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شهرداری مشهد پیشنهادهای مردمی برای
میزبانی از زائران دهه آخر صفر را بررسی می کند

فراخوان یک میزبانی بزرگ

مدیرکل روابط عمومی شهرداری
مشهدمنصوب شد

طی حکمی از سوی شهردار مشهد ،امیر اقتناعی
به عنوان مشاور شهردار و مدیرکل روابط عمومی و
بین الملل شهرداری مشهد منصوب شد.
در بخشــی از حکــم محمدرضــا کالیــی خطاب به
اقتناعــی آمده اســت« :شــنیدن صــدای مــردم و
فراهــم آوردن زمینه های پاســخ گویی بــه آن ها از
سوی شهرداری در کنار بهبود نمانام شهر مشهد،
نظم دهی به گفت و گوهــا و تعامالت درون و برون
سازمانی و تقویت عنصر شنیدن در مدیریت شهری
در مقابــل متخصصــان و دلســوزان از مهمتریــن
مواردی اســت که در کنار انجام وظایف ســازمانی
معیــن شــده ،از جنــاب عالــی انتظــار دارم ».امیر
اقتناعــی عضو شــورای مرکزی حــزب کارگزاران
سازندگی ایران است و دبیر اولی حزب کارگزاران
خراسان رضوی را در کارنامه کاری خود دارد.
شــایان ذکــر اســت ،پیــش از ایــن مجیــد خرمــی
سرپرســتی روابط عمومی شهرداری مشــهد را بر
عهده داشت.

خبر
فرهنگی

شــهروندان مشــهدی و عالقهمنــدان بــه
مشــارکت در میزبانــی از عــزاداران خاندان
اهــل بیــت(ع) در دهــه پایانــی مــاه صفــر
میتوانند در قالب طــرح «ارائه ایــده تا اجرا»
برای خدمتگزاری مناسب و هماهنگیهای
بیشتر ،ایدههای خدمتگزاری خود را مطرح
کننــد و از حمایتهای تعریف شــده بهرهمند
شــوند .شــهرداری مشــهد با اعالم فراخوان
«ارائه ایده تا اجرا» اعالم کرد  :این فراخوان با
هدف مشــارکت نهادهای مختلف اجتماعی

در خدمتگــزاری بــه زائــران و افزایش حس
تعلــق خاطــر شــهروندان بــه شــهر منتشــر
میشود و افراد در قالب هیئتهای مذهبی یا
سازمانهای مختلف میتوانند پیشنهادهای
خود را برای میزبانی شایســته دهه آخر صفر
با پر کــردن فرمهای مربــوط ارائــه دهند .به
گــزارش پایــگاه اطالعرســانی شــهرداری
مشهد ،پس از بررســی این پیشنهادها ،آنها
که قابلیــت اجرایی شــدن داشــته باشــد ،به
مرحله اجــرا در میآیــد .در این راســتا ایده و
اجرای کار از شــهروندان اســت و شــهرداری
در این بین با در اختیار قــرار دادن فضا ،ارائه
مجوز ،اطالعرســانی ،هماهنگی اســکان در

تاصبحدیروزصورتگرفت

ثبت نام 28هزار هم استانی
برای زیارت اربعین

محورهــای ورودی و  ...از ارائــه دهنــدگان
اید ههــای نــاب حمایــت میکنــد .تقویــت
فضاآرایی شــهری متناســب بــا رویــداد دهه
پایانی ماه صفر و کاهش معضالت اجتماعی،
دیگر اهداف انتشــار فراخوان یاد شده است.
همچنین نقشآفرینی دیپلماسی شهری در

مواجهه با زائر داخلی و خارجی نیز مورد توجه
قرار دارد .مهلت ارسال ایدهها و پیشنهادهای
شــهروندان از  20تــا  30شــهریور اســت و
عالقهمندان بــه مشــارکت در ایــن فراخوان
می تواننــد بــه ســایت Visit.mashhad.ir
مراجعه کنند.

ثبتنام مدیران کاروانهای زائران پیاده
تا پایان شهریور

«گوشهششمعاشقی»برای
نوجوانانمنتشرمیشود

ثبت نام مدیــران کاروان هــای زیارتی
پیــاده امــام رضــا (ع) کــه از اول محرم
 98آغاز شده بود تا پایان شهریور ادامه
دارد .ســخنگوی جمعیــت خدمتگزار
زائــران پیــاده امامرضــا(ع) بــا اعــام
ایــن خبر گفــت :مدیــران کاروانهای
زیارتــی کــه در ایام دهــه پایانــی صفر
(بعد از اربعین) ،قصد تشرف بهصورت
پیاده بــه مشــهد مقــدس را دارند ،می
توانند بــا مراجعــه به ســایت «جمعیت
خدمتگــزار زائــران پیــاده » بــه آدرس
 Zaerin8.irبرای ثبت نام یا تکمیل و
ویرایش اطالعات خود در مهلت تعیین
شــده ،اقدام کننــد .به گــزارش روابط

«گوشــه ششــم عاشــقی» مجموعه داســتان های
عاشورایی به قلم سید محمد سادات اخوی در آینده
ای نزدیک توسط بهنشر منتشر می شود .به گزارش
انتشارات آستان قدس رضوی ،این کتاب به عنوان
مجموعه ای از داســتان های شــهدای جوان قیام
کربال همچون حضــرت قاســم(ع) و حضرت علی
اکبر(ع) بــرای نوجوانــان به چاپ خواهد رســید.
این اثر  211صفحه ای شــامل ســه بخش خواهد
شیرین«ستاره
بود که بخش نخست با عنوان فصل
ِ
چینــی» ،بخــش دوم «به هم خــوردن فصــل ها» و
بخــش ســوم با عنــوان «فصــل ســیل رودخانــه ها
(چهارده مجلس عاشورایی)» خواهد بود.

عمومــی جمعیــت خدمتگــزار زائران
پیاده امامرضا(ع)« ،حســین رضایی»
افزود :مدیرانی که در سال گذشته ثبت
نام کرده اند ،نیازی بــه ثبت نام مجدد
ندارند و می توانند بــا مراجعه به بخش
ویرایش ،اطالعات سال جدید را کامل
کنند .همچنیــن متقاضیان عــاوه بر
تکمیل فرم مشخصات فردی ،پزشکی
و کاروان ،تصویــر مدارک مــورد نیاز از
جمله عکس ،کارت ملی ،شناســنامه
و معرفــی نامه خــود را از طریق ســایت
بارگــذاری کننــد .رضایی ادامــه داد:
تاکنون بیش از  ۵۰مدیر کاروان ،پیش
ثبت نام کرده اند که  12درصد آن ها،

مدیران جدید هستند .وی به این نکته
نیز اشاره کرد که مدیران کاروان های
زیارتی پیاده برای دریافت معرفی نامه،
می توانند به فرمانداری ،بخشــداری،
دهداری و ســازمان تبلیغات اســامی
شهرســتان هــای محــل اقامــت خــود
مراجعه کنند .رضایی همچنین با ذکر
نکاتی که مدیران کاروان ها باید به آن
توجه کننــد ،تاکید کرد :بــرای کاروان
های جدید حداکثر  140نفر و حداقل
 ۵۰نفر گنجایش لحاظ شــده اســت و
مدیران کاروان ها بایــد این موضوع را
در ثبت نام رعایت کنند.

مدیر حج و زیارت خراســان رضــوی گفت :تا صبح
شــنبه  23شــهریورماه  27هزار و 956متقاضی
ســفر اربعین در قالــب  11259گروه در ســامانه
سماح نام نویسی کرده اند.
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی مدیریــت حج
و زیــارت اســتان« ،جواد شــاد» بــا اعالم ایــن خبر
افــزود :بــا توجه بــه مصوبه ســتاد محتــرم مرکزی
اربعین حســینی(ع) ثبت نام زائران اربعین از روز
جمعه 16/ 1398/در ســامانه ســماح به آدرس
  samah.haj.irآغاز شده است و زائران می توانند
از تاریــخ 196/ 10( 1398/محــرم  )1441تا
78/ 30(1398/صفر  )1441بدون نیاز به اخذ
روادید و به شرط ثبتنام در سامانه سماح همراه با
گذرنامه معتبر برای زیارت اربعین وارد کشور عراق
شوند .مدت اقامت در خاک عراق همچون گذشته
یک ماه از تاریخ ورود است.
•عدم نیاز برای مراجعه زائران اربعین به دفاتر
زیارتی

مدیــر حج و زیــارت خراســان رضــوی ادامــه داد :
سامانه سماح در دسترس عموم مردم است و زائران
مــی توانند بــرای ثبت نــام اقــدام کننــد ،بنابراین
لزومی برای مراجعه حضوری به دفاتر زیارتی وجود
ندارد اما چنان چه زائری به هر دلیلی همچون آشنا
نبودن با ســامانه یا مشکل دسترســی به اینترنت،
امکان ثبت نام نداشــت می تواند بــرای ثبت نام به
دفاترزیارتی تحت پوشــش حــج و زیــارت مراجعه
کند.
بر اساس این گزارش طی امســال به رغم افزایش
چنــد برابــری هزینــه هــای ارزی نســبت به ســال
گذشته ،با پیگیری ها و رایزنیهای مستمر سازمان
حج و زیارت ،حق بیمه زائران افزایش نداشته و در
قرارداد جدید سقف تعهدات شــرکت بیمه گر نیز
نسبت به سال های قبل افزایش یافته است.

چهرهها وخبرها
کتابوکتابخوانی

نگارخانه

سینما

نمایشگاه کتاب های حوزوی

نمایشگاهعکسمحرمی«کآشوب»

مستند «مهین» در هویزه

پنجمین نمایشگاه تخصصی کتاب های حوزوی و معارف اسالمی
از سوی معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان برگزار می شود .این
نمایشگاه ،امروز افتتاح می شود و در ادامه تا روز  31شهریورماه از
ســاعت  8تا  18هر روز در مدرســه علمیه آیت ا ...العظمی خویی،
پذیرای عالقه مندان خواهد بود .شایان ذکر اســت که زمان بازدید نمایشگاه برای خواهران،
روزهای سه شنبه و شنبه  26و  30شهریور ماه است.

نمایشگاه گروهی عکس «کآشوب» در نگارخانه اشراق حوزه هنری
خراسان رضوی برپا شده اســت .در این نمایشگاه 30 ،اثر از هشت
عکاس اســتان با موضوع آداب و رسوم عزاداری محرم در شهرهای
بیجار ،کاشــان ،همــدان ،یزد ،نیشــابور ،بابل ،ماســوله ،اصفهان،
مشهد و کشــور عراق به نمایش گذاشته شده اســت و تا روز شنبه 30 ،شــهریورماه ادامه دارد.
عالقهمندان میتوانند از ساعت  17تا  20هر روز از این آثار دیدن کنند.

هوای مشهد از دوشنبه

اخبار

گرم می شود

اجتماعی

انتقاد معاون آموزش و پرورش

استان ازروند سامان دهی
پیش دبستانی ها

معاون آمــوزش ابتدایی آموزش و پرورش اســتان
گفت :همــکاری نهادهــای فعــال در حــوزه ارائه
آموزش پیش دبســتانی با آموزش و پــرورش برای
ســامان دهی پیش دبســتانی ها مطلــوب و قابل
قبول نیســت .ابوالحســن حقیقی در گفت و گو با
ایرناسطحکنونیپوششتحصیلیپیشدبستانی
در خراســان رضوی را  50.3درصــد اعالم و بیان
کرد :صدورمجوزبرایفعالیتمراکزآموزشپیش
دبســتانی بر عهده آموزش و پرورش است .گرچه
این قانون دو ســال پیش به همه نهادها و مجموعه
های فعال در این عرصه ابالغ شده اما تاکنون روند
واگذاری و معرفی مراکز آموزش پیش دبستانی به
آموزش و پرورش مطلوب نبوده اســت .وی افزود:
از دیــدگاه آموزش و پــرورش فعالیــت مراکز پیش
دبستانی وابسته به نهادهایی همچون بهزیستی،
فرهنگ و ارشاد اسالمی و مساجد غیرمجاز است.

دوشنبهها با

سرزده
صفحه 2

معاون شهردار مشهد اعالم کرد:

خدمات رسانی به  311مدرسه
در آستانه سال تحصیلی جدید

معــاون خدمات شــهری شــهرداری مشــهد با
بیان ایــن کــه امســال در آســتانه فرا رســیدن
ســال تحصیلــی جدیــد بــه  311مدرســه
خدماترســانی مــی شــود ،افــزود :خدمــات
ارائه شــده به این مدارس شــامل رنگآمیزی و
نقاشــی دیواری ،تعمیر و رفع نقص آبخوریها
و سرویسهای بهداشــتی ،جمعآوری خاک و
نخالههــای ســاختمانی ،رفع نواقص سیســتم
روشــنایی و  ...اســت که برای مناسبســازی
فضای این مدارس بــرای حضور دانشآموزان
در اول مهر انجام شده است.
بــه گــزارش پایــگاه اطالعرســانی شــهرداری
مشــهد ،مهدی یعقوبی اظهار کرد :همزمان با
آغاز سال تحصیلی خدماتدهی ویژه مدارس
دخترانه در هنگام تعطیلی مدارس ،همچنین
افزایش میزان نظارت نیز انجام خواهد شد.

هنرمند مشهدی ،برگزیده
جشنواره «تصویر عدالت»

«حسیـــن نـقیـــب»
مقــام اول جشــنواره
بینالمللــی تصویــر
عدالــت کانــادا را از
آن خــود کــرد .ایــن
جشــنواره ،در سطح
بینالمللیودرکشور
کانادا برگزار شد که حسین نقیب از ایران توانست
مقام اول و جایــزه ۵۰۰یورویــی را از آن خود کند.
این نقاش ،طراح و کارتونیســت مشــهدی ،متولد
ســال  ۱۳۵۲و از اعضــای پاتوق کاریکاتــور حوزه
هنری خراســان رضوی و خانه هنرمندان مشــهد
اســت که پیش از این نیز در جشــنواره بینالمللی
داعــش ،١٣٩۴جشــنواره بینالمللــی کارتون و
تصویرسازی«آیالن»١٣٩۴وجشنوارهبینالمللی
«جامعهایمن»مشهد١٣٩٧وجشنوارهبینالمللی
پرو ۲۰۱۸شرکتوافتخاراتیکسبکردهبود.

دیدار «سرزده» با ادارات و اصناف
اگر برای شما هم پیش آمده که برای انجام و
پیگیری ِ کاری ،به یک اداره دولتی سر بزنید و به
هر دلیل از این تجربه ،خاطره خوشی در ذهنتان
نمانده؛ اگر بوروکراسی و کاغذبازی ،کاستیهای
چارت اداری ،ناهماهنگی سیستم ،امروز و فردا
کردن کارمندان ،برخورد نامناسب با اربـابرجوع
و مرخصی و ماموریت و جلسات طوالنی
مدیـــران ،باعث شده از ساز و کار و نحوه

مســتند «مهین» در پردیس ســینمایی هویزه اکران می شــود .این
مســتند به کارگردانی محمدحســین حیدری و نویسندگی مهدی
اسدزاده ساخته شده و محصول خانه مستند انقالب اسالمی است.
«مهین» ،ماجرای واقعــی تبدیل یک زن خانــه دار قزوینی به قاتلی
سریالی را روایت می کند .عالقه مندان می توانند این مستند ســینمای هنر و تجربه را ساعت
 17فردا و شنبه 30 ،شهریور ماه در پردیس سینمایی هویزه تماشا کنند.

پیشرفت امور در ادارههـای دولتی شاکی باشید
هرهفته ،آیتم «سرزده» در صفحه2روزنامه
خراسانرضوی را از دست ندهید .بیخبر به
ادارات مختلف مشهد سر میزنیم و کاستیها در
زمینههای مختلف را رصد و گـزارش میکنیم.با ما
از تجربهتان در مراجعه به ادارات مختلف استان
بگویید و مشکالت و گالیهها را با هشتگ #سرزده
به  2000999پیامک کنید.

دوشنبهها با

سرزده
صفحه 2

کارشــناس مرکز پیش بینی هواشناسی استان گفت:
میانگین دمای هوای استان و شهر مشهد طی روز یک
شنبهتغییراتاندکیدارداماازروزدوشنبهروندافزایش
دماآغاز می شــود .ضیاء شــهابی به ایرنا گفت :بیشینه
دمایهوادرمشهدازدوشنبهروندافزایشیداردوبرای
روزهای دوشنبه و سه شنبه هفته جاری به ترتیب ۲۹و
 ۳۰درجهسلسیوسپیشبینیشدهاست.

تلفن051 37009111 :

ایتا ،آیگپ  ،سروش:
9 0 3 3 3 3 7 0 1 0

نمابر05137009129 :

پیامك2 0 0 0 9 9 9 :

نمابر05137009129 :

