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انقالبی بودن ،صفت بارز
استاد «سبزواری» بود

•در حاشیه:

*یکی از دست اندرکاران این مراسم به خبرنگار ما گفت
مدیرکلفرهنگوارشاداسالمیاستانازسویادارهارشاد
و فرمانداری سبزوار برای حضور در مراسم دومین سالگرد
پدر شعر انقالب دعوتشده بود و مردم و اهالی فرهنگ
سبزوار از مدیرکل انتظار داشتند در مراسم حضورداشته
باشد ،اما وی در این مراسم حضور نداشت* .رئیس اداره
فرهنگ و ارشاد اسالمی سبزوار نیز در سخنانی یادآور
شد:متاسفانه به دلیل نبود انسجام و وحدت میان مدیران
شهری ،مراسم بزرگداشت و سالگرد استاد سبزواری در
شأن و جایگاه پدر شعر انقالب برگزار نشد.

پنج شنبه  24خرداد  .1397شماره 3871

فعاالناقتصادیمطرحکردند:

مشکالت تولید و سرمایه گذاری در گناباد
گزارش

حمید صفری

در سالی که«حمایت از کاالی ایرانی»نام گذاری شده
است بررسی مشکالت سرمایه گذاران و تولیدگران از
آن رو که سبب رونق تولید می شود ،خالی از لطف
نیست.به همین انگیزه برآن شدیم با حضور در میان
تعدادی از فعاالن اقتصادی شهرستان گناباد درددل
های آنان را بشنویم و نیز از دیدگاه های سه تن از
مسئوالن ارشد اقتصادی شهرستان مطلع شویم.
ناگفته پیداست که در این رهگذر ،یکی از موضوعات
بسیار مهم ،بحث رفع مشکالت سرمایه گذاران برای
حضوری راحت و بی دغدغه است و از سوی دیگر
ماندگاری پدیده خشکسالی و خشک شدن منابع
آبی  ،خالی شدن روستاها از سکنه به دلیل نبود آب
برای کشاورزی و همچنین رکود اقتصادی نیز باعث
شده تا بررسی این موضوعات اهمیت دوچندان یابد.

•خلف وعده برخی مسئوالن

صاحب یکی از واحدهای تولیدی شهرستان گناباد به
خبرنگار ما می گوید :متاسفانه بسیاری از مسئوالن
استانی و شهرستانی وعده های خوبی برای جلب
مشارکت و سرمایه گذاری در ایجاد یک مجتمع
تولیدی برای شهرستان دادند؛ اما هنگامی که وارد
گود شدیم خبری از عمل به وعده ها نبود" .هادی
زمانی"می افزاید:یکی از چالشهایی که در این چند
سال اخیر در بخش صنعت با آن درگیر بودهایم ،نرخ
باالی سودی بود که از سرمایهگذاران دریافت و باعث
میشد هم میزان سرمایهگذاری در صنعت کاهش
یابد و هم موجب کاهش حاشیه سود خود واحدهای
صنعتی شود .وی با بیان این که مسیر خدمت به
مردم در عمل باید تسهیل شود ،خاطرنشان می
کند :مدیران بانک ها و دستگاه های اجرایی باید با
ارائه راهکارهای عملیاتی و اجرایی به گونه ای اقدام
کنند تا گرهی از مشکالت مردم و سرمایه گذاران و
صاحبان صنایع باز شود .وی به نقش مهم و تاثیرگذار
بانک ها در توسعه اقتصادی اشاره می کند و می گوید:
دستورالعمل های موجود در این بخش باید با نگاهی
مثبت و به نفع مردم و سرمایه گذاران تفسیر شود تا
بهتر بتوان به اهداف مد نظر دست یافت .وی با انتقاد
از خرید کاالها از خارج از استان تصریح کرد :متاسفانه

بعضی از ادارات ونهادهای دولتی در شرایطی که
بهترین تولیدات در خود شهرستان وجود دارد،
خریدشان را از مجتمع های خارج از استان انجام
می دهند که این امر باعث حمایت نشدن از تولید در
شهرستان می شود .زمانی افزود :قانون مالیات بر
ارزش افزوده نیز که از بخش تولید دریافت میشود
به نظرمن،کامال ضد اشتغال است و تولید کننده را
با مشکل روبه رو میکند .وی افزود :ارزش افزوده در
تمام دنیا از مصرف کننده نهایی دریافت میشود؛ اما
در کشور ما از تولیدگر گرفته میشود ،درحالی که
کسی که قصد استفاده از کاال را دارد ،باید مالیات
ارزش افزوده آن را بپردازد.

•چالش های تولیدگران و سرمایه گذاران

یکی دیگر از فعاالن اقتصادی گناباد نیز به"خراسان
رضوی"می گوید :از مسئوالن شهرستان و استان
عاجزانه در خواست می کنیم تا اگر کاری عملی نمی
شود در باره آن به مردم وعده ندهند" .مهدی عباسی"
می افزاید  :افزایش ساالنه مبلغ مالیات و بیمه چالش
مهم پیش روی تولید کنندگان شهرستان به شمار
می رود .وی خواستار حمایت دولت در رفع مشکالت
تولید کننده و استفاده بهینه از نقش آن در توسعه
شهرستان و استان شده و با تاکید بر این که عمده
دالیل تعطیلی واحدهای تولیدی ،مشکالت مالی،
نبودن بازار عرضه و تقاضا ،مشکل شرکا و مالکیت
و بحث مشکالت بانک هاست  ،می افزاید :به دلیل
همین مشکالت،حتی واحد های فعال هم به دالیل
کمبود نقدینگی و کاهش تقاضا در بازار ،تعداد زیادی
تولید زیر ظرفیت دارند یا به صورت سفارشی یا فصلی
تولید می کنند .

•دیدگاه های 3مسئول

رئیس اداره صنعت ،معدن و تجارت گناباد درباره
مشکالت موجود به خبرنگار ما می گوید  :در
شهرستان گناباد ۱۷۲ ،واحد صنعتی در بخش های
صنایع کانی فلزی و غیرفلزی ،غذایی ،شیمیایی و
سلولزی فعال است که برای راه اندازی این واحدها
هزار و  ۲۷۳میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است.
"هادی ایزدی" یادآور می شود :میزان اشتغال
مستقیم در بخش صنعت و معدن سه هزارو  ۶۱۸نفر
است که با احتساب اشتغال بخش تجارت ،به رقم
هشت هزار و  ۶۲۶نفربراساس آمار تامین اجتماعی

میرسد که در مجموع  ۳۳درصد اشتغال شهرستان
را به خود اختصاص داده است .وی میافزاید :گناباد
دو شهرک صنعتی ویک ناحیه صنعتی دارد و در
مجموع سه شهرک و ناحیه صنعتی با  ۴۴۷هکتار
زمین و  ۵۴واحد فعال و  ۱۱سردخانه و انبار و سیلو در
شهرستان گناباد فعال است .بنابراین حوزه صنعت،
دارای بیشترین اشتغال پایدار در این شهرستان است
و هم اکنون  ۳۳درصد شاغالن در این حوزه هستند.
وی با اشاره به تسهیالت ارائه شده به واحدهای
مختلف تصریح می کند :سال گذشته  ۱۹میلیارد
تومان در قالب  ۲۲طرح  ،تسهیالت رونق تولید
پرداخت شده است و امسال نیز از  28/8میلیارد
تومان در قالب  ۲۶طرح و واحد صنعتی مصوب ،
تاکنون  15/5میلیاردتومان پرداخت شده است.
ایزدی افزود  :در سال  ۹۶از محل تسهیالت توسعه
روستایی سه طرح به مبلغ  2/5میلیارد تومان معرفی
که تاکنون مبلغ  ۵۰۰میلیون تومان آن پرداخت
شده و از محل تسهیالت تبصره  ۱۸نیز  ۱۰طرح
کوچک تولیدی و صنفی به مبلغ یک میلیارد تومان با
اشتغال  ۲۳نفر به کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری
شهرستان معرفی شد هاند .وی گفت :در شهرک
صنعتی گناباد  95قرارداد ایجاد کارخانه منعقد شده
و  54واحد از آن به بهره برداری رسیده است و 25
واحد نیز هنوز به بهره برداری نرسیده که در مرحله
پایانی و دیوار کشی یا نصب سوله و ماشینآالت باقی
مانده است.

•واحدهای صنعتی وتولیدی باید با شرایط
روز فعالیت کنند

رئیس اداره صنعت ،معدن و تجارت گناباد می
افزاید  :یکی از راههای حمایت از واحدها پرداخت
تسهیالت است که در سال گذشته و جاری از طریق
طرح "رونق و همچنین بازسازی و نوسازی صنایع"
قابل پرداخت است  .وی اظهار می دارد :واحدهای
صنعتی باید خود را با شرایط روز وفق دهند و نباید
انتظار داشته باشند که سال ها یک تولید یکنواخت و
بدون نوآوری را در شرایط ثابت عرضه کنند ،چرا که
این راه ،درنهایت به موفقیت منجر نمیشود .ایزدی
می افزاید :در سا لهای اخیر تال شهایی شده تا
واحدهای صنعتی خالقیت به خرج داده و تولیدات
خود را مطابق ذائقه مصر فکننده تغییر دهند و
انشاءا ...از این هم بهتر خواهد شد.

عکس:صفری

سبزوار ،کالته /معاون فرهنگی و مطبوعاتی اداره کل
فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی انقالبی بودن
را یکی از مهم ترین ویژگی های استاد زنده یاد"حمید
سبزواری" دانست و گفت :استاد سبزواری در فراز و
نشیب انقالب به اصل حاکمیت نظام جمهوری اسالمی
و انقالب اسالمی معتقد بود .به گزارش خراسان رضوی،
"یوسف امینی" در مراسم دومین سالروز درگذشت پدر
شعر انقالب که سه شنبه شب گذشته با حضور جمعی
از مردم و اهالی فرهنگ و هنر در آرامگاه وی برگزار
شد،افزود :امروزه یکی از مهم ترین نیازهای ما انجام
فعالیت های فرهنگی و انقالبی مرتبط با حوزه شعر و
ادبیات فارسی است و با توجه به ایجاد شبهات و جنگ
روانی از سوی دشمنان باید نسل جوان از چگونگی
تشکیل جریان انقالب اسالمی آگاه شوند .وی ادامه داد:
تشکیل بنیاد بین المللی استاد سبزواری در دستور کار
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی بوده
و به نوعی پیش نویس تشکیل این بنیاد انجام شده است.
وی بیان کرد :ایجاد بنیاد بین المللی استاد سبزواری
نیازمند زمان است و فعالیت اولیه با همکاری مسئوالن
استانی و شهرستانی باید انجام شود .معاون فرهنگی
و مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان
همچنین بر لزوم ثبت روز ملی "شعر انقالب" در تقویم
رسمی کشور تاکید کرد .یکی از شاعران برجسته کشور
نیز در ادامه جلسه گفت :یکی از دالیل اصلی ماندگاری
نام و آثار استاد حمید سبزواری در میان سایر شاعران هم
تراز ،همسری شجاع و فداکار است که در تمامی رویداد
های تاریخ انقالب کنار استاد حضور داشت«.افشین
عال» افزود :اشعاراستاد سبزواری تنها به این دلیلکه در
خدمت مضامین حماسی و انقالبی بود ممتاز و برجسته
نشد ،بلکه به دلیل تعهد و اخالص مثال زدنی اش به
باالترین جایگاه در حوزه شعر و ادبیات انقالب رسید.
فرزند ارشد استاد سبزواری نیز گفت :امروزه پاسداشت
فعالیت های بزرگان و عارفان شهرستان سبزوار ضروری
است و مسئوالن باید از زحمات بزرگان این دیار قدردانی
کنند«.محسن ممتحنی» با اشاره به آغاز عملیات
بهسازی و مرمت منزل قدیمی استاد سبزواری ،افزود:
امیدواریم هرچه سریع تر این عملیات به اتمام برسد .

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی
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•خرید کاالی ایرانی ،صرفه اقتصادی کاالی
قاچاق را کاهش می دهد

دبیر خانه صنعت و معدن شهرستان گناباد نیز به
قابلیت های این شهرستان در زمینه های اقتصادی
و سرمایه گذاری اشاره می کند و می افزاید :بستر
توسعه سرمایه گذاری در این منطقه فراهم است و
تحقق آن به رفع مشکالت و تعامل بیشتر دستگاه
های اجرایی مربوط نیاز دارد« .حسن باصری»در
گفت وگو با خبرنگار ما تصریح می کند :عالوه بر
صنایع معدنی حتی با وجود خشکسالی های اخیر،
اقدامات خوبی در زمینه فراوری محصوالت کشاورزی
در گناباد انجام و زیرساخت های مطلوبی برای جذب
سرمایه گذاری بخش خصوصی فراهم شده است.
وی می افزاید :با وجود ظرفیت های بسیار گناباد در
عرصه های مختلف اقتصادی و تولیدی ،مانند:تولید
محصوالت لبنی و سنگ های ساختمانی متاسفانه
برخی ادارات ،کاالهای مورد نیاز خود را از تولیدات
مشابه سایر شهرهای مجاور و دیگر نقاط خراسان
رضوی تهیه می کنند.
وی می گوید  :برای فرهنگ سازی تولیدات داخلی
باید در مرحله نخست ،ادارات و مسئوالن پیشگام
شوند و بعد مردم را ترغیب به این مسائل کرد.
باصری با بیان این که قاچاق کاال بزرگ ترین ضربه
را به اقتصاد وارد می کند ،خاطرنشان می کند :خرید
کاالهای ایرانی صرفه اقتصادی عرضه کاالهای
قاچاق را کاهش می دهد .دبیر خانه صنعت و معدن
گناباد اظهار می دارد :اگر دستگاه های اجرایی در
احداث بناها و تامین کاالهای مورد نیاز  ،حتی در
پذیرایی ها تا جایی که امکان دارد از کاالهای تولیدی
خود شهرستان استفاده کنند این کار به تدریج برای
مردم نیز الگو می شود .وی افزود :در صورت کاهش
موانع تولید و اشتغال و حمایت بیشتر مسئوالن و
تحقق کامل اهداف اقتصاد مقاومتی ،سرمایه گذاران
کاالهای تولیدی ،عالوه بر تامین نیاز داخلی در زمینه
صادرات هم موفق خواهند بود.

• ضرورت افزایش کیفی تولیدات

باصری می افزاید :برخی ادارات مانند اداره استاندارد
و دانشگاه علوم پزشکی آزمایش کیفی واحدهای
تولیدی خود را که امکان انجام آن توسط شرکت های
گنابادی وجود دارد به شرکت های خصوصی تهران
واگذار می کنند که این مسئله هزینه بسیاری برای
تولیدکنندگان به دنبال دارد .دبیر خانه صنعت و
معدن گناباد می گوید :هر اندازه کاالی تولید داخل
کیفیت بیشتری داشته باشد ،مردم بیشتر متمایل به
خرید آن می شوند و تولید کنندگان نیز باید با افزایش
کیفیت کاالهای تولیدی خود مردم را ترغیب به خرید
این کاالها کنند .وی حفظ اشتغال پایدار ،بسترسازی
تحقق اقتصاد مقاومتی و شکوفایی اقتصاد ملی را از
دیگر نتایج مهم خرید کاالی ایرانی ذکر می کند.

•تنگناهای تولید و سرمایه گذاری در گناباد

مسئول امور اقتصادی فرمانداری گناباد نیز می گوید:
با وجود بسترها و ظرفیت های خوب گناباد در بخش
اقتصادی،هزینهسرمایهگذاریدراینشهرستاننسبت
به سایر مناطق برخوردار مانند مشهد و تهران باالست.
"محمد سفری" می افزاید :دور بودن از بازارهای مصرف
و مواد اولیه ،هزینه های تولید در گناباد را افزایش داده
و در این شرایط ،نگاه یکسان در وضع قوانین و ابالغ
دستورالعمل ها در همه نقاط کشور و نبود معافیت ها
و مشوق های الزم ،سرمایه گذاران این شهرستان را
با تنگناهایی مواجه کرده است .وی خاطر نشان می
کند :تولید کنندگان و سرمایه گذاران این شهرستان با
وجود این مسائل به یک میزان در مقایسه با سایر نقاط
برخوردار ،مالیات پرداخت می کنند که این مسئله
تنگناهای زیادی برای سرمایه گذاران گنابادی ایجاد
کرده است .مسئول امور اقتصادی فرمانداری گناباد
تصریح می کند :تمرکززدایی و اصالح قوانین و مقررات
واتخاذآنهامتناسببامسائلومشکالتخاصمنطقه
ای ،هزینه سرمایه گذاری را در گناباد کاهش و رغبت
سرمایه گذاران را در این شهرستان افزایش می دهد.

چهره ها و خبرها
فرماندارتربتجامخبرداد:

مدیرکمیتهامداداعالمکرد:

تخصیصاعتبار ۵۰میلیاردتومانی
به پروژه های عمرانی

حقدادی/فرماندار تربت جام در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان گفت:
بیش از  ۵۰میلیارد تومان اعتبار برای اجرای پروژه های عمرانی به این
شهرستان اختصاص یافته و الزم است مدیران اجرایی برای جذب بودجه
تالش کنند که حتی یک ریال هم برگشت نکند«.حمیدی»افزود :اعتبارات تخصیص یافته به این شهرستان
۲۷میلیارد تومان از محل ماده ۱۸۰و مبلغ  ۲۳میلیارد تومان از محل اعتبارات تملک دارایی است .وی با ابراز
گالیه از برخی دستگاه های اجرایی تاکید کرد :مدیران اجرایی باید روند پیشرفت فیزیکی پروژه ها را هر ماه به
فرمانداری ارسال کنند تا به موقع اعتبارات جذب شود و اگر ریالی از بودجه برگشت کند ،قابل قبول نیست.

اهدای ۳۶سری جهیزیه به زوجهای
نیازمندباخرزی

فرماندارخبرداد:

نشتیفانی /مدیرکمیته امداد شهرستان باخرز گفت :در ماه مبارک رمضان
 ۳۶سری جهیزیه به زوجهای تحت حمایت این نهاد در شهرستان باخرز
اهدا شد «.رضا جانبی» در حاشیه مراسم اهدای جهیزیه به نوعروسان تحت
حمایت این نهاد گفت :با توجه به این که جهیزیه یکی از مهم ترین نیازهای یک زوج برای تشکیل خانواده
است ،کمیته امداد باخرز با همراهی یک موسسه خیریه در تهران ،اقدام به تامین جهیزیه برای نوعروسان
تحت حمایت این نهاد در باخرز کرد .وی افزود :هر سری از این جهیزیه ها  ۳۵میلیون ریال ارزش دارند
و از کاالهای ایرانی تهیه شده اند.

تصویب 111طرحتوسعهپایدار
روستایی و شهری در خلیل آباد

نوری /فرماندار خلیل آباد از تصویب و ارائه  111طرح توسعه پایدار
روستایی و شهری با اعتباری حدود  20میلیارد تومان در خلیل آباد خبر
داد و افزود :از طرح های فوق تعداد  11طرح با اعتباری حدود یک میلیارد
و  440میلیون تومان تایید و به بانک معرفی شده است " .شاکری" در جلسه کارگروه اشتغال شهرستان
با اشاره به زمینه های ایجاد اشتغال در نقاط مختلف شهری و روستایی شهرستان افزود  :خوشبختانه
ظرفیت های مطلوبی در شهرستان وجود دارد که انتظار است با همکاری بانک ها و نیز تالش دستگاه
های متولی از این ظرفیت ها به خوبی استفاده شود.

باخبرنگاران

از میان خبرها

شهرستانها

شهرستانها

حقدادی /کلینیک ویژه رسول اکرم (ص) در زمینی به
مساحت دو هزارمتر مربع و صرف هزینه به مبلغ سه
میلیاردو۵۰۰میلیون تومان از محل اعتبارات طرح
تحول سالمت در سه طبقه احداث و بهره برداری شد.
نوری /مدیرجهادکشاورزی بردسکن از اختصاص
 10میلیارد ریال اعتبار برای مرمت و الی روبی 10
رشته قنات دراین شهرستان و همچنین از واگذاری
 190طرح اراضی ملی و دولتی در بردسکن خبر داد.
* به همت موسسه خیریه «راهیان نور آسمان هشتم» ،
بیش از  50نفر از خانواده های تحت حمایت کمیته امداد
و بهزیستی بردسکن به زیارت امام هشتم مشرف شدند.
* فرماندار بردسکن بر پیوست فرهنگی در اجرای پروژه
های عمرانی تاکید کرد و در جلسه هماهنگی و برنامه
ریزی برگزاری جشنواره تئاتر میثاق که نیمه دوم تیرماه
به میزبانی سه شهرستان بردسکن  ،کاشمر و خلیل آباد
برگزار می شود،گفت :با توجه به تاکیدات مقام معظم
رهبری  ،هرچقدربرای فرهنگ هزینه کنیم کم است.
* مدیر شبکه بهداشت و درمان بردسکن گفت  :به منظور
باال بردن کیفیت و دقت خدمات تشخیصی درمانی
بیماران  ،یک دستگاه رادیولوژی دیجیتال جدید
خریداری شد  *.رئیس کمیته برنامه ریزی شهرستان
بردسکن از تخصیص بیش از  19میلیارد تومان اعتبار از
محل اعتبارات تملک دارایی و قانون استفاده متوازن از
امکانات کشور به این شهرستان خبرداد.
برزویی،روداب/خانه هالل احمر روداب طی مراسمی
افتتاح شد.
فیروزه،خبرنگار خراسان /مدیر آب و فاضالب روستایی
فیروزه گفت:کمتر از یک درصد جمعیت روستایی
شهرستان تحت پوشش امور آبفار نیست *.رئیس
دامپزشکی فیروزه گفت10 :هزار راس دام سنگین و
 114هزار راس دام سبک در شهرستان وجود دارد.
سرخس ،محمودی /معاون فرماندار سرخس اعتبار
اشتغال زایی فراگیر وتوسعه روستایی وعشایری
شهرستان را حدود  60میلیارد تومان اعالم کرد.
سبزوار،کالته /مدیر جهاد کشاورزی سبزوار از اختصاص
حدود  19میلیارد تومان تسهیالت بالعوض دولتی طی
سال گذشته برای اجرای پروژ ههای آ بوخاک به این
شهرستان خبر داد.

پلمب  2پاتوق سوداگران مرگ
سرخس ،محمودی/فرمانده انتظامی سرخس از پلمب دو پاتوق
معتادان و توزیع کنندگان مواد مخدر خبر داد.به گزارش
خراسان رضوی" ،احمد علی دماوندی" با اعالم این خبر گفت:در
پی دریافت گزارش های مردمی مبنی بر پاتوق شدن دو واحد
مسکونی در حاشیه شهر سرخس برای توزیع مواد افیونی موضوع
در دستور کار قرار گرفت .وی افزود :پس از اطمینان از صحت
موضوع به منظور حفظ وارتقای امنیت اجتماعی با دستور مقام
قضایی هر دو پاتوق پلمب شد و متهمان به دادسرا معرفی شدند.

کشفوضبط 69کیلوتریاک
ازیکپدروپسر

وی تاکید کرد :ماموران پس از بازجویی و بازرسی  69کیلو
گرم تریاک را که به طرز ماهرانه ای در بدنه خودرو جاسازی
شده بود کشف کردند .وی افزود :پس از استعالم مشخصات
مشخص شد این دو نفر نسبت پدر و فرزندی با یکدیگر دارند
و قصد داشتند مواد را از استان های جنوبی به استان های
شمالی کشور حمل کنند .به گفته وی دراین زمینه پرونده ای
تشکیل شد و قاچاقچیان برای سیر مراحل قانونی به دادسرا
معرفی شدند.

کشف  4هزار انواع قرص و کپسول
غیرمجاز
پیروز -جانشین فرماندهی انتظامی تربت حیدریه از کشف
بیش از چهار هزار قرص و کپسول غیرمجاز خبرداد.سرهنگ
«غالمرضا خرقانی» گفت :با کسب خبری مبنی بر توزیع گسترده
قرص های غیرمجاز توسط فردی سودجو در سوپرمارکت،
موضوع در دستور کار این فرماندهی قرار گرفت .وی افزود:
ماموران با تحقیقات میدانی و با هماهنگی قضایی  ،متهم را
در حال فروش و توزیع قرص های غیرمجاز دستگیر کردند.
سرهنگ خرقانی تصریح کرد :در بازرسی از این واحد صنفی
متخلف ،چهار هزار و  20عدد انواع قرص و کپسول غیرمجاز
توان افزا کشف و متخلف پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل
قانونی روانه دادسرا شد.

دستگیری  2سارق حرفه ای
بردسکن،نوری /فرمانده انتظامی بردسکن از کشف و ضبط
 69کیلو گرم تریاک از پدر و پسر قاچاقچی در این شهرستان
خبرداد .سرهنگ "عباس نظافتی" به خبرنگار ما گفت :ماموران
مبارزه با مواد مخدر این فرماندهی هنگام کنترل وسایل نقلیه
عبوری محور بردسکن  -سبزوار به یک تریلی حامل گندله
کنسانتره آهن مشکوک شدند و خودرو را متوقف کردند.

پیروز -فرمانده انتظامی گناباد از دستگیری دو سارق حرفه ای
با هفت فقره سرقت خبرداد.سرهنگ «علی اکبر کیانی» گفت:
در پی سرقت از دو فروشگاه لباس و تلفن همراه در محدوده
خیابان غفاری و امام خمینی (ره) شهر گناباد  ،ماموران با
بررسی شیوه سرقت ها و آثار به جا مانده ،به دو سارق سابقه دار
مظنون شدند و با هماهنگی قضایی دو جوان  26و  38ساله
را دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه آن ها  200میلیون ریال
وجه نقد 32 ،دستگاه تلفن همراه ،تبلت ،لپ تاپ ،تعداد زیادی

لوازم جانبی تلفن همراه و مقادیر زیادی پوشاک کشف کردند.
فرمانده انتظامی گناباد تصریح کرد :متهمان در مواجهه با ادله
و مستندات به سرقت از فروشگاه های لباس و تلفن همراه و سه
فقره سرقت موتورسیکلت و دو فقره سرقت منزل اعتراف کردند.

گرگ های گرسنه  14راس گوسفند
را دریدند
پیروز -گرگ های گرسنه با حمله به یک دامداری در شهرستان
داورزن 14 ،راس گوسفند را دریدند.فرمانده انتظامی این
شهرستان  ،گفت :در پی اعالم مرکز فوریت های پلیس 110
مبنی بر حمله چند قالده گرگ به یک دامداری سنتی در روستای
«نامن» در بخش «باشتین» بالفاصله عوامل انتظامی وارد عمل
شدند .سرهنگ "معتمد الشریعتی" خاطر نشان کرد :کارشناس
دام پزشکی میزان خسارت وارد شده را  98میلیون ریال برآورد
کرده است.

مرگ راکب موتورسیکلت در برخورد
با پژو پارس
بردسکن،نوری /فرمانده انتظامی بردسکن از وقوع یک فقره
تصادف درکیلومتر  45محور بردسکن -طبس خبرداد.
سرهنگ " نظافتی" به خبرنگار ما گفت :درپی گزارش یک فقره
تصادف ،ماموران پاسگاه انتظامی انابد به همراه سایر نیروهای
امدادی به محل حادثه اعزام شدند .وی اظهار کرد :در بررسی
ها مشخص شد یک دستگاه سواری پژو پارس به شدت با یک
دستگاه موتورسیکلت به راکبی مردی  60ساله برخورد کرده
است .وی افزود :دراین حادثه راکب موتورسیکلت بر اثر شدت
جراحت به بیمارستان ولی عصر (عج)بردسکن انتقال داده
شد که باوجود تالش تیم پزشکی فوت کرد .فرمانده انتظامی
اظهار کرد :کارشناسان پلیس راه بردسکن علت وقوع این
حادثه را ناتوانی راننده خودرو درکنترل وسیله نقلیه و در پی
آن تخطی از سرعت مطمئنه از سوی راننده سواری پژو پارس
اعالم کردند.

هشدار فرماندار در شورای اداری تربت جام:

دستگاه ها باید«میز خدمت»
داشته باشند

حقدادی  /فرماندار تربت جام در جلسه شورای اداری
خاطرنشان کرد:مدیران اجرایی برای ایجاد "میز
خدمت" برای پاسخ گویی به مراجعان در محل اداره
با اولویت اقدام کنند.به گزارش خبرنگار ما ،مرتضی
حمیدی تصریح کرد :اگر دستگاه اجرایی میز خدمت
نداشته باشد ،به مرکز رسیدگی به تخلفات اداری
معرفی خواهد شد.وی همچنین گفت :مدیران اجرایی
در اجرای پروژه های عمرانی هم نظارت دقیق اعمال
کنند تا اعتبارات به خوبی جذب ودر جای خود هزینه
شود .حمیدی افزود:دشمن در ایجاد تجمعات مردمی
که مطالبات به حقی دارند به دنبال ناامید کردن مردم
هستند و مدیران اجرایی با تالش مضاعف خدمت بدون
منت به مردم ارائه دهند و با ایجاد نشاط و امید مردم را
امیدوار کنند و جلوی جنبه های روانی را بگیرند.وی
با اشاره به آمار بیکاران استان بیان کرد :در خراسان
رضوی بیش از  ۲۵۰هزار نفربیکارند و با توجه به این
که استخدام اداری محدودشده است تنهاراه اشتغال
زایی استفاده از تسهیالت است که در شهرستان ما
نیز  12.5درصد اعتبارات اشتغال روستایی استان به
این شهرستان تخصیص یافته و تا تیر ماه مهلت داریم
تسهیالت را جذب کنیم .حمیدی تصریح کرد :انجمن
فارغ التحصیالن در شهرستان تشکیل شده و مدیران
برای اجرای پروژه ها از این افراد استفاده و به آنان
اعتماد کنند .همچنین نماینده مردم تربت جام ،تایبادو
باخرز در مجلس شورای اسالمی با اشاره به تحوالت
منطقه وجهان گفت :آمریکا از برجام خارج و فشارهای
مضاعفی به لحاظ برخی موارد بر کشور وارد شد و برجام
معجزه نظام بود چون شورای امنیت سه قطعنامه ای
علیه ایران اسالمی صادر کرده بودکه می توانست مارا
کمرشکن کند.دکتر جلیل رحیمی جهان آبادی افزود:
دولت روحانی کشور را از پرتگاه نجات داد و االن با
خارج شدن آمریکا از برجام این کشور در انزوای کامل
قرار گرفته است .

