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طی نشستی در استانداری خراسان
رضوی مطرح شد

گزارشهاازتغییراتدرنظاممهندسیساختماناستان

حمایت وزارت کشور
ازطرح «روستای هوشمند»

رئیسسازماننظاممهندسیساختماناستان:بهمحلکارنمیرومتاتکلیفروشنشود

طی نشســتی که در دفتر معــاون توســعه مدیریت و
منابع اســتانداری با حضــور امیر شــجاعان ،رئیس
مرکز توســعه دولت الکترونیک و فناوری اطالعات
وزارت کشور برگزار شد ،طرح روستای هوشمند به
اینمرکزارائهوبررسیشد.بهگزارشروابطعمومی
استانداری،پسازارائهطرحروستایهوشمندتوسط
مدیر فناوری اطالعات و شــبکه دولت اســتانداری،
امیرشجاعانضمنبیانضرورتتوجهبهاستفادهاز
ابزارهایفناورانه،اظهارکرد:وزارتکشوربهدنبال
بهکارگیریایدههاینووخالقانهاستوبهطورکامل
از اجرای این طرح حمایت خواهد کرد .رئیس مرکز
توسعه دولت الکترونیک و فناوری اطالعات وزارت
کشــور افزود :با توجه به حضور شرکتهای توانمند
بخش خصوصی و نهادهای دانشی استان براساس
ظرفیتهــای قانونــی موجود ،مشــارکت بــا بخش
خصوصیبرایراهاندازیسرویسهایالکترونیکی
و حمایت از اســتارتآپها در این حــوزه مورد تاکید
اســت .وی ضمــن ابــراز خرســندی و قدردانــی از
فعالیتهای صورت گرفته ،استان خراسان رضوی
را به عنوان پیشــرو در حوزه هوشمندســازی و ایجاد
ســرویسهای الکترونیــک برشــمرد و تصریح کرد:
در صورت موفقیت پــروژه در گامهــای اولیه ،وزارت
کشورباحمایتکاملخودبرایملیشدناینطرح
اقدامات و هماهنگیهای الزم را انجام خواهد داد.
شجاعانبااشارهبهاهمیتاستفادهازظرفیتبخش
خصوصی،براولویتبندیاجرایخدماتبااهمیت
و اثربخش و همچنین فرهنگ سازی استفاده از این
خدماتنویندرروستاهاتاکیدکرد.کوکبموسوی
معاونتوسعهمدیریتومنابعاستاندارینیزبااشاره
به در پیش بــودن انتخابات و حجم مســئولیتهای
پیش رو ،خواســتار حمایت همــه جانبه و نــگاه ویژه
وزارت کشــور برای تقویت زیرســاختهای فناوری
اطالعــات در ســتاد اســتانداری ،فرمانداریها و به
خصــوص فرمانداریهای تازه تاســیس شــد.مدیر
فناوریاطالعاتوشبکهدولتاستانداریهمدراین
جلسهضمنبیانضرورتپرداختنبهحوزهروستاها
به عنوان اولویت اصلی در توسعه دولت الکترونیک
و هوشــمند ســازی ،کاهش شــکاف دیجیتالی بین
شــهرها ،روســتاهای اســتان و لزوم گفتمان سازی
موضوعات هوشمندســازی در روســتاهای استان،
اظهار کــرد ۲۷:درصــد از اســتان پهناور خراســان
رضوی را روســتاییان و عشــایر تشــکیل میدهند و
اهمیتخدماترسانیبهآنانبهصورتالکترونیک
وباهدفکاهشهزینههاوافزایشرضایتمندیآنان
برهیچکسپوشیدهنیست.

طی روزهای اخیر موضوعاتی در فضای مجازی
مطرحشدکهدرآنادعاشدهبودرئیسوخزانهدار
سازماننظاممهندسیساختماناستانازسمت
های خود عــزل شــده انــد .موضــوع را از محمد
حســین شــرکا رئیس ســازمان نظام مهندســی
ساختماناستانپیگیریکردیم.ویبه«خراسان
رضوی»درپاسخبهاینسوالکهآیاخبربرکناری
شما از ریاســت ســازمان نظام مهندسی استان
صحت دارد؟ گفت :مــن از موضــوع بی اطالعم
و باید این موضوع را از مدیرکل راه و شهرســازی
استان سوال کنید .شرکا در پاســخ به این سوال
کهآیااینروزهادرمحلکارتاندرنظاممهندسی
حاضر می شــوید؟ اظهار کرد :هنــوز حکم بنده
برقراراستامابهمحلخدمتنمیروم.وقتییک
کاغذ بیاید و بگویند شما رئیس هستید یا رئیس
نیستید وقتی نمی دانم به چه دلیلی باید رئیس
باشــم یا نباشــم ،چرا باید بروم؟ نامــه را مدیرکل

راه و شهرسازی آورده و ایشان با تهران در ارتباط
بوده اند و باید موضوع را از ایشان پیگیری کنید.
وی افزود :یــک برگه بدون پیوســت به مــا داده و
اعالمکردهاندکهبرخیچارچوبهارعایتنشده
استومامیگوییماگرچارچوبهارعایتنشده
باید از فردی بپرسید که رعایت نکرده است و این
موضوعبهبندهربطینداردوبایدبهمنشأموضوع
پرداخته شود .دوباره از شرکا سوال کردیم که آیا
برکناری تان از ریاست سازمان نظام مهندسی را
تایید می کنید یا خیر؟ که پاســخ داد :مرا برکنار
نکردهاندوفقطاعالمشدهایشانرئیسنباشدو
فرددیگریرئیسباشد،موضوعبرکنارینیست
وهنوزرئیسنظاممهندسیساختمانهستمولی
به محل کار نمی روم تا تکلیف این موضوع روشن
شود.ویدرپاسخبهاینسوالکهدرمتننامهای
که به شــما ابالغ شــده موضوع یا دلیل برکناری
شماازریاستسازماننظاممهندسیساختمان

باوجوداجرایطرحضربتیآموزشوپرورش

 17هزاردانشآموزاستانهمچنانبازماندهازتحصیل

مدیرکلآموزشوپرورشبهتناقضهایآماریدربارهدانشآموزانترکتحصیلیپاسخداد

محمد بهبودی نیــا 10/دی معــاون آموزش و
پرورش خراســان رضوی از آغاز طرحی ضربتی
خبر داد که قرار بود تالشی باشد برای بازگشت
به تحصیل  40هزار دانــش آموز ترک تحصیلی
اســتان؛ صابــری در گفــت وگویی کــه در همان
تاریــخ با «خراســان رضــوی» داشــت از طراحی
پنج گام ضربتی برای بازگرداندن دانش آموزان
ترکتحصیلیاستانخبردادوگفت«:اینطرح
در پنج گام اساســی به مرحله اجرا در می آید که
این مراحل عبارتند از تشکیل ســتاد اجرایی در
هر شهرســتان با محوریت فرماندار ،بخشــدار و
اعضای آموزش و پرورش آن شهرســتان ،در گام
دوم مــدارس هر شهرســتان و هــر منطقه قطب
بندی و هر  10مدرسه توسط یکی از مدیران آن
منطقه(سرتیممنطقه)مدیریتمیشودوسپس
کارگروه اجرایی در هر مدرسه دانش آموزانی را
که به هر دلیلی ثبت نام نکرده اند ،رصد می کند
و بعــد از شناســایی دلیل اصلی تــرک تحصیل،
برای حل مشکالت اقدام می شــود ».حاال چند
روزی می شــود که این طرح ضربتی پایان یافته
و آن طور که مدیرکل آموزش و پرورش اســتان به
«خراسان رضوی» می گوید ،همچنان  17هزار
دانش آموز بازمانده از تحصیل در اســتان وجود
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دارند.قاسمعلی خدابنده می افزاید :از ابتدای
مهرامسال،ازمیان 40هزاردانشآموزبازمانده
از تحصیل 23،هزار نفر به تحصیل باز گشته اند
و 17هزار دانشآموزاستانهمچنانبازماندهاز
تحصیلهستند.ویتصریحکرد:ششهزارنفر
در مقطع ابتدایی و حدود 11هزار نفر در مقطع
متوسطهاولودومازتحصیلبازماندهاندکهاین
آمار فقط شامل مدارس نمی شود بلکه تعدادی
از آن ها در مدارس مســجد محــور و حوزه علمیه
مشغولتحصیلهستنداماچوندرسامانهسناد
ثبت نام نکرده اند و اســتناد ما برای اعالم دانش
آموزان مشــغول به تحصیل ،این ســامانه است،
درآمار بازماندگان از تحصیل آمــده اند که برای
حل این مشکل با حوزه علمیه و مدارس مسجد
محورجلساتیبرگزارشدهاست.
وی در پاسخ به این سوال که برای رسیدن به آمار
دقیق بازماندگان واقعــی از تحصیل و جانمایی
دانشآموزانیکهازاستانخارجشدهودراستان
دیگری در حــال تحصیل اند و همچنیــن درباره
ثبت نام افرادی کــه در حوزه علمیه تحصیل می
کنند اما در سامانه ســناد ثبت نام نکرده اند ،چه
اقدامی انجــام داده اید؟ گفت :بــا حوزه علمیه و
مساجد مدرسه محور جلساتی را برگزار کردیم

استان مطرح نشــده اســت؟ اظهار کرد :خیر .ما
بیش از دو سال با آرامش در حال فعالیت بودیم و
دوشبقبلدرجلسههیئتمدیرهنظاممهندسی
ساختمانآبستراکسیونشدوبهحدنصاببرای
تشکیل نرسید .شــرکا در پاســخ به سوال مجدد
خبرنگار«خراسانرضوی»مبنیبراینکهباالخره
برکناری به شما ابالغ شده یا خیر؟ گفت :به نظر
منمناسبترینگزینهبرایپاسخبهاینموضوع
مدیرکلراهوشهرسازیاستاناستوبندهازاین
موضوعبیاطالعم.
شــایان ذکر اســت ،روز گذشــته با ابک مدیرکل
راه و شهرسازی استان نیز تماس گرفتیم که وی
پاسخگویتماسمانبود.منصوریمعاونمسکن
وساختمانادارهکلراهوشهرسازیاستاننیزدر
پاسخ به تماس های ما اعالم کرد که جمع بندی
این موضــوع طی روزهــای آینده انجــام و اطالع
رسانیخواهدشد.
تا مجوز تاســیس مــدارس غیــر دولتــی و ایجاد
مدارس با رویکرد دینی به این مراکز اعطا شود و
در نتیجه تعداد دانش آموزانی که در ســناد ثبت
نام کرده و در این مراکز مشــغول اند ،شناسایی
شوند.خدابنده همچنیندربارهتناقضبینآمار
اعالمیمعاونآموزشمتوسطهادارهکلآموزش
وپرورشدرروزهایاخیرکهتعداددانشآموزان
بازگردانده شــده به تحصیل را 13هزار و 500
نفر اعالم کرده بود ،با آمار ارائه شــده توسط وی
افزود :آمار13هزار و 500نفردانش آموز که در
طرح ضربتی به مــدارس بازگردانده شــده اند و
توســط معاون آموزش متوسطه اعالم شده فقط
مربوط به دانش آموزان دوره متوسطه اول ،دوم
وفنیوحرفهایاستکهبایدحدود 10هزارنفر
دانشآموزابتداییراکهبهتحصیلبازگشتهاند،
بهآناضافهکنیم.
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