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قاتل نامرئی جان نوجوانی را
در گلخانه گرفت

یکنوجوانروستاییبراثرگازگرفتگیدریکگلخانهدرگلستاندرگذشت.بهگزارش باشگاهخبرنگاران ،بخشدارپیشکمربااعالماینخبرگفت:نوجوان
 16سالهاهلروستایچروکپیشکمرشهرستانکالله،دوشنبهشببراثراستنشاقگازمنواکسیدکربندرگلخانهجانخودراازدستداد .امانمحمد
حمیدزادهافزود:ویدرخزانهگلخانهصیفیجات،چراغنفتسوزراروشنکردهوخوابیدهبودکهدچاراینحادثهشد.
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سارقانمسلحبهیکطالفروشیدرمشهددستبردزدند

خط زرد

توصیه های ایمنی چهارشنبه سوری
*صاحبان فروشگاه های مواد شیمیایی و رنگ فروشی ها
از فروش هر گونه مواد آتش زا و مواد شیمیایی به کودکان و
نوجوانان جد ًا خودداری کنند.
*از ریختن مواد سریع االشتعال مانند نفت ،بنزین و غیره
بر روی مواد آتش گیر جد ًا خودداری شود .همچنین از قرار
دادن ظروف تحت فشار از جمله کپسول ،اسپری ،حشره
کش ها و غیره بر روی آتش خودداری شود.
*حتی االمکان وجود یک کپسول خاموش کننده آتش
پودری در نزدیک محوطه آتش ضروری است.

حادثه در قاب

پرایدی روزگذشته در جاده آمل -محمودآباد در برخورد با
تیربرقازوسطنصفشد.

...

ازمیان خبرها

قتل دختر  10ساله برای درمان
مرد فلج!
پلیس هند  3تن را در ارتباط با قتل دختر  10ساله ای که
جادوگران او را در مراسمی خاص به قتل رسانده بودند
دستگیر کرد .به گزارش ایران آنالین متهمان اهل ایالت
جنوبی « کارناتاکا» در هند بوده اند که در مراسم جادوگری
برای درمان مردی فلج ،دختری  10ساله را ربوده و به قتل
رسانده اند.بنا بر اطالعات منتشر شده پلیس ،جادوگر
مجرم ادعا کرده که تنها با خون یک کودک  10ساله این
مرد فلج می توانسته دوباره قدرت پاهایش را به دست آورد
و به همین دلیل برادر و خواهر مرد فلج ،این دختر بچه را
ربوده و با همدستی جادوگر به قتل رسانده اند «.رامش
عمران قریشی » از افسران پلیس گفت :کارآگاهان ما در
حال بررسی بیشتر این موضوع هستند .بسیاری از مردم
پس از انتشار خبر مرگ دختر بچه در مقابل خانه متهمان
تجمع کرده و با پرتاب سنگ به این گونه رفتارها واکنش
نشان داده اند.

سجادپور 2 -جوان که سوار بر یک دستگاه خودرو پژو
بودند به یک طالفروشی در مشهد دستبرد زدند و حدود
یکصد گرم طال را به سرقت بردند.
معاون دادستان مشهد با تایید این خبر به خراسان
گفت :عصر روز گذشته  2جوان در منطقه محمدآباد
مشهد از خ��ودرو پیاده شدند و در حالی که سالح
کلت کمری را در دست می فشردند وارد یک مغازه
طالفروشی شدند .آنان با تهدید به مرگ طالفروش
او را ب��ه انتهای م��غ��ازه کشانده و سپس ب��ا سرقت

تعدادی النگوی طال به وزن تقریبی یکصدگرم از
محل گریختند .قاضی حیدری افزود :به دنبال وقوع
این حادثه ،بالفاصله کارآگاهان اداره جنایی پلیس
آگاهی خراسان رضوی و عوامل انتظامی در محل
حضور یافتند و به تحقیق در این باره پرداختند .این
مقام قضایی تصریح کرد :با توجه به سرنخ های موجود
گروه ویژه ای از کارآگاهان مامور رسیدگی به این
پرونده شده اند و تالش برای شناسایی و دستگیری
سارقان آغاز شده است.

تلگرام ،صیادان 80قطعه سهره درتویسرکان را لو داد
انتشار عکس تلگرامی موجب به دام افتادن صیادان سهره
طالیی در این شهرستان شد.رئیس اداره حفاظت محیط
زیست شهرستان تویسرکان روزگذشته در گفت و گو با ایرنا
یادآوریکرد:دوشنبهدرفضایمجازیعکسیمنتشرشدکه
فردیرادرحالزندهگیریسهرهطالیینشانمیداد .محمد
گیالنهاضافهکرد:بابررسیهایبهعملآمدهدرادارهحفاظت
محیطزیستتویسرکان،فردمتخلفشناساییوبالفاصلهبه
مراجعقضاییمعرفیشد.ویبیانکرد:شکارچیمتخلفدر
دادگاه به جرم خود اعتراف و اذعان کرد که حدود  80قطعه

سهرهراتاکنونصیدکردهکه 6قطعهازآنهابهعلتشرایط
نامناسب محل نگهداری ،تلف شده اند .گیالنه اضافه کرد:
همچنین 2تن دیگر که در این موضوع ،شکارچی متخلف را
یاری کرده بودند نیز به دادگاه معرفی شدند .وی اظهار کرد
 :پس از اعتراف و شناسایی دیگر متخلفان ،پرونده برای سیر
مراحلقانونیبهمرجعقضاییارجاعدادهشد.تویسرکانبا
دارا بودن شرایط آب و هوایی ویژه و وجود رودخانه و درختان
زیاد ،شرایط بسیار مطلوبی برای زیست گونه های پرندگان
بهوجودآورده است.

رئیسپلیسآگاهیخراسانرضویبااشارهبهاعترافاتسارقانحرفهایتشریحکرد

دستبردبه 500ال90

سیدخلیل سجادپور -دزدان سابقه داری
که پس از آشنایی در زندان ،باند «ال  90ها»
را تشکیل داده بودند پس از دستبرد به حدود
 500خ��ودروی ال  90در مشهد ،در حالی
دستگیرشدندکههنگامتعقیبوگریزبهسوی
مردم شلیک می کردند.
رئیسپلیسآگاهیخراسانرضویدرتشریح
جزئیات چگونگی دستگیری و اعترافات
اعضایباند«ال 90ها»بهخراسانگفت:آبان
ماه گذشته ،سارقان به یک خودروی ریو که در
حاشیه یکی از خیابان های مشهد پارک شده
بود ،دستبرد زدند.سرهنگ کارآگاه حمید
رزمخواهافزود:درماجرایاینسرقت،میلیون
ها تومان لوازم و تجهیزات پزشکی به سرقت
رفت که پس از اعالم شکایت شاکی ،پرونده
ایدرمراکزقضاییتشکیلوموردبررسیقرار
گرفت .وی اضافه کرد :با بررسی شیوه سرقت
و همچنین اثربرداری از محل سرقت و دیگر
اسناد موجود ،تصویر فرضی از جوان 35ساله
ای به دست آمد و مشخص شد او از سارقان
سابقه دار است .درحالی که تحقیقات پلیس
ب��رای شناسایی محل اختفای س��ارق ادامه
داشت ،مدتی بعد شاکیان پرونده ،دزد مذکور
را داخل یک دستگاه خودروی ال  90مشکی
رنگ مشاهده کردند وبه تعقیب او پرداختند.
آنان در همین حال موضوع را به پلیس 110
نیز اطالع دادند و بدین ترتیب تعقیب و گریز
به ب��ول��وار شهید فالحی منطقه قاسم آباد
کشید .این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد:
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س��ارق که هنگام ف��رار سالح کلت کمری را
بیرون کشیده بود 2 ،گلوله به سمت خودروی
شاکیانشلیککردکهباگیرکردنگلولهسوم
در سالح  ،شلیک های او متوقف شد .اما در
همین حال کنترل فرمان از دستش خارج شد
وخودروبهجدولحاشیهخیابانبرخوردکرد.
سارق جوان که دیگر نمی توانست خودروی
مشکی رنگ را به حرکت درآورد پیاده پا به فرار
گذاشت.سرهنگرزمخواهگفت:ایندرحالی
بودکهخودرویگشتپلیس،منطقهمذکوررا
به محاصره خود درآورده بود .در نهایت سارق
جوان با شلیک تیرهوایی و همکاری مردم در
چنگ قانون گرفتار شد .وی خاطرنشان کرد:
در بازرسی از خ��ودرو البسه نظامی ،چراغ
گ��ردان و یک قبضه کلت جنگی کشف شد
و متهم به مقر انتظامی انتقال یافت .رئیس
پلیس آگاهی خراسان رضوی ی��ادآور شد با
توجه به اهمیت و حساسیت موضوع و با صدور
دس��ت��وری از س��وی قاضی حیدری (معاون
دادستان مشهد) این پرونده به پلیس آگاهی
خراسان رض��وی ارس��ال شد و س��ارق سابقه
دار در اداره عملیات ویژه پلیس آگاهی مورد
بازجوییهایتخصصیقرارگرفتوبهسرقت
لوازم و تجهیزات پزشکی از داخل خودروی
ریو اعتراف کرد .این مقام انتظامی افزود :با
توجه به شگرد سارق  ،احتمال انجام سرقت
هایدیگرتوسطویقوتگرفتوبدینترتیب
کارآگاهان با کسب دستورات ویژه قضایی،
مخفیگاه وی را در بولوار توس مشهد بازرسی

کردند که در نتیجه آن تعداد زیادی مدارک،
انواع کارت های شناسایی و بانکی ،لپ تاپ،
گوشی های تلفن ،تبلت ،دوربین چشمی
و فیلم ب��رداری ،یک کیلو زعفران ،مانیتور
خودرو ،تفنگ بادی ،فلش مموری  ،دوربین
م��دار بسته،چادر مسافرتی ،تعداد زیادی
تمبرهای دادگستری ،انواع آچار و ابزار و ...
کشف و ضبط شد .سرهنگ رزمخواه افزود :به
اینترتیب،باراهنماییهای«قاضیحیدری»
پرونده این سارق به طور ویژه در دستور کار
قرار گرفت و گروهی از کارآگاهان با نظارت
سرهنگ جوانبخت ،عملیات دستگیری
دیگر متهمان را آغاز کردند .چرا که بازجویی
ها و بررسی اسناد و م��دارک نشان می داد
سارق دستگیر شده همدستانی دارد که با
آن ها در زندان آشنا شده است  ،بنابراین به
دستور معاون دادستان مشهد ،این پرونده در
شعبه  902دادسرای عمومی و انقالب مورد
رسیدگی قرار گرفت و گروه ویژه کارآگاهان
با کسب دستورات قضایی از قاضی «بازرگانی
منش» و طی دو عملیات جداگانه موفق شدند
 2عضودیگراینباندرانیزدرمناطقصدمتری
و در جاده قدیم قوچان دستگیر کنند.
رئیس پلیسآگاهیخراسانرضویبااشارهبه
این که  2تن از اعضای این باند معتاد هستند،
به اعترافات متهمان اشاره کرد و گفت :یکی
از سارقان خ��ودروی ال  90مشکی رنگ را
درح��ال��ی با شکستن شیشه آن سرقت می
کند که سوئیچ یدکی آن داخل داشبورد قرار

داشت .او سپس خودرو را برای انجام سرقت
وسایل دیگر داخ��ل خ��ودرو در اختیار جوان
 35ساله (سرکرده باند) قرار می دهد و این
گونه آن ها از حدود  5ماه قبل از دستگیری،
سرقت های خود را در مناطق مختلف شهر
آغاز می کنند.رئیس پلیس آگاهی خراسان
رضوی تاکید کرد 3 :عضو این باند اگرچه در
برخی از م��وارد خودروهایی مانند پژو 206
و پراید را مورد دستبرد قرار داده بودند اما
در سرقت از خ��ودروی ال  90تبحر خاصی
داشتند به طوری که طبق اعترافات خودشان
به حدود  500خودروی ال  90دستبرد زده
اند .سرهنگ رزمخواه در پایان با اشاره به این

که اعضای این باند خودروهای پارک شده در
مناطق خلوت را مورد سرقت قرار می دادند،
تصریحکرد:مدیرانخودروسازیکشوربایدبه
ایمنیخودروهابرایپیشگیریازسرقتتوجه
ویژه ای داشته باشند چرا که برخی از خودروها
به دلیل ضعف م��وارد ایمنی به راحتی مورد
دستبرد قرار می گیرد .وی افزود :تحقیقات
ک��ارآگ��اه��ان با هدایت سرهنگ جوانبخت
(رئیس اداره عملیات وی��ژه پلیس آگاهی) و
سرپرستی کارآگاه طاهری (افسر پرونده)
برای شناسایی دیگر عوامل مرتبط با اعضای
این باند و کشف سرقت های احتمالی دیگر آن
ها همچنان ادامه دارد.

درامتدادتاریکی
زیر ذره بین
بعد از  30سال زندگی مشترک ،قصد ندارم از همسرم طالق
بگیرم و فرزندانم را آواره کنم .نمی خواهم زندگی ام متالشی
شود و کانون گرم یک خانواده روزهای تلخی را تجربه کند اما از
سوی دیگر نیز تحمل کتک ها ،ناسزاها ،سوءظن و تهمت های
زشت و ناروای همسرم را ندارم به طوری که چاره ای جز جدایی
برایمباقینماندهاستو...زن 48سالهکهبرایرهاییازتهمت
هایناروایهمسربازنشستهاشدستبهدامانقانونشدهبود
در حالی که عنوان می کرد آسایش و آرامش با رفتارهای خشن
همسرم از زندگی ما رخت بسته است ،به کارشناس اجتماعی
کالنتریقاسمآبادمشهدگفت:پسازآنکهتحصیلدرمقطع
ابتدایی را به پایان رساندم دیگر درس و مدرسه را رها کردم و به
امور خانه داری مشغول شدم .چند سال بعد در حالی که هنوز
 17بهار از عمرم نگذشته بود« ،مظفر» به خواستگاری ام آمد.
سواداودرحدسیکلبودوبهتازگیدریکیازمراکزوابستهبهامور
دولتی استخدام شده بود .با آن که پدرم کارگر ساده ای بود و با
رزقوروزیحالل،اقتصادخانوادهرامدیریتمیکردامامجلس
عروسیباشکوهیبرگزارکردواینگونهمنومظفرزندگیمانرا
آغازکردیم.اونیزهمانندمندریکخانوادهمعتقدبهاصولدینی
ومذهبیرشدکردهبودبهطوریکهوظیفهمراقبتازخواهرانو
برادرانشرابهعهدهداشتومرتبرفتوآمدهایآنانرازیرنظر
میگرفت.درواقعپدرومادرشبهنوعیبارمسئولیتهایخود
رابهدوشفرزندبزرگشانانداختهبودند.اینعواملموجبشده
بودتاهمسرمروحیهریاستطلبیوسختگیریداشتهباشد.از
سویدیگرماموریتهایطوالنیمدتاوکهباعثمیشدمنو
فرزندانمرادرشهرهایغریببهتنهاییرهاکندبرشدتسخت
گیریهاوسوءظنهایاومیافزود.بهطوریکههموارهبهمنو
فرزندانماحترامنمیگذاشتوبابدگمانیهایشآسایشوآرامش
رادرخانوادهماازبینبردهبودبااینوجودمنچارهایجزتحمل
نداشتم و تالش می کردم تا فرزندانم به درستی تربیت شوند و
انسانهایمفیدیبرایجامعهباشند.ماههاوسالهامیگذشت
به طوری که دیگر به کتک کاری ها و رفتارهای زشت همسرم
عادتکردهبودم.باخودممیاندیشیدموقتیهمسرمبازنشسته
شودودرکنارمازندگیکنداینمشکالتوسوءظنهانیزخودبه
خودازبینمیرودوآنگاهزندگیشیرینیرادرکنارهمهاعضای
خانواده سپری خواهیم کرد اما متاسفانه اوضاع با بازنشسته
شدنهمسرمبدترشدوزندگیماروبهتباهیگذاشت.همسرم
که دیگر مدام در منزل حضور داشت رفتارهای تک تک اعضای
خانواده را زیر نظر می گرفت و با کوچک ترین اشتباه فرزندانم
و یا رفتارهای من عکس العمل شدیدی نشان می داد و ما را زیر
مشتولگدمیگرفت.سوءظنهاوتهمتهایزشتاوبهجایی
رسیدکهدیگرهیچوقترنگآسایشوآرامشراندیدیم.گویی
ذرهبینیبهدستگرفتهوبابزرگنماییاعمالورفتوآمدهای
اعضای خانواده زندگی را به کام ما تلخ کرده است .او هر بار پس
از کتک کاری من و فرزندانم وقتی به خودش می آید از ما انتظار
داردبایکعذرخواهیسادههمهچیزرافراموشکنیمامادیگر...
ماجرایواقعیباهمکاریپلیسپیشگیریخراسانرضوی
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 /٩٥٣٠٩٠٤٦د

 /٩٥٣٥٤٢٢٤پ

اﻃﻼﻋﻴﻪ

ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ اوﻻد� ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ
ﺧﺰاﻧﻪدار� ﺟﻬﺖ در�ﺎﻓﺖ ﭼ� ﺳﻬﺎم
ﺳﺎل  ١٣٩٥از ﺗﺎر�ﺦ  ٩٥٫١٢٫١٥ﺑﻪ
دﻓﺘﺮ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎ�ﻴﺪ.

ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﺧﺰاﻧﻪ دارى

 /٩٥٣٢٠١٣٨ب

 /٩٥٣٦٠٠٢٦م

 /٩٥٣٣٧١٨٦ب

 /٩٥٣٥٧٧٣٤ب

آﮔﻬﯽ ﻓﺮاﺧﻮان ﺑﺮﮔﺰارى ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺎدى ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى

 /٩٥٣٤٩٤٣٩ق

 /٩٥٢٢٣٢٩٩د

ﺑﺪ�ﻨﻮﺳﻴﻠﻪ از اﻋﻀﺎ� ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ� دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣ� آ�ﺪ درﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣ� ا�ﻦ ﺧﺎﻧﻪ �ﻪ
ﺑﺮا� اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟ�ﺘﺮوﻧﻴ�� درﺳﺮاﺳﺮ �ﺸﻮر از ﺳﺎﻋﺖ  ٨ﺗﺎ  ١٦روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ  ٢٢ﻓﺮورد�ﻦ ﻣﺎه  ١٣٩٦ﺑﺮﮔﺰار
ﻣ� ﺷﻮد ،ﺷﺮ�ﺖ ﻓﺮﻣﺎ�ﻨﺪ.
دﺳﺘﻮرﺟﻠﺴﻪ  -١:اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻴﺄت ﻣﺪ�ﺮه ﺑﺮا� ﻣﺪت دو ﺳﺎل  -٢اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزرﺳﺎن ﺑﺮا� ﻣﺪت ��ﺴﺎل
ﻟﺬا از اﻋﻀﺎ� ﻣﺤﺘﺮم درﺧﻮاﺳﺖ ﻣ� ﺷﻮد ﺑﺮا� ﺗ�ﻤﻴﻞ ﻣﺪار� و ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺳﺎ�ﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧ�
 khanehmatbooat.irﺣﺪا�ﺜﺮ ﺗﺎ  ١٨ﻓﺮورد�ﻦ ﻣﺎه  ٩٦و در�ﺎﻓﺖ �ﺪ �ﺎرﺑﺮ� و رﻣﺰ ﻋﺒﻮر اﻗﺪام ﻓﺮﻣﺎ�ﻨﺪ .درا�ﻦ ﺑﺎره
ﺷﺎ�ﺎن ذ�ﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰار� اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟ�ﺘﺮوﻧﻴ�  ،ﺑﺮا� اﺧﺬ رأ� ،در�ﺎﻓﺖ �ﺪ�ﺎرﺑﺮ� و رﻣﺰ ﻋﺒﻮر
ﺿﺮور� اﺳﺖ .ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻋﻀﻮ�ﺖ در ﻫﻴﺄت ﻣﺪ�ﺮه از  ١٨ﺗﺎ  ٢٥اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه  ٩٥ﻧﺎﻣﺰد� ﺧﻮد را از ﻃﺮ�ﻖ ﺳﺎ�ﺖ ﺧﺎﻧﻪ
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﺳﺘﺎن اﻋﻼم ﻓﺮﻣﺎ�ﻨﺪ .ﺑﺮرﺳ� ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ و زﻣﺎﻧﺒﻨﺪ� اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻃﺒﻖ ﺟﺪول ز�ﺮ ﺻﻮرت ﻣ� ﭘﺬ�ﺮد.
ﺗﺎرﯾﺦ
ﻣﻮﺿﻮع
 ٢٥و  ٢٦اﺳﻔﻨﺪ
اﻣ�ﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻘﺶ ﻧﺎﻣﺰد� در ﻫﻴﺄت ﻣﺪ�ﺮه
 ٢٥ﺗﺎ  ٢٨اﺳﻔﻨﺪ
ﺑﺮرﺳ� ﺷﺮا�ﻂ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ و اﻋﻼم ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻗﺒﻮﻟ� �ﺎ رد ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن )دﻻ�ﻞ(
 ١٤ﺗﺎ  ١٨ﻓﺮورد�ﻦ ٩٦
رﺳﻴﺪﮔ� ﺑﻪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺘﺎد ﻣﺮ�ﺰ�
 ١٩ﻓﺮورد�ﻦ
اﻋﻼم ﻧﻬﺎ�� اﺳﺎﻣ� ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ
 ١٨ﺗﺎ  ٢٢ﻓﺮورد�ﻦ
ﻗﻄﻊ ﻣﻮﻗﺖ ﻋﻀﻮﮔﻴﺮ� ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت
ﺗﺎ  ٢٠ﻓﺮورد�ﻦ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗ�ﻠﻴﻒ ﺗﻤﺎﻣ� درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎ� ﻋﻀﻮ�ﺖ
 ٢١ﻓﺮورد�ﻦ
اﻧﺘﺸﺎر اﺳﺎﻣ� واﺟﺪان ﺷﺮا�ﻂ رأ� دﻫ� در ﻫﺮ اﺳﺘﺎن
 ٢١ﻓﺮورد�ﻦ
اﻣ�ﺎن اﻧﺼﺮاف اﻟ�ﺘﺮوﻧﻴ�� از ﻧﺎﻣﺰد�
 ٢٢ﻓﺮورد�ﻦ
ﺑﺮﮔﺰار� اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﻴﺄت ﻣﺪ�ﺮه و ﺑﺎزرﺳﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧ� اﻋﻼم ﻧﺘﺎ�ﺞ
ﺗﺎ  ٢٥ﻓﺮورد�ﻦ
اﻣﻀﺎ� ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺘﺎن و اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﺛﺒﺖ
ازآﻧﺠﺎ�ﻪﺷﻨﺎﺳﻪﻋﻀﻮﺑﺮا�ﺷﺮ�ﺖدراﻧﺘﺨﺎﺑﺎت�ﺪ�ﺎرﺑﺮ�ورﻣﺰﻋﺒﻮراﺳﺖ،ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﺣﻔﻆوﻧﮕﻬﺪار�آنﺑﻪﻋﻬﺪهﻋﻀﻮاﺳﺖ.

ﻫﻴﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى

 /٩٥٣٦٠٠٢٨آ

 /٩٥٣٦٠٠٢٥آ
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