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شماره 2427

اخبار
در مراسم گرامیداشت روز دانشجو
در دانشگاه آزاد مشهد مطرح شد

اصراربرآزادیخواهی
دردانشگاهها

گــروه خبر -بـــا حــکــم رئــیــس شـــورای
اســـامـــی شــهــر مــشــهــد ،دکـــتـــر تقی
ابراهیمی ســاالری بــرای مــدت یک سال
به عنوان رئیس مرکز پژوهشهای شورا
منصوب شد.
ابراهیمی اکنون عضو هیئت علمی دانشگاه
فردوسی مشهد است و معاونت اقتصادی
سازمان اقتصاد و دارایی خراسان ،عضویت
علیالبدل اولین دوره شورای شهر مشهد
و ...را در کارنامه خود دارد.

نخستین گام برای تحقق شهر هوشمند

شهردار مشهد مقدس نیز در این مراسم ،سامانه
پرداخت خرد در بستر تلفن همراه را اولین گام برای
تحقق شهر هوشمند برشمرد و گفت :امروز با همکاری
یکیازقویترینبانکهاواپراتورهایکشوروهمکاری
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ،نخستین گام را در
جهت تحقق شهر هوشمند برداشتیم .قاسم تقیزاده
خامسی ادامه داد :حدود  ۸۰روز قبل ،که شورای شهر
مشهد افتخار خادمی امام رضا(ع) را به من داد ،تأکید
کردم که مشهد باید شهری هوشمند باشد.
وی با بیا ن اینکه شهروندان یکی از با لهای شهر
هوشمند به شمار میروند گفت :از افرادی که در زمینه
راهانــدازی سامانه «کیف پول همراه» با ما همکاری
داشتهاند درخواست میکنیم در آموزش شهروندان
نیز ما را یاری کنند.
شهردار مشهد مقدس بیان کرد :اگر آموزشهای الزم
به شهروندان در حوزه فناوری اطالعات ارائه نشود،
قطعا گا مهایی که در این مسیر برداشته میشود

عکس  :محسن بخشنده /شهرآرا

رئیسمرکزپژوهشهای
شورایشهرمشهد
منصوبشد

امیرعلی قاسمیمقدم« -کیف پــول هــمــراه» یا
ُ
همان سامانه پرداخت خرد در بستر تلفنهمراه با
استفاده از فناوری ارتباط از راه نزدیک (انافسی)
و بهمنظور انجام پرداخت آسان ،سریع و امن طراحی
و پیادهسازی شده است .با راهاندازی این سامانه ،از
این پس ،شهروندان مشهدی میتوانند با کیف پول
هوشمند بهای خدمات ناوگان حملونقل عمومی
را پرداخت کنند .در این پروژه ،که برای اولین بار در
خاورمیانه در پایتخت معنوی ایران کلید خورده است،
شهرداری مشهد ،بانک پاسارگاد و شرکت ایرانسل
مشارکت داشتهاند.
مراسم رونمایی از این سامانه هوشمند روز گذشته
با حضور معاون وزیر ارتباطات ،استاندار خراسان
رضــوی ،شهردار مشهد مقدس ،رئیس و جمعی از
اعضای شــورای شهر و مدیرعامل بانک پاسارگاد
برگزار شد .استاندار خراسان رضوی در این مراسم
با بیان اینکه برای رشد و توسعه مشهد ظرفیتهای
بومی کفایت نمیکند گفت :برای تحقق این مهم،
نیازمند همکاری و همراهی بخشهای عمومی
همچون بانکها و بخشهای فنی و علمی فعال در
حوزه آیسیتی و فناوری اطالعات هستیم .علیرضا
رشیدیان افــزود :حضور ساالنه  ۲۷میلیون زائر در
مشهد این کالنشهر را به شهری فراملی و بینالمللی
تبدیل کرده است.وی بیان کرد :امیدواریم شهردار
مشهد مقدس و اعضای پنجمین دوره شورای اسالمی
شهر بتوانند زیرساختهای مناسبی را به منظور ارائه
خدمات شایسته به زائران و مجاوران فراهم کنند.

سرعت باال ،امنیت و سهولت

نتیجهای در پی نخواهد داشت.

حمایت همهجانبه برای رسیدن به شهر هوشمند

رئیس شورای اسالمی شهر مشهد نیز در این مراسم از
حمایت همهجانبه شورای شهر از مدیریت شهری برای
تحقق شهر هوشمند خبر داد و گفت :هوشمندسازی
شهر سبب ایجاد حس رضایتمندی در شهروندان
میشود.محمدرضا حیدری سامانه پرداخت خرد
در بستر تلفن همراه را جزو گامهای اولیه برای تحقق
شهر هوشمند دانست و افزود :چنین امکاناتی سبب
میشود شهروندان در شرایط و با تسهیالتی مناسب
از ظرفیت ناوگان عمومی استفاده کنند.وی افزود:
اپراتورهای همراه اول و رایتل نیز باید هرچهسریعتر
زیرساختهای الزم را فراهم آورنــد تا این پوشش
گسترش یابد .در حال حاضر ،سرویس سیمکارت
ارتباط نزدیک صرفا در بستر ایرانسل قابلاستفاده
است.

کیف پول همراه در مشهد ،برای اولینبار در خاورمیانه

مدیرعامل بانک پاسارگاد دیگر سخنران این مراسم
بود که گفت :پــروژه پرداخت الکترونیک از طریق
تلفن همراه برای اولینبار در خاورمیانه با همکاری
شهرداری مشهد در این کالنشهر اجرایی شده است.
مجید قاسمی با بیان اینکه در صورت فراهم شدن
زیرساختها امکان توسعه این خدمت در دیگر شهرها
وجود دارد افزود :خدمات کیپاد فقط برای مردم مشهد
نیست زیرا با توجه به حضور ساالنه میلیونها زائر در
این کالنشهر ،در حقیقت ،این خدمات به تمام مردم
کشور ارائه میشود.وی تصریح کرد :در سال 1384
اولین شعبه بانک پاسارگاد در جوار بارگاه حرم مطهر
امام رضا (ع) افتتاح شد و ما همواره با توسل به آن

حضرت ،در کمال تواضع و فروتنی ،کوشیدهایم که
بهترین خدمات را مطابق با فناوریهای روز به مردم
ارائه کنیم.

ثبت ساالنه  ۴۰۰میلیون تراکنش

معاون برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری
مشهد هم در بخش دیگری از ایــن مراسم گفت:
شبکه بلیت الکترونیک مشهد با چهار میلیونکارت
صادرشده و  2/5میلیون کارت فعال ،ساالنه ۴۰۰
میلیون تراکنش دارد.شهریار آ لشیخ با بیان اینکه
 ۶۰درصد فرایندها بهویژه در حوزه خدمات شهری
هوشمندسازی میشود افزود :زائران با استفاده از
سامانه کیف پول هوشمند میتوانند بدون نیاز به
مشهدکارت ،از خدمات ناوگان حملونقل مشهد
بهرهمند شوند.وی با اشاره به فعا لسازی سیستم
کیف پول هوشمند در کلیه ناوگان حملونقل شهری
مشهد گفت :تاکنون روزانه هزار و  ۵۰۰مشهد کارت
صادر میشد که با رونمایی از این کیف پول هوشمند،
صدور این نوع کارت شهروندی محدود میشود.
معاون برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری
مشهد دربــاره جزئیات پــروژه «کیف پــول همراه»
گفت :شهروندان برای استفاده از این سامانه باید با
مراجعه به دفاتر خدمات ارتباطی ایرانسل به تعویض
سیمکار تهای خــود اقــدام و نــرمافــزار کیف پول
الکترونیکی را روی گوشی هوشمند خود نصب کنند.
آل شیخ بیان کرد :پس از اتصال به اینترنت ،کاربر
میتواند به صورت آنالین کیف پول همراه خود را شارژ
کند و در مرحله بعد ،بهراحتی و به صورت آفالین با
استفاده از نرمافزار ،پرداختهای خرد را در اتوبوس
و قطارشهری و برخی دستگا ههای کار تخوان
فروشگاهی انجام دهد.

معاون فناوری اطالعات بانک پاسارگاد نیز در این
مراسم ،با ارائه توضیحاتی درباره ویژگیهای سامانه
«کیف پول همراه» گفت :سرعت باال ،امنیت و سهولت
سه مزیت اصلی سامانه پرداخت خرد آفالین در بستر
تلفن همراه در مقایسه با استفاده از کارتهای بانکی
است .زهرا میرحسینی با بیان اینکه سامانه پرداخت
خرد در بستر تلفنهمراه جایگزین اسکناس ،سکه و
کارت بانکی است ،تصریح کرد :با «کیف پول همراه»،
تراکنشهای پرداخت خرد با حداکثر مبلغ  50هزار
تومان به صورت آفالین امکانپذیر میشود.
وی افـــزود :هـماکــنــون دو هــزار و  200دستگاه
اتوبوس 105 ،گیت قطار شهری و  46گیت بیآرتی
برای استفاده از سامانه پرداخت خرد در بستر تلفن
همراه تجهیز شد هاند.معاون فناوری اطالعات
بانک پاسارگاد گفت :براساس برنامهریز یهای
صورتگرفته ،تا پایان سال  20 ،96هزار کارتخوان
فروشگاهی در مراکز خردهفروشی به این سامانه مجهز
میشود.

استفاده از فناوری ارتباط بیسیم

مدیرکل بازاریابی شرکت ایرانسل دیگر سخنران این
مراسم بود .باقر صمدی گفت :در سامانه پرداخت
خرد در بستر تلفن همراه از فناوری ارتباط بیسیم از
راه نزدیک استفاده شده است.باقر صمدی با بیان
اینکه انافسی فناوری ارتباط بیسیم از راه نزدیک
است ،افزود :شرکت ایرانسل با اختصاص فضای امن
و قابلبرنامهریزی در سیمکارتهای انافســی ،با
بانک پاسارگاد و شهرداری مشهد در پروژه «کیف پول
همراه» مشارکت کرده است.به گفته وی ،کمک به
اقتصاد ملی از طریق کاهش کارمزدهای تحمیلی به
بانکها ،کاهش هزینههای خرید و چاپ کارتهای
پالستیکی ،نیاز نداشتن به باجهها و دستگا ههای
فیزیکی برای شارژ کیف پول الکترونیکی و کاهش
هزینههای تقلبات احتمالی به علت نخریدن بلیت
از جمله مزایای فناوری ارتباط بیسیم از راه نزدیک
است.مدیرکل بازاریابی و فــروش شرکت ایرانسل
تصریح کــرد :در صــورت مفقود شــدن کار تهای
الکترونیکی ،پول شارژشده درحساب کاربر نیز از
بین خواهد رفت .این در حالی است که در کیف پول
همراه امکان بازگشت وجه وجود خواهد داشت .در
این مراسم ،تفاهم نامه مشترک اجرای پروژه کیف پول
همراه به امضای استاندار خراسان رضوی ،شهردار
مشهد مقدس ،مدیرعامل بانک پاسارگاد و نماینده
شرکت ایرانسل رسید.

جلوهای خاص از وحدت اسالمی در شهر به نمایش گذاشته شد

اکران62بیلبوردبهمناسبتمیالدپیامبر(ص)

سعیده آ لابراهیم -مــقــارن بــا ســالــروز میالد
خجسته پیامبر مهربانی و رحمت ،حضرت محمد
مصطفی(ص) ،مشهد ،همپای سایر نقاط کشور،
لباس شادی و سرور به تن کرد و با آذینبندی زیبای
کوچهها و خیابانها ،موجی از طراوت را به کام زائران
و مجاورانی چشاند که از راههای دور و نزدیک برای
تهنیت و شادباش به ساحت پسر پیامبر(ص) به حرم
مطهر رضوی مشرف شده بودند .شهرداری مشهد
نیز دوشادوش مردم ،با آذینبندی مناسب مناطق
شهری ،جلوهای ویژه از شادی بصری را در شهر
بهشت به نمایش گذاشت .از جمله مهم ترین تفاوت
های اقدامات هنری امسال نسبت به سال های
گذشته ،پرداختن به موضوعات اخالقی و سیره
رفتاری نبی مکرم اسالم(ص) در این آثار بود که مورد
توجه شهروندان نیز قرار گرفت .در همین زمینه،
سرپرست سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری
مشهد مقدس در گفتوگو با خبرنگار شهرآرا،
دربــاره ویژهبرنامههای جشن میالد پیامبر(ص)
و امــام صــادق(ع) در مشهد گفت :تمام ظرفیت
سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری برای برگزاری
هرچهبهتر این جشنها به کار گرفته شد و  10طرح
نیز به این مناسبت در رولآپ و بیلبوردهای سطح
شهر اکران گردید .حسین نخعی شریف با اشاره به
اینکه در این زمینه شش طرح در اکران بیلبوردها
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زهرا اسکندریان -دانشگاه آزاد مشهد
در آستانه روز دانشجو ،مهمان برخی
اعضای شــورای شهر مشهد بود .اعضایی
که پیش از ایــن نیز از حضور و همفکری
دانــشــجــویــان بــهــره م ـیبــردنــد ،حــاال هم
بــرای گرامیداشت ایــن روز ،در دانشگاه
آزاد مشهد حاضر شــدنــد .در روزهــایــی
کــه جــن ـگهــای شـــادی جـــای جلسات
مباحثه و مطالبهگری بــرای دانشجویان
را پر کــرده اســت ،اعضای شــورای شهر به
دانشگاه رفتند و از آنــان خواستند نگاه
آزاد یخواهانه و استکبارستیزی دانشجو
زنده بماند.
بــه گـــزارش شــهــرآرا ،نایبرئیس شــورای
شهر مشهد در ایــن مــراســم ،دانشگاه
آزاد اســامــی را پیشتاز کــرسـیهــای
آزاداندیشی معرفی کرد و افزود :کرسیهای
آزادانــدیــشــی را مرحوم آیـــتا ...هاشمی
رفسنجانی پـــرورش داد و مــقــام معظم
رهـــبـــری بـــا ضـــــروری دانــســتــن وجـــود
آ نهـــا ،خــواســتــار گسترش کرسیهای
آزاداندیشی در همه دانشگا هها شدند و
همه سالیق موجود در دانشگاه نیز روی آن
اتفاق نظر دارند.
حمیدرضا مـــوحـــد یزاده بــه مسئوالن
فعلی دانشگاه آزاد توصیه کــرد افتخار
کرسیهای آزادانــدیــشــی را محفوظ نگه
دارنـــد و مطمئن باشند از ایــن کــار ضرر
نخواهند کرد.
وی بــا اشـــاره بــه جنبشهای اجتماعی
و دانــشــجــویــی خــصــوصــا در  ۲۰ســال
گذشته یــادآور شد :حرکتها و مطالبات
دانشجویی نباید در مسیر رادیکالیسم
و تــنــدروی قــرار بگیرد زیــرا ضــررهــای آن
بهمراتب بیشتر از سودهای احتمالی آن
اســت .دانشجویان باید با منطقیترین و
کمهزینهترین راه ،که قانونگرایی و مبارزه
مسالمتآمیز است ،به بیان مطالبات خود
بپردازند.
مــوحــدیزاده اضــافــه کــرد :جریانهایی
که قــدرت و امکانات بیشتری در اختیار
دارنـــد تــصــور نکنند کــه بـــرای مقابله با
رادیکالیسم به تقابل ،ایجاد محدودیت،
محرومیت دانشجویان از تحصیل ،حصر
و سختگیری روی آورنــد زیــرا ایــن شیوه
جــز بــه انــفــعــال کشیدن دانــشــجــویــان و
ناامیدی آنان از اصالح امور هیچ نتیجهای
ندارد.
رئیس کمیسیون حقوقی شـــورای شهر
مشهد نیز در ادامـــه ایــن جلسه یـــادآور
شد :جوانان دانشجو با اهــدای جانشان
اســتــقــال ایــــران را حــفــظ کــردنــد و روز
دانشجو نشان استقال لطلبی جوانان
ایران است.
سید محسن حسینی پویا با بیان اینکه
دانشگاه در شعار استقالل از بقیه اقشار
جامعه جلودارتر است افزود :دانشگاه اکنون
نیز باید به این رسالت وفادار باشد .وابستگی
نداشتن به معنای وابستگی نداشتن به همه
کشورهاست .امیدوارم مردم ایــران از این
وابستگی نداشتن محافظت کنند.
مجتبی بهاروند ،رئیس کمیسیون حملونقل
شورای شهر مشهد ،نیز در این مراسم حضور
داشت و گفت :دانشجویان باید در جریان
سیاست باشند و به آن اهمیت بدهند .یکی
از پایههای استقالل کشور اقتصاد است.
شما دانشجویان میتوانید با درس خواندن،
به نیروی متخصص تبدیل شوید و به اقتصاد
کشور کمک کنید .در صورتی که اقتصاد و
اشتغال در کشور درســت نشود ،استقالل
نخواهیم داشت.

کیفپولهمراهدرجیبشهروندان
سامانه پرداخت خرد در بستر موبایل با همکاری شهرداری ،بانک پاسارگاد و ایرانسل در مشهد کلید خورد

و چهار طرح برای رولآپها به کار گرفته شد بیان
کرد :در واقــع ،در سطح شهر 100 ،رولآپ و 62
بیلبورد به مناسبت میالد پیامبر اکرم(ص) اکران
شد .به گفته سرپرست سازمان فرهنگی و تفریحی
شــهــرداری مشهد مقدس ،از دیگر برنامههای
اجراشده میتوان به جشن بزرگ وحدت و جشنی
که برای کمک به زلزلهزدگان با فروش پیراهن هادی
نوروزی برگزار شد اشاره کرد.

وی گفت :روز سهشنبه نیز جشن قرآنی وحدت بین
اهالی قرآنی اهلسنت و اهلتشیع مشهد با حضور
 150قاری برجسته مشهدی برگزار شد.
وی اضافه کرد :همچنین ،در شام والدت نبی مکرم
اسالم(ص) ،با پیام شهردار مشهد 10 ،نقطه از شهر
رأس ساعت  8شب نورافشانی شد.
نخعی شریف اظهار کرد :در تمام مناطق سطح
شهر نیز طی شبهای گذشته جشنهای محلی

و منطقهای برگزار شد که تا روز جمعه ،این برنامهها
ادامه دارد و به طور کلی 30 ،جشن در مناطق برگزار
میشود.
وی بیان کــرد :مسابقات د وومــیــدانــی و برنامه
راهپیمایی نیز در نظر گرفته شده است که یک
مسابقه آن جمعه گذشته در منطقه 3مشهد برگزار
شد .مسابقه بعدی جمعه آینده در منطقهای دیگر
اجــرا م ـیشــود.وی با اشــاره به آذینبندیهای
صور تگرفته در سطح شهر با پارچههای رنگی،
دربــاره تفاوت برنامههای سال جاری در مقایسه
با گذشته تصریح کرد :از جمله تفاوت برنامههای
امسال این بود که جشن بزرگ هفته «وحدت» برگزار
شد اما سالها بود که چنین مراسمی اجرا نشده بود.
نخعی شریف گفت :امــســال از تمام ظرفیت
بیلبوردهای سازمان بــرای اکــران استفاده شد
در حالی که در گذشته تنها بخشی از ظرفیت
بیلبوردها به این امر اختصاص مییافت .وی با بیان
اینکه جشن قرآنی نیز برای اولینبار برگزار شد اضافه
کرد :همچنین با نامگذاری جشن «پیامبر رحمت»
در هفته «وحــدت» ،برنامهها انجام شد و احادیث
و پیامهایی که در این هفته اکران شد نیز بر مفهوم
رحمت ،دوستی و مهربانی تأکید داشــت ،یعنی
موضوعاتی که جزو فرهنگ شهروندی است و امروزه
نیاز است که بیشتر مطرح شود.

اخبار
رئیس دانشگاه فردوسی:

هیجدهمیننمایشگاه
پژوهشوفناوریخراسان
رضویبرگزارمیشود

سارا رنگیان -هجدهمین نمایشگاه پژوهش
و فناوری خراسان رضــوی از  17تا  20آذر
در محل نمایشگا ههای بینالمللی مشهد
برگزار میشود.
به گزارش شهرآرا ،رئیس دانشگاه فردوسی
مشهد در نشستی خبری که به مناسبت
هفته پــژوهــش بــرگــزار شــد ،از رونمایی
 15طــرح فناورانه دانشگاه فردوسی در
هجدهمین نمایشگاه پژوهش و فناوری
خراسان خبر داد و گفت :تالش میکنیم
ارتــبــاط مــؤثــری میان صاحبان صنایع،
شرکتهای دانشبنیان و واحدهای صنعتی
با پژوهشگران برتر و نخبگان دانشگاهی
برقرار شود.
محمد کافی  7درصــد از تولیدات علمی
کشور را مربوط به خراسان رضوی و کانون
تولید آن را نیز پارک علم و فناوری خراسان
اعـــام کـــرد .او فــراگــیــری را وجــه تمایز
برگزاری این دوره از نمایشگاه در مقایسه
بــا ســالهــای گذشته دانــســت و افـــزود:
نمایشگاه پژوهش و فناوری خراسان طی
ســا لهــای اخیر بــا موفقیت بــرگــزار شده
اســت .امــســال نیز آســتــان قــدس رضــوی
و حـــوزه علمیه بــه هــمــراه دستگا ههای
اجـــرایـــی در نــمــایــشــگــاه حــضــور فعال
خواهند داشت.
وی ادامــه داد :دیگر وجه تمایز نمایشگاه
در فنبازار بودن است که صاحبان فناوری
در این راستا خدمات و دستاوردهای خود را
عرضه میکنند و انتظار میرود قراردادهایی
نیز میان فناوران و صاحبان کسبوکار منعقد
شود.

 400غرفه در نمایشگاه

دبیر کمیته تبلیغات و اطال عرسانی ستاد
گــرامــیــداشــت هفته پــژوهــش و فــنــاوری
خراسان رضوی نیز در این نشست درباره
این نمایشگاه اظهار کرد :این نمایشگاه در
فضایی معادل هشت هزار مترمربع و 400
غرفه در نمایشگاه بینالمللی مشهد دایر
خواهد شد.
حسین کشیری گفت :در سایه رقابتهایی
که صــورت میگیرد ،مرکز پژوهشی برتر،
مرکز تحقیق و توسعه برتر ،مرکز رشد و شرکت
دانشبنیان برتر و خیران و واقــفــان برتر
انتخاب خواهند شد.
هجدهمین نمایشگاه هفته پــژوهــش و
فــنــاوری خــراســان بــا مشارکت دانشگاه
فــردوســی ،جهاد دانشگاهی ،دانشکده
علوم پزشکی و با همراهی شهرداری مشهد،
به مدت چهار روز از  17تا  20آذرماه امسال
در محل نمایشگاه بینالمللی مشهد برگزار
خواهد شد.

مشهدغرقدرشادیوسرور
میالدنبویشد
گره خبر -همزمان با  17ربیع االول ،سالروز
میالد دو اختر تابناک آسمان والیــت ،نبی
مکرم اسالم (ص) و سالله پاکش ،حضرت
امــام جعفر صـــادق(ع) ،زائــران و مجاوران
بــارگــاه مطهر حــضــرت امـــام رضـــا(ع) به
مولودیخوانی پرداختند و بانگ شادمانی
سر دادند.
به گــزارش شهرآرا ،همزمان با شب میالد
ایــن دو مخلوق پــاک خــداونــد ،گلبانگ
نقارههای حــرم مطهر رضــوی مولود نبی
مکرم اســـام(ص) و حضرت امــام جعفر
صــادق (ع) را بــشــارت دادنـــد و بــا طنین
نــوای نقارهها ،بارگاه منور حضرت امام
رضــــا(ع) و شهر مشهد غــرق در شــادی
و سرور شد.
هـــزاران زائــر و مــجــاور ه ـمزمــان بــا غــروب
16ربــی ـعاالول ،خود را به پابوسی آستان
حضرت امام رضا(ع) رساندند تا به ساحت
مقدس آن حضرت عــرض ارادت کنند و
دلهای مملو از عشق و شور خود را با پنجره
فوالدش گره زنند و کبوتر بیقرار دلهایشان
را در آسمان شهر خورشید هشتم به پرواز
درآورند.
تمام شهر ،بهویژه آستان مالئکپاسبان
رضـــوی ،چــراغــانــی و آذی ـنبــنــدی شــد و
خــادمــان ایــن بــارگــاه بــا عــود و سپند به
پذیرایی از خیل عاشقان و زائرانی آمدند
کــه از ســراســر جهان بــرای عــرض تبریک
و شــادبــاش بــه ایــن حــرم نــورانــی مشرف
شده بودند.

