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با هدف توانمندسازی کودکان و والدین در مناطق کم برخوردار صورت میگیرد

اجرای طرح سایهبان امید درحاشیه مشهد

بامساعدتموسسهفرهنگیهنریخراسان
صورتگرفت

چاپ 240هزار دفترچه برای
دانش آموزان سیل زده آق قال

محمد حسام مســلمی /حدود شــش مــاه از سیل
اســتان گلســتان بــه ویــژه در شهرســتان آق قال که
خســارات زیادی به مردم این منطقــه وارد کرد می
گذرد .اتحادیــه صنعت چاپ خراســان رضوی نیز
برای یاری رســاندن به خانواده هــای دانش آموزان
وارد عمل و قرار شــد  240هزار جلد دفترچه برای
دانش آمــوزان ایــن مناطــق ارســال کند .بــه گفته
غرابی مدیر امــور چاپ و واردات موسســه فرهنگی
هنری خراســان ،این موسســه چاپ و صحافی این
تعداد دفترچه را بر عهده گرفت.به گزارش خراسان
رضوی« ،مجتبی غرابی» درباره جزئیات تهیه 240
هزار جلــد دفترچه بــرای دانــش آموزان ســیل زده
شهرستانآققالاظهارکرد:اعضایاتحادیهصنعت
چاپ خراسان رضوی تهیه  240هزار جلد دفترچه
را در دســتور کار خود قرار داد و مقرر شد هر کدام از
اعضا گوشه ای از این کار را بر عهده بگیرند.وی ادامه
داد:موسسهفرهنگیهنریخراساندرزمینهچاپ
وصحافیظرفیتبسیاریدارد.تصمیمبرآنشدکه
این موسسه کار چاپ و صحافی دفترچه های دانش
آموزان ســیل زده آق قال را تقبل کند .دیگر اعضای
اتحادیه صنعت چاپ استان نیز هر کدام تهیه کاغذ،
هزینه های ارســال ،طراحی جلد و کارهای دیگر را
بر عهده گرفتند.وی بــا بیان این که اکنــون بیش از
 140هزار جلد دفترچه در موسسه فرهنگی هنری
خراســان چاپ و آمــاده تحویل اســت ،تصریح کرد:
چاپ بقیه دفترچه ها نیز در حال انجام است و تالش
می کنیم هر چه سریع تر این دفترچه ها را به دانش
آموزان شهرستان آق قال برسانیم.

رئیسکمیسیونعمران،حملونقلوترافیک
شورایشهرمشهد:

منطقه 12مناسبترینمنطقه
برای توسعه خطوط دوچرخه است
بهاروندرئیسکمیسیونعمران،حملونقلوترافیک
شورایشهرمشهدگفت:منطقه 12شهردارییکی
از مســتعدترین و باظرفیتترین مناطق بــرای ایجاد
خطوط ویژه دوچرخه اســت و با تامین زیرســاختها
میتواندوچرخهرابهعنوانیکیازاصلیترینوسایل
حملونقلیساکنانمحدودهمعرفیکرد.

نادینلویی /شــهرک شــهید فیاضبخش در
حاشیه شــهر مشهد این روزها شــاهد اجرای
طرح سایه بان امید است و این عنوان طرحی
است که از سوی سازمان فرهنگی شهرداری
مشــهد در مناطق حاشــیه شــهر مشــهد و در
محالت کم برخوردار اجرا می شود.
رضــا دانایی سرپرســت معاونــت اجتماعی و
مشارکت های سازمان اجتماعی و فرهنگی
مشهد در گفت وگو با خراسان رضوی درباره
جزئیات اجرای این طرح در مناطق حاشــیه
ای شهر مشــهد اظهار کرد :این طرح با هدف
کاهش آســیب هــای اجتماعــی برنامه ریزی
شــده و اولویت اجرای این طرح ،محالت کم
برخــوردار اســت.وی با بیــان این کــه در این
طرح کودکان و والدین در حوزه های مختلف
مهارت های اجتماعی را می آموزند ،تصریح
کرد :در حوزه حاشیه مشهد جمعیت بسیاری
زندگی می کنند که خود و فرزندانشان دچار
بحران های مختلفی هستند لذا حتما باید به
این قشر تاثیرگذار رسیدگی شــود و موضوع
کنترل رفتارهــای اجتماعی به ویــژه کنترل

خشــم ،یکــی از مواردی اســت که بــه صورت
جدی پیگیری می شود.
•اجرای طرح آوای همت برای بانوان
در حاشیه شهر

وی ادامــه داد :همزمان با اجرای طرح ســایه
بان امید ،طرح آوای همت نیز با هدف توانمند
ســازی بانوان در حال اجراســت.وی تصریح
کرد :هم اکنون طرح سایه بان امید در شهرک
شــهید فیاضبخش در حاشیه شهر مشهد در

حال اجراست و در قالب این طرح توانیابان
با شرکت در این رویداد ،به همراه فرزندانشان
مهارتهای اجتماعی و ارتباطی را میآموزند
که با اســتقبال خوبی نیز روبه رو شــده است؛
همچنین این طرح در محالت حاشــیه شــهر
و با هــدف توانمندســازی و انتقــال تجارب و
آموزشها در حوزه مهارتها صورت میگیرد.
سرپرست معاونت اجتماعی و مشارکت های
سازمان اجتماعی و فرهنگی مشهد ،مهارت
آموزی و فــن آمــوزی کــودکان کار را از دیگر

اهداف اجرای طرح ســایه بان امید برشمرد.
دانایی با بیان این که طرح ســایه بان امید در
 77محله حاشیه شهر مشــهد اجرا می شود،
تصریح کرد :شــهروندان منطقه در قالب این
طرح در کارگاه های آموزشی مدیریت روابط
مهارت های اجتماعی ،فکر پروری و افزایش
مهارت کنترل خشم حضور می یابند.
وی ادامــه داد :تــاش میشــود بــا برپایــی
کارگاههایــی از ایــن دســت ،بــرای بهبــود
کیفیت زندگی شخصی و عمومی شهروندان
گامهای موثری برداشته شود؛ ضمن این که
در کارگاههای یاد شده از استادان متخصص
و مجــرب در زمینه ســامت روان بهره گرفته
شده و هم اکنون در ســطح محالت مشهد در
حال برگزاری است.
•شرکت  2هزار نفر در کارگاه های
مهارت آموزی

درنشستمشترککارگروهطرحبازآفرینی
شهریمصوبشد:

پیگیری و تسریع در اجرای طرح
بازآفرینی محله امام هادی(ع)

شــهردار منطقه  10مشــهد بر پیگیری و تسریع در
اجرای طــرح بازآفرینی محلــه امام هــادی(ع) در
خصوص اقتصــاد ،فرهنگ ،بافــت قدیمی و جدید
این محله و نحوه مشارکت شهروندان در طرح های
تســهیل گری تاکید کرد.به گــزارش پایگاه اطالع
رسانی شــهرداری مشــهد ،احمد حافظ افزود :به
سازی و بازسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد در
قالب اقدام مشترک توسط چندین دستگاه اجرایی
و با ترکیبی از فعالیتهــای کالبدی و غیر کالبدی
با رویکــرد فرهنگــی ،اجتماعــی و اجرایــی در این
نشست در دستور کار قرار گرفته است.وی افزود:
همچنین وضعیت سلسله مراتب دسترسی محله،
محل تجمع اهالی ،تعداد مدارس و مساجد ،آسیب
شناسی محله و نیاز سنجی اولویت های محله امام
هادی(ع) نیز بررسی شد.

مدیرعاملسازمانمدیریتونظارت
برتاکسیرانیشهرداریمشهدخبرداد:

پرداخت یارانه نوسازی
به 3500راننده تاکسی تحت
نظارت این سازمان

وی یادآور شد  :در شش ماه دوم امسال بیش از
دو هزار کارگاه در زمینه های مختلف مهارت
آموزی برگزار شده است.

رئیس کمیسیون عمران ،حمل ونقل و ترافیک شورای شهر مشهد مطرح کرد

برنامهریزی برای تسویه بدهی الیت هنگام تعویض پالک خودرو
رئیسکمیسیونعمران،حملونقلوترافیکشورایاسالمی
شهرمشهدبابیاناینکهکنترلپارکحاشیهایتوسطسامانه
الیت هم اکنــون یکی از راههای کنتــرل ترافیک خیابانهای
پرتردد شهر است ،از تســریع روند هوشمندسازی این سامانه
در آینــده نزدیــک خبر داد.بــه گــزارش پایگاه اطالعرســانی
شــورای شــهر مشــهد ،وی اظهار کرد :بــهزودی امــکان رزرو
جای پارک در ساختمانهای پارکینگ الیت فراهم میشود.
اکنون امکان ارائــه برخی خدمات از جمله دریافت اشــتراک
ماهانه ،فعالسازی حســاب ،رایگان سازی حســاب خانواده
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شــهدا و ...در دفاتر خدمــات الکترونیک انجام میشــود.وی
در خصوص توســعه پارکینگ های سطح شــهر نیز گفت53:
پارکینگ از جمله 14پارکینگ مکانیزه در شــهر وجود دارد و
پارکینگهایجدیدینیزبااعتبار250میلیاردتومانازجانب
شهرداری در حال احداث است اما آن چه مسلم است ساخت
پارکینگ در خیابانها ،هزینه زیادی دارد و اقتصادی نیست،
ازاینرو با توجه بهکندی روند بازگشت سرمایه ،امکان توجیه
سرمایهگذاران بخش خصوصی برای احداث و بهرهبرداری از
پارکینگنیزبسیارمشکلاست.ویافزود:البتهپارکینگهای

مکانیزهموجودنیزدارایشرایطاستانداردنبودهوتاییدیههای
سازمان آتشنشانی راندارند و عمال از چرخه خدماترسانی
حذفشدهاند .در این خصوص در حال اصالح و اورهال یکی
از این پارکینگ هــای مکانیزه هســتیم تا در صــورت دریافت
تاییدیه های ایمنی الزم ،برنامه اصالح 13دســتگاه دیگر نیز
در دســتور کار قرار گیرد.وی بابیان این که یکی از مشــکالت
مالی الیت مربوط به بدهی مشــتریان اســت ،تصریح کرد :در
برنامههای آینده پیشبینیشده اســت هنگام تعویض پالک
خودروهــا ،شــهروندان ملــزم به تســویه بدهی الیت باشــند.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری مشهد از
پرداخــت یارانــه نوســازی نــاوگان تاکســیرانی به
رانندگان تاکســی تحت نظارت این ســازمان خبر
داد.بــه گــزارش پایگاه اطالعرســانی شــهرداری
مشــهد ،احمد محبی گفت :برای نوبت دوم در سه
مــاه دوم امســال بــه  3500راننده تاکســی تحت
نظارت این ســازمان ،یارانه نوســازی تعلق خواهد
گرفت.وی با اشــاره به همت شورای اسالمی شهر
مشــهد که با مصوبات مختلــف ســعی در کمک به
تاکســیرانان دارد ،ادامــه داد :اعتبار کلــی در نظر
گرفته شده برای اعطای یارانه به رانندگان400 ،
میلیون تومان است.

