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معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد:

احداثکارخانه نوآوریگامیموثردرجهتحمایتازایدههاست
سازی این ایده ها و طرح ها گام برداریم.

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد
گفت  :احداث کارخانه نــوآوری گامی موثر در جهت حمایت
از ایده های گروه های خالق و اســتارت آپ های شهر مشهد
اســت .به گزارش پایگاه اطالع رســانی شــهرداری ،شهریار
آل شیخ در اولین نشســت جشنواره ملی نوســاخته ها که در
تاالر شهر مشهد برگزار شد ،اظهار کرد :شهر مشهد در حوزه
خدمات شهری در کشور و خاورمیانه برند است و همچنین به
عنوان یک شــهر پویا و تراز اول منطقه ،در بخشهای مختلف
مطرح شده است .شیخ همچنین با اشاره به احداث کارخانه
نوآوریمشهدگفت:اینجشنوارهباهدفایجادمرکزنوآوری،
ارتباط و نحــوه تعامل و کمک گرفتــن از جامعه خــاق برای
طراحی این مرکز و رســاندن طرح ها به مرحله تجاری سازی
برگزار می شود .وی با بیان این که هدف این نیست که از این
جشنواره صرفا یک طرح خارج شود ،افزود :برند شهر مشهد
در توسعه تجاری سازی موثر است ،ما نیز باید از ظرفیت گروه
های فکری ،خالق و هنرمند کمک بگیریم و در جهت تجاری

نمایی از کارخانه نوآوری مشهد که در حال احداث است

•استارت آپ ها می توانند به
مدیریت شهری کمک کنند

معــاون شــهرداری بیــان کــرد:
کشــورهایی که در حوزه اســتارت
آپ هــا موفق هســتند توانســته اند
اکوسیســتم مناســب را بــه وجــود
بیاورنــد ،کشــور مــا در ایــن حــوزه
رتبــه  83را دارد .معیارهــای رتبه بنــدی اکوسیســتم برتر و
مناســب جهان شــامل عملکرد ،تامیــن مالی ،دسترســی به
بازار ،ارتباطات ،اســتعداد ،تجربه ،دانش ،زیرســاخت و خط
مشی اســت .آل شــیخ با اشــاره به این که مدیریت شهری به
عنوان دولت محلی باید اکوسیســتم مناســب برای استارت
آپ هــا را فراهــم کنــد ،گفت :اســتارت آپ هــا مــی توانند به
حکومتهایمحلیومدیریتشهریدربهروزآوریوطراحی

ابزارهای جدید ،ارائه خدمات به شهروندان ،توسعه خدمات
در زمینه زیرساخت های شــهری ،جذب منابع ،سرمایه های
بخش خصوصی و ابزارهای جدید درآمدی ،شناسایی و رصد
مداوم مسائل و مشکالت شهری و بالفعل کردن ظرفیت ها و
فرصتهای محلی شامل ظرفیت های اقتصادی ،اجتماعی
و ...کمــک کننــد .وی یادآور شــد :دولــت های محلــی ،باید
حمایت هایی شــامل؛ فراهم آوردن زیرساخت ها ،تخصیص

دیدار استاندار و آیت ا...
سیدمحمدعلیشیرازی

بودجه ،اصــاح قوانین و سیاســت های راه اندازی و توســعه
استارت آپ ها ،ایجاد مراکز نوآوری برای توسعه استارت آپ
ها ،تســهیل در ارتباط میــان کارآفرینان و ســرمایه گذاران و
تعامالت موثر و گفت و گو میان دولتهای محلی و اســتارت
آپ ها را داشته باشند .آل شیخ افزود :احداث کارخانه نوآوری
گامی موثر در جهــت حمایت از ایده های گــروه های خالق و
استارت آپ های شهر مشهد اســت و امیدواریم بتوانیم طرح
هایاینجشنوارهرابهکسبوکارتبدیلکنیم.درایننشست
دربارهشهرنوآور،کیفیتدرفضایشهری،بعدپنجم،خوانش
نوآورانــه در شــهر ،طراحی تجربه بــرای مخاطبــان ،اقتصاد
رفتاری در فضای شهری و از ایده تا خلق گفت و گو شد .شایان
ذکر است ،همچنین مرکز نوآوری شــهری مشهد این رویداد
را با موضوع طراحی مجموعه مبلمــان ،تجهیزات و امکاناتی
که فضای پارک نــوآوری را با توجه به شــاخص های مورد نیاز
پوشــش دهند در ســه بخش مســابقه ،نشســت های علمی و
کارگاه های آموزشی و نمایشگاه جانبی آثار برگزار می کند.

•ثروتمندان و کارآفرینان« ،مجاهد اقتصادی»

در اجالس شبیه سازی سازمان همکاری اقتصادی اکو در مشهد مطرح شد

پیگیری ایجاد منطقه آزاد زیارت و سینما «اکو» در مشهد
اجالس شبیهســازی و مدل ســازمان همکاری
اقتصادی اکــو با حضــور جمعــی از نمایندگان
دیپلماتیککشورهایایران،ترکیه،افغانستان،
پاکستان ،آذربایجان و قزاقستان و دانشجویان
نخبه و منتخب در رشتههای روابط بینالملل،
علوم سیاســی ،حقوق بینالملل ،گردشگری و
زبان انگلیســی از سراسر کشــور در مشهد آغاز
به کار کرد.
در این اجالس مســئول ســتاد هماهنگیهای
ایران در عراق و سوریه گفت  :در سال حدود3.5
میلیون زائر از عراق میآید و هر ساله این عدد در
حال افزایش است.
بــه گــزارش فــارس« ،حســن داناییفــر» ادامه
داد :این نوع دیپلماسی از نوع دیپلماسیهای
ارزان ،ماندگار و با اثرگذاری بیشــتر است .وی
ادامه داد  :بیش از  62درصد عراقی ها با هدف

گردشــگری بهایــران میآینــد ،البتــه همه این
ســفرها زیارتی نیســت بلکه بخــش درمان 18
درصد ســفرها را بهخود اختصاص داده است.
داناییفر اظهار کرد :ایران از نظر انرژی وضعیت
خاصــی دارد و این درهــم تنیدگی کــه بین دو
کشور وجود دارد سبب شده وضعیت بهگونهای
دیگر شــود و چنان چه بتوانیم این ســازوکارها
را ایجاد کنیم و دوســویه از این ارتباطات ســود
ببریم ،موفق خواهیم شد.
"شهریار آل شــیخ" معاون برنامه ریزی و توسعه
سرمایه انسانی شــهرداری مشــهد نیز با اشاره
به برنامههــا و اقدامات این حــوزه گفت  :حفظ
بازار زائران شــیعی کــه از کشــورهای مختلف
به صــورت خــاص از عــراق به مشــهد ســفر می
کنند ،از جمله برنامه های عملیاتی شــهرداری
درحــوزه گردشــگری اســت هرچند کــه دیگر

آیت ا« ...ســید محمد علی شــیرازی» از اســتادان
سطحعالیحوزهعلمیهبااستانداردیداروگفتوگو
کرد .به گزارش روابط عمومی استانداری ،آیت ا...
ســید محمدعلی شــیرازی در این دیدار با تقدیر از
خدماتعلیرضارزمحسینیاظهارکرد:شماعنصر
موفق و مفیدی بعد از پیروزی انقالب اسالمی بوده
اید و گزارش های مثبت زیادی از عملکرد شــما از
دوستان دریافت کرده ایم .وی افزود :اکنون که در
مشهد و در جوار بارگاه مطهر رضوی توفیق خدمت
پیدا کرده ایــد ،ســعادتمندی ،موفقیــت و خدمت
شما در این اســتان اهمیت زیادی دارد .این استاد
سطح عالی حوزه علمیه با اشــاره به این که ثروت و
ســرمایه باید در راه صحیح به کار گرفته شود ،بیان
کرد :امیدوارم با طرح های زیبایی که شما دارید از
توفیقات کامل الهی برخوردار باشید ،همچنین در
حد توان با شما آماده همکاری هستیم.

دستگاه های دخیل در گردشگری نیز از جمله
وزارت گردشــگری و وزارت امــور خارجــه در
کنارشهرداری مشهدآن را دنبال می کنند.
•تالش به منظور ارتقای سطح کیفی شهر
برای گردشگران

شهناز رمارم عضو شورای شهر مشهد هم با بیان
این نکته که «برندینگ» یکی از مســائلی اســت
که در مدیریت شــهری مشهد مورد توجه است،
اظهار کرد :تغییر نرخ ارز ،ایران را تبدیل بهیکی
از مقاصد گردشگری آن هم با کیفیت باال کرده
اســت .رمارم بــا تاکید بر این که شــورای شــهر
بهدنبال تصویب قوانینی است که سطح کیفی
شهررابرایگردشگرانباالببرد،گفت:حتیدر
حال فراهم کردن زمینه برای ایجاد منطقه آزاد
زیارت در شهر مشهد هستیم .البته در این مسیر

به تصویب قوانین و کمک سازمانها نیاز داریم.
سفیر سابق ایران در شورای اقتصادی سازمان
ملل با بیان این که «اکو» تنها سازمان منطقهای
است که ایران در آن عضویت دارد ،اظهار کرد:
میتــوان ادعــا کرد کــه هنــوز در مجموعــه اکو
نتوانســتهایم ظرفیــت هــای بالقــو ه عظیم 10
کشور در حوزههای مختلف را محقق کنیم.
«باقر اســدی» توجــه بهچالشهــای منطقهای
را یکی از موضوعاتی دانســت که باید در مســیر
رسیدن بهاین روابط مورد توجه قرار گیرد .دبیر

اجرایی ایــن اجالس نیــز همــکاری و عضویت
در ســازمانهای بیــن المللــی را یکــی از ایــن
شاخصهاخواندوابرازکرد:دراینزمینهمشهد
در سازمان های جهانی متفاوتی عضویت دارد
و در حوزه ارتباطات دوجانبه ارتباطات مناسبی
را با شهرهای کشــورهای منطقه به ویژه الهور،
سین کیانگ و نجف منعقد کرده است« .حسین
کشیری» همچنین گفت :در آینده نزدیک طی
تفاهــم بین شــهرداری و وزارت ارشــاد شــاهد
تاسیس «سینما اکو» در مشهد خواهیم بود.

اســتاندار هم در ابتدای این دیدار با ارائه گزارشی
از الگوی مثلث توســعه اقتصــادی فرهنگی اظهار
کرد :مــا این جــا مهمــان خراســان رضــوی و امام
رضا(ع) هســتیم و از روز اول که کار را شروع کرده
ام همواره در محضر علمــا و روحانیون حضور یافته
ام .رزمحســینی با اشــاره به ضرورت نقش آفرینی
روحانیون و علمــا در موضوعات اقتصــادی جامعه
بیان کرد :میتوان بــا ورود علما و ارائه طرح هایی،
«فرهنــگ اقتصــادی» را در جامعه گســترش داد،
بنابراین نیاز است علمای دین و روحانیون وارد این
حوزه شوند.
اســتاندار با تاکید بر لزوم توســعه فرهنگ اقتصاد
مقاومتــی ادامــه داد :ثروتمنــدان و کارآفرینــان
«مجاهــد اقتصادی» هســتند چــرا که بــرای خلق
ثروت ،تقویت اقتصاد و معیشت مردم سرمایه خود
را هزینــه میکننــد .در ایــن دیــدار ،آیت ا ...ســید
محمدعلی شیرازی کتاب زندگی نامه مرحوم آیت
ا ...شــیرازی مرجــع عالی قــدر جهان تشــیع را به
استاندار خراسان رضوی اهدا کرد.

اخبار

مشهد مقدس ،میزبان سیوهفتمین دوره
مسابقاتبینالمللیقرآن

جایزه ویژه چشم طالیی تفلیس
برای فیلم بردار مشهدی
جایزه ویژه هشــتمین جشــنواره بین المللی فیلم برداران ســینما و تلویزیون در تفلیس با
عنوان «چشم طالیی» ،به فیلم «دووف» به مدیریت فیلم برداری مجتبی صدرمنش رسید.
بهگزارشبانیفیلم،اینفیلمکوتاهساختهمجیدصداقتبرجیدرژانرکودکساختهشده
و نگاهی ضد خشونت دارد .در خالصه داستان «دووف» بر اساس طرحی از نیما جاویدی
آمده است :پسر بچه ای در خانه تنهاست و در دنیای کودکانه خود بازی و از پنجره ،خیابان را تماشا می کند ،اما در خیابان اتفاقاتی در حال وقوع است.
شایان ذکر است ،همه عوامل این فیلم مشهدی هستند.
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معاونوزیرکشورباتشریحماجرایدستگیری
وآزادسازی 2دیپلماتعراقیدرمشهد

خوانش «اسماعیل ،اسماعیل» با حضور خانواده های شهدا
کتاب های شهید محمد جواد محمدی مفرد به کتابخانه عمومی شهدای مدافع حرم اهدا شد
•اهدایکتابهایشخصیشهیدمدافعحرم
بهکتابخانهعمومی

عده ای می خواهند بین مردم
ایران و عراق را شکرآب کنند

معاون وزیــر کشــور درباره
انتشــار خبــر تعطیلــی
کنسولگری عراق در مشهد
گفــت  :روز گذشــته برخی
رسانهها اعالم کردند که دو
تن از کارکنان کنسولگری
عراق در مشهد هدف ضرب
و شــتم قرار گرفته اند و به همین دلیل کنسولگری
این کشــور در مشهد تعطیل شده اســت .اصل این
قضیه صحت ندارد و تعطیلی موقت و غیرموقتی در
کار نیست .به گزارش ایرنا« ،حســین ذوالفقاری»
روز گذشــته در نشســت خبری تشــریح نتایج سفر
وزیر کشــور بــه عــراق و توافقــات بــه عمل آمــده با
مقامــات این کشــور بــه منظــور برگزاری مراســم
اربعین ،اظهار کرد :ما دیروز (ســه شنبه) با وزارت
خارجه و استانداری صحبت کردیم و مشخص شد
دســتگیری در شــرایطی بوده که ترکیبــی از افراد
ایرانــی و عراقــی حاضر بودنــد و به محــض این که
متوجه شــدند افراد دســتگیر شــده از کنسولگری
هســتند ،آزاد شــدند .معــاون امنیتــی و انتظامی
وزارت کشــور ادامه داد :نیروی انتظامی در مشهد
سرکنســول را دعوت و توجیــه می کنــد و گزارش
واقعه را هم به وزارت خارجه عراق ارسال میکنیم
تا از مسائل مطلع شــوند .ذوالفقاری تصریح کرد :
موضوع مهمی که همه باید مراقب آن باشیم وجود
فضاسازی های منفی است که عده ای می خواهند
به آن دامن بزنند و بین مردم ایران و عراق را حتی با
موضوعات کوچک شکرآب کنند.

رئیس سازمان اوقاف از برگزاری سیوهفتمین دوره مسابقات بینالمللی قرآن در مشهد خبر
داد.بهگزارشروابطعمومیادارهکلاوقاف،حجتاالسالموالمسلمین«سیدمهدیخاموشی»
در مراســم افتتاحیه چهلودومین دوره مســابقات سراســری قرآن کریم اصفهان ،اظهار کرد:
برگزیدگانمرحلهپایانیایندورهازمسابقاتبهمسابقاتبینالمللیقرآنکهابتدایسالآینده
در خراسان رضوی برگزار می شود ،راه خواهند یافت .وی افزود :مسابقات بینالمللی قرآن به منزله پرچمدار بودن قرآن در ممالک اسالمی از سوی ایران ،از
مهمترینمسابقاتجهانیاستوبهلحاظکمیوکیفی،میتواندرتبهاولرادرمیانمسابقاتقرآنیجهاناسالمازآنخودکند.

آییــن نمایــش نامــه خوانــی کتــاب «اســماعیل،
اســماعیل» با حضور خانواده شهدای هشت سال
دفاع مقــدس و مدافــع حــرم در کتابخانه عمومی
شهدای مدافع حرم مشــهد برگزار شد .به گزارش
روابــط عمومــی اداره کل کتابخانه هــای عمومی
خراسانرضوی«،دراینمراسمغالمرضامحمدی
مفرد»،پدرشهیدمدافعحرم«محمدجوادمحمدی
مفرد» از تــاش کتابخانه های عمومی اســتان در
پاسداشت و گرامی داشت یاد و نام شهدا قدردانی
کــرد وادامــه داد :در ماه هــای گذشــته در چندین
برنامه کتابخانــه های عمومی اســتان بــا موضوع
خوانشکتابهاییازخاطراتوسرگذشتشهدا
حضور داشــته ام و هر کدام از این برنامه ها را باعث
ترویج فرهنگ ایثار و شــهادت می دانم .وی ادامه
داد :سعی کنید با کتاب خوانی و علم آموزی فکر و
ذهن خود را رشد بدهید و از محیط کتابخانه های
عمومیدررسیدنبهاینهدفاستفادهکنید.پدر
شهیدمدافعحرمدرادامهبااشارهبهشهادتفرزند
خوددرحلبسوریهتنها15روزپسازتولددومین
فرزندش ،ادامه داد :شــهادت فرزنــدم تاج افتخار
و عزت ماســت ،اگر فرزند من و دیگــر فرزندان این
مرز و بوم برای دفاع از حریم والیت و امامت و ایران

اسالمیجانخودرافدانمیکردند،امروزداعشو
دشمنانقسمخوردهاسالموایرانامنیتوآرامش
راازماگرفتهبودند.
در ابتدای این مراســم رئیــس اداره کتابخانه های
عمومیمشهدمقدسگفت:حالوهوایکتابخانه
های عمومی مشهد در هفته دفاع مقدس امسال،
ویژه و با شــور و حال بود که شور و اشــتیاق محرم و
عزاداری اباعبدا ...نیز با این برنامه ها عجین شده
بود« .محمدرضا بدیع زادگان» افتتاح و آغاز به کار
کتابخانه عمومی شــهدای مدافع حــرم در منطقه
حاشیهشهرمشهدراباعثخیروبرکتدانستکه
توانستهنقشمهمیدرگسترشوتوسعهفرهنگی
منطقه و به ویژه کتاب و کتاب خوانی داشــته باشد
و در مدت کوتاه فعالیت خود برنامه های فرهنگی
تاثیرگذار برگــزار کند و به یک پایــگاه فرهنگی در
منطقهتبدیلشود.

در ایــن مراســم ،نمایــش نامــه خوانــی کتــاب
«اسماعیل،اســماعیل» به همت گــروه نمایش نامه
خوانی فرهنگسرای انقالب اسالمی اجرا شد .این
نمایش نامه ،برشــی کوتاه از سرگذشت جانباز ایام
دفاع مقــدس در آسایشــگاه جانبــازان وایثارگران
را روایــت می کنــد .در ادامه ،کتاب هــای کتابخانه
شخصی شــهید محمد جواد محمدی مفرد توسط
پدر شهید به کتابخانه عمومی شهدای مدافع حرم
اهدا شد .مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان
رضویاقدامخیروخداپسندانهخانوادهشهیدمحمد
جوادمحمدیمفرددراهدایکتابخانهشخصیوی
بهکتابخانهعمومیشهدایمدافعحرمراقابلتقدیر
دانســت و ادامه داد :اضافه شدن این کتاب ها که به
زیور مطالعه توسط شهیدی از خیل شهدای مدافع
حرم آراســته اند باعــث برکت و تیمــن در کتابخانه
شــهدای مدافع حرم اســت .حجت االســام «علی
اکبرسبزیان»ادامهداد:مطمئناعطروبویشهدای
بزرگوار و حضور مادران و پــدران و اعضای خانواده
شهدادرکتابخانههایعمومیباعثرونقفرهنگ
کتابخوانیوترویجمطالعهخواهدبود.ویبااشاره
به برگــزاری برنامه هــای متنــوع در کتابخانه های
عمومی اســتان از عزم و همت کتابداران استان در
ادایدینبهساحتشهدایانقالباسالمی،هشت
ســال دفاع مقدس و شــهدای مدافع حــرم و ترویج
فرهنگکتابوکتابخوانیدرسایهایثاروشهادت
تشکرکردوادامهداد:درطولایامهفتهدفاعمقدس
صدها برنامه فرهنگــی در راســتای ترویج فرهنگ
حماسهوایثاربامحوریتکتابتوسطکتابخانههای
عمومیاستانبرگزارشد.

درششماههنخستامسال

19واحد صنعتی در شهرک های صنعتی
خراسان رضوی به بهره برداری رسید

مدیرعامــل شــرکت
شهر کهای صنعتی
اســتان خراســان
رضــوی ،گفــت19 :
واحــد صنعتــی در
شــش ماهه نخســت
امســال در شــهرک
هــای صنعتــی بــه
بهره برداری رســید.
بــه گــزارش روابــط
عمومیشرکتشهرکهایصنعتیاستان
خراســان رضــوی« ،مســعود مهــدی زاده
مقــدم» در بازدیــد از چنــد واحــد صنعتی
شــهرک صنعتی عطار نیشــابور ،افزود :با
هدف ایجاد تولید و اشــتغال مولد در سال
رونق تولید و با اســتفاده از سیاســت های
حمایتی دولــت تدبیــر و امید ،به ســرمایه
گذاران صنعتی در بخش های زیرساختی
کمک ویژه ای شــد و خوشــبختانه تاکنون
 19واحدصنعتیبهچرخهفعالیتصنعتی
اضافه شده و به بهره برداری رسیده اند.
وی با اشاره به سخنان و تأکید رهبر معظم
انقالب اســامی درباره تولیــد و همچنین
صنعت گران ،افزود :بر همین اساس برای
دو وظیفه اصلی خود را که تأمین زیرساخت
ها بــرای شــروع ســرمایه گــذاری و تمهید
و تســهیل امــور صنایــع کوچک اســت ،بر
اســاس اهداف رونــق تولید برنامــه ریزی
کردیم تا ســرمایه گذاران این عرصه بدون
دغدغــه به ســمت تولیــد بیاینــد و زمین را

بــرای آ نهــا آمــاده
ســازی میکنیــم تــا
همان طور که ایشــان
فرمودند تولیدکننده
دغدغــهای نداشــته
باشــد .همچنیــن در
حیطــه عملکــردی
از تمــام ظرفیــت هــا
بهترین بهــره را برای
صاحبــان صنایــع
میگیریم تا نتیجه ثمربخش باشد.
مهــدی زاده مقدم با اشــاره بــه واحدهای
صنعتی بــه بهــره بــرداری رســیده ،ادامه
داد :با بهره بــرداری این واحدها اشــتغال
 873نفر فراهم شد .وی بیان کرد :سرمایه
گذاری این واحدهــا  2192میلیارد ریال
بوده است و واحدهای صنعتی بهره برداری
شــده در زمینه غذایــی ،کانــی غیرفلزی،
فلزی و شــیمیایی در شهرکهای صنعتی
طــوس ،کاویــان ،میان جلگــه ،چنــاران و
ماشین سازی فعالیت می کنند.
رئیس هیئت مدیــره و مدیرعامل شــرکت
شهرکهای صنعتی اســتان ،خاطرنشان
کرد :با توجه به همگرایی موجود در استان
کهباهدایتآقایاستاندار،دستگاهقضایی
و نماینــدگان مــردم شــکل گرفته اســت،
صنعت گــران تالش مــی کنند تا درســال
رونق تولیــد اتفاقات بهتــری را رقم بزنند و
از فرصت ها و ظرفیت های موجود بهترین
بهره را بگیرند.

