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خبـــــ ــر

ابوالحسن حقیقی ،معاون آموزش ابتدایی آموزشوپرورش خراسانرضوی با بیان اینکه جبران کمبود معلم دوره
ابتدایی از طریق نیروهای حقالتدریس که در آزمون اخیر آموزشوپرورش پذیرفته شدند ،تا حدودی برطرف
میشود ،گفت:بر اساس برآورد ها این استان برای مهرماه آینده با کمبود پنج هزار معلم ابتدایی مواجه است.

شماره 2211

اتاق خبر

ویژهبرنامههایشهادت
حضرتفاطمه(س)در
حرممطهر

ثبتنامداوطلبان
شوراهایشهروروستا
از۳۰اسفند
گروه خبر -رئیس کمیته اطال عرسانی
ستاد انتخابات خراسا نرضوی گفت:
بنا بر اعــام ستاد انتخابات وزارت
کشور ،ثبتنام داوطلبان شوراهای
اسالمی شهر و روستا از 30اسفندماه
آغاز میشود .بهگزارش شهرآرا ،امیر
پورمهدی افــزود :ایــن زمــان بهمدت
هفت روز یعنی تا ششم فروردینماه
سال آینده ادامه خواهد داشت.

شادیخانوادههای
نیازمندبا«اسباب
خوشحالی»
گروه خبر -رئیس کمیسیون فرهنگی
شــورای اسالمی شهر مشهد گفت :با
توجه به اینکه در آستانه سال جدید
هستیم  ،بــر پــا یــی کمپین ا سبا ب
خو شحالی که بههمت شهرداری
مشهد ایــجــاد شــده ،فرصت خوبی
اســت بــرای اینکه همشهریان ما در
پایتخت فرهنگی جــهــان اســام،
بــا دراخــتــیــارگــذاشــتــن لــوازمــی که
نیاز نــدارنــد ،بــرای نیازمندان زمینه
خوشحالی را فراهم بیاورند .بهگزارش
شــهــرآرا ،حــج ـتاالســام حسنعلی
اخالقی ،افــزود :مردم ما نیز همیشه
نشان داد هانـــد که در تمام عرصهها
بهویژه کمک به نیازمندان پایکار بوده
و مشارکت خوبی انجام میدهند.

درختکاریشهروندان
درهشتماسفند
گروه خبر -مدیرعامل سازمان پارکها
و فضای سبز شهرداری مشهد گفت:
در آستانه ســال جــدیــد ،مــراســم روز
درختکاری از یکشنبه 8اسفندماه
در سطح مناطق شهر مشهد برگزار
میشود .بهگزارش شهرآرا ،احمدرضا
سالمی افزود :در این اقدام مراسم هفته
درختکاری بهترتیب از 8اسفندماه در
بوستان مهر و ماه ،پارک آبشار ،حاشیه
بولوار امامعلی(ع) ،اراضی چهلبازه،2
پشت سوله بحران اندیشه ،ابتدای
شهرک الماس واقعدر اسماعیلآباد،
شــهــرک مــهــرگــان ،مــجــیــدیــه،27
پنجتن  55و بولوار پورطرقی برگزار
خواهد شد.

آمارنامه و سالنامه شهرداری مشهد منتشر شد

خساستبانکهاوبیمههادرارائهآماربهشهر

بنیامین یوسفزاده -آمــار ،پایه برنامهریزی در
حوزههای مختلف است و قطعا دادههای آماری است
که در بسیاری از اتفاقات روزمره زندگی ما ایفای نقش
میکند .بااینحال صحت و سقم اطالعات و دادهها
ازجمله مــوارد مناقشهآمیز در این حوزه به حساب
میآید که در مواقع زیادی مشکالت فراوانی را نیز به
وجود میآورد .بههمینمنظور است که مجموعههایی
کهسروکارشانباآماروآمارگیریتحلیلیاست،همواره
بهدنبال دستیابی به آمارهای بهروز و البته دادههایی با
تعریف تقریبا یکسان هستند که در این مسیر گاهی
با مشکالت زیــادی نیز مواجه میشوند .یکی از
مصداقها و نمودهای بارز این گفتار ،همکارینکردن
برخی از سازمانها و دستگاهها با شهرداری مشهد
در تهیه و تدوین آمارنامه و سالنامه این مجموعه است
که مدیر آمار ،تحلیل و ارزیابی شهرداری مشهد نیز
در نشست خبری خود به آن اشــاره کــرد .آمارنامه
شهرداری مشهد کتابی است که هر سال با جمعآوری
اطالعات و دادههــای مهم و کاربردی دستگاههای
مختلف در چندین سرفصل تنظیم میشود و مجال
بسیار خوبی برای مسئوالن است تا با استفاده از این
مجموعه گامهای موثری را درجهت برنامهریزیهای
مدیریتی خود در حوزههای مختلف بردارند.

کمکاری برخی دستگاهها

همچنین سالنامه شهرداری مشهد نیز بهصورت
تخصصیتر منحصرا به ارائه آمار و اطالعات مجموعه
شهرداری در طول یک سال مـیپــردازد که عموما
نیز بهصورت کتاب الکترونیک دردسترس جامعه
مخاطبان قرار میگیرد .بهگزارش شهرآرا ،مدیر آمار،
تحلیل و ارزیابی شهرداری مشهد در این نشست که
در محل سالن جلسات سازمان فناوری اطالعات و
ارتباطات شهرداری برگزار شد ،از تهیه و انتشار آمارنامه
و سالنامه شهر مشهد با همکاری  83دستگاه خبر
داد و گفت :برای طراحی این آمارنامه155 ،دستگاه
شناسایی و مکاتبات مختلفی انجام شد که ازاینتعداد
83دستگاه برای جمعآوری آمار همکاری کردند.
حسین عــبــدا...زاده با بیان اینکه از تعداد 155
دستگاه 62 ،دستگاه اجرایی بودند ،گفت :تعداد

سالنامه شهرداری

عکس :برنا

گروه خبر -ویژهبرنامههای ایام شهادت
مظلومانه صدیقه کــبــری ،حضرت
فاطمهزهرا(س) از دوشنبه  9تا جمعه
13اسفندماه بهمدت پنج شب در رواق
اما مخمینی(ره) حرم مطهر رضوی
برگزار میشود .بهگزارش شهرآرا ،در
این برنامهها که از ساعت  18:15تا
 20:30برگزار میشود ،حجتاالسالم
محمدباقر فرزانه درباره موضوع تبیین
شخصیت حضرت فاطمهزهرا(س) به
ایراد سخن پرداخته و ذاکران اهلبیت
عصمت و طهارت(ع) مهدی سلحشور،
مهدی سروری ،احمد واعظی ،مرتضی
طاهری ،میثم مطیعی و امیر عارف هم
به عزاداری و مرثیهسرایی در وصف این
بانوی بزرگوار میپردازند.

در شهر

 35دستگاه آموزشی 41 ،دستگاه موسسات مالی و
بانکها و 17دستگاه مربوط به ادارات بیمهای بودند.
وی با اشاره به حوزههای پرکار و کمکار در این حوزه
عنوان کرد :درهمینراستا  52دستگاه اجرایی8 ،
دستگاه مالی و اعتباری 21 ،دستگاه آموزشی و یک
دستگاه بیمهای برای تهیه این آمارنامه همکاری
کردند .باوجود اینکه بانکها و بنگاههای اقتصادی
همچون بیمهها ازجملهمجموعههایی هستند که
بیشترین خدمت را از شهر دریافت میکنند و طبیعتا
باید اطالعات کافی و جامعی را نیز برای استفاده
مدیران و پژوهشگران دراختیار دستگاههای آماری
قرار دهند ،کمترین همکاری دراینزمینه ازسوی این
نهادها صورت میگیرد.

کتابی برای نخبگان

مدیر آمار ،تحلیل و ارزیابی شهرداری مشهد ادامه
داد :تهیه این آمارنامه از خردادماه سال جاری شروع
شد و به تعداد  500نسخه تیراژ دراختیار برخی از
مجموعههای تصمیمساز و همچنین نخبگان قرار
گرفت.
وی اظهار کــرد :شــورای شهر مشهد در ســال79
شهرداری را مکلف کرد تا براساس نیازهای شهر
آمارنامه مشهد را تهیه کند و امسال نیز شانزدهمین

هشدار مسئوالن نسبت به افزایش مصرف قرصهای جنسی در آقایان

مردان،مراقبسالمتیخودباشند

علیرضا ظهیری -رئیس انجمن ارولوژی استان
خــراســا نرضــوی با هشدار نسبت به افزایش
مصرف داروها و مواد تمایل جنسی بین آقایان
گفت :تبلیغات گسترده داروهای رفع مشکالت
و ناتوانیهای جنسی در مــردان کــاذب است
و عــوارض مختلفی را بــرای مصر فکنندگان
دربــردارد .بهگزارش شهرآرا ،محمد اصلزارع
در نشست خبری هفته سالمت مردان با تاکید
بر اینکه مصرف هرگونه دارو برای رفع مشکالت
جنسی باید از طریق تجویز پزشک متخصص
صورت گیرد و داروهای تجویزی باید موردتایید
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی باشد،
اظهار کــرد :ایــن داروهــا مشکالت عدیدهای
ازجمله عــوارض کبدی ،تاثیر در نــابــاروری،

عــوارض قلبی و عروقی را بــرای مصر فکننده
بهویژه بهصورت خودسر و خوددرمانی بههمراه
دارد .وی با بیان اینکه افسردگی ،مسائل روحی
و روانی و استرس نقش 90درصــدی را در ایجاد
مشکالت ناتوانی جنسی در آقایان دارد ،ادامه
داد :همچنین بیمار یهای جسمی ،مصرف
داروهــای مختلف ،افزایش فشار خون ،مصرف
روا نگــردا نهــا ،دیابت و بیمار یهای قلبی و
عروقی را از مهمترین علل ناتوانیهای جنسی
در مــردان عنوان کــرد .اصـــلزارع با اشــاره به
دیگربیماریهای شایع در مردان گفت :هماکنون
سرطان پروستات شایعترین سرطان در مردان
شناخته شده است که در سنین بیش از پنجاه
سال رخ میدهد.

آمارنامه شهری تولید شد .عبدا...زاده ابراز کرد :این
آمارنامه با ویژگیهای مطابق با استانداردهای مرکز
آمار ایران طراحی و تولید میشود که در آمارنامه سال
جاری 585 ،جدول با محتویات متفاوت و اطالعات
مخصوص وجــود دارد .وی با بیان اینکه آمارنامه
سال جاری دارای 17فصل است ،اضافه کرد :فصل
سوم آن مربوط به مدیریت شهری و شهرداری بوده و
درمجموع دارای  510صفحه است.
مدیر آمار ،تحلیل و ارزیابی شهرداری مشهد با بیان
اینکه نقشههای تعیینشده با اطالعات ارزشمند در
این آمارنامه وجود دارد ،خاطرنشان کرد 92 :نقشه در
این آمارنامه طراحی شده و بهصورت  ebookو چاپی
دراختیار دستگاهها و پژوهشگران قرار میگیرد .وی
درخصوص کاربردهای این آمارنامه ،اظهار کرد:
از کاربردهای این آمارنامه میتوان به فهم مشترک
از خدمات شهری ،ایجاد تعامل بین دستگا ههای
موثر و مدیریت شهری واحد ،ترغیب و تشویق برای
برنامهریزی حوزههای مرتبط با شهر و همچنین
رتبهبندی توانمندیها و سطح شاخصهای شهری
در بعد ملی و بینالمللی اشاره کرد.
بهگفته عبدا...زاده ،تهیه اطالعات و آمار بسیار کار
سختی بوده ،اما با تهیه این کتاب آمارنامه ،دسترسی
بسیار راحتتر میشود.

وی درخصوص تهیه سالنامه شهرداری ،گفت :تهیه
سالنامه مختص به خود شهرداری است که چاپ و
تهیه آن از سال 89انجام میشود .مدیر آمار ،تحلیل
و ارزیابی شهرداری مشهد با بیان اینکه سالنامه
ســال 94که در سال جــاری چاپ شد ،دارای 226
جدول و  366صفحه است ،خاطرنشان کرد :سالنامه
سالهای  92و  93شهرداری مشهد از حیث جدول
بهترتیب حاوی  202و  222جدول و از حیث صفحات
بهترتیب دارای  380و  353صفحه بود .وی بیان کرد:
در شهرداری مشهد 150 ،نرمافزار وجود دارد که
اطالعات و کاربردهای دادهشده را به روش مناسبی
ثبت میکنند .عبدا...زاده خاطرنشان کرد :از ابتدای
سال 92برای شهرداری مشهد  399شاخص تعیین
شده که  1521قلم آماری برای این شاخصها تعریف
میشود .وی اضافه کرد :ازاینتعداد  947قلم کمی،
 27قلم کیفی 32 ،قلم نظرسنجی و  6قلم مطالعاتی
در نظر گرفته شده است .مدیر آمار ،تحلیل و ارزیابی
شهرداری مشهد درخصوص سامانه آمار همراه ،اضافه
کرد :بهعلت اینکه جمعآوری و انتشار مباحث آماری
زمان میبرد و دچار بیدقتی و مشکالتی میشد،
سامانه آمار همراه تهیه و مورد استفاده شهرداری قرار
گرفت.
وی بــا تاکید بــر لـــزوم یــکــســانبــودن تــعــاریــف و
اســتــانــداردهــای آمـــاری عــنــوان کــرد :در گذشته
اختالفات زیادی را در این حوزه مشاهده میکردیم
که باعث عدم مقایسهپذیری ،اتــاف منابع مالی
و کاهش اعتماد عمومی به آمارها میشد که این
اختالفات در سالنامه و آمارنامه امسال رفع شده
است .عبدا...زاده همچنین از راهاندازی سامانه آمار
همراه خبر داد و خاطرنشان کرد :در آینده نیز شاهد
راهاندازی دیتاسنتر اطالعات شهرداری برای تسهیل
در دستیابی دادهها و آمار خواهیم بود.جوادی ،مدیر
گروه تحلیل مدیریت آمار ،تحلیل و ارزیابی شهرداری
مشهد از آمادگی ایــن مجموعه بــرای همکاری با
رسانهها درجهت ارائــه آمارهای الزم در حوزههای
مختلف خبر داد.

اسکان400کارتنخواب
درروزهایبرفیاخیر

گروه خبر -معاون خدمات و محیط
زیست شهرداری مشهد گفت402 :
کــارت ـنخــواب طــی هفته گذشته در
خانه سبز گرمخانه مدیریت اجتماعی
شهرداری مشهد پذیرش شدند و اسکان
یافتند .کاظمی افزود :با توجه به کاهش
چشمگیر دمای هوا در مشهد طی هفته
گذشته این تعداد کارتنخواب از سطح
شهر جمعآوری و در این مرکز پذیرش
شدند .وی ادامه داد 397 :نفر از این
تعدادمردو5نفرنیززنبودهاند.

برگزاریجشنواره
«خانهتکانی»درمشهد

گروه خبر -با توجه به افزایش مصرف
مواد شوینده و بهداشتی در آخرین ماه
سالوبهمنظورارائهخدماتبیشتروبهتر
در آستانه نوروز ،جشنواره خانهتکانی
در تمامی 29فــروشــگــاه «شهرما»
بــرگــزار م ـیشــود .در ایــن جشنواره،
تمام محصوالت شوینده و بهداشتی
با 30درصد و محصوالت سلولزی تمام
برندهای مــوجــود در فروشگا ههای
«شهرما» با 20درصــد تخفیف بهمدت
3روز از  8تــا 10اســفــنــدمــاه عرضه
میشوند.

قیمتسهامشهروند
هشتم،افزایشمییابد
گروه خبر-مدیرعامل جدید شرکت
شهروند هشتم ،از افزایش قیمت سهام
این شرکت در آیندهای نزدیک خبر داد.
ُ
بــی ـگزاده با اشــاره به وجــود نههزار
ســهــامدار ایــن شرکت اظــهــار کــرد:
ایــن شرکت در زمینههای عمرانی،
حملونقل و فضای سبز با شهرداری
مشهد همکاریهای نزدیکی دارد.

