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میخواهیمبابرنو
مقابلتانکبایستیم!

مسئوالن به وعده افتتاح کتابخانه مرکزی
مشهد در نیمه نخست سال عمل کنند
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الیت ،آماده برای تغییر
شعار آماده برای تغییر از آغازین روزهای
استقرار دوره پنجم شــورای اسالمی
شهر و تأکید شهردار محترم به تالش
برای تبدیل شــهر مشــهد به شهری
هوشــمند و شــهروندمحور ،محور برنامههای مدیریت
جدید شرکت الیت نیز هست.
نگارنده که خدمت به زائران و مجاوران امام مهربانیها را
بزرگترین افتخار مجوعه شرکت الیت میداند ،معتقد
است در شرایط کنونی مناسبترین روش مدیریت پارک
حاشیهای اســتفاده توأمان از نیروی انسانی و فناوری
هوشــمند اســت؛ بنابراین از همین آغــاز ،برنامههای
مدیریت جدید الیت را بر ســه محور هوشمندســازی،
شفافیت و مشارکت شهروندی بنا نهادهایم.
شرکت ترافیک هوشمند الیت بر اساس ماده  ۱۵آییننامه
راهنمایی و رانندگــی صرفا مجری مصوبات شــورای
اسالمی شهر در زمینه پارک حاشیهای است .حضور الیت
در شهر توانسته اســت مدیریت عادالنهای در تخصیص
فضای پارک خودرو بین شهروندان برقرار نماید.
همکاران پرتالش ما در مجموعه الیت همقسم شدهاند
تا تمــام توان خــود را در جهت افزایــش رضایتمندی
شهروندان بهکار گیرند .تالش میکنیم با بهرهگیری از
ابزارهای الکترونیکی و همچنین ارتقای اپلیکیشنهای
موبایلی سهم مشارکت شهروندان را در مدیریت پارک
حاشــیهای افزایش دهیم و با همراهی شورای اسالمی
شــهر و معاونت حملونقل شــهرداری با شناورسازی
هزینه پارک حاشیهای ،در تخصیص مکانهای محدود
پارک حاشــیهای ،عدالت ترافیکی بیشتری را در میان
شهروندان برقرار نماییم.
اســتمرار نارضایتی عمومــی از طرح فعلی نشــان از
فروریختن دیوار اعتماد عمومی نســبت به این خدمت
اســت؛ پس بر ما که به سرمایه اعتماد
شــهروندان ایمان داریم ،تکلیف است
برای ارتقای آن ،شــفافیت را در تمام
مراحل کاری سرلوحه امور قرار دهیم.
باور داریم حق شــهروندان است تا با
شــفافیت کامل همراه با دسترسی به
جزئیات ،در جریان تراکنشهای خود
با شرکت الیت قرار گیرند.
محمد مهدی اسدی
بر مشکالت ثبت پالک خودرو به صورت
مدیرعامل شرکت
ترافیک هوشمند دســتی توســط همکاران زحمتکش
الیت
پارکبان خود واقف هستیم و تمام تالش
خود را با توجه به محدودیتهای شدید
مالی در جهت هوشمندسازی بهکار خواهیم بست.
قطع تراکنش مالی بین شهروندان و پارکبانها از طریق
بهرهگیری از بستر الکترونیکی ،از اهداف اصلی شرکت
است که عالوه بر همراهی و مشارکت سایر سازمانهای
شــهرداری نیازمند مشارکت همدالنه شــهروندان نیز
هست.
از نگاه داخــل نیز بر بهبــود فرآیندها و چابکســازی
مجموعه شــرکت الیت چه از نظر نیروی انســانی و چه
معابر تحت پوشش تأکید داریم و تمام تالش خود را برای
حضور در سایر شــهرها بهعنوان سفیران شهر مشهد به
کار خواهیم بست.در پایان تأکید دارم که نگاه مدیریت
شهری به پارک حاشــیهای هرگز جنبه مالی نداشته و
برنامههای پیش رو بر اصل اعتمادسازی بین شهروندان
و الیت استوار است .از همشریان شهر بهشت طلب یاری
میکنیم تا با مجموعه الیت که با شــعار کوچکسازی
و شــفافیت پیشقدم خدمت شده اســت ،همراهی و
مشارکت داشته باشند.
دلم صراحی لبریز آرزومندی است
مرا هزار امید است و هر هزار تویی.

ضرباالجل 2هفتهای
برایتاکسیهایاینترنتی

عکس :احمد حسنی | شهرآرا
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روزنــامه شــهر امید و زنــدگی

حجتاالسالم محمدرضا زائری در مراســم رونمایی از کتاب
تازهاش«گاف فرهنگی» ،در مشــهد گفت :کتابهایی که در
حوزه مدیریت فرهنگی داریم متأسفانه بیشتر ترجم ه هستند.
تألیفیها نیز خیلــی ســختخوان و آکادمیکاند و هیچیک
کاربرد علمی ندارد .در واقع ،خاصیتشان این است که دانشجوی
مدیریت فرهنگی آنها را بخواند و امتحان بدهد.
او تصریــح کــرد :هــدف از گــردآوری یادداشــتهایم
در کتــاب «گاف فرهنگــی» ایــن بــوده اســت
که این خأل جبران شود...

ی حملو نقل
از فعالیت شرکتهای اینترنت 
بدون مجوز جلوگیری میشود

هرقدر هم بینیات را محکم بگیری،
؟؟؟؟؟
باز هم فایده ندارد .منطقه پر از گاوداری
اســت و بوی نامطبوع پِهِن ،ناخواســته

مشهد
قطب هنر است

محمدرضاهدایتی
در گفتوگو با شهرآرا

تا انتهــای ریهها مــیرود و برمیگردد.
دســتانداز کوچههای منتهی به مرکز
نیز به کمک میآید تا خوابآلودگی یکی

شایعه فروش
؟؟؟؟
مشکیپوشان
خبری که دوباره
داغ شد
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یکی از 11مرکز مشهد است که معتادان
متجاهر یا در اصطــاح عموم ،معتادان
ب را با حکم قضایی...
کارتنخوا 
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کلنگ ساختمان خون
بهزمینمیخورد

شب اضطراب
روز امتحان

روايتيازدشوارترينروزهاي
تحصيليسال
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هـنگستـــــا
اخبــــــار
فــر
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؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟چاه!
از چاله به

اجباری در ُخلقآباد مشهد
؟؟؟؟؟
روایتی از کمپ ترک اعتیاد
از صبحهای آرام ماه رمضان از خاطرت
برود و برای بازدیــد از مرکز ترک اعتیاد
اجبــاری خُ لقآباد آماده شــوی .اینجا
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دیدارانتقالخونیهاباشهردار
مشهد ،ساختبانکخون
جدیدرایکگامپیشراند

زندگــــی
اقتصـــاد شهــــــر
خـــــانه
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دِلَنگونرفتن
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اخبــــــار شهـــــر
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شهـــــر
نــــــــــو
اخبــــــار
روز
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امیرعلی قاســمیمقدم | چهارمین جلسه شورای
اداری استان خراســان رضوی در سال  ،97عصر
روز گذشته با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس
سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار شد.
به گزارش خبرنگار شهرآرا ،رئیس سازمان مدیریت
و برنامهریزی خراسان رضوی در ابتدای این جلسه،
گزارشــی از روند اجرای بخشنامه رئیس جمهور
درباره ایجاد میز خدمت در دستگاه های اجرایی
ارائه کرد.
رضا جمشیدی گفت :بخشنامه رئیس جمهور در
خصوص ضرورت استقرار میز خدمت در ادارات،
دیماه سال  96ابالغ شد و مقرر گردید طی شش
ماه اقدامات اجرایی الزم انجام شود.
وی با اشاره به اتمام مهلت ششماهه برای استقرار
میز خدمت حضوری در دستگاههای اجرایی اظهار
کرد :از ابتدای تیرماه ،پاســخگویی و ارائه خدمت
بهمردم به جز از طریق میز خدمت و ارجاع به دیگر
واحدهای سازمانی و کارشناسان در داخل ادارات
ممنوع است و تخلف سازمانی محسوب میشود.
جمشــیدی بیان کرد :میز خدمت حضوری باید
در طبقه نخست ســاختمان اداری مستقر شود،
لذا از دســتگاههای اجرایی درخواست میکنیم
در روند استقرار کامل میز خدمت اقدامات الزم را
انجام دهند.رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی
خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنان خود،
با بیان اینکه به ازای هــر  6/6مدیر مرد ،یک مدیر
زن در استان اشتغال دارد ،گفت :در مجموع 560
پست مدیریتی دســتگاههای اجرایی استان در
اختیار بانوان است.
وی افزود :برای جذب و نگهداشت نیروی انسانی
رئیس سازمان
جهاد کشاورزی خراسان
رضوی:

خــبر

 6هزار و 420
میلیارد ریال
خسارت
به بخش
کشاورزی
استان وارد شد

پاسکاری ارباب رجوع ممنوع

مهلت 6ماهه بخشنامه رئیس جمهور برای استقرار میز خدمت در ادارات به پایان رسید

در مناطق مرزی و کمترتوســعهیافته و شهرهای
دارای کمتر از  12هزار نفر جمعیت ،باید امتیازات
قانون مدیریت خدمات کشــوری برقرار شود که
امیدواریم سازمان اداری و استخدامی در این رابطه
مساعدت کند.
جمشیدی با تأکید بر لزوم همسانسازی حقوق
و مزایای کارکنان دستگاههای اجرایی ابراز کرد:
شماری از کارکنان دولت به اختالف حقوق و مزایا
در دستگاههای اجرایی معترض هستند و در برخی
موارد شاهد ارائه درخواســت برای انتقال از یک
دستگاه به دستگاه دیگر هستیم.
وی ادامه داد :با توجه به اینکه  37درصد پستهای
اداری استان بالتصدی است ،درخواست داریم که
در صدور مجوزهای استخدامی به استان خراسان
رضوی توجه ویژهای شود.
گالیه از پست های سازمانی خالی

در ادامه جلسه ،سنجری ،مدیرکل کار ،تعاون و رفاه
اجتماعی خراسان رضوی ،از تفاوت حقوق و مزایا
در بین کارکنان دستگاههای اجرایی گالیه کرد و
خواستار همسانسازی حقوق کارکنان دولت شد.
صبوریــان مدیــرکل ورزش و جوانان خراســان
رضوی نیز با اشاره به عدم صدور مجوز استخدام در
پستهای مربوط به حوزه جوانان گفت :متأسفانه
هماکنون کارشناس حوزه ورزش وظایف مربوط به
حوزه جوانان را انجام میدهد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی
گفت :از ابتدای امســال تا پایان اردیبهشتماه
شــش هزار و  420میلیارد ریال خسارت ناشی
از حوادث غیرمترقبه به بخش کشاورزی استان
وارد شده است.
مجتبی مزروعی در گفتوگو بــا خبرنگار ایرنا
افزود :این خســارت به زیربخشهای زراعت،
باغبانــی ،دام و طیــور و آبزیان ،تأسیســات و
ساختمانهای کشــاورزی ،ادوات کشاورزی و
منابع آب وارد شده است.
وی اظهار کرد :بیشــترین خســارت مربوط به
زیربخش باغبانــی به میزان پنج هــزار و 671
میلیارد ریال با سطح  82هزار هکتار و ظرفیت
تولید بیش از  172هزار تــن محصوالت باغی
است.

سرابی ،مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان
رضوی ،هم از ساختار جدید وزارتخانه مطبوع خود
گالیه کرد و گفت :در ساختار ســازمانی ابالغی،
اداره فرهنگ و ارشــاد مشــهد حذف شده است،
درحالی که مسائل فرهنگی این کالنشهر میطلبد
پســتهای ســازمانی افزایش یابد.معاون رئیس
جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور
پس از شــنیدن گالیههای مدیران دستگاههای
اجرایی ،در واکنش به انتقــاد مدیرکل فرهنگ و
ارشاد استان گفت :بپذیریم کسی که وزیر فرهنگ
و ارشاد میشود ،مسئول زیرمجموعه متبوع خود
اســت و باید در مقابل مقام معظم رهبری ،رئیس
جمهور و مردم پاسخگو باشد ،بنابراین نباید دست
او را ببندیم و انتظار داشته باشیم که مطابق نظر ما،
کارها را پیش ببرد.
جمشید انصاری افزود :اگر قرار است مسئولیتهای
یک دستگاه اجرایی در مرکز استان ،به تشکیالت
اســتانی واگذار شــود ،ما نمیتوانیم جلوی آن را
بگیریم ،چراکه تصمیمگیری درباره ساختار یک
نهاد برعهده وزیر مربوطه است.
وی با بیان اینکه کسی با سنوات پشت میز نشستن،
حائز شــرایط استخدامی نمیشــود ،اظهار کرد:
استخدام در بدنه دولت بر اساس شایستهساالری
انجام میگیرد ،هرچند سازمان برنامه و بودجه در
تالش اســت که از طریق عدم تخصیص بودجه،
مانع از گسترش نیروی انسانی در بدنه دولت شود.

وی گفت :در این راســتا محصوالت زراعی نیز
با خســارت بیش از  616میلیارد ریال در سطح
حدود  50هزار هکتار با ظرفیت تولید بیش از 70
هزار تن در رتبه بعدی قرار دارد.
مزروعی افزود :از میان  29شهرستان این استان،
قوچان با یک هزار و  115میلیارد و  270میلیون
ریال بیشــترین خســارت را در زیربخشهای
کشاورزی طی دو ماه گذشته متحمل شده است.
خراسان رضوی با یک میلیون و  200هزار هکتار
کشــتزار و  14/6میلیون واحــد دامی بیش از
 10درصد تولیدات زراعی ،باغی و دامی کشــور
را دارد.این اســتان با تولیــد  6/67میلیون تن
انواع محصوالت زراعی ،باغــی و دامی به ارزش
ناخالص  95هزار و  730میلیارد و  423میلیون
ریال جایگاهی تأثیرگذار در اقتصاد ایران دارد.

انصاری بیان کرد :در شــرایط فعلی ،کشور باید با
 800هزار پست سازمانی اداره شود و اگر توانستیم
با کمتر از این رقم به وظایــف دولت عمل کنیم،
یعنی بهرهوری در بدنه دستگاههای اجرایی بیشتر
شده است.
صدور مجوز استخدام در صورت تامین اعتبار

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور این وعده
را هم داد که در صورت تأمین اعتبار مورد نیاز برای
جذب نیروی انسانی و تکمیل پستهای سازمانی
استان ،مجوز استخدام در اسرع وقت صادر شود.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود ،پیشــبرد
برنامههای اصالح نظام اداری در خراسان رضوی
را قابل قبول ارزیابی کرد و گفت :اگر کوچکترین
خللی در پیشبرد برنامههای توسعهای ایجاد شود،
عالوه بر ایجاد مشکالت عدیده برای مردم ،کشور
با عقبماندگی مواجه میشود.وی افزود :متأسفانه
باید اذعان کنیــم که در نتیجه گذشــت زمان و
اجرای برنامههای مربوط بــه اصالح نظام اداری،
هیچ تغییری در نگاه کالن مدیریتی ایجاد نشده و
وضعیت کنونی نظام اداری کامال مشابه  20سال
قبل آن است.
وی تصریح کرد :از ســال  77که برای نخســتین
بار اصالح ســاختار اداری کلید خورد ،تاکنون نه
بخش خصوصی برای تقویــت نقش خود در اداره
امور کشــور گامی برداشته اســت و نه نهادهای

مدنی توسعهیافتگی و رشد الزم را پیدا کردهاند که
بتوانند به نقش خود عمل کنند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد:
در طول  20سال گذشته ،به جای اینکه به سمت
تعادل پیش برویم تا هر ســه عنصر دولت ،بخش
خصوصی و نهادهای مدنی بتوانند ســهم مساوی
در اداره امور کشور داشــته باشند ،همواره شاهد
گسترش مداخالت دولت در اداره جامعه بودهایم.
وی با بیان اینکه دولــت از چاالکی الزم برخوردار
نیست ،اظهار کرد :اگر در نتیجه اجرای طرحهای
اصالح نظام اداری ،ضمن کاهش مداخالت دولت،
نقش نهادهای مدنی و بخــش خصوصی در اداره
امور افزایش پیدا نکنــد ،نتیجهای در پی نخواهد
داشت.
جمشــیدی گفت :با وجود افزایش سیدرصدی
جمعیــت کشــور و گســترش پنجاهدرصــدی
تشکیالت اداری در طول  20سال گذشته ،تعداد
کارکنان دولت از دو میلیون و  470هزار نفر به دو
میلیون و  320هزار نفر کاهش پیدا کرده اســت.
الزم به ذکر اســت ،در چهارمین جلســه شورای
اداری استان در ســال  ،97عالوه بر تصویب 22
پیشــنهاد در حوزه پژوهش ،فناوری و ارتباطات،
طرح پیشنهادی اصالح ســاختار اداری معاونت
استانداری و فرمانداری شهرستان مشهد با موافقت
معاون رئیس جمهور به تصویب رســید .بر اساس
این مصوبه ،تعداد معاونتهای فرمانداری مشهد
به پنج معاونت افزایش یافت.
در پایان این جلسه ،علی باغدار دلگشا به عنوان
مشاور جوان استاندار خراســان رضوی معارفه
شد.

