
احکام متهمان پرونده پردیسبان صادر شد

59 سال زندان ، 214 ضربه شالق و رد مال
آسمانی اه

قدس: رئیس کل دادگستری خراسان رضوی 
از صدور رأی متهمان پرونده موسوم به شرکت 
پردیسبان توسط دادگاه انقالب اسالمی مشهد 
جمعاً به 59 سال زندان، 214 ضربه شالق، و 

رد مال خبر داد.
حجت االســالم والمســلمین مظفری که در 
حاشــیه کارگاه آموزشــی فقــه در مجتمع 
قضایی والیت مشهد سخن می گفت با تأکید 
بر ضرورت استمرار مبارزه قاطع با اخاللگران 
در نظام اقتصادی گفت: براساس کیفرخواست 
صادره توســط دادســرای عمومی و انقالب 
مشــهد محمدحســن قناعتی فرزند محمد، 
محسن دهقان نیری فرزند محمد علی، سعید 
اسفندیاری گرگری فرزند محمد و احمد قناعتی 
فرزنــد محمد همگی متهم اند به مشــارکت 
در اخالل عمده در نظام اقتصادی کشــور به 
قصد مقابله با نظام مقدس جمهوری اسالمی 
ایران از طریق فروش سهام موسوم به شرکت 
پردیسبان توأم با مشارکت در کالهبرداری و 
اخــذ وجوه کالن و حیف و میل اموال مردم با 
توسل به شیوه ها و مانورهای متقلبانه که این 
اقدامات موجب تشــکیل تجمعات متعدد در 
کالن شهر مشهد و دیگر نقاط کشور از جمله 
تهران شد و از سویی موجبات راهبندان و سلب 
آسایش عمومی و نظم جامعه و فراهم کردن 
خوراک تبلیغاتی برای رسانه های بیگانه و معاند 
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران را در پی 

داشته است.

 رای دادگاه
وی افزود: براســاس رأی صادره توسط شعبه 
ویژه رســیدگی به جرایم اخاللگران در نظام 
اقتصادی کشــور، متهم ردیــف اول محمد 
حســن قناعتی را به لحاظ نقش برجسته ای 
 که در شرکت داشته به تحمل 15 سال حبس 
)از مجازات تعزیری درجه 3( و تحمل 60 ضربه 
شــالق تعزیری در انظار عمومی، متهم ردیف 
دوم محسن دهقان نیری را به لحاظ اقداماتی 
که بــدون مبنای قانونی در شــهر مشــهد 

جهت فروش ســهام موسوم 
بــه پردیســبان بــه تحمل 
20 ســال حبس )از مجازات 
تعزیری درجــه 2( و تحمل 
74 ضربــه شــالق تعزیری 
در انظار عمومــی، متهمین 
ردیف هــای ســوم و چهارم 
احمد  و  اســفندیاری  سعید 
قناعتــی را به لحاظ اقداماتی 
که در راستای اهداف شرکت 
انجــام داده هر یک به تحمل 
12 ســال حبس )از مجازات 
تعزیری درجــه 3( و تحمل 
40 ضربه شــالق تعزیری در 

انظــار عمومی و رد مال معرفی شــده از ناحیه 
متهمان به نفع سهامداران و ضبط همه اموالی 
که متهمان از این رهگذر به دست آورده اند و با 

مدیریت دادستان محترم مرکز 
استان خراسان رضوی که در 
مرحله اجرای حکم از متهمان 
شناسایی خواهد شد یا نسبت 
به معرفی آن ها اقدام خواهند 

کرد؛ محکوم می نماید.

 انتشار حکم متهمان
 در رسانه ملی

 همچنیــن با عنایت به الزام 
مقرر در مــاده 33 آیین نامه 
اجرایی نحوه رســیدگی به 
جرایم اخاللگــران در نظام 
اقتصــادی کشــور مبنی بر 
انتشــار مفاد حکم محکومیت قطعی با ذکر 
مشخصات و سمت محکوم علیه در رسانه ملی 
با لحاظ تبصره ماده 36 قانون مجازات اسالمی 

مصــوب 1392 انتشــار حکم مذکــور برای 
متهمان در رسانه ملی صورت خواهد پذیرفت. 
شایان ذکر است رأی اصداری حضوری و وفق 
ماده 28 آیین نامه اجرایی نحوه رســیدگی به 
جرایــم اخاللگران در نظام اقتصادی کشــور 
مصوب 1397/8/23 و بند 10 مفاد اســتجازه 
تأییدی مقام معظم رهبری »مدظله العالی« در 
خصوص متهمین قطعــی و غیرقابل اعتراض 
بوده و پرونده در قســمت رسیدگی به اتهام 

متهم امیر محمد قناعتی مفتوح خواهد بود.

در حوالی امروز2

  برگزاری یادواره ۳۶ شهید دانش آموز 
بخش زبرخان

دررود- خبرنگار قدس: همزمان با ســالروز شهادت امام 
هادی علیه السالم یادواره 36 شهید دانش آموز بخش زبرخان 
و 23 شهید شهر قدمگاه با حضور 1000 دانش آموز در سالن 

ورزشی شهید اکرامی قدمگاه برگزار شد.
در این مراســم رئیــس  اداره آموزش و پــرورش زبرخان در 
سخنانی گفت: در مدت چهار سال مسئولیتم در این بخش 
چهار یادواره شهدای دانش آموزی در شهرهای قدمگاه، خرو، 
دررود و اسحاق آباد برگزار شده است. سید مجتبی تاراش ابالغ 
بخشنامه به مدارس بخش زبرخان در رابطه با شهید پژوهی 
در 54 بُعد از زندگی شــهدا را یادآور شد و گفت: با تأسیس 
مرکز شهیدپژوهی در اداره آموزش و پرورش زبرخان تاکنون 

60 پژوهش انجام شده است.
وی افزود: از ابتدای مهر ماه فراخوان شــرکت در مســابقات 
فرهنگی ورزشی به مناسبت این یادواره به مدارس ارسال شد 
که از بین 560 اثر ارائه شده به دبیرخانه به 30 نفر رتبه های 

برتر هر رشته هدیه ولوح تقدیر اهدا شد.
در بخش زبرخان با شــهرهای دررود، قدمگاه، خرو و اسحاق 
آباد و56 روستا 11 هزار دانش آموز مشغول به تحصیل هستند.

  بالتکلیفی نمایندگان دولت در 
شهرستان های خراسان رضوی

هادی زهرایی: با اجرای قانون منع به کارگیری بازنشســتگان 
در اســتان و برخی دالیل دیگر شاهد تغییرات زیادی در حوزه 
سیاسی استان و شهرســتان ها بوده ایم و در حال حاضر هشت 
شهرستان بردســکن، جغتای، چناران، خواف، داورزن، فیروزه، 
سرخس و مشهد در استان با سرپرست مدیریت می شوند. این 
در حالی اســت که بر اساس گفته های یک منبع آگاه، به دلیل 
تغییرچارت فرمانداری های شهرستان های استان، تعداد معاونان 
برخی از فرمانداری ها از 1 به 2 و از 2 به 3 معاون باید تغییر کند 
و با این چارت جدید تعداد زیادی معاون فرماندار باید در استان 

منصوب شوند.
این در حالی است که برخی از بخشداران استان نیز تغییر کرده اند 

و همچنان بخشداری برای آن بخش ها منصوب نشده است. 
نکته جالب تر این که به تغییرات سیاسی شهرستان های استان 
که نگاه می کنیم متوجه می شویم برخی از شهرستان ها نزدیک 
به یک سال است که هیچ گونه معاونی ندارد و فرماندار به تنهایی 
مدیریت شهر را بر عهده دارد و در شرایط اقتصادی و ایام پایانی 
سال که باید تالش مدیران برای حل مشکالت مردم بیشترشود 
انتظار می رود روند انتخاب فرمانداران، معاونان و بخشــداران به 

عنوان نمایندگان دولت در مناطق مختلف استان تسریع شود.
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پروین محمدی: سازمان انتقال خون خراسان رضوی با صدور بیش از 250 هزار کیسه 
پالسما به آلمان رتبه اول کشوری را کسب کرده است.

این مطلب را مدیرکل انتقال خون خراسان رضوی در حاشیه نشست خبری به خبرنگار 
ما عنوان کرد و اظهار داشت: با وجود کاهش بودجه و کمبود نیرو تیم مدیریتی و پرسنل 
ســختکوش این اداره کل با تالش شــبانه روزی توانســتند پنج درصد تولیدات خون و 
فراورده های خونی رادر سطح استان افزایش داده وافزون بر آن بیماران زیادی را از مرگ 

نجات بخشند.
دکتر حمیدرضا اسالمی با بیان اینکه امروز صنعت پالسما به صنعتی بزرگ در دنیا تبدیل 
شــده و از صنعت نفت نیز فراتر رفته خاطرنشان کرد: در صورت توجه مسئوالن به این 
موضوع با تحقق اقتصاد مقاومتی گام بزرگی نیز در جهت خودکفایی دارویی و... در این 

زمینه برداشته ایم.
وی با اشاره به اینکه با پالسمای ایرانی صد نوع دارو می توان تهیه کرد یادآور شد: در این 
زمینه تاکنون 50 درصد موفق شده ایم، ولی به دنبال تولید پالسمای تماماً ایرانی هستیم 

و اینکه هیچ نوع دارویی از خارج وارد نکنیم.
وی ادامه داد: از این رو انتظار داریم امکانات و اعتبار بیشتری برای این امر در اختیارمان 
قرار گیرد، در صورتی که کاهش اعتبار 80 درصدی بودجه از 5/3 میلیارد به 400 میلیون 
تومان در سال 97 نه تنها فشار زیادی براین مجموعه تحمیل کرده است، بلکه راه را برای 

رسیدن به این مقصود نیز دشوار ساخته است.
دکتر اسالمی قراردادی بودن نیمی از پرسنل این مجموعه را مشکل دیگری عنوان کرد 
و اظهار داشــت: با توجه به میلیون ها زائر و مسافری که در طول سال به مشهد مقدس 
می آیند و افزایش نیاز به خون و فراوردهای خونی قطعاً مشکالت ما از سایر استان ها بیشتر 
اســت به همین دلیل مسئوالن و نمایندگان مجلس برای اصالح بودجه حوزه سالمت و 
انتقال خون خراسان رضوی باید چاره ای بیندیشند بخصوص که در طرح تحول سالمت 

نیز انتقال خون دیده نشده و جایگاهی ندارد.
وی تصریح کرد: در صورت عدم حمایت مســئوالن و تأمین نشدن اعتبار الزم با کمبود 
خون و فراورده های خونی در استان رو به رو خواهیم بود و مجبور به سهمیه بندی خون 
برای بیمارســتان ها در سال 98 خواهیم شــد.زیرا با افزایش 2000 تخت بیمارستانی و 

کاهش 80 درصدی بودجه چاره ای جز سهمیه بندی نخواهیم داشت.

دکتر اسالمی خاطرنشان کرد: در 11 ماه سال 97 مراجعه کنندگان برای اهدای خون 179 
هزار و 405 نفر بوده اند که افزایش پنج درصدی نسبت به سال گذشته را نشان می دهد. 
همچنین اهداکنندگان مستمر با رشد 10 درصدی 74 هزار و 452 نفر می باشند، اما تعداد 

بار اولی ها با کاهش 6 درصدی 25 هزار و 206 نفر هستند.
مدیرکل انتقال خون خراسان رضوی از راه اندازی نخستین پایگاه اهدای خون بانوان در 
مشهد برای اولین بار در کشور خبرداد و گفت: این پایگاه با همکاری اداره کل انتقال خون 
خراسان رضوی و شورای مشارکت زنان مجمع خیران سالمت در تیرماه 98 افتتاح خواهد 
شــد و ساختمان اداری اداره کل نیز با همکاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد به شهرک 

دانش و سالمت انتقال خواهد یافت.
وی اضافه کرد: طرح نوروزی با عنوان پویش عیدانه اهدای خون همزمان با سراسر کشور از 
23 اسفند 97 تا 16 فروردین 98 در کلیه پایگاه های اهدای خون استان اجرا خواهد شد 
و در شب چهارشنبه سوری نیز برنامه ویژه اداره کل انتقال خون خراسان رضوی با عنوان 
سرخی من از تو به اجرا در خواهد آمد تا به جای ایجاد حوادث تلخ در آستانه سال نو شاهد 

حضور پر رنگ جوانان و عموم مردم در این امر خدا پسندانه باشیم.

مدیرکل انتقال خون خراسان رضوی در گفت و گو با قدس از کمبود امکانات و بودجه گالیه کرد

احتمال سهمیه بندی خون برای بیمارستان ها در سال ۹۸ 

 رئیس کل دادگستری 
خراسان رضوی از 
صدور رأی متهمان 

پرونده موسوم به شرکت 
پردیسبان توسط دادگاه 

انقالب اسالمی مشهد 
جمعًا به 59 سال زندان، 

214 ضربه شالق، و رد 
مال خبر داد

بــرش

قدس: معاون قضایی رئیس  کل دادگســتری خراســان 
رضوی در هفتمین جلســه کمیته صیانــت از منابع آب 
استان، گفت: درخصوص مقابله با تخلفات حوزه کشف رود 

و شهرک صنعتی چرمشهر راه را درست رفتیم.
ســید امیر مرتضــوی افــزود: تعریف چارچوبــی برای 
دسته بندی منابع آالینده در شهرک صنعتی چرمشهر و 
بررسی اقدام های صورت گرفته از سوی واحدهای مستقر 
در آن شــهرک توسط تیم پایشــی روشی صحیح بوده و 
قصد نداریم دوبــاره به عقب برگردیم و نتایج جمع بندی 
کارشناسی درخصوص اعمال قانون بر واحدهای متخلف از 

سوی مرجع قضایی الزم االجرا است.
این مقام مسئول ادامه داد: مهم ترین هدف این کمیسیون 
اصالحات تدریجــی و گام به گام رونــد کاهش آلودگی 
صنایع منطقه مورد نظر بوده است و پیگیری های مستمر، 

مطالبه گرانه و جدی مورد انتظار است.
وی ضمن تأکید بر ضرورت توجه به حفظ محیط زیست 
با نگاهی پیشگیرانه، خواستار ادامه روند اجرایی با جدیت 
و قدرت شد و گفت: حمایت از صنعت با توجه به شرایط 
فعلی کشور مد نظر است ولیکن بی تفاوتی به حفظ محیط 

زیست نیز مورد برخورد قانونی واقع خواهد شد.
وی بــا اشــاره به اینکه ســالمت مــردم و حفظ محیط 
زیســت برای سیستم قضایی اهمیت خاص دارد و اکنون 
زمان نتیجه گیری و جمع بندی پیگیری ها و نشست های 
کارگروه ها و کمیته های مختلف و متعدد در این خصوص 

است، اظهار داشت: ســاماندهی فاضالب استان باید وارد 
مرحله اجرایی شود.

مرتضوی در ادامه بر ضرورت تدوین طرح جامع پیشگیرانه 
در خصوص مدیریت آالینده های زیست محیطی در استان 
ســخن گفت و افزود: وظایف هر دســتگاه متولی و عضو 
در این طرح باید به صراحت مشــخص و در کمیته های 

کارشناسی مورد پیگیری قرار گیرد.
مدیرکل حفاظت محیط زیســت خراسان رضوی نیز در 
ادامه به رفع خأل قانونی درخصوص رسیدگی به تخلفات 
واحدهای آالینده با پیگیری سازمان حفاظت محیط زیست 
و معاونت حقوقی ریاســت جمهوری در چند ماه گذشته 
خبر داد و گفت: با تالش بسیار کارشناسان محیط زیست 
و تیم های متولی، رفتار آلودگی در مجموعه شهرک های 

صنعتی اســتان به طور کامل شناسایی و مورد بررسی و 
پایش قرار گرفته است.

تورج همتی ادامه داد: در مصوبات نشست های متعدد فنی، 
تعدادی از واحدهای آالینده شهرک صنعتی چرمشهر که 
نه تنها اقدامی برای رفع آلودگی محیط زیست برنداشته، 
بلکه همچنان به آلوده سازی محیط مشغولند شناسایی و 

حسب نظر کمیته فنی به مرجع قضایی معرفی شده اند.
وی همچنین از اعمال سیاست های تشویقی این کمیته 
درخصــوص واحدهایی که دارای اقدام های ســبز در این 
خصــوص بوده اند و نیــز واحدهایی کــه در برنامه ریزی 
کوتاه مدت خود به حفظ محیط زیســت پایبند بوده و به 
سمت اصالح سیستم ها حرکت کرده اند، خبر داد و افزود: 
هدف از تصویب برخورد قضایی با واحدهای متخلف، اقدام 
قهری نیست، بلکه ایجاد چشم اندازی مبتنی بر اولویت نگاه 
پیشگیرانه بر پیگیری مد نظر است و امید است این شیوه 
به عنوان نقشه راهی برای ساماندهی فاضالب استان مورد 

توجه قرار گیرد.
این مقام مسئول همچنین بر ضرورت تغییر و اصالح الگوی 
کشــت در حوزه کشف رود تأکید کرد و افزود: اجرای این 

مهم نیازمند ورود جدی دستگاه های متولی است. 
ابالغ رســمی عضویت مدیر کل حفاظت محیط زیست 
اســتان در کمیته صیانت از منابع آبی به مدت دو سال از 
سوی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی پایان بخش 

این نشست بود.

در جلسه کمیته صیانت از منابع آب عنوان شد

تعدادی از واحدهای چرمشهر هیچ اقدامی برای رفع آالیندگی نکرده اند
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  آموزشگاه وکیلی22 نیشابور قهرمان 
مسابقات فوتسال استان شد

نیشــابور- خبرنگار قدس: آموزشگاه شــاهد غرویان 
)وکیلی22( نیشابور موفق شد در سی امین دوره مسابقات 
ورزشــی اســتان خراســان رضوی به مقام قهرمانی رشته 

فوتسال دست پیدا کند.
معاون پرورشــی وتربیت بدنی آموزش و پرورش نیشــابور 
اظهار کرد: مســابقات ورزشــی دانش آموزان دختر استان 
خراسان رضوی در رشته فوتســال با حضور بیش از 174 
دانش آموز، مربی، سرپرســت در قالــب 15 تیم در مقطع 
متوســطه دوم به صورت مدرســه قهرمان در ســالن های 
ورزشی مهدیزاده نیا و دانش آموز ناحیه 7 مشهد برگزار شد 
که تیم منتخب فوتسال نیشابور به مقام قهرمانی این دوره 

از مسابقات دست پیدا کرد.
اسماعیل ســلیمانی گفت: در این مســابقات تیم آموزشگاه 
شاهد غرویان )وکیلی 22( شهرستان نیشابور، مقام اول، تیم 
هنرســتان مهدیزاده نیا از ناحیه 7 مشــهد، مقام دوم و تیم 
هنرستان الزهرا)س( ناحیه 2 مشهد مقام سوم را کسب کردند.

توسط تیم باستان شناسی پیش از تاریخ مشترک 
ایتالیا و ایران انجام شد

  بررسی۳ محوطه تاریخی باستانی 
شهرستان داورزن 

قــدس: مدیر میراث فرهنگی صنایع دســتی و گردشــگری 
شهرســتان داورزن گفت: تیم باستان شناســی پیش از تاریخ 
مشــترک ایتالیا و ایران سه محوطه تاریخی باستانی شهرستان 

داورزن را بررسی کردند.
محمد عبداله زاده ثانی افزود: بررســی شناسایی پیش از تاریخ 
بخش مرکزی شهرستان داورزن با حضور »رافائل بیشونه« از ایتالیا 
و علی اکبر وحدتی از ایران با هماهنگی پژوهشکده باستان شناسی 

کشور و اداره کل میراث فرهنگی خراسان رضوی انجام شد.
این باستان شناس پیش از تاریخ ادامه داد: یکی از سایت ها مربوط 
به دوره فرهنگی مس سنگی و عصر مفرغ که بیشترین استقرار را 
نشان می داد از سایت های مهم دوره BMAc است، آثار معماری 
در الیه ســطحی و ظروف سنگی همچنین سفال های شاخص 

مشهور به مروی بلخی از مواد فرهنگی این سایت است.
عبداله زاده افزود: در ســال 91 ســایت های پیــش از تاریخ 
شهرســتان های جوین، جغتای و ســبزوار توســط این تیم 
بررســی شــد، دوره BMAC برابر با عصر مفرغ است و بر 
اساس شواهد باستان شناسی در جنوب ترکمنستان، خراسان 
شــمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی همچنین این مواد 
فرهنگی این ســایت پیش از تاریخ شهرســتان داورزن قابل 
مقایسه مواد فرهنگی در»مندیگاک« افغانستان، شهر سوخته 
در زابل، تپــه حصار در دامغان و بر اســاس مهر مفرغی که 
در سنوات قبل شناسایی شده تعامل ارتباطی با بین النهرین 
داشته اســت بنا بر شواهد به دست آمده تعامل ارتباطی این 
سایت با ایران مرکزی و حوزه شمال شرق و فرامنطقه ای قابل 

مطالعه و نیازمند کاوش باستان شناسی است.
وی تصریح کرد: امیــدوارم با پیگیری های آینده بتوانیم با اخذ 
مجوز های الزم از پژوهشکده باستان شناسی و با همکاری اداره 
کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی 
کاوش های باستان شناسی مشترک ایران با ایتالیا را شروع کنیم.

وی گفت: باســتان شــناس ایتالیایــی و ایرانی ســایت دوره 
»BMAC« شهرستان داورزن را دارای اهمیت ویژه می دانند و 
شاید از این طریق در اجرایی شدن طرح مثلث توسعه اقتصادی 
در حوزه شهرستان داورزن مانند طرح گردشگری و صنایع دستی 

به موفقیت برسیم.

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی:
  کانون های مساجد قلب تپنده گسترش 

دین در بین جوانان است

بجنورد- خبرنــگار قدس: نماینده ولی فقیه در خراســان 
شــمالی با بیان اینکه کانون های مساجد قلب فرهنگی و مرکز 
اصلی گسترش دین در بین نونهاالن و جوانان است، گفت: باید 
کانون های فرهنگی هنری مساجد، همیشه در پیشانی کار مساجد 
دیده شوند.  آیت اهلل ابوالقاسم یعقوبی، گفت: در گام دوم انقالب 
باید کارهایمان را بازنگری کرده و با استفاده از تجربیات گذشته، 
آینده بهتری را بسازیم. وی با بیان اینکه فردسازی، جامعه پردازی 
و تمدن سازی، جان مایه بیانیه گام دوم رهبر معظم انقالب است، 
افزود: کانون های مســاجد هســته اول این سه حلقه را تشکیل 
می دهد. امام جمعه بجنــورد با تأکید بر اینکه منیت ها باید در 
مساجد حذف شود و همه ما شویم، خاطرنشان کرد: به گفته رهبر 

معظم انقالب نباید کانون های فرهنگی مساجد فراموش شود.
نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی افزود: کانون های مساجد 
باید استعدادهای ناشناخته را کشف کند و هر کسی را به واسطه 

استعدادش پرورش دهد.

با حضور جمعی از مسئوالن و عالقه مندان به کتاب 
و کتابخوانی برگزار شد

  طرح کتابخانه گردی در ۸ کتابخانه 
خراسان رضوی 

قدس: طرح ملی کتابخانه گردی همزمان با سالروز تأسیس نهاد 
کتابخانه های عمومی کشور در هشت کتابخانه تازه تأسیس استان 

خراسان رضوی با حضور پرشور مردم و مسئوالن برگزار شد.
این طرح در هشت کتابخانه عمومی تازه تأسیس شهدای مدافع 
حرم و سیار سردار شــهید ابوالفضل روشنک مشهد، کتابخانه 
عمومی فرهنگ جوین، کتابخانه عمومی هشــت بهشت شهر 
گلبهار چناران، کتابخانه عمومی ابن سینا شهر انابد، کتابخانه های 
عمومی مهر چهارده معصوم)ع( و کتابخانه سیار نورالهدی کاشمر، 

کتابخانه آیت اهلل عطاردی قوچانی قوچان بر پا شد.
مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی گفت: در این طرح 
برای دومین سال در پانزدهمین سالروز تأسیس نهاد کتابخانه های 
عمومی کشــور از کلیه گروه های مرجع، علما، جامعه روحانیت، 
استادان دانشگاه، خیرین مسئوالن، فرهیختگان،هنرمندان، اهالی 
فرهنگ و هنر و عموم مردم برای حضور در کتابخانه ها و آشنایی 

با خدمات کتابخانه های عمومی تازه تأسیس دعوت شد.
حجت االســالم علی اکبر ســبزیان ادامــه داد: با اعــالم نهاد 
کتابخانه های عمومی کشور در سال جاری طرح کتابخانه گردی 
فقط در کتابخانه های تازه تأسیس برگزار شد و با توجه به افتتاح 
هشت کتابخانه در 6 شهرستان استان در سال جاری این طرح در 

این شهرستان ها برگزار شد.
وی از اجرای هشــتک »من هم می آیم« همزمان با اجرای طرح 
کتابخانــه گردی در فضای مجازی خبر داد و تأکید کرد: اجرای 
طرح هشتک »من هم می آیم« در فضای مجازی سبب ایجاد موج 

همراهی، معرفی و تبلیغ طرح کتابخانه گردی شد.
قرعه کشی جوایز طرح 40 مسجد،40 جنگ کتاب؛ امضای لوح 
یادبود طرح کتابخانه گردی، نگارش یادداشت مسئوالن در دفتر 
یادداشــت طرح کتابخانه گردی از دیگر برنامه های اجرا شده در 

طرح کتابخانه گردی بود.

مخاطبان گرامی!
در  را  خــود  نظــرات  لطفــاً 
خصوص این مطلب  به شماره 

300072305 پیامک کنید.


