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رئیس انجمن تحقیق و توسعه خراسان رضوی انتقاد کرد

«دانشبنیان»ها« ،دانشگاهبنیان» شدهاند
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جانشینفرماندهسپاهدرمشهدعنوانکرد

مردم ایران

پیروزتکالیفالهی

ویژهخراسانشمالی،رضویوجنوبی

15 4

13 0

17 6

B

3

:
حدیث فقیری -فارس

آیتاهلل علم الهدی:

در کشور ،غیرت دینی
ضامنحکمرانی دینی
است
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کاهش ازدواج و طالق
در خراسان شمالی
کمربندیگناباد

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی
گفت :تا آخر کار با آرمانهای انقالب اسالمی هستیم.
به گزارش قدس آنالین ،سردار سرتیپ پاسدار علی
فدوی در یادواره شهدای غرب مشهدالرضا(ع) با بیان
اینکه انقالب و دلدادگان انقالب ،جبهه حقی تشکیل
یشــود ،ادامــه داد:
دادهان ــد که هر روز گستردهتر مـ 
خداوند وعده داده همراه جبهه حق بوده که همواره نیز
پیروز است .پس از جنگ تحمیلی ،آمریکا اعالم کرد
نوک حمله به ایران ،عراق بود و ۸۷کشور با او در این
راه همراهی کردند .وی در ادامه گفت :در جنگ اخیر
و در سوریه نیز آمریکا اعالم کرد ما و همه متحدان ما
میخواستند دولت سوریه نباشد ،اما ایران نگذاشت.
این قدرت ایران از جبهه حق و انقالب اسالمی به وجود
آمده است .سردار فدوی در بخش دیگری از سخنان
خود تصریح کرد :این مردم و دلدادگان اسالم در این
۴۳سال تکالیف الهی را به میزان قابل قبولی در قبال
نظام اسالمی انجام دادهاند و پیروز میدانها شدهاند؛
تقدیم بیش از ۲۰۰هزار شهید ،نشان از پایبندی ملت
ایران به ادای تکلیف الهی خود تا پای جان دارد.

ماجرای زنی که برای گرفتن مهریه در دام کالهبردار افتاد
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طرحی با  ۲۰سال بالتکلیفی 4

تنبیه اخالقی مأمور قالبی
فردی که با جعل عنوان یک مقام قضای در
مشهد اقــدام به کالهبرداری کرده بود ،با رأی
قاضی دادگـ ــاه کیفری دو مشهد بــه صدبار
نــوشـتــن یــک حکمت نـهـجالـبــاغــه و انـجــام
تحقیقی ویــژه در مــدت زمــان حبس محکوم

شد .این پرونده که به مرورش خواهیم پرداخت
پیامی مهم برای شهروندان دارد و آن هم این
است که به صرف ادعای افراد در جامعه نباید
به راحتی وارد بازیای شد که انتهایی برای آن
متصور نیست .در مستندات این پرونده آمده

بــود :حسب شکایت خانم فاطمه...از متهم
پرونده آقای موسیالرضا...به اتهامات غصب
عنوان مأمور دولتی و کالهبرداری با استفاده
از عنوان مجعول به مبلغ یکصد میلیون ریال
موضوع در دادسرا مطرح و مورد رسیدگی قرار

گرفته است .در تشریح دیگر مراحل رسیدگی به
پرونده و صدور کیفرخواست برای متهم پرونده
اشاره شده بود :شاکی در جلسات دادسرا اظهار
کرده که متهم پرونده خودش را به عنوان یک
مقام مسئول در دستگاه قضایی...
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