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توزیع ۲۴۰۰۰بسته لوازم تحریر
بین دانش آموزان نیازمند

•استفاده از نقوش ایرانی  -اسالمی در طراحی
لوازم تحریر اهدایی

وی با تاکید بر این که در طراحی این اقالم از نقوش
ایرانی و اسالمی استفاده شده اســت ،افزود :این
بستهها شامل  16قلم لوازم تحریر از جمله کیف،
مــداد رنگــی و دفتــر از تولیــدات مرغــوب ایرانی
اســت که برای تکمیل چرخه تولید ،بعضا توســط
کارگاههای کارآفرینی آستان قدس رضوی تولید
شده است.

گزارش  8200تخلف ساختمانی
توسط شهروندان طی امسال
از ابتــدای امســال تاکنــون ،هشــت هــزار و 248
فقره تخلف ساختمانی و ساخت و ساز غیرمجاز از
سوی شهروندان به مرکز ارتباطات مردمی 137
شهرداری مشهد گزارش شده است.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی شهرداری مشهد،
منطقــه  2بــا  2350تماس ،منطقــه  3با 1012
تماس و منطقه  10مشهد با  821تماس ،دارای
بیشــترین گــزارش مردمــی در حــوزه تخلفــات
ســاختمانی بودهانــد کــه بیشــترین برخــورد بــا
تخلفــات ســاختمانی نیــز در این مناطــق صورت
گرفته است.
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کمبود  16هزار معلم
در آستانه سال تحصیلی

گزارش جلسه
ملیحه رفیع طلب

مدیر کل آمــوزش و پرورش خراســان رضوی
گفت :هم اکنون  16هزار نفــر کمبود نیروی
انسانی در ســطح اســتان داریم و از  53هزار
کالس درس 16 ،هــزار کالس درس معلــم
نخواهــد داشــت ،در ایــن زمینــه تدابیــری
اندیشیده شــده اســت که برای این  16هزار
کالس درس از طــرق مختلــف معلــم تامیــن
کنیم .بهگزارش«خراسانرضوی»،قاسمعلی
خدابنده روز گذشــته در نشســت خبــری در
آســتانه ســال تحصیلــی جدیــد ،درخصوص
آخرین وضعیت آمــار بازنشســتگان و کمبود
نیروی انســانی در اســتان اظهــار کــرد :آمار
بازنشســتگان اســتان ،هرســال افزایش می
یابد ،امســال چهار هزار و  ۲۰۰نفر از گردونه
خدمات آموزشــی خارج و بازنشســته شدند،
هفت هزار و  200نفر شــرایط بازنشستگی و
سه هزار نفر استمرار خدمت دادند و استان با
کمبود نیروی انسانی مواجه است .وی افزود:
برای رفع کمبود نیروی انسانی یکی از راه ها،
جذب نیروی حق التدریــس ،نیروهای پیش
دبســتانی ،نیروهای آمــوزش دهنده نهضت
و سرباز معلمی اســت که تا پایان ســال  91با
آموزش و پرورش همکاری داشــتند ،آمار این
تعداد در سطح استان با محاســبه افرادی که
سال گذشــته از این طریق جذب شده بودند،
به ســه هزار نفــر می رســد .خدابنــده تصریح
کرد :سال گذشــته هزار و  206نفر به عنوان
حق التدریــس جذب کردیم که هــزار و 800
نفر هم امسال جذب می شــوند ،بنابراین سه
هزار نفر حــق التدریس جدید داریــم که وارد
گردونه آموزشی می شوند و بعد از چند ساعت
آموزش اولیــه بــرای حضــور در کالس درس
آماده خواهند شــد .بنابراین از این تعداد 16
هزار نفر ،ســه هزار نفر را با حق التدریس آزاد
تامینمیکنیم.
•بدهی  350میلیاردی آموزش و پرورش
استان به معلمان

مدیر کل آموزش و پرورش استان همچنین در
پاسخ به سوال «خراسان رضوی» در خصوص

عکس تزیینی است

سرپرســت معاونت محرومیتزدایی آستان قدس
رضوی از آغاز توزیع  ۲۴هزار بســته لوازمتحریر به
ارزش  ۱۵میلیارد ریال بین دانش آموزان نیازمند
حاشیه مشــهد ،شهرســتانهای خراسان رضوی
و مناطق سیلزده کشــور خبر داد .حامد صادقی
در گفتوگو با تســنیم ،اظهار کرد :رســالت اصلی
معاونت محرومیتزدایی آســتان قــدس در حوزه
تامیــن زیرســاختها و اشــتغال آفرینی اســت اما
در کنار ایــن گونه فعالیتهــای زیربنایــی نباید از
فعالیتهای حمایتی غافل شد.

موفقیت روابط عمومی
در گروی استفاده از بدنه کارشناسی

مدیرکلآموزشوپرورشاستانخبرداد:

اخبار

سرپرستمعاونتمحرومیتزداییآستانقدس
خبرداد

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی

دردیدارجمعیازمعاونانومدیرانشهرداریمشهد
بامدیرکلروابطعمومیشهرداریمطرحشد:

میزان معوقــات و مطالبات معلمــان و پاداش
بازنشســتگان نیــز گفــت :بدهــی آمــوزش و
پرورش اســتان به همکاران چند گروه است،
بخشی حق التدریس اســت که در این زمینه
همــکاران ما هفــت مــاه طلبکارند ،بخشــی
مربوط بــه نیروهای خرید خدمات آموزشــی
اســت که به آن هــا بدهکاریم ،البتــه از منابع
اختصاصی استان بخشی را پرداخت کردیم
و از وزارتخانه طلبکاریم .بخشــی نیز به برون
سپاری ها مربوط است 20،هزار نیروی برون
ســپاری داریم که حدود  50درصد مطالبات
آنان را پرداخت کردیم و باقی مانده پرداخت
نشــده اســت ،مجموع رقمی که به همکاران
بدهکارهستیم 150،میلیاردتومانمیشود
کهاینرقمدرسطحکشور،حدودهزارو۹۰۰
میلیارد تومان است.
وی افــزود :درخصــوص پــاداش پایــان کار
همکارانماننیزدراوایلشهریورماه 51درصد
از مطالبــات را پرداخت کردیم کــه 49درصد
باقی مانده است ،در این زمینه  200میلیارد
تومان به بازنشســتگان بدهکاریم که مجموع
بدهی های ما به معلمان و بازنشستگان350
میلیارد تومان است .عالوه بر این ها مرخصی
ذخیره شــده همکاران اداری حدود یک تا دو
میلیارد تومان است ،ماموریت های رانندگان
نیز مانــده اســت و در زمینــه ســنوات ارفاقی
استثنایینیزمبلغیبدهکاریم.
خدابنــده درباره بــازه زمانــی پرداخــت این
معوقات نیز اظهار کرد :پاداش پایان خدمت
بازنشســتگان بعد از پرداخت حقوق مرداد و
شهریور در مرحله اول اجرایی شد و امیدواریم

مرحله دوم هم در هفته اول مهــر ماه اجرایی
شود.درخصوصپرداختحقالتدریسهنوز
خبری را دریافت نکردیم.
• ۲۷۰پست ثابت پلیس راهور برای
مدارس استان

به گزارش ایرنا ،سرپرســت پلیس راهنمایی
و رانندگی اســتان نیز روز گذشته در نشست
خبری اعالم برنامه های ترافیکی برای سال
تحصیلی جدیــد ،گفــت ۲۷۰ :پســت ثابت
پلیــس راهــور بــرای روان ســازی و رفــع گره
های ترافیکی اول مهر ماه در اطراف مدارس
حاشــیه معابر اســتان در نظر گرفته شده که
 ۹۷پســت ثابت از این تعداد مربوط به مشهد
است .سرهنگ حمیدرضا دهنوی افزود :در
زمینه کاهش آمار تصادف سرویس مدارس از
استان های موفق در کشور هستیم به طوری
که ســال گذشــته تصادف جرحی و فوتی در
این زمینه نداشتیم و فقط شش فقره تصادف
خســارتی ثبت شــد .وی اظهــار کــرد :طرح
آموزش همگانی مــدارس نیــز از ابتدای مهر
ماه با اولویت مدارس ابتدایی آغاز می شــود،
همچنین امســال آموزش مدارس متوســطه
نیــز در اولویــت قــرار گرفته اســت کــه ۲۴۰
آموزشگاه از هشــت ناحیه آموزشی مشهد در
دوره های آموزش متوســطه اول و دوم در این
طرح آموزش های الزم را فرا خواهند گرفت.
دهنوی همچنین یادآور شــد :طبق بررســی
های صورت گرفته از ابتدای امســال تاکنون
آمار تصادفات در استان نسبت به مدت مشابه
سال گذشته ۶درصد کاهش داشته است.

روز گذشته جمعی از معاونان و مدیران شهرداری
مشــهد بــا حضــور در اداره کل روابــط عمومــی و
بینالملــل شــهرداری ،انتصاب مدیــرکل جدید
ایــن حــوزه را تبریک گفتنــد .بــه گــزارش پایگاه
اطالعرســانی شــهرداری مشــهد ،معاون مالی و
پشتیبانی شهرداری مشــهد در دیدار با مدیرکل
روابط عمومی شــهرداری گفــت :موفقیت روابط
عمومی در گــروی اســتفاده از بدنه کارشناســی
اســت .رضا خواجه نائینــی اظهار کــرد :ضرورت
دارد روالی که از سال های گذشته در حوزه روابط
عمومیآغازشدهادامهیابد.چراکهاستفادهازبدنه
کارشناسیروابطعمومیوبهرهگیریازتخصص
و تجربیات کارشناسان آن ،ضامن موفقیت روابط
عمومی است .وی تصریح کرد :تجربه نشان داده
اســت حوزههایی موفق عمل کردهاند که کمتر از
 30درصد بدنه کارشناسی خود را تغییر دادهاند.
ویبرلزومایجادهماهنگیوهمدلیبینمدیریت
شهریوشهروندانتاکیدکردوگفت:زمانزیادی
از فعالیت دوره پنجم شورا و مدیریت شهری باقی
نمانده و باید در این مدت کوتاه تــاش کرد تا این
هماهنگی بیــن خواســتهها و مطالبــات مردمی
و اقدامات مدیریت شــهری شــکل گیرد .خواجه
نائینی با بیان این که تبلیغات محیطی اثرگذاری
خاص خود را دارد ،افــزود :البته باید در این زمینه
بیشتربرنامهریزیکرد.فضایمجازینیزنیازمند
هماهنگیبیشتریاستوتوجههمهجانبهبهتمام
مواردرامیطلبد.
معاوناقتصادیورئیسسازمانسرمایهگذاری
و مشــارکتهای شهرداری مشــهد نیز در دیدار
با مدیرکل روابط عمومی شــهرداری بر اهمیت
نقش اطالعرســانی در بین مخاطبــان محلی با
هدفافزایشمیزانرضایتمندیآنانتاکیدکرد.
اژدر اژدری بر اهمیت نقش محالت شهر و لزوم
توجهبهمخاطبانمحلیتاکیدواظهارکرد:باید
ایننکتهرادرنظرگرفتکهاطالعرسانیدربین
مخاطبان محلی میتواند نقش قابل توجهی در
افزایشرضایتمندیآنانازفعالیتهایصورت
گرفتهایفاکند.اژدرینقشروابطعمومیدارای
رسانه را در ســازمان و موفقیت آن ،مهم ارزیابی
کرد و گفت :روابط عمومیها در ســازمان مانند
بنگاههای تجاری در عرصههای اقتصادی عمل
میکنند.دراینخصوص،نقشکاالیارائهشده
گرچه مهم است ،اما تبلیغات میزان اثرگذاری و
اثربخشیآنرابراذهانعمومیتضمینمیکند.
سرپرستسازماناجتماعیوفرهنگیشهرداری
مشهد نیز با تبریک انتصاب مدیرکل جدید روابط
عمومیشهرداریاظهارکرد:امروزهعرضهخبراز

تقاضای آن بیشتر است و کانالهایی که به عرضه
خبربهجامعهمیپردازد،بسیارگستردهاست.این
موضوع سبب کرخت شدن ذهن مخاطب درباره
ی که در جامعه متکثر امروز
خبر میشــود در حال 
باید با توجه به عالیــق هر فرد خبر ارائه شــود تا به
فراخورمورداستفادهمخاطبانقرارگیرد.محمد
محســن مصحفی اظهار کرد :توقــع جامعه امروز
از شــهرداری و مدیریت شــهری ،مانند 30ســال
گذشتهنیست.بلکهمطالبهگریدراذهانعمومی
شــکل گرفته و مردم خواســتار دریافــت خدمات
مطلوبهستند.
مدیــرکل روابط عمومــی و بینالملل شــهرداری
مشــهد نیز در جریــان حضــور معاونــان و مدیران
شــهری در ایــن اداره کل گفــت :روابــط عمومی
تنظیم کننــده و انتقــال دهنــده صــدای واحد از
مدیریتشهریبهمردماست.امیراقتناعیاظهار
کــرد :زحمات بســیاری طی ســال های گذشــته
در روابط عمومی شــهرداری کشــیده شــده و در
ادامه تالش میشــود ،برنامهریزیهــا به گونهای
باشــد که اقدامــات با انتظــارات مــردم و مدیریت
شــهری همســو شــود و رضایتمنــدی حداکثری
رقم بخــورد چرا که اثر این رضایتمنــدی دو جانبه
نیز میتواند به شــهر بازگردد و در این بین ،روابط
عمومی میتواند تنظیــم کننــده و انتقالدهنده
صدایواحدازمدیریتشهریبهمردمباشد.ویبا
اشارهبهاهمیتفعالکردنظرفیتهایبالقوهدر
مجموعه روابط عمومی ،اظهار کرد :طی ماههای
گذشته تحوالت متعدد مدیریتی در این حوزه رخ
داده که این تغییر و تحوالت ســبب بروز مســائلی
شدهوضرورتداردثباتعملوفکربهاینمجموعه
بازگــردد .اقتناعی با اشــاره به این کــه مدلهای
توسعهمحلیرامیتواندرایجادهماهنگیمورد
استفادهقرارداد،گفت:امیدواریمدرپایانفعالیت
دوره پنجم شــورای اسالمی شهر و شــهرداری به
یکپارچگیوهماهنگیدرخدمترسانیبهمردم
دستیابیمواینهدفرابهدرستیمحققسازیم.
شایان ذکر است در این دیدارها ،مهدی حاتمی
مدیرکل حوزه شهردار و امور هماهنگی مناطق
شــهرداری مشــهد ،احســان باقرزاده ،مشــاور
شهرداروجمعیازروسایاداراتروابطعمومی
وبینالمللشهرداریمشهدنیزحضورداشتند.

