 
هسـتند، کارکنـان آن بـا آرامـش، لحظـات سـخت را 
پشـت سـر می گذارنـد زیـرا قـدرت هـر سـازمان در 
اتحـاد درونـی آن نهفتـه اسـت.وی از نیـروی انسـانی 
بـه عنـوان عامـل حیاتـی و راهبردی یاد کـرد و گفت: 
منابع انسـانی ارزشمندترین منابع سـازمان ها محسوب 
می شـود و بایـد در کنـار هم بـا آرامش کارهـا را پیش 

مازنـدران  فاضـالب  و  آب  شـرکت  بریم.مدیرعامـل 
یـادآور شـد: آب و فاضالب مازنـدران از خانواده بزرگی 
تشـکیل شـده اسـت و رسـالت بزرگی برعهـده دارد و 
زمانـی می توانـد ایـن رسـالت را بـه سـرانجام برسـاند 
کـه وظایـف خـود را بدرسـتی انجام دهد.وی آبرسـانی 
مطلـوب بـه مشـترکان را وظیفـه مهمـی برشـمرد و با 
اشـاره بـه عملکرد آب و فاضالب شـهری و روسـتایی 
از سـال ۹۲ تاکنـون اظهـار داشـت: تاکنون توانسـتیم 
در ۶۴۶ روسـتا بـا جمعیـت نیم میلیون نفـری که بیش 
از یـک سـوم جمعیـت روسـتایی را تشـکیل می دهنـد 
پروژه هـای آبرسـانی را افتتاح کنیم.عبداللهـی با اظهار 
اینکـه بـرای اجـرای ایـن پروژه هـا بیـش از دو هـزار 
و ۷۰۰ میلیـارد تومـان هزینـه شـده اسـت، گفـت: در 
سـال ۹۲ شـاخص برخورداری از آب آشـامیدنی سـالم 
در اسـتان ۶۷ درصـد بـود کـه تـا پایـان سـال قبـل از 
متوسـط کشـوری فراتـر رفـت و بـه ۷۷ درصـد درصد 

سیده  ر

شاخص بهره مندی روستاهای مازندران از آب سالم از ۷۷ درصد گذشت

اصـرار داریـم فرزندمـان را هـر چه زودتر بـه جاهایی بفرسـتیم که الفبـا، زبان دوم، 
ریاضـی، خالقیـت و... یـادش بدهنـد. آیـا بـه ایـن نکته هـم توجه مـی کنیم که 
قـرار اسـت بعـداً بـا ایـن الفبـا و زبـان و ریاضی که بـه ایـن زودی فـرا می گیرد، 
چـه بکنـد؟ آیـا از خودمان می پرسـیم که به طور مثـال، الفبا اساسـًا به چه دردی 
مـی خـورد؟ مگـر نـه این اسـت کـه الفبا بـرای آن اسـت که مـا بتوانیـم کلمات 
و جمـالت را بخوانیـم و بنویسـیم؟ آیـا بـه غیـر از ایـن ارزش و کاربـرد دیگـری 
هـم دارد؟ اینکـه بتوانیـم بخوانیـم و بنویسـیم مهمتـر اسـت یا اینکه چـه چیزی 
بخوانیـم و بنویسـیم؟ اینکـه مصرانـه در پـی آن باشـیم کـه کودک ۷ سـاله مان 
مشـقش را بـه خط نسـتعلیق بنویسـد، طـوری که گـردی »میم« آنقدر خوشـگل 
بچرخـد کـه از دیدنـش حـظ کنیم، ایـن یعنی دقیقـا به دنبـال چه هسـتیم؟ قرار 
اسـت ایـن کـودک در بزرگسـالی اش با ایـن »میم« هـا و »الف« ها و »سـین« 

هـای خوشـگل چه بنویسـد؟ قرار اسـت کجای این جهـان را با آنچه می نویسـد 
آبـاد کنـد؟ او امـروز چـه ذخیـره می کنـد که فردا توشـه راهش باشـد؟ 

وقتـی درسـت زمانـی کـه او بایـد خـودش را و جهانـش را و زندگـی را بشناسـد، 
او را درگیـر یادگیـری لهجـه غلیـظ زبـان دوم می کنیم یا در اسـارت کالسـهای 
رنگارنـگ الفبـا و خالقیـت و ریاضـی بـه بند می کشـیم، پس او کـی و کجا باید 
فرصـت آن را بیابـد کـه معنـای زندگـی را بفهمـد؟ آخر ایـن روح به بند کشـیده 

قـرار اسـت فـردا چـه گلی به سـر خـودش و جهانـش بزند؟ 
وقتـی درسـت در روزهایـی کـه او باید بـدود و بخندد و مسـتانه فریاد رهایی سـر 
دهـد، او را در محاصـره دیوارهـای سـرد و اثاثیه بـی روح و صندلیهای عبوس در 
مـی آوریـم، او قـرار اسـت فردا چـه معجـزه ای بکند که مـا نتوانسـته ایم بکنیم؟ 
اگـر او امـروز کـه مـی بایـد بی مـرز و محـدوده تخیـل کنـد، وادار به سـکوت و 
مصـرف کـردن محفوظـات انتزاعی شـود، قـرار اسـت در آینده چه چیـز جدیدی 
بـه ایـن جهـان اضافـه کنـد؟ انسـانی کـه بلـد نباشـد تخیـل کنـد، بایـد از روی 
دسـت دیگـران زندگـی را یـاد بگیرد. مـردم بی تخیل، مـردم مرده انـد. مردم بی 
تخیـل ناگزیـر بـه تکـرار خود و دیگـران انـد. مردمی کـه نتوانند »زندگـی بهتر« 
را حتـی تخیـل کننـد، هرگز برای سـاختنش قدمی برنمـی دارند.مـردم بی تخیل 
کودکانـی بـوده انـد کـه مهر »پـرواز ممنوع« بـر تخیل شـان خـورده بود.هیجان 
کـه بـه گفته اندیشـمندان، کارگـردان و مهمترین محرک رشـد و یادگیری اسـت 
را بـا چـه چیـزی عـوض می کنیـم؟ شـادی، سـرزندگی، رویاپـردازی و سـالمت 
کـودک خـود را بـا چـه چیزهایـی تاخـت مـی زنیـم؟ الفبـای زودهنـگام؟ لهجـه 
غلیـظ زبـان دوم؟ چـرا ایـن همـه عجلـه داریـم؟ بگذاریم ایـن خـاک حاصلخیز 
شـود، بعـداً در آن بـذر بکاریـم. بگذاریـم کودک مـان تـا مـی توانـد تجربـه کند، 
تـا مـی توانـد بـازی کنـد، بعـداً این کـودک تبدیـل به فـردی خواهد کـه ذهنش 
آمـاده هـر آمـوزش و تخصصـی اسـت. عجله نکنیـم. اگر مـا وقت کـم داریم، او 
تـا دلتـان بخواهـد وقتـش آزاد اسـت. وقتـش را تلف نکنیـم. او را به یـک کارگر 
پـرکار و خسـته و افسـرده تبدیـل نکنیم کـه از این کالس بـه آن کالس می رود 

و در لیسـت حضـور و غیـاب، بودنـش را در خـط تولیـد کارخانـه اعـالم می کند. 
بچـه هـا بـه دنیـا نیامـده انـد کـه در آموزشـگاه هـا، پاسـاژها، شـهربازی هـای 
لوکـس، مقابـل تلویزیـون و در مطـب روانپزشـکان کودکـی شـان را تلـف کنند. 
کمـی بـه تخیالتشـان و بـه خواب هایی کـه می بیننـد توجه کنیم. کـی دیده اید 
کـه کودکـی بـا هیجان از لباسـهای شـیک و مـارک داری که تخیل کرده اسـت 
برایتـان بگویـد؟ کجـا دیـده اید کودکـی وقتی صبح بیدار شـد بگوید من دیشـب 
خـواب ریاضـی دیـده ام؟ خـط تخیـالت و خوابهـا و رویاهـای شـان را بگیریم و 
برویـم تـا ببینیـم بـه کجـا مـی رسـیم: »دشـت هایی چـه فـراخ، کـوه هایی چه 
بلنـد...«. بـه پروانـه مـی رسـیم، بـه زنبورهایـی کـه از تـرس نیـش زدنشـان در 
خـواب فریـاد مـی زننـد. بـه بچـه گربه هایـی می رسـیم کـه هرگـز در پارکینگ 
خانـه وجـود خارجـی نداشـته اند، امـا آنها رنـگ خال پشتشـان را هم بـا جزئیات 
برایمـان شـرح می دهنـد. کـی دیـده ایـد کودکـی از مبـل و میـز ناهارخـوری و 
تابلوهـای دیـوار بـا خـودش و دوسـتش حـرف بزنـد؟ کجـا دیـده ایـد کودکی از 
اینکـه مـی توانـد شـبیه آمریکایـی هـا و با لهجـه آنها درختـی که هنـوز تنه اش 

را لمـس نکـرده tree بخوانـد، احسـاس شـادمانی کند؟ 
چـرا همیشـه مـی خواهیم کـودک مان بنویسـد و بخوانـد و حرف بزنـد؟ بگذاریم 
تـا مـی توانـد ببینـد، لمس کند، بشـنود، بو بکشـد، بشـکند، بسـازد، خـراب کند، 
بریـزد... بگذاریـم تجربه کنـد. بگذاریم بازی کنـد. وقتش را تلـف نکنیم. کودکی 
اش بـس گرانبهاسـت. خـط پایـان برایـش ترسـیم نکنیـم. ماشـینی نسـازیم که 
دارای انـواع آپشـن هـا و قابلیتهاسـت، امـا بنزین ندارد. این ماشـین یـک متر هم 

نمـی توانـد خـودش را و دیگـران را به جلـو ببرد.
قـدرت تخیلـش را بـه تکـرار آنچـه دیگـران روزی تخیل کـرده بودند نفروشـیم. 
تـوان یادگیـری اش را بـا یـاد گرفتـن آنچـه دیگـران روزی یـاد گرفتـه بودنـد، 
عـوض نکنیـم. امروِز شـیرینش را با فـردای ناشـناخته اش تاخت نزنیـم. کودکی 

اش را بـه بزرگسـالی اش بدهـکار نکنیـم.
عارف آهنگر، دوستدار و فعال  محیط زیست

رشد 9 درصدی شمار جانباختگان حوادث کار در مازندران

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران گفت: در ۱۰ ماه 
از  را  براثر حوادث شغلی جان خود  نفر  امسال ۸۴ 
دست دادند که نسبت به مدت مشابه ۹ درصد رشد 
داشته است.علی عباسی اظهار داشت: در ۱۰ ماهه 
سال جاری به ترتیب شهرستان ساری و میاندرود با 
۱۵، آمل با ۱۲و نور با ۹ مورد بیشترین و شهرهای، 
تنکابن و محمود آباد هر کدام با ۲مورد فوتی، کمترین 
موارد مرگ ناشی از حوادث کار را داشتند.وی افزود: 
به  مربوط  کار  حوادث  در  افراد  مرگ  عمده دالیل 
سقوط از بلندی با ۳۵ نفر، برق گرفتگی با ۱۸، اصابت 
جسم سخت با ۱۷و سوختگی و سایر موارد هر کدام 
با ۷ مورد بوده است و مرداد با ۱۳، اردیبهشت با ۱۲ و 

آبان با ۹ مورد بیشترین و فروردین با ۴ موردکمترین 
آمار فوتی در آن به ثبت رسید، همچنین سنین ۳۱ تا 
۴۰ سال با ۲۶ مورد دارای بیشترین فوتی و کمتر از 
۲۰ سال با یک فوتی کمترین آمار را داشتند.عباسی با 
بیان اینکه از فوتی ۶۹ نفر متأهل و بقیه مجرد هستند 
گفت: ۵ نفر از فوت شدگان حوادث کار در ۱۰ ماه 
سال جاری دارای ملیت غیر ایرانی هستند.مدیرکل 
آمار  بر اساس  یادآور شد:  پزشکی قانونی مازندران 
مراکز پزشکی قانونی استان ۷۹۸ نفر شامل ۷۵۳ مرد 
و بقیه زن مصدومان ناشی از حوادث کار به پزشکی 
قانونی مراجعه کردند که این رقم در مقایسه با مدت 

مشابه سال قبل ۳ درصد افزایش داشت.

امــور  و  شــهید  بنیــاد  مدیــرکل 
گیــالن: ایثارگــران 

خدمت در بنیاد شهید خدمت  به 
بهترین بندگان خداست

عبـــداهلل پـــاکاری، مدیـــر کل بنیـــاد 
شـــهید و امـــور ایثارگـــران گیـــالن 
ــس  ــم رئیـ ــل و تکریـ ــم تجلیـ در مراسـ
ســـابق حراســـت بنیـــاد شـــهید و امـــور 
ایثارگـــران اســـتان گیـــالن، بـــا بیـــان 
ــای  ــواده هـ ــه خانـ ــت بـ ــه  خدمـ اینکـ
معظـــم شـــهدا افتخـــار بزرگـــی اســـت 
ــده،  ــاد شـ ــان بنیـ ــب کارکنـ ــه نصیـ کـ
ــه  ــت بـ ــاداش خدمـ ــر و پـ ــت: اجـ گفـ
ـــد  ـــوی خداون ـــا از س ـــهدا تنه ـــدان ش خان

ــت.  ــبه اسـ ــل محاسـ ــال قابـ متعـ
ـــت  ـــهید را خدم ـــاد ش ـــت در بنی وی خدم
ــاد  ــدا در ابعـ ــدگان خـ ــن بنـ ــه بهتریـ بـ
ــزود:  ــت و افـ ــوی دانسـ ــادی و معنـ مـ
خانـــواده هـــای شـــهدا عطـــر فرهنـــگ 
ایثـــار و شـــهادت را در جامعـــه آکنـــده 

کـــرده انـــد. 
امـــور  و  شـــهید  بنیـــاد  مدیـــرکل 
ــواده  ــم خانـ ــالن تکریـ ــران گیـ ایثارگـ
و  جانبـــازان  شـــهدا،  معظـــم  هـــای 
ــی  ــان هایـ ــم انسـ ــران را تکریـ ایثارگـ
دانســـت کـــه بـــا ایثـــار و مقاومـــت 
از اســـالم، انقـــالب و کشـــور دفـــاع 
کردنـــد و ایـــن موضـــوع حساســـیت 
رســـالت کارکنـــان بنیـــاد را نشـــان 

. هـــد می د
پـــاکاری در ادامـــه از نهایـــی شـــدن 
هـــای  یـــادواره  ســـاماندهی  طـــرح 
ـــان  ـــر داد و خاطرنش ـــتان خب ـــهدای اس ش
ـــور  ـــا حض ـــرح ب ـــن ط ـــزودی ای ـــرد: ب ک
اســـتاندار و نماینـــده ولـــی فقیـــه در 
اســـتان و ائمـــه جمعـــه و فرمانـــداران و 
روســـای ادارات بنیـــاد شـــهید تصویـــب 

خواهـــد شـــد.

دکتــر ارســالن زارع در جلســه شــورای آمــوزش و پــرورش اســتان 
بــا اشــاره بــه نقــش آمــوزش و پــرورش در توســعه پایــدار کشــور 
ــش آمــوزان موجــب  اظهــار داشــت: افزایــش ســطح علمــی دان

توســعه دانــش بیــن آنــان و نیــز پیشــرفت کشــور مــی شــود.
وی بــه ســهم پنــج درصــدی آموزش وپــرورش از عــوارض 
ــر  ــا ب ــهرداری ه ــد ش ــرد: بای ــان ک ــاره و بی ــهرداری ها اش ش
اســاس وظایــف قانونــی خــود، همــکاری الزم را در ایــن خصوص 
داشــته باشــند.دکتر زارع ادامــه داد: یکــی از موضوعــات مهــم در 
ــی  ــن ارزیاب ــر ای ــه اگ ــت ک ــره اس ــنجش و نم ــا ، س ارزیابی ه
دقیــق و مبتنــی بــر علــم باشــد؛ در رونــد توســعه علمــی کشــور 
ــی علمــی  ــه اصل ــح اینکــه پای ــا تصری ــر اســت.وی ب بســیار موث
ــرد  ــی شــکل می گی ــوزان از مقطــع ابتدای ــش آم ــی دان و تحصیل
ــن  ــوزش در ای ــت آم ــاء کیفی ــه ارتق ــبت ب ــد نس ــت: بای ، گف
مقطــع توجــه و تمرکــز بیشــتری صــورت گیرد.اســتاندار گیــالن 
همچنیــن ارتقــاء ســطح دانــش معلمــان را یــک ضــرورت خوانــد 

ــت در  ــی دول ــه آن توجهــی جــدی شــود.نماینده عال ــد ب کــه بای
گیــالن آمــوزش هــای ضمــن خدمــت بــرای معلمــان بــه ویــژه 
در دروس تخصصــی مقطــع متوســطه را یــک ضــرورت خوانــد و 
خاطرنشــان کــرد: معلمــان بــرای افزایــش ســطح دانــش علمــی 
و مهارتــی نیــاز بــه آمــوزش ضمــن خدمــت دارند.دکتــر زارع بــا 
اشــاره بــه برگــزاری بیســت و دومیــن جشــنواره خیریــن مدرســه 
ــه  ــرد ک ــد ک ــتان تأکی ــدارس اس ــازی م ــه اداره کل نوس ــاز، ب س
ــد.وی  ــه ده ــاط ارائ ــن ارتب ــی در ای ــتاوردهای خوب ــد دس بکوش
بــه در پیــش بــودن هشــتم اســفندماه روز امــور تربیتــی و هفتــه 
تربیــت اســالمی اشــاره و بــا تاکیــد بــر لــزوم نکوداشــت ایــن ایام 
اضافــه کــرد: آمــوزش در کنــار پــرورش و تعلیــم در کنــار تربیت و 
تزکیــه، معنــای واقعــی پیــدا مــی کند.اســتاندار گیــالن در خاتمــه 
ســخنانش بــر لــزوم اســتمرار تالش هــای معلمــان و مربیــان بــه 
ــزرگ  ــواده ب ــم و ادب در خان ــان عرصــه عل ــش آفرین ــوان نق عن

آمــوزش و پــرورش تاکیــد کــرد.


