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آستان نیوز-سامانهشفافیتاقتصادیآستانقدسرضویدیروزطیمراسمیرونماییشدوآغازبهکارکرد.سیدرضافاطمیامینقائممقامتولیتآستانقدسدراینمراسم ،باتأکیدبراینکهآغازبهکار
اینسامانه،گامیبزرگوراهبردیوشروعراهیبدونبازگشت درآستانقدسرضویاست،افزود :اطالعات همهشرکتهاشاملسود،زیانودیگراطالعاتمرتبطبابحثهایمالیشرکتهاازپنجسال
گذشتهدراینسامانهقرارگرفتهاستوحتیبودجهسال ۹۸کهدیروزبهتصویبرسیدبهتفکیکشرکتهادرسامانهبارگزاریشدهاست.نشانیاینسامانه reo.irاست.

سامانه شفافیت اقتصادی
آستان قدس رضوی آغاز به کار کرد

...

سبزپوشیدنطبیعت.
در بهاران ،دیدن صنع خداوندی و لطف حضرت
لطیف در زنده کردن دوبــاره زمین و جان دادن به
ریاحین و جوشاندن زالل چشمه ها از دل مادر
طبیعت ،حال اندیشیدن و ُشکر مدام را در جان ها
پرورانده ،شمیم دل انگیز عطر بهاران حال عاشقی
و دل سپردن را در دل پیر و جوان زنده کرده ،بلبالن
شوقنغمهسراییوشاعرانحالغزلخوانیدارند،
کران تا کران از باغ و بوستان و جنگل گرفته تا دامن
کوه های سر به فلک ساییده  ،سرسبزی و خرمی
موج می زند و چشم ها را به مهمانی «نوروز» فرا می
خواند،سفرهپربرکتزمینبیشازهرزمانگسترده
وپرازنعمالهیاستوخلقخداهمهمهماناینپهن
خوانکرم.لطافتبهاروعطرشکوفههایرنگارنگ
فصل نو شدن و زایش و مهربانی؛ مسیر خوب دیدن

یادداشت روز
کورش شجاعی

shojaee@khorasannews.com

شکوفه باران بهار و میالد فرزند کعبه
عطر بهاران در هوا پیچیده و شکوفه ها یک به یک بر
شاخسارها روییده ،زمین حال نفس کشیدن پیدا
کرده و درختان میل قدکشیدن ،آبی آسمان به َکرم
بر زمین ،باران رحمت بارانده و خورشید تابان به
محبت،گرمایجانفزاارزانیآدمیانوکوهودشتو
َد َمنکرده،وهکهچهزیباستفصلروییدنوخلعت

و مهرورزی و مروت با دوستان و مدارا و نیکورفتاری
باهمنوعانراگلآذینوعطرآگینوهموارترکرده،
پس به شکرانه این «تحول» طبیعی ،ما هم جان
هایمان را به نور معرفت و دانایی ،دل هایمان را به
زالل شفقت و مهربانی و دست هایمان را به برکت
دستگیری و بخشندگی و نیکوکاری متبرک کنیم
و در این هنگامه «داد» و «دهش» و بخشش طبیعت
و شکوفه باران و سرسبزی زمین و آسمان حضرت
رب العالمین دل و جان تازه کنیم به خوش کردن
دل عزیزانی که دست هایشان برای چیدن «سفره
هفت سین» و «تحویل» سال نو خالی است .و لباس
نو بپوشانیم از سر انسانیت و برادری و نوع دوستی
بر قامت فرزندان عزیز خانواده های کم بضاعت
وطنمان ،بی منت بچینیم بر سفره خالی پدران
و مــادران آبرومند و کم برخوردار طعامی و غذایی

رهبرانقالبدردیدارنوروزیدرجمعزائرانومجاورانحرممطهررضویتبیینمیکنند

راهبردهای اولین سال گام دوم انقالب

مراسم سخنرانی رهبر معظم انقالب در اولین روز سال جدید در حرم مطهر رضوی در حالی آغاز می شود که
این سخنرانی تفاوتی مهم با دیگر سال ها دارد .چندی پیش رهبر معظم انقالب در قالب بیانیه ای ،راهبردهای
گام دوم انقالب اسالمی را تبیین کردند و از این منظر به نظر می رسد این سخنرانی حضرت آیت ا ...خامنه ای
که در اولین سال دهه پنجم و گام دوم انقالب اسالمی ایراد می شود در تعیین راهبردهای دستیابی به اهداف
این بیانیه بسیار مهم باشد .مردم والیتمدار مشهد و زائران حرم مطهر امام رضا (ع) ساعت  15روز اول فروردین
 98در رواق امام خمینی (ره) حضور می یابند تا سیاست های کالن و راهبردهای کشور را از زبان رهبر معظم
انقالب اسالمی بشنوند .در همین زمینه روزنامه خراسان ویژه نامه ای تدارک دیده است که می توانید آن را
در روزنامه خراسان رضوی یا در سایت  khorasannews.comمطالعه کنید.

علیاستمرغحقوکعبهآشیانهاوست /حریمعشق ُپرازدلنشینترانهاوست
چهرهپروان ههایاحساس،گلانداختهوبویعشقهمه
جارامتبرککردهاست.عقرب هها،بهمهمانیخندهرفته
اند.کعبه،درهلهلهفرشتگان،برایمیالدعشق،لحظه
شماری میکند؛ ای فاطمه ،دختر اسد! اندکی درنگ
کن ،هم اکنون کعبه را خواهی دید که از شوق حضور
طفل تو ،سینه خواهد شکافت! کعبه ،آغوش گشود و
فاطمه را چون جان شیرین پذیرا شد .صدای همهمه،
باالوباالتررفت؛آفتابطلوعکرد؛آری،خاتمالوصیین،
مولی الموحدین ،امیرالمؤمنین ،علی بن ابیطالب(ع)

دیدهبهجهانگشود.اینباءعظیموایصراطمستقیم
و ای لبریز از شجاعت و سخاوت! ذوالفقارت ،گویاترین
حدیثمردانگیاست.ایکاملکنندهدیناحمد(ص)
محمد(ص)!تکرارنامتو،نابودگرظلم
وایسنگصبور ّ
و ستم و احیا کننده عدالت در سراپرده خلقت است.
یافتندوقیاممیکنند.
کائنات،باتکرارنامتوبهتکاپوم 
ایامیرمهربانی!توآمدیوناخدایکشتینجاتبشریت
درعصردلمردگیوجهالتشدی.ایسراسربخششو
عدالت!دستمانگیرکهمحتاجنگاهتوایم،یاعلی!

سرشار از عشق و مهربانی ،بتابیم همچو آفتاب
بهاری گرم و لذت بخش بر سر و خانه یتیمان این
سامانتادرایننوروزکهشرفیمضاعفپیداکردهبه
والدت سراسر سعادت موالی متقیان ،امیرمومنان
علی(ع)اینموالیمهربانیودستگیریونیکوکاری
ویتیمنوازیوتندیسعزتوشرفوپرهیزکاریوین
برترینخلقعالمبعدازرسولخاتم(ص)دراین«عید
در عید» ،عیدیمان را امضای نامه مسلمانی و شیعه
بودنمان قرار دهد و تا این که به برکت رجب و میالد
حضرت موال این فرزند کعبه و خانه خدا ،حضرت
«رب ودود» همه روزهــای زندگی مان را در دنیا تا
نوشیدن از حوض کوثر به دست موال ،عید و «نوروز»
ارادهفرمایدودربهاربیخزانبهشتاشهمنشین
بندگانصالحاشفرماید.چنیننوروزومیالدفرزند
کعبهمبارکباد.

بودجه شهرآرا ؛ دفاع گندمی  ،انتقاد رمارم
هفته گذشته بودجه سازمان ها و نهادهای
وابسته به شــهــرداری مشهد به تصویب
شــورای شهر رسید که یکی از پرحاشیه
ترین موارد آن ،بودجه  32میلیارد و 900
میلیونی موسسه فرهنگی شهرآرا برای
سال  98بود؛ بودجه ای که حرف و حدیث
های فراوانی به دنبال داشت و در صحن
علنی نیز با انتقادهایی همراه بــود .این
موضوع البته به نشست خبری روز شنبه
این هفته رئیس کمیسیون برنامه و بودجه
شورایشهرمشهدنیزکشیدوبتولگندمی
در دفاع از این بودجه گفت :شهرآرا هیئت
مدیره و شــورای مشخصی دارد ،وقتی از
بودجهموسسهشهرآراصحبتمیکنیماین
بودجه با بودجه روزنامه شهرآرا فرق دارد،
موسسه شهرآرا براساس مصوبات گذشته
شوراهای قبل تکالیفی برای خودش در
نظر گرفته و می تواند کسب درآمد کند،
ضمن این که قانونی کنترل ها صورت می
گیرد و باید تمام قــراردادهــای شان را در
سامانهفاشثبتکنندکهدراردیبهشتمی
توان به این موارد در این سامانه دسترسی
یافت.همچنین شهناز رمارم عضو هیئت

رئیسه شــورای شهر مشهد نیز به عنوان
یکی از منتقدان اصلی بودجه سال 98
شهرآرا در این زمینه به «خراسان» گفت:
بودجه مصوب ســال  97شــهــرآرا حدود
 16میلیارد بود اما در اصالح بودجه پایان
سال در اسفند مــاه ،متمم بودجه را 12
میلیارد ،یعنی حدود  80درصد افزایش
دادنــد ،یعنی بــرای ســال  97در مجموع
 28.9میلیارد .شهرآرا سال گذشته برای
بودجه اصــاح گرفت ،امــا بعد از اصالح
دوبــاره یک میلیارد و دویست از ما تفریغ
گرفت .امسال اگر همان اصالح و تفریغ
را اســاس بگذاریم ،باز در مصوبه بودجه
 80 ،97درصد در اصالح ،انحراف داشته
است و هیچ تضمینی نیست که االن که32
میلیارد را دادیم  32میلیارد را  45میلیارد
نکند و باز اصالح از ما نگیرد .وی افزود:
در مقایسه با این بودجه ،من پیشرفت و
اثر گــذاری را در این روزنامه نمی بینم.
آقای موحدی زاده می گوید اثر گذار است،
اثرگذاری را باید در یک نظر سنجی ببینیم
اما از آن جایی که من با مردم در ارتباطم می
گویم که شهرآرا اثرگذاری ندارد.

در گفت و گوی تفصیلی با شهردار مشهد مطرح شد:

مبارزه با فساد ،اولویتاول شهرداریدرسال 98
 19آذرماه امسال بود که با حکم وزیر کشور،
محمدرضا کالیی رسما کلیددار شهر بهشت
شد و ردای شهرداری مشهد را بر تن کرد،
حاال بیش از سه ماه از حضور کالیی به عنوان
شهردار مشهد می گذرد و در آخرین روزهای
زمستان  97در گفت وگویی تفصیلی با وی،
به بررسی عملکرد ،اقــدامــات انجام شــده و
البته برنامه های مدیریت شهری برای سال
 98پرداختیم .کالیی در این گفت و گو مروری
بر اقدامات شاخص انجام شده در این سه ماه و
اندی داشت و البته درباره برنامه های ویژه اش
برای سالی که از آن به عنوان یک سال پررونق
عمرانی در حوزه مدیریت شهری یاد می شود،
گفت :اگر بخواهیم به صورت سیستماتیک با فساد
مبارزه کنیم باید اصالح ساختاری همراه با آرامش

انجام شــود وبــه نظر من یکی از وظایف مدیریت
شهری طی امسال این بود و ما به صــورت مداوم

می بینیم که این اتفاقات به نحو رضایت بخشی در

حال انجام است و شاید تا زمانی که این تغییرات به

چشم مردم بیاید تا حدودی زمان نیاز داشته باشد.
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ما درباره مبارزه با فساد عملکرد خوبی داشته ایم و
در سال آینده نیز این موضوع اولویت اول ماست.

نکته بعدی رونق بخشی به اقتصاد شهر مشهد و

توجه به توانمند سازی حاشیه شهر و بهبودی برند
سرمایه پذیری شهر مشهد است .گام های جدی

شروع شده است که در سال های آینده شاهد نتایج

رضایت بخش این موضوع خواهیم بود و در سال 98
نتایج این بخش را مردم خواهند دید .مشروح این

گفتوگو را در روزنامه خراسان رضوی یا در سایت
 khorasannews.comبخوانید.
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حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

سروش9033337010:

•• طبق آمــار خوشحال هستند که صــادرات
ما نسبت به سال گذشته چندین برابر شده.
اما غافل از این که علت افزایش ،رونــق بازار
نیست ،بلکه کاهش ارزش پول ما نسبت به
کشورهای همسایه است که باعث شده یک
خانمازتاجیکستانیکوانتپرازظروفتفلون
بارکند.آنوقتخودماننگاهمیکنیم.
•• آقای مصباحی مقدم شما درسایه امنیت و
حمایتهمینمردمبرصندلیقدرتتکیهزده
اید،حالمیگوییدمردمچهکارهاندکهتکلیف
میکنند؟لطفامراقبحرفزدنتانباشید.
••افزایش حقوق و دستمزد دردی را دوا نمی
کندچوناوالهمهمردمحقوقنمیگیرند.ثانیا
با افزودن درصدی به حقوق و دستمزد قیمت
هاچندینبرابرزیادمیشودوکسیهمیانمی
تواند کاری انجام دهد یا اگر می تواند اهمیتی
نمیدهد...گوشتکیلویی  120هزارتومان
ازگلویچهکسیبهراحتیپایینمیرود؟
•• ابعاد ستون بازتاب را بزرگ تر کنید .فونت
خط ها را هم پهن تر و درشت تر کنید .صفحه
خوبیاستولیخطوتصویرهایشریزاستو
بهسختیخواندهمیشود!
••بهآنشخصمحترمیکهراجعبهپولگرفتن
مدیر مدرسه پیامک زده اســت ،عــرض می
کنم که تمامی اداره های سراسر کشور دایره
بازرسی و شکایات دارنــد .چــرا مطلب را به
مطبوعاتمیکشانندوباآبرویاینقشرشریف
بازیمیکنند؟
••چرا به افغانستانی هایی که کــارت آمایش
دارندوسال هاست درایــن کشور زندگی می
کنندگواهینامهنمیدهند؟تکلیفماچیست؟
•• به تازگی مــرغ منجمد داخلی وخارجی
در چند جای شهر توزیع می شود .این گونه
توزیع به افراد هدف یعنی اکثر بازنشستگان

ایتا،

آیگپ ،

نمابر05137009129 :

وکارمندانوکارگرانآبرومندنمیرسدوفقط
شغلی درآمــدزا برای خانواده هایی است که
همگی درصفحاضرمیشوند وپسازتحویل
آن را به برخی رستوران ها با قیمت باال می
فروشند .راه حل توزیع از طریق تعاونی های
کارمندیوکارگریوالبتهباکدپرسنلیاست.
•• برایبسیاریازموتورسواراندرمشهدقانون
اصال تعریف نشده است ،نه ترافیک ،نه پیاده
رو نه حتی جهت صحیح حرکت در خیابان
هرچند کوتاه ،هیچ چیز رعایت نمی شود .چرا
راهنمایی و رانندگی با این بی قانونی برخورد
جدینمیکند؟
••از ریاست محترم قوه قضاییه درخواست می
شود،اگرمیخواهیدمشکالتقو هقضاییهکم
شود،بایدروابطعمومیپرقدرتوفعالیداشته
باشید تا نارسایی های عوامل اجرایی و اداری
دادگــاه ها را که توسط مردم اطالع داده می
شودبتوانندبهباالترینمقاممسئولبرسانند.
مدیر کل واحد ها را وادار کنید که ســرزده و
ناشناس از کارهای مربوط سرکشی کنند و
درجاهاییکهبامردمبابیادبیوتندرفتارمی
شود یا کم کاری دارند به شدت برخورد کنند.
متاسفانه در بعضی دادگــاه ها اصالبه ارباب
رجوع احترام نمیگذارند و خودشان را رئیس
مطلقمیدانند!
••قبض گاز  40روزه  2409000ریال فقط
براییکبخاری،یکآبگرمکنویکاجاقگاز.
درحالیکههمسایههاباسهبخاریقبضشان
زیر 100تومانآمدهاست.
•• آقــایــان مسئول چــرا در آستانه عید قیمت
گوشت ،مرغ ،شیرینی و آجیل این قدر گران
شده؟ حتما می خواهید بگوید آجیل از خارج
از کشور می آید .خجالت بکشید و کمی انصاف
داشتهباشید.

