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اخبار
مدیرکل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس خراسان رضوی:

 60درصد مدارس در غرب خراسان
رضوی نیازمند بازسازی و مرمت است

مدیرکل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس خراسان
رضوی گفت :حدود  60درصد مدارس در غرب استان
نیازمند بازسازی ،مرمت و مقاومسازی است و  40درصد
ساختمانهای مدارس از استحکام نسبی برخوردار هستند.
جاسم حسینپور در مراسم کلنگزنی  12پروژه
عمرانی مدارس بنیاد برکت در سبزوار که با حضور جمعی
از مسئوالن کشوری و استانی برگزار شد ،اظهار داشت:
 60درصد مدارس خراسان رضوی با مشارکت خیرین
مدرسهساز است.
وی افزود :در حال حاضر سه هزار و  500خیر
مدرسهساز در خراسان رضوی وجود دارد که بهصورت
میانگین ساالنه  100میلیارد تومان برای احداث مدارس
کمک میکنند .مدیرکل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس
خراسان رضوی ادامه داد :امسال  350پروژه در خراسان
رضوی نیمهتمام است که حدود  130میلیارد تومان برای
تکمیل این پروژهها نیاز داریم و امیدواریم با اختصاص اعتبار
مورد نیاز تا ابتدای سال تحصیلی آینده راهاندازی شود.
حسینپور بابیان اینکه در قطب شهید فرومندی به مرکز
سبزوار شهرستانهای جوین ،جغتای ،خوشاب ،داورزن و
ششتمد است ،بیان کرد 74 :هزار و  115دانشآموز در
غرب خراسان رضوی مشغول به تحصیل هستند .وی تصریح
کرد :دانش آموزان سبزوار  10درصد روستایی و  90درصد
شهری هستند ولی در دیگر شهرستانهای غرب استان 75
درصد روستایی و  25درصد شهری محسوب میشوند.
مدیرکل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس خراسان رضوی
گفت :هماکنون  642مدرسه در غرب استان وجود دارد که
متوسط سرانه آموزشی  5.87مترمربع است که از متوسط
سرانه استان و کشوری باالتر است.
حسینپور افزود :حدود  60درصد مدارس غرب استان
نیازمند بازسازی ،مرمت و مقاومسازی است و  40درصد
ساختمانهای مدارس از استحکام نسبی برخوردار هستند.
وی بیان کرد :تاکنون  84مدرسه با  668کالس درس
و زیربنای  85هزار و  339مترمربع با اعتباری حدود 50
میلیارد تومان در غرب استان احداث است که این مدارس
 10درصد کل مدارس استان را تشکیل میدهند.
مدیرکل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس خراسان
رضوی ادامه داد :سیستم گرمایشی  18هزار کالس درس
در خراسان رضوی استانداردسازی شده است که از این
تعداد حدود  397مدرسه با اعتباری حدود  12.6میلیارد
تومان در مدارس غرب استان قرار دارد .حسینپور با
بیان اینکه در حال حاضر  26پروژه در قالب  118کالس
درس با اعتبار  5.1میلیارد تومانی در غرب استان در حال
احداث است ،گفت :حدود سه میلیارد تومان برای تکمیل
پروژههای مشارکتی با سازمان نوسازی و تجهیز مدارس در
غرب استان نیاز داریم .وی یادآور شد 10 :پروژه در غرب
خراسان رضوی با اعتبار  1.4میلیارد تومان با همکاری
بنیاد برکت احداث و بهزودی تکمیل میشود.

دکتر سید سعید آرام در اولین جلسه توجیهی اتاق فکر اداره کل بهزیستی مازندران عنوان کرد:

لزوم بهره گیری از نگاه و خرد جمعی
در جهت رفع موانع

اولین جلسه توجیهی اتاق فکر اداره کل
بهزیستی مازندران با حضور دکتر سید سعید
آرام؛ مدیر کل  ،معاونین ،مشاورین و حسین
اخوان رییس اتاق فکر در سالن کنفرانس این
اداره کل برگزار شد.
دکتر سید سعید آرام مدیرکل بهزیستی
مازندران با اشاره به شروع فعالیت اتاق فکر از
اردیبهشت سال جاری ،با بیان اینکه تک تک
پرسنل توانایی این را دارند که عضوی از اتاق
فکر باشند افزود :طبق اساسنامه به دنبال
افرادی بودیم که بتوانند با نگاهی کارشناسانه
در ارتباط با مجموعه فعالیت های سازمان،
مسایل و مشکالت موجود را رصد کرده و در
پی ارائه راهکار های عملی باشند.
وی بهره گیری از نگاه و خرد جمعی
را یکی از اهداف اصلی در جهت رفع موانع
عنوان کرد و با تاکید بر اهمیت نقش
کارشناسان تصمیم ساز تصریح کرد :با توجه
به مسائل ،مشکالت و آسیب های موجود که
متناسب با زمان به روز می شوند توجه به
این موضوع بسیار مهم است که فعالیت ها
منطبق بر نیاز ها باشند.
مدیر کل بهزیستی مازندران ضمن
ارزیابی فعالیت های جاری سازمان ،بر
کاربردی بودن راهکار ها تاکید و خاطر نشان
کرد :این به معنای نفی فعالیت های موجود
نیست اما لزوم الویت بندی فعالیت ها بر
اساس محدودیت ها و نیاز های جامعه ،منجر
به نتایج بهتری خواهد شد.
دکتر آرام رصد دقیق مشکالت و موانع

را یکی از مهمترین اقدامات دانست و با اشاره
به طرح غربالگری شنوایی و اختالالت بینایی
در جهت کاهش معلولیت ها ،تصادفات را
مهمترین عامل افزایش معلولیت در جامعه
عنوان کرد و افزود :سازمان بهزیستی باید
برنامه ای تدوین کند که دیگردستگاه های
مرتبط بتوانند اقدامات موثرتری در این راستا
انجام دهند.
وی تصریح کرد :پیش بینی راه حل ها و
اماده سازی زیر ساخت ها برای رفع مشکالت
و مسائل میتواند از بسیاری از هزینه های
بعدی را کاهش دهد.
مدیر کل بهزیستی مازندران با تاکید
بر توجه به ضرورت ها و مسائل کمتر دیده

تقدیر مشاور وزیر نیرو در امور ایثار گران از مدیرعامل شرکت
آبفار گلستان

سید یعقوب محمد مرادی مشاور وزیر نیرو در امور ایثار گران با ارسال لوح سپاسی از
زحمات مهندس شکیبافر رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی
استان گلستان در جهت برگزاری مطلوب و موثر همایش ایثارگران شرکت های زیرمجموعه
صنعت آب و برق در سطح استان گلستان قدردانی و تشکر نمود.در بخشی از این لوح آمده
است :امنیت  ،پیشرفت و اقتدار امروز ایران اسالمی مدیون از خودگذشتگی و فداکاری
ایثارگران گرانقدر و خانواده محترم ایشان می باشد بدینوسیله از تالش های جنابعالی و
همکاران محترمتان در برگزاری مطلوب و موثر همایش ایثارگران شرکت های زیر مجموعه
صنعت آب و برق در سطح استان گلستان قدردانی و تشکر می گردد.یقینا این مهم با
همدلی و تاکیدات حضرتعالی محقق گردیده است ضمن توفیق روزافزون برای جنابعالی
و تمامی همکاران آن مجموعه سالمتی و طول عمر بابرکت را از خداوند بزرگ برایتان
خواستارم.

شده ،ارائه راه کار های بلند پروازانه را
ناکارامد دانست و گفت :با شناخت درست
محدودیت ها و قابلیت های جامعه از راه کار
هایی که قابلیت اجرایی ندارند بپرهیزید و
توجه داشته باشید که ایده ها قابلیت بومی
سازی در جامعه را داشته باشند.
دکتر آرام عدم اثر بخشی فعالیت ها را
نتیجه شناخت نادرست از جامعه دانست و
با تاکید بر درک درست اعضای اتاق فکر از
فرهنگ و عادات مردم جامعه تصریح کرد:
طرح های بسیاری تدوین میشوند که نتیجه
شناخت نادرست از تفاوت های اقلیم ها و
فرهنگ مناطق مختلف کشور است و نهایتا
منجربه نتایج مناسب نمی شوند.

وی ضمن اشاره به نقش اعتماد در
روابط بین سازمانی و جامعه هدف با تاکید
مجدد بر رصد درست فعالیت های انجام شده
گفت :این نکته اهمیت دارد که اعضا اتاق
فکر ،اطالع درستی از نتیجه فعالیت ها در
جامعه داشته باشند و بررسی کنند آیا هزینه
ها عمال متناسب با خروجی هست یا خیر.
مدیر کل بهزیستی مازندران ضمن
تاکید بر اهمیت شناخت درست اهداف و
مسیر ها گفت :گاهی الزم است برای نتیجه
گیری بهتر ،مسیر را در ارتباط با فعالیت ها
تغییر دهیم و روش ها و راهکار های نوینی
ارائه نماییم .مدیر کل بهزیستی مازندران
ضمن بیان این مطلب که برای ارائه راهکارها
نباید درگیر مالحظات و روابط درون سازمانی
شد خاطرنشان کرد:معاونین حتما از ایده
ها و راه کار های خروجی اتاق فکر بهری
بگیرند و اطالعات موجود در مورد موضوعاتی
که مورد بررسی قرار میگیرند را در اختیار
اعضای اتاق فکر قرار دهند .دکتر آرام در
پایان ضمن بیان این مطلب که اتاق فکر
بدون هیچ محدودیتی میتواند هر زمان و با
هر موضوعی تشکیل جلسه دهد ،با اشاره به
این که باید بین اتاق فکر و شورای مشورتی
تفاوت قائل شد افزود :تمرکز شورای مشورتی
بر امور جاری و مدیریتی است در حالیکه
اتاق فکر فراتر از این مسایل ،باید محیط
خارج از سازمان را بشناسد و بر اساس آن
ایده پردازی کند ضمن اینکه نباید از محیط
داخل هم غافل شود.

اتمام عملیات حفاری چاه آب شرب
روستای عطابهلکه شهرستان آزادشهر

مدیر امور آبفار شهرستان آزادشهر از به پایان رسیدن عملیات حفاری چاه آب شرب
روستای عطا بهلکه این شهرستان خبر داد.به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی
شرکت آب و فاضالب روستایی استان گلستان  ،حسن فدایی مدیر امور آبفار شهرستان
آزادشهر با اعالم این خبر افزود با توجه به اینکه چاه آب شرب این روستا دچار ماسه دهی
زیاد شده بود این مدیریت چاه فوق را از مدار خارج و در راستای تامین آب شرب پایدار
اقدام به حفر یک حلقه چاه عمیق به عمق  300متر نموده است .وی تصریح کرد :عملیات
لوله گذاری این چاه به اتمام رسیده و در حال حاضر مرحله شستشوی چاه بوده تاپس از
مرحله آزمایش پمپاژ انجام گردد.وی افزود  :جهت انجام عملیات فوق مبلغ  2620میلیون
ریال هزینه شده است .وی در پایان گفت  :با اتمام این عملیات  130مشترک روستای
عطابهلکه با جمعیتی بالغ بر  500نفر از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی بهره مند می
گردند.

خبر كوتاه
مدير عامل شركت شهركهاي صنعتي قزوين:

نيازمندي واحدهای صنعتی و تولیدی به
تکنسین ماهر ،متخصص و کارآمد

مدير عامل شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين:
ابر چالش امروز در کشور بیکاری است ،واحدهای صنعتی
و تولیدی به تکنسین ماهر ،متخصص و کارآمد نیازمندند.به
گزارش روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين،
« حميدرضا خانپور « در جلسه شوراي اداري شهرستان بوئين
زهرا اظهار داشت:در راستاي بهره وري در توليد و باالرفتن
راندمان كار در محيط داخلي شركتها آمادگی الزم برای
آموزش و مهارت آموزی فارغ التحصیالن دانشگاهی برای
اشتغال در واحدهای صنعتی وجود دارد و اين شركت بر اساس
تفاهم نامه هاي انجام شده هماهنگي الزم براي آموزش نيروي
انساني مورد نياز واحدهاي صنعتي فراهم نموده است .وي با
اشاره به فرهنگ غلط مدرک گرایی در اكثر جوانان تحصيلكرده
حوزه هاي تخصصي گفت :باید فرهنگ غلط مدرک گرایی و
پشت میز نشینی به فرهنگ کار وتالش تبدیل شود تا فارغ
التحصيالن جهت آشنا شدن با دنياي واقعي كار و حضور
مستمر در خط توليد با فرهنگ كار عملي در رشته تخصصي
به فعاليت مشغول شوند .رئيس هيئت مديره شركت شهركهاي
در پايان از عملیات اجرايي احداث تصفیه خانه فاضالب شهرک
صنعتي آراسنج با سرمايه گذاري بالغ بر  40ميليارد ريال در
دهه مبارک فجر سالجاری خبر داد .خانپور عزم جدي همه
مسئوالن استان و شهرستان را در جذب سرمايه گذاران داخلي
و خارجي در حوزه شهرستان بوئين زهرا در راستاي رونق توليد
و ايجاد اشتغال پايدار با وجود شهركهاي صنعتي با موقعيت
جغرافيايي مناسب مثل حكيميه ،شال و ....را خواستار شد.

عملیاتپلیسفتایاصفهانبرایمقابلهبا
480سایتفروشداروهایغیرمجازدرکشور

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات فرماندهی
انتظامی استان اصفهان از اجرای عملیات ویژه شناسایی و
مقابله با  480سایت فروش داروهای غیر مجاز در کشور
خبر داد .به گزارش پایگاه خبری پلیس ،سید مصطفی
مرتضوی اظهار داشت :یکی از اقدامات شاخصی که توسط
کارشناسان پلیس فتای استان انجام میشود اجرای طرح
مقابله با فروش داروهای غیر مجاز در فضای مجازی است.
وی افزود :در همین زمینه عملیات ویژهای در قالب
مرحله دهم طرح «پانجی آ» که یک طرح بینالمللی
است توسط کارشناسان پلیس فتای استان انجام شد و در
راستای آن تعداد  480سایت فروش داروهای غیر مجاز در
سطح کشور شناسایی و با همکاری دستگاه قضائی اقدامات
مقابلهای الزم با دائرکنندگان این سایتها به عمل آمد.
رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات فرماندهی
انتظامی استان اصفهان عنوان داشت 38 :مورد از این
سایتها در استان اصفهان راهاندازی شده بودند که
مأموران این پلیس طی هماهنگی با مقام قضائی نسبت به
دستگیری دائرکنندگان آنها و ارجاع به مراجع قضایی و
همچنین توقیف داروهای غیرمجاز اقدام کردند.

