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ویژه برنامه های عید غدیر در استان

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار:

 نمایشگاه هفته دولت مجازی برگزار می شود
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 پیامکی که دوباره صف 
را به دفاتر پیشخوان آورد

ماجرای شغال دو به هم زن! 

سامانه  در  هویت  احراز  بر  مبنی  عدالت  داران  سهام  برای  پیامک  ارسال  پی  در 
سجام روز گذشته دفاتر پیشخوان دوباره شاهد صف و ازدحام جمعیت در شرایط 
خراسان  که  حالی  در  گذشته  روز  ما،  خبرنگار  گزارش  به  بودند.  کرونا  بحرانی 

شمالی طبق اعالم وزارت بهداشت همچنان در وضعیت قرمز کرونایی قرار ...
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ویژه برنامه های عید 
غدیر در استان

خم  غدیر  عید  های  برنامه  مرتضوی- ویژه 
در استان اعالم شد. دبیر بنیاد بین المللی 
هزار   5 توزیع  از  شمالی  خراسان  در  غدیر 
بسته غذایی در قالب طرح »احسان علوی« 
ــذای گــرم خــبــرداد و  ــزار پــرس غ و 140 ه
خودرویی  کــاروان  بــرگــزاری  کــرد:  تصریح 
نــورافــشــانــی در  ــودرو،  ــ بــا 800 خ شـــادی 
روزهای پنج شنبه و جمعه در میدان شهید 
و نصب 4 هزار پوستر در مغازه های شهر از 
برای  شده  گرفته  نظر  در  های  برنامه  جمله 
مداحی  است.»محمدی« اجرای  ایــام  این 
در 30 محله از سوی مداحان، اجرای گروه 
سرود در مناطق مختلف، برگزاری مسابقات 
مختلف فرهنگی، هنری و نقاشی، بازخوانی 
 40 حفظ  غدیر،  خوانی  پرده  غدیر،  خطبه 
خوشنویسی،  کتابت  البالغه،  نهج  از  خطبه 
مسابقه  بــرگــزاری  و  علوی  اخــالق  نشست 
درنظر  های  برنامه  دیگر  از  را  خوشنویسی 
خاطرنشان  کـــرد.وی  اعــالم  ــده  ش گرفته 
نگهداری  مرکز  در  جشن  کــرد:  بــرگــزاری 
دختران  از  تقدیر  و   سرپرست  بی  دختران 
امام  و  غدیر  عنوان  با   پوستر  طراحی  سید، 
ــای طالب  ــواده ه ــان ــی)ع(، دیـــدار بــا خ ــل ع
عیدانه  های  سفره  گرافی  موشن  و  سادات 
غدیر نیز برای عید والیت در نظر گرفته شده 

است.  
 

جایزه »سرو« برای 
طراحی صحنه »دایک«  

ــر نــمــایــشــی »دایـــــک« به  ــوی-  اث ــض ــرت م
کارگردانی »حامد عالمی پور« در 2 بخش 
جایزه  نخستین  نــامــزدهــای  فهرست  در 
بخش  در  که  بود  گرفته  قرار  »سرو«  بزرگ 
جایزه  دریــافــت  به  موفق  صحنه  طراحی 
شد. این مراسم، ویژه تقدیر از فعاالن حوزه 
نمایشنامه  بخش های  در  مقاومت،  تئاتر 
 نویسی، کارگردانی، بازیگری زن، بازیگری 
مرد، طراحی صحنه، موسیقی و نمایش بود 
که در بخش طراحی صحنه »سعید آقایی« و 
در بخش بازیگری زن، »راضیه بدرانلویی«، 
و  بودند  سرو  بزرگ  جایزه  نخستین  نامزد 
آقایی تندیس سرو و دیپلم افتخار را  سعید 
از آن خود کرد. به گزارش خبرنگار ما، آیین 
پایانی و اهدای جوایز نخستین جایزه بزرگ 
سرو در تماشاخانه سرو انجمن تئاتر انقالب 
فتح  روایــت  فرهنگی  بنیاد  مقدس  دفاع  و 

برگزار شد.

فوت اولین مادر باردار مبتال 
به کرونا در استان

خراسان  پزشکی  علوم  دانشگاه  ــان  درم معاون 
کرونا  به  مبتال  بــاردار  مادر  اولین  فوت  از  شمالی 
گفت:  بیانی«  »قاسم  دکتر  داد.  خبر  استان  در 
های  شهرستان  از  یکی  ساکن  ساله   3۹ مادر  این 
کرد.  می  تجربه  را  خود  دوم  بارداری  و  بود  استان 
خود  بــارداری  هجدهم  هفته  مادر  این  افــزود:  وی 
از  یکی  مراقبت  و  پوشش  تحت  و  کرد  می  طی  را 
مراقبتی  خدمات  تمام  و  بود  سالمت  جامع  مراکز 
به  الزم  بهداشتی  های  توصیه  و  کرده  دریافت  را 
شد:  یــادآور  وی  بود.  شده  داده  آمــوزش  مادر  این 
شهر  بیمارستان  به  نفس  تنگی  و  تب  با  مادر  این 
به  بودن  مشکوک  به  توجه  با  که  کرد  مراجعه  خود 
کووید 1۹ به بیمارستان سانترال کرونا در بجنورد 
و  داشت  ای  زمینه  بیماری  سابقه  وی  شد.  منتقل 
درمان  کادر  فراوان  های  تالش  وجود  با  متاسفانه 

در بیمارستان امام حسن)ع( بجنورد فوت کرد.
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بفرستید

      خراسان شمالی ۴۱ سال پیش 
           در روزنامه

کالس های آموزشی برای 
بانوان در بجنورد

 28 که   8674 شماره  در  خراسان  روزنامه 
در  مطلبی  در  رسید،  چاپ  به   1358 خرداد 
تــدارک  از  هــا«  شهرستان  »خبرهای  ستون 
بجنورد  در  بانوان  برای  آموزشی  های  کالس 
خوانیم:  می  مطلب  این  در  است.  داده  خبر 
»از طرف دفتر حزب جمهوری اسالمی ]در[ 
]آموزشی[  کالسهائی  ماه  تیر  اول  از  بجنورد 
مخصوص خانمها و دختر خانمها دایر میگردد 
از  عبارتند  ]کــه[  میباشند  رایگان  بطور  که 
بافندگی،  قـــرآن،  آمـــوزش  عقاید،  و  ــول  اص
آشپزی،  خیاطی،  ــالس،  ک دروس  آمـــوزش 
گــردش  قـــرآن،  تفسیر  و  ترجمه  پــرســتــاری، 
و  ــی  رزم ــای  ه ورزش  و  جمعی  دسته  ــای  ه

غیررزمی.«   

اخبار  حرف مردم    

خبر 

اخبار

شــورای  تلفیق  کمیسیون  جلسه  گذشته  روز  اســدی- 
تبصره  شدن  اضافه  تا  شد  برگزار  بجنورد  شهر  اسالمی 
به  کشتارگاه   ۹۹ ســال  خدمات  بهای  دفترچه  به  ای 
دفترچه  در  که  خدمات  برخی  نرخ  شدن  توافقی  منظور 
که  شود  مصوب  و  بررسی  است،  نشده  محاسبه  مذکور 
کشیده  پیش  با  و  خارج  موضوع  محوریت  از  جلسه  مسیر 
شدن تخلف بی سابقه کشتارگاه در خصوص نرخ کشتار 
خدمات  شــهــرداری،  نمایندگان  بین  در  قربان  عید  در 
اعضای  و  قصابان  اتحادیه  رئیس  راهبر،  نماینده  شهری، 
شد.  ایجاد  هایی  تنش  و  مگوها  بگو  تطبیق  کمیسیون 
تخلف   خبر  انتشار  از  پس  شد  اعالم  جلسه  این  در  البته 
به  نامه ای  کشتارگاه در رسانه ها، تعزیرات حکومتی در 
و  بررسی  خواستار  بجنورد  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 

ارجاع موضوع به تعزیرات شده است.
کدام  هر  بود،  جنجالی  واقع  در  شورا  گذشته  روز  جلسه 
از اعضای جلسه که در زاویه های مختلف این ماجرا قرار 
گرفتند،  می  دیگری  سمت  به  را  اتهام  انگشت  داشتند، 
یکی، دیگری را به ایجاد رانت متهم می کرد و دیگری از 
سیاسی و انتخابی بودن مدیریت کنونی کشتارگاه سخن 
از  می گفت.جو جلسه روز گذشته ملتهب بود و بسیاری 
در  که  نحوی  به  پریدند  می  یکدیگر  کالم  میان  در  اعضا 
هنگام سخنان قاسم زاده، رئیس اتحادیه قصابان چندین 
شهر  اسالمی  شورای  رئیس  نایب  و  راهبر  مسئول  به  بار 
نکنند.معاون  ایجاد  اختالل  کالمش  در  که  داد  تذکر 
خدمات شهری شهرداری بجنورد در این جلسه با اشاره 
از  پس  کــرد:  اعــالم  کشتارگاه  فروشی  گــران  موضوع  به 
ای  نامه  حکومتی  تعزیرات  ها  رسانه  در  خبر  این  انتشار 
به رئیس شورای اسالمی شهر نوشته و جویای علت شده 
است. نامه به شهرداری ارجاع داده شده است و پاسخ به 

شورا ارسال می شود.
شده  ایــجــاد  هــای  شائبه  بــه  جلسه  ایــن  در  »خــاکــشــور« 
نیز  شهری  عمران  توسعه  ستاد  در  عضویتش  درخصوص 
پاسخ گفت و دفاعیات خود از شرکت راهبر را نیز مطرح 
کرد. وی در بخشی از جلسه که از اظهارات مطرح شده از 
سوی قاسم زاده  در خصوص نپذیرفتن مدیریت اتحادیه 
قصابان ناراحت شده بود، ناراحتی خود را با صدای بلند 
مطرح و اعالم کرد: 2 بار با اتحادیه قصابان برای پذیرفتن 

از طرف  بار  اما هر  مدیریت کشتارگاه جلسه برگزار شده 
اتحادیه پذیرش نشده است.

سرمایه  و  بودجه  برنامه،  کمیسیون  رئیس  »جــبــاری« 
به  اشــاره  با  جلسه  این  در  شهر  اسالمی  شــورای  گــذاری 
تبصره،  شدن  اضافه  خصوص  در  کشتارگاه  درخواست 
شدن  نرخی  دو  دلیل  به  سال  بین  در  قانون  طبق  گفت: 
شد  قرار  بنابراین  باشیم  داشته  بها  افزایش  توانیم  نمی 
برای  شورا  به  نتیجه  و  انجام  اتحادیه  و  راهبر  بین  توافق 

تصمیم گیری اعالم شود.
در  نیز  بجنورد  کشتارگاه  راهبر  شرکت  مسئول  »فدایی« 
به موارد مطرح  با اعالم گزارش عملکرد خود  این جلسه 
و  داد  پاسخ  شهر  شــورای  اعضای  از  یکی  سوی  از  شده 
اضافه  به  سالخی  سبک،  دام  برای  کشتار  تعرفه  گفت: 
روز  در  که  است  تومان   300 و  هزار   45 اضافه  خدمات 
بیشتر  تومان   300 و  هــزار   4 دام  هر  بــرای  قربان  عید 

دریافت شد و این اشتباه کاربر بوده است.
افزایش  چرایی  درخصوص  باغچقی  نطق  هنگام  در  وی 
از  ناگهان  خدمات،  نرخ  نبودن  مشخص  و  کشتار  بهای 
جای خود برخاست و به حرف های او واکنش نشان داد 
که با میانجی گری اعضا غائله خاتمه پیدا کرد.وی با بیان 
این که ردپاهایی در بازار گوشت قرمز بجنورد وجود دارد، 
اضافه کرد: دام بجنورد از بهترین دام های تولیدی کشور 
وجود  و  است  کشور  از  خارج  در  مشکل  عمده  قسمت  و 
شود.»گریوانی«  بررسی  باید  استان  در  گوشت  مافیای 
نایب رئیس شورای اسالمی شهر نیز گفت: سال گذشته 
اعتصاب  به  منجر  که  داشت  بحرانی  وضعیت  کشتارگاه 
سالخ ها و حتی برای مدتی مدیریت کشتارگاه به آن ها 
واگذار شد اما آن ها پس از مدتی اعالم کردند که از عهده 
سیاسی،  معاون  که  این  بیان  با  آیند.وی  نمی  بر  کار  این 
سالخ  از  مدیریت  که  کرد  اعالم  استاندار  وقت  امنیتی 
شرایط  این  در  داد:  ادامه  شوند،  اخراج  و  شود  گرفته  ها 
مدیریت  تا  بــود  شــده  گرفته  نظر  در  قوچان  از  راهبری 
کسر  موضوع  این  ما  برای  و  شود  واگذار  آن  به  کشتارگاه 
شهر  ــورای  ش و  شهردار  و  استاندار  ورود  با  و  بــود  شــأن 
مدیریت کشتارگاه به ستاد توسعه عمران واگذار شد. وی 
در بگو مگو با رئیس اتحادیه قصابان اعالم کرد: به حاشیه 

نرویم تا اسرار پشت پرده بیرون نیفتد.

وی نیز که در جلسه روز گذشته در نقطه مقابل باغچقی 
ایستاده بود، مدام با او چالش داشت و حمایت خود را از 
درخواست  باغچقی  از  وی  کرد.  می  اعالم  راهبر  شرکت 
سخن  کــشــتــارگــاه  مــدیــریــت  بـــودن  انتخاباتی  از  ــرد  ک
این  در  شهر  اسالمی  شــورای  عضو  نگوید.»هاشمی« 
روزنامه  در  شده  چاپ  گزارش  از  بخشی  قرائت  با  جلسه 
»خراسان شمالی« با موضوع تخلف بی سابقه کشتارگاه، 
در خصوص تعرفه اضافه دریافت شده در روز عید قربان از 

شرکت راهبر سواالتی کرد.
این  در  نیز  بجنورد  قصابان  اتحادیه  رئیس  زاده«  »قاسم 
جلسه با انتقاد از این که موضوع جلسه با موضوع دعوت 
راهبر  از  بیشتر  جلسه  این  در  افزود:  است،  متفاوت  نامه 
دفاع شده و محور بحث ها نیز بیشتر این موضوع و مباحث 

تبلیغاتی بوده است.
القمر  شق  کشتارگاه  در  جدید  راهبر  که  این  بیان  با  وی 
نکرده است، اعالم کرد: شرایطی که شهرداری و شورای 
اسالمی شهر برای راهبر جدید فراهم کرده اند، اگر برای 
هر راهبر دیگری هم فراهم می شد شرایط این گونه بود.
است.  شده  ایجاد  رانت  جدید  راهبر  برای  کرد:  ادعا  وی 
شورای  در   ۹7 سال  در  که  ای  نامه  نرخ  داد:  ادامــه  وی 
 ۹8 اسفند   22 تا  شــده  مصوب  بجنورد  شهر  اسالمی 
اجرا  و  ابالغ  جدید  راهبر  آمدن  محض  به  و  نشده  ابالغ 
 2 برای  نامه  نرخ  این  چرا  که  جاست  این  سوال  و  شده 
که  این  بیان  با  نشد؟وی  اجرا  ها  سالخ  و  گذشته  راهبر 
نرخ نامه اجرا شده در تاریخ مذکور تخلف بود زیرا هیئت 
را ممنوع اعالم کرده  افزایش نرخ کاال و خدمات  وزیران 
گونه  هر  بود  کرده  اعالم  وزیران  هیئت  کرد:  اضافه  بود، 
اگر  و  اگر مصوب نشده است، مصوب نشود  نامه ای  نرخ 
مصوب شده است، ابالغ و اجرا نشود در حالی که این کار 
در 22 اسفند سال گذشته برای راهبر جدید انجام شد و 

اگر این رانت نیست پس چه نام دارد؟
شورای  آیا  کرد:  بیان  همچنین  قصابان  اتحادیه  رئیس 
در  جدید  راهبر  ادعــاهــای  و  کارشناسی  کــار  اسالمی 
است؟  کــرده  بررسی  را  شــده  انجام  اقــدامــات  خصوص 
طبق آمار اتحادیه و بررسی ها این شرکت از زمان تحویل 
اما اعالم  تا االن چند 10 میلیون سود داشته  کشتارگاه 
شرکت  که  این  بیان  با  است.وی  کرده  ضرر  که  کند  می 
داشته  نگه  امانت  را  ها  پوست  که  کند  می  ادعــا  راهبر 
اعالم  مردم  به  موجود  اطالعات  طبق  کرد:  اضافه  است، 
دام  در  باید  ها  پوست  کــرده  اعــالم  پزشکی  دام  که  شد 
پزشکی بماند و اکنون که موضوع باز شده است، شرکت 
اعالم می کند این پوست ها نزد ما امانت است، در حالی 
که اگر این گونه بود نرخ پوست از هزینه کشتار کم یا برای 

مردم شفاف سازی می شد.
»قاسم زاده« با بیان این که سال ۹6 در شورای اسالمی 
اتحادیه  به  کشتارگاه  که  شد  جلسه  صورت  بجنورد  شهر 
قصابان تحویل داده شود، اعالم کرد: با این حال بندی را 
اضافه کردید که موجب شد ما نتوانیم مدیریت را بگیریم.

وی با بیان این که حمایت ها از راهبر جدید زیاد است، در 
حالی که در گذشته نبود، ادامه داد: پس دادن مدیریت از 
سوی سالخ ها هم به دلیل حذف بیمه های کارگری آن 

ها بود وگرنه مدیریت آن ها به خوبی در حال انجام بود.
در  ای  جلسه   ۹8 اسفند   16 در  کــه  ــن  ای بیان  بــا  وی 
استانداری تشکیل و اعالم شد به شرط اخراج سالخ ها 

در  این  داد:  ادامه  شود،  می  واگذار  اتحادیه  به  مدیریت 
به  کشتارگاه  شرط  این  شدن  اجرا  بدون  که  است  حالی 

شرکای راهبر کنونی واگذار شد.
وی با بیان این که اسفند افزایش 30 درصدی کشتار که 
برای  کرد:  اضافه  شد،  اجرا  و  اعمال  بود  نیز  قانونی  غیر 
این موضوع در فروردین اتحادیه شکایتی تنظیم و ارسال 
به تعزیرات ارسال نمی  تاریخ این شکایت  این  از  اما  کرد 

شود و اگر این رانت نیست پس چیست؟
کشتارگاه  واگذاری  برای  قانون  طبق  که  این  بیان  با  وی 
است  آماده  اتحادیه  داد:  ادامه  شود،  برگزار  مزایده  باید 
ضررهای شرکت راهبر را پرداخت و مدیریت کشتارگاه را 
با نرخ نامه سال ۹7 قبول کند اما انجام ندادند و اکنون 

نیز دوباره این را اعالم می کنیم.
هیئت  نامه  که  زمانی  و  زاده  قاسم  سخنان  هنگام  در 
با  نیز  شهرداری  نمایندگان  کرد  می  قرائت  را  وزیــران 
موارد  که  می کردند  اعالم  و  نفی  را  مــوارد  بلند  صدای 
با  وی  صحبت  هنگام  در  و  اســت  اشتباه  شــده  مطرح 
بلند  ــدای  ص بــا  شــهــرداری  حقوقی  نماینده  جــبــاری، 
رئیس  پروانه  نکردن   تمدید  خصوص  در  را  اتهاماتی 

اتحادیه مطرح کرد.
شورای  اجتماعی  و  فرهنگی  کمیسیون  رئیس  »امانی« 
اسالمی بجنورد نیز گفت: اگر شرکت راهبر تاکنون برای 
و  ضرر  به  راضی  ما  است  کرده  ضرر  کشتارگاه  مدیریت 
مخالف  نــرخ  اضافه  با  دیگر  ســوی  از  نیستیم،  آن  زیــان 
کمیته  باید  دارد  وجود  باره  این  در  تخلفی  اگر  و  هستیم 

حقیقت یاب تشکیل و موضوع بررسی شود.
 وی از دخالت استانداری در خصوص اخراج سالخ ها 
جایگاهی  چنین  استانداری  آیا  پرسید  و  کرد  انتقاد  نیز 
شــورای  عضو  »باغچقی«  به  خطاب  خیر؟وی  یا  دارد 
در  شده  مطرح  اتهامات  اگر  کرد:  اعالم  شهر  اسالمی 
از  باید  نباشد  درست  شهری  خدمات  معاونت  خصوص 

وی عذرخواهی کند.
»باغچقی« نیز با بیان این که مسئول هرگونه تغییر بهای 
خدمات شوراست، اعالم کرد: اگر برخی انتظار دارند من 
به عنوان نماینده مردم در خصوص تخلف ایجاد شده در 

عید قربان سکوت کنم، جای سوال است.
وی با بیان این که برای خدمات اضافه به شهروندان باید 
ارائه  اجباری  خدمات  که  این  نه  شد  می  سوال  ها  آن  از 
شود، ادامه داد: راهبر اعالم می کند به مردم در روز عید 
به  که  حالی  در  داده  رایگان  معدنی  آب  و  ماسک  قربان 

استناد سخن مردم می گویم این گونه نبوده است. 
انتخاباتی  نباید  ــرداری  ــه ش اقتصاد  کــرد:  اعــالم  وی 
شهرسازی  و  معماری  کمیسیون  رئیس  باشد.»موسوی« 
در  آزمایی  راستی  خواستار  نیز  شهر  اسالمی  ــورای  ش
افزود:  و  شد  قربان  عید  روز  در  تعرفه  افزایش  خصوص 
کنم  می  سوال  من  و  شود  شنیده  طرف  دو  صدای  باید 
چرا کارهایی که برای این راهبر انجام شده برای راهبران 

قبلی انجام نشده است؟ 
جریان  از  ــداران  دام و  سالخان  قصابان،  داد:  ادامه  وی 
این  ما،  خبرنگار  گزارش  شوند.به  حذف  نباید  کشتارگاه 
جلسه 3 ساعت و نیم طول کشید، با این حال وضعیت و 
ارائه  قربان  عید  در  مردم  به  که  ای  اضافه  خدمات  تعرفه 
تشکیل  با  نیز  تلفیق  کمیسیون  و  نشد  مشخص  شــد، 

کارگروهی جهت بررسی موضوع مخالفت کرد.

در جلسه کمیسیون تلفیق شورا اتفاق افتاد؛

جنجال در حاشیه تخلف بی سابقه کشتارگاه
و  موقع  به  اقــدام  البته  کشاند.  جنجال  به  را  شورا  تلفیق  کمیسیون  کشتارگاه،  سابقه  بی  تخلف 
سریع تعزیرات در خصوص ورود به پرونده تخلف قابل تحسین است. حاال باید منتظر ماند تا اخبار 
رسیدگی به این تخلف خبری شود. اما بررسی مسئله از سوی کمیسیون تلفیق حکایت داشت که 
مردم  حق  و  گیرد  صورت  تخلف  روشن  روز  در  نگذارند  دارند  بنا  و  کارند  پای  نیز  مردم  نمایندگان 
ضایع شود. البته جلسه جنجالی بود؛ حتی به گونه ای که برخی اتفاقات شاید نوشتنی هم نباشد. در 
میان صحبت های رد و بدل شده، اخباری از قبیل این که نگذارید پشت پرده... روشن شود هم گفته 
می شد، ولی انصافًا بسیاری از صداها که ناخودآگاه »ولوم« آن بلند می شد از سوی دلسوزی بود و بنا 
داشتند به وظیفه نمایندگی خود عمل کنند، ولی جلسه مثنوی گونه بود! دفاع از راهبر، ناراحتی از 

خبرنگار، دفاع برخی مدیران از حمایت هایی که انجام دادند و... .
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 قیمت خودرو دوباره ترمز برید
افزایش  با  خــودرو  بــازار  که  است  زیــادی  مدت  شیری- 
است  شده  مواجه  فروش  و  خرید  شدید  کاهش  و  قیمت 
قیمت  بــریــد.  ترمز  بـــازار دوبـــاره  ــن  ای در  هــا  اما قیمت 
بازار  در  درصد   10 حدود  خارجی  و  ایرانی  خودروهای 
غیررسمی افزایش یافت و آن را یک بار دیگر دچار شوک 
پژو   ،97 به  تیبا  خــودروی  قیمت  مثال،  عنوان  به  کرد. 
405 به 130 ، پژو 206 تیپ دو به 167 و پراید به 94 

میلیون تومان رسید. 
تأیید  بــا  بجنورد  ــودروی  خـ ــاوران  ــش م اتحادیه  رئیس 
نمایندگی  سوی  از  خودرو  قیمت  درصدی   10 افزایش 
لحظه  صعود  گفت:  خودروها  برخی  قیمت  اعــام  و  ها 
ای قیمت خودرو مدتی است باعث نارضایتی مردم شده 
در  ــودرو  خ قیمت  افزایش  ــزود:  اف زاده«  است.»بابایی 
به  بازار  در  فروش  و  خرید  که  دارد  ادامه  همچنان  حالی 
صفر رسیده است و کمتر خریدار و فروشنده ای حاضر به 

معامله می شود.
قیمت  که  این  بیان  با  خــودرو  مشاوران  اتحادیه  بــازرس 
بازار  در  غیررسمی  طور  به  شنبه  سه  از  خودرو  نوع  همه 
افزایش یافته است، خاطرنشان کرد: افزایش قیمتی که 
شد،  اباغ  خودرو  های  نمایندگی  سوی  از  شنبه  سه  از 
همه را متحیر کرده است چون نمایندگی ها اعام کرده 
اند ثبت نام خودرو انجام می شود اما در سایت یا خبری 

از ثبت نام نیست یا نوبت به ما نمی رسد.
قیمت  درصدی   10 افزایش  با  افزود:  وداعی«  »پرویز 
کار  چه  دانند  نمی  و  هستند  باتکلیف  مردم  خــودرو 
پاسخی  هم  ما  و  کنند  می  ســؤال  اتحادیه  از  کنند؟ 
هر  در  که  ایــن  با  کــرد:  اظهار  بدهیم.وی  که  نداریم 
لوکس  ــودروی  خـ دستگاه  چند  ــودرو،  خـ نمایشگاه 
باالست  ها  قیمت  چون  اما  است  پــارک  فــروش  بــرای 
یک  قیمت  کرد:  اضافه  ندارند.وی  خرید  قدرت  مردم 
تومان  میلیون   140 به   94 مــدل  ال90  خـــودروی 

رسیده است. 
داران  نمایشگاه  و  بازاریان  که  حالی  در  داد:  ادامه  وی 
خودرو نقشی ندارند اما به نظر می رسد بخشی از افزایش 

قیمت ها مربوط به عرضه و تقاضا باشد.

خبر 

کشف لوازم آرایشی قاچاق
و  آرایــشــی  لـــوازم  انـــواع  قلم   500 و  ــزار  ه  - صدیقی 
تعزیرات  مدیرکل  گفته  به  شد.  کشف  قاچاق  بهداشتی 
حکومتی خراسان شمالی شخصی که قصد جا به جایی 
از  قاچاق  بهداشتی  و  آرایشی  لــوازم  انــواع  قلم   1500
پلیس  سوی  از  داشت  بجنورد  در  را  باربری  یک  طریق 

آگاهی استان شناسایی شد.
مکشوفه  کاالی  ارزش  که  این  بیان  با  »سیدالموسوی«   
بیش از 200میلیون ریال است، افزود: پرونده ای در این 
باره در تعزیرات تشکیل شد و در حال رسیدگی و انجام 

تحقیقات به منظور صدور رأی برای متخلف است.

گزارش خبری  گزارش جلسه 

شوک 

در شهر 

محمدآگاهی- در پی ارسال پیامک برای سهام 
سامانه  در  هویت  احراز  بر  مبنی  عدالت  داران 
سجام روز گذشته دفاتر پیشخوان دوباره شاهد 
صف و ازدحام جمعیت در شرایط بحرانی کرونا 
در  گذشته  روز  ما،  خبرنگار  گزارش  به  بودند. 
وزارت  اعام  طبق  شمالی  خراسان  که  حالی 
کرونایی  قرمز  وضعیت  در  همچنان  بهداشت 
قرار داشت، یک بار دیگر دفاتر پیشخوان هسته 
مردم  تجمع  بــرای  محلی  به  بجنورد  مرکزی 
و  صف  تشکیل  شدند.  تبدیل  کرونا  جــوالن  و 
به  آن  از  پس  پیشخوان  دفاتر  مقابل  در  تجمع 
وجود آمد که برای سهام داران عدالت که روش 
با  غیر مستقیم را انتخاب کرده بودند، پیامکی 
هویت  احراز  به  نسبت  وقت  اسرع  »در  مضمون 
شد.  ــال  ارس کنید«،  ــدام  اق سجام  سامانه  در 
برای  مستقیم  غیر  روش  انتخاب  به   توجه  با 
افــراد،  برخی  ســوی  از  عدالت  سهم  مدیریت 
احراز  برای  هنوز  استان  مردم  از  زیادی  تعداد 
هویت در سامانه سجام ثبت نام نکرده اند و در 
صورتی که تدبیری برای این موضوع اندیشیده 
نشود طی روزهای آینده نیز شاهد تجمع مردم 
هنگامی  بود.  خواهیم  پیشخوان  دفاتر  مقابل 
که مقابل یکی از دفاتر پیشخوان پر ازدحام در 
گایه  با  مراجعان  از  یکی  یافتم  حضور  بجنورد 
موارد  تجربه  وجود  با  مسئوالن  چرا  که  این  از 
در  حضور  ــرای  ب ــردم  م همه  بــه  ــاره  دوبـ قبلی 
گویا  گفت:  اند،  داده  فراخوان  پیشخوان  دفاتر 

متولیان فراموش کرده اند که استان در شرایط 
از  دیگر  یکی  دارد.  قــرار  کرونا  بیماری  قرمز 
مراجعان در پاسخ به این سوال که چرا با وجود 
پر  نقاط  در  نیافتن  حضور  بر  مبنی  هشدارها 
جمعیت و احتمال مبتا شدن به بیماری کرونا 
ساکن  گفت:  است؟  یافته  حضور  مکان  این  در 
و  هستم  گیفان  دهستان  روستاهای  از  یکی 
برای  که  گرفت  تماس  من  با  پسرم  دوشنبه 
هویت  احراز  تا  بروم  شهر  به  باید  عدالت  سهام 
کنم. من صبح به شهر آمدم تا به دفتر پیشخوان 
وجود  این  با  است  شلوغ  دانستم  نمی  اما  بروم 
در صف ایستادم چون حوصله این را که بروم و 
یک روز دیگر بیایم، ندارم. گزارش خبرنگار ما 

حاکی است، در صف های تشکیل شده مقابل 
مسن  حتی  و  میانسال  افــراد  پیشخوان  دفاتر 
حتی  آنان  از  برخی  که  شدند  می  دیده  زیادی 
ماسک نداشتند. طبق گفته سرپرست دانشگاه 
پیشخوان  دفاتر  شمالی  خراسان  پزشکی  علوم 
 19 کووید  ویروس  انتشار  نقاط  ترین  آلوده  از 
هستند. با این وجود طی ماه های گذشته بارها 
بوده  پیشخوان  دفاتر  مقابل  مردم  تجمع  شاهد 
مدیریت  استانی  ستاد  مصوبه  اســاس  بر  ایــم. 
پیشخوان  دفاتر  بر  نظارت  باید  کرونا  بیماری 
مشاهدات  مطابق  اما  شود  تشدید  ها  بانک  و 
خبرنگار ما  این مصوبه طی 2 هفته گذشته تنها 

روی کاغذ مانده است.

روزهــا  ایــن  که  مشکاتی  از  یکی  پــرور-  میم 
درگیر  را  ــاروج  ف تابستان  فصل  با  همزمان  و 
کرده و باعث نارضایتی شهروندان شده، جوی 
پخش  موجب  که  اســت  شهر  ایــن  کثیف  هــای 
روزهــا  اســت.ایــن  شــده  فضا  در  نامطبوع  بــوی 
ویــروس  شیوع  اثــر  بر  ــردم  م ــرای  ب زندگی  که 
های  آب  متأسفانه  اســت  شــده  سخت  کــرونــا 
کثیف حاصل از شست و شوی فرش، خودرو و 
حیاط خانه ها در شهر فاروج به دلیل نداشتن 
سرازیر  ها  کوچه  و  خیابان  در  شهری  فاضاب 
می  آبــی  هــای  جــوی  به  نهایت  در  و  شــود  می 
رسد که نظافت نمی شود و حاصل این تداخل 

صحنه زشتی را در شهر ایجاد می کند.یکی از 
هر  روز  طول  در  گوید:  می  فاروجی  شهروندان 
داخل  به  دیگری  کار  هر  یا  خرید  بــرای  موقع 
شهر می آیم سختی زدن ماسک از یک طرف و 
استشمام بوی نامطبوع جوی های آب از طرف 
آزار و اذیتم می شود و این موضوع  دیگر باعث 
مجبور  بافاصله  که  است  دهنده  آزار  قدری  به 
نیز  بازاریان  از  شوم. یکی  می  مسیر  تغییر  به 
کارم  و  کسب  محل  و  مغازه  مقابل  گوید:  می 
نامطبوع  بوی  که  دارد  وجود  کثیفی  آب  جوی 
آن باعث آزار و رنجش مشتری و سبب می شود 
او مدت کمتری در مغازه توقف داشته باشد که 

وارد  ضرر  کــارم  و  کسب  به  واقعًا  موضوع  این 
به  توجه  با  گوید:  می  فــاروج  کند.شهردار  می 
هموار  نسبتًا  زمین  یک  در  فاروج  شهر  که  این 
آن  آب  های  جوی  گرفته،  قرار  مایم  شیب  با 
سرازیر  زمــان  در  تا  ندارند  تندی  خیلی  شیب 
همین  به  شود،  خارج  شهر  از  آب سریع   شدن 
خاطر در داخل جوی آب باقی می ماند و بعد از 
مدت کوتاهی بوی نامطبوعی از آن به مشام می 
کند:  می  اظهار  پوران«  حسین  رسد. »مجتبی 
کارگران شهرداری همه روزه در زمینه نظافت، 
شست و شو و تمیز کردن جوی های آب فعالیت 

می کنند.

 پیامکی که دوباره صف 
را به دفاتر پیشخوان آورد

بوی نامطبوع جوی ها، فاروجی ها را به امان آورد

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار:

 نمایشگاه هفته دولت مجازی برگزار می شود

ماجرای شغال دو به هم زن! 

شیری- نمایشگاه هفته دولت امسال به دلیل شیوع 
به  تجمعات،  از  جلوگیری  منظور  به  و  کرونا  ویــروس 
شکل مجازی برگزار می شود.معاون توسعه مدیریت و 
منابع استاندار خراسان شمالی روز گذشته در جلسه 
شورای هماهنگی روابط عمومی ها با بیان این مطلب 
افزود: نمایشگاه هفته دولت به شکل مجازی، قابلیت 
زاده«  دارد.»بــیــگ  را  المللی  بین  سطح  در  برپایی 
شکل  به  امسال  نیز  دولــت  هفته  های  پــروژه  ــزود:  اف
افتتاح  استاندار  یا  ملی  مقام  یک  حضور  با  و  متمرکز 
می شود بنابراین دستگاه های اجرایی فهرست نهایی 
پروژه های قابل افتتاح را طی 48 ساعت به دفتر فنی 

استانداری اعام کنند.
هدف  بــا  باید  نظام  خــدمــات  ــرد:  ک خاطرنشان  وی 
امیدآفرینی در هفته دولت ارائه شود چون این روزها 
مورد بمباران تبلیغات منفی دشمنان نظام هستیم اما 
با این اقدام نمی توانند یأس و ناامیدی را در بین مردم 

ترویج دهند.
وی بر اطاع رسانی خدمات در هفته دولت از سوی 
ها  گفت:رسانه  و  کرد  تأکید  اجرایی  های  دستگاه 

با  مدیران  ارتباطی  های  راه  جمله  از  سیما  و  صدا  و 
مردم هستند که در هفته دولت باید ارتباط ها در این 
بخش بیشتر شود.»بیگ زاده« افزود: رفتار و خدمات 
شهیدان رجایی و باهنر الگوی موفق اسامی است و 
خدمات  استان،  شهید  هزار   3 و  شهیدان  این  یاد  به 
شهدا،  ــای  ه ــواده  ــان خ بــا  مــدیــران  دیـــدار  و  ادارات 
فراموش  دولــت  هفته  در  را  ایثارگران  و  جانبازان 

نکنید.
سرپرست روابط عمومی، تشریفات و امور بین الملل 
استانداری خراسان شمالی هم در این جلسه شورای 
هماهنگی روابط عمومی های استان گفت: اقدامات 
زیادی توسط دولت در 8 سال اخیر در استان انجام 
شده که نگاه به تغییر شاخص های مختلف استان در 

کشور، نوید بخش رشد و توسعه استان است.
»حامد مسعودی فر« همچنین با تبریک روز خبرنگار 
نقش  ها  عمومی  روابط  کنار  در  خبرنگاران  افــزود: 
حرکت  و  ــت  دول هــای  فعالیت  انعکاس  در  مهمی 
که  اند  داشته  اخیر  سال های  در  استان  ای  توسعه 

قابل تقدیر است.

یک  های  نخ  حــاوی  پاستیک  شدن  گم  صدیقی- 
ماجرای  شغال  یک  شیطنت  با  کوب  خرمن  دستگاه 
عجیبی را رقم زد. بنا بر اظهارات صاحب خرمن کوب 
کارگر  چند  همراه  به  وی  که  است  قرار  این  از  ماجرا 
دیگر راهی زمین کشاورزی برای کوبیدن دسته های 

گندم می شوند.
کیسه  هــای  نخ  حــاوی  پاستیک  کــارگــران  از  یکی   
آن  از  بعد  و  آویــزان  کوب  خرمن  دستگاه  از  را  گندم 
ساعت  چند  از  بعد  کارگران  کند.  می  کار  به  شروع 
در  که  کشند  می  کار  از  دست  صبحانه  خوردن  برای 

این لحظه ماجرای عجیبی رخ می دهد.
در  کــه  ایــن  خــیــال  ــه  ب پنهانی  گرسنه  شــغــال  یــک 
را  آن ها  پاستیک حاوی نخ ها خوردنی وجود دارد 
اندازد.  می  دور  بررسی  از  بعد  و  گیرد   می  دندان  به 
می  اضافه  کارگران  جمع  به  رهگذر  یک  آن  از  پس 
شود و بعد از خوردن چند لقمه صبحانه آن ها را ترک 
می کند. یکی از کارگرها زمانی که برای دوختن سر 
کمال  در  گیرد  می  را  ها  نخ  سراغ  گندم  های  کیسه 
کمی  از  بعد  و  کند  نمی  پیدا  ها  آن  از  اثــری  تعجب 
جست و جو به فرد رهگذر شک می کند که مبادا گم 

شدن نخ ها کار وی باشد. 
باالخره بعد از کمی مشورت، یکی از کارگران تصمیم 
ماجرای  تا  بگیرد  تماس  آشنا  رهگذر  با  گیرد  می 

امر  همین  که  شود  جویا  او  از  را  ها  نخ  شدن  ناپدید 
کمی  از  بعد  شود.  می  مذکور  شخص  ناراحتی  باعث 
بگو مگو  مرد رهگذر وقتی با تهمت دزدی مواجه می 
چه  از  ماجرا  ببیند  تا  رود  می  کارگرها  سراغ  به  شود 

قرار است. 
ها  آن  بین  مگو  بگو  دوبــاره  رهگذر  مرد  آمدن  از  بعد 
که  شود  می  شروع  ها  نخ  شدن  گم  چرایی  بر  مبنی 
کار به درگیری می کشد. وقتی سر  و صدا می کنند 
کارگران  از  فاصله  با  دهان  به  نخ  شغال   یک  ناگهان 
ظاهر می شود که همه حیرت زده برای لحظاتی فقط 

به یکدیگر نگاه می کنند. 
بعد از این حادثه وقتی یکی از کارگران دنبال شغال 
گم  راز  و  رو  روبــه  ها  نخ  حــاوی  پاستیک  با  رود  می 
در  کوب  خرمن  صاحب  شود.  می  فاش  ها  نخ  شدن 
این باره می گوید: زمانی که فرد رهگذر بعد از کمی 
استراحت از ما دور شد ماجرای گم شدن نخ ها پیش 
از آن فرد کسی پیش ما  به این که غیر  با توجه  و  آمد 
رهگذر  مرد  کار  ها  نخ  سرقت  که  این  گمان  به  نبود 

است به او تهمت زدیم.
 در نهایت با رو شدن ماجرا که کار یک شغال گرسنه 
بزرگی  درس  اتفاق  این  از  و  شدیم  زده  خجالت  بوده 
این  تا  نکنیم  قضاوت  افراد  مورد  در  زود  که  گرفتیم 

چنین به دردسر نیفتیم.



روزنامه خراسان شمالی: گروه چهارم نشریات 
روزنامه سیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعی خراسان شمالی

پنج شنبه 1۶ مرداد 1399
1۶ ذی الحجه 1441. شماره 333۸

صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی هنری خراسان
مدیر مسئول: محمد سعید احدیان

سردبیر : علی ولی زاده
دفترمرکزی: مشهد،بلوارشهیدصادقی)سازمان آب(

صندوق پستی: 91735-511
تلفن: 051-37۶34000

نمابردبیرخانه:  051-37۶24395
پیامك:  2000999    چاپ :شهرچاپ خراسان

تحریریه:32222211-32247222
نمابر: 32247223

 مسئول تحریریه:3223002۸
تلفن  و نمابرسرپرست: 32230014

آدرس: بجنورد،خیابان طالقانی غربی،خیابان صمدیه لباف، صمدیه لباف 1۶، کوچه دوم، پالک 9
تلفن اشتراک: 32230071

کدپستی:941595۶59۶
دفترمرکزی پذیرش آگهی:32245005

اذان ظهر 47: 12 غروب آفتاب 19:43 اذان مغرب 20:03 اذان صبح فردا 4:12 طلوع آفتاب فردا 5:50 www.khorasannews.com        email:bojnord@khorasannews.com

گزارش ویژه

به همت خیران و مشارکت پایگاه ها و مراکز نیکوکاری استان در لبیک به فرمایشات رهبر معظم انقالب صورت گرفت؛

رزمایش مواسات همزمان با عید ابواالیتام
آماده سازی 5300 بسته معیشتی برای توزیع بین نیازمندان استان

که  ــت  اس هــایــی  شــب  نیمه  پــرخــاطــره  ــادآور  ــ ی ــات  ــواس م ــش  ــای رزم دوم  مرحله 
سر  گاهی  و  رفت  می  ناشناخته  صورت  به  مستمندان  سراغ  به  امیرالمومنین)ع( 
کرد.  می  نوازش  پدری  زانوی  روی  را  یتیمان  گاهی  و  کرد  می  پخت  نان  تنور،  در 
خیران خداجو امسال داستان ابواالیتام و غدیر را عملی بازسازی کردند و بعضی، 
داشته های خود را با مستمندان تقسیم کردند، به گونه ای که شاید قلم نتواند به 

گرد آن موج ایثار هم برسد. البته کمیته امداد هم عالی این موج را مدیریت کرد.  

گسترده  شیوع  به  توجه  با  انقالب  معظم  رهبر  که  بود  امسال  ماه  فروردین   21 محمدی- 
در  نیازمندان  خصوص  به  و  ها  خانواده  برای  آمده  وجود  به  اقتصادی  مشکالت  و  کرونا 
است  خوب  »چه  که  فرمودند  تلویزیونی  بیاناتی  در  زندگی،  اولیه  مایحتاج  تامین  خصوص 

که یک رزمایش گسترده ای در کشور برای مواسات و همدلی و کمک مؤمنانه به نیازمندان 
از  از جمله استان خراسان شمالی بسیاری  و  به دنبال آن، در تمامی کشور  و  ایجاد شود« 
نهادها به فرمایشات حکیمانه رهبر معظم انقالب لبیک گفتند و کمیته امداد امام خمینی 
)ره( خراسان شمالی نیز به عنوان نهادی حمایتی پیشرو و پیشگام این حرکت عظیم بود.  
عید  بودن  رو  پیش  در  و  )ع(  هادی  امام  باسعادت  والدت  سالروز  با  همزمان  و  گذشته  روز 
غدیر، عید امامت و والیت، گام دوم رزمایش مواسات و همدلی در استان با هدف دستگیری 
از نیازمندان و خانواده های نیازمند و در لبیک به فرمایشات رهبر فرزانه انقالب آغاز شد. 
در مرحله اول این گام بسیاری از مراکز نیکوکاری با محوریت کمیته امداد امام خمینی )ره( 
خراسان شمالی به تامین بسته های غذایی اقدام کردند و قرار است این کمک ها تا چند 
مرحله همچنان ادامه داشته باشد.  در این مراسم که با حضور نماینده ولی فقیه در استان 

برگزار شد، بیش از 5 هزار و 300 بسته غذایی که به همت خیران، نیکوکاران و به کمک 
پایگاه ها و مراکز نیکوکاری سراسر استان تهیه شده بود برای توزیع بین نیازمندان آماده 
رسمی  صورت  به  همدل«  ایران  ملی  »رزمایش  عنوان  با  مواسات  رزمایش  دوم  گام  تا  شد 
آغاز شود. به گفته مدیر کل کمیته امداد امام خمینی )ره( خراسان شمالی، این بسته های 
معیشتی به کمک مراکز نیکوکاری سراسر استان جمع آوری شده است و در محالت بین 
نیازمندان توزیع خواهد شد.»الهی راد« همچنین از آماده سازی 50 هزار بسته معیشتی 
برای توزیع بین تمامی مددجویان این نهاد خبر داد و به این موضوع اشاره کرد که خیران 
نیکوکاری  پایگاه های  و  به مراکز  تامین بسته های معیشتی  برای  توانند  نیکوکاران می  و 
جمع  معیشتی  های  بسته  توزیع  سوم  و  دوم  مرحله  و  کنند  مراجعه  خود  محالت  و  شهرها 

آوری شده نیز در عاشورا و تاسوعا و همچنین اربعین حسینی انجام خواهد شد.  

نماینده ولی فقیه در استان مطرح کرد: 

ضرورت همراهی عدالت و احسان در رفع مشکالت جامعه

نماینده ولی  فقیه در استان در مراسم آغاز مرحله دوم رزمایش همدلی به  ضرورت موضوع همراهی عدالت  
این که مردم  بیان  با  »یعقوبی«  ا...  پرداخت.آیت  به حاکمیت در رفع مشکالت جامعه  و احسان در کمک 
به  مردمی  کمک های  افزود:  درخشیدند،  خوش  رزمایش  اجرای  اول  مرحله  در  شمالی  خراسان  نیکوکار 
آسیب دیدگان کرونا حرکت زیبایی خلق کرد به  طوری  که رضایت رهبر معظم انقالب را به دنبال داشت.
وی با اشاره به بیانات ولی امر مسلمین جهان و خرسندی ایشان از مرحله اول رزمایش همدلی، ادامه داد: 
تداوم احسان و کمک مؤمنانه در خراسان شمالی آغاز شد.وی با بیان این که حاکمیت دینی باید بر اساس 
عدالت پیش رود، گاهی حوادث و رخدادهایی در جامعه پیش می آید که جامعه بحرانی می شود و در این 
و  به عدالت  ما در جامعه دینی  باشد، تصریح کرد:  یاری گر عدالت  میان وجود احسان است که می تواند 
احسان نیاز داریم زیرا بسیاری از حوادث سنگین جامعه را تنها نمی توان با عدالت پوشش داد.وی افزود: 
به  باید  انجام شود  اگر قرار است کمکی  و  به قوم  و خویشان دارد  به رسیدگی  اکیدی نسبت  اسالم توجه 
توفیق  امسال  که  افرادی  و  خیران  خوب  مشارکت  از  همچنین  گیرد.وی  صورت  تری  ویژه  نگاه  نزدیکان 

زیارت حج براشان فراهم نشد، در طرح نذر قربانی عید سعید قربان تشکر کرد. 

مدیر کل کمیته امداد خراسان شمالی: 

50 هزار بسته حمایتی بین مددجویان استان توزیع می شود

مدیر کل کمیته امداد خراسان شمالی هم در این مراسم به این موضوع اشاره کرد که برای تمام مددجویان تحت 
پوشش شهری و روستایی، سبد حمایتی در نظر گرفته  شده است و بیش از 50 هزار بسته در این بخش توزیع 
می شود.»مجید الهی راد« از آماده سازی پنج هزار و 300 بسته غذایی برای توزیع بین نیازمندان و آسیب دیده 
از کرونا در قالب طرح رزمایش همدلی خبر داد و به این موضوع اشاره کرد که تمامی سبدهای معیشتی توسط 
تأکیدات مقام معظم رهبری در جهت تداوم  به  با اشاره  خیرین مراکز نیکوکاری استان اهدا شده است.وی 
کمک های مؤمنانه به افراد نیازمند و آسیب دیده از کرونا، ابراز کرد: دومین مرحله پویش ایران همدل در این 
استان با کمک دستگاه های عضو آغاز شد.وی همچنین از راه اندازی ۷2 آشپزخانه در ایام محرم خبر داد و ادامه 
داد: این عدد به نیت اصحاب باوفای سرور و ساالر شهیدان پیش بینی شده است و انشاءا... برکات خوبی برای 
محرومان به ارمغان خواهد داشت.»الهی راد«، تهیه و پخت 100 هزار پرس غذای گرم بین نیازمندان را از جمله 
برنامه های پیش بینی  شده به مناسبت عید بزرگ غدیر خم دانست و افزود: هدف گذاری برای پخت 100 هزار 
پرس غذای گرم است که هم اکنون با اعالم آمادگی 16 آشپزخانه، زمینه پخت ۷۷ هزار پرس غذای گرم فراهم 

شده است و غذاهای تهیه  شده با رعایت شأن و حفظ کرامت نیازمندان بین خانواده های محروم توزیع می شود.
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