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شهرستان ها

جانشینفرماندهیسپاهامامرضا(ع)استان:

بصیرت و استقامت مردم در همه
عرصه ها نقشه های دشمنان را
خنثی کرده است
علی نوری-جانشــین فرماندهی ســپاه امــام رضا (ع)
خراســان رضوی در مراســم تکریم و معارفه فرمانده
جدید ناحیه مقاومت بســیج ســپاه بردســکن با بیان
این که عصاره انقالب ،خدمت گزاری به مردم است،
افزود :بصیرت و صبر و استقامت مردم در همه عرصه
ها توطئه های دشمنان را یکی پس از دیگری خنثی
کرده است .ســردار شــفاهی افزود :داشتن بصیرت
در طــول تاریــخ توانســته انســان هایــی را شــاخص
وممتاز کند و در اغتشاشات اخیر بازهم بصیرت ملت
و لبیک به نــدای رهبری بــا حضور مردم در سراســر
کشوردشمنان را در اهداف شوم خود ناکام گذاشت.
وی با بیان این که منشــأ و ریشــه اغتشاشــات اخیر از
آمریکا آب میخــورد ،افــزود :آمریکا دشــمن اصلی
ایران است و هیچ اعتمادی به او نیست و شعار اصلی
ملت همواره مرگ برآمریکا و مرگ بر اسرائیل است.
وی از برگزاری کنگره ملی شــهدای اســتان در سال
 1400خبردادوگفت:چهارکنگرهملیشهرستانی
نیزدرچهارشهرستانسبزوار،تربتحیدریه،کاشمر
و نیشابور برگزار می شود .وی ضمن تقدیر از زحمات
و خدمات سرهنگ علی محبی نجم آباد در طول بیش
از شش ســال مســئولیت وی به عنوان فرمانده سپاه
بردسکن  ،سرهنگ جنیدی را با حکم فرمانده سپاه
امام رضا (ع) اســتان به عنوان فرمانــده جدید ناحیه
مقاومت بسیج سپاه بردسکن معرفی کرد .سرهنگ
محبی فرمانده سپاه بردسکن نیزبا حکمی به عنوان
فرمانده جدید سپاه گناباد معرفی شد.

افزایش واردات کاالهای ترانزیتی
به پایانه مرزی دوغارون
کلثومیان-نواییمدیرپایانهمرزیدوغارونگفت30:
هــزار و  699تــن کاالی ترانزیتی از ابتدای امســال
تاکنون از افغانســتان وارد پایانه مرزی دوغارون شد
که در مقایسه با سال گذشــته افزایش ۵درصدی را
نشــان می دهــد.وی درخصــوص ترانزیــت کاال به
افغانستان افزود:انواع بخاری  ،یخچال  ،کولر و مواد
شــوینده از مهم ترین اقــام ترانزیتی به افغانســتان
اســت.وی گفت :پایانه مــرزی دوغــارون رتبه پنجم
ترانزیت خروجی و رتبه سوم صادرات را در بین پایانه
های خروجی کشور دارد و  ۹درصد از سهم صادرات
کشور را به خود اختصاص داده است.
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حجت االسالم پناهیان :

جبهه انقالب از بی حوصلگی و نبود فهم سیاسی ضربه خورده است
گزارش جلسه
زنده روحیان

همزمان با روز دانشــجو مراســم بزرگداشت
این روز با عنوان «به رسم دیالمه» در دانشگاه
فردوســی مشــهد برگــزار شــد .به گــزارش
خراســان رضــوی ،حجت االســام «علیرضا
پناهیــان» که ســخنران اصلــی این مراســم
بود ،بــا طرح پرسشــی گفت :در طــول تاریخ
همواره ظلم و فســاد و طاغوت مورد نکوهش
مــردم قرار گرفتــه امــا دلیل روان شــناختی
تسلط آن ها بر مردم ،حکومت بر آن ها و رشد
فساد و طاغوت در حکومت های مختلف چه
چیزی بوده اســت؟ پناهیان در پاســخ به این
پرســش افزود :مردم حوصله و همت ورود به
معادالت سیاســی را ندارند و درباره مســائل
مختلف حساس نیســتند .همین قشر حزب
اللهی و انقالبی که حاضر هستند جانشان را
برای انقالب و رهبــری بدهند چقدر حوصله
و حساســیت دربــاره مســائل روز دارند؟ این
اســتاد حوزه و دانشــگاه تصریح کــرد  :دلیل
اصلی تســلط طاغــوت ها بــر مــردم در طول
تاریخ ،همواره بیحوصلگی و نداشــتن فهم
سیاسی بوده که امروز جبهه انقالب اسالمی
نیز از ایــن دو ضربه خورده اســت.پناهیان با
اشــاره به انتخابــات در جامعــه دموکراتیک
ایرانی گفت :در همین جامعه نیز با انتخابات
گاهی اوقات افرادی به قدرت میرســند که
عموم مردم حــرف و نظر و کار آن هــا را قبول

تشریحفعاليت
معين هاي اقتصادي
بخش كشاورزي در استان

عدهای نیز از آرمان هــا و ارزش های انقالبی
و ملی دفــاع میکننــد ،نتیجه هم این اســت
که همیشــه بدترین هــا از هردو جنــاح حتی
انقالبی هــا ،پیروز می شــوند ،ایــن بدبختی
کشــور ماســت .در حالی که حتــی در آمریکا
هــم انتخابات به این شــکل نیســت و راهبرد
و اهداف مشــخص اســت ،هردو گروه برنامه
های خود را برای رســیدن بهتر به آن اهداف
بیان میکنند و مردم هم رای می دهند.

ندارنــد و با آرمــان هایشــان متفاوت اســت؛
اما نمــی توان با شــعار دادن از ایــن به قدرت
رســیدن جلوگیــری کــرد و راهــکار اصلــی،
کار سیاســی و تشــکیالتی اســت که در قشر
انقالبی کسی حوصله آن را ندارد.وی تاکید
کرد :مردم ما در کلیات ،سیاســی هستند اما
در جزئیات سیاسی نیســتند ،مثال در مسئله
بنزین چون به معیشت آن ها ضربه زده و کالن
و کشــوری اســت اعتراض میکنند اما وقتی
فــردی میگویــد« :رفراندوم برگــزار کنیم»،
اصال حوصلــه تحلیل سیاســی ایــن جمله را
ندارنــد و نمی دانند این جملــه دومینوی چه
چیزی خواهد بود.حجت االسالم پناهیان با
اشاره به این که کشور ما در موضوع انتخابات
جــزو نــوادر در عالــم اســت ،اظهار کــرد :در
انتخابات افراد به دودسته تقسیم میشوند؛
عــده ای که ژســت اپوزیســیون مــی گیرند و
اهــداف کلی نظــام را هدف قرار مــی دهند،

پناهیان با تاکید بر این که ما برای جلوگیری
از این مشکالت نیازمند کار سیاسی هستیم
افــزود :در کشــور مــا یک تشــکل سراســری
سیاســی وجود نــدارد ،اگر بســیج بــه معنی
واقعــی کلمــه در همــه جنبــه هــا از جملــه
اقتصــادی ،آبادانــی ،کســب و کار ،امنیت و

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی ســازمان
جهاد كشــاورزی خراســان رضــوی گفت :در
قالب طرح مثلث توسعه اقتصادی -فرهنگی
استاندار 120،نهادیاشركتبخشخصوصی
به عنوان معین اقتصادی در بخش كشاورزی،
فعالیت خود را از اواخر ســال گذشــته در 12

منطقه آغاز كردند .بــه گزارش روابط عمومی
ســازمان جهاد کشــاورزی خراســان رضوی،
«ســید جعفر حاجی مجتهد» با تشریح برخی
فعالیت های شــاخص معین هــای اقتصادی
گفت :با همكاری شركت سیمان زاوه ،زمینه
ســرمایه گــذاری در ایجــاد و توســعه گلخانــه

•باید یک تشکیالت سراسری از خود
مردم داشته باشیم

دیگر حوزه ها وارد شــود نیازی به فکر کردن
نیست و برای این که چه کســی باید نماینده
باشد همه چیز معلوم است .وی تصریح کرد:
دولت های غربی و استعماری سعی می کنند
با سیاســی کاری ،روی فکر و نظر مســئوالن
کشــورهای انقالبی تاثیــر بگذارند تــا نتیجه
فکر غلط ،عمل غلط باشد ،مثال همین آقازاده
ها کــه همــه تحصیــل کرده خــارج از کشــور
هســتند و برمــی گردنــد و روی تصمیمــات
پدران شان آن طور که غرب تربیت شان کرده
تاثیر میگذارند ،پس ما برای مقابله با آن باید
خیلی سیاسی باشیم .وی افزود :کار سیاسی
نیازمنــد یک شــبکه سراســری و تشــکیالت
قدرتمند است که همه آن ها با هم در ارتباط
هستند .من سال ها پیشنهاد دادم که ما باید
یک تشکیالت سراسری داشــته باشیم که از
خود مردم تشکیل شود و مســئوالن آن نیز از
مردم باشند ،در آیین نامه اصلی آن نیز نوشته
شود که مســئوالن این تشکل حق شرکت در
انتخابات را ندارند و نباید در مسئولیت های
دولتی اشتغال داشته باشــند ،در این تشکل
قطعا دلســوزان خواهنــد آمد و وظیفه شــان
تربیت و اســتعدادیابی افراد مناســب است.
حجت االســام پناهیــان تاکید کــرد :اگر به
دنبال این هســتیم که شــورای نگهبان و قوه
قضاییه از فساد جلوگیری کنند وضع همین
که هست باقی خواهد ماند و اگر می خواهید
این شرایط تغییر کند باید خود مردم شرایط
را تغییر دهند.
ها فراهم شــد و این شــركت ،ضمــن كمك به
طراحی و ســاخت گلخانه ها ،تضمین فروش
محصوالت تولیدی را به عهده گرفته ،گام های
موثری برای رفع مشكل وثیقه های گلخانه ها
برداشته و تاكنون  20هكتار گلخانه به كمك
این شركت ،احداث شده است.
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رئیسسازمانجهادكشاورزیاستانمطرحکرد

ظرفیت ویژه استان برای توسعه
تولیدات شیالت

رئیس جهاد كشاورزی استان گفت :خوشبختانه با
تالشهای شكل گرفته ،شاهد توسعه كمی و كیفی
تولید شیالت در استان هســتیم .به گزارش روابط
عمومی جهاد کشاورزی خراسان رضوی ،اورانی در
نشست راهبردی شیالت استان با اشاره به تشكیل
ســتاد راهبردی شــیالت و آبزیان در استان گفت:
در این ســتاد نباید فقط از اســتعداد بخش دولتی
استفاده شــود بلكه باید از ظرفیت تولیدكنندگان
این بخش نیز بهره ببریم.

بخشدارمرکزیکاشمرخبرداد:

کمک خیران کاشمری
به ۱۶۰۰دانش آموز روستایی

فیضعارفی-بخشدارمرکزیکاشمرازکمکخیران
و روســتازادگان این شهرســتان به دانــش آموزان
نیازمنــد روســتایی خبــر داد .چیتــی در گفت وگو
با خراســان رضوی بیان کرد :بخشــداری مرکزی
کاشمر با مشارکت دهیاران ،خیران و روستازادگان
کاشمریمقیمدرشهرهایمختلفکشوربهمنظور
کمک به دانش آموزان نیازمند موفق به تهیه و توزیع
لوازم تحریــر برای هزار و  603دانــش آموز محروم
روســتایی شــد .وی ادامــه داد :ارزش ریالی لوازم
تحریر تهیه شده برای این دانش آموزان یک میلیارد
و  ۴۵میلیون ریال است .وی با اشاره به تالش های
صورت گرفته برای جذب همکاری خیران تصریح
کرد :دستیابی به توســعه پایدار روستایی و نیز رفع
محرومیت از روســتاها جز با ایفای نقــش و حضور
فعاالنهمردمدرمسائلمربوطبهروستایشانمحقق
نمی شود و از این رو بخشداری مرکزی کاشمر طرح
تشکیل مجمع خیران را در تمامی روستاهای این
بخش در دســتور کار خود قرار داده اســت .چیتی
یادآور شد :مجمع خیران روستا مجمعی متشکل از
معتمدان هر روستاست که اقدام به جلب همکاری
اهالی روســتا و نیز روســتازادگان ســاکن در دیگر
شهرهای کشور می کند .بخشدار مرکزی کاشمر
خاطرنشان کرد :کمک های جمع آوری شده برای
 ۱۶۰۰دانش آموز روســتایی یکی از فعالیت های
مجمعخیرانروستاهابهشمارمیآیدضمناینکه
خیراندردیگرحوزههاهمچونعمرانی،فرهنگی،
بهداشت و درمان و ورزشی نیز مشارکت های بسیار
خوبی داشته اند.

سوژه ها وخبرها

 5اثر فرهنگی ناملموس سبزوار
در فهرست ملی ثبت شد
کالته-رئیس اداره میراث فرهنگی ،گردشــگری وصنایع دســتی
سبزوار گفت :پس از موافقت و تایید شورای ثبت میراث ناملموس
کشور پنج اثر فرهنگی ناملموس سبزوار در فهرست ملی ثبت شد .به گزارش خراسان رضوی
سیدرضا حسینی در جمع خبرنگاران افزود :این آثار شامل مراسم عاشورایی موسوم به شیر
در ششتمد سبزوار ،دانش بومی فراوری گبلگ (نوعی قارچ خوراکی) درشهر ششتمد ،مراسم
سنتی آوبج یا تقسیم سنتی آب و مراسم ربایی (شــعرخوانی در مراسم عروسی) و مراسم بیت
وبج خوانی (شعر خوانی در رثای درگذشتگان) است.

اخبارکوتاه
شهرستانها
علــی نوری-فرماندار بردســکن ایجاد مهمــان پذیر
در ایــن شهرســتان را ضروری دانســت .شــاکری
بــا اشــاره بــه موقعیــت بردســکن و ظرفیــت های
حوزه گردشــگری ،ایجاد یک مهمــان پذیر را برای
اســتراحت گردشــگران ،مســافران و زائران حرم
رضوی دراین شهرستان مهم دانست .شهرستان
بردسکن به عنوان دروازه خراسان رضوی در مسیر
مواصالتی چندین استان کشور واقع شده است.
شجاعیمهر-شــکارچی متخلف پرندگان وحشــی
در نیشــابور دســتگیر شــد .رئیــس اداره حفاظت
محیط زیســت نیشــابور با اعالماینخبــر گفت :با
ارائه گزارش های مردمی مبنی بر اقدام تخلف آمیز
فردی در زنده گیری پرندگان وحشی در زمین های
کشــاورزی ماموران یگان حفاظت محیط زیست،
این متجاوز محیط زیست را دستگیر کردند.محمد
مهدی نوربخش افزود :از ایــن متخلف ادوات زنده
گیری پرندگان وحشی ،دو قطعه سهره خاکی و دو
قطعه سهره سبز ،کشف و ضبط شد.
* بخشــدار انابد با بیان این که بخــش انابد با بیش
از پنــج هــزار و  100کیلومتــر مســاحت بــه لحاظ
وسعت بزرگ ترین بخش اســتان خراسان رضوی
است ،افزود :انابد در سال  74به بخش ارتقا یافته و
درسال  80به یک نقطه شهری تبدیل شده است و
متاسفانه تاکنون مسئوالن به این بخش توجه ویژه
ای نداشته اند .عباس فروغی مطرح کرد :با توجه به
این که بخش انابد دروازه خراسان رضوی به شمار
می آید و روزانه بیش از ســه هزار دســتگاه وســایل
نقلیه سبک و سنگین برای عزیمت به جنوب کشور
یا بالعکس به شــمال از این مســیر تردد می کنند و
زائران حرم رضوی نیز برای زیارت بارگاه مطهر امام
رضا(ع) این مســیر را برمی گزینند هر سال شاهد
حوادث ناگواری دراین محور هستیم.

پرچم دوهزار متری ایران بر فراز سالن
ورزشی روستای قطن آباد نقش بست
شــجاعی مهر -پرچم مقدس جمهوری اســامی ایران بر روی سقف
سالن ورزشی به متراژ حدود دو هزار مترمربع در روستای قطن آباد
نیشابور نقش بســت.کارآفرین جوان نیشــابوری با این ادعا که این پرچم بزرگ ترین طراحی
پرچم ایران است درخصوص اجرای آن گفت :عملیات برپایی این سوله ورزشی و اجرای سقف
آن با طراحی پرچم27 ،روز کاری به طول انجامید.امیر استیری افزود :ساخت سالن ورزشی
روستای قطن آباد در ابعاد 32متر در 56متر در مرکزیت دهستان مازول با بیش از 28میلیارد
ریال اعتبار آغاز شده است .

افزایش ساعت کاری مراکز سالمت
بایگ ونسر به دلیل شیوع آنفلوآنزا
بخشی-معاون بهداشــت دانشگاه علوم پزشــکی تربت حیدریه در
گفت وگو با خراسان رضوی از افزایش ساعت کاری مراکز خدمات
جامع ســامت بایگ ونســر به منظور توســعه خدمت به بیماران و
مراجعان این مراکز خبرداد.دکتــر الهام بهره مند اظهار کرد :با توجه بــه افزایش مراجعان به
مراکز بهداشتی ،درمانی پس از شیوع بیماری آنفلوآنزا و در راستای مصوبات کمیته آنفلوآنزای
دانشــگاه ،تا زمان کنتــرل این بیمــاری مراکز خدمات جامع ســامت نســر و بایگ تا ســاعت
12شب ،خدمات ارائه می دهند.

عزم تولیدکنندگان حوزه پیمانکاری صنعتی برای حضوردربازارهای جهانی
مدیرعامــل شــرکت شــهرکهای صنعتــی
استان خراسان رضوی ،گفت :نظام مبادالت
پیمانکاری فرعــی یکــی از راهکارهای مهم
بــرای حمایــت از واحدهــای صنعتــی خرد،
کوچک و متوسط است و عزم تولیدکنندگان
در این حــوزه و حضــور در بازارهــای جهانی
جدی است تا از این طریق حجم صادرات خود
را افزایــش دهند .به گــزارش روابط عمومی
شرکت شهرکهای صنعتی استان خراسان
رضوی«،مسعود مهدی زاده مقدم» در بازدید
از دفتر نظام مبادالت پیمانکاری فرعی ایران
در اســتان خراســان رضــوی ،افــزود ،پروژه
نظام مبادالت پیمانکاری فرعی ایران ISPX
از دو سال پیش و با هدف توسعه بازار شرکت
های پیمانکاری صنعتی به خصوص توســعه
بازارهــای صادراتــی بــه عنــوان اســتراتژی
اصلی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای
صنعتــی ایــران معرفی شــد ،در واقــع ISPX

یــک حلقه مفقــوده در
اتصــال شــرکت های
پیمانــکاری صنعتــی
بــه بــازار جهانــی
محســوب مــی شــود.
مهــدی زاده مقــدم
ادامــه داد ISPX :یک
عامــل ثمربخش برای
اتصــال پیمانــکاران
الیــه هــای پاییــن تــر
به الیــه هــای باالتر در
شــبکه پیمانکاری صنعتی است .وی تصریح
کرد :نقش نظام  ISPXدر شهرکها و نواحی
صنعتی ملموس بوده و بــه خوبی واحدهای
صنعتــی و تولیــدی را بــا پیمانــکاران پیونــد
داده و نیــز کمکی بــه منظور توانمندســازی
هر چه بیشــتر واحدها صورت پذیرفته است
و هم اکنون با فعالیــت های صورت گرفته در

دبیرخانــه ملی قطعات خــودرو  ،ISPXجنب
و جوش خوبی برای تقویت زیرســاخت های
صادراتی شرکت های تولیدی در جریان بوده
و از ابتدای ســال شــرکت های این حوزه در
سه نمایشــگاه خارجی حضور پر رنگ داشته
اند .مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی
اســتان خراســان رضوی ،افــزود :از ابتدای

ســال تاکنــون ،بیــش از  80میلیــارد ریــال
قرارداد میان واحدهای صنعتی و پیمانکاران
از طریق برنامه های عمل نظام  ISPXمنعقد
شــده اســت.مهدی زاده مقــدم بــا اشــاره به
اهداف مهم نظام  ،ISPXبیان کرد :تســهیل
ارتباط واحدهــای صنعتــی و پیمانــكاران و
توسعه فرایند پیمان ســپاری ،ارتقا و توانمند
ســازی پیمانــكاران صنعتــی و افزایش توان
رقابتی بنگاه های داخلی از این اهداف بوده
و همچنین ضعف ارتباط بین صنایع کوچک
و متوســط و بزرگ را تا حدود زیادی برطرف
کرده است.رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل
شــرکت شــهر کهای صنعتــی اســتان،
خاطرنشان کرد :با شناسایی ،از ظرفیت های
هر منطقه و هر جا که ظرفیــت برای تولید در
مناطق به خصوص در مناطق روستایی باشد
استفاده می کنیم تا جوانان با سرمایه گذاری
کوچک به اشتغال و درآمدزایی برسند.

گالیه دانشجویان از وضعیت راه دسترسی به دانشگاه آزاد بردسکن
علی نوری -جمعی از دانشــجویان و اســتادان
دانشگاه آزاد اسالمی واحد بردسکن خواستار
تعیین تکلیف راه دسترسی به دانشگاه شدند.
درهمین زمینه دکترمحمدی رئیس دانشگاه
آزاد واحد بردســکن گفت :یکــی از مطالبات
بــه حــق اســتادان و دانشــجویان ایــن واحــد
دانشــگاهی ایمــن ســازی راه دسترســی بــه
دانشــگاه اســت که با اجــرای بانــد دوم محور
بردسکن به خلیل آباد پل ها و راه های ورودی
و خروجی دانشــگاه تخریب شدند و متاسفانه

اســتادان و دانشــجویان از راه های غیر ایمن
و حتی خالف تردد می کنند .وی اظهار کرد:
موضوع به صورت کتبی به فرمانداری و پلیس
راه و دیگر ادارات متولی اطالع رســانی شده
اســت و متاســفانه این راه به یک نقطه حادثه
خیز تبدیل شــده و با توجه به این که دانشگاه
در حاشیه محور بردســکن به خلیل آباد واقع
شــده اســت ،هرلحظه ممکن اســت حوادث
ناگواری جان استادان و دانشجویان را تهدید
کند .وی از فرماندار بردسکن خواست به جد

دنبال تعیین تکلیــف این پروژه باشــد و تا حد
امکان جاده قدیم دانشــگاه را تسطیح و ایمن
سازی کنند تا اســتادان و دانشــجویان ازاین
جاده تردد کنند .فرماندار بردسکن نیز در این
خصوص گفت :در اســرع وقت مشــکالت راه
دسترســی بــه دانشــگاه مرتفــع میشــود و با
پیگیریهــای دکتــر بنیــادی نماینــده مردم
کاشمر ،بردسکن و خلیلآباد در مجلس پروژه
دوبانده کردن محور بردســکن بــه خلیل آباد
و کاشــمر به شــادمهر دارای ردیف ملی شده

اســت .شــاکری ادامــه داد :پیمانــکار مکلف
اســت با توجه بــه قولی کــه داده اســت هرچه
ســریع تر وضعیت راه دسترســی به دانشــگاه
را ایمن ســازی و ســامان دهی و برای احداث
پل ها اقدام کند .وی اظهار کرد :دربازدیدی
که معــاون اداره کل راه و شهرســازی یک ماه
قبــل از این پروژه داشــت قــول داد یــک و نیم
کیلومتر از ایــن محــور را از میــدان ورودی به
سمت روستای شفیع آباد تا بهمن ماه تسطیح
و روکش آسفالت کند.

اخبار
حوادث

دستگیری 17سارق سابقه دار
در چناران
باقری -فرمانــده انتظامی چنــاران از دســتگیری 17
ســارق ســابقه دار و کشــف 52فقره انواع ســرقت در
اجرای طرح مبارزه با ســرقت در این شهرســتان خبر
داد.سرهنگبهناماویسیگفت:طرحمبارزهباسرقت
در چناران با هدف کنترل و کاهش ســرقت و مبارزه با
سارقانومالخرانحرفهای بااستفادهازتوانعملیاتی
و به کارگیری رده هــای انتظامی به اجــرا در آمد .وی
افزود:دراجرایاینطرحکهباشناساییورصدسارقان
حرفه ای ســطح حوزه و اقدامات پیشگیری و کنترلی
گسترده همراه بود 17سارق سابقه دار که تعدادی از
آنانتحتتعقیبپلیسنیزبودنددستگیرشدندو52
فقرهسرقتازجملهسرقتمنازل،اماکنخصوصی،
سیموکابل،احشامودیگرسرقتهایخردکشفشد.
وی با اشاره به دستگیری ســه مالخر و کشف مقداری
اموال مســروقه تصریح کرد :متهمان پس از تشــکیل
پروندهراهیدادسراشدند.

شناساییعاملکالهبرداری۵۲
میلیونریالیازشهروندقوچانی
ایشــان زاده  -فرمانده انتظامی قوچــان گفت :فردی
که بــا ترفند فــروش شــارژ تخفیــف دار ســیم کارت،
 ۵۲میلیون ریال ازطریق فضای مجازی ازشــهروند
قوچانی کالهبرداری کرده بود ،شناسایی و دستگیر
شد .سرهنگ مصرخانی افزود :باتحقیقات پلیس فتا
درهماهنگیقضایی،متهمدراستانفارسشناسایی
و ضمن عودت مبلغ  ،پرونده به صــورت نیابتی برای
ادامه رسیدگی به دادسرای مربوط ارسال شد.

