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فرمانده سپاه امام رضا (ع) :

• 2سند ایثارگری و سختیهای شهدا برای حفظ نظام

وی بابیان این که آیا ما سندی داریم که تمامی شهدا برای حفظ نظام
مقدس اسالمی این مسیر را طی کردند و به شهادت رسیدند؟ افزود:
دو سند عمده وجــود دارد که نشان میدهد شهدای ما ایثارگری
و سختیها را بــرای حفظ نظام جمهوری اسالمی انجام داد هانــد.
وی نخستین سند ایثارگری و فداکاری شهدا را پــدران و مــادران
شهدا دانست و بیان کرد :بخش زیــادی از پــدران و مــادران شهدا را
ازدس ـتداد هایــم اما خانواد ههای باقیمانده شهادت میدهند که
فرزندان خود را برای اسالم و نظام جمهوری اسالمی تقدیم کردهاند
و خانوادههای معظم شهدا سند زنده فداکاری و ایثار رزمندگان ما
هستند .فرمانده سپاه امام رضا (ع) همچنین سند دوم ایثارگری
و فداکاری شهدا را محتوای وصیتنامه شهدا دانست و ادامه داد:
اکثریت شهدای ما بر این موضوع تأکید کردهاند که فقط برای اسالم و
تحقق فرمان امام خمینی (ره) برای استقرار نظام اسالمی راهی جبهه
شدهاند .وی تصریح کرد :استکبار جهانی شبانهروز به دنبال برهم زدن
امنیت حاکم بر ایران اسالمی است و به سبب قوه ایجادشده ناشی از
تجارب  40ساله فرزندان ایران اسالمی و ارادههای آهنین ملت ایران
اسالمی آنها شکستخوردهاند.وی بابیان این که پیشرفتهای ملت
ایران در عرصه علمی دستاورد نظام جمهوری اسالمی است و به لطف
جوانان نخبه ما آمریکا زمینگیر شده است ،گفت :به عملیات روانی و
فعالیتهای رسانهای آمریکا نباید توجه شود چراکه در تمامی عرصهها
در مقابل نظام جمهوری اسالمی زانــو زده اما ظاهر خود را حفظ
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امام جمعه خلیل آباد درخطبه های نماز جمعه :

مسئوالن درمقابل اعتراضات نباید آدرس غلط به مردم بدهند

کالته /فرمانده سپاه امام رضا (ع) با تاکید بر این که مشکالت اقتصادی
و معیشتی مردم واضح و روشن است ،گفت :مسئوالن باید سخن و
مشکالت اقتصادی مردم را بشنوند و در مقابل اعتراضات نباید آدرس
غلط به مردم بدهند .به گزارش خراسان رضوی ،سردار یعقوبعلی
نظری پنج شنبه شب در مراسم یــادواره شهید «جوان» که با حضور
گسترده و پرشور مردم در آموزشگاه شهید بهشتی سبزوار برگزار شد،
گفت :ما بر این باوریم ،جز حفاظت و حراست از نظام جمهوری اسالمی
راه دیگری وجود ندارد و تنها راه مبارزه  ،نهضت امام خمینی (ره) را
در اوج ناباوری ماندگار کرده است .وی تصریح کرد :ما راهی جز این
نداشتیم و طی  40سال اخیر باید ایستادگی و مقاومت میکردیم
و ملت ایران ،شهدا و ایثارگران درس مبارزه با استکبار جهانی را به
جهانیان نشان دادند.

۷

میکند و با عملیات روانی در مسائل فرهنگی و  ...به دنبال قدرتمند
جلوه دادن خود است .نظری افزود :آمریکاییها حرف جدیدی برای
جامعه بشریت ندارند ولی برخالف آنها جبهه انقالب اسالمی دارای
افکار نو ،اندیشههای انقالبی و الگوهای عملی است .وی افزود :امروز
ما در اوج گرفتاری اقتصادی قرار گرفته ایم و آمریکا نا امید از براندازی
نظام جمهوری اسالمی بر موضوع اقتصاد کشور ما تمرکز کرده است.
سردارنظری بابیاناینکهمقصراصلینابهسامانیهایاقتصادیکشور
خودمان هستیم ،تصریح کرد :امام راحل در دوران حیات خود هشدار
میدادند که نفت به عنوان وابستگی تک محصولی از اقتصاد کشور باید
حذف شود ولی متاسفانه مسئوالن به این موضوع توجه نکردند.وی
تصریح کرد :ما در صحنه اقتصادی فرهنگ مبارزاتی نداشتیم و طی 40
سالاخیرباوجودهشدارهایمکررامامخمینی(ره)ومقاممعظمرهبری
به تحقق فرهنگ مبارزه اقتصادی توجه نکردیم .سردارنظری گفت:
مسئوالن همایش های متعددی در خصوص اقتصاد مقاومتی برگزار
کردند اما متاسفانه اقدام عملی در کشور رخ نداد.

•آمریکا و دنیای استکبار به دنبال نبرد اقتصادی با ایران
اسالمی است

فرمانده سپاه امام رضا (ع) افزود :تحریم های اقتصادی آمریکا به
معنای جنگ با ملت ایران است و براساس مبانی اعتقادی و تجربه
 40ساله نظام جمهوری اسالمی ملت ما از گردنه دشوار مشکالت
اقتصادی با موفقیت عبور می کنند و اگر امروز ما قدرت دفاعی داریم
به لطف فداکاری و ایثار شهدای دفاع مقدس است .وی تاکید کرد:
آمریکا توان و قدرت خود را در تحریم های اقتصادی علیه ملت ایران
نشان داده و آن ها می دانند با تحریم های اقتصادی به هیچ جایی نمی
رسند .وی گفت :مسئوالن باید زمینه های الزم برای نقش آفرینی
جوانان در عرصه های اقتصادی را فراهم کنند تا توطئه های اقتصادی
دشمن همانند دیگر توطئه ها از بین برود .فرمانده سپاه امام رضا (ع)
افزود :دشمن به دنبال انتقال مشکالت اقتصادی به حوزه اجتماعی
است تا مردم بر اثر فشار های اقتصادی و مشکالت معیشتی به خیابان
ها هجوم آورند و اعتراضات مردمی را به اغتشاش تبدیل کنند .وی
با تاکید بر این که هدف دشمن در گسترش اعتراضات مردمی در
خیابان ها ضربه به نظام و ارزش های انقالب اسالمی است ،بیان
کرد :دشمن برای تحقق اهداف خود منافقین داخلی را به کار گرفته
اند و اطالعات امنیتی و منافع ملی ایران اسالمی را در اختیار استکبار
جهانی قرار دادند و مردم ما آن ها را به عنوان خائنان مستمر نظام می
دانند .فرمانده سپاه امام رضا (ع) تصریح کرد :مردم با این که مشکالت
اقتصادی و مطالبه دارند اما هوشیار و حامی نظام جمهوری اسالمی
هستند تا جریان استکبار با استفاده از عوامل داخلی سوار بر این موج
نشود .نظری گفت :مسئوالن باید سخن و مشکالت اقتصادی مردم
را بشنوند و در مقابل اعتراضات نباید آدرس غلط به مردم بدهند .وی
یادآور شد :مشکالت اقتصادی و معیشتی مردم واضح و روشن است
و به دلیل برخی سوء مدیریت ها نتوانسته ایم وظایف خود را در قبال
مردم انقالبی انجام دهیم بنابراین امروز ما باید از فتنه دشمن و جبهه
استکبار استفاده کنیم تا تهدید ها به فرصت تبدیل شود.

نظام جمهوری اسالمی یکی ازگردنه های سخت خود را میگذراند
نماز جمعه
حسین نوری

امام جمعه خلیل آباد گفت :در شرایط فعلی،
نظام جمهوری اسالمی یکی از گردنه های
سخت خود را می گذراند و ملت ایران با اتحاد
و همدلی از این گردنه سخت با پیروزی عبور
می کند .حجت االســام علی ناهیدی در
خطبه های نماز جمعه شهرستان خلیل آباد
با اشاره به محور عملیات روانی رسانه های
بیگانه علیه نظام جمهوری اسالمی در مرداد
ماه ،اظهار کرد :رسانه های بیگانه از  ۱۱تا
 ۱۶مــرداد بیش از چندین محور داخلی،
منطقه ای و فرا منطقه ای را در دستور کار خود
قرار داده اند .وی همچنین افزود :رسانه های
بیگانه با عملیات روانی خود به دنبال ناکارآمد
نشان دادن نسخه رئیس جمهور برای برون
رفت از مشکالت ،بهره گیری از اعتصابات
به منظور تضعیف اعتماد عمومی ،مانور
رسانهای ضد انقالب دربــاره اظهارات ضد
ایرانی مقامات آمریکا برای بی اعتماد کردن
مــردم نسبت به عملکرد مسئوالن ،القای
نارضایتی گسترده در ایران ،فشار به حاکمیت
جمهوری اسالمی برای پذیرش شروط آمریکا
برای نشستن پای میز مذاکره و ...هستند.
خطیب جمعه خلیل آباد با بیان این که مردم
باید آگاهی الزم را درباره شیطنت های رسانه
های بیگانه داشته باشند که بیشتر جنبه
روانی دارد ،افزود :ملت ایران توجه داشته
باشند که در شرایط فعلی ،نظام جمهوری
اسالمی یکی از گردنه های سخت خود را
می گذراند .وی با تأکید بر این که ملت ایران
همیشه در برابر استکبار جهانی ایستادگی
کرده است و خواهد کرد ،افزود :ملت ایران با
اتحاد و همدلی از این گردنه سخت با پیروزی
عبور می کنند .ناهیدی با اشــاره به آیات
شریفه قرآن درباره مسئله زکات ،اظهار کرد:
خداوند متعال در سوره توبه مصرف زکات را
به هشت گروه اختصاص داده است که اولین
آن ها محرومان و فقرا هستند .وی با بیان این
که با توجه به این که درد های اجتماعی در
دو زمینه فقر مــادی و فرهنگی خالصه می

شود و قــرآن نیز مصرف زکــات هر دو زمینه
را مد نظر قرار داده است ،خاطرنشان کرد:
خــدای متعال مصرف زکــات را به فقیران و
ناتوانان اختصاص داده است و محرومان و
از کار افتاده ها در اولویت قرار دارنــد .امام
جمعه خلیل آباد همچنین اظهار کرد :مردم
شهرستان خلیل آباد در شرایط موجود که
قــدرت خرید مایحتاج انسان هــای محروم
کاهش پیدا کرده و نشانه های فقر در جامعه
افزایش یافته ،اولویت پرداخت زکات خود را
به این افراد اختصاص دهند.
علی نــوری /حجت االســام امینی امام جمعه
بردسکنازنامه 190نمایندهمجلسبهروحانی
درخصوص تغییر برخی از وزیران تقدیر کرد.
بخشی /حجت االسالم حصاری امام جمعه
بایگ فسادهای اقتصادی در کشور را یکی از
عوامل اصلی نارضایتی مردم دانست وگفت:
یکی از شعارهای اصلی مردم ما از ابتدای
انقالب اعدام مفسدان اقتصادی بوده وامروز
قوه قضاییه باید با قدرت با این عوامل برخورد
کند تا مردم عدالت واقعی را ببینند.
نشتیفانی/حجت االسالم داوود زاهدی امام
جمعه باخرز گفت :امروز سیلی خورده های
نظام و انقالب مانند سلطنتطلبان ،منافقان
و خود باختگان سست عنصر با دشمن همراه
شدند تا به نظام ضربه بزنند.
*حجت االسالم دهقانی امام جمعه خوشاب

با اشاره به این که اهل بیت عصمت و طهارت
(ع )در مسیر هدایت مردم به دو بعد بندگی
خدا و دوری از طاغوت تاکید داشتند گفت:
بــرای مبارزه با طاغوت از خودمان شروع
کنیم.وی تصریح کرد :این روزها مردم دشمن
خارجی را کامال می شناسند ولی از احتکار
کاالها و چپاولگری برخی افــراد در داخل
کشور با رفتار طاغوتی گله مند هستند.
غضنفری/حجت االسالم عصمتی امام جمعه
تربت حیدریه با بیان این که مردم مطالبات
به حقی دارنــد و باید به آن رسیدگی شود،
افزود :ما هم به برخی روش ها و مسائل انتقاد
و اعتراض داریم اما نباید اجازه موج سواری
دشمن بر این مطالبات و اعتراضات را بدهیم.
مرشدلو  /حجت االسالم غالمی امام جمعه
شهر خرو به موضوع مشکالت اقتصادی و
معیشتی مردم اشاره کرد و خطاب به رئیس
جمهور گفت  :با وجود مشکالت اقتصادی در
جامعه مقصرکیست؟ چرا آقای رئیس جمهور
با موضوع رانت و فساد اقتصادی با قاطعیت
برخورد نمی کند و به مردم پاسخ گو نیست؟
نجم الشریعه /امام جمعه دررود پرداختن
به موضوع مهم تشکیل خانواده درسالروز
ازدواج حضرت علی(ع)وحضرت فاطمه(س)
را موجب رونق ازدوا ج دانست و تمسک به
آیات قرآن کریم به عنوان درس هدایت و چراغ
راه بین مردم را خواستار شد.حجت االسالم

حجتی نیا ویژگی دولت اسالمی ونوع خدمت
مسئوالن را درکــام امام راحل متناسب با
حکومت امام علی(ع) وعمل واقعی به عنوان
پیروان آن حضرت دانست و گفت :ادعای
پیروی از امــام جامعه باید در حــرف وعمل
تجلی پیداکند.
محمودی /حجت االس ــام ارژن ــگ خطیب
جمعه سرخس گفت :وضعیت امــروز کشور
مــا هــمــانــنــد شــرایــط ســـال پــنــجــم هجری
وجــنــگ احــــزاب کــه از س ــوی یــهــودیــان بر
پیامبرومسلمانان تحمیل شده است و شرایط
لجستیکی وتبلیغاتی کفار در جنگ احزاب
چه به لحاظ امکانات ،نیروها و...در مقابل
سپاه  900نفری رسول خدا که افراد نفوذی
ومنافق نیز در آن حضور داشتند شرایطی را
رقم زده بود که امروز از سوی آمریکا وایادی
داخلی او در گوشه وکنار دیده می شود که
بامطرح کردن رفراندوم تسلیم دشمن شویم
وبــه آن چه در قــرآن وعــده داده شــده پشت
کنیم.
اصغری /حجت االسالم مصطفی محدثیان
امــام جمعه موقت فریمان در خطبه های
نمازجمعه شهرستان فریمان با اظهار گالیه
از اوضاع بداقتصادی موجود درکشور گفت:
هرچند بخشی از این نابه سامانی ها بر اثر
جنگ اقتصادی دشمنان و استکبارجهانی
اســت امــا ایــران اسالمی کشوری ثروتمند
و دارای معادن و مواهب الهی فــراوان ونیز
مردمی غیور وشجاع اســت و وضــع موجود
شایسته مردم و نظام اسالمی نیست.
داورزنی/حجتاالسالم علیزاده امامجمعه
داورزن در خطبه نماز جمعه اظهار کرد:
صنایع کوچک نقش مهمی در اقتصاد کشور
دارد که این صنایع نیازمند حمایت دولت
وبانکها در توسعه ایــن صنایع اســت .وی
با بیان اینکه طبق آمارصنایع کوچک 50
درصــد اشتغال کشور را تشکیل میدهد
افــزود :بایدهمه از فعاالن ،صنعت گــران،
کارآفرینان کشور که در راســتــای اقتصاد
مقاومتی وتولید کاالی ایرانی تالش میکنند
به هر طریقی که میتوانند حمایت کنند تا
اقتصاد کشور بهبود یابد.

چهره ها و خبرها
مدیرکلمیراثفرهنگی خبرداد:

فرمانداربجستانخبرداد:

پیشنهادثبتجهانی 4اثرتاریخی
استان

پرداخت آنی وام ازدواج در بجستان

کالته /مدیرکل میراث فرهنگی استان گفت :ثبت جهانی چهار اثر تاریخی
در استان شامل مجموعه تاریخی شهر کهن نیشابور ،آسبادهای نشتیفان،
مجموعه تاریخی طوس و مجموعه شیخ احمد جامی پیشنهاد دادهشده
است .به گزارش خراسان رضوی ،مکرمی فر در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامههای اداره کل میراث
فرهنگی استان طی امسال برای افزایش تعداد اقامتگاههای بوم گردی ،اظهار کرد :برای  113اقامتگاه
بومگردی در خراسان رضوی مجوز صادرشده که از این تعداد تنها  26اقامتگاه بوم گردی فعال هستند.
وی افزود 28 :اقامتگاه بومگردی در استان در آستانه افتتاح قرار دارد و بهزودی سه اقامتگاه بوم گردی
در شهرستان سبزوار به بهرهبرداری میرسد.

باخبرنگاران
شهرستانها

تــمــدن /حسین غــریــب مــعــاون فــرمــانــداری سرخس
سرپرستی فرمانداری سرخس را به عهده گرفت .حسین
غریب با تایید این خبر افزود :حسین سنجرانی فرماندار
سابق سرخس به افتخار بازنشستگی نایل شده است.
شمس آبادی  /درجلسه شورای اداری این شهرستان از
بخشدار مرکزی شهرستان جوین تجلیل به عمل آمد.
به گزارش خراسان رضوی ،روز گذشته از زحمات «رضا
ناصحی مقدم» بخشدار سابق بخش مرکزی جوین
قدردانی و حسین صداقت خواهی به عنوان سرپرست
جدید این بخش معرفی شد.
نوری/رئیس اداره محیط زیست خلیلآباد به خراسان
رضوی گفت :از یک واحد غیرمجاز تعداد  1420قطعه
کبک زنده به همراه الشه  23قطعه کبک کشف شد.
نـــوری /فــرمــانــده انتظامی بــردســکــن از شناسایی و
دستگیری باندتوزیع مــواد مخدر خبرداد .سرهنگ
نظافتی گفت :ماموران پس از بازجویی و بررسی دقیق
یک خودرو مقدار  26کیلو و  650گرم مواد مخدر از نوع
تریاک که به طرزماهرانه ای در وسایل همراه سرنشینان
جا سازی شده بود کشف کردند.

خبر
شهرستا ن ها

راه اندازی کمپین نذر آب برای
مردممظلومسیستانوبلوچستان
گفتی /رئیس جمعیت هال لاحمر شهرستان جغتای
از راهانــدازی کمپین نذر آب برای مردم مظلوم استان
سیستان و بلوچستان توسط جمعیت هال لاحمر این
شهرستان خبر داد .براتعلی میر جهانگیری در گفتوگو
با خراسان رضوی بابیان این که کمپین نذر آب تهیه
آ بمعدنی و جمعآوری کمکهای نقدی بــرای مردم
محروم استان سیستان و بلوچستان در جغتای راهاندازی
شده است ،ازخیران و نیکوکاران شهرستان جغتای
درخــواســت کــرد با مشارکت درکمپین نــذرآب برای
مردم استان سیستان وبلوچستان درپی وقوع بحران
خشکسالی بشتابند.

شهرداربردسکنخبرداد:

سلیمی /فرماندار بجستان گفت :در راستای کمک به ازدواج ،سال
گذشته سعی شد تا معطلی وام های ازدواج به صفر برسد و امروز پرونده
وام ازدواجــی در بجستان وجود نــدارد که تکمیل شده باشد و در نوبت
گرفتن وام باقی بماند و هم اکنون پرداخت وام ازدواج در بجستان آنی
است .ابراهیمی کردیانی فرماندار بجستان در نشست سامان دهی امور جوانان شهرستان که با محوریت
برنامه ریزی هفته ازدواج آسان ضمن تاکید بر این که باید به سمتی رفت تا سبک زندگی ها ،اسالمی شود.
اظهار کرد :باید زندگی ها به سمت اسالمی شدن برود ،هزینه های اضافی از مراسم ازدواج حذف شود و
همچنین در خرید جهیزیه نیز باید توجه داشت لوازمی که الزم است خریداری شود و آن دسته از لوازم که
سالی حتی یک بار نیز استفاده نمی شود چه لزومی برای خرید آن وجود دارد.

تصادف ال 90و پراید 4کشته
بهجاگذاشت

رئیس جمعیت هالل احمر فیروزه از کشته شدن چهارنفر و زخمی
شدن سه نفر در تصادف خودرو سواری ال 90و پراید در محور
سبزوار  -نیشابور خبر داد.یوسفی افزود :در برخورد یک دستگاه
خــودرو ســواری ال 90و یک دستگاه پراید در محور سبزوار-
نیشابور چهار نفر کشته و سه نفر مصدوم شدند.وی افــزود:
مصدومان این حادثه با اورژانس به بیمارستان منتقل شدند.

واژگونیتانکرسوختهواپیما
در محور سبزوار  -نیشابور

یک دستگاه تانکر حامل سوخت هواپیما ،در  35کیلومتری
محور سبزوار به نیشابور از جاده خارج و واژگون شد.این حادثه
که باعث ترافیک سنگین در این محور ترانزیتی شد ،با تالش
کارکنان آتش نشانی و راهنمایی و رانندگی خسارت جانی
در پی نداشت و راننده تریلی که تنها مصدوم این حادثه بود به
بیمارستان  22بهمن نیشابورمنتقل شد.سرهنگ علی شریفی
فرمانده پلیس راه نیشابور خستگی و خواب آلودگی راننده تریلر
را عامل وقوع این حادثه دانست.

دستگیریکالهبردار 2میلیاردریالی

کالته /فرمانده انتظامی سبزوار از دستگیری عامل کالهبرداری
دو میلیارد ریالی در این شهرستان خبر داد.سرهنگ سید محمد
هاشمی در گفت وگو با خراسان رضوی اظهار کرد :با اعالم
کالهبرداری از شهروندان توسط فــردی در پوشش تاسیس
شرکت خصوصی ،دستورات الزم برای پیگیری سریع موضوع
صادر شد و کارآگاهان پلیس آگاهی سبزوار ،تحقیقات خود
را برای شناسایی و دستگیری فرد کالهبردار آغاز کردند .وی
افــزود :کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کالهبرداری پلیس
آگاهی سبزوار با تحقیقات میدانی مطلع شدند این فرد سودجو
اقدام به دریافت وجوه نقد از مردم به عنوان مشارکت و استخدام
در شرکت ساختگیاش کرده و در همین خصوص تعداد زیادی
تجهیزات رایانهای و اداری را با چک بالمحل خریده و متواری
شــده اســت .فرمانده انتظامی ســبــزوار ادامــه داد :ماموران
مخفیگاه متهم را شناسایی و با هماهنگی قضایی وی را در

اجرای پروژه پیاده روی خانوادگی
بااعتبار 10میلیارد ریال

نوری /شهردار شهرستان بردسکن از اجرای پروژه پیاده روی خانوادگی
با اعتبار  10میلیارد ریال در بولوارشهدای این شهر خبرداد.محمد
حسین مدیح به خبرنگار ما گفت :مسیر پیاده روی جنوب شهر که در دو
طرف بولوار شهدا در دست انجام است دو کیلومتر طول دارد و برای تکمیل آن  10میلیارد ریال اعتبار
صرف می شود که به زودی به بهره برداری می رسد.مدیح با اعالم این که توجه به زیرساخت ها در حوزه
شهرداری یکی از ماموریت های مهم شورای شهر و شهرداری بردسکن بود ،افزود :پیست دوچرخه
سواری ،محل تردد افراد نابینا و نیز محل پیاده روی خانواده ها از برنامه های مسیر جاده سالمت در
جنوب شهر است.

از میان خبرها
اقدامی غافلگیرانه دستگیر کردندو به سبزوار انتقال دادند.
وی بیان کرد :در بازجوییهای صورت گرفته متهم  37ساله به
کالهبرداری دو میلیارد ریالی از  23نفر از شهروندان سبزواری
اعتراف کرد و متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی به منظور سیر
مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

کشف ۱۷۶میلیونتومانکاالی
احتکار شده در جوین

شمس آبــادی /فرمانده انتظامی جوین از کشف  ۱۷۶میلیون
تومان کاالی احتکار شده از یک انبار در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ غالم زاده به خراسان رضوی گفت :ماموران در بازرسی
از این انبار  ۱۰تن برنج و  ۲۴تن شکر درمجموع به ارزش ۱۷۶
میلیون تومان کشف کردند .وی افزود :انبار مذکور پلمب و متهم
دستگیر شده پس از تشکیل پرونده مقدماتی به منظور سیر
مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

کالهبرداری 4میلیارد ریالی در پوشش
صندوقخانگیدرنیشابور

فرمانده انتظامی استان از دستگیری فردی سودجو درنیشابورکه
در پوشش صندوق خانگی چهار میلیارد ریال از  60خانواده
کالهبرداری کرده بود خبر داد.وی اظهارکرد :در پی شکایت
چند تن ازشهروندان مبنی بر کالهبرداری از آن ها توسط فردی
سودجو با عنوان صندوق خانگی  ،دستورات الزم برای پیگیری
سریع موضوع صادرشد .سردار قادر کریمی گفت :در بررسی
اظهارات مال باختگان این پرونده مشخص شد ،خانمی 40
ساله پس از اعتمادسازی با تشکیل صندوق قرض الحسنه برای
همسایگان و تعدادی از بستگان اقدام به عضوگیری و دریافت
مبالغ متفاوتی با عنوان پس انداز به منظورانجام قرعه کشی و
پرداخت وام کرده است .وی افزود:کارآگاهان مطلع شدند این
فرد سودجو پس از دریافت مبالغ از اعضا با طرح این ادعا که
شما هنوز برنده نشده اید و نیز برخی ادعاهای واهی دیگر ،به
مدت سه سال اقدام به کالهبرداری کرده است .سردار کریمی
یادآورشد:کارآگاهان متهم را شناسایی و دراقدامی غافلگیرانه
اورا دستگیر کردند .وی با اشاره به این که متهم در مواجهه با ادله
و مستندات پلیس تاکنون به کالهبرداری از  60خانواده به مبلغ

چهار میلیارد ریال اعتراف کرده ،تصریح کرد :تحقیقات دراین
باره برای شناسایی دیگر شاکیان این پرونده که احتمال دارد در
شهرهای دیگر نیز سکونت داشته باشند ،ادامه دارد.

کشفیکانبارالستیکدرخلیلآباد

حسین نوری /ستوده ،رئیس اداره صنعت ،معدن وتجارت خلیل
آبــاد از کشف یک انبار الستیک ماشین در یکی از روستاهای
شهرستان خلیل آبــاد که مربوط به یک توزیع کننده الستیک
ماشین از کاشمر بود ،خبرداد وگفت :در این انبار بیش از 578
حلقه الستیک در اندازه و انواع مختلف ،احتکار شده بود که فرد مد
نظر واجناس کشف شده پس از تشکیل پرونده دراختیار دستگاه
های قضایی واطالعاتی وتعزیرات شهرستان قرار گرفته است .

دستگیری13سارق،کشف90قطعه
پرنده قاچاق در مه والت

پوریوسف /فرمانده انتظامی مه والت از دستگیری  13سارق
و کشف 700لیتر گازوئیل و 90قطعه پرنده قاچاق در این
شهرستان خبر داد .سرهنگ «حمزه ذوالفقاری» گفت :طرح
پاک سازی نقاط آلوده و جرم خیز حاشیه شهر مه والت توسط
پلیس آگاهی و کالنتری ها و پاسگاه های شهرستان به اجرا
در آمد که با اجرای این طرح ماموران انتظامی ضمن کنترل
و مراقبت های پوششی 13ســارق به همراه امــوال سرقتی را
دستگیر و همچنین 700لیتر گازوئیل و  90قطعه پرنده قاچاق
را نیز کشف کردند.

دستگیریشکارچیمتخلفقوچوحشی

نوری /سرپرست اداره حفاظت محیط زیست بردسکن خبر از
محکومیت یک شکارچی متخلف در دادگاه بدوی کیفری شهر
بردسکن به چهار میلیون تومان جزای نقدی داد .سعید شفیعیان
گفت :قانون ،جزای شکار و صید حیوان حمایت شده قوچ وحشی
را حبس از سه ماه تا سه سال یا جزای نقدی از سه تا پنج میلیون
تومان تعیین کرده و با توجه به این که متخلف تا کنون فاقد سابقه
محکومیت کیفری بود به تشخیص قاضی جزای نقدی برای
متخلف در نظر گرفته شده است .وی گفت :متخلف همچنین باید
برای جبران خسارت به محیط زیست مبلغ  10میلیون تومان به
این سازمان پرداخت کند.

شهرستانها

مدیرعاملشهرکصنعتیچنارانخبرداد:

راه اندازی کارخانه تولید دارو در شهرک
صنعتیچنارانطییکماهآینده

مدیر عامل شهرک صنعتی چناران گفت :طی یک ماه
آینده در این شهرک صنعتی واحــد تولید دارو افتتاح
خواهد شد که قطعا زمینه اشتغال برای افراد به وجود
خواهد آمد.به گــزارش ایسنا ،دهقان زاده در بازدید
خبرنگاران از واحدهای شهرک صنعتی چناران با اشاره
به بحث تحریمهای ایران اظهار کرد :با تاکید مقام معظم
رهبری اگر برای رفع مشکالت مردم عزم راسخی داشته
باشیم قطعا مشکالت به حداقل خواهد رسید و ما نیز باید
از فرمایش ایشان تبعیت کنیم ،چراکه مشکالت اقتصادی
قطعا حل خواهد شد.وی ادامه داد :اگر واقع بینانه به
تحریمها نگاه کنیم ،این تحریمها  40سال است که وجود
دارد اما متاسفانه وجود برخی دالالن که سنگ اندازی
میکنند ،مشکالتی را در حوزه تولید به وجود آورده که
ما باید آنها رابه حداقل برسانیم و مشکالت را حل کنیم.

معاونفنیجهادکشاورزیمهوالتخبرداد:

کاهش65درصدیتولیدپستهمهوالت

پوریوسف  /همزمان با آغاز برداشت نوبرانه پسته از باغ
های مه والت برآورد کارشناسان حکایت از کاهش65
درصدی این محصول در قطب تولید پسته استان دارد.
معاون فنی جهاد کشاورزی مه والت با بیان این مطلب
گفت:مه والت بــزرگ ترین شهرستان باغی استان
محسوب می شود که با سطح زیر کشت  19300هکتار
مقام اول سطح زیــر کشت و تولید ایــن محصول را در
استان به خود اختصاص داده است  ،به طوری که حدود
30درصــد سطح زیر کشت استان و 6درصد سطح زیر
کشت کشور را دارد .حــداد افــزود :بیش از 70درصــد
سطح زیر کشت باغ های پسته شهرستان مه والت به رقم
بادامی سفید  15 ،درصد اکبری و بقیه هم به دیگر ارقام
اختصاص دارد و در بین ارقام پسته شهرستان ارقام پسته
قرمز و گرمه  ،زودرس ترین ارقام موجود در کشور است.

