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ح اقدام ملی و 1010 واحد مسکن مهر  300 واحد طر
بهره برداری شد
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شهردار مشهد در مراسم آغاز عملیات اجرایی احداث اولین 
تصفیه خانه سپتاژ در کشور، که با حضور استاندار خراسان 
رضوی، رئیس کمیسیون محیط زیست و تعدادی از نمایندگان 
از اعضای شورای  مجلس شورای اسالمی، رئیس و جمعی 
شهر و مدیران شهری و استانی برگزار شد، افزود: عزم و اراده ما 
و حاکمیت از جمله دستگاه قضایی و دستگاه های اجرایی در 
حوزه آب و فاضالب این است که مشکالت کشف رود را حل 

کنیم.
به گزارش جام جم به نقل از پایگاه اطالع رسانی شهرداری مشهد 
محمدرضا کالنی افزود: یکی از موضوعات مهم در این راستا 
فاضالب های تانکری است که با احداث این تصفیه خانه به 
دنبال رفع این مشکل هستیم.وی اضافه کرد: اقدامات اولیه 
در این خصوص انجام شده و تا خرداد 1400 این تصفیه خانه 
به بهره برداری خواهد رسید. کالئی با اشاره به این که حدود 
10 ماه است که مدیریت واحد کشف رود از سوی مجموعه 
دستگاه های حاکمیتی به شهرداری مشهد واگذار شده است، 
اظهارکرد: تاکنون مبلغ حدود 150 میلیارد تومان پروژه های 
مختلف در کشف رود اجرا شده است.شهردارمشهد ادامه داد: 
یکی از موضوعاتی که می تواند روی رفع مشکل موتور تلمبه ها 
تاثیر بسیار زیادی داشته باشد تصفیه خانه سپتاژ است که 
به صورت جدی پیگیر احداث و بهره برداری از آن هستیم که 

امیدواریم برای اینکار نهادهای حاکمیتی نیز کنار ما قرار بگیرند.
وی تصریح کرد: وقتی پس از سال ها مدیریت شهری حاضر 
شده که زیر بار این برود تا با سرمایه گذاری چند هزار میلیارد 
تومانی تصفیه خانه هایی را احداث کند که مشکل فاضالب های 
رها شده را نداشته باشیم، نیاز است تا نهادهای حاکمیتی نیز 
از مدیریت شهری حمایت کنند.وی اضافه کرد:  راه  در این 
در مجموع ما در میان مدت برای ساماندهی کشف رود در 
محدوده انتهای طبرسی شمالی هزار میلیارد تومان و برای ایجاد 
زیرساخت ها 400 میلیارد تومان اعتبار درنظر گرفته ایم.کالئی 
با بیان این که درحوزه احداث تصفیه خانه سپتاژ شهرداری 
وظیفه ای نداشته و ازباب مدیریت واحد به این موضوع وارد 
شده است، خاطرنشان کرد: برای احداث واحد تصفیه خانه 
سپتاژ تنها 15 میلیارد تومان اعتبار دولتی درنظر گرفته شده 
است در حالی که حدود ١١٠ میلیارد تومان اعتبار برای این پروژه 
پیش بینی می شود. شهردارمشهد افزود: درحال حاضر کار 
اجرای این تصفیه خانه آغاز شده و کار به سرعت ادامه خواهد 
آن را به بهره برداری  یافت تا در زمان بندی یکساله بتوانیم 
برسانیم. وی با بیان این که شهرداری مشهد درختکاری بیش از 
470 هکتار از اراضی حاشیه کشف رود را نیز بر عهده گرفته است، 
اظهارکرد: تاکنون 160 هکتار از این درختکاری انجام شده و سعی 

می کنیم تا پایان سال این میزان را افزایش دهیم.

شهردار مشهد:
عزم و اراده مدیریت شهری و حاکمیت برای ساماندهی کشف رود



اول  ماهه  هفت  در  گفت:  مشهد  آب  امورمنابع  مدیر   
تحت  محدوده  در  غیرمجاز  چاه  حلقه   443 جاری  سال 
چناران،  مشهد،  شهرستان های  )که  امور  پوشش 
شد.  مسدود  می گیرد(  بر  در  را  فریمان  و  شاندیز   طرقبه- 
آب  شرکت  عمومی  روابط  از  نقل  به  جام جم  گزارش  به 

آمار  به  اشاره  با  برزویی  محمد  رضوی،  خراسان  منطقه ای 
توقیف  و  غیرمجاز  چاه های  نمودن  المنفعه  مسلوب  و  پر 
پوشش  تحت  محدوده  در  غیرمجاز  حفاری  دستگاه های 
توسط  اقدامات  این  کرد:  اظهار  مشهد  آب  منابع  امور 
، گروه های گشت و نظارت و با همکاری  همکاران پرتالش امور

است.  گرفته  انجام  قضایی  دستور  اخذ  و  انتظامی   نیروی 
، ١22 حلقه  وی ادامه داد: از تعداد 443 حلقه چاه غیرمجاز مذکور
چاه غیرمجاز عمیق )تا عمق 3٠٠ متر و دبی هایی تا 36 لیتر بر 
ثانیه( و 32١ حلقه چاه غیرمجاز نیز نیمه عمیق با دبی هایی تا 

2٠ لیتر بر ثانیه بوده اند. 

443 چاه غیرمجاز مسدود شد
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خبر

و  ارتباطات  مدیر  انتصاب 
امور بین الملل ایران خودرو 

خراسان

رامین آرمات به عنوان مدیر واحد ارتباطات و 
امور بین الملل شرکت ایران خودرو خراسان 

منصوب شد.
عمومی  روابط  از  نقل  به  جام جم  گزارش  به 
از  حکمی  طی  خراسان:  خودرو  ایران  شرکت 
سوی بیژن زاهدی فرد مدیرعامل این شرکت، 
رامین آرمات به عنوان مدیر واحد ارتباطات و 
امور بین الملل شرکت ایران خودرو خراسان 
منصوب شد.در حکم ابالغی وی ضمن اشاره 
ایشان  شایستگی های  و  تجارب  سوابق،  به 
آمده است: اقدامات و فعالیت های شما در 
واحد ارتباطات و امور بین الملل باید منجر به 
ارتقاء سطح فرهنگ اسالمی ایرانی در تمامی 
که  انتظار است  گردد و مورد  سطوح شرکت 
فرهنگ سازمانی شرکت ایران خودرو خراسان 
الگویی برای سایر سازمان ها و شرکت ها قرار 
غ التحصیل  گیرد.گفتنی است رامین آرمات فار
مقطع  در  اجتماعی  ارتباطات  علوم  رشته 
کارشناسی ارشد و دانشجوی دکتری تخصصی 
علوم ارتباطات می باشد. وی بیست و دو سال 
به عنوان تهیه کننده و گوینده با صدا و سیما 
همکاری و در حوزه مطبوعات به عنوان خبرنگار 

فعالیت داشته است.

شهری2

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان خراسان رضوی

 شهرداری مشهد برای مدیریت بهتر این کالن شهر و تبدیل آن 
به محلی مطلوب جهت زندگی شهروندان و میزبانی شایسته 
برای حضور زائران علی بن موسی الرضا)ع(، برنامه های بلند مدت 
و کوتاه مدتی را تحت عنوان چشم انداز شهر مشهد تدوین و 
برای تحقق هر بند از این چشم انداز، ماموریت هایی در چارچوب 
وظایف و اختیارات سازمانی شهرداری مشهد در حوزه های 
مختلف تعریف کرده است که در هر حوزه، ماموریت و وظیفه ای 
خاص را به دوش می کشد که در ادامه به معرفی ماموریت های 

اساسی بودجه پرداخته می شود. 
* شهری با حمل و نقل عمومی، در دسترس و متصل

به گزارش جام جم به نقل از پایگاه اطالع رسانی شهرداری مشهد؛ 
هدف حمل و نقل عمومی یکپارچه، گسترش شبکه حمل و 
نقلی و معابر استاندارد در جهت روان و ایمن شدن حمل و نقل 
است که این مهم با تعادل بخشی در ابعاد توسعه خدمات 
حمل و نقل شهری، خدمات هوشمند شهری و همچنین ارتقای 

آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی کسب می شود. 
*شهر پاک و حافظ منابع زیست محیطی

پاکیزگی محیط شهر با رعایت استانداردهای زیست محیطی 
در حوزه اختیارات شهرداری از جمله اهداف حفاظت از منابع 
حقوق  به  شهروندان  پایبندی  که  است  محیطی  زیست 

شهروندی را شامل می شود. 
*شهر امید با قابلیت زندگی مطلوب

بی تردید ارتقای کیفیت محیط شهری با تعادل بخشی در ابعاد 
توسعه شهر، در سایه افزایش آگاهی شهروندان از حقوقشان 

میسر خواهد شد. 
*شهر متعادل و ایمن

هدف از شهر متعادل و ایمن، تعادل بخشی در ابعاد توسعه 
شهر، ارتقای کیفیت محیط شهری و توسعه خدمات هوشمند 
آن که مسئولیت اجتماعی در حیطه  شهری است. با وجود 

پایبندی  با  مهم  این  اما  است،  شهری  مدیریت  اختیارات 
شهروندان به حقوق شهروندی خود محقق می شود. 

*شهر هوشمند و شهروند محور
از ارتقای شفافیت پاسخگویی سازمانی گرفته تا تعادل بخشی 
و توسعه خدمات هوشمند شهری، همه و همه در گرو افزایش 
این  که  است  خود  حقوق  به  شهروندان  پایبندی  و  آگاهی 

مسئولیت اجتماعی در حوزه اختیارات مدیریت شهری است. 
شهر رقابت پذیر با درآمد پایدار برای شهروندان و شهرداری دارای 
رونق اقتصاد شهر، افزایش زمینه های جذب و ماندگاری زائر، 
گردشگر و ابعاد اقتصادی توسعه شهر و در محدوده وظایف 
شهرداری است و افزایش مشارکت شهروندان در اقتصاد 
شهر و توانمندسازی برای ایجاد نهاد های سرمایه گذار شهری، 

با ترویج فرهنگ شهروندی تحقق می یابد. 
*چرا بودجه می تواند راهنمای شهروندان باشد؟

بودجه به زبان ساده مشخص می کند که در شهر چه اتفاقاتی 
قرار است رخ دهد. همچنین چه میزان اعتبار از چه محلی و با 
چه هدفی هزینه می شود. عالوه بر این در بودجه شهرداری 
میزان عوارض نوسازی، پسماند، آتش نشانی و . . . نیز مشخص 
می شود و می توانیم تشخیص دهیم که چه میزان از درآمد 
شهر به افزایش تراکم یا تغییر کاربری وابسته است. بنابراین با 
اطالع شهروندان از نحوه فعالیت های بودجه ای شهر، ضمن 
اعتماد به اقدامات شهرداری، مشارکت بیشتر و سازنده تری 
در عمران و آبادانی شهر ایفا می کنند. بودجه باید دارای شرایطی 
از جمله انطباق با اسناد باالدستی، اتکا به درآمدهای پایدار، 
منطبق  و  شهروندان  بودن  خدمت  در  شفافیت،  عدالت، 
برای  مشهد  شهرداری  باشد.  شهروندان  اولویت های  با 
مدیریت صحیح بودجه ساالنه خود و رسیدن به افق های 
مدنظر، هدف هایی را برای سال 99 مشخص کرده است که 
شامل گسترش متوازن شهر و مشخص شدن برنامه های 

مناطق و سازمان های در آینده، شناسایی اولویت ها و نیازهای 
اساسی شهر و در نظر گرفتن بودجه ای برای رفع آن، اصالح نظام 
عوارض و ارائه راهکارهایی برای افزایش درآمدهای عمومی، 
رعایت الگوی اولویت بندی برنامه ها، عملیات و خدمات در 
توزیع بهینه منابع، استفاده بهینه از اموال و دارایی های راکد 
شهرداری و تنوع بخشیدن به منابع درآمدی پایدار، افزایش 
 سهم پروژه هایی که درخواست شهروندان ایجاد شده است
( و صرفه جویی در  ) شورای اجتماعی محالت و چشم شهر

هزینه های عمومی شهری اشاره کرد. 
* فرآیند تهیه و تنظیم بودجه

شهرداری مشهد مکلف است تا آخر دی بودجه ساالنه خود را 
به شورای شهر پیشنهاد کرده و شورای اسالمی شهر مشهد 
نیز باید قبل از اسفند آن را رسیدگی و تصویب کند. در این فرآیند 
نظرات و پیشنهادات مناطق و سازمان ها به حوزه های معاونتی 
توسط دفتر کل برنامه و بودجه و ارزیابی عملکرد، بررسی شده 
و پس از تایید شهردار، به شورای اسالمی شهر مشهد تقدیم 
می شود و شورا نیز پس از بررسی تخصصی و جمع بندی نظرات 
در کمیسیون تلفیق، بودجه را تصویب و پس از تایید فرمانداری 

شهرستان مشهد به شهرداری ابالغ می کند. 
* تهدید های تدوین بودجه

تجربیات سال های گذشته نشان دهنده این است که مشهد 
همچون  تهدیدهایی  با  کشور  شهر های  دیگر  مانند  نیز 
تحریم های ظالمانه و. . . رو به روست که از جمله این تهدید ها 
در تدوین بودجه می توان به تبعات غیرقابل پیش بینی الیحه 
درآمدهای پایدار شهرداری ها، رشد هزینه های جاری شهر در 
سال آینده، عدم ثبات اقتصادی و پیش بینی تورم فزاینده در 
سال آینده، کاهش سهم دولت در پرداخت عوارض متمرکز و 
اعتبارات ملی و استانی و تاثیر افزایش هزینه قبوض آب و برق و. . . 

و تورم افسار گسیخته در هزینه های عمرانی اشاره کرد. 

با هدف افزایش شفافیت و جلب اعتماد شهروندان بررسی شد؛
 فراز و فرودهای تدوین بودجه شهرداری مشهد

با حضور دبیر نهاد مردمی استان؛

نشست معین های اقتصادی، فرهنگی چناران و اضالع مثلث توسعه برگزار شد
دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی استان گفت: باید زمینه پیوستن 

کسب و کارهای خرد به بنگاه های بزرگ اقتصادی فراهم شود. 
به گزارش جام جم به نقل از روابط عمومی معین های اقتصادی 
و  میدانی  بازدیدهای  ادامه  در  لبافی  اکبر  علی  استان  فرهنگی 
نشست  در  استان،  اقتصادی  معین های  با  جلسات  برگزاری 
معین های اقتصادی فرهنگی شهرستان چناران که با حضور ائمه 
جمعه چناران و گلبهار، فرماندار و بخشداران بخش های گلبهار 
و مرکزی در فرمانداری این شهرستان برگزار گردید حضور یافت. 
در ابتدای جلسه حمید انصاری فرماندار چناران ضمن تأکید بر 
اجرای طرح مثلث اقتصادی و ایجاد اشتغال و کارآفرینی با توجه به 
شرایط حال حاضر کشور، به تشریح فعالیت معین های اقتصادی 
چناران پرداخت و گفت: با توجه به تالش معین های اقتصادی 
چناران در ایجاد اشتغال و کسب و کارهای خرد، هنوز تا رسیدن 
بیشتر  تالش  مستلزم  امر  این  و  داریم  فاصله  عالی  شرایط  به 
 تمامی ارکان و اضالع مثلث توسعه اقتصادی این شهر می باشد. 

در ادامه جلسه حجت االسالم مظفر تاجی ضمن تشکر از پیگیری 
مداوم نهاد تا حصول نتیجه فعالیت معین ها گفت: طرح مثلث 
توسعه اقتصادی که در راستای اقتصاد مقاومتی اجرا می شود، مورد 
تأیید مقام معظم رهبری و همچنین نماینده ولی فقیه در استان 
و امام جمعه محترم مشهد آیت ا. . . علم الهدی بوده و با توجه به 
 وضعیت کنونی کشور باید با همکاری همگان به نتیجه برسد. 
شهرستان  مختلف  معین های  نمایندگان  معرفی  با  جلسه 
مشکالت  زمینه  در  نظر  تبادل  و  بحث  و  فعالیت ها  تشریح  و 
یافت.  ادامه  مسئوالن  مساعدت  قول  و  راهکارها  ارائه   و 
در پایان جلسه لبافی دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی استان 
به ایراد سخن پرداخت و ضمن بیان وضعیت کنونی کشور و 
مشکالت پیش رو در مسیر صادرات و ارز آوری گفت: در حال حاضر 
بهترین راه برون رفت از وضعیت کنونی عمل نمودن به منویات 
مقام معظم رهبری در خصوص اجرای اقتصاد مقاومتی است که 
پیاده سازی و اجرای این مدل، مردمی کردن اقتصاد، جمع آوری 

نقدینگی، توسعه روستاها، ایجاد کسب و کار روستایی و جلوگیری 
از مهاجرت روستاییان و پیشگیری از حاشیه نشینی در شهرهای 
بزرگ را به دنبال دارد. وی افزود: با توجه به حضور بنگاه های بزرگ 
اقتصادی در شهرستان چناران باید زمینه پیوستن این بنگاه ها به 

این طرح را فراهم نمود.

چرخه  ارزیابی  پروژه  تشریح 
عمر LCA گاز خراسان رضوی 

حسن افتخاری در نشستی به صورت ویدئو 
بهمن نیا،  غالمرضا  حضور  با  که  کنفرانس 
رئیس HSE شرکت ملی گاز ایران و جمعی از 
مدیران، روسا و کارکنان بخش های مختلف 
ستاد و شرکت های گاز استانی برگزار شد اظهار 
زیستی  محیط  موثر  عوامل  پروژه  این  کرد: 
و  فرار  انتشار  همانند  بهره برداری  حوزه  در 
مستقیم گازطبیعی در تاسیسات، گاز مصرفی 
ساختمان های اداری، برق مصرفی تاسیسات 
و ادارات، مصرف انواع قطعات یدکی، مصرف 
مواد شیمیایی، انتشار آالینده های هوا، صوت، 
پسماند، پساب بهداشتی، فضای سبز، لوازم 
اداری مصرفی و.... را در 12 طبقه اثر محیط زیستی 

مورد بررسی و ارزیابی قرار داده است. 
عمومی  روابط  از  نقل  به  جام جم  گزارش  به 
شرکت گاز استان خراسان رضوی، مدیرعامل 
شرکت گاز خراسان رضوی ادامه داد: بر اساس 
نتایج نهایی حاصل از این ارزیابی که با استفاده 
از نرم افزارهای به روز شناسایی شده است، 
عناوین و اولویت بندی پروژه های بهبود هم 
برای هر یک از 12 طبقه گفته شده مشخص 
گردید. به گفته افتخاری، پروژه ارزیابی چرخه 
عمر LCA شرکت گاز خراسان رضوی در زمره 
اولین پروژه های انجام شده این حوزه در سطح 

صنعت گاز است.

پاکسازی و  الیروبی 960 کیلومتر شبكه جمع آوری فاضالب در مشهد
به منظور پاکسازی و کنترل شبکه های فاضالب، بیش از 
960 کیلومتر از شبکه جمع آوری فاضالب در شهرمشهد 
طی شش ماهه نخست سالجاری شستشو و الیروبی شد.

آب و  روابط عمومی شرکت  از  به نقل  گزارش جام جم  به 
فاضالب مشهد حسن آقایی معاون بهره برداری شرکت 
آب وفاضالب مشهد با اعالم این خبر اظهار داشت : هر 
ساله شستشو ی شبکه های جمع آوری فاضالب با هدف 

حال  رفاه  و  فاضالب  زدگی  پس  کنترل  و  بهداشت  حفظ 
آب و فاضالب مشهد  کار شرکت  شهروندان، در دستور 
قرار دارد و بر اساس برنامه زمانبندی شده نسبت به آن 

اقدام می شود. 
وی ادامه داد: به منظور حفظ سالمت شهرها و ساکنین آنها 
از چالش های زیست محیطی،درطی  و با هدف جلوگیری 
فاضالب  منهول های  مورد  از112هزار  بیش  مدت  این 

فاضالب  توسعه  و  برداری  بهره  گردید.معاون  پاشی  سم 
شرکت آب و فاضالب مشهد درادامه  از کنترل حدود 124 
هزار کیلومتر از نقاط حساس شبکه جمع آوری فاضالب با 
استفاده از دستگاه ویدئومتری خبر داد و تصریح کرد: این 
کار با هدف اطمینان از عملکرد مطلوب شبکه های جمع 
مشترکین  به  خدمات  قطع  از  جلوگیری  و  فاضالب  آوری 

انجام شده است.



محمدرضا کالئی، شهردار مشهد در مراسم افتتاح مسیر تشرف از بازارچه سراب، اظهار کرد: 
مهم ترین ویژگی این پروژه این است که در چارچوب مفهوم »حرم شهر« صورت گرفته است. 

این پروژه در قدیم مسیر تشرف به حرم مطهر رضوی بوده و مالک آن مشهدی ها هستند. 
به گزارش جام جم به نقل از پایگاه اطالع رسانی شهرداری مشهد، کالئی افزود: امید دارم تمام 

 ، مسیرهای تشرف به حرم مطهر تکمیل شوند و حلقه های بعدی آن در قالب پروژه حرم شهر
کوچه شوکت الدوله، کوچه مخابرات و آیت اهلل طبسی نیز به عنوان یک مسیر پیاده مدار آماده 
شود و این مسیر تا میدان سعدی امتداد پیدا کند. شهردار مشهد بیان کرد: امید دارم در آینده 

پروژه های دیگری در قالب ره باغ رضوان و سایر مسیرهای تشرف آماده شود. 

ح شد؛ در افتتاحیه مسیر تشرف به حرم از بازارچه سراب مطر
امیدواری شهردار مشهد به ایجاد مسیرهای پیاده محور
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مدیر مرکز کنترل و هماهنگی عملیات 
خراسان  استان  احمر  هالل  جمعیت 
رضوی از امدادرسانی به 2۳75 نفر توسط 
شش  در  احمر  هالل  امدادی  نیروهای 

ماهه نخست سال 99 خبرداد. 
به گزارش جام جم به نقل از روابط عمومی 
رضوی،  احمرخراسان  هالل  جمعیت 
که  عملیات  هماهنگی  و  کنترل  مرکز 
نامیده   EOC بین المللی  استاندارد  در 
می شود، یکی از مراکز مهم و استراتژیک 
در بحث مقابله با سوانح و بالیا می باشد. 
مرکز کنترل و هماهنگی عملیات فضایی 
انجام  بر  نظارت  و  هدایت  برای  است 
مأموریت ها و تمامی فعالیت های مرتبط 

با سوانح می باشد. 
مدیر مرکز کنترل و هماهنگی عملیات 
در  گفت:  رضوی  خراسان  احمر  هالل 
تعداد   ،99 سال  نخست  ماهه  شش 
۳17۳17 تماس با مرکز گرفته شده است، 
که متاسفانه ۸0 درصد از این تماس ها، 
: پلیس،  تداخل با برخی از ارگان ها اعم از
اورژانس و آتش نشانی و مزاحمت های 

تلفنی می باشد. 
حسن گودرزی ادامه داد: روزانه ۳ اپراتور 
به همراه یک مدیر کشیک با حضور در 
در  24ساعته  پاسخگویی  با   eoc مرکز 

حال خدمت رسانی هستند. 
نخست  ماهه  شش  در  کرد:  بیان  وی 
استان  سطح  در  حادثه   57۳  ،99 سال 
به  توجه  با  که  داد  خ  ر رضوی  خراسان 
شاهد  کشور  در  کرونا  ویروس  شیوع 

کاهش 55 درصدی هستیم. 
در  حوادث  بیشترین  داد:  ادامه  وی 
آبگرفتگی  و  سیل  با2۸۸مورد،  جاده ها 
با92 مورد و کوهستان با 6۸ مورد در سطح 

استان خراسان رضوی می باشد. 
گودرزی با اشاره به حوادث جاده ای اظهار 
واژگونی   164 ای  جاده  حوادث  در  کرد: 
در  افزود:  وی  می باشد.  تصادف   10۸ و 
شش ماهه نخست سال 99، به 2۳75 
و۳56  مصدوم   ۸۸۸ و  امدادرسانی  نفر 
انتقالی به مراکز درمانی توسط نیروهای 
استان  احمر  هالل  جمعیت  امدادی 

خراسان رضوی صورت گرفت. 
وی همچنین عنوان کرد: 2575 امدادگر 
و  امدادونجات  تیم   7۸۳ در  نجاتگر  و 
و  دوستانه  بشر  خدمات  کوهستان 

امدادی ارائه کردند.
 مدیر مرکز کنترل و هماهنگی عملیات 
خراسان  استان  احمر  هالل  جمعیت 
نقلیه  وسایل   به  اشاره  با  رضوی 
خاطرنشان کرد: 42 دستگاه آمبوالنس، 
کمکدار  خودرو   ۳4 نجات،  2۳خودروی 
دستگاه   2 و  بالگرد  1فروند  سبک، 
خودروی ارتباطات به حالت آماده باش 

می باشد. 

مدیر مرکز کنترل و عملیات 
 : هالل احمر

کرونا و کاهش 55 درصدی 
تصادفات جاده ای

اقتصادی

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان خراسان رضوی

گنجینه خطی ملک؛ دریچه ای به سخنان گهربار امام صادق)ع(

حفظ میراث فرهنگی کشور، یکی از حوزه هایی 
توجه  آن  به  بوم  و  مرز  این  واقفان  که  است 
ویژه ای داشته و دارند. زنده یاد حاج حسین آقا 
ملک بنیانگذار و واقف کتابخانه و موزه ملی 
ملک نیز از جمله این فرهنگ دوستان به شمار 
می رود که با نیک اندیشی گنجینه ملک را در 
روزگار گذشته گردآوری کرده و برای بهره گیری 
اهل علم و هنر بر آستان مالئک پاسبان سلطان 
سریر ارتضا حضرت علی بن موسی الرضا)ع( 

وقف کرده است. 
به گزارش جام جم بخش بزرگی از این گنج نهفته 
در مؤسسه کتابخانه و موزه ملی ملک در تهران، 
به نسخه ها و رساله های خطی اختصاص دارد. 
ملک  گنجینه  خطی  آثار  از  گزیده ای  ادامه  در 
معرفی  را  شیعیان)ع(  ششم  امام  با  مرتبط 

می کنیم. 

* رساله های منسوب به امام ششم)ع(
مجموعه نسخه ها و رساله های خطی کتابخانه 
ملی ملک با محوریت امام جعفر صادق)ع(، 
امام  این  سخنان  و  حدیث ها  از  منتخبی 
می گذارد.  پژوهشگران  روی  پیش  را  همام 
امام  گهربار  سخنان  شامل  آن ها  درون مایه 
خلقت،  توحید،  زمینه های  در  صادق)ع( 
و  جعفری  فقه  قرآن،  سوره های  ویژگی های 
همچنین رساله هایی با موضوع های پزشکی 
و تعبیر خواب می شود. در این بین، تعدادی 
از  خطی  نسخه های  به  مجموعه  این  آثار  از 
»مصباح الشریعه و مفتاح  الحقیقه« منسوب به 

امام جعفر صادق)ع( اختصاص دارد. 
اخالقی  درون مایه های  با  مهم  رساله  این   
اسرار  و  اخالق  علم  از  باب،  صد  در  عرفانی  و 
حقایق، اخالقیات، مرحله های سیر و سلوک و 

مراتب ایمان به بهترین شکل سخن می گوید. 
مفتاح  و  الشریعه  مصباح  خطی  نسخه های 
الحقیقه موجود در گنجینه ملک در سده های 
مختلف توسط کاتبان گوناگون کتابت شده 
است. به طور نمونه نسخه ای از آن به خط نسخ 
و شکسته نستعلیق در سال ١٠8٠ قمری نوشته 
و با میشن قهوه ای ضربی مجلد شده است. 
نسخه دیگری نیز در قرن ١١ قمری به خط نسخ 
توسط شمس الدین علی بن محمد یونس 

اصفهانی روی کاغذ ترمه کتابت شده است. 
 این اثر جلدی با رویه ابری فرنگی دارد. همچنین 
نسخه ای در سال ١236 قمری به خط نستعلیق 
توسط محمدعلی بن عبدالکریم مروزی روی 
کاغذ فستقی نگاشته و با میشن سیاه ضربی 
مجلد شده است. نسخه ای نیز از رساله »منافع 
را  آیات  و  سوره ها  خواص  که  العظیم«  القرآن 
بیان می کند و به امام صادق)ع( منسوب شده 
است، در این گنجینه به چشم می خورد. این اثر 
به خط نسخ توسط کاتبی ناشناس بر روی کاغذ 
دولت آبادی نگاشته و با میشن ضربی قهوه ای 

رنگ مجلد شده است. 
ثار منتخب مؤلفان * آ

نسخه های  جز  به  نیز  دیگری  رساله های 
مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه، مرتبط با امام 
جعفرصادق)ع( در گنجینه خطی کتابخانه و موزه 
ملی ملک این موقوفه فرهنگی آستان قدس 
رضوی در پایتخت نگهداری می شود که توسط 
مؤلفان دیگر نگاشته شده است. به طور مثال، 
رساله »بیان االسرار« تفسیر مصباح الشریعه 

و مفتاح الحقیقه امام جعفر صادق)ع( است 
که توسط حسین زاهدی تألیف شده است. 
این نسخه گنجینه ملک در سال ١253 قمری 
به خط نستعلیق توسط کاتبی نامشخص بر 
سیاه  میشن  با  و  کتابت  فستقی  کاغذ  روی 
مجلد شده است. همچنین می توان به کتاب 
آثار  از  دیگر  یکی  عنوان  به  »ضیاء المصباح«، 

تفسیری مصباح الشریعه اشاره کرد. 
 این کتاب خطی موجود در کتابخانه ملی ملک 
در سال ١274 قمری توسط یحیی بن محسن 
بن جعفر صالح تألیف و با خط نستعلیق کتابت 
شده است. جنس کاغذ این اثر فرنگی و جلد 
مفضل«  »توحید  است.  قهوه ای  میشن  آن 
عمر  بن  مفصل  توسط  که  است  کتابی  نیز 
تألیف شده و دربردارنده درس هایی است که 
امام صادق)ع( به مفضل در موضوع توحید 
داده است. نسخه ای از ترجمه این اثر توسط 
آن  کتابت  تاریخ  که  النهری  ماوراء  فخرالدین 
به سال ١٠65 قمری می رسد، در کتابخانه ملی 
ملک وجود دارد. کاغذ این نسخه ترجمه توحید 
میشن  آن  جلد  و  سمرقندی  ترمه  مفضل 
تألیف  جعفری«  »گل  کتاب  است.  قهوه ای 
محمد بن حسن مشهدی طوسی نیز ترجمه 
فارسی حدیثی است که ابن بابویه قمی در کتاب 
خصال در باب ١9 از امام جعفر صادق)ع( روایت 
کرده و موضوع آن حکمت های خدا در خلقت 
اعضای آدمی است. تاریخ کتابت نسخه خطی 
این کتاب گنجینه ملک به سال ١2١3 قمری 

می رسد. 

همزمان با سراسر کشور، بهره برداری از ۳00 
و  مهر  مسکن  واحد   1010 و  ملی  اقدام  واحد 
آغازعملیات  اجرایی 24٠٠ واحد مسکونی  طرح  
»اقدام  ملی تولید  و عرضه   مسکن«  با حضور 
جمعی از مسئوالن شهرستان چناران و گلبهار 

در شهر جدید گلبهار انجام شد.  
عمومی  روابط  از  نقل  به  جم  جام  گزارش  به 
انصاری  گلبهار  جدید  شهر  عمران  شرکت 
این  حاشیه  در  چناران  شهرستان  فرماندار 

مراسم گفت: مقارن با ماه پر فیض و برکت 
ربیع االول شاهد افتتاح ۳00 واحد طرح اقدام 
ملی و 1010 واحد مسکن مهر و آغاز عملیات 
اجرایی 2400 واحد طرح اقدام ملی در شهر جدید 
گلبهار هستیم. امیدواریم پروژه های جدید نیز 
با کیفیت مطلوب و در حداقل زمان ممکن 
شهرستان  فرماندار  شوند.  تحویل  و  اتمام 
افزایش  داشت:  اظهار  درادامه  چناران 
شاخصه های  از  یکی  مسکونی  واحدهای 

جدید  شهرهای  در  جمعیت  توسعه  مهم 
که  می باشد  گلبهار  جدید  شهر  نظیر  کشور 
قطعا امکانات و پتانسیل های بالقوه را در این 
شهرها به بالفعل تبدیل خواهد نمود. هومن 
مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  گریوانی 
به  گلبهاربااشاره  جدید  شهر  عمران  شرکت 
جزئیات این طرح بیان نمود: طرح اقدام ملی 
در شهر جدید گلبهار در مجموع با ظرفیت ١5 
هزار واحد در سه بخش »فروش اقساطی و 

ثبت نام های انجام شده در سامانه طرح اقدام 
ملی«، »پروژه های مشارکتی بخش خصوصی و 
دولتی« و همچنین »زمین های واگذار شده به 
صورت فردی و گروهی دارای تعهد ساخت« در 

دست پیگیری و اجرا می باشد. 

بهره برداری از  پهپاد تشخیص عیوب شبكه انتقال و فوق توزیع برق

منطقه ای  برق  شرکت  بهره برداری  معاون 
خراسان از بهره برداری این شرکت از پهپاد جهت 
تشخیص عیوب مقره و یراق آالت خطوط شبکه 

انتقال و فوق توزیع خبر داد. 
به گزارش جام جم به نقل از روابط عمومی شرکت 

اظهار  موسوی  حمید  خراسان  منطقه ای  برق 
کرد: در حال حاضر تشخیص عیوب الکتریکی 
موجود در خطوط انتقال و فوق توزیع در شبکه 
برق ایران در قالب قرارداد نگهداری و تعمیرات 
)PM( و به صورت بازدیدهای 6 ماهه صعودی 
و پیاده و توسط تکنیسین های بخش خطوط 
انجام می شود. وی ادامه داد: با توجه به این که 
یکی از موانع اصلی در بازدید صعودی دکل های 
خطوط 4٠٠ کیلوولت نیاز به خاموشی خط است 
که خود، هزینه های مالی و گاهی فنی عظیمی 
و  نیروگاه ها  منطقه ای،  برق  شرکت های  به 
تحمیل  صنعتی  بزرگ  مشترکان  همچنین 

می کند. موسوی اضافه کرد: همچنین در تیرهای 
H سیمانی در سطح ولتاژ 63 و ١32 کیلوولت نیز 
با توجه به ساختار تیرها، امکان بازدید صعودی 
دقیق در حالت برق دار نیست. ضمنا زوایای دید 
در بازدید صعودی به گونه ای است که تکنیسین 
دید کامل را از تمام جهات روی تجهیزات موجود 
عدم  موارد  از  بعضی  در  و  نداشته  را  دکل  در 
تشخیص خطاهای مهم سبب ایجاد مشکالت 
فنی و اقتصادی زیادی می شود.  وی خاطرنشان 
انتقال و  بازدید خطوط  از این رو موضوع  کرد: 
فوق توزیع توسط پهپاد از ابتدای سال ١399 در 
اولین  گردید و  برنامه های این معاونت لحاظ 

بازدید پهپادی با توجه به شکستگی بال مقره 
در خط 4٠٠ کیلوولت شادمهر مدرس با 232 دکل 
و دومین بازدید پهپادی در خط ١32 کیلوولت 
توسط  سیمانی   H تیر   32 با  فیروزه  انشعاب 
پهپاد انجام شد و مابقی خطوط 4٠٠ کیلوولت 
و خطوط دارای تیرهای H در دستور کار بوده که 
اولویت  انجام شده و به ترتیب  برنامه ریزی  با 
در  کرد:  تصریح  موسوی  است.  انجام  حال  در 
خط  از  پهپاد  توسط  که  بازدیدی  با  روش  این 
4٠٠ کیلوولت شادمهر مدرس انجام شد، تمام 
مقره ها در محدوده ١٠٠ دکل رویت گردید که بالغ 

بر 4٠ میلیارد ریال صرفه جویی حاصل شد. 

همزمان با سراسر کشور و در گلبهار ؛
ح اقدام ملی و 1010 واحد مسكن مهر بهره برداری شد 300 واحد طر
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به گفته مدیر امور آب و فاضالب بجستان 
جمعیت  با  شهرستان  روستای   5 در 
شیرین کن  آب  174نفردستگاه  5هزارو 
و در سه روستا هم جایگاه برداشت آب 

نصب شده است. 
نیا  محمدرضااکبر  جام جم  گزارش  به 
افزود: از این تعداد در یک روستا با توجه 
به جابه جایی چاه و افزایش کیفیت آب، 
استفاده  مورد  سازی  شیرین  دستگاه 
قرار نمی گیرد. وی همچنین با اشاره به 
در  آب  کارتی  برداشت  1۸جایگاه  احداث 
طرح  این  دراجرای  افزود:  شهربجستان 
روزانه 20مترمکعب آب در اختیار مصرف 

کنندگان قرار می گیرد. 
وی افزود: آب شرب مشترکان از دشت 
"درزاب" در 5 کیلومتری بجستان به روش 
ثقلی تامین و آب غیر شرب هم از فاصله 
۳5کیلومتر )دشت منصوری( وارد شبکه 

توزیع می شود. 
مدیر امور آب و فاضالب بجستان اظهار 
داشت: در کنار عرضه آب کارتی، اقداماتی 
آب شبکه شهر  کیفی  افزایش  برای  هم 
قنات  دو  آب  خرید  جمله  از  بجستان 
"درزآب" و "بستان" و احیای دو حلقه چاه 
انجام شده است. وی اظهار داشت: در 
این شهر هم یک حلقه چاه حفر شده در 
سال 97، پس از برقرسانی و تجهیز با توان 

15لیتر برثانیه وارد مدار بهره برداری شد. 

شــیرین  کن  آب   راه انــدازی 
 معین های اقتصادی فرهنگی استان شانزدهمین جلسه بجستان

شهرداری  اقتصادی  معین  اداره  آفرینی  کار  عصرانه های 
مشهد سه شنبه 6 آبان با حضور علی اکبر لبافی در سالن 

جلسات این اداره برگزار گردید. 
 به گزارش جام جم به نقل از روابط عمومی در ابتدای جلسه 
هماهنگی  اداره کل  عمومی  روابط   مسئول  منفرد  رضا 
در  توضیح  ضمن  مشهد  شهرداری  اجرایی  دستگاه های 
جلسات  این  گفت:  جلسه  این  برگزاری  اهداف  خصوص 
، ارائه گزارش  به منظور گفتمان سازی در حوزه کسب و کار
معرفی  و  مشهد  شهرداری  اقتصادی  معین  فعالیت های 
کارآفرینان برتر با حضور اصحاب رسانه و  مهمان و جلسه 

پرسش و پاسخ با مهمان برگزار می گردد. 
در ادامه جلسه لبافی به عنوان مهمان این جلسه به سوال 
و  اهداف  اقتصادی،  توسعه  مثلت  خصوص  در  حاضران 
تحقق آن پاسخ داد و گفت: با توجه به وضعیت کنونی کشور 
و  خصوصی  بخش  صادرات  راه  سر  بر  موجود  مشکالت 
برگشت پول، کشور با کمبود منابع ارزی مواجه شده است و 
تنها راه اساسی، اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی است 
و این مدل در همین چهارچوب و مردمی کردن اقتصاد راه 
اندازی شده که مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز بوده است. 
توسط  اقتصادی  توسعه  مثلث  مدل  افزود:  ادامه  در  وی 

برنامه  گام و 40  راه 6  با نقشه  رزم حسینی استاندار سابق 
تسهیل  آموزش،  مراحل  شامل  که  شده  تهیه  عملیاتی 
گری، اجرا و نظارت می باشد، در این خصوص سامانه ای نیز 
راه اندازی شده که اطالعات معین ها پس از راستی آزمایی و 

کارشناسی های مختلف در آن ثبت می شود. 
لبافی در ادامه عنوان کرد: این مدل بدون سرمایه دولتی، 
تحکم و کامال داوطلبانه در چهارچوب احیای مسئولیت های 
اجتماعی بنگاه های اقتصادی در قبال استفاده از منابع هر 
هر  می گردد،  اجرا  منطقه  آن  مردم  توانمندسازی  و  منطقه 
طبیعی،  منابع  زمین،  از  استفاده  قبال  در  اقتصادی  بنگاه 
به  باید  خود  تولید  محل  زیست  محیط  همچنین  و  انرژی 
ایفای نقش در قبال اهالی منطقه بپردازد و با توانمندسازی و 

بهره مند کردن مردم به پایداری خود نیز کمک نماید. 
وی گفت: در حال حاضر استان خراسان رضوی به عنوان 
الگوی اجرای این مدل، در حال فعالیت می باشد و بیشتر 
در راستای اقتصاد روستایی و توانمند سازی مردم روستا و 

افزایش درآمد سبد خانواده های روستایی گام بر می دارد. 
صمت  وزارت  در  حسینی  رزم  حضور  به  اشاره  با  لبافی 
ایشان  مجموعه  زیر  در  مدل  این  که  کرد  امیدواری  اظهار 
و  دنبال  می نماید  مدیریت  را  کشور  اقتصاد  درصد   50 که 
. دبیر نهاد مردمی اقتصاد  به طرحی ملی بدل خواهد شد 
نهاد ها  شدن  اضافه  زمینه  در  سوالی  جواب  در  مقاومتی 
از  حاضر  حال  در  گفت:  مدل  این  به  دولتی  شرکت های  و 
بخش  در  درصد   95 استان  اقتصادی  معین   171 مجموع 
ح  خصوصی فعال هستند و کمتر از بخش دولتی به این طر
 پیوسته اند زیرا در بخش دولتی دچار معضالت اداری اند. 
در  روستاها  در  کار  و  کسب  ایجاد  عدم  به  اشاره  با  لبافی 
گذشته افزود: دولت ها در سالیان اخیر در روستا خدمات 
ارزنده ای از قبیل: برق رسانی، لوله کشی آب، گاز و آسفالت 
انجام داده است اما به دلیل عدم وجود کسب و کار در روستا 
میزان مهاجرت و حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ گسترش 
یافته است، این مدل به دنبال توانمند سازی مردم روستا و 

جلوگیری از مهاجرت آنهاست. 

 با حضور دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی استان؛

شانزدهمین جلسه عصرانه های کار آفرینی برگزار شد

مدیر تامین مالی معاونت اقتصادی شهرداری مشهد تاکید کرد؛
 ضرورت استفاده از ابزارهای نوین در تامین مالی شهرداری ها

سطح استاندارد  بهبود  هرکشور برای  هدف اصلی  توسعه اقتصادی، 
یک  که  ای  مجموعه  عنـوان  به  شهرها  توسعه  و  باشد  می  زندگی 

کشورراتشکیل می دهند، ازمنابع مهـم توسـعه محسـوب مـی شـود . 
مدیران شهری باید با اطمینان خاطر از تامین مالی مورد نیاز 

خود امور برنامه ریزی را دنبال کنند. 
به گزارش جام جم  مدیریت شهر با درآمد های اندک امکان پذیر 
شهروندان،  به  خدمات  ارائه  عمرانی،  فعالیت های  و  نیست 
مستلزم  آنها  اجرای  که  هستند  اموری  و…  شهری  زیباسازی 
صرف هزینه های زیاد است، لذا شهرداری ها باید با تمام توان 
ابزار های نوین در تامین مالی گامی در جهت  از  با استفاده  و 
توسعه پایدار و متوازن جوامع شهری بردارند. مهم ترین عامل 
در تامین مالی شهرداری ها بهره گیری از همکاری و مشارکت 
کنش  یک  مفهوم  به  اجتماعی  سرمایه  لذا  است،  مردمی 
اجتماعی که به بهبود عملکرد اقتصادی کمک می کند از اهمیت 
ویژه ای برخوردار است. از آنجا که شهردرای ها، نهاد های دولتی 
که  حوزه هایی  از  بسیاری  در  می توانند  نمی شوند،  محسوب 
را دارند  آنها  اقتصادی در  اجازه فعالیت  بخش های خصوصی 
فعالیت کرده یا از فعالیت های بخش خصوصی حمایت کنند. 
معرفی منابع نوین درآمدی می تواند در پایداری توسعه شهری 
نقش مهمی را ایفا کند که از مبانی مهم آن می توان به چگونگی 
تامین درآمد شهرداری ها به عنوان رکن اصلی مدیریت شهری 
اشاره کرد. افزایش درآمد شهرداری ها در ایران مستلزم افزایش 
منابع  جستجوی  یا  درآمد  کسب  فعلی  روش های  در  کارایی 
درآمدی است. اگرچه از زمان تصویب قانون خودکفایی درآمدی 
شهرداری ها تالش برای تامین درآمد و 
آنها از دولت انجام شده  استقالل 
چندان  تالش ها  این  ولی  است، 

موثر نبوده است. 
که  ساخت هایی  زیر  مجموعه 
دستگاه های  و  شهرداری ها 
دولتی با توجه به 
نفتی  منابع 
ر  کشو
د  یجا ا

کرده اند، شاید تنها حدود 10درصد از نیاز های الزم آنها را به خود 
اختصاص داده باشد. در عین حال اگر بخواهیم همه نیاز های 
مالی،  منابع  تامین  سیستم  شود،  تامین  کشور  ساختی  زیر 
باید به منابعی که در دست مردم است، اتصال یابد. به عبارتی 
دیگر، بهتر است مشارکت بخش خصوصی در توسعه و عمران 
شهری به صورت مشارکت از محل سرمایه های خرد شهروندان 
باشد که در نهایت منجر به سرمایه کالن جهت تامین منابع 
مالی پروژه های شهری خواهد شد. از آنجا که اختصاص سرمایه 
و مبالغ کالن توسط سرمایه داران بزرگ در پروژه های شهری در 
کشور ما چندان امکان پذیر نیست، بهتر است شهروندان به 
صورت خرید سهام در اجرای پروژه های شهری مشارکت کنند. 
در حال حاضر عمده درآمد شهرداری را عوارض غیر مستمری 
تشکیل  و…  اراضی  کاربری  تغییر  تراکم،  افزوده  ارزش  چون 
اقتصاد  برای  را  زیادی  مشکالت  اقتصادی  منظر  از  می دهد، 
را  شهرداری  اقتصادی  نوسانات  در  و  آورده  وجود  به  شهرها 
مواجه  مشکل  با  عمرانی  پروژه های  اجرای  مالی  تامین  برای 
می کند، همچنین از بعد شهرسازی نیز مطلوب نیست. اغلب 
کارشناسان و محققین امور شهری بر  این نکته تأکید می کنند 
از طریق  تنها  روبه رشد  کشورهای  که حل مسائل شهری در 
تقویت سازمان های محلی بویژه شهرداری ها میسر است. یکی 
از محور های اصلی در این ظرفیت سازی، استقالل شهرداری ها 
از نظر منابع مالی و عدم وابستگی آنها به بودجه های عمومی 
از تقویت این  دولتی است. استقالل مالی شهرداری ها ناشی 
عمران  برنامه های  اجرای  دولت هادر  نقش  که  تفکراست 
و  نیازها  کننده مستقیم  تأمین  از  و  یافته  تقلیل  باید  شهری 
برطرف کننده کمبودها، به فراهم کننده شرایط و بستر مناسب 
برای گسترش فعالیت بخش خصوصی و مشارکت های مردمی 
می دهد  نشان  شهرها  مالی  تامین  نحوه  بررسی  یابد.  تغییر 
و  مالیات«  و  »عوارض  درآمدی  جریان  دو  عمده  طور  به  که 
درآمد  کسب  اصلی  محل  شهرداری ها«  به  دولت  »کمک های 
برای شهرداری ها می باشد. اما اغلب، این روش ها جهت تامین 
مالی شهرداری ها و عرضه خدمات به ویژه در کشور های در حال 
توسعه کفاف هزینه ها را نمی دهد. به همین سبب شناسایی 
به  شهرداری ها  مستمر  درآمد های  افزایش  برای  جدید  منابع 
عنوان یکی از محور های استراتژیک مورد توجه کارشناسان و 

برنامه ریزان شهری این کشورها قرار گرفته است. به طور کلی، 
پیشرفته  کشور های  در  شهرها  درآمدی  جریان های  مطالعه 
نشان میدهد که درآنها، درآمد های شهرداری اتکای زیادی به 
عواید مالیاتی داشته و دریافت مالیات های محلی، درآمد های 
تامین  از  استانداردی  سطح  و  کرده  موازنه  را  محلی  دولت 
خدمات توسط دولت های محلی را تضمین می کند، به همین 
جهت گفته می شود که مهم ترین عامل موفقیت کشور های 
اعمال  پایدارشهری،  درآمد های  به  دستیابی  در  یافته  توسعه 
سیستم های مالیاتی مناسب و کارا می باشد. باید توجه داشت 
که در نهایت منجر به  کارایی سیستم های مالیاتی  که میزان 
نظام  برخورداری  به  می شود،  شهری  درآمد های  پایدارسازی 

مالیاتی از ویژگی های زیر بستگی دارد:
از  برداری  بهره  میزان  به  افراد  که  معناست  این  به  عدالت:   *
خدمات عمومی شهری عوارض پرداخت کنند و بر مبنای توان 

پرداخت، افراد با توانایی برابر به یک میزان عوارض بپردازند. 
برای  آن  مصارف  و  روشن  واضح،  مالیات  باید  شفافیت:   *

شهروندان کامال مشخص باشد. 
* کارایی: زمانی به دست می آید که هزینه اجتماعی اخذ عوارض 
وجود  به  موجب  مالیات  این که  مانند  باشد.  ممکن  حداقل 

آمدن حباب های قیمتی در پایه های اخذ عوارض نشود. 
حداقل  و  بوده  مستمر  موجود  درآمد های  یعنی  پایداری:   *
تاثیرپذیری را از نوسان اقتصادی داشته باشد. به عبارتی دیگر 

غ از نوسان های اقتصادی باشد.  قابل برنامه ریزی، اتکا و فار
کفایت: به این معنا که زمان و منابع اختصاص یافته برای   *
باشدو  ممکن  حداقل  باید  درآمد  ومحاسبه  وصول  ارزیابی، 
بینی  پیش  مخارج  کفایت  موجود،  قوانین  اجرای  در  عوارض 
شده را باید بدهد. منابع نوین منابعی هستند که با گذشت 
جامعه  افزون  روز  نیاز های  بر  بنا  و  جامعه  تحوالت  با  و  زمان 
پدید می آیند، در واقع این دسته از منابع ابتکاری هستند. یعنی 
را نمی کند  نیاز های جامعه  هنگامی که منابع سنتی تکافوی 
شهرداری ها اقدام به ایجاد منابع جدیدمی کنند. البته در ایران 
این مساله کمتر جنبه ابتکار دارد .ولی نکته حائز اهمیت این 
است که منابع نوین بیشتر جنبه مشارکت خصوصی پیدا کرده 
اند و حضور و سرمایه گذاری بخش خصوصی بسیار پررنگ و 

ویژه می باشد. 

همــكاری ســازمان همیاری با 
شــهرداری و فرمانــداری بــرای 

توسعه فیروزه

 میثم کرمانی که با همراهی رضا ابراهیم نیا 
مدیر موسسه توسعه گردشگری و محمد 
علی عبدی مدیر حراست این سازمان به 
فیروزه سفر کرده بود با اقبالی شهردار و 
حکیمی پور فرماندار این شهرستان دیدار 
همکاری های  زمینه های  خصوص  در  و 

مشترک دیدار و گفتگو کرد. 
به گزارش جام جم به نقل  از روابط عمومی 
سازمان همیاری شهرداری های خراسان 
تفاهم  شهرستانی،  سفر  این  رضوی،در 
نامه سه جانبه ای بین سازمان همیاری 
شهرداریهای خراسان رضوی، شهرداری 
و فرمانداری شهرستان فیروزه در زمینه 
همکاری ها و سرمایه گذاری های اقتصادی 
مشترک به امضا رسید. این تفاهم نامه 
در خصوص همکاری در حوزه های چون 
فراهم سازی فرصت های توسعه شهری 
در حوزه گردشگری، مشارکت در جذب 
تقویت  خارجی،  و  داخلی  گذار  سرمایه 
شهری،  موجود  ظرفیت های  توسعه  و 
احیا فضای های اقتصاد شهری به منظور 
افزایش میزان اشتغال و کارآفرینی شامل 
بازسازی و بهسازی باغ نشاط، احداث بازار 
محله و بازارچه در شهرستان فیروزه به 
ویژه این مجموعه تاریخی منعقد شده 

است.


