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یادوارهشهیدانستادمعراجدر
روستایریاببرگزارشد
صفری -رئیس اداره ایثارگران ستاد کل نیروهای مسلح
گفت :وفــاداری مــردم به آرمانها و دستاورد های نظام
جمهوری اسالمی و تبعیت از منویات ولی فقیه در کنار
ایثارگری خانواده معظم شهدا و ایثارگران عامل اصلی
حفاظت از این نظام طی  40سال گذشته محسوب می
شود .سردار سرتیپ دوم پاسدار ناصر سعیدی در یادواره
شهیدان ستاد معراج شهدای کشور در روستای ریاب
گناباد افزود :دشمنان در این مدت با انواع ترفندها اعم از
جنگتحمیلیوتحریمهابرایصدمهبهنظامازهیچتالشی
کوتاهی نکردند ولی به برکت وفــاداری و حضور گسترده
مردم در صحنه نتوانستند به اهداف خود دست یابند .وی
افزود:تازمانیکهنظامازاینسرمایهعظیمبرخوردارباشد
صدمه ای به دستاوردهای آن وارد نمی شود ولی هر زمان
اینمسئلهکمرنگشد،آرمانهایانقالبصدمهمیبیند.
جانشین کمیته تفحص شهدای ستاد کل نیروهای مسلح
افزود  :اشرافی گری ما را از اهداف عالیه نظام دور می کند
و باید همواره گوش به فرمان رهبر معظم انقالب در مسیر
اهداف عالیه نظام حضور تاثیر گذار داشته باشیم .سردار
سعیدیگفت:درشرایطیکهدشمناندرچهلمینسالروز
پیروزی انقالب بر دامنه ترفندهای خود علیه نظام و کشور
جمهوری اسالمی ایران افزوده اند مردم با حضور گسترده
در راهپیمایی22بهمن آن ها را در نیل به اهداف خصمانه
شانناکامگذاشتند.ویافزود:باگذشت 40سالازانقالب
به برکت وفاداری و حضور پرشور مردم در صحنه و رهبری
والیتفقیه،انقالباسالمیبهدرختتناوریتبدیلشدهکه
هیچیکازترفندهایدشمنانتواناییصدمهبهآنراندارد.

سخنانرهبریبایدسندوچشماندازآیندهانقالبشود
نماز جمعه
رضا بخشی

حجت االسالم حصاری امام جمعه بایگ درخطبه
هاینمازجمعهاینشهردرمسجدهاشمزادهبااشاره
به حضور حماسی وپرشور مردم درراهپیمایی ۲۲
بهمن و بیانات رهبری در این باره گفت :بیانیه وپیام
رهبری درقالب گام بزرگ دوم انقالب بعد ازخلق
اینحماسهبزرگراباید چشماندازومانیفستآینده
انقالبمحسوبکرد.
امام جمعه بایگ افزود :رهبر انقالب دراین پیام به
این موضوع مهم اشاره کردند که نیمی از جمعیت
کشورما افرادزیر 40سال است و ازاین جمعیت 14
میلیون دارای تحصیالت عالی هستند پس باید از
این ظرفیت و قابلیت باالی جوان برای اداره کشور
نهایتاستفادهشود.ویتصریحکرد :اگردرمدیریت
کشوربه جوانان اعتماد شود بسیاری از مشکالت
کشور حل خواهد شد وبدون شک حضور جوانان
در بدنه اجرایی کشور نشاط وامید را برای جامعه به
همراه خواهد آورد .خطیب جمعه بایگ با اشاره به
حادثه تروریستی سیستان وبلوچستان وبه شهادت
رساندن جمعی ازحافظان امنیت این سرزمین با
محکوم کردن این جنایت وحشیانه گفت :این اقدام
کور ومذبوحانه در حالی اتفاق افتاد که آمریکا وهم
پیمانانشبیشازیکسالاستبهدنبالشکلدادن
یک حادثه بزرگ در ایران هستند وتابستان داغ را
برای ازبینبردن نظام جمهوری اسالمی پیشبینی
کردهبودند.حجتاالسالمحصاریافزود:آنها که
نتوانستند تابستان داغی به راه بیندازنددر آستانه
چهلمینسالانقالب  باتبلیغاتفراوانتالشکردند
مردم را از حضور در صحنه های انقالب نا امید کنند
که خوشبختانه با حضور گسترده مردم این توطئه
نیزمثلهمیشهبهشکستانجامید.ویتصریحکرد:
ازهمین رو دشمن که تاب دیدن خلق این حماسه
را نداشت درلباس تروریست های تکفیری جمعی
ازسربازان این سرزمین را به شهادت رساندتا شاید
بتواند شیرینی حضوررا به کام مردم تلخ کند .امام
جمعه بایگ افزود:دستگاه دیپلماسی وکمیسیون
امنیت ملی ووزارت کشور باید با آمــران وعامالن
این حادثه برخورد قاطع داشته باشند و همان طور

که رهبری فرمودند که دوران بزن در رو تمام شده
دشمنان ملت ما باید منتظر پاسخی سخت دربرابر
اینحادثهتروریستیباشند.حجتاالسالمحصاری
همچنین با تقدیر ازحضورپرشور مردم بخش بایگ
درراهپیمایی ۲۲بهمنگفت:راهپیمایی 22بهمن
تجدید میثاق با آرمــان های امام راحل وشهیدان
ورهبرمعظمانقالباسالمیبودوبرگزریندیگری
در تاریخ پر فروغ وافتخار آمیز ملت بزرگ وغیور ایران
بهثبترساند.ویتصریحکرد:امسالخوشبختانهدر
سراسرکشورشاهدرشدجمعیت 20تا 50درصدی
در مراسم راهپیمایی به ویــژه در خراسان رضوی
بودیم که این موضوع نشان دهنده حمایت همه
جانبه مردم از رهبری و لبیک گفتن به ندای رهبری
بودکه با حضور هوشمندانه خود پوزه دشمنان را به
خاک مالیدند .امام جمعه بایگ افزود :قطعا یکی از
ویژگیهایراهپیماییامسالناکامیترامپبودکه
مدعی بود  40سالگی انقالب را مردم ایران جشن
نخواهند گرفت اما مردم ما آمدند تا با نه گفتن به
آمریکا واسرائیل تمام تحلیل ها ومعادالت سیاسی
آن ها را برهم زنند.
داورزنی-حجتاالسالم جواد علیزاده امامجمعه
داورزنگفت:مردمباحضورخودحجترابرمسئوالن
تمام کردند .وی اظهار کرد:مردم با این حضور حجت
را بر مسئوالن تمام کردند ونشان دادند تا پای جان
برای دفاع از انقالب آمادهاند .وی افــزود:مــردم با
حضور خود در این راهپیمایی بصیرت خود را به نحو
کامل نشان دادنــدو اعالم کردند با همه مشکالت
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امامجمعهاهلسنتتربتجامبامحکومیتحادثه
تروریستیسیستانو بلوچستانمطرحکرد:
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امامجمعهبایگدرخطبههاینمازجمعهمطرحکرد
ایشان زاده-صبح پنج شنبه گذشته پیکرپاک شهید
محمدحسینی برج  ،سرباز وظیفه ناجا  ،یگان تکاوری
 ۱۰۶منطقه زاهــدان که درجــریــان درگیری بااشرار
وقاچاقچیانوعملیاتتعقیبوگریزبهدرجهرفیعشهادت
نایل آمده بود  ،باحضور مسئوالن وفرماندهان نظامی
وانتظامی  ،اقشار مختلف مردم شهرستان وعده ای از
اهالی روستای برج قوچان ( زادگاه این شهید) ازمقابل
بیمارستان شهدا تشییع شدکه پس از اقامه نماز برپیکر
وی درمیدان امام(ره) ،پیکر شهید برای خاک سپاری به
زادگاهش انتقال پیدا کرد.شایان ذکراست تنها  ۲۰روز
به پایان خدمت سربازی این شهید باقی مانده بود که به
جمع دیگر شهدا پیوست و آسمانی شد.

اخبار

وکمبودها از انقالب ورهبری دفاع میکنند.
نشتیفانی-حجت االسالم والمسلمین زاهدی
امام جمعه باخرز با اشاره به حادثه تروریستی که
منجر به شهادت پاسداران غیور و مرزبان جمهوری
اسالمی ایــران در سیستان و بلوچستان شد،
گفت :شهادت جمعی از پاسداران مرزبان توسط
گروهک ضاله جیش الظلم ،همه ملت ایــران را
اندوهگین کرد ولی باید گفت که این نظام را نمی
توان با این عملیات های تروریستی و کورکورانه
متوقف کرد ،چرا که خون شهدا درخت انقالب را
تنومند تر و قوی تر می کند.
صفری-حجت االسالم حسن صادقی امام جمعه
گناباد گفت  :اگر چه مردم از مشکالت معیشتی و
بی تدبیری بعضی از مسئوالن گله مند هستند اما
با شرکت در راهپیمایی  22بهمن ثابت کردند که
به آینده امیدوار و به اصل نظام وفادارند.
خاکشور-حجت االس ــام حسن جهانشیری
امام جمعه رشتخوار ضمن محکوم کردن حادثه
تروریستی سیستان وبلوچستان اظهار کرد :این
گونه حوادث عزم دولت و ملت ایران درراه مقابله با
تروریسم در منطقه را مصممتر از گذشته می کند و
قطع ًا فرزندان جانبرکف نظامی و ملت ایران انتقام
خون شهدای این حادثه را خواهند گرفت.
پرورش-حجتاالسالمفرمانبرخطیبجمعهشهر
ملک آباد ضمن محکوم کردن جنایت تروریستی
سیستانوبلوچستانگفت:ازمسئوالنمیخواهیم
که عامالن این جنایت را به اشد مجازات برسانند.

حرکات شرم آور گروهک های
تروریستینشانهدوری از اندیشههای
پیامبررحمتاست

عابد-حجت االســام ایــزدی امام جمعه طرقبه
در خطبه های این هفته نماز با اشــاره به حضور با
شکوه مــردم در راهپیمایی  22بهمن به سخنان
رهبری اشاره و تصریح کرد عزم و بصیرت مردم ایران
اسالمیحادث هبزرگوخیرهکنندهایآفرید.عظمت
راهپیمایی که از سال های پیش پرجمعیتتر و
پرشورتربود،پاسخقاطعودندانشکنیبهبیگانگان
و دشمنان سستعهد داد.
علی نوری-حجت االسالم علی اصغر امینی امام
جمعه بردسکن گفت :حضور باشکوه ملت ایران
در راهپیمایی  22بهمن تقویت بنیه جمهوریت
نظام بود و قدرت نرم نظام را به رخ دشمنان کشاند.
مرشدلو -حجت االسالم والمسلمین غالمی امام
جمعه شهر خرو گفت  :حضور با شکوه مردم در
جشن چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی
ایران چشم دشمنان را خیره کرده بود و راهپیمایی
امسال خیلی متفاوت تر از راهپیمایی های سال
قبل بود و با توجه به گرانی ها و مشکالت به وجود
آمده برای معیشت مردم دشمنان توقع داشتند
که مردم در این راهپیمایی شرکت نکنند که مردم
با حضور با شکوه خود به دشمنان ثابت کردند که
هنوز ادامه دهنده راه شهیدان و پشتیبان مقام
عظمای والیت هستند .
غــضــنــفــری-حــجــت االســــــام مــحــمــدرضــا
عصمتی امام جمعه تربت حیدریه با تجلیل از
حضور با شکوه و حماسی ملت ایران در یوم ا...
 ۲۲بهمن گفت:حضور پررنگ مردم دریــوم ا...
 22بهمن 97باعث خنثی شدن توطئه های نظام
سلطه و منافقین شد.
روداب-حــجــت االســام حسین حسنی نسب
امام جمعه روداب گفت :امروز شماجوانان باید از
انقالب حراست کنید چرا که فردای انقالب مال
شماست و شما باید از آرمان ها و اهداف انقالب
محافظت کنید ومواظب تبلیغات سوء دشمن در
فضای مجازی باشید ودروغ پردازی های آن ها را
حقیقت نپنداریدو بدانید که حقیقت را از دشمن
وپیاده نظام دشمن نمی توان فراگرفت.
ملکی-حجت االسالم سید قاسم دهقانی امام
جمعه خوشاب با تسلیت شهادت دالورمــردان
سپاه در حادثه تروریستی زاهــدان گفت :هدف
دشمنان از ایجاد گروه های تروریستی همانند
داعش و طالبان از بین بردن اسالم ناب محمدی
و تحریف اسالم است.
حسین نوری-حجت االسالم علی ناهیدی امام
جمعه خلیل آباد گفت :حضور تماشایی و پرشور
مردم ایران در راهپیمایی  22بهمن جلوه دیگری
از شکست های آمریکا بود.

حــقــدادی-مــولــوی شرف
الــدیــن جــامــی االحــمــدی
امــــام جــمــعــه اهــــل سنت
تــربــت جـــام ب ــا اشـــــاره به
حادثه تروریستی سیستان
وبلوچستان گفت :حرکات
شـــرم آور گ ــروه ــک هــای
تروریستی م ــزدور و جیره
خوار که هر بار با شعارهای دروغین مذهبی و قومی در
گوشهای از جهان اسالم فتنه انگیزی میکنند نشانهای
آشکارازدوریاینجماعتافراطیوددمنشازاندیشههای
انسان ساز پیامبر رحمت و اخالق و غرق شدن بیش از پیش
در منجالب نفاق ،جهل و تکفیر است .امام جمعه ،علما
و جوانان اهل سنت تربت جام با محکوم کردن عملیات
تروریستی سیستان و بلوچستان که منجر به شهادت
تعدادی از مدافعان مرزهای ایران اسالمی شد خواستار
برخورد قاطع با عوامل این حادثه تروریستی شدند و اعالم
کردند :بار دیگر دست پلید استکبار و ارتجاع از آستین
گروهکی شیطانی و اسالم نشناس بیرون آمد و جمعی از
مدافعان امنیت کشورمان را به خاک و خون کشید.

معاونقضاییدادگستریخراسانرضوی:

وکال حق ورود به پرونده های قضایی
مربوط به طالق را ندارند
صفری-معاون قضایی رئیس کل دادگستری خراسان
رضوی گفت :پرونده ها ی طالق باید در مراکز تخصصی
و مشاوره دادگستری رسیدگی شود و وکال حق ورود به
پرونده های قضایی مربوط به طالق را ندارند .سید امیر
مرتضوی در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم گناباد
افزود:علتاصلیبسیاریازآسیبهایاجتماعیناآگاهی
خانواده ها و زوجین درباره مهارتهای زندگی است و باید
بابهرهگیریبیشترازظرفیتهایمراکزمشاورهودستگاه
های اجرایی ذی ربط برای فرهنگ سازی و آگاهی بخشی
عمومی گام برداشت .وی ادامه داد :باید در مراکز مشاوره
در کنار مشاوره های حقوقی و روان شناسی از مشاوره
های مذهبی و علما نیز بهره گرفت .وی خواستار استفاده
ازظرفیتقضاتودستگاهقضاییدرآگاهیدادنبهدانش
آمــوزان در زمینه مشکالت و آسیب های اجتماعی شد.
مرتضوی گفت :با رویکرد مشاوره های قبل از دادرسی
های پرونده های طالق ،دعاوی حقوقی و اختالف زوجین
در مشهد از ابتدای امسال تاکنون در مقایسه با مدت مشابه
پارسال حدود  40درصد کاهش یافته است.

سوژه ها و خبرها
فرماندهنیرویانتظامیکشور:

روستاهای خوشاب به جز 2روستا
تا پایان 98گازدارمی شوند

حرفه گرایی یکی از اهداف اصلی
نیروی انتظامی است

فرماندار خوشاب گفت :با برنامه ریــزی انجام شده تا پایان  98تمام
روستاهایشهرستانخوشاببهجزدوروستایعبدلآبادوحجتآبادکه
ازخطاصلیلولهگازفاصلهزیادیدارندازنعمتگازبرخوردارمیشوند.
ابارشیبابیاناینکهپروژهگازرسانیدهستانطبسدرحالاتماماست،
افزود:درمنطقهدرهیامگازرسانیازسمتنیشابورآغازشدهوباکلنگزنی
کهدردههفجرانجامشدگازرسانیبهمنطقهشهرستانخوشابباقولی
کهمسئوالنشرکتگازدادهاندتاپایانسالآیندهبهاتمامخواهدرسید.

فرماندهنیرویانتظامی کشورباتأکیدبراینکهحرفهایگرایییکیاز
اهداف اصلی نیروی انتظامی به شمار می آید ،گفت :ناجا باید از لحاظ
تجهیزات،آموزشومبانیدینیحرفهگراباشدوبهآنتوجهویژهایداشته
باشد.بهگزارشپایگاهاطالعرسانیمرزبانیاستان سردار«اشتری»در
جمع مرزبانان «پل خاتون»اظهار کرد :شما مرزداران عزیز که در مقطع
جوانیهستیدبدانیدایندوران،زمینهبسیارخوبیبرایرشداست.

موافقت با احداث 40واحد
مسکنمقاومدرصالحیه
علی نوری-سرپرست فرمانداری بردسکن با ساخت  40واحد مسکن
مقاوم در روستای صالحیه از توابع بخش انابد موافقت کرد .دکتر قاسم
پور در جمع مردم صالحیه گفت :این آمادگی را داریم متقاضیانی که
درخواست تسهیالت مسکن مقاوم را داشته باشند از وام  25میلیون
تومانیوکمکهشتمیلیونتومانیبالعوضبهرهمندشوند.وی گفت:
متاسفانه از مجموع بیش از  11هزار واحد مسکن روستایی شهرستان
بردسکن تاکنون بیش از  20درصد آن مقاوم سازی شده است.

با خبرنگاران

سقوط هواپیمای فوق سبک
در کاشمر جان 2نفر را گرفت

مهدیان-صدایهواپیمایآموزشیفوقسبکمتعلقبهبخش
خصوصیازفرازآسمانروستایبهاریهکاشمربهگوشمیرسد
،ناگهان صدای مهیبی همه را وحشت زده به سوی پنجره ها
هدایتمیکندودرکمالناباوریمشاهدهمیکنیمکههواپیمای
فوقسبکآموزشیسقوطکردهاست،تعدادیازاهالیروستای
بهاریهکهشاهدسقوطاینهواپیمابودند بااورژانسوآتشنشانی
تماسمیگیرندوباحضورعواملآتشنشانیدرمحل،عملیات

جشنمللدرچله
انقالببرگزارشد

اطفای حریق به منظور جلوگیری از آتش سوزی انجام می شود
و پیکر بی جان دو سرنشین جوان هواپیما را از البه الی آهن پاره
ها به بیرون منتقل می کنند  .به گزارش خراسان رضوی ،در این
سانحه هوایی که حدود ساعت ۱۱صبح جمعه در منطقه بهاریه
کاشمرودرفاصله 17کیلومتریشهراتفاقافتاد،دانشجوی۳۶
سالهبههمراهاستادخلبانشدرحینفراگرفتنآموزشبودندکه
براثرسقوطهواپیماجانباختند.تعدادیازاهالیروستایبهاریه
کهشاهدسقوطاینهواپیمابودندوصدایمهیبآننیزبهگوش
اهالیروستا رسیدهبودبااورژانسوآتشنشانیتماسگرفتند.با
حضورعواملآتشنشانیدرمحلعملیاتاطفایحریقبهمنظور
جلوگیری از آتش سوزی انجام شد و پیکر بی جان دو سرنشین
جوان هواپیما را از البه الی آهن پاره ها به بیرون منتقل کردند.
بازپرس ،پزشکی قانونی ،جانشین فرمانده انتظامی ،اورژانس و
آتش نشانی در محل سانحه حضور یافتند .مدیر شرکت کاویان
پرواز ترشیز که در حوزه پرواز هواپیماهای تفریحی و آموزشی در
فرودگاه فوق سبک کاشمر فعالیت می کند با ابراز تأسف از این
حادثه گفت :علت سقوط هواپیما هنوز مشخص نیست .محمد
رضاکاویانیبابیاناینکهکارشناسانسازمانهواپیماییکشور
درحالبررسیعللحادثههستند ،یادآورشد:بهدستوربازپرس
،صحنه حادثه تا زمان بررسی علت سانحه از سوی کارشناسان
حفظ می شود .وی با بیان این که فرودگاه کاشمر هفتمین و
بزرگترین فرودگاه فوق سبک کشور در آذر  95با اخذ کد چهار
حرفی OIMQازسویسازمانجهانیبینالمللهواییفعالیت
خودش را در حوزه تفریحی و آموزشی آغاز کرده است ،یادآور

«جشن ملل در چله انقالب» شامگاه چهارشنبه
با حضـور صدهـا نفـر از دانشـجویان غیـر ایرانی
مشـغول تحصیل در دانشـگاه فردوسـی مشـهد
برگـزار شـد.به گـزارش خراسـان رضوی ،یاسـر
عبدالزهـرا رایـزن علمـی فرهنگـی کشـور
عـراق در ایـران سـخنران ایـن مراسـم بـود کـه
بـا اشـاره بـه پیشـرفت هـای جمهـوری اسلامی
ایـران در عرصـه هـای مختلـف خاطرنشـان
کـرد :دسـتاوردهای آکادمیـک جـزو مهـم ترین

شد :پیش از این حادثه ،هواپیما از صبح چند مرتبه دیگر پرواز
داشتهاست،بنابراینهرگونهاظهارنظردرخصوصعلتآنباید
توسط کارشناسان اعالم شود .شایان ذکر است در این سانحه
 ،دانشجوی خلبانی که متولد  26بهمن  61بود در روز تولدش
جانباخت.

 ۵حفارغیرمجازدرنیشابوردستگیرشدند

شجاعی مهر-فرمانده انتظامی نیشابور از شناسایی و
دستگیری پنج عامل حفاری غیر مجاز در این شهرستان خبر
داد .سرهنگ «حسین دهقان پور» گفت :تیم گشتی پاسگاه
انتظامی خواجه آباد بخش سروالیت شهرستان نیشابورهنگام
گشت زنی در روستای پیرشهباز متوجه پارس یک قالده سگ
درروستا می شوند .وی خاطر نشان کرد :با توقف خودرو گشتی
پلیس  ،سرنشینان یک دستگاه خودرو پراید به سرعت از محل
فرار کردند که ماموران انتظامی وارد عمل شدند و راه این
خودروی سواری را سد کردند .وی گفت :با دستگیری راننده
و چهار سرنشین خودروی پراید  ،در بازرسی از این وسیله نقلیه
تعدادی انواع لوازم حفاری نیز کشف و ضبط شد .سرهنگ
دهقان پورتصریح کرد :متهمان در مواجهه با ادله و مستندات
پلیس اعتراف کردند قصد حفاری غیر مجاز با هدف رسیدن به
طالداشتهاندکهدستگیرشدهاند.فرماندهانتظامیشهرستان
نیشابور گفت :افراد متخلف پس از تشکیل پرونده مقدماتی به
منظور سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

موفقیـت هـای جمهـوری اسلامی ایـران اسـت
و امیدواریـم دانشـجویان عراقـی حاضـر در
ایـن کشـور کـه تعدادشـان بـه بیـش از پنـج هزار
نفـر مـی رسـد ،بتواننـد از ایـن دسـتاوردها بهره
منـد شـوند .معـاون مدیـرکل امـور دانشـجویان
غیـر ایرانـی وزارت علـوم نیـز در ایـن مراسـم
بـه ایـراد سـخنرانی پرداخـت و گفـت :پذیـرش
دانشـجویان غیـر ایرانـی مسـئله مهمـی در
برنامـه ریـزی های ماسـت کـه فرصـت نمایاندن

قـدرت علمـی و فرهنگـی ایـران بـه جهانیـان را
فراهم آورده است.احمد زاده افزود :در گذشته
جایگاه ایـران در محافـل علمی دنیا بـه گونه ای
بـود کـه حتـی اسـم ایـران را بـه درسـتی ادا نمی
کردنـد؛ امـا امـروز بـا توجـه بـه رتبـه هـای علمی
باالیـی کـه جمهـوری اسلامی ایـران بـه دسـت
آورده و نیـز بابـت پذیـرش دانشـجویان غیـر
ایرانی ،دیگر کشـور ایـران برای کمتر کسـی در
جهـان ناشـناخته اسـت.

گوناگون

طیهفتهجاریآغازمیشود

توزیع مرغ۱۱هزار و ۵۰۰تومانی

مدیر کل پشتیبانی امور دام خراسان رضوی گفت :توزیع
گوشت گرم مرغ به نرخ مصوب جدید از هفته آینده در این
استان آغاز می شود .به گزارش ایرنا ،سید احمد دلقندی
افزود :با توجه به افزایش قیمت نهاده ها و هزینه تولید ،نرخ
مصوب هر کیلوگرم گوشت گرم مرغ از سوی ستاد تنظیم
بــازار کشور از  9800تومان به 11هــزار و  500تومان
افزایش یافت .وی ادامه داد :رایزنی با مرغداران استان با
هدف تامین گوشت گرم مرغ برای توزیع با این نرخ انجام

شده است و همچون گذشته در اجــرای طرح حمایت از
مرغداران ،توزیع گوشت گرم مرغ به نرخ مصوب در استان
ادامــه پیدا می کند .مدیرکل پشتیبانی امور دام استان
گفت :در این زمینه به ازای هر کیلو گرم گوشت مرغ به نرخ
مصوب ،چهار کیلو گرم ذرت و سه کیلو گرم کنجاله سویا
با نرخ دولتی به مرغداران ارائه می شود .وی افزود :توزیع
گوشت گرم مرغ به نرخ مصوب در مشهد و چند شهرستان
استان و میزان توزیع با توجه به نیاز بازار انجام می شود.
گفتنی است توزیع گوشت گرم مرغ در خراسان رضوی
به قیمت کیلویی  9800تومان از حدود پنج روز پیش به
دلیل افزایش قیمت نهاده ها متوقف شده است و همین
امر موجب افزایش قیمت آن تا حدود 15هزار تومان شد.

اعتراضجمعیازتشکلهایدانشجوییمشهدبهتصویبFATF
جمعی از اعــضــای تشکلهای دانشجویی مشهد در
اعتراض به تصویب  FATFراهپیمایی کردند .به گزارش
فــارس شامگاه پنج شنبه اعضای تشکلهای مختلف
دانشجویی مشهد از مقابل مهدیه تا حرم مطهر رضوی
در اعتراض به تصویب الیحه FATFبا سردادن شعارهای
مختلف ،راهپیمایی کــردنــد .دانشجویان با در دست
داشتن پالکاردهای اعتراضی به تصویب و پذیرش FATF
از مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست داشتند تا در
جلسه روز شنبه این الیحه را نپذیرد .مسئول نشریات بسیج
دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد در این تجمع گفت:
مدتی است که الیحه  FATFدر مجلس ،شورای نگهبان و
مجمع تشخیص مصلحت نظام دستبهدست میشود که
عدهای قصد تصویب و عدهای هم قصد رد کردن آن را دارند.
رسولی با بیان این که ما قشر دانشجو با حضور خود در
این اجتماع قصد آگاهسازی مسئوالن را داریم؛ افزود :با
توجه به ضرر و آسیبهایی که این الیحه دارد از مسئوالن
میخواهیم این الیحه را تصویب نکنند.
وی ادامه داد :این الیحه و این قانون جدید باید در شورای
نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شود و
اگر مناسب با قوانین جمهوری اسالمی ایران بود؛ سپس
تصویب شود .مسئول سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه

فردوسی نیز افزود :قرار است قانون استعماری پالرمو در
مجلس به تصویب برسد که آن قانون ما را عمال به کشوری
مستعمره تبدیل می کند .ایران قاسم پور بیان کرد :طبق
قانون اساسی حق پذیرش قوانینی که استقالل ما را زیر
سوال می برد؛ نداریم .اما متاسفانه این الیحه توسط مجلس
تصویب شده و در حال بررسی در مجمع تشخیص مصلحت
نظام است.به گزارش خراسان رضوی ،در این تجمع بیش از
 ۳۰۰دانشجوحضورداشتند.

