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قوه قضائیه موظف به ارائه گزارش ساالنه از
دارایی مسئوالن شد

...

استاندار از ابالغ بخشی از مطالبات خراسان رضوی ،رهاورد سفر هیئت دولت
خبر داد

یادداشت روز

 607میلیارد تومان در راه خراسان رضوی

علی ولی زاده

political@khorasannews.com

آخرین پیام هاشمی

وداع تاریخی ایران با آیتا ...هاشمی رفسنجانی پیامهای متعددی داشت
که در این مختصر نمی گنجد ،تشییع جنازه آنچنان با شکوه و پرجمعیت
بود که نمی توان ب��رای آن به ج��ز «وداع تاریخی ایران» در ای��ن مقطع نام
دیگری انتخاب کرد.
همه بودند از رهبری معظم انقالب ،رئیس جمهور تا مردم عادی و نه فقط
تهرانیها بلکه از سراسر ایران و حتی برخی شخصیتهای خارجی حضور
داشتند و این نوع حضور مولفههای یک مراسم ویژه را در قاب مراسمها به
تصویر کشیده که دارای تفاسیر گوناگون است.
ارتحال آیت ا ...به دلیل ناگهان��ی بودن برای مردم ایران ش��وک آور بود و
همین شوک در مراسم وداع برای جهانیان ایجاد شد .آنان باور نداشتند
این چنین شکوهی ملت خلق کند.
نکته بس��یار مهمی ک��ه در مراس��م تش��ییع ب��ه ی��ادگار مان��ده قدردانی و
قدرشناسی مردم از خدمت بود .مراسم دیروز نشان داد خدمت قابی است
کهدرطولزمانپیرنمیشودوهمچنانجواندرقابدلهاباقیمیماند.
مراسم دیروز بیش��تر از آن که بدرقه یک عالم مجاهد ،مفس��ر قرآن و مدیر
مدبر ومخلص باشد ،عیاری بود برای وفاداری مردم به انقالب اسالمی و
نظام جمهوری اسالمی ،آنها آمده بودند تا یار امام انقالب ،عضو شورای
انقالب ،رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی ،رئی��س جمه��وری در  2دوره،
فرمانده جنگ و رئیس مجمع تش��خیص مصلحت نظام را تش��ییع کنند،
ش��خصیتی که از اس��توانه های انقالب از قب��ل از پیروزی ب��ود و در حالی
که رئیس مجمع تش��خیص مصلحت نظام بود به دعوت حق لبیک گفت.
حضور مردم برای یک ش��خصیت ای��ن چنینی را در ن��گاه منصفانه باید به
نظام متوجه دانس��ت و باید گفت این نوع مراس��م نظرسنجی واقعی برای
نظام است و نه غیر آن .چرا که همه آنها که دیروز برای بدرقه این یار دیرین
انقالب به خیابان آمده بودند ورای همه اختالف نظر ها و سلیقه هایی که
با هم داشتند در یک چیز متفق القول و هم نظرند و آن هم این که «هاشمی
هیچگاه در حفظ و رعایت مصلحت نظام تردیدی به خود راهنداد هرچند با
شیوه و سبک و سیاق خودش».
قطعا مولفه اصلی این اجتماع تاریخی ،عیار محبوبیت موثرین انقالب را
نشان می دهد اگرچه مولفه های دیگری هم در این نوع اجتماعات وجود
دارد که نمی شود آن را منکر شد .به نظر می رس��د اگر مولفه های دیگر از
قبیل این که جریانی به این نوع مراس��م نگاه کنیم و یا مولفه های مش��ابه
دیگر،بدیهیاستتفسیردرستیازایناجتماعنکردیموازعظمتوشکوه
آن کاستهایم .اجتماع دیروز نه جریانی و نه استانی بلکه حضوری همگانی
بود که تمامی تفکرات و سلیقه ها و همه اقشار حضور فعالی داشتند و این
مسئله به خوبی در آن مش��هود بود و نمی توان آن را در بخشی دون بخش
دیگر خالصه کرد.
نگاه بخش��ی نگری و جریانی ،به پیام این حضور ضربه می زد و به آن هایی
کمک میکند که میخواهند پیامهای مردم را از هدف آن دورکنند و حمل
برهدف دیگر نمایند.
جان س��خن این که اجتماع بزرگ دیروز  2پیام روشن داشت« :پیرنشدن
خدمت صادقانه در قالب قدرشناسی از یار دیرینه انقالب» و دیگر پیام آن
هم «عیاری شد برای میزان وفاداری مردم به انقالب».

رستم زاده -اس��تاندار با اشاره به پیگیری های
صورت گرفته در خصوص جذب اعتبارات وعده
داده شده در سفر رئیس جمهور ،هیئت دولت و
دیگر مسئوالن بلند پایه کشوربه استان ،از ابالغ
ص��د درصدی برخ��ی ردیف ه��ا به میزان ش��ش
هزار و  68میلیارد ریال به دس��تگاه های ملی و
اس��تانیخبرداد.
به گزارش خراس��ان رضوی ،علیرضا رشیدیان
ظه��ر دوش��نبه در نشس��ت مرک��ز خدم��ات
س��رمایه گذاری خراس��ان رضوی با اع�لام این
خب��ر در جم��ع خبرن��گاران گف��ت :پنج ه��زار و
280میلیارد ریال از این میزان به دستگاه های
مل��ی و 248میلی��ارد ری��ال ب��ه دس��تگاه های
استانی ابالغ شده که الزم است تا دستگاه های
اجرایی اس��تان هر چه س��ریع تر ب��رای دریافت
و تحقق آن اق��دام کنند .رضا جمش��یدی رئیس
سازمان برنامه و بودجه استان درباره جزئیات این
ابالغ به خراسان رضوی گفت :این 606میلیارد

و 800میلیون تومان برای تکمیل و بهره برداری
از طرح های نیمه تمام و جدیدی که در سفر های
گذش��ته رئیس جمهور و هیئت دولت به اس��تان
مورد بازدید و بررس��ی و تصویب قرار گرفته است
اختصاص یافت��ه و پروژه ه��ای مهمی ک��ه در این
میان اعتبار بیش��تری را دریافت می کنند شامل
175میلی��ارد تومان برای س��اماندهی حاش��یه
شهر مشهد120،میلیارد تومان برای ساماندهی
حاشیه کشف رود 10،میلیارد تومان برای اجرای
کمربند س��بز جنوب��ی90 ،میلیارد توم��ان برای
قطار حومه ای مشهدـ گلبهار 15 ،میلیارد تومان
برای قطار ش��هری مش��هد100 ،میلیارد تومان
برای آب رس��انی با لوله به مزارع کشاورزی ،پنج
میلیارد تومان ب��رای مجتمع فرهنگ��ی قوچان و
همچنین اعتبارات دیگری برای نوسازی ناوگان
اتوبوس��رانی مش��هد ،بیمارس��تان فریم��ان و...
می شود.مش��روح این گزارش امروز در صفحه 2
روزنامه خراسان رضوی منتشر شده است.

درپی دریافت دعوتنامه رسمی عربستان برای حج

قاضی عسکر :هیئت ایرانی برای مذاکره به عربستان
اعزام می شود

درنشست ش��ورای برنامه ریزی و هماهنگی بعثه
مقاممعظمرهبریوسازمانحجوزیارتمقررشد
مقدمات الزم برای شرکت در مذاکرات دو جانبه
با مسئوالن حج عربس��تان در خصوص حج سال
 1396فراهم ش��ود.وی لزوم س��رعت بخشیدن
به فعالیت کمیته های کارشناسی برای مشخص
کردن محورهای مذاکرات و نکات مورد نظربرای
حج گزاری زائران ایرانی را خواستار شد و گفت:
تمامی امور مرتبط با حج ازجمله اسکان ،تغذیه،
امور پزشکی ،حمل و نقل و امنیت حجاج ،مسائل
بانکی و کنس��ولی و ...باید س��ریعا کارشناسی و
راهکار مناس��ب اندیشیده ش��ود.در این نشست
حمید محمدی سرپرس��ت س��ازمان حج وزیارت
و مدی��ران بخش های مختل��ف در این س��ازمان و
بعثه مق��ام معظ��م رهبری ب��ه بیان نقط��ه نظرات
خود درباره مشکالت اجرایی و انتظاراتی که باید
درمذاکرات دوطرف مطرح شود ،پرداخت و تاکید
کرد که برای اعزام زائ��ران ایرانی به حج  96باید
مقدمات الزم درایران وعربستان فراهم شود و با
توجه به قطع روابط دو کشور و فرصت باقیمانده،
عربستان باید در مواردی که به این کشور مربوط

است ،همکاری نماید.
نماینده ولی فقیه درامورحج و زیارت در ادامه این
جلسه از مسئوالن حوزه های مختلف در سازمان
حج و زیارت و بعثه مقام معظم رهبری خواست که
اجرایی کردن محورهای ستادی را در برنامه خود
قرار دهند و درخصوص نحوه ثبت نام از زائران با
توجه به مالحظاتی که وجود دارد سیاستگذاری
نمایند.
در این جلسه فرهاد پرورش مدیرعامل هواپیمایی
جمهوری اس�لامی ایران (هما) نی��ز درخصوص
آمادگیها و تمهیدات این شرکت برای پروازهای
حج گزارشی ارائه کرد و قرار شد محور های مورد
نظرهواپیمایی هما جمع بندی و به س��ازمان حج
ارائ��ه شود.حجت االس�لام والمس��لمین قاضی
عس��کربا اش��اره به این ک��ه هیئ��ت ایران��ی برای
مذاکره به عربستان اعزام خواهد شد ،تاکید کرد:
درمذاکراتباطرفمقابلخواستههایجمهوری
اس�لامی ایران ازجمله ام��ور مربوط به ش��هدای
مسجد الحرام و منا مطرح خواهد شد و امیدواریم
زمینه ،برای انجام حجی باشکوه ،عزتمند همراه
با آرامش و امنیت زائران فراهم شود.

در جریان بررسی الیحه برنامه ششم نمایندگان مجلس با تصویب ماده 135این الیحه قوه قضائیه را موظف کردند ساالنه گزارشی از دارایی و اموال مسئوالن به مجلس ارائه کند .براساس این مصوبه قوه قضائیه موظف
شد از سال اول اجرای برنامه ششم ،به طور ساالنه گزارش نحوه اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات ،مسئوالن و کارگزاران جمهوری اسالمی ایران مصوب  ،1394/8/9شامل تعداد مشموالن این قانون ،تعداد
افرادی که در اجرای قانون مذکور فهرست دارایی خود را تقدیم کردهاند و تعداد کسانی که از اجرای تکلیف قانون مذکور استنکاف کردهاند و نحوه برخورد با آنها را به مجلس شورای اسالمی ارائه دهد.

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

••پرونده «زندگی سالم» روز یک شنبه درباره فرشته
های در راه مانده ،بسیار عالی و تامل برانگیز بود ،ولی
من با این نظر مخالفم چرا که هیچ مادری از فرزندش
نمی گذرد حتی مادر معتاد .هستند مادران معتادی
که بعد از تولد به بهای جان خودشان از فرزندشان به
نحو مطلوب نگهداری می کنند .لطفا همه را به یک
چشم نبینید!
••صدا و سیما این همه شبکه در تلویزیون ایجاد کرده ولی
سریالهایخوبیندارد.لطفاازسریالهایقدیمیپخش
کنید.مثلآینهعبرت،سلطانوشبان.
••لطفا به مسئوالن بگویید که شبکه دیجیتال روستای
اسالم قلعه سرخس را راه اندازی کنند .جوانان از تماشای
مسابقاتفوتبالخارجیمحرومهستند.
••بایدقانونیبهتصویببرسدکهاگرهرکسیدرهرمسندی
کاریانجامدهدکهباعثآسیبرساندنبهاجتماعومردم
شودسریعاورااعدامکنندتادیگرشاهدبهتاراجرفتنبیت
المالنباشیم.
••رازموفقیتوپیشرفتخیلیازکشورهایدنیامثلچین
و ژاپن و  ...این است که هر مسئولی هر کاری کرد سریع
در معرض قضاوت عموم قرار می گیرد در این جاست که
هیچکسجراتکارخالفپیدانمیکند.
••درپاسخبهپسریکه 19دیپیامدادهبود 30سالهاست
وکسیدرخانوادهبهفکرایشاننیستکهازدواجکند،من
آمادگی دارم تا بیاید خواستگاری دختر من .فقط بگوید از
نظرتحصیلیوخانوادگیچهشرایطیدارد.
••در شگفتم جوانی که خانه و خودرو دارد ،هنوز نتوانسته
همسرمناسبپیداکند!
••واقعاممنونبهخاطرصفحه«جوانه»لطفابگوییدچطور
برایاینصفحهعکسبفرستم.
••اگروام 60و 90میلیونیمسکنهمبهروستاییانمحترم
تعلقگیرد،ایرانبهشتگردشگریمیشود.
••منبههمراهتعدادیازجانبازانشهرستانتربتحیدریه
ازاظهاراتجنابآقایغالمرضابنیاسدیمورخ 19دی
برایجانبازانازتهقلبتشکرمیکنیم.خداوندیارویاورت
ایجوانمرد.
••جناب زائ��ری ممنون« .چرا این قدر آشفته ایم» حرف
دلمانبود.
••آق��ای برانکو از شما توقع نمی رفت که بازیچه دست
مخالفانکینهتوزکیروشقراربگیری!
••چرا در مساجد ،نمازخانه بانوان را که هم بچه دارند و هم
باردار یا دردمندند در طبقه باال قرار می دهند که 20پله را
باالبروند؟!
••دوس��ت عزیز ران��ن��ده تاکسی که خ��واه��ان ب��رخ��ورد با
مسافرکشهایشخصیهستید،درایامعیدوتابستانکه

پیامك2000999 :

تلگرام09033337010:

فقطدربستیسوارمیکنیدهمینمسافربرهایشخصی
بهدادمامیرسند.احتماالبازاردربستیخراباست!(درد
دلیکمسافر)
••آقایان استقاللی لطفا خودتان را پرسپولیسی دو آتشه
نشان ندهید! قابل توجه عزیزی که خود را به عنوان
پرسپولیسی معرفی ک��رده و به برانکو تاخته ب��ود! 40
میلیون هوادار پشت برانکوهستند .هفتمین استعفای
کی روش طی شش سال رکورد جهانی است!
••واقعا درست است که 230هزار تومان جریمه بشوی،
آن را هم نداشته باشی و بعد از مدتی دو برابر شود؟! به خدا
انصاف نیست .خطا ک��ردم ،قبول دارم ،اما درآم��دی هم
ندارم.خداکمکماکند.
••واقعاادارهراهنماییورانندگیدرزمینهاستفادهازتلفن
همراه هنگام رانندگی هیچ کاری نکرده و فقط به جریمه
بسندهکردهاست.مطمئنباشندکهاستفادهازتلفنهمراه
برایهمهدردسردرستخواهدکرد.
••خدارحمتکندآقایهاشمیرفسنجانیرا،زیرااوقطعا
جوانمردوواقعامردبود.
••ضایعه جانگداز رحلت آیت ا ...هاشمی رفسنجانی،
رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام را به محضر
مقام معظم رهبری ،بیت معظم له و مردم شریف ایران
تسلیت عرض می کنیم.
•• در زمان حیات آیت ا ...رفسنجانی چقدر ایشان را اذیت
کردند! چقدر تهمت به ایشان زدند .مردم تو را شناختند
آق��ای رفسنجانی .خداوند ایشان را بیامرزد .ام��ام(ره)
فرمودند که هاشمی زنده است چون نهضت زنده است.
روحششادباشد.
•• کسانی که پشت سرهاشمی رفسنجانی غیبت کردند
و باعث اذیت و آزار ایشان شدند ،همگی مدیون ایشان
هستند و باید حاللیت بطلبند .در هشتسالجنگبدون
کوچک ترین تورمی جامعه را اداره کردند .روحش شاد،
یادشگرامی.
••رحلت جانگداز یار دیرین رهبری و مدافع ارزش های
انقالبی را به ساحت رهبر انقالب و رئیس جمهور و هیئت
دولت و خانواده محترم ایشان تسلیت عرض می کنم.
امیدوارم خداوند تبارک و تعالی روح ایشان را با شهدا و
امام شهدا محشور فرماید.
•• بااینکهگاهیازاظهارنظراتمرحومرفسنجانیناراحت
می شدم ولی با خبر فوت ایشان تنم لرزید و اشک ریختم.
برای نظام خدمات زیادی داشته اند .خدا همه رفتگان را
بیامرزدوعاقبتبهخیربگرداند.
••فقدانتأسفبارودرگذشتآیتا...هاشمیرفسنجانی،
یار دیرین و صدیق امام و رهبری و رئیس مجمع تشخیص
مصلحتنظامرابهعمومملتایرانتسلیتوتعزیتعرض

نمابر05137009129 :

میکنم.شادیروحشصلواتیهدیهکنیم.
••فوتآقایهاشمیرفسنجانیبسیارتأسفآورودردناک
است.بهروزنامهخراسانومردمایرانتسلیتمیگویم.
••درگذشت آیت ا ...اکبر هاشمی رفسنجانی (س��ردار
سازندگی) را به ملت و مردم قدرشناس کشورمان تسلیت
عرضمیکنیم.
••آقای هاشمی رفسنجانی با انقالب زاده شد و با انقالب
زیست و با انقالب رفت .ضایعه ارتحال ایشان را به مقام
معظم رهبری ،علمای اعالم ،حوزه های علمیه ،مراجع
عظام تقلید و خانواده معظم شهدا و امت شهیدپرور و
انقالبی و ایثارگر تسلیت می گویم! روحش شاد و یادش
گرامی و راهش پر رهرو!
••سردارسازندگیایرانخدانگهدار.روحششادویادش
گرامی!
••رحلت جانگداز و ناگهانی یار و همسنگر دیرین انقالب
و رهبری ،س��ردار سازندگی حضرت آی��ت ا ...هاشمی
رفسنجانی را خدمت ملت شریف ایران و دولت خدمتگزار
ورهبرمعظمانقالبتسلیتعرضمیکنموغفرانواسعه
الهیرابرایایشانازخداوندمتعالخواستارم.
••رحلت ملکوتی امیرکبیر انقالب ،یادگار دوران نهضت
اسالمی ،س��ردار سازندگی و مرد روزه��ای سخت را به
ارادتمندانآنسیاستمدارکهنسالتسلیتمیگویم.
••با عرض تسلیت به همه هموطنان ،امیرکبیر ایران بعد از
عمری مجاهدت و دلسوزی آرام گرفت .جایت همیشه در
قلبهایماخالیاست.
••با رحلت آیت ا ...هاشمی رفسنجانی ،مردم پشتیبانی
مهربانوانقالبی،ستونیمحکموبیبدیلراازدستدادند.
روحششاد.
••چرا تعداد زیاد زندانیان کشور را به گوش مسئوالن نمی
رسانید؟
••آلودگی هوا از مرز هشدار هم گذشته .برای کودکان
استثنایی به ویژه دانش آموزان اوتیسم ،آلودگی هوا مانند
سم خطرناک است و ضرر دارد .خواهشمندم روزهایی که
هوااینقدرآلودهاستمدارساستثناییتعطیلشود.
••متاسفانه برخی سایت های ف��روش اینترنتی که از
امکانات تبلیغات گسترده تلویزیونی هم برخوردارند،
هیچ پاسخ گویی ندارند و نظریات منفی را درباره تجربه
خریداران از وسیله خریداری شده منتشر نمی کنند.
••من درست رانندگی کردم و هشت سال بدون خسارت
گذراندم .بیمه نامه شخص ثالث را بیمه گذار باید هنگام
فروشوسیلهبهناممنکهدقیقوبامالحظهبودمصادرکند
نهبرایخودرویآهنپاره!
••از قانونی که مجلس دو ماه قبل برای وام های زیر صد
میلیونتصویبکردچهخبر؟کیاجرامیشود؟
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