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آیتا...علمالهدیدرخطبههاینمازجمعهبااشارهبهسوءاستفادههاازافزایشقیمتبنزین:
بارش اولین برف پاییزی در مشهد
مسلمی /با بارش نخســتین برف پاییزی و کاهش
دما ،هوای سرد و زمســتانی مهمان پاییز مشهدی
ها و ســایر نقاط استان شد .در شــهر مشهد به ویژه
در فصل پاییزکه به ندرت بــرف می بارد ،در آخرین
روز از ماه آبان ،بارش برف طراوت و شادابی به شهر
بخشید.نقشههایهواشناسیاستاننیزنشانمی
دهد که امروز (شــنبه) و صبح فردا (یک شــنبه) در
نیمه شمالی بارش برف به صورت پراکنده و خفیف
ادامه خواهد داشت و مشهدی ها نیز از این برف بی
نصیب نخواهند بود و امروز بعد از ظهر تا فردا صبح
احتمال بارش برف و باران در مشهد وجود دارد .آن
طور که مبشــری کارشــناس اداره کل هواشناسی
اســتان به «خراســان رضــوی» اعالم کــرده ،برای
امشب (شنبه) مه غلیظ و کاهش دید نیز پیش بینی
شده اســت ،همچنین دمای حداقل شبانه تا صبح
روز دوشنبه در استان روند کاهشی خواهد داشت.
وی تصریح کــرد :تا روز دوشــنبه نیز دمای بیشــتر
نقاط اســتان به زیر صفر خواهد رسید .وی افزود:
بیشــترین بارش مربوط به شهرســتان بجســتان با
 10میلی متر بوده است ،همچنین میزان بارش ها
در شهرستان مشهد در  24ساعت منتهی به صبح
جمعه به  3/4میلی متر رسیده است.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی شهرداری مشهد،
مدیــر کل هماهنگی و نظــارت بر خدمات شــهری
شــهرداری مشــهد نیــز از آمــاده بــاش پنــج هــزار
نیروی کارگــری و  ۳۰۵دســتگاه ماشــین آالت از
ســه روز گذشــته در مشــهد خبر داد و گفت :عالوه
بر این  8700عدد کیســه شــن برای جلوگیری از
هرگونه آب افتادگی در شهر پیش بینی شده است.
صحراگرد همچنین به ایسنا گفت :در هیچ نقطهای
از شهر گزارش آب گرفتگی معابر نداشتهایم چون
در حالت آمادهباش هســتیم و بارندگــی را کنترل
کردهایــم .وی یادآور شــد :احتمال مــیرود ،براثر
برودت هوا در مشهد یخبندان داشته باشیم که برای
این موضوع نمکپاشها در شهر مستقر شده اند تا
اگر نیازی به نمکپاشی بود ،در شیفتهای مختلف
این کار انجام شود.

آنها که گرانفروشیکردند ،ناخواسته
پیاده نظامآمریکا ،انگلیس و اسرائیلهستند

ترســول -امام جمعه مشــهد در خصــوص وقایع
هفته اخیر که در پی افزایش قیمت بنزین رخ داد،
نکاتی را مطرح کرد .به گزارش خراســان رضوی،
آیتا«...سیداحمدعلمالهدی»درخطبهدومنماز
جمعه ایــن هفته ضمن تبریک هفته بســیج گفت
:مسئلهبسیجدرنظامما،تجربهایاستکهبهدنیا
نشاندادهمردمساالریدینی،باالتریننوعمردم
ساالری اســت .وی با تاکید بر جایگاه و نقش مهم
مردم در نظام اســامی تصریح کرد  :دشمن نمی
داند روی چند نفر نیروی انســانی در دفاع از نظام
وانقالبحسابکندچوندرهرفتنهوتوطئهای،
میبیندهمهجامردمهستند،مردمحضوردارند
وتوطئهدشمنوفتنهدشمنراجمعمیکنند.
•چونمردمرانادیدهمیگیرند،دچارمشکل
میشوند

امامجمعهمشهد،خطاببهمسئوالننظامتاکید
کرد :چه خوب اســت که عزیزان مسئول ما هم به
این نکته توجه داشته باشند که حساب این کشور
باهمهکشورهافرقمیکندومردم،جلوترازتمام
قدرت ها و مســئوالن در عرصه های نظام حضور
دارند.آیت ا ...علم الهدی تصریح کرد :بعضی ها
فکر می کنند کــه باید بیایند ،یک برنامــه ای را در
مملکتاجراکنند،یکطرحیرابدهندواینطرح
هم اجرا بشــود و به عنوان یک طــرح ،از طرف یک
موضع حکومتی ،یک موضــع دولتی ،یک موضع
مجلس ،طرحــی به مردم ابالغ شــود و مــردم هم
اجرا کنند .مردم را نادیده می گیرند و چون مردم
را نادیده می گیرند ،دچار مشکل می شوند.وی با
اشاره به اجرای طرح سهمیه بندی بنزین در سال
 ،89یادآور شد :ما در سال 89در این مملکت یک
تجربهداشتیم.ضرورتزندگیاقتصادیمردم،در
سال 89اقتضاکردبراینکهبنزینسهمیهبندی،
 4برابر قیمت آن زمان و بنزین آزاد 7،برابر شــود،
یعنیبنزینلیتری 100تومانبود،سهمیهبندی
آن شــد لیتری 400تومان و بنزین آزاد شد700
تومان.ولیمردمدرصحنهبودندوازاول،مسئلهبا
خودمردمدرمیانگذاشتهشد.چونمردممطلع
بودند ،خودشــان مدیریت کردند و بدون کوچک
ترینمحذوری،اینمسئلهانجامشد.

•انرژیمالهمهمردماست،نهیکعدهخاص

ویافزود:متاسفانه،آنچیزیکهمادرمسئلهتدبیر
امردراعتراضاتاخیرداریم،ایناستکهچرامردم
غافلگیربشوند؟اینحاملانرژی،مالهمهاست،
نه مال یک عده خاص .یک آقای مستضعف و یک
کارگردرهوایسردزمستان،کنارخیابانایستاده
وزیربرفوباران،میلرزدوسرمامیخورد،منتظر
است که اتوبوس بیاید تا سوار شود و مقابل چشم
او،یکآقایی،بنزینیراکهمالاینفردمستضعف
وملکاوستهریکلیتربهقیمتنیملیترآبمی
خرد ،در خــودروی آخرین سیســتم خارجی خود
میریزدوازجلویاینآدممستضعفیکهزیرباران
وبرفمنتظراتوبوساست،گازمیدهدومیرود.
عدالتاجتماعیایننیست.
وی افزود :در برنامه ششم ،آمده که هر سال دولت
با ارتقای تورم ،یارانه را ارتقا بدهد و بر یارانه مردم
بیفزاید.اماچهارسالاینکارانجامنشدومادچار
مشکلشدیم،یعنیمسئلهمصرفبنزینداشتبه
جاییمیرسیدکهتولیدداخلیماجوابنمیداد
وبایدباپولوارز،اینمردمبروندبنزینواردکنند،
کار به این جا رسید ،به این ضرورت و اضطرار ،لذا
دولتبرنامهریزیکرد،حکومتبرنامهریزیکرد.
•رهبر انقالب از سوء تدبیر حمایت نکردند

آیت ا ...علم الهدی بیان کرد :مقام معظم رهبری
از این قضیــه حمایت کردند ،نــه از ندانــم کاری و
ســوء تدبیری که مردم را غافل گیر کنند ،مردم را
دچار شوک روانی کنند و کشور را هم دچار شوک
اقتصادیکنند،ازاینحمایتنکردند.
آیت ا ...علم الهدی با تاکید بر ضرورت مشــارکت
دادنمردمدرتصمیمگیریهاتصریحکرد:مردم
ما بصیر هستند ،رشید هســتند و همه چیز را می
دانند ،خود مردم مدیریــت می کنند ،مثل این که
در سال  89مدیریت کردند و کسی هم اعتراضی
نکرد .وی تاکید کرد :کشور ما ،یک کشور مردمی
است،بایدمردمرابهصحنهبیاورید،اینمردمغافل
گیر نشوند ،با یک ابالغ نصفه شب روبه رو نشوند،
یک مرتبه شب نخوابند و صبح بیدار شوند ببینند
همه چیز عوض شده ،این درست نیست.آیت ا...
علم الهدی افزود 40 :سال است که دشمن مثل

ســگ دارد در اطراف ما پارس مــی کند اما جرئت
نزدیک شدن به ما را ندارد و این به خاطر این مردم
اســت .وی مجدد خطاب به مســئوالن ادامه داد:
نیایند برنامه ای را اجرا کنند که مردم دچار شوک
بشوند و دشمن هم بیاید سوء اســتفاده کند .وی
تصریحکرد:عزیزانماموقعیتمنطقهرامیدانند،
االنآمریکادرلبنانوعراقداردتوطئهمیکند.وی
یادآور شــد :یک برادر عراقی می گفت «بالیی که
آمریکاییهاسرمامیآوردندبهخاطرشماست،با
شمادشمناندکهمارااذیتمیکنند».خبحاال
در چنین موقعیتــی که لبنان و عــراق را به هم می
ریزند به خاطر ما ،ما بیاییم و بــدون توجه به مردم،
یک جــوری برنامه اجرا کنیم که خودمان بشــویم
سیبل دشمن و دشــمن پیاده نظام خود را بیاورد
وسطخیابانوبعداینقضیهبشود؟
•درمشهدنهضایعهداشتیم،نهخسارت

امام جمعه مشــهد همچنین در خصــوص وقایعی
که طی یــک هفته گذشــته در شــهرهای مختلف
ایران افتاد ،گفت :در سایر شهرها که اوضاع به هم
ریخت،غالبادرحاشیهشهرهابودهنهوسطشهرها
و علت آن هم این بوده که مردم مســتضعف ،فقیر و
دچار مشکل معیشتی ،در حاشیه شهرها هستند
و این بندگان خــدا آمدند اعتراض کنند ،دشــمن
آمد بر موج اعتراض آن ها ســوار شــد و پیــاده نظام
خود را به میدان آورد و آزمایشــگاه ،بیمارســتان و
آمبوالنس را شکســتند و آتش زدند.آیــت ا ...علم
الهدی ادامه داد :مشــهد ،نســبت به تمام کشور،
وضعیتاستثناییداشت،ماخوشبختانهدرمشهد
نهمشکلداشتیم،نهضایعه،نهخسارت،نهکشتار،
نه زخمی.وی درباره دالیل این موضوع گفت :اوال
این عنایت خاصه امام هشــتم (ع) اســت ،آقا امام
رضا(ع)،یکنگاهکهبکنند،همهچیزدرستاست
وبایکنگاهشان،همهچیزراحلمیکنند.اینجا
تربت شان است و خودشان مشــکالت را حل می
کنند.دلیلدومدوعاملبود،عاملاول،هماهنگی
ووحدتبیننیروهایامنیتیوقضاییوحضورهمه
مسئوالندرعرصهاینجریانبودواینهماهنگی
باعث موفقیت شــد .عامل دوم مــردم بودند .علی
ایحال،شبشنبهیکخردهشلوغشد،شبیک

شنبه بســیجی ها و مردم در مســجد جمع شدند،
از مسجد آمدند بیرون و در هر نقطه ای که دشمن
فراخوان می داد ،قبل از آن که پیاده نظام دشــمن
بیاید ،مردم در آن جا حضور داشتند و آن ها که می
آمدند،میدیدندکهمردمحضوردارند.ویافزود:
به من گزارش دادند که این هــا جایی را برای آتش
زدن،پیدانکردند،رفتنددربیابانهایالهیه،آتشی
روشن کردند و آن جا جمع شدند تا عکس برداری
و فیلم برداری کنند ،بــرای اربابــان خارجی خود
بفرستندکهخوشبختانهنیروهایبصیرامنیتیما
ریختندوهمهآنهاراگرفتند.
•عمدهتشکرمنازنیروهایامنیتیوانتظامی
بهخاطرمدیریتصحیحاست

وی اظهــار کــرد :عــاوه بــر مــردم ،از آمادگــی،
مجاهدت و هماهنگی نیروهای امنیتی نظامی و
انتظامیکهبابصیرتومجاهدانهواردعرصهشدند
وبامدیریتعملکردند،تشکرمیکنم.ویافزود:
عمده تشــکر من از نیروهای امنیتی و انتظامی به
خاطرمدیریتصحیحاست،سنگبهاینهاپرتاب
کردند ،اما ایــن ها برخورد نکردند ،عزیــزان ما در
نیروی انتظامــی و نیروهای امنیتی از خودشــان
حلمنشاندادندوباافرادمقابلهوبرخوردنکردند.
•شناساییودستگیریعواملقطعیدشمن

آیت ا ...علم الهــدی در ادامه گفــت :حدود400
نفر را به عنوان آشوبگر دستگیر کردند ولی وقتی
دیدند بخشی از این ها جوان های ناآگاه هستند،
نوجوان های ناآگاه هســتند90 ،درصد این ها را
همان شــب آزاد کردند و با بصیرت و هوشــیاری،
قویترینمهرههایدشمنوعواملقطعیدشمن
رادر 10درصدیکهگرفتهبودند،پیداکردند.وی
خاطرنشانکرد:اینبهخاطربصیرتعزیزانمادر
عرصههایامنیتی،نظامیوانتظامیبودکهبااین
حلموبردباریکهازخودشاننشاندادند،بامردم
درگیرنشدندوخدایناکرده،دشمننتوانستاین

جابگویدکهبیننیروهایاجراییوامنیتیکشور
با مردم ،فاصله اســت و چون مردم هــم در صحنه
بودند،همهازهمبودندومشکلینبود.
•کجایبنزینبهکاالهایاساسیمربوطاست؟

آیتا...علمالهدیگفت:دراتفاقاتاخیر،دوجور
اشرار داشتیم ،یک دسته آن هایی بودند که عامل
دشمن شدند و خرابکاری کردند ،این جا فرصت
نکردنــد امــا در شــهرها و مراکز دیگــر خرابکاری
کردند ،اما قسمت دوم اشرار باقی مانده آدم های
فرصتطلبیهستندکهدیدندبنزینگرانشده،
یک مرتبه ســیب زمینی را هم گران کردند و نانوا،
چانه نــان را کــم کــرده ،این هــا طبقه دوم اشــرار
هستند،کجایبنزینبهنان،سیبزمینی،اجناس
وکاالهایاساسیسوپرمارکتمربوطاست؟
•مسئوالنجلویگرانفروشیهارابگیرند

ویافزود:آنهاییکهدستبهاینکارزدندوگران
فروشی کردند ،ناخواســته و ندانسته ،پیاده نظام
آمریکا،انگلیس،صهیونیستواسرائیلهستند،
امیدواریم عزیزان مسئول ما ،مخصوصا در استان
که الحمــدهلل در ایــن جهت هــم موفق هســتند،
حتما با دقت ،جدیت و مجاهدت کامل وارد عمل
شوند و عزیزان بسیجی ما با دستگاه های اجرایی
و نظارتی همکاری کنند و جلوی این اشرار طبقه
دومرابگیرندونگذارندمعیشتبرفقراوقشرآسیب
پذیر تنگ شــود ،اگر این مراقبت ها باشــد ،گران
شدنبنزین،معیشتراتنگنمیکندوانشاءا...
فشــاری هم از لحاظ اقتصادی نخواهــد آمد .وی
همچنین خاطرنشان کرد :این ضرورتی بوده که
باید در کشور اجرا می شد ،منتها اگر این ضرورت
به دست شما مردم اجرا می شــد ،بی دردسر بود،
برایدشمنپایگاهنمیشدواشتباههمینبودکه
اینکاربهدستشماانجامنشدوانشاءا...امیدوار
هستیمکهدردنبالهقضیه،حضورشماعزیزاندر
صحنهکامالمحفوظبماند.

