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آموزش مهارتهای مداخله
درکارباکودکان خیابانی درگلستان

به گزارش روابط عمومی بهزیستی گلستان :دوره
آموزشی 2روزه «مهارتهای مداخله درکار با کودکان خیابانی»
ویژه کارشناسان مراکز امورآسیب دیدگان و اورژانس های
اجتماعی سراسر استان و کلینیک های مددکاری همکار در
طرح شناسایی کودکان خیابانی و مراکز دولتی و غیردولتی
(روزانه حمایتی آموزش کودک و خانواده) روزهای 18و 19دی
ماه ،درمحل سالن آموزش اداره بهزیستی شهرستان گرگان
برگزارشد.دراین دوره آموزشی که با حضور دکترسبزی-عضو
هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی کشور برگزار
شد ،شرکت کنندگان با مباحثی همچون ضرورت اقدامات
مددکاری در کار با کودکان خیابانی  ،تعاریف و مفاهیم مرتبط
با کودک  ،اهمیت استراتژی های بین بخشی و انواع آن ،
استانداردهای مددکاران اجتماعی در حیطه کودکان خیابانی
 ،و رویکردهای اخالقی آشناشدند.معاون اجتماعی بهزیستی
استان دراین باره گفت :فراگیری این آموزش ها به مددکاران
وکارشناسان کمک کی کندتا درتصمیم گیری های خود،
بهترین تصمیم را درخصوص این کودکان اتخاذکنند .خانم
معصومی افزود :پس از اینکه کارشناسان این دوره را فرا
گرفتند  ،با بازی کردن نقشهای نمایشی به تمرین آموزشها می
پردازند .گفتنی است:شرکت کنندگان به لحاظ کاربردی بودن
مطالب از این دوره آموزشی استقبال فراوان نمودند.

بازدیداستانداروهیئتهمراهازواحدهای
فناورپارکعلموفناوریاستان

عبدالمحمد زاهدی ،استاندار قزوین به همراه مهندس
حبیبی معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری
قزوین ،دکتر نائینی رئیس دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
قزوین ،حمیدرضا خانپور مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی
استان قزوین و سید محمد علی قاسمی نماینده وزیر و مدیر کل
امور اقتصادی و دارایی قزوین روز پنجشنبه  ۲۱دی ماه ،به منظور
آشنای با واحدهای فناور در پارک علم و فناوری استان حضور
یافتند و از نزدیک در جریان فعالیت و دستاوردهای شرکتها
قرار گرفتند .به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم
وفناوری استان قزوین ،در ابتدای این بازدید دکتر گرجی رئیس
پارک علم و فناوری ضمن خوشامدگویی به استاندار محترم
و هیئت همراه با اشاره به توانمندیهای پارک برای توسعه
کارآفرینی و فناوری خواستار مشارکت بیشتر و همکاری کامل
استانداری و دستگاههای مربوطه برای حل مسائل پارک علم و
فناوری استان شد .عبدالمحمد زاهدی استاندار قزوین اشتغال
و کارآفرینی را اولویت نخست استان دانست و خواستار فعال
شدن همه ظرفیت ها و توانمندیهای تمام دستگاهها در این
راستا گردید .وی افزود :طبیعتاً در ابتدای راه باید برای تولیدات
واحدهای فناور فکری شود و با حمایت دستگاههای مربوطه به
تولید انبوه نائل گردیم .همچنین نیازمند برنامه ریزی بهتر در
سطح استان و کشور برای معرفی محصوالت هستیم .در حوزه
صادرات نیز این موضوع باید در کارگروه صادرات مطرح شود تا
در این بخش نیز موفق باشیم.

مدیرکل تامین اجتماعی استان مرکزی:

۹۲۶هزار نفر در استان مرکزی
تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند

مدیرکل تامین اجتماعی استان مرکزی گفت :هم
اکنون جمعیت تحت پوشش تامین اجتماعی در استان
مرکزی قریب به ۹۲۶هزار نفر است که حدود ۶۵درصد
از جمعیت استان را شامل می شوند.
محمدرضا بیدهندی در مراسم تودیع و معارفه
مدیر درمان تامین اجتماعی استان مرکزی در اراک
با اشاره به اقدامات مدیر سابق درمان تامین اجتماعی
استان مرکزی اظهار داشت :مدیر اسبق درمان تامین
اجتماعی استان تمامی مشکالت را به دقت مورد بررسی
قرار می داد و مسائل را به صورت کارشناسی منتقل
می کرد.
وی افزود :دکتر عدلی نه تنها به جمعیت تامین

اجتماعی بلکه به تمام اقشار جامعه خدمات ارائه
می کردند و دغدغه قلبی وی دغدغه مردم بوده و

همچنان هست و امیدواریم نگاهی که به این استان
داشته اند همواره داشته باشند.
مدیرکل تامین اجتماعی استان مرکزی خاطرنشان
کرد :در واقع مدیران به دوگروه تقسیم می شوند که
یک گروه از آنها با پست و مقام شخصیت می گیرند و
گروهی دیگر به پست و مقامی که دارند شخصیت می
بخشند که مدیر اسبق درمان تامین اجتماعی استان
از دسته دوم است.
بیدهندی تصریح کرد :امیدواریم که بتوانیم با
همکاری تمامی اعضای مدیریت درمان و پرسنل این
مجموعه سطح مدیریت درمان استان مرکزی را یک
قدم پیش تر ببریم و عملکرد موفقی داشته باشیم.

استقبالازکاراتهکاهایگلستانیدرآوردگاهبینالمللیوآسیایی

صالح و توسعه شبکه توزیع آب بدره

کاراته کاهای گلستان میادین بین المللی و آسیایی  ،در بدو ورودشان به گلستان
توسط مدیرکل ورزش و جوانان گلستان تجلیل شدند.به گزارش روابط عمومی اداره کل
ورزش و جوانان استان گلستان:دکتر طیبی مدیر کل ورزش و جوانان از علیرضا هاشم
زاده دارنده مدال طالی مسابقات آسیای میانه  2017در ازبکستان  ،محمد جواد بارانی
دارنده مدال طالی مسابقات چند جانبه در آذربایجان و احمد صفرخانی در کسب درجه
داوری آسیا در بدو ورود به گرگان استقبال و تجلیل کرد.در حاشیه این مراسم مدیرکل
ورزش و جوانان گلستان گفت :کسب این افتخارات تایید کننده شایستگی های بیش از
پیش ورزشکاران گلستانی و ضرورت توجه بیشتر برای فراهم آوردن امکانات و زیرساخت
ها در استان است.بهمن طیبی اظهار کرد :از همه توان و ظرفیت برای تقویت زیرساخت
های ضروری با هدف کسب افتخارات و عناوین ارزشمند دیگر توسط ورزشکاران گلستان
استفاده خواهیم کرد تا کارنامه مدال آوری جوانان با انگیزه و مستعد استان پربارتر شود

مسعود هواسی – خبرنگار ایالم  :مدیر امور آبفای آب و فاضالب شهر بدره از اصالح
و توسعه شبکه توزیع آب این شهر و بهره مندی بالغ بر  50مشترک از این پروژه خبر داد.
داودی با اشاره به لزوم اصالح و توسعه شبکه توزیع آب اظهار داشت :با هدف از مدار
خارج کردن شبکه های فرسوده و کاهش هدر رفت و مدیریت مصرف آب این امور نسبت
به اجرای  200متر لوله با قطر 110پلی اتیلن در شهر اقدام که با بهره برداری از آن
انشعاب آب  50مشترک از روی خط انتقال جمع آوری و روی شبکه جدید نصب می
گردد.
وی با اشاره به اینکه اصالح شبکه توزیع آب شهر بدره بر اساس برنامه مدون و با توجه
به حجم فرسودگی شبکه توزیع در مناطق مختلف شهر در حال انجام است ،بیان کرد:
این کار در مرحله اول در مناطق و محالت قدیمی و فرسوده شهر در حال انجام است.
گفتنی است هزینه آن از محل اعتبارات عمرانی تأمین گردیده است .

استاندار قزوین در آیین افتتاحیه دهمین نمایشگاه فرش دستباف و تابلوفرش:

تنها جایی که می توانیم هویت و فرهنگ خود را عرضه کنیم همین فرش دستباف است

استاندار قزوین در آیین افتتاحیه
دهمین نمایشگاه فرش دستباف و تابلوفرش:
حفظ اصالت با طرح های جدید امکان پذیر
است و تنها جایی که می توانیم هویت و
فرهنگ خود را عرضه کنیم همین فرش
دستباف است.
به گزارش روابط عمومی شرکت
نمایشگاه های بین المللی استان قزوین
مهندس زاهدی استاندار قزوین در آیین
افتتاحیه دهمین نمایشگاه تخصصی فرش
دستباف و تابلوفرش اظهار داشت  :فرش یک
هویت ملی است و هنوز هم در کشورهای
غربی افتخار می کنند یک تخته فرش ایرانی
در منزل خود داشته باشند.

استاندار قزوین بیان کرد :اقتصادی
کردن فرش در شرایط کنونی از ضروریات
است و اگر نتوانیم این موضوع را حل کنیم
قادر به رقابت با کشورهایی مانند ترکیه ،هند
و چین نخواهیم بود.
زاهدی تصریح کرد :باید قیمت تمام
شده فرش را پایین بیاوریم تا در بازار بین
المللی حضور مستمر داشته باشیم تا بتوانیم
در شرایط تحریم هم از این کاالی بار ارزش
برای صادرات بهره مند شویم.
استاندار یادآورشد :در فرش چند
مرحله بسیار مهم است که باید مرکز ملی
فرش به آن توجه کند تا بتوانیم هزینه
تولید را کم کنیم و با شرایط روز پیش

برویم تا موفق شویم.
زاهدی اضافه کرد :باید تکنولوژی روز
را دنبال کنیم و با حفظ اصالت فرش ایرانی
به سمت ارائه طرح و نقشه های جدید روی
بیاوریم و به همه نوع ذائقه پاسخ دهیم.
وی اظهارداشت :حفظ اصالت با طرح
های جدید امکان پذیر است و تنها جایی
که می توانیم هویت و فرهنگ خود را عرضه
کنیم همین فرش دستباف است.
استاندار اضافه کرد :مرحله پیش از
بافت می تواند در کارگاه صورت گیرد اما
مرحله بافت باید در منزل باشد تا هزینه
ها کم شود البته پس از این مرحله نیز به
کارگاه نیاز داریم تا امور فنی و پرداخت

فرش را انجام دهد.
وی گفت :اگر کشور چین امروز بیش از
نیمی از کفش دنیا را تولید می کند این کار
فقط در منازل صورت می گیرد لذا نیازی
نیست ما همه فعالیتهای خود را کارگاهی
کنیم.
زاهدی بازاریابی را مهم دانست و
اظهارداشت :بازاریابی در صنعت فرش باید
به صورت حرفه ای انجام شود و تولیدکننده
فقط دغدغه تولید داشته باشد.
وی گفت :حمایت ما نباید فقط در
تسهیالت خالصه شود بلکه باید به صورت
یارانه به صادرکننده باشدتا تولید حمایت
شود .
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خبر کوتاه

احداث اتاقک سرچاهی روستای
نظرچارقلی شهرستان آزادشهر

مدیر امور آبفار شهرستان آزادشهر از اتمام عملیات
احداث اتاقک سرچاهی در روستای نظرچارقلی 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  :این مدیریت در جهت نگهداری از تجهیزات
چاه  ،تابلو برق و منصوبات چاه اقدام به احداث اتاقک چاه
روستای نظر چارقلی نموده است وی تصریح کرد انجام این
عملیات مبلغ  250میلیون ریال هزینه دربرداشته است.
الزم به توضیح می باشد چاه مذکور آب شرب روستای
نظر چارقلی و سازمان های مختار زاده و مزرعه  1و  2و 3
و 4با  398خانوار و جمعیتی بالغ بر  1411نفر را تامین
می نماید.

تفاهم نامه سه جانبه تبادل اطالعات در
مدیریت بحران استان گلستان امضاء شد

تفاهم نامه سه جانبه تبادل اطالعات در مدیریت
بحران فی ما بین ادارات کل راهداری و حمل و نقل
جاده ای ،هواشناسی و مدیریت بحران استانداری گلستان
به امضا رسید.به گزارش اداره روابط عمومی اداره کل
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گلستان« ،مهدی
میقانی» مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان
در آیین امضای این تفاهم نامه در مصاحبه با خبرنگاران
گفت:تفاهم نامه سه جانبه تبادل اطالعات در مدیریت
بحران با هدف انتقال سریع اطالعات و دیتاهای مورد
نیاز راه ها و هواشناسی به امضا رسیده تا در هنگام بروز
بحران های طبیعی نظیر سیل ،آتش سوزی ،زلزله و غیره،
دستگاههای اجرایی دخیل؛ واکنش سریع و اقدامات الزم
را برای پیشگیری و مقابله با این بحران ها به عمل آورند.
وی با بیان اینکه اداره کل مدیریت بحران استان ،مدیریت
و پیگیری تبادل این اطالعات را در مرکز فرماندهی خود
برعهده دارد ،افزود :تبادل و مدیریت اطالعات از سوی اداره
کل مدیریت بحران ،موجب راهبری و مدیریت هدفمند
تمامی واحدهای عملیاتی و دستگاههای امدادی در مواقع
بحران خواهد شد.مدیرکل مدیریت بحران استانداری
گلستان نیز در این آیین ،امضای این تفاهم نامه و عمل
به آن را ،حرکتی نو در مدیریت بموقع و سریع بحران
های طبیعی دانست و اظهارکرد :از مزایای امضای این
تفاهم نامه ،دسترسی به اطالعات مورد نیاز به هنگام وقوع
بحران های طبیعی در کمترین زمان می باشد».صادقعلی
مقدم» افزود :مدیریت بحران استان با ایجاد زیرساخت ها
و قراردادن لینک اطالعات مورد نیاز در مرکز فرماندهی
اداره کل ،برای هماهنگی و مدیریت بهنگام ،بهینه و سریع
امدادرسانی دستگاههای اجرایی اقدام می کند .هفته حمل
و نقل ،رانندگان و راهداری از امروز  26آذر،آغاز شده و تا
یکم دی ماه ادامه دارد که نکوداشت این ایام در استان
گلستان با برنامه های متنوعی همراه است.

