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آماده انتقال تجربیات مدیریت
شهری به بروجرد هستیم

آغازاجرایآزمایشیحذفدالالن
ازپایانهامامرضا(ع)
مدیرعامل ســازمان پایانه های مسافربری شهرداری
مشهد از آغاز اجرای آزمایشــی طرح حذف جارچیان
و دالالن و فروش بلیت در پایانه امام رضا(ع) خبر داد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی شــهرداری مشــهد،
محســن شــریعتی با بیان این که یکی ازچالــش ها به
ویژه در ایام پیــک مســافر در پایانه امام رضــا(ع) تهیه
بلیتاست،اظهارکرد:اینموضوعمشکالتیازجمله
حضور جارچیــان و دالالن و در پی آن نارضایتی مردم
را به دنبال داشــت ،لذا با توجه به ایــن موضوع اجرای
طرحالگویارائهخدماتباتکیهبرتوسعهفناوریهاو
حرکتدرچارچوبشهرهوشمند،ممنوعشدنفروش
بلیتدرپایانهوفروشبلیتالکترونیکیدردستورکار
قرار گرفــت .وی افــزود :در مرحله اول امــکان فروش
حضوری بلیت صرفــا یک ســاعت مانده به آغاز ســفر
همزمان با شروع طرح به مدت سه ماه توسط پیمانکار
فراهم و در مرحلــه دوم فروش بلیت بــه صورت کامل
در خارج از پایانه و از طریق ســامانه های الکترونیک و
دفاترفروشبلیتانجامخواهدشد.ویبابیاناینکه
کارکنانمستقردردفاترشرکتهایمسافربریصرفا
خدمات صدور صــورت وضعیت ،راهنمایی و پیگیری
مشــکالت مســافران را در پایانه انجام خواهنــد داد،
اظهارکرد :برای این کار کلیه غرفه های شرکت های
مسافربریبرایانجامامورترافیکیبهصورتتجمیعی
در ســالن یک پایانه امام رضا(ع) مستقر شده اند .وی
تصریح کرد :با توجه به این که ورود و خروج مســافران
به محل سوار و پیاده شدن به اتوبوس ها از طریق گیت
وبارکدبلیتانجامخواهدشدشرکتهایمسافربری
ملزم بــه ارائه و فروش بلیــت مخصوص هر نفــر با نام و
مشخصاتودرجکدملیهستند.مدیرعاملسازمان
پایانه های مسافربری شهرداری مشهد ادامه داد :هم
اکنون زیرساخت های اجرای طرح ممنوعیت فروش
بلیت و حذف جارچیان در پایانه امام رضــا(ع) آماده و
اجرایآزمایشیآنآغازشدهاستوپسازرفعنواقص
احتمالیدردورهآزمایشی،اینطرحبهصورترسمی
دردههمبارکفجربهبهرهبرداریخواهدرسید.

پیشرفت ۵۰درصدیطرحتوانافزایی ۶هزار زنسرپرستخانوار
ایجاداشتغالبرای ۱۱۴۰زنسرپرستخانواراستانبااجرایطرحملیتوانافزایی

معاون رئیس جمهور در امــور زنان و خانواده که
پنج شنبه گذشــته در مشــهد حضور یافته بود،
عالوه بر حضــور در جمــع زنان اقشــار مختلف
اســتان ،از برخــی مراکــز مرتبط بــا بانــوان در
مشهد بازدید کرد .وی در حاشیه یکی از همین
بازدیدهــا از دو کارگاه تولیدی مربــوط به طرح
ملی توانمندسازی اقتصادی بانوان سرپرست
خانوار در مشــهد گفت :طرح توانافزایی زنان
سرپرســت خانوار امســال بــا همــکاری وزارت
تعاون،کارورفاهاجتماعیوبامسئولیتاجرایی
جهاد دانشگاهی برای شش هزار زن سرپرست
خانواردرکشوراجراشدهاست.بهگزارشایرنا،
معصومهابتکارافزود:اینطرحدرکشورتاکنون
بیشاز  ۵۰درصدپیشرفتاجراییداشتهوزنان
سرپرســت خانوار را در مشــاغل خانگی به ویژه
صنایعدستیتوانمندویکشغلآبرومند،برای
آنانایجادکردهاست.ویادامهداد:دراینطرح
مجموعهای از دورههای آموزشی اعم از مهارت
هایعمومیتاتخصصیکسبوکاروبحثهای
مدیریت کســب و کار از طریق پیشــرانها اجرا
میشــود تا زنان سرپرســت خانــوار بتوانند در
مرحله نخســت نیازهای اولیه زنجیــره تولید را
تامیــن و در بازاریابی هــم توانمندانــه خدمات
ارائه کنند .معاون رئیس جمهــور تصریح کرد:
طرح توانمندســازی اقتصادی زنان سرپرست
خانوار در خراسان رضوی نیز پیشرفت اجرایی
مطلوبــی داشــته و رضایــت بخش بوده اســت.
ابتکار افزود :در این طرح سعی شده است گروه
هایی از زنان سرپرست خانوار انتخاب شوند که
بیشتریننیازرابهتوانافزاییدارندتابتوانندبر
مبنای این طرح ،یک شغل شرافتمندانه داشته
باشند و خود و خانوادهشان را اداره کنند.جواد
سخدریمدیراشتغالجهاددانشگاهیاستان
نیز در این باره گفت :طرح ملی توانمندســازی
اقتصــادی زنان سرپرســت خانوار در اســتان با
هدف توانمندســازی  ۷۷۰زن اجــرا و تاکنون
برای هزار و  ۱۴۰زن سرپرست خانوار اشتغال
ایجاد شده است.ابتکار همچنین روز پنج شنبه
از دو مرکز نگهداری و بازپروری زنان و دختران
آسیب دیده اجتماعی و خانه سالمت در مشهد
بازدید کــرد .فاطمه کوهســتانی رئیــس مرکز

عکس :ایسنا

شهردارمشــهد گفت :آماده انتقال تجربیات علمی و
فنیدرحوزهمدیریتشهریبهشهربروجردهستیم.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی شــهرداری مشــهد،
محمدرضاکالیی در دیدار با شهردار ،رئیس و اعضای
شورایشهربروجردکهباحضورمجتبیبهاروندعضو
شورای شهر مشهد برگزار شد ،در پاسخ به درخواست
رئیس شــورای شــهر و شــهردار بروجرد برای انتقال
تجربیات مشــهد در حــوزه مدیریت شــهری به شــهر
بروجرداظهارکرد:کارشناسانومشاورانشهرداری
مشهد می توانند در حوزه های مختلف ،زمینه انتقال
تجربیات شــهرداری مشــهد به شــهرداری بروجرد را
فراهمکنند.ویدرخصوصدرخواسترئیسشورای
شــهر بروجرد در زمینه تفاهم برای احداث زائرسرای
کارکنانشهرداریبروجرددرمشهدنیزگفت:دراین
زمینه هم آماده بررسی پیشنهادها و رسیدن به تفاهم
هستیم تا کارکنان شهرداری بروجرد بتوانند در طول
سالبهزیارتحضرترضا(ع)مشرفشوند.محسنی،
رئیس شــورای شــهر بروجرد نیز درا ین دیدار با تقدیر
از اقدامات مدیریت شهری مشهد اظهارکرد :از نقاط
مختلفمشهدبازدیدداشتیموبهچشمخوددیدیمکه
مشهدباوجودداشتنجمعیتزیادوپذیراییساالنهاز
تعداد بی شــماری زائر درحوزه مدیریت شهری ،روند
روبه رشــدی داشــته و دارد.همچنین رحیم جافری،
شهرداربروجردنیزدرایندیداربابیاناینکهپیشگام
بودن شهر مشهد درحوزه شــهر هوشمند قابل تقدیر
است و از این بابت به شــهردار جوان و پرتالش مشهد
تبریکمیگویم،اظهارکرد:ازنمایشگاهشهرهوشمند
بازدیدداشتیمکهبسیارآموزندهبود.

معاونرئیسجمهوردرمشهدخبرداد:

بازپروری زنان و دختران آسیب دیده اجتماعی
تــوس در ایــن بازدیــد گفــت :دخترانــی کــه با
خانوادههادچاراختالفمیشوندیاخانوادهبه
دلیل اعتیاد والدین یا مشکالت اقتصادی قادر
بهنگهداریازآناننیستند،بهصورتخودمعرف
یا شناسایی شده به این مرکز منتقل میشوند.
حقدادیمعاوناموراجتماعیبهزیستیاستان
نیزدرحاشیهاینبازدیدگفت:ازابتدایامسال
تاکنون  ۵۴۳نفر در مرکز بازپروری توس و ۵۵
نفردرخانهامنوسالمت«شفا»پذیرفتهشدهاند.
•مجلس اصالح قانون کودک همسری
را در اولویت قرار دهد

معاون رئیس جمهــور در امور زنــان و خانواده
همچنین شــامگاه پنج شــنبه در نشســت هم
اندیشی با زنان اقشار مختلف خراسان رضوی
در مشــهد گفت :ایــن معاونــت بــرای اصالح
قانــون در زمینه کــودک همســری وارد عمل
شــده و از کمیســیون لوایــح مجلس شــورای
اســامی درخواســت کرده اســت بــا اولویت
به این موضــوع پرداخته شــود .ابتــکار افزود:
از نظــر معاونت امــور زنــان و خانواده ریاســت
جمهوری و وزارت بهداشت ،افراد کمتر از ۱۳
سال کودک محسوب میشــوند و ازدواج آنان
پدیدهای با عنوان کودک همســری اســت که
هم رشد شــخصیتی کودک را مختل میکند
و هم کــودک را در شــرایطی قــرار میدهد که
نمیتواند به وظایف همسری و مادری خود به

اعزام امدادرسان و ماشین آالت به سیستان وبلوچستان
طــی مراســمی بــا بدرقــه جمعــی از مدیران
شهرداری مشهد ،گروهی از نیروهای امداد
رســان آتــش نشــانی و خدمــات شــهری بــه
همراه تعــدادی از خودروهای آتش نشــانی،
ماشین آالت ســنگین و نیمه ســنگین و پمپ
های قوی برای کمک رســانی بــه هموطنان
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ســیل زده به اســتان سیســتان و بلوچستان
اعزام شدند .به گزارش پایگاه اطالع رسانی
شــهرداری مشــهد،علیرضا صحراگــرد،
مدیــرکل هماهنگــی و نظــارت برخدمــات
شهری شهرداری مشهد در این زمینه گفت:
درپی جاری شدن ســیل در استان سیستان

درســتی عمل کند .وی تصویب ســند ارتقای
وضعیت زنــان و خانــواده خراســان رضوی را
کار بزرگی بیان کرد و افزود :این ســند نقشــه
راه و برنامه عملیاتی اســتان برای رســیدن به
عدالت جنسیتی خواهد بود که در محورهای
هشــت گانه با  ۸۹شــاخص بــه اســتانداران و
دستگاههای اجرایی ابالغ شده است .ابتکار
با اشاره به توسعه فضای ورزشــی برای بانوان
اظهارکرد:هرچند ۱۲فضایورزشیمناسب
در مشهد ویژه بانوان ایجاد شده اما هنوز کافی
نیست ،عقب ماندگیهای بســیاری در زمینه
تامین فضای ورزشــی بانوان در کشــور وجود
داردکهبایدباهمکاریشوراهایشهروروستا
جبران شود.ابتکار با اشــاره به امضای تفاهم
نامهایدرزمینهارتقایتابآوریاجتماعیکه
در خراسان رضوی به امضا رسید ،اظهار کرد:
این طرح توســط معاونت امور زنــان و خانواده
ریاستجمهوریوباهمکاریمدیرانکلامور
زنان و خانواده در اســتانداریها و تشکلهای
دانشجویان تهیه شده اســت ،طرح تابآوری
اجتماعــی طرحی موفق برای استانهاســت
که نقشــه راه را در این موضوع برای اســتانها
مشــخص میکند ،این نقشــه راه در خراسان
رضوی به دســت آمــده و امید اســت نشســت
تخصصیدراینزمینهباحضورتسهیلگرانی
که طی چهار سال گذشته در این استان با این
موضوع درگیر بودند برگزار شــود تا بتوان یک
ارزیابیازنقشهراهواستفادهازظرفیتزناندر
و بلوچســتان ،با توجه به تاکیدات شــهردار و
شورای اسالمی شهر مشهد بر کمک رسانی
به هموطنان سیل زده ،ستاد بحران درحوزه
معاونت مالی و پشتیبانی تشــکیل و با کمک
بخش های مختلــف مدیریت شــهری برنامه
ریــزی هــای الزم برای نحــوه کمک رســانی
به مناطق ســیل زده سیســتان و بلوچســتان
انجام شد.

این خصوص انجام داد.معاون رئیس جمهور،
افزایش انتصاب زنان در پســتهای مدیریتی
را از دســتاوردهای دولت اعالم کــرد و افزود:
رئیس جمهــور در ابتدای دولــت دوازدهم بنا
بر در اختیار گذاشــتن  ۳۰درصد پســتهای
دولتی به زنان راداشــت که در این راستا سهم
زنان در پســتهای مدیریتی از۱۳/۶درصد
در ســال  ۱۳۹۶به  ۲۰درصد در سال جاری
رسیده است .هم اکنون معاونان  ۱۱استاندار
در کشور زن و  ۶۰زن در این دولت معاون وزیر
یاهمترازبامعاونوزیرهستند.
همچنین مدیرکل دفتــر امور زنــان و خانواده
اســتانداری در ایــن نشســت گفــت :تاکنــون
 ۹۸۱بانــوی کارآفرین در اســتان شناســایی
شــده اند که به توســعه اشــتغال و کاهش نرخ
بیکاری کمک شــایانی خواهند کــرد .طاهره
طهماسبیافزود:دراجرایطرحمثلثتوسعه
اقتصادی فرهنگی در استان ۲۱ ،تفاهم نامه
معین اقتصادی با ۱۴بانوی توانمند در استان
امضاشدهتا ۷۹روستاراتوانمندکنندودراین
راستا اقدامات متعددی از جمله فراهم کردن
زمینــه راهانــدازی  ۱۰بازارچــه بــرای فروش
محصوالت بانوان روستایی انجام شده است.
وی ادامه داد :سهمیه خراسان رضوی از طرح
ملی توانمندسازی اقتصادی بانوان سرپرست
خانوار در کشــور  12.8درصد و معادل ۷۷۰
نفر از کل جمعیت هدف گذاری شــده بود که
این طرح در هشــت شهرســتان کم برخوردار
خراسان رضوی اجرا شــد و تاکنون  ۱۹۸نفر
از بانوان سرپرســت خانوار استان مشغول کار
شــده اند .طهماســبی گفــت :بــرای کمک به
زنان آسیب دیده خراســان رضوی در راستای
تفاهمنامه منعقد شده بین معاونت امور زنان و
خانوادهریاستجمهوریوبانکرفاه،پرداخت
تسهیالت بانکی برای  ۳۰۰نفر از زنان آسیب
دیده اســتان در نظر گرفته شد که تاکنون ۷۰
درصد بانوان مد نظر از این تسهیالت بهره مند
شده اند.
شایان ذکر اســت در این نشســت بانوان مدیر
در حوزههای ورزشی ،اقتصادی ،اجتماعی و
سالمتبهبیاندغدغههایخودپرداختند.

معاوناستاندار:

سرمایهگذاری در زیرساخت های
ارتباطی استان افزایش مییابد
معــاون هماهنگی امــور اقتصــادی اســتاندار گفت:
شــرکت های مخابرات و ایرانســل ســال آینــده برای
توســعه زیرســاخت های ارتباطی به ویــژه در خطوط
اینترنت ،هفت هــزار و  ۵۴۰میلیارد ریال در اســتان
سرمایهگذاری میکنند .علی رسولیان در گفت و گو
با ایرنا با اشاره به نتایج نشست خود با معاون نوآوری و
فناوریوزیرارتباطاتومدیرانشرکتهایایرانسل،
مخابرات و زیرساخت های استان افزود :از این میزان
سرمایهگذاری سهم شرکت مخابرات استان دو هزار
و  ۲۴۰میلیارد ریال و سهم شرکت ایرانسل پنج هزار
و ۳۰۰میلیارد ریال است .وی تصریح کرد :از ابتدای
امسالتاکنوننیزشرکتایرانسلهزارو ۴۳۰میلیارد
ریالوشرکتمخابرات ۵۰۰میلیاردریالبرایتوسعه
زیرساخت های ارتباطی استان سرمایهگذاری کرده
اند .معاون اســتاندار گفت :در این نشست توافق شد
برای ارتقای رتبه اســتان در حوزه فناوری ارتباطات،
شرکتهایایرانسلومخابراتسالآیندهدرمجموع
حدود ۱۰هزار میلیارد ریال در استان سرمایهگذاری
کنند .استانداری هم در مقابل متعهد شد همه موانع
در مسیر این سرمایهگذاری را در قالب کارگروه ستاد
تسهیلورفعموانعتولیداستانبرطرفکند.

«نیمروزنشاطوهمدلی»
برایکودکانحاشیهمشهد
طرح«نیمروزنشاطوهمدلی»برایدانشآموزان 9تا
 12سال مناطق کمبرخوردار شهر و والدین آن ها در
راستای تحقق شهر دوستدار کودک با هدف افزایش
نشاط ،شــادی و شــکوفایی اســتعدادهای کودکان
از طریق حضــور در فضاهــای مطلوب و جــذاب اجرا
میشود .به گزارش پایگاه اطالعرســانی شهرداری
مشــهد ،این طرح که ســه ماه از اجرای آن میگذرد،
به همــت ســمن یاریگــران و بــا مشــارکت معاونت
اجتماعیومشارکتهایسازماناجتماعیوفرهنگی
شهرداری مشــهد و خیران در فرهنگســرای کودک
و آینده برگــزار میشــود .در این طــرح دانشآموزان
حاشیهشهرطییکاردوینیمروزهکهدرقالببازی
ونشاططراحیشدهاست،بامفاهیممختلففرهنگ
شهروندیآشنامیشوند.محمدرضاحیدری،رئیس
شورای شهر مشــهد در حاشــیه بازدید از اجرای این
طرحگفت:نشاطوشادابیکودکاندرگروفضاهای
عمومی جذاب ،مطلوب و شاداب است .وی افزود :با
توجه به این که کودکان ساکن در حاشیه شهر مشهد
نمیتوانند نظیر ســایر کودکان مناطق برخــوردار از
فضاهای عمومی جذاب و شــاداب برخوردار باشند،
این طرح با هدف فراهم کردن این امکانات و افزایش
پویاییوشادابیدردانشآموزانمناطقکمبرخوردار
یشود.
اجرام 

