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آیت ا ...علم الهدی:مدیریت فاسد ،توزیع گوشت را به دالالن زالوصفت داده است
ادامــه مطلب از صفحه -۲بــرای ایــن مملکت،
مسئولبهعنوانرئیسجمهوریابرنامهریزبهعنوان
نمایندهمجلسیاتعیینونظارتبررهبری بهعنوان
نمایندگان خبرگان تعیین کنند ،باید کسانی را
انتخاب کنند که ازنظر فکری و برداشتی با این سند
سنخیتداشتهباشند.یعنیاولبروندتحقیقکنند
کسی را که با این سند واندیشه رهبری سنخیت
دارد ،انتخاب کنند.وی ادامه داد :خود رهبر معظم
انقالب یا هر مقامی که میخواهد مسئولی را به
کار گیرد ،باید محتوای این سند و انتظارات آن را
کام ً
ال لحاظ کند .اول صدور این بیانیه و سند با
تعیین مسئول قوه قضاییه و تولیت قضا در کشور
مصادف شد .رهبر معظم انقالب عنصری را که
فقیه درس خارج گوی حوزه است ،دارای مدرک
دکترای فقه و حقوق از دانشگاه است و  35سال
در مسئولیتهای باالی قضایی در دادستانیهای
مختلف ،سازمانهای مختلف قضایی مسئولیت
داشته است ،باوجود این که تولیت عتبه عالیه امام
هشتم(ع) را بهچنین فردی سپرده بودند ،از این
مقام برداشتند و تولیت قوه قضاییه را به او دادند تا
این انتصاب با محتوای سند بیانیه و آن چه در این

بیانیه انتظار میرود تطبیق پیدا کند.امامجمعه
مشهد افزود :لذا بر اساس بیانیه گام دوم در مسئله
دستگاه قضایی ،تمنا از قوه قضاییه این است که
مبارزه جدیتری با انواع فسادها در کشور داشته
باشیم و با یک تیزبینی ،جریانهایی از قوه قضاییه
دردستگاههایمختلفاجراییوحکومتیکشوربه
کار گمارده شوند و دست مفسد را همان لحظه اول
بگیرند.آیت ا ...علم الهدی گفت :مبارزه واقعی با
فسادبهوسیلهدستگاهقضاییدردوبستربایدانجام
شود؛ یکی در بستر دستگاههای درون حکومتی
که در داخل حکومت هستند و مفسد نفوذی در
این دستگاهها واردشــده است؛ دستگاه قضایی
باید مچ این افراد را بگیرد و آنها را به جزا برساند.
دیگریفساددربسترهایاجتماعیدرجریانهای
اقتصادی کشور است.وی افزود :دو روز پیش آقای
رئیسجمهور در گیالن در گفت وگوی آخر خود به
نکتهای اشاره کردند و گفتند در این کشور کمبود
کاال نداریم و همه انبارها پر از کاالست و حتی تعبیر
کردند بنده بهعنوان وظیفه خودم هرروز اطالعاتی
ازانبارهایکاالهایاساسیکشورتحصیلمیکنم
و مشکل ما از توزیع است .این مشکل توزیع از کجا

آمده است آقای رئیسجمهور؟ این مشکل توزیع از
فساد در مدیریت آمد ،این مشکل توزیع از فساد در
تدبیر آمد که امیدهای مردم را بر باد داد.امامجمعه
مشهد ادامــه داد :ایــن که امــروز شما میگویید
انبارها پر از کاالهای اساسی است و گوشت بهطور
وافر در انبارها دپو شده است با توجه به این که 90
درصد گوشت در داخل کشور و تنها  10درصد آن
از خارج کشور تأمین میشود و انبارها پر از گوشت
استامابااینقیمت،مردموقشرضعیفآسیبپذیر
شاید بیش از سه ماه است که ذرهای گوشت به
شکم زن و بچه خود نرسانده باشند ،چرا اینگونه
شده است؟وی اضافه کرد :این جز فساد در توزیع
است؟ مگر این قصابیها گوشت نمیفروشند؟
مگر گوشت باقیمت کیلویی  120و  130تومان
به دست مردم داده نمیشود؟ چه کسی در توزیع
گوشت کیلویی  120و  130تومان که توزیعش
شما را دچار مشکل کرده است ،حضور دارد؟ آیا جز
یک جریان مدیریت فاسد و مفسدی که آمده است
این کاال را بدین شکل در اختیار یکمشت عناصر
ناپاک دالل سودجوی زالوصفت قرار داده است؟
بهغیراز این چه چیزی است؟

اخبار

وزیر راه ،مسکن مهر معیوب گلبهار را افتتاح نکرد
پس از کلنگ زنی تونل مسیر  ۴۰کیلومتری
مشهد -گلبهار -چناران وزیر راه و شهرسازی
ابتدا پارک متحرک گلبهار را افتتاح کرد و
سپس برای افتتاح پروژه دبیرستان دخترانه
و مسکن مهر هزار و  ۱۱واحــدی عازم یکی
از مجتمعهای مسکن مهر شد امــا عیب و
ایرادهای فراوانی که وزیر درمسکن مهر دید،
سببشدازافتتاحمسکنمهرگلبهارمنصرف
شود.به گزارش «خراسان» ،هنگامی که وزیر
برای افتتاح پروژه هزار و  ۱۱واحدی مسکن
مهر حضوریافت به سیمان کاری بد انتهای
یکی از ستون ها دقت کرد و گفت :این چه
وضع سیمان کاری است ،درست کار کنید.
وقتی هم به در ورودی مجتمع رسید و از او
خواستند روبان قرمز را قیچی کند وی این
کار را نکرد و ابتدا برای بازدید داخل یکی از
واحدهای آپارتمانی شد؛ وزیر به حفرهای
باالی دیوار و نزدیک سقف نگاهی کرد که در
کنار آن لولهای پالستیکی از سقف آویزان
بــود .او در واکنش به عیب و ایــرادهــای این
پروژه گفت :شما را به خدا درست کار کنید،

این چه وضعی است ،مردم پول دادند برای
این خانهها چرا دقت نمیکنید؟ همتی تو که
فامیلی ات همتی است چرا همت نمیکنی؟
اسالمی خطاب به مدیر عامل شرکت عمران
شهر جدید گلبهار گفت:پروژههای مسکن
مهر را دســت تعاونیها ندهید ،حتما باید
این پروژهها به صورت مشارکتی کار شود.
همه انتظار داشتند وزیر روبان را قیچی کند
اما او از کنار روبان رد شد و در واقع این پروژه
را افتتاح نکرد.وزیر راه و شهرسازی توسعه
قطارهای حومهای را از برنامههای وزارتخانه
اعالم کرد و گفت :ایجاد قطار حومهای مشهد
 بینالود و اتصال آن به خط ریلی مشهد -نیشابورموردمطالعهقرارگرفتهاستودریک
برنامهزمانبندیمشخصمدیریتشهرهای
جدید با هماهنگی راه آهن این اتصال ریلی را
برقرار کند   .مدیرعامل شرکت عمران شهر
جدید بینالود نیز گفت:پروژههای عمرانی
شهر جدید بینالود با هزینه  38میلیارد و68
میلیون تومان با حضور وزیر راه و شهرسازی
به بهرهبرداری رسید.

15
 ۳مقام جشنواره ابوذر را خبرنگاران
«سیستان و بلوچستان» گرفتند
ذوالفقاری  -خبرنگاران روزنامه سیستان و
بلوچستان در چهارمین جشنواره رسانهای
ابــوذر موفق به کسب سه مقام شدند .به
گــزارش «خــراســان» آنــان در حالی جوایز
خود را از این جشنواره دریافت کردند که
روزنــامــه سیستان و بلوچستان به دلیل
مشکالت مالی و نیز گرانی و کمبود کاغذ،
از نهم اسفند مــاه  97بــا خــوانــنــدگــان و
مخاطبان خود در آن استان خداحافظی
کرد .این روزنامه توسط موسسه فرهنگی
هنری خراسان از سال  87با هدف کمک
به توسعه سیستان و بلوچستان و نیز عمل
بــه رســالــت حــرف ـهای خــود در ایــن استان
فعالیت خود را آغاز کرد و به اذعان بسیاری
از رسانههای استان که طی هفته گذشته
در گزار شهایی به موضوع تعطیلی این
روزنامه پرداختند از آن به عنوان منظمترین
روزنامه استان یاد کردند که در  10سال
فعالیت خود منشأ خدمات بسیاری برای
این خطه شد .به گــزارش خبرنگار ما ،در
پایان حمیده ذوالفقاری مسئول تحریریه
روزنامه سیستان و بلوچستان مقام نخست
بخش گزارش و مقام نخست بخش خبر این
جشنواره را ازآن خود کرد و سیمین شهرکی
دبیر صفحه جامعه این روزنامه نیز مقام
سوم بخش خبر را به خود اختصاص داد.
همچنین از برگزیدگان جشنواره و نیز تالش
خبرنگاران و کارکنان روزنامه سیستان و
بلوچستان در زاهدان تجلیل شد.

