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دولت مجوز انعقاد قرارداد مشارکت برای راه آهن
جوین  -اسفراین  -بجنورد را صادر کرد

...

یادداشت روز
محمد سلطانی فر

معاون امور مطبوعاتی و اطالع رسانی وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی

بیست هزارمین
شماره ات مبارک
رسیدن شماره های روزنامه خراسان به
 20هزار ،یک خبر خوب برای اهالی رسانه
و روزنامه است .خراسانی که در هفتادمین
ســال فعالیتش ،هــمــواره رســانــه مرجع و
بالمنازع در شــرق کشور بــوده اســت .این
بالندگی و رشد روزنامه خراسان مدیون دو
مسئله است  :مشی اعتدالی مدیران این
روزنامه و گرایش مردمی روزنامه نگاران
خراسان در تمام این  70سال.
راز بقای خراسان در این وانفسای حیات
روزنامه ها ،توجه به نیازهای مخاطبان،
تطبیق پذیری روزنامه با شرایط اجتماعی و
اقتصادی کشور بوده است .روزنامه خراسان
در طول این  70سال چند نسل از روزنامه
نگاران پر تجربه را تربیت کرده و جزو معدود
روزنامه های ایــران است که روزنامه نگار
بازنشسته دارد.
خراسان همواره خواندنی بــوده و در فراز
و نشیب های سیاسی و اجتماعی ،حرفی
برای گفتن داشته است .روزنامه خراسان
با راه انــدازی روزنامه های استانی و دفاتر
نمایندگی در دیگر استان های کشور نشان
داده که قد و قواره اش فراتر از تصور عمومی
درباره روزنامه هایی است که در شهری به
جز تهران منتشر می شوند .خراسان قطعا
پر نفوذ ترین روزنامه سراسری ایران است
که در خارج از تهران تولید و منتشر می شود.
تولید محتوا در پهنه ای که زبانزد شعر و
فرهنگ و ادب است و برای مردمی که خود
سخندان و سخن سنج و سخنور هستند
کـــاری بــس مشکل تــر از دیــگــر مناطق
جغرافیایی ایــران اســت و به قــول آن شعر
معروف «برادر جان خراسان است این جا /
سخن گفتن نه آسان است این جا» .
بــه هــمــه روزنـــامـــه نـــگـــاران خـــراســـان از
نویسندگان  ،خبرنگاران  ،گزارشگران و
عکاسان گرفته تا ویراستاران و صفحه آراها
و گرافیست ها و دبیران گــروه و سردبیر و
مدیران و کارکنان ،این مناسبت نمادین را
تبریک می گویم و برای همه آن ها آرزوی
سالمتی و موفقیت روز افزون دارم.

با حکم رهبر معظم انقالب اسالمی

آیت ا ...آملی رئیس مجمع تشخیص مصلحت و
عضو فقهای شورای نگهبان شد
درفرصتزمانیمناسبباتنسیقاموردرقوهقضاییه
محضگردید
درمسئولیتهایخطیریادشده ُم َت ّ
رهبر معظم انقالب اسالمی در حکمی آیتا...
آمــلــی الریــجــانــی را بــه عــنــوان رئــیــس مجمع
تشخیص مصلحت نظام و عضو فقهای شورای
نگهبان منصوب کــردنــد .بــه گـــزارش پایگاه
اطــاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثــار آیــت ا...
خامنه ای ،متن حکم رهبر انقالب اسالمی
به این شرح است :بسم ا ...الرحمن الرحیم،
آیــت ا ...جناب آقــای حــاج شیخ صــادق آملی
الریجانی دامــت توفیقاته ،بــا توجه بــه نقش
بیبدیل مجمع تشخیص مصلحت نظام در اداره
وقوامواستحکامنظاممقدسجمهوریاسالمی
وباعنایتبهارتحالعالممجاهدآیتا...هاشمی
شاهرودی رحمةا...علیه و ضرورت سامانیابی
هر چه سریع تر ارکــان مجمع ،جناب عالی را
به ریاست آن مجمع مهم و تأثیرگذار و نیز به
عضویت فقهای شورای محترم نگهبان منصوب
میکنم .همانطور که پیش از این در حکم دوره
جدید آمده است ،مجمع در این دوره عهدهدار

مسئولیت مهم و اساسی تغییرات در ساختار و
محتوای آن نهاد مؤثر و مهم نیز میباشد که با
توجه به سابقه برجسته و ارزشمند جناب عالی
در شورای نگهبان و مدیریت پر تالش و عالمانه
و مخلصانه بر قوه قضاییه ،امید میرود با حضور
فعال و عالمانه اعضای محترم مجمع تشخیص
مصلحت نظام و ایفای نقش مؤثر دبیرخانه و
دبیر محترم در انجام وظایف خود تحت نظارت
و اشراف ریاست مجمع ،مسئولیتهای محوله
در این دوره در کمال اتقان و به بهترین وجه به
انجام برسد .با عنایت به اهمیت مسئولیت ها در
مجمع و شورای نگهبان انتظار میرود در فرصت
زمانی مناسب ،با تنسیق امور در قوه قضاییه،
محض
در مسئولیتهای خطیر یــادشــده ُم َت ّ
گردید .از خداوند متعال توفیق وافــر و کمک
همهجانبهاش را بــرای آن جناب و همکاران
مسئلت می نمایم.والسالم علیکم و رحمةا....
سیدعلی خامنهای ۹ .دی»۹۷
ّ

پیام وزیر کشور به مناسبت انتشار بیست هزارمین
شماره روزنامه خراسان
دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی وزیــر کشور
همزمانباانتشاربیستهزارمینشمارهروزنامه
خراساندرپیامیایندستاوردرا«گواههمتبلند
و اراده مصمم و پشتکار نستوه دست اندرکاران
این روزنامه» دانست .متن پیام رحمانی فضلی
به شرح زیر است« :روزنامه خراسان برای این
جانب که سال ها افتخار و توفیق خدمت در آن
دیار پرفیض و معنوی را داشته ام همواره یادآور
خاطراتوافتخاراتشیرینوماندگاربودهاست
 .رسیدن به بیست هزارمین شماره این روزنامه
نشان از همت بلند ،اراده مصمم و پشتکار نستوه
دستاندرکاراناینروزنامهبرایپیشبردوتحقق
اهــداف عالی دینی  ،تحکیم وحدت و انسجام
ملی و ترویج سجایا و مکارم اخالقی و انسانی آن
روزنامهداشتهوبحمدا...والحقروزنامهخراسان
در تمامی این عرصه ها چه خوش درخشیده
است .در شرایط تاریخی حاضر که رسانه های
نوشتاری ،شنیداری و دیداری جبهه استکبار در
منطقه و جهان ،تمام هم و غم خود را به تبلیغات
شوم و مسموم علیه جمهوری اسالمی ایران و

پاشیدن بذر نفاق و ایجاد یأس و ناامیدی در بین
مردم شریف و عزیز این مرز و بوم معطوف کرده
اند و البته طرفی از آن نخواهند بست؛ کوشش
مطبوعات و اصحاب شریف رسانه باالخص
روزنامه سربلند خراسان کما فی السابق باید
پیشقراول منادی وحدت و همدلی و نویدبخش
امید به فــرداهــای هرچه بهتر ،بــرای ساختن
ایرانی آرمانی و آباد و سرفرازی هرایرانی باشد و
انشاءا...چنیننیزخواهدشد.اینجانبضمن
تبریکانتشاربیستهزارمینشمارهآنروزنامه
به همه دست اندرکاران و تالشگران روزنامه
وزین خراسان  ،توفیق روز افزون تان را در مسیر
اطالع رسانی دقیق و در راستای تامین منافع
ملیومصلحتعمومیازدرگاهحضرتاحدیت
خواستارم».

با وجود افزایش اعتبار در الیحه بودجه 98

اعتبارات راه های خراسان جنوبی به نیمه راه نرسید

فــرخ نـــژاد -آن طــور کــه رئیس اداره
برنامه و بودجه اداره کل راه و شهرسازی
خــراســان جــنــوبــی از جــــداول الیحه
بــودجــه  98اســتــخــراج کـــرده اســت،
منابع مــصــوب پــــروژه ه ــای راه های
مواصالتی استان از منابع ملی در این
الیحه نسبت به امسال حدود 32درصد
افــزایــش نشان می دهــد ،یعنی حدود
 128میلیارد تومان منابع پــروژه های
راه سازی استان نسبت به امسال بیشتر
شده است .مهندس «ولی پور»  ،کارشناس بودجه با اشــاره به قرار گرفتن
دو راهگذر از  10راهگذر مهم کشور در محورهای مواصالتی خراسان
جنوبی می گوید :منابع اعتباری مصوب الیحه بودجه  98دو راهگذر شرق
و کویر نسبت به امسال حدود  70درصد افزایش دارد که مهم ترین آن محور
بیرجند -قاین است و افزایش اعتبار آن به حدود  52درصد می رسد ،یعنی
امسال 21میلیارد تومان اعتبار مصوب داشت که در الیحه بودجه 98به32
میلیاردتومانافزایشیافت.وییادآورمیشود:هرچندشاهدافزایشبودجه
پروژه های راه سازی استان هستیم اما نسبت به اعتباری که عملیاتی شدن
این پروژه ها نیاز دارد ،خیلی کم است .او مطالبه پیمانکاران راه سازی را در
استانحدود 160میلیاردتومانبرآوردمیکندکهفقط 70میلیاردتومانآن

مربوط به طلب پیمانکاران راهگذرهای
شرقوکویراست.ولیپوراعتبارمصوب
الیحه بودجه  98را بــرای دو راهگذر
شرق و کویر حدود  66میلیارد تومان
اعالمواظهارمیکند:باتوجهبهمطالبه
 70میلیارد تومانی پیمانکاران این دو
راهگذر،اگراعتبارمصوبتخصیصیابد
نیزبدهیپیمانکارانتسویهنخواهدشد.
ویاعتبارموردنیازپروژههایراه سازی
استان را هــزار و  400میلیارد تومان
برآورد می کند که اعتبار مصوب حدود  128میلیارد تومانی الیحه بودجه
 98درمقابلنیاز،بسیارناچیزاستطوریکهبرایتکمیلواتمامپروژههای
دوراهگذرشرقوکویر 750میلیاردتوماننیازاست.اینکارشناسبودجه،
اعتبار مصوب پروژه راه آهن استان را در بودجه امسال  5.5میلیارد تومان
اعالم و اظهار می کند :در الیحه بودجه  98اعتبار این پروژه به  16میلیارد
تومان افزایش یافته است که نسبت به امسال  2.5برابر افزایش دارد اما با
توجه به این که برای اجرای هر کیلومتر راه آهن حدود هشت میلیارد تومان
نیازاستو 426کیلومترازپروژهراهآهنچابهار-زاهدان-بیرجند-مشهد
درحوزهخراسانجنوبیقراردارد،عملیاتیشدنآنسههزارو 400تا500
میلیاردتوماناعتبارمیخواهدکهاینرقمبسیارناچیزاست.

رئیس جدید دانشگاه آزاد اسالمی خراسان رضوی معارفه شد
رضا میرزاده -مراسم معارفه رئیس جدید دانشگاه آزاد اسالمی خراسان
رضوی ،عصر روز گذشته در این دانشگاه برگزار و دکتر «علی ُسروری مجد»
به طور رسمی جایگزین دکتر «مهدی ملک نژاد» شد.
به گزارش خراسان ،دکتر «علیرضا منظری توکلی» معاون دانشگاه آزاد
کشور در این مراسم با آرزوی توفیق برای رئیس جدید دانشگاه واحد
خراسان رضوی گفت :در نظام جمهوری اسالمی که حاصل خون های
پاک بیش از  ۲۰۰هزار شهید است ،موقعیت ها و مسئولیت ها ،نه حق
است و نه امتیاز ،بلکه وظیفه و تکلیف است .حجت االسالم والمسلمین
ترابی رئیس شورای نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های
استان نیز در این مراسم با اشاره به خدمات دانشگاه آزاد استان در زمان
تصدی دکتر ملک نژاد گفت :آن چه برای مدیریت دانشگاه نیاز داریم ،علم
و دانش ،سعه صدر ،مشاوره و هم اندیشی است و امیدواریم رئیس جدید

دانشگاه در انجام این وظیفه موفق باشد.
حجت االسالم مهدوی نسب رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
در دانشگاه های استان ،دکتر «مهدی نیا» رئیس دانشکده شهرسازی
و هنر دانشگاه آزاد مشهد و عضو شورای شهر نیز از دیگر سخنرانان این
مراسم بودند.
رئیس سابق دانشگاه آزاد خراسان رضــوی نیز گزارشی مختصر از
عملکرد خود در دوران تصدی این مسئولیت ارائه کرد .همچنین دکتر
«علی سروری مجد» رئیس جدید این دانشگاه ،اجرای طرح های توسعه
دانشبنیان با همدلی و به دور از گرایش ها و مسائل حاشیه ای ،ارتباط
مستمر با دانشجویان و استادان ،گسترش ارتباطات بین المللی دانشگاه
با بهره گیری از ظرفیت شهر مشهد و بهره گیری از ظرفیت های ادبی و
هنری استان را از اولویت های کاری خود برشمرد.

هیئت وزیران با صدور مجوز برای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور به منظور انعقاد قرارداد مشارکت در اجرای پروژه
احداث راه آهن جوین – اسفراین  -بجنورد موافقت کرد .پیش از این بخشی از پروژه در مسیر جوین تا اسفراین با پیشرفت فیزیکی بیشتر و
در مسیر اسفراین تا بجنورد با پیشرفت فیزیکی کمتری همراه بوده است.

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• متاسفانه جوانان زیادی درخیابان ها وحتی
پــارک ها مشغول سیگارکشیدن هستند و با
انداختن ته سیگارشان درفضای سبز و باغچه
ها حدود چهار هزار ماده سمی را به خاک وارد
میکنند.چراصداوسیماازمضراتسیگاربرای
مردم توضیح نمی دهد؟
•• چراکسی جلوی گران فروشی خودروسازان
رونمی گیره؟ دولت واین همه سازمان ازقبیل
تعزیرات ،صمت و حمایت از  ...چه کاره اند؟
چراکاری نمی کنند؟
•• با این حادثه ای که پیش اومد آدم احساس
می کنه دانشگاه آزاد فقط شده جایی برای
گرفتن پول!
•• چرانام شرکتی را که ذرت حیوانی به خورد
بچه های مسلمان می دهد منتشر نمی کنید؟
•• این قدر پیام دادیــم بــرای وزیــر بهداشت که
نگذارند تنباکوی صنعتی شیمیایی وارد شود
ولی گویا عده ای نمی گذارند .چرا اجازه می
دهندکهچنینموادیواردشودکه برایجوانان
مضر است؟! خانواده ها نگران اند.
•• متاسفانه در کشور ما هر قانونی که به تصویب
می رسه ،قشر ضعیف و متوسط رو ضعیف تر می
کنه ومنافعش برای قشر ثروتمندوسرمایه داره
ونتیجه اش فاصله طبقاتی است.
•• شما که این همه گرانی در کشور به وجود
آوردیدفکرنکردیدکارگرانوقشرضعیفچگونه
باید زندگی کنند؟!
•• جناب رئیس جمهورمحترم واقعا درست
فرمودید دولت شما مسبب گران فروشی است
مثل ایران خودرو وسایپا و پتروشیمی و کارخانه
های فوالد و برق و آب و گاز و ...پــس چرا شما
اقدامی نمی کنید؟!
•• دست کارخانه داران وتولیدکنندگان رب
گوجه فرنگی دردنکند که رب یک کیلویی را از
4500تومان ظرف یک ماه به 16هزارتومان

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

رساندند!
•• کمبود بودجه باعث روی آوردن صداوسیمابه
سامانه های شبهه برانگیز و شبه حــرام بخت
آزمایی موبایلی شده که از میلیون ها مخاطب
نفری۶۰۰تومان بابت عضویت می گیرد و
فقط پنج میلیون تومان از آن همه پول میلیاردی
هنگفت را جایزه می دهند!
•• این جانب به عنوان یک استاد دانشگاه که
کــاری دیگر جز تدریس و تحقیق نداشته ام
هنوز نتوانستمدرطولخدمتمچندمقالهاصیل
مبتنی بر تحقیقات آزمایشگاهی ارائه کنم .حاال
چگونه است بعضی از وزیران وقت دارند که هر
هفته یک مقاله علمی به چاپ می رسانند؟!
•• خانمی بعداز  14سال بر اثر آلزایمر فوت شد
و چند نفر بر اثر سرطان روده و معده و کبد؟! چه
اتفاقی داره می افته که به جان مردم بی گناه
رحم نمی کند؟! چرا این قدر مواد شیمیایی
می خوریم؟!
•• دســتــگــاه اتـــوبـــوس نـــو بــــرای دانــشــگــاه
خریدید؟برای کشته شده ها چی خریدید؟
فضای مجازی رادیــدیــد همکالسی هاشون
چیمیگن؟
•• بــه نماینده ســـراوان توصیه میکنم بــرای
جلوگیریازآبروریزیبیشتر،مدتیسکوتکند
ودرپی توجیه اشتباهاتش نباشد!
•• دولت بسته حمایتی  200هزار تومانی اش را
از ماه ها قبل انداخت سر زبان ها ولی تا حاال که
خبری از بسته حمایتی نیست  .فقط کارگران
و بیکاران یکسره میگن چرا به کارمندان بسته
حمایتی دادید و به ما ندادید؟ فعال مردم خوب
سر ایــن قضیه مشغول انــد ! عــزیــزان کارگر ،
هنوز این بسته به کارمندان هم تعلق نگرفته
اعصابتون رو برای چیزی که وجود نداره خرد
نکنید!
•• می خواستم خدمت اون آقای استقاللی که

نمابر05137009129 :

گفتندسپاهانوذوبآهنحسرتبهدلماندند
عرض کنم ،من به عنوان یک هوادار سپاهان،
نایب قهرمانی آسیا و حضور در جام باشگاه های
جهان رو به حضور در لیگ دسته سه ترجیح
میدم! اگه بی طرف هستید چاپ کنید!
•• من 50سال در کارگاه های نجاری کار کردم
و کارفرما ها مرا بیمه نکردند االن دیگر توان
کار نــدارم شما بگویید با همسر مریض چطور
زندگی کنم ؟!
•• منافع چه کسانی مهم تر از سالمت بچه های
مردم است که نام کارخانه تولید کننده پفک با
ذرت دامی را اعالم نمی کنند؟
•• طبق اعالم چند ده هزار اتوبوس و کامیون از
رده خارج در حال انتقال مسافر یا بار چه درون
و چه برون شهری هستند و هیچ کس به آن ها
کاری ندارد اما به محض این که اتفاقی می افتد
صداها بلند می شود که عده ای باید استعفا
بکنند یا از کار برکنار شوند به این می گویند
قصاص بعد از جنایت!
•• دوستان پرسپولیسی عزیز چرا این قدر به
استقالل گیر میدید که فالن سال دسته سه بود
دسته  10باشی بیایی باال که هنره .شما چرا از
خودتون نمی گید؟
•• کاسپین هنوز 18میلیون تومان از اصل پولم
رانداده!
•• کارخانه قند فریمان زمانی کارخانه قند بود
ولی حاال متاسفانه کارخانه شکر شده است واز
تولید قند درآن خبری نیست ! کارخانه ای که
با دو هزار کارگر و شش ماه کار می کرد اکنون
با۲۰۰کارگر به زحمت دو ماه کار می کند!
•• برنامه کتاب باز از کانال نسیم دیدنی و در عین
حال گفت و گوها همه شنیدنی و آموزنده است.
سروشصحتهممجریتواناییاستولیآقای
عبدیدرعبدیشومجریخشکیاست.ایشان
فقط بازیگر درجه یک هستند.

