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دعوت شورای شهر از شهروندان
برای پذیرایی از زائران دهه آخر صفر

سه شنبه  30مهر  . ۱۳۹۸شماره 4256

آغاز به کار ایستگاههای
آستان قدس برای خدمت رسانی
به زائران پیاده

خدمت رسانی اصناف به زائران

دبیراجراییاتاقاصنافمشهدگفت:همزمانباایام
پایانی ماه صفر و حضور زائران پیاده در مشهد۱۴ ،
اتحادیه این شهرستان برای ارائه خدمات رایگان به
زائران اعالم آمادگی کردند« .سید جمال کاظمی»
در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود :این اتحادیه ها با
راه اندازی ایســتگاه های صلواتی در داخل و خارج
شهرواستقراردرغرفهعرصهمیدانشهداازدومآبان
به مدت شش روز خدمات رایگان ارائه میدهند .وی
اظهار کرد :اسکان ،تامین یک وعده غذایی ،شست
و شــوی لباس ،تعمیر کفــش ،توزیع غــذا و نذری از
جمله خدمات ارائه شده توسط اعضای این اتحادیه
ها به زائران است .وی گفت :امسال برای نخستین
بارایناتاقباشهرداریمشهدتفاهمنامهایمبنیبر
استقرار غرفه در عرصه میدان شهدا منعقد کرده که
براساس آن پنج غرفه به ارائه خدمات رایگان اتحادیه
های کفاشان ،عکاسان ،خیاطان ،رستوران داران و
تلفن همراه اختصاص مییابد.
•تشکیل  5پایگاه موقت بازرسی
در اطراف حرم رضوی

در همین زمینه ،مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف
مشهد گفت :در ایام دهه آخر صفر به منظور رفاه حال
زائرانومجاوران،پنجپایگاهموقتبازرسیدراطراف
حرممطهررضویاقدامبهخدمترسانیمیکنند.به
گزارش خبرگزاری صداوسیما« ،دلداری» افزود :در
این طرح واحدهای صنفی اطراف حرم مطهر رضوی
و منطقــه ثامن را ملزم بــه درج قیمــت و دادن فاکتور
کردیم ،پیرو این اقدام هم اینک  75درصد مغاز هها،
قیمت را بر کاالهای خــود درج کردند .وی با اشــاره
به وجود یک پایگاه ثابت بازرســی در منطقه طبرسی
شمالی ،گفت :در این ایام هم اقدام به راه اندازی پنج
پایگاه موقت در مناطق عرصه میدان شهدا ،خیابان
بهجت،فلکهآب،خیابانشیخطوسیوپایگاهمرکزی
درسازمانآبکردیموساعتکاری پایگاهثابت را از9
صبح تا  21افزایش دادیم.

تمدید مهلت ارسال آثار به جشنواره
نمایشنامهنویسی گام دوم
نایــب رئیــس شــورای سیاســتگذاری جشــنواره
نمایشنامهنویسی اقتباسی گام دوم از تمدید مهلت
ارســال نمایشنامهها بــه دبیرخانه این جشــنواره تا
 15آذر امسال خبر داد« .حمید نیلی» در گفتوگو با
روابط عمومی این جشنواره افزود :برای همکاری با
نویسندگانیکهطرحآناندرمرحلهنخستجشنواره
پذیرفته شــده است؛ مهلت ارســال نمایشنامههای
تکمیل شده به دبیرخانه جشنواره تا نیمه آذر تمدید
شد .همچنین نویســندگانی که تمایل به شرکت در
جشــنواره گام دوم داشــته و در مرحله ارســال طرح،
طرحی را به دبیرخانه ارسال نکرده باشند؛ میتوانند
طبقضوابطفراخوانمتنکاملنمایشنامهخودراتا
 15آذر به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

عکس ها :خراسان

در آستانه شــهادت حضرت رضا(ع) معاونت اماکن
متبرکه و امور زائران آستان قدس رضوی با برپایی
ایســتگاههای پذیرایی و خدمترســانی بــه زائران
پیاده دهه پایانی ماه صفر فعالیت خود را در ایستگاه
جواد االئمــه(ع) آغاز کرد.مدیر امور خدمه آســتان
قدس رضــوی در حاشــیه افتتاح موکب ملــک آباد
در گفتوگو با خبرنگار آســتان نیوز ،گفت :با توجه
به حضور نخســتین گروه زائران پیاده از شهرستان
بیرجند در ایستگاه ملک آباد ،کار خدمترسانی به
زائران در ایستگاههای برون شــهری آستان قدس
رضوی از امروز آغاز شــد .محمد توکلی اظهار کرد:
مجموعه اماکــن متبرکــه در این ایام  50ایســتگاه
خدمترســانی دایر خواهد کرد که  10ایستگاه در
ورودیهای شهر مشهد و 40ایستگاه در داخل شهر
وظیفه خدمترسانی و اسکان زائران را در روزهای
منتهی به ماه صفر بر عهده خواهند داشت.وی بیان
کرد :پیشبینی میشود  800هزار وعده پذیرایی
صبحانه ،ناهار و شــام در این ایام توزیع شود و طبق
برآوردهای انجام شــده این عدد باالتــر نیز خواهد
بود .توکلی با بیان این که در مدت هشت روز برپایی
این ایستگاهها سه هزار خدمه و خادمیار مسئولیت
خدمترسانی مســتقیم به زائران را برعهده دارند،
افــزود :عــاوه بــر خدمترســانی در حــرم مطهــر
مســئولیت ســنگینتر ما خدمترســانی به زائران
پیاده اســت که در این ایام تمام خدمه و خادمیاران
آمادهباش خواهند بود تا خدمترسانی به زائران و
مجاوران رضوی را با کیفیت مطلوبی انجام دهند.
مدیر امور خدمه اضافه کرد :ســال گذشــته در دهه
پایانی ماه صفر حدود  ۵۰۰هزار زائر پیاده به مشهد
مشرف شدند که پیشبینی شــده است امسال این
تعداد افزایش  30درصدی داشته باشد.

شهردارمشهد دربازدید معاون علمی وفناوری رئیس جمهورخبر داد :

نوروز،99بهره برداری ازکارخانه نوآوری مشهد
دکترستاری  :کارخانه نوآوری مشهد تبدیل به یک مدل برای توسعه شهر نوآور و هوشمند خواهد شد

ترســول  -معــاون علمــی و فنــاوری رئیــس
جمهور روز گذشــته در ســفر به مشهد ،عالوه
بر زیارت مرقــد مطهر امــام رضــا(ع) و دیدار
با تولیت آســتان قدس رضوی ،از مرکز رشــد
پــارک علــم و فنــاوری خراســان و کارخانــه
نوآوری مشهد بازدید کرد .به گزارش خراسان
رضــوی ،کارخانه نوآوری مشــهد که به همت
شهرداری مشهد و با همکاری «شتاب دهنده
کسب و کار فردوسی» به بهرهبرداری خواهد
رســید ،بزرگتریــن مرکز هم افزایــی اجزای
زیســت بوم فناوری شرق کشــور خواهد بود.
کارخانه نوآوری مشــهد کــه حاصل همکاری
مشترک شتاب دهنده فردوسی و شهرداری
مشهد اســت ،بزرگترین مرکز فناوری شرق
کشور خواهد بود که به طور ویژه در این منطقه
کشور خدمت رسانی خواهد کرد اما صادرات
خدمات و فناوری به سراسر کشور و همچنین
دیگر کشورها را دنبال می کند تا با ایجاد یک
کریدور ارتباطی ،گامی مهم در عرصه نوآوری
و خدمت رسانی برداشته شود.

خصوص این که«معموال چقدر تســهیالت به
شــرکت های دانش بنیان اختصاص پیدا می
کند؟» گفت :در سال گذشته ،بانک ها حدود
20هزار میلیارد تومان به شرکت های دانش
بنیان تســهیالت دادنــد ،صندوق نــوآوری و
دیگر صندوق ها هــم حمایت هایــی کردند و
شاید در مجموع حدود  30تا  40هزار میلیارد
تومان شد ،خوشبختانه امسال هم وضع خوب
است و از این شرکت ها حمایت شده است.
•حمایت شهرداری

شــهردار مشــهد در بازدید روز گذشته معاون
رئیــس جمهــور از ایــن کارخانــه در حــال
احداث ،گزارشــی از روند اجــرای پروژه ارائه
کــرد و گفــت :برند مــا در شــهرداری مشــهد
ســرعت عمل اســت و ان شــاءا ...کار احداث
این کارخانــه را تا عیــد به اتمام می رســانیم.
«محمدرضا کالیی» افزود :سه ماه بعد از پایان
عملیات اجرایی ،به موضوع اســتقرار شرکت
ها در کارخانه خواهیم پرداخت.

•کارخانه نوآوری مشهد ،یک کار بزرگ و
ایده جدید

معاونــت علمی و فنــاوری ریاســت جمهور ،در
حاشیه این بازدید درباره برنامه های حمایتی
ایــن معاونــت از طــرح هــای کارخانه نــوآوری
مشــهد ،گفت :در این جــا کار بزرگــی در حال
انجام است ،زیرا یک ایده جدید در مرحله اجرا
قرار گرفته است .دکترستاری افزود  :مطمئن
هستم وقتی این کار انجام بشــود ،در خیلی از
جاهای دیگر مشهد و شهرهای دیگر کشور نیز
همین اتفاق می افتد .ستاری افزود :این ایده،
قطعا آن قدر موفق است که خیلی جاهای دیگر
از آن الگو می گیرنــد و در فضاهای فرســوده و
نیازمند بازسازی ،این اتفاقات رقم می خورد،
ایــن ایــده ،خــودش تبدیل بــه یک مــدل برای
توسعه شهر نوآور و هوشمند خواهد شد.
•حمایت از شرکت های دانش بنیان

وی همچنیــن در پاســخ به ســوال دیگری در

•اکو سیستم مشهد و شتاب دهنده
فردوسی ،با همه توان پای کار

«مصطفی مکارم» مدیرعامل شــتاب دهنده
فردوسی نیز در ارائه گزارش به معاون علمی و
فناوری رئیس جمهور گفت  :هم اکنون فرایند
پذیرش شــرکت ها برای استقرار در کارخانه
نوآوری مشهد را شروع کرده ایم.
وی افزود  :مجموعه شتاب دهنده فردوسی با
همه توان پای کار راه اندازی کارخانه نوآوری
است ،در همین زمینه با چهار شتاب دهنده
در حوزه های مختلف و حدود شش سرویس
پروایــدر و شــرکت های بــزرگ نیــز صحبت
کرده ایم ،بــه محض آماده شــدن فضــا ،کار
استقرار شرکت ها آغاز می شود.
وی تصریح کرد :اکوسیستم مشهد آمادگی
دارد کارخانــه نــوآوری را بــه بهترین شــکل
ممکــن مــورد اســتفاده قــرار دهد و شــتاب
دهنده فردوســی نیز به عنــوان مجموعه ای
که اجــزای این اکوسیســتم را کنار هم جمع
می کند ،آماده اســت این فعالیت را توســعه

و به بهترین شــکل مــورد بهره بــرداری قرار
دهد.مکارم افزود :مســاحت کل ساختمان
کارخانه نوآوری 12هــزار مترمربع و میزان
فضای مفید آن برای شــرکت ها شــش هزار
متر مربع است.
•بررسی طرح های شهرداری مشهد در
تهران

در ایــن بازدیــد« ،شــهریار آل شــیخ» معاون
برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی شهرداری
مشــهد نیز گــزارش هایی دربــاره طرح های
شــهرداری هوشــمند ،مدیریــت پســماند و
اپ هــای تفکیــک زبالــه ،ارائــه کــرد و مقرر
شــد موضوعات حمل و نقل ،تفکیــک زباله و
آلودگی هوا به زودی در تهران در جلســهای
با حضــور دکتــر ســتاری ارائــه شــود و مورد
بررســی قرار بگیرد .شــایان ذکر است «رضا
خواجه نائینی» معاون مالی شهردار و «بتول
گندمی»عضو شورای شهر مشهد نیز در این
بازدید حضور داشتند.

رونمایی از جدیدترین داروی
نانو درحوزه دامی
همچنین در ســفر دکتر ســتاری به اســتان ،با هدف رونق زیستبوم
نــوآوری و فنــاوری خراســان رضــوی از جدیدترین داروهــای «ایران
ســاخت»حوزه دامی رونمایی شــد .به گزارش پایگاه اطالع رســانی
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،دکتر ستاری صبح دیروز
در اولین برنامه خود ،از شرکت دانش بنیان «نصر فریمان» بازدید کرد.
این شرکت دانش بنیان فعال در حوزه داروسازی یکی از بزرگ ترین
تولید کننده های داروهای اســتریل تزریقی در خاورمیانه اســت که
توانسته با تکیه بر توان متخصصان داخلی  ۵۸محصول تولید و عرضه
کند .در این بازدید از محصول جدید نانوامولسیون تزریقی طوالنی اثر
ویتامین AD3Eکه برای اولین بار در کشور تولید شده است رونمایی
شد.این محصول در داروهای تزریقی دامی برای اولین بار در جهان
به صورت محصول نانوتولید می شود و نمونه خارجی مشابه برای این
محصول وجود ندارد.

خدمت رسانی به بیش از 142هزار
(ع)
زائراربعین درموکب امام رضا

مدیــرکل اوقــاف و امــور خیریــه خراســان رضــوی گفت:
طی هفت روز بــه  142هــزار و  74زائر اربعین حســینی
در موکــب امام رضا(ع) اوقاف خراســان رضــوی در کربال
خدمترســانی شــد .به گزارش روابط عمومــی اداره کل
اوقــاف و امور خیریــه خراســان رضوی ،حجت االســام و
المسلمین احمدزاده ،بیان کرد :از ابتدای برپایی موکب
امام رضا(ع) تاکنون به بیش از  142هزار و  74زائر اربعین
خدمت رســانی شــد .وی افزود :در موکب امــام رضا(ع)،
خدماتی شــامل اطعام ،اســکان ،پخت و توزیع نــان گرم،
خدمات پزشکی و دارویی به زائران ارائه می شود.
احمد زاده ،تصریح کرد :در کنار این خدمات مراسم اقامه
نماز جماعت ،قرائت دعا ،سخنرانی ،عزاداری ،پاسخ گویی
به مســائل شــرعی به همراه برپایی حلقه هــای معرفت در
محل موکب امام رضا(ع) ویژه زائران اجرا شــد .وی ادامه
داد :در این بازه زمانــی پذیرایی از  55هــزار و  800نفر و
اسکان هفت هزار و  476نفر انجام شد و  1603نفر نیز از
خدمات دارو و درمانی این موکب بهرهمند شدند .گفتنی
است هزینه های موکب از محل خیران و موقوفات مرتبط
صورت گرفته است.

•امکان خدمت به زائران در دهه آخر صفر برای
همه مردم فراهم است

مدیــر امــور فرهنگــی خــدام و کارکنــان ســازمان
فرهنگی آستان قدس نیز گفت :سازمان فرهنگی
آستان قدس رضوی بستری را برای خدمترسانی
همه مــردم به زائــران دهه آخــر صفر فراهــم کرده
اســت .حجتاالســام «عماد دخانی» آستان نیوز
اظهار کرد :با توجه به مأموریــت تكريم زائران امام
مهربانیهــا و خدمترســانی كريمانــه به ايشــان
ســازمان فرهنگی آســتان قدس رضوی بستری را
فراهم کرده تا همه عالقهمندان به خدمترســانی
توفيق خدمتی خالصانه را داشته باشند .مدیر امور
فرهنگی خدام و کارکنان سازمان فرهنگی آستان
قدس رضوی بیان کرد :هر فرد میتواند در حد توان
خود در خدمتهای تعریفشده ستاد زائرین پیاده
آســتان قدس رضوی به زائــران مشــهد الرضا(ع)
خدمترسانی کند.
•بزرگ ترین ایستگاه استقبال از زائران پیاده
در منطقه  ۷برپا میشود

•حضور در مرکز رشد پارک علم و فناوری

بازدید از مرکز رشد پارک علم و فناوری خراسان از دیگر برنامههای
معاون علمی و فناوری در این سفر یک روزه بود .این مرکز با اولویت
قراردادن هنرهای تصویری ،رسانههای مجازی ،ورزش و سرگرمی
 ۲۹تیم را در دل خود جای داده اســت.پایانبخش ســفر یک روزه
رئیس بنیاد ملی نخبگان به اســتان رضوی شرکت در نشست علم
و فنــاوری اقتصاد دانــش بنیان بود کــه عصر دیروز در اســتانداری
برگزار شد.

نایب رئیس شورای شهر مشهد
در دیدار با رئیس مجمع مسلمانان ایتالیا مطرح کرد:

آمادگی برای جذب سرمایه گذاران
و گردشگران مسلمان

شــورای اســامی شــهر مشــهد با صــدور پیامی از
تمامی شــهروندان مهماننواز این شهر خواست تا
بار دیگــر در میزبانی از زائران ایــام پایانی ماه صفر
و شــهادت ولی نعمتمان حضرت علی ابن موســی
الرضا(ع) ســنگ تمام بگذارند .به گــزارش پایگاه
اطالعرســانی شــورای اســامی شهر مشــهد ،در
بخشی از این اطالعیه آمده است :مشهد این روزها،
میزبان میلیونها زائر اســت و رســم مهماننوازی
حکم میکند که شــهروندان این حریــم به حرمت
حضرت خورشــید ،پذیرایی جانانــهای از مهمانان
حضرتــش بکنند؛ کاری که در ســالهای گذشــته
نیز از سوی شــهروندان مشــهدی و مجاوران ثامن
الحجج(ع)صورتگرفتهوبهنوعیسنگتمامبرای
زائران بارگاه سراسر نور سلطان سریر ارتضاء بوده
است .شورای اسالمی شهر مشهد نیز در پنجمین
دوره فعالیــت خــود ،اهتمــام ویــژهای بــه موضوع
خدمترسانی مطلوب از سوی مدیریت شهری در
دهه آخر صفر داشته و ســعی کرده است تا بهترین
نوع خدمت را به زائران روزهای سوگ حضرت ثامن
االئمه(ع) ارائه دهد .ایجاد ایستگاههای استقبال از
زائر ،فراهم آوردن زیرساختهای مناسب حمل و
نقلی ،در نظر گرفتن مکانهای اسکان اضطراری
و برپایــی غرفههای خدمت رســانی ،گوشــه ای از
اهتمــام ویــژه پنجمیــن دوره پارلمــان شــهری به
موضــوع میزبانــی از مهمانــان ایــن ایام اســت .در
همیــن زمینه از مــردم مهماننــواز مشــهد نیز این
انتظــار مــیرود تــا مانند همیشــه ،حضــوری ویژه
در عرصه میزبانــی از زائران دهه آخر صفر داشــته
باشــند و خاطره شــیرین دیگری بــرای زوار بارگاه
نور رقم بزنند.

نایب رئیس شــورای اســامی شــهر مشــهد ،آمادگی این کالن شهر
برای جذب گردشگران مسلمان ایتالیا و اروپا را اعالم کرد .به گزارش
پایگاه اطالع رسانی شــهرداری« ،حمید رضا موحدی زاده» در دیدار
با «یحیی پالویچینی» رئیس مجمع مســلمانان ایتالیا ،ضمن بازدید
از فضا و امکانات مجمع مسلمانان ایتالیا ،گفت :ظرفیت های مشهد
در حوزه گردشــگری فرهنگی و مذهبی قابل توجه است .وی با ابراز
عالقه مندی به جذب سرمایه گذاران و گردشگرانی از مسلمانان دنیا
به ویژه اروپا ،اظهار کرد :بارگاه حرم مطهر رضوی جاذبه بزرگ مذهبی
کالن شهر مشهد محسوب می شود که در کنار جاذبه های فرهنگی
و گردشــگری مانند آرامگاه فردوسی ،این کالن شــهر به شهری بین
المللی تبدیل شده است .در ادامه این دیدار ،رئیس مجمع مسلمانان
ایتالیا نیز با اشاره به این که دو میلیون مسلمان در این کشور زندگی
می کنند ،گفت :مسلمانان ایتالیا عالقه مند به حضور در ایران و شهر
مشــهد هســتند .پالویچینی نیز متعاقبا آمادگی ایتالیا را برای انجام
همکاری مشترک با ایران و شهرداری مشــهد اعالم کرد وافزود :می
توان در زمینه های مختلف و به منظور جلب همکاری های مشترک به
بحث و تبادل نظر پرداخت .وی در این دیدار ،توضیحاتی در خصوص
روند ساخت مجتمع بزرگ مسلمانان ایتالیا ارائه کرد.

انتشار 4عنوان اثرجدید بهنشر
درحوزه رضوی

در همیــن باره ،شــهردار منطقــه  7مشــهد گفت :
منطقه  7بزرگترین ایســتگاه اســتقبال از زائران
پیــاده بــه متــراژ هشــت هــزار متــر مربــع را جنب
اداره هواشناســی برپا میکند .به گــزارش روابط
عمومی شــهرداری« ،کوروش باونــدی» افزود :در
این ایســتگاه  20نوع خدمــت در  20غرفــه انجام
میشــود ،این خدمات شــامل اجــرای برنامههای
فرهنگی ،مشــاوره مذهبی و خانوادگــی ،واکس،
اقدامــات درمانی ،توزیع نذری ،اســتقرار شــهرآرا
محله و رادیــو زیارت و ...اســت .همچنین عالوه بر
داوطلبان مشــهدی ،خدمت گزارانی از مازندران
و خوزســتان در این ایســتگاه فعال خواهنــد بود و
هم اینک حضور  10تا  15نفر از آمل و اهواز قطعی
شــده اســت .باوندی تصریح کرد  :دوره آموزشــی
بــرای  400داوطلب مردمی در قالب شــهروندان
مهماننواز با عنوان «مهمان داریم؛ مهربان باشیم»
توسط آتشنشانی ،بهداشت ،کالنتری و طرح دوام
ثامنرانیزبرگزارخواهیمکرد.ویافزود:همچنین
در دهه آخر صفر عالوه بر زائران پیــاده ،زائرانی با
خودرو نیز به مشــهد ســفر میکنند که ما در کمپ
غدیر آماده پذیرش چهار هزار خودرو هستیم.

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ
همزمان با فرا رســیدن دهــه پایانی مــاه صفر و در آســتانه
ســالروز شــهادت امام علی بن موســی الرضا(ع) چهار اثر
تازه انتشــارات به نشــر روانــه بازار کتاب شــد .بــه گزارش
روابط عمومی انتشــارات آستان قدس« ،حسین سعیدی»
مدیرعامــل بــا اعالم ایــن خبــر افــزود :مجموعــه «ادعیه،
زیــارات ،نمازهــا ،صلــوات ،اذکار ،حرزهــا و نیایشهــای
امام رضا(ع)» همزمان با فرارســیدن دهــه پایانی ماه صفر
توسط انتشــارات بهنشر منتشــر شد و در دســترس زائران
و مجــاوران آن حضــرت قــرار گرفــت .ایــن کتــاب در پنج
بخش ،ضمن ارائه مفهوم زیــارت و آداب آن و نگاهی کوتاه
به زندگــی امام رضــا(ع) ،مجموعــه ای از زیــارات ،ادعیه،
اذکار ،صلوات ،نماز ،حرز و نیایش هــای امام رضا(ع) را به
صورت دسته بندی شده برای سهولت و بهره مندی زائران
حضرت علی بن موســی الرضــا(ع) ارائه می دهــد .کتاب
«امام رضــا(ع) و کرامت انســانی» تالیــف محمد حکیمی،
«عنایات امام رضا(ع) به روایت عالمان» با نگارش و پژوهش
فتح ا ...درخشــان« ،بیایید اینگونه زیــارت کنیم» به قلم
حجتاالسالم روحا...شفیعیان دیگر آثار تازه منتشر شده
به نشر به مناسبت دهه آخر صفر است.
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