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مدیرعامل آبفای مشهد خبر داد؛
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حجت االسالم داوود حمیدی:

تاسیس ایران خودرو عامل رونق اقتصادی و پایان مشکالت اجتماعی
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در نشست شهردار مشهد به همراه شورای معاونان مطرح شد؛ 
اتمام پروژه هاي شهرداري بدون بدهي 

در دوره فعلي مدیریت شهري
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مراسم پایان تولید خودرو پژو 405 جی ال ایکس بنزینی با هدف اجرای 
استانداردهای زیست محیطی کشور در شرکت ایران خودرو خراسان برگزار 

شد.
به گزارش جام جم به نقل از روابط عمومی شرکت ایران خودرو خراسان این 
مراسم 22 خرداد 1399 با حضور معاون مدیر کل صنایع خودرو و نیرو محرکه 
وزارت صمت و قائم مقام و معاون اجرایی مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و 

استاندارد ایران در شرکت ایران خودرو خراسان برگزار شد. 
در حاشیه این مراسم امیر جعفرپور، معاون مدیرکل دفتر خودرو و نیرو محرکه 
وزارت صمت، در مصاحبه با خبرنگاران، ارتقاء استاندارد پژو 405 از یورو 2 به 
یورو4 طی 27 سال تولید پژو 405 در گروه صنعتی ایران خودرو را نشانه ای از 
بهبود مستمر این خودرو دانست و گفت: ارتقاء از استاندارد یورو4 به یورو5 و از 
سوی دیگر الزام رعایت استانداردهای 85گانه ملی که به خودروسازها ابالغ 
شده، هزینه های تمام شده محصول را باال می برد و این امر باعث شده تولید 
اینگونه خودروها صرفه اقتصادی نداشته باشد. تولید نزدیک به سه دهه پژو 
405 و لزوم ارتقاء سطح کیفی آن و از سوی دیگر توجه گروه صنعتی ایران 
خودرو به مسایل زیست محیطی و تولید محصوالت کم مصرف باعث توقف 

تولید این محصول شده است.
جعفرپور افزود: داخلی سازی 50درصدی خودروهای تولیدی در گروه صنعتی 
ایران خودرو طی سه سال گذشته به بیش از 90درصد در حال حاضر رسیده 
است که این مهم برای محصول جدید K132 به 92/5 درصد می رسد و 
بزودی با همکاری شرکت های دانش بنیان قطعات باقی مانده هم داخلی 
سازی خواهند شد و نهایتا تا سال 1400 جشن خودکفایی در صنعت خودرو 

سازی را خواهیم گرفت.
معاون مدیرکل دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صمت در پایان 
سخنان خود شرکت ایران خودرو خراسان را چابک ترین و پرتالش ترین 

شرکت در بین شرکت های تابعه گروه صنعتی ایران خودرو دانست و افزود: 
این تالش و همیت باعث شده شرکت ایران خودرو خراسان تولید و عرضه با 

کیفیت ترین خودروهای گروه صنعتی و کشور را در سبقه خود داشته باشد.
سعید تاجیک، قائم مقام مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران 
دیگر مهمان این مراسم در مصاحبه با خبرنگاران گفت: تمام محصوالت 
تولیدی در شرکت ایران خودرو خراسان دارای استاندارد یورو5 می باشد. فقط 
خودرو پژو 405 دارای استاندارد یورو4 بود که آن هم تولیدش متوقف می شود. 
از رده خارج کردن محصوالت با مصرف زیاد سوخت و سطح استانداردهای 
زیست محیطی پایین می تواند نقش بسزایی در کاهش میزان آالیندگی 

محیط زیست و هوای شهرها داشته باشد.
بیژن زاهدی فرد، مدیر عامل شرکت ایران خودرو خراسان نیز توقف تولید پژو 
405 جی ال ایکس بنزینی را در راستای اجرای استانداردهای زیست محیطی 
کشور و به هدف تولید خودرو کم مصرف با آالیندگی کمتر و توجه به نوسازی 
سبد محصول بر اساس خواست مشتریان گروه صنعتی ایران خودرو دانست. 
زاهدی فرد گفت: در این شرکت خودروهای شاسی بلند هایما اس7 و 
هایما اس5 با موتور توربو شارژ و از خانواده پژو، خودروهای 405 بنزینی، 
405گازسوز و SLX با موتور TU5 و پژو پارس تولید می شود که از تولید پژو 
405 بنزینی با موتورXU7  متوقف می شود. وی افزود: به منظور جایگزینی 
ظرفیت خالی ایجاد شده از حذف پژو 405، تولید پارس از 130دستگاه به 200 

دستگاه در روز افزایش می یابد. 
مدیرعامل ایران خودرو خراسان افزود: قصد داشتیم به منظور جایگزینی 
خودرو 405 یک خودرو جدید به خط تولید اضافه کنیم اما مشکالت غیر قابل 
پیش بینی که ویروس کرونا در سراسر جهان به وجود آورد باعث شد این امر 
به تاخیر بیفتد، ولی تمام تالش خود را به کار می گیریم تا پایان سال جاری 
و در نهایت ابتدای سال آینده، این خودرو جدید را با 20 درصد داخلی سازی 

شده به سبد محصوالت ایران خودرو خراسان اضافه نماییم.
بیشتر بدانید

شرکت ایران خودرو خراسان که از سال 1383 فعالیت خود را با تولید پژو 
پارس آغاز کرد و در سال 1384 پژو 405 جی ال ایکس به خط تولید این 
شرکت اضافه شد. آخرین پژو جی ال ایکسی که از خط تولید ایران خودرو 
خراسان خارج شد 399 هزار و هفتصد و سومین خودرو از این نوع بود که در 
این شرکت تولید شد. در مجموع تا 22 خرداد 1399 در شرکت ایران خودرو 
خراسان 939 هزار و 159 خودرو از انواع مختلف مدل های پژو 405 تولید 

شده است. 
در پاییز 1395 یک میلیون خودرو تولیدی این شرکت پژو 405 جی ال 
ایکس بود که در راستای مسوولیت های اجتماعی به موسسه خیره گلستان 
حضرت علی )ع(، بزرگ ترین مرکز نگهداری از فرزندان بی سرپرست در 

کشور، اهدا شد.
در طی چند سال اخیر تولید پژو 405 به طور اختصاصی در ایران خودرو 
خراسان انجام می شود، همزمان با تولید، پروژه های متعددی در جهت ارتقاء 
سطح کیفی این خودرو اجرا شد که سطح کیفی این خودرو از یک به دو ستاره 
ارتقاء یافت. یکی از مهم ترین عوامل موثر در این ارتقاء کیفی، نصب 12 ربات 
پاشش در سالن رنگ این شرکت بود. ربات هایی که از به روزترین تکنولوژی 
دنیا بهره مند هستند. استفاده از این ربات هانه تنها بر باال بردن کیفیت پاشش 
رنگ موثر بود بلکه باعث کاهش هدر رفتن رنگ به عنوان یک آالینده 

زیست محیطی شده است.
شرکت ایران خودرو خراسان در راستای مسوولیت های اجتماعی خود و به 
عنوان شرکت دوستدار محیط زیست اقدام به تاسیس تصفیه خانه پساب 
صنعتی کرده که درصد باالیی از پساب صنعتی به خط تولید برمی گردد. 
عالوه بر این پس از 4 سال راه اندازی مرکز نگهداری و پرورش آهوی ایرانی 
در این شرکت همزمان با هفته محیط زیست در سال جاری دو آهو در این مرکز 
متولد شدند. این اقدامات به همراه سایر اقدامات حفاظت از محیط زیست 
باعث شده شرکت ایران خودرو خراسان طی دو سال متوالی موفق به کسب 

تندیس سیمین جایزه ملی صنعت سبز کشور شود.

ایران خودرو خراسان؛  خط پایان ماراتن تولید پژو 405 جی ال ایکس بنزینی



رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خراسان با 
تاکید بر لزوم مدیریت مصرف برق در ایام پیک بیان کرد: مدیریت 

مصرف برق از بروز لطمه  به اقتصاد جلوگیری می کند. 
به گزارش جام جم به نقل از روابط عمومی شرکت برق منطقه ای 

خراسان رضا ریاحی در نشست هم اندیشی مدیران عامل صنایع 
بزرگ استان های خراسان جهت گذر از پیک 1399 با اشاره به 
افزایش مصرف برق خاطرنشان کرد: ما به خاموشی در هیچ 
شرایطی رضایت نداریم چراکه این موضوع برای ما از بعد اقتصادی 

و اجتماعی اهمیت زیادی دارد. باید توجه داشت الگو و نوع مصرف 
ما نسبت به کشورهای دیگر کمی نامتوازن است. متاسفانه اختالف 
بین حداقل تا حداکثر مصرف در کشور ما بسیار باال است و همین 

موضوع نمایان گر نامتوازن بودن الگوی مصرف است.

مدیرعامل برق منطقه ای خراسان:
مدیریت مصرف برق از آسیب های اقتصادی جلوگیری می کند

دو شنبه 26   خرداد 1399   شماره 5682
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 ثبات تولید و  جلوگیری 
از  نوسان قیمت ها 

زیر سایه   »تبلیغات«
معاون فرهنگی رسانه ای اداره کل فرهنگ  و 
ارشاد اسالمی خراسان رضوی در  جلسه هم 
اندیشی مدیران کانون های آگهی و تبلیغات 
که به منظور ساماندهی تبلیغات محیطی و 
مبلمان شهری تشکیل شد گفت: تبلیغات 
می تواند کمکی برای بازارگشایی و پاسخ به 
نیازهای مصرفی منطقی، حفظ و تداوم حیات 
تولیدکننده و همچنین فرهنگ تعلیم و تربیت، 
از  جلوگیری  محصوالت،  کردن  استاندارد 
باشد. تکنولوژی  توسعه  و  قیمت ها   نوسان 

افشین تحفه گر با اشاره به نقش فروشنده و خریدار 
در راستای تبلیغات  و  دنیای تجارت گفت: تبلیغات 
خریدار  و  فروشنده را به هم نزدیک تر کرده و از نظر  
دانشمندان تبلیغات در  برخی  موارد  تاثیر قابل 
 مالحظه ای در  افزایش سطح  زندگی مردم دارد.

وی افزود: با تدبیر، ساماندهی، هم افزایی و 
اندیشه درست  در حوزه صنعت چاپ ، صادرات 
استان خراسان رضوی که 4 تا 5 میلیاردبوده به 
1000 میلیارد  تومان رسیده است،   وی افزود:  
باید مسیرهای میانبر قانونی را  ایجاد کنیم تا 
موانع از سر  راه تولید کنندگان برداشته شود و  

روز  به روز بر صادرات محصوالت افزوده شود.
تحفه گر ادامه داد: اکنون باید نگاهی دیگر به 
حوزه تبلیغات داشت، باید در جهت هم افزایی 
جلساتی با همه نهاهای  مربوطه برگزارشود و 

این نیاز حتما احساس می شود.
وی در خصوص تبلیغات شهری و استفاده 
منحصر از بیلبوردها نیز تصریح کرد: در حوزه 
تبلیغات شهری، تبلیغات منحصر به بیلبورد 
متولی  تبلیغات شهری  از  بخشی  نمی شود 
اختیار  در  تبلیغات  فضای  و  ندارد  خاصی 

غیرمتخصصین قرار می گیرد.
معاون فرهنگی رسانه ای اداره کل فرهنگ 
 و ارشاد  اسالمی خراسان رضوی تاکید کرد:.

 برای ایجاد فضای مناسب وتوزیع عادالنه 
و بر اساس قانون فضاهای تبلیغات محیطی 
ضروت دارد کارگروهی متشکل از اداره کل 
میادین  سازمان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
وتبلیغات  آگهی  کانون های  انجمن صنفی 
تشکیل و نسبت به رفع موانع در توسعه و 
توزیع تخصصی فضاهای موجود شناسایی 
افزایش  برای  ضروری  و  الزم  بسترهای 
تبلیغات و اطالع رسانی، توجه به ایده های نو و 
استفاده  از ابزارهای نوین تبلیغاتی و نیز توجه به 
 رویکرد  فرهنگی این هنر صنعت اقدام نماید.

 تحفه گر در بخش دیگری از سخنانش گفت: 
نیاز  امروز  ما  در کشور توجه به  توسعه  و  اهمیت 
تبلیغات برای برون رفت از مشکالت اقتصادی  
 است،   به عبارتی پاشنه آشیل تولید تبلیغات است.

وی  ظرفیت استان را باال دانست و خواستار 
همدلی های بیشتر در  بین مجموعه  شد.

مدیران  اندیشی  هم  جلسه  است:  گفتنی   
کانون های آگهی و  تبلیغات با مدیران شهری 
پیرامون رفع موانع و  بررسی راهکارهای برون 
رفت   از چالش ها و   ایجاد  فضاهای جدید  
تبلیغات محیطی و تسهیل در فرآیند اداری 
میادین شهرداری مشهد   سازمان   در محل 

تشکیل  شد.

 بسیج امکانات آبفا نیشابور برای رفع مشکل آب روستاهای میان جلگه
در پی انتشار خبری مبنی بر محرومیت 20 روزه 
مردم روستای حسین آباد جنگل بخش میان 
جلگه نیشابور از آب آشامیدنی توسط برخی 
رسانه ها مدیر عامل شرکت آب و فاضالب 
تبصره دو نیشابور علت بروز مشکل را قطع 
برق و اتفاق در مسیر خط انتقال آب اعالم کرد.

علی رضا اخویان افزود: این روستا از مجتمع 
وحدت که وظیفه تامین و توزیع آب بین سه 
شهرستان کاشمر، سبزوار و نیشابور را دارد 
تامین آب می شود که در سه روز قبل به سبب 
قطع برق ساعاتی بی آب بود.  وی اسامی  
روستاهای تحت پوشش این مجتمع  را ده 
حسینی، پابا ز، چاه ساالر ریزآب حصارسرخ 
و حسین آباد جنگل با 1219خانوار در قالب 

1265 مشترک دانست که  روستاهای انتهای 
 خط  زودتر بی آب و دیرتر آبدار می شوند .

وی از آبدار شدن شبکه آب  این روستا از 48 
ساعت قبل خبر داد و قطع آب در 20 روز گذشته 
را تکذیب نمود. وی ادامه داد:  به دلیل گرمی هوا 
و استفاده مشترکین پایین دست و ابتدای خط 
انتقال، آب شرب انتهای خط از فشار کمتری 
برخوردار است که برای رفع این مشکل کسری 
آب توسط روش آبرسانی سیار با تانکر پشتیبانی 
می شود.وی با اشاره به تمهیدات شرکت آبفای 
نیشابور برای رفع پایدار مشکل روستائیان 6 
روستای جغرافیای شهرستان نیشابور اظهار 
داشت: عملیات حفر چاه رزرو با هدف پشتیبانی 
تامین آب روستاهای یاد شده در محل چاه ساالر 

بزودی آغاز می شود که خط انتقال و برق رسانی 
نیز در دستور کار است. به گفته  اخویان این چاه    
 ظرف 15 روز   حفر  تجهیز   و   برق رسانی شود.

وی از حفر تجهیز و اجاره  5 حلقه چاه در  25 
روز گذشته )هر 5 روز یک حلقه چاه( خبر داد که 

باعث تزریق آب  با مجموع 125 لیتر برثانیه به 
شبکه آب شهری و روستایی شده است.

وی افزود: همزمان نسبت به استفاد از توان 
آب تانکری برای تامین آب مناطق کم فشار 

روستایی اقدام شده است.

مدیرعامل آب و فاضالب مشهد خبر داد؛ 

انتقال آب به حرم مطهر رضوی توسط آبفای مشهد

آب  شرکت  مدیرعامل  اسماعیلیان،  حسین 
انتقال  عملیات  اتمام  از  مشهد  فاضالب  و 
مطهرامام  حرم  به  بهداشتی  شرب  آب 

رضا)ع(خبرداد وگفت: این پروژه مهم درایام 
محدودیت های ترافیکی کرونا به طول بیش 

از 2 کیلومترباموفقیت به اتمام رسید.
به گزارش جام جم به نقل از روابط عمومی 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب مشهد ضمن 
اعالم این مطلب گفت: آب شرب حرم مطهر 
رضوی از چند نقطه تهیه می شود که یکی از 
خطوط اصلی آن از 20 سال گذشته در خیابان 
امام رضا )ع( اجرا شده بود، بنابراین با توجه به 
فرسودگی این خط و همچنین قرار گرفتن در 
مسیر بی آر تی اتوبوسرانی، در صورت بروز هر 

گونه اتفاق، رفع آن مشکالت زیادی را برای 
شرکت آب و فاضالب مشهد فراهم می ساخت. 
وی با بیان این که از سال 90 قرار بر جابه جایی 
این خط بود اظهار داشت: با توجه به وجود 
رضا)ع(  امام  خیابان  در  ترافیکی  مشکالت 
پیشنهاد اجرای این خط از مسیر دیگری داده 
شده بود اما طوالنی بودن خط، پر هزینه بودن 
و باز هم وجود مشکالت ترافیکی، اجرای این 
خط را نیز لغو کرد و درنهایت از فرصت به وجود 
آمده در پی شیوع کرونا و همچنین  لغو تردد 
اتوبوس ها، بسته شدن حرم مطهر رضوی و 

کاهش رفت و آمد در خیابان امام رضا )ع(استفاده 
کردیم و این طرح بزرگ اجرا شد. اسماعیلیان 
در ارتباط با مشخصات پروژه نیز افزود: پس از 
اخذ مجوزهای الزم اجرای پروژه خط انتقال 
آب به حرم مطهر به طول بیش از  2 کیلومتر 
با هزینه ای بالغ بر 45 میلیارد ریال  با استفاده 
از لوله های 400 میلیمتری چدنی با استحکام 
بیشتر از منطقه سیدی به سمت حرم مطهر و 
بدون اتصال به شبکه های موجود انتقال آب با 
تالش های شبانه روزی کار کنان شرکت آب 

مشهد به اتمام رسید.

زائران  امور  مدیریت  و  هماهنگی  معاون 
ترویج  گفت:  رضوی  خراسان  استانداری 
فرهنگ رضوی در کنار شعار امسال، خدمت 
کریمانه و همدلی اولویت اصلی برنامه های 

دهه کرامت است.
به گزارش جام جم به نقل از  اداره کل روابط 
عمومی استانداری خراسان رضوی، محمد 
صادق براتی در جلسه شورای برنامه ریزی 
و هماهنگی دهه کرامت استان اظهار کرد: 
اصناف می توانند در دهه کرامت با مشارکت 
شهرداری مشهد چهره شهر را دگرگون کنند و 
پیشنهاد شده که اصناف در این دهه امتیازاتی 

برای خرید های مردم در نظر بگیرند.
وی افزود: ترویج فرهنگ مواسات و همدلی 
در دهه کرامت و ادامه مسیر کمک به اقشار 
آسیب پذیر جامعه در دهه کرامت می تواند 
یکی دیگر از جلوه های زیبای ایثار و خدمت 

کریمانه باشد.
زائران  امور  مدیریت  و  هماهنگی  معاون 
کرد:  تصریح  رضوی  خراسان  استانداری 
برنامه های دهه  اجرای  امسال در  سیاست 
کرامت استفاده حداکثری از فضای مجازی 
رعایت  با  کرونا  ملی  ستاد  اگر  اما  است 
پروتکل های بهداشتی با برگزاری تجمعات 
موافقت کرد این آمادگی نیز وجود دارد که 
کیفیت  با  نقطه   25 در  امسال  برنامه های 

مناسب و با حضور مردم برگزار شود.
براتی عنوان کرد: برنامه های دهه کرامت 
همچون سال های گذشته در بقاع متبرکه 
و ستاد های شهرستانی برنامه ریزی شده و 

انشااهلل باشکوه هرچه بیشتر برگزار خواهد 
شد.

و  برنامه ریزی  ستاد  رئیس  جانشین   
در  گفت:  استان  کرامت  دهه  گرامیداشت 
اولین روز از دهه کرامت و نیز همزمان با روز 
میالد  امام رضا )ع( مراسم گلباران حرم مطهر 
رضوی همچون سال های گذشته اما در قالب 
دیگری انجام خواهد شد.براتی افزود: ترویج 
فرهنگ رضوی و توجه به جایگاه برجسته 
فرهنگی  تولیدات  در  )ع(  رضا  امام  علمی 
امسال مورد توجه قرار گرفته است و امیدواریم 
ضمن تولید محتواهای فاخر بتوانیم در انتشار 

آن در فضای مجازی موفق عمل نمائیم.

معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران استانداری خراسان رضوی:

ترویج فرهنگ رضوی، اولویت اصلی برنامه های دهه کرامت

اقتصادی2

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان خراسان رضوی

نماینده مرکز پزشکی حج و زیارت در جمعیت هالل احمر خراسان رضوی ؛

واکسیناسیون۵۶۰۰ زائر حج  تمتع در خراسان رضوی
نماینده مرکز پزشکی حج و زیارت در جمعیت 
هالل احمر خراسان رضوی گفت: 5600 نفر 
از زائران حج تمتع 99 خراسان رضوی واکسینه 

شدند.
جام جم  با  گفتگو  در  محمود شهامتی  دکتر 
و  تمتع 99  برگزاری حج  در صورت  گفت: 
عالی،  هماهنگی های  مراحل  آخرین  انجام 

امسال 9455 نفر در قالب 65 کاروان عازم 
تعداد  از  که  هستند  الحرام  اهلل  بیت  زائر  و 
از سایر  از مشهد و 30 کاروان  35 کاروان 
می شوند. اعزام  عربستان  به   شهرستان ها 

دکتر شهامتی با اشاره به فعالیت 27 نفر از 
پزشکان کاروان از خراسان رضوی افزود: 27 
پزشک، معاینات و ارزیابی سالمت مدیران، 

روحانیون و زائران حج تمتع 99 را عهده دار 
مرحله  در  و  اخیر  روزهای  در  که  هستند 
 اول 4650 نفر زیر 60 سال معاینه شده اند

نماینده مرکز پزشکی حج و زیارت در جمعیت 
هالل احمر خراسان رضوی تصریح کرد: طبق 
آمار، زائرین امسال 45 درصد مرد و 55 درصد 

زن می باشند.



معاون بازرسی و نظارت سازمان صمت خراسان رضوی از انجام 833 بازرسی در قالب گشت 
مشترک در دوماه اول سال جاری در سطح استان خبر داد.

به گزارش جام جم به نقل از  روابط عمومی سازمان صنعت، معدن وتجارت خراسان رضوی، 
رضا شجاعی اظهار داشت : طی دوماهه اول سال 99 833 بازرسی در قالب گشت مشترک در 

استان انجام شده است و ارزش ریالی  پرونده های متخلفین  بیش از 44 میلیارد ریال بوده است .
وی افزود: گشت های مشترک بازرسی با هدف هم  افزایی و استفاده بهینه از ظرفیت کارشناسی 
دستگاه های مختلف در پیشگیری از تخلفات و رسیدگی فوری به شکایت های مردمی، در طول 

سال برنامه ریزی و اجرایی می شود.

در 2 ماهه ابتدای سال جاری؛ ۸۳۳ گشت مشترک در استان انجام  شد
 دوشنبه 26   خرداد 1399   شماره 5682
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خبر

 قرآن خانه حضرت، کتابخانه مبارکه آستانه 
مقدسه، کتابخانه سرکار فیض آثار، کتابخانه 
مشهد رضا، کتابخانه مقدسه رضوی مرضیه 
مبارکه رضویه، کتابخانه  رضویه و کتابخانه 
آستان قدس رضوی نام هایی است که کتابخانه 
آستان قدس رضوی طی قرون گذشته با این 

عناوین معرفی شده است.
به گزارش جام جم این مکان به عنوان یکی از 
بزرگ ترین کتابخانه های جهان اسالم دارای 
آثار بسیار ارزشمندی از کتب خطی و قرآن های 
بسیار نفیس است که در نوع خود بی نظیر و از 
اعتبار و ارزش باالیی برخوردار هستند. برخی 
معتقدند فاصله سال های 327 - 363 هجری، 
نخستین سال های تأسیس و تشکیل قرآن خانه 
و کتابخانه آستان قدس رضوی بوده است. پس 
از شهادت امام رضا )ع( دوستداران و ارادتمندان 
این امام رئوف برای زیارت ایشان به حرم مطهر 
می آمدند و این مسئله باعث می شد افرادی که 
دارای کتب خطی و قرآن های خطی بودند آن ها 
را وقف حرم امام رضا )ع( کنند، به طوری که ما 
وقف  شاهد  قمری  هجری   327 سال   در 
بن  کشواد  توسط  قرآنی  قدیمی ترین  جزوه 
در سال های  ابن سیمجور  بعدازآن  و  امالس 
363 و 383 هجری و ابن کثیر در 393 هجری 

هستیم.
کتابخانه  قدمت  از  که  *اسنادی 

حکایت دارد
در وقف نامه موجود در ظهر برگ قرآن خطی 
وقفی ابوالبرکات در سال 421 هجری آمده: 
»وقف مؤبّد و سبیل مخلّد وقفه و سبله کاتبه 

الحسن  ابی  االمام  مشهد  علی  ابوالبرکات 
ابتغاء  علیه السالم  موسی الرضا  علی بن 
لمرضات اهلل عز و جل و طلبا لثوابه و سلّمه 
ابی علی بن حّسوله علی ان یکون فی یده ال 
یخرج من القبة و المسجد و ذلک فی شهر 
اربعمائه«.  و  و عشرین  احدی  سنه  رمضان 
آمده که  همچنین طبق نظر دیگری چنین 
از  نسخه ای  ظهر  در  هجری  نهم  قرن  در 
کتابخانه  این  در  که  رازی  ابوالفتوح  تفسیر 
به شماره 1334 با تاریخ کتابت 849 هجری 
است  آمده  وقف نامه  متن  در  است،  موجود 
که: »چون در روضه... رضویه مطهره جوامع 
کالم اهلل و مصاحف بسیار بود، اما تفسیری که 
همه طوایف استفاده معانی قرآنی توانند نبود، 
بنابراین... این مجلّد تفسیر را با سه مجلّد دیگر 
بر روضه شریف... وقف کرد به تاریخ سنه 861 
هجری« و این وقف نامه نشان دهنده این است 
که در آن زمان کتابخانه ای وجود داشته که 
در آن مصاحف و تفاسیر مختلف نگهداری 
می شده و مورداستفاده عموم بوده است. در 
متن وقف نامه ظهر برگ یکی از نسخه های 
خطی موجود در مرکز نسخ خطی کتابخانه 
به تاریخ 925 هجری با عنوان غایه الوصول 
چنین   2918 شماره  به  حلی  عالمه  تألیف 
آمده: »هذا المجلد وقف علی روضة امامی و... 
علی بن موسی الرضا... و غیر ذلک فی الروضة و 
حوالیها و خزانه الکتب... سنة 925« آمده است 
که نشان دهنده وجود کتابخانه در زمان شاه 
اسماعیل )907-930 ق( و اهمیت و ارزش و 

اعتبار آن در آن زمان بوده است.

* کتابخانه رضوی از صفویه تا قاجاریه 
سالطین و شاهان صفویه عالوه بر توجه به 
مدارس علمیه و مساجد و آبادی شهر مشهد به 
کتابخانه آستان رضویه نیز توجه خاص داشتند 
و همواره یک نفر از علمای برجسته را به عنوان 
»خازن الکتب« تعیین و اِشراف داده و همواره 
کتاب های بسیاری از دارالسلطنه اصفهان به 
شاه عباس  می شد.  ارسال  مشهد  کتابخانه 
که  مصاحفی  و  کتب  بهایی  شیخ  و  صفوی 
بود، جمع آوری  رفته  تاراج  به  ازبکان  توسط 
کرده و به کتابخانه آستان قدس برگرداندند. 
در سال 1009 هجری که شاه عباس به مشهد 
آمد، چندین قرآن خطی که بر روی پوست 
آهو به خط کوفی کتابت و منسوب به ائمه 
معصومین )ع( بود وقف این کتابخانه کرد. دو 
نسخه از آن ها به خط حضرت علی )ع( بوده و 
متن وقف نامه به خط و امضاء شیخ بهایی به 

تاریخ جمادی االول سال 1008 است. عبارت 
وقف نامه چنین است: »هو الحق هذا الجزء 
من القرآن المجید... ُوِقَف علی الروضة المنورة 
عباس  شاه  ابوالمظفر  المطهرة...  المقّدسة 
الحسینی الموسوی الصفوی... سنة الف و ثمان 
من الهجرة... حّرره تراب... بهاءالدین محمد 

العاملی عفی عنه«. در دوره صفویه به فرمان 
حکومتی، شخصی به نام دوست محمد حسینی 
استرآبادی متصدی امور کتابخانه بوده و اعقاب 
وی تا سال 1130 عهده دار این مقام بودند. از 
آن به بعد کتابخانه تحت نظارت شخصی از 
طبقه علما و فضال اداره می شده است. رونق 
کتابخانه آستان قدس رضوی در دوره افشاریه 
نیز مانند دوره صفویه ادامه داشته و از سال 
1150 هجری طبق یادداشت متولیان وقت در 
َظهر کتاب ها، کتابخانه آستان قدس رضوی 
به طور دائم فعال و همواره مورد استفاده عموم 
بوده است. نادرشاه افشار حدود هفتصد کتاب از 
اصفهان وقف کتابخانه سرکار فیض آثار کرد. 
در دوران قاجاریه نیز کتابخانه آستان قدس 
رضوی به تناسب اوضاع واحوال سیاسی و علمی 
کشور درحال توسعه و تکامل بوده است. ازجمله 
در دوره ناصرالدین شاه قاجار مشاغلی ازجمله 
ریاست کتابخانه و القاب بسیاری ازجمله صدر، 
اعتمادالکّتاب، ثقة الکّتاب، مشیرالکّتاب، قوام 

الکّتاب، معتمدالکّتاب به وجود آمده است.
و  قرآن ها  کتاب ها،  *قدیمی ترین 
قدس  آستان  کتابخانه  در  جزوات 

رضوی
از شعرای دوره  مقبل  بن  تمیم  دیوان  شرح 
مخضرم متوفی حدود 37 ق که در سال 380 
هجری قمری به خط نسخ کهن و به دست علی 
بن حابی )ابی( طالب عباس )کذا( بن محمد بن 
احمد بن جعفر بن محمد بن امام زید بن علی 
بن حسین بن علی بن ابی طالب کتابت شده نیز 
ازنظر تاریخ کتابت، از قدیمی ترین نسخه های 
جالب توجه  می رود.  شمار  به  مجموعه  این 
است که این نسخه نفیس قدیمی ترین نسخه 
خطی موجود در ایران است که اصل نسخه 
مرکزی  کتابخانه  خطی  نسخ  مجموعه  در 
آستان قدس رضوی نگهداری می شود. جزوه 
قرآنی کشواد بن امالس در سال 327 ازجمله 
قدیمی ترین جزوات قرآنی موجود در ایران به 
شمار می رود که در کتابخانه رضوی نگهداری 
وقفی  قرآن  قدیمی ترین  پس ازآن  می شود. 
موجود در آستان قدس رضوی، قرآن خطی 
ابوالقاسم منصور ابن محّمدبن کثیر است که 
وزیر و صاحب دیوان سلطان محمود غزنوی، 
آن را در ربیع االول سال 393 هجری قمری 

وقف آستان قدس رضوی کرده است.

کتابخانه رضوی از صفویه تا قاجاریه؛

کتابخانه ای به قدمت تاریخ اسالم

خراسان  خودرو  ایران  شرکت  تأسیس 
باعث ایجاد رونق اقتصادی و به تبع آن 
مانع از ایجاد مشکالت اجتماعی در منطقه 

شده است. 
به گزارش جام جم به نقل از روابط عمومی 
ایران خودرو خراسان؛ حجت االسالم داوود 
حمیدی، مجری طرح های اجتماع  محور 
بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام )ره( 
در بازدید از شرکت ایران خودرو خراسان با 
بیان این مطلب افزود: بنیاد برکت با انجام 
تحقیقات دقیق اقدام به شناسایی مناطق 
کمتر برخوردار نموده و بر اساس نیاز آن 
با  و  تعریف  اقتصادی  طرح های  منطقه 
همکاری ساکنان منطقه اقدام به اجرای 

این طرح ها می نمایید. 
در این پروژه هابنیاد از ابتدا تا پایان و فروش 
محصول همراه سرمایه گذاران هست و 
پروژه را پایش می نماید تا شاخص های 
مدنظر تحقق یابد. یکی از شاخص های 
ما جمعیت بیکار منطقه و میزان اشتغالی 
است که پس از اجرای طرح ایجاد می شود. 
شکر خداوند نه تنها شرکت ایران خودرو 
خراسان درصد باالیی از نیروی کار منطقه 
را به جذب کرده که با فعالیت های شایسته 
اشتغال  اقتصادی  معین  قالب  در  خود 
ایجاد  را در روستاهای اطراف  مضاعفی 
کرده است.رییس بنیاد برکت گفت: با توجه 
به گزارشاتی که ارایه شده، جمعیت بیکار 
منطقه احمدآباد از سایر مناطق استان خیلی 
کمتر است ولی با این وجود بنیاد برکت 
آمادگی دارد در طرح هایی که ایران خودرو 
خراسان به عنوان معین اقتصادی تعریف 

کرده همکاری نماید.
مدیرعامل  فرد  زاهدی  نشست  این  در 
سخنانی  در  نیز  خراسان  خودرو  ایران 
در  حمیدی  االسالم  حجت  حضور  از 
به  و  کرد  تشکر  خراسان  خودرو  ایران 
گوشه  ای از اقدامات این شرکت در حوزه 

مسئولیت های اجتماعی اشاره کرد. 
مدیرعامل ایران خودرو خراسان گفت : ما 
به عنوان یک شرکت بزرگ که نسبت به 
مسئولیت  احساس  خود  پیرامون  جامعه 
می کند آماده ایم در هر منطقه ای از استان و 
حتی کشور که نیاز باشد توان فنی و دانش 
مهندسان و کارشناسان خود را در جهت 
ایجاد پروژه های اقتصادی و اشتغالزایی در 

اختیار متقاضیان قرار دهیم.

مدیر هماهنگی امورشهرداری های سازمان همیاری استان:

 همکاری سازمان همیاری در تجهیز شهرداری نیشابور به ماشین آالت حوزه مدیریت شهری

استان  شهرداری های  امور  هماهنگی  مدیر 
خراسان  شهرداری های  همیاری  سازمان 
رضوی از همکاری سازمان در تامین امکانات و 
تجهیز شهرداری نیشابور  به ماشین آالت روزآمد 
آتش نشانی  و تولید آسفالت و قطعات بتنی خبر داد.

به گزارش جام جم به نقل از روابط عمومی سازمان 
همیاری شهرداری های خراسان رضوی، علی 
متولی تهرانی با اشاره  به بازدید انجام شده از 

آتش نشانی و کارخانه تولید آسفالت شهرداری 
نیشابور گفت: سازمان همیاری خرید و تجهیز 
کارخانه جدید آسفالت برای سازمان عمران و 
بازآفرینی شهری نیشابور را با اعتباری معادل 
35میلیارد ریال انجام داده است. وی افزود: راه اندازی 
خط کامال خودکار تولید قطعات بتنی با اعتباری 
 معادل 35 میلیارد ریال نیز در دست اقدام است.

کامیون  دستگاه  یک  تامین  گفت:  تهرانی 

آتش نشانی  ناوگان  تجهیز   و  نشانی  آتش 
نیشابور نیز از دیگر اقداماتی است که در دستور 
دارد. قرار  سازمان  ماشین آالت  واحد   کار 

کامیون  دستگاه  یک  بزودی  داد:  ادامه  وی 
آتش نشانی مجهز به سیستم فوماتیک که با 
17میلیاردریال اعتبار توسط سازمان همیاری 
برای شهرداری نیشابور تامین شده است نیز به 

ناوگان آتش نشانی این شهر خواهد پیوست.

حجت االسالم داوود حمیدی:

ایران خودرو  تاسیس 
عامل رونق اقتصادی و 
پایــان مشــکالت 

اجتماعی

اقتصادی

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان  خراسان رضوی

در متن وقف نامه آمده 
است که: »چون در 

روضه... رضویه مطهره 
جوامع کالم اهلل و 

مصاحف بسیار بود، اما 
تفسیری که همه طوایف 
استفاده معانی قرآنی 

توانند نبود، بنابراین... 
این مجّلد تفسیر را 
با سه مجّلد دیگر بر 

روضه شریف... وقف 
کرد به تاریخ سنه 861 

هجری« و این وقف 
نامه نشان دهنده این 
است که در آن زمان 

کتابخانه ای وجود داشته 
است



ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان خراسان رضوی

به کبوترهــای صحنت هدیه ناقابلی اســت 
 گندم اشــکی کــه در ایــن بــارگاه آورده ام 
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یادداشت

چرا  بفهمد  نمی تواند  هیچکس 
هزار  بسته ای  امروز  خوردن  سبزی 
تومان! هزار  دو  فردا  و  است   تومان 

هیچکس درک  نمی کند.
کارخانه  فالن  صفر  خودروی  چرا 
فردا  و  تومان  میلیون  صد  امروز 
است! تومان  میلیون  ده  و   صد 

جامعه  در  مردم  همه  که  چیزی  اّما 
ما متوجه می شوند این است که اگر 
 کاالیی گران شد دیگر ارزان نمی شود.

اگر دالر ده هزار تومانی بهانه ای باشد 
خودروی  میلیونی  ده  گرانِی  برای 
داخلی، دالر پنج هزار تومانی قیمت 
نمی کند،  نصف  را  خودرویی  هیچ 
کرونا  دلیل  به  اگر  که  همانطور 
شده  که  شود،  گران  الکل  و  ماسک 
است، پس از اوِج بیماری و تعادل در 
این  قیمت  هیچگاه  تقاضا،  و  عرضه 
نمی گردد. بر  قبل  وضعیت  به   اقالم 

این که دستگاه های نظارتی و حمایت 
از حقوق مصرف کننده و... در کجای 
اهمیت  خیلی  دارند  قرار  جریان  این 
اقتصاد  می دانیم  نیک  که  ندارد،چرا 
سال هاست دچار ایرادات اساسی است 
جراحی  نیازمند  مفلوج  اقتصاد  این  و 
از  بهتر  و درمان است و چه درمانی 
رهبری  معظم  مقام  رهنمودهای 
و  داخلی  تولید  بر  چندباره  تاکید  و 
که  اینک  صنعت  بخش  از  حمایت 
پشت  دست های  رانت هاو  قولی  به 
پرده جمشید بسم هلل هاست که چوب 
قیمت و نبض بازار را تنظیم و کنترل 

می کنند. 
سایه  زیر  که  اقتصادی ای  مفسدان 
خود امثال طبری هارا دارند  و طبیعتًا 
مجری  از  ترس  بدون  قانون شکنی 

قانون خیلی ریسک ندارد.
در نهایت اگر رییس محترم قوه مجریه 
جسارِت رییس قوه قضاییه را در قطع 
ید مفسدین داشته باشد می توان افق 
روشن و عادلی که برای قوه قضاییه 
جامعه  و  دولت  برای  هستیم  متصور 
نیز امیدوار باشیم، در غیر این صورت، 
دست ها،  رانت هاو  این  تیِز  تبرهای 
خشک  و  قطع  را  ملت  امید  ریشه  

خواهند کرد.
انشااهلل جنبش های مطالبه گر جوانان 
و  است  داغ  روزها  این  که  انقالبی 
که  دادستان ها  جوان  نمایندگان 
موجب  کشیده اند  را  مفسدان  افسار 
خیر  و  برکت بیشتر و تسریع در روند 

فسادستیزی باشد.
از  بیرون  و  روشن  فردایی  امید  به 

سایه های منحوس فساد.

اقتصاد ایران نیازمند 
جراحی و درمان است

  محمدرضا کالئی در چهارمین نشست خبری 
شهردار مشهد که به همراه شورای معاونان 
شهرداری مشهد در محل سالن همایش های 
نمایشگاه بین المللی شهرداری مشهد برگزار 
دو  دوره خدمتم  ابتدای  از  کرد:  شد.اظهار 
راهبرد اصلی را دنبال کردیم؛ اول این که ما 
در هنگام آغاز کار با حجم زیادی از بدهی های 
سنگین مواجه بودیم و اوراقی که بابت قطار 
شهری خریداری شده بود، بازپرداخت نشده 
بودند و حدود پنج هزار و 800 میلیارد تومان 
بدهی معوقه در شهرداری وجود داشت که 
سررسید همه آن هاعمال از ابتدای سال 98 
شروع می شد، در واقع اگر در سال 98 برای 
هر ماه 10 میلیارد تومان هزینه داشتیم، حدود 
200 میلیارد تومان اقساط تعهدات قبلی هم 
داشتیم که به آن اضافه می شد و در کنار آن 
هزار میلیارد تومان بدهی به پیمانکاران نیز 
وجود داشت که خداراشکر در این دوران 83 
دستگاه در استان همچون ظرفیت تبصره 
پنج، دانشگاه فردوسی، نیروی انتظامی و... 
به ما کمک کردند و توانستیم تمام بدهی هارا 

تسویه کنیم.
به گزارش جام جم به نقل از پایگاه اطالع 
رسانی شهرداری مشهد، کالئی با اشاره به 
این که در فرآیند پروژه های عمرانی حدود 10 
هزار میلیارد تومان پروژه تعریف شده است، 
اضافه کرد: اگر امروز پیمانکاری بگوید که به 
دلیل کمبود بودجه، بدهی معوقه دارد، بنده 
شخصا پاسخگو خواهم بود، این در حالی 
است که دوره ای در تاریخ فعالیت شهرداری 
مشهد نبوده که کمتر از 400 الی 500 میلیارد 

تومان به پیمانکاران بدهکار نباشد.
وی گفت: مجموعه پروژه هایی که تعریف 
کرده ایم یا تعریف خواهیم کرد، همگی تا 
پایان این دوره مدیریت شهری خاتمه پیدا 
می کند و پیش پرداخت پروژه های بلند مدت 
نمی خواهیم  زیرا  پرداخت خواهد شد  نیز 
بدهی برای دوره های بعدی ایجاد شود و 

تمام پرداخت هاباید به روز باشد.
قرارگاه  با  حاضر  حال  در  افزود:  کالئی 
هزار  چند  پروژه  چندین  خاتم االنبیا)ص( 
میلیاردی اجرا شده است اما یک ریال در نقد 
و غیر نقد به آن هابدهکار نیستیم. در حال 
حاضر در ان شرایط اقتصادی، حدود چهار 
هزار نفر در پروژه زیر زمینی قطاری شهری در 
حال فعالیت هستند و همگی این را می دانیم 
که اگر تاخیری در پرداختی آنان ایجاد شود، 

کار را متوقف خواهند کرد.
وی بیان کرد: یکی از تالش های ما این است 
که هیچگونه باری بر دوش دوره بعدی نباشد 
و در این راستا امروز هیچگونه بدهی معوق در 
شهرداری مشهد وجود ندارد. نکته دوم این 
است که مجموعه پروژه های تعریف شده ما 
نباید ادامه دار باشد و تمامی پروژه هاباید تا 
آخر دوره کاری ما تمام شود اما از ابتدای سال 
99 پروژه های ادامه دار را تعریف کرده ایم 

و پیش  پرداخت آن نیز پرداخت خواهد شد.
وی افزود: در روز ابتدایی فعالیتم با حضور در 
شورای اسالمی شهر مشهد به اعضای شورای 

شهر تعهد کردم تا یک سال آینده بیش از پنج 
هزار میلیارد تومان بدهی را تسویه کنیم که 
در همان زمان هم یکی از اعضای شورا گفتند 
که اگر تا سال آینده 10 درصد از بدهی های 
قبلی تسویه شود، اتفاق بسیار بزرگی خواهد 
بود که خوشبختانه به فضل الهی و کمک همه 
دستگاه هادر استان تا عید همان سال بخش 
عمده ای از بدهی هاتسویه شد که این امر 
کمک بسیار زیادی به سبک شدن کار ما کرد.

در  اتفاق ها  این  همه  داد:  ادامه  کالئی 
تهران  است که شهردار  انجام شده  حالی 
اعالم می کند 53 میلیارد تومان بدهی دارد 
و در حال حاضر تمام پرداختی های آنان به 
است  پول  بهره  پرداخت  بر  بانک هامبنی 
ظرفیت های  دارای  تهران  که  صورتی  در 
بسیاری از جمله حضور شهردار تهران در 
هیات دولت است و نگاه متفاوتی به تهران به 
عنوان پایتخت و ... وجود دارد. اما تاکنون یک 
ریال از این بدهی تسویه نشده است و در کنار 
این بدهی هشت هزار میلیارد تومان بدهی به 
پیمانکاران نیز وجود دارد بنابراین موفقیت ما 

در استان مرهون موهبت الهی است.
بافت  مشکالت  رفع  برای 
پیرامون حرم مطهر باید نگاه رو به 

آینده داشت
شهردار مشهد در خصوص بافت پیرامونی 
دارای  موضوع  این  کرد:  بیان  مطهر  حرم 
سابقه طوالنی است، واقعیت این است که 
سرعت رسیدن به اهداف آن کسی را راضی 
و  فراز  و  نفعان  ذی  دارای  و  است  نکرده 
نشیب های زیادی است اما چیزی که نیازمند 
میان عناصر  آن هستیم، وجود هماهنگی 

مختلف تصمیم گیری است.

با  پروژه  این  حاضر  حال  در  افزود:  وی 
اول  است؛  مواجه  چالش ها  از  مجموعه  ای 
این  خصوص  در  گیری  تصمیم  آیا  این که 
پروژه با تهران است یا به نهاد های موجود در 
استان خراسان سپرده می شود؟ چالش دوم 
تامین منابع مالی طرح است و این که آیا برای 
تصمیمات اتخاذ شده منابع مالی تامین شده 
است یا خیر که در این راستا دو دیدگاه وجود دارد 
اول این که برخی فقط ایده های خود را مطرح 
می کنند اما برای برخی دیگر تحقق طرح مهم 
است و چالش سوم نگاه به گذشته و آینده است، 
برخی معتقدند که که باید به گذشته نگاه کرد 
و مشکالت را ریشه یابی کرد اما برخی دیگر 
معتقدند که نگاه به گذشته سبب طوالنی شدن 

کار می شود و باید گذشته را فراموش کرده و به 
آینده فکر کنیم.کالئی با بیان این نکات ادامه 
داد: این سه چالش سبب گروه بندی در طرح 
شده است و نمی توان پیش بینی کرد که کدام 
یک از آن هاغلبه خواهد کرد، پیش بینی من این 
است که فرآیند این چالش هاهمچنان زمان بر 
خواهد بود. ما از روز اول یک راهبرد مشخص 
کرده ایم و باید آن را ادامه دهیم و آن این است 
که در تصمیمات کالن ذی نفعان زیادی وجود 
دارد و هیچ یک از نهاد هابه تنهایی نمی توانند 
اجرای کار را بر عهده بگیرد. ما می خواهیم 
بافت اطراف حرم، کارگاه ساختمانی نباشد و به 
آماده سازی آن برای خدمت رسانی به زائران 
بپردازیم و کارخود را از ابتدا با این رویکرد آغاز 
کردیم و مجموع اقدامات ما تا کنون فارغ از 
بحث و جدل هاتنها اتفاقات رخ داده بوده است و 
چهار صورت جلسه میان وزیر راه و شهرسازی، 
استاندار و سایر مسئوالن وجود داشته اما به 

ثمر ننشسته است.
وی در خصوص چالش هاو حقوق مکتسبه 
در این منطقه بیان کرد: در تعریف حقوق 
مکتسبه اختالف نظرهایی وجود دارد و در 
حال حاضر 290 پروژه در بافت پیرامون حرم 

درگیر حقوق مکتسبه هستند.
شهردار مشهد بیان کرد: این هفته در شورای 
عالی شهرسازی شیوه نامه ای تصویب شده، 
انواع پروژه هاتقسیم بندی و دستورالعمل های 
الزم برای آن هانوشته شده است که برخی از 
بندهای آن سبب موضع گیری پیمانکاران 
شده است.کالئی خاطرنشان کرد: من برای 
در  موجود  عظیم  ظرفیت  سرمایه گذاران، 
پیرامون حرم و نبود همبستگی بسیار ناراحت 
هستم. موقعیت ما در مشهد بسیار باالتر از 
شهرهای دیگر است، هفته گذشته در جلسه 
طرح توس، گفتم که این طرح در دی ماه 
97 آماده شده اما در این یک سال و نیم تنها 
سه جلسه  برگزار شده است و آیا یک نفر از 
افراد حاضر در جلسه سه سال گذشته توس 
را دیده اند؟ باید برای توس به استان اختیار 

بدهند.
 هزینه نگهداری شهر مشهد در 
بوده  تومان  میلیارد  سه   96 سال 

است

تا  شهر  داری  نگه  هزینه  مشهد  شهردار 
تومان  میلیارد   3 روزی   96 سال  پایان 
عنوان کرد و گفت: در حال حاضر این رقم 
به روزی 11 میلیارد تومان رسیده است و 
به دلیل ویروس کرونا در سه ماهه ابتدایی 
کاهش درصد   20 حدود  جاری   سال 

 در آمد داشته ایم.
کل  رئیس  پرونده  با  رابطه  در  کالئی 
دادگستری خراسان رضوی هم اظهار کرد: 
این پرونده نیز مانند دیگر پرونده هااست. اگر 
تمرکز را روی کار نمی گذاشتیم، اکنون درگیر 
حواشی بودیم. برخی مطالبات عنوان شده در 

این باره از روی حب و بغض است.
 بهای حمل و نقل عمومی نباید  به 
مقداری باشد که تاکسیران بگوید 

کار نمی کنم
حمل  بهای  خصوص  در  مشهد  شهردار 
جمله؛  هزینه هااز  گفت:  عمومی  نقل  و 
سوخت، قطعات یدکی، اتوبوس و دستمزد 
افزایش پیدا کرده است.وی افزود: این در 
حالی است که دولت سهم خود را از حمل 
و نقل عمومی نمی دهد و ما سهم دولت را 
پرداخت می کنیم تا به شهروندان فشار نیاید. 
وی با بیان این که در این بخش شهرداری 
گرفته  نظر  در  حداقلی  سهم  مردم  برای 
قرار  باز هم  نهایت  در  اظهار کرد:  است، 
از سهم  اتوبوسرانی بخشی  شده سازمان 
اضافه  کند.کالئی  پرداخت  را  شهروندان 
کرد: با وجود هزینه چند برابری هر سفر تنها 
100تومان به کرایه بلیت اتوبوس افزوده 
 شده است که اواسط هفته یا هفته آینده

 اعمال خواهد شد. شهردار مشهد اضافه 
کرد:  به هرحال در تعیین نرخ کرایه حمل 
ونقل عمومی نباید طوری شود که تاکسیران 
بگوید برای من فعالیت با این هزینه ها صرف 
نمی کند.وی در خصوص فعالیت های پروژه 
قطار شهری مشهد نیز اظهار کرد: سال 97 
شهرداری  تومان  900میلیارد  با  همزمان 
تهران، شهرداری مشهد 700میلیارد تومان 
منتشر  قطارشهری  برای  مشارکت  اوراق 
کرد، ما این 700 میلیارد تومان را خرج کردیم 
و تمام آن وارد پروژه شد اما شهرداری تهران 

حتی نتوانسته آن را از بانک برداشت کند.

در نشست شهردار مشهد به همراه شورای معاونان مطرح شد؛

اتمام پروژه  های شهرداری بدون بدهی در دوره 
فعلی مدیریت شهری

 عیسی شریعتی

 منتقد اجتماعی
 و تحلیلگر رسانه 

یکی از تالش های ما این 
است که هیچگونه باری 

بر دوش دوره بعدی 
نباشد و در این راستا 
امروز هیچگونه بدهی 

معوق در شهرداری 
مشهد وجود ندارد


