اخبار
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شهرستان ها

یک قربانی در ریزش معدن
در جغتای
کالته /مســئول هــال احمــر شهرســتان جغتای
گفت :بــر اثر ریــزش کــوه در معــدن کــروم در یک
روستای شهرستان جغتای یک نفر جان باخت .به
گزارش خراسان رضوی ،ابوالفضل رفیعی افزود :
طی تماس مرکز هماهنگی عملیات استان با پایگاه
امداد و نجات مرکزی شهرســتان جغتای مبنی بر
ریزش کوه در معدن کروم و محبوس شدن یک نفر
در زیر آوار یــک تیم عملیاتی به محــل حادثه اعزام
شدند .وی اظهارکرد  :تیم عملیاتی هالل احمر پس
از پیمایش مســیر  ۲۰کیلومتری با توجه به این که
مسیربسیارصعبالعبوربودبهمحلحادثهرسیدند
که پس از بازدید میدانی مشخص شد یک دستگاه
بولدوزر بر اثر ریزش کوه مدفون شده و راننده آن بر
اثر شدت جراحات وارد شده در صحنه جان خود را
از دست داده است .رفیعی ادامه داد :اقدامات الزم
به منظور رهاســازی با کمک نجاتگران و کارگران
حاضر در محــل انجــام و متوفی تحویــل نیروهای
شهرداری جغتای شد.
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رئیسجمعیتهاللاحمرکاشمر:

ورزشگاه ٢٢بهمنکاشمر
پساز 40سالبهخانهبرگشت

توقیف محموله  100کیلوگرمی
شیشه در مرز تایباد
فرمانده مرزبانی اســتان خراسان رضوی از کشف
 100کیلوگرم شیشه توسط مرزبانان هنگ تایباد
خبر داد.ســردار مجید شــجاع ،فرمانــده مرزبانی
استان خراسان رضوی گفت :در راستای برخورد
قاطع با قاچاقچیان ،مرزبانــان هنگ تایباد موفق
شدند از یک دستگاه خودروی ترانزیتی مقادیری
مواد مخدر را کشــف کنند.سردار شــجاع با اشاره
به این که این خــودروی ترانزیتی در حــال ورود به
کشور شناسایی و توقیف شد ،افزود  :مرزبانان طی
بررسی از خودروی مدنظر موفق شدند  100بسته
مواد مخدر از نوع شیشه به وزن  100کیلوگرم را که
به طرز بسیار ماهرانه ای جاسازی شده بود  ،کشف
کنند.وی خاطرنشان کرد :مرزبانان ضمن توقیف
خودرو ،راننده آن را دستگیر کردند و تحویل مراجع
قضایــی دادند.گفتنی اســت ،ماده مخدر شیشــه
روان گردان اســت و فرد مصرف کننده را از حالت
عادی خارج می کند که اتفاقات ناگواری همچون
قتل و ...را ممکن است رقم بزند.

آغاز برداشت پسته از
سطح 5860هکتار باغ های تایباد
کلثومیان/مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تایباد
از شــروع عملیات برداشت پســته از سطح 5860
هکتار از باغ های پسته شهرستان خبر داد.
دکتر اعتضادی اظهــار کرد :پیش بینی می شــود
طی امســال بیش از  4هزارتن پســته از ســطح این
باغ ها برداشت شود .وی افزود :از این میزان سطح
کشــت باغ هــای پســته شهرســتان  4114هکتار
بارور و  1746هکتار نابارور بوده و متوسط عملکرد
محصول بــه علت جوان بــودن باغ هــا در هر هکتار
حدود هزار کیلوگرم است ،همچنین هم اکنون در
شهرســتان  4واحد مکانیزه مرکز ضبــط و فراوری
پسته وجود دارد.مدیر جهاد کشاورزی شهرستان
به عمده فعالیت های ســاختاری در باغ های پسته
در ســال زراعی جاری اشــاره کرد وگفت :توســعه
روش هــای نویــن آبیاری ســطحی و زیرســطحی،
توزیع حــدود  600تن انــواع کودهای شــیمیایی
یارانه ای ،برگزاری کارگاههای آموزشــی پســته با
حضور کارشناســان و محققان برتر کشور به میزان
بیــش از  600نفــر روز ،اجرای عملیات سرشــاخه
کاری ،توســعه روش های مبارزه غیر شــیمیایی در
باغ های پســته به ویژه برای کنترل آفت پســیل در
سطح بیش از  80درصد باغ های پسته شهرستان،
آموزش و برگزاری مسابقه هرس کار ماهر ،ردیابی
فرمونــی آفــات هــدف و ...از مهــم تریــن اقدامات
صورت گرفتــه اســت.اعتضادی همچنیــن به راه
اندازی اولین انبار بورس پسته در شهرستان اشاره
و اظهارکــرد :عمــده ارقام پســته کشــت شــده در
شهرســتان شــامل احمدآقایــی ،بادامــی ســفید،
اکبری و کله قوچی است.

مهدیان  /رئیسجمعیتهاللاحمرکاشمر
از صدور حکم خلــع ید ورزشــگاه  ٢٢بهمن
این شهرستان که حدود 40سال در تصرف
آموزش و پرورش کاشمر بود ،خبر داد.
سعید فکور اظهار کرد :مجموعه ورزشی ٢٢
بهمن که حدود  ۴٠ســال در تصرف آموزش
و پرورش کاشــمر بود پــس از پیگیــری های
مستمر و ارائه مستندات قانونی خلع ید شد.
وی بــا اشــاره بــه حضــور مدیــر کل حقوقی
جمعیت هالل احمر ایران در کاشمر افزود:
پس از صدور احــکام قطعیت یافتــه قضایی،
ورزشگاه  ٢٢بهمن کاشــمر پس از  ۴٠سال
خلع ید شد.
رئیــس جمعیت هــال احمر کاشــمر یادآور
شــد :دراین پرونده کــه پس از صــدور احکام
قطعیــت یافتــه قضایــی برابــر دادنامــه بــه
شــماره ۱۴۰۱۲۵۳۹۰۰۰۲۵۷۵۶۱۱
صادر شــده از شــعبه  ۳۲دادگاه تجدید نظر
اســتان خراســان رضــوی و بــرگ اجراییه به
شماره ۱۴۰۱۲۵۴۰۰۰۲۹۶۸۷۱تاریخ

۲مرداد امســال با تشــکیل پرونــده اجرایی
کالســه  ۹۵۰۵۴۵در اجرای احکام مدنی
دادگستری کاشمر و پس از تصرفات بیش از
 ۴۰ساله آموزش و پرورش و به دنبال پیگیری
هــای مجدانــه و مســتمر مدیــر کل حقوقی
جمعیت هــال احمر کشــور اقدامــات الزم
انجام و رای اجرایی شد.
مدیر کل حقوقی جمعیت هالل احمر کشور
در بازدیــد از ورزشــگاه  ٢٢بهمــن کاشــمر
تاکیــد کــرد :خوشــبختانه در ایــن زمینــه با
توجــه بــه ماموریــت جمعیــت هــال احمر
کشــور در خصوص توانمندســازی جوانان و
برنامههای آموزشــی امداد ونجات ،ظرفیت
های مناسبی برای تحقق این مسئله به وجود
آمده است.
رئیــس جمعیــت هــال احمــر کاشــمر
اظهارکرد :بــا حضور نماینده دادســتانی در
محل ورزشگاه ،عرصه و اعیان به متراژ حدود
 ٢٠هزار متر مربع از آموزش و پرورش خلع ید
و تحویل هالل احمر شد.

سه شنبه 25مرداد  .  ۱۴۰۱شماره ۵۰۳۹
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سرانجام پرونده ۲۵تن نقره قاچاق
رأی پرونــده متهمــان قاچاق عمــده نقره
توســط دادگاه انقالب اســامی مشــهد
صادر و در دیوان عالی کشور تأیید شد.به
گزارش خبرگــزاری میــزان ،رأی پرونده
متهمــان قاچــاق عمــده نقره که توســط
شــعبه چهــارم دادگاه انقــاب اســامی
مشهد مقدس صادر شــده بود پس از طی
تشــریفات قانونی و پس از فرجام خواهی
متهمان؛ توســط شــعبه دوم دیوان عالی
کشور تأیید شــد و قطعیت یافت.متعاقب
اعالم مراجع نظارتی مبنی بر تالش عده
ای برای وارد کردن نقره به صورت قاچاق
به کشــور؛ اقدامات قضایی آغــاز و پس از
تشــکیل پرونــده در دادســرای عمومی و
انقالب مشــهد تحقیقات مفصل شروع و
پس از طی تشریفات قانونی؛ پرونده برای
ادامه رسیدگی به دادگاه انقالب اسالمی
مشهد ارسال شد و شــعبه چهارم دادگاه
انقالب اســامی نیز پس از رســیدگی به
پرونده ،مبادرت بــه صــدور رأی مبنی بر
محکومیــت متهمــان مــی کند.متعاقب
فرجام خواهی متهمان؛ پرونده برای ادامه
رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال شد
و شــعبه دوم دیوان عالی کشور نیز پس از
بررسی های الزم؛ رأی صادر شده توسط
شــعبه چهــارم دادگاه انقــاب اســامی
مشهد را عین ًا تأیید کرد و بدین ترتیب رأی
قطعی شد.
•عناوین اتهامی متهمان

بر این اســاس و مطابــق رأی صادر شــده
توســط شــعبه چهــارم دادگاه انقــاب
اسالمی مشــهد مقدس متهم ردیف اول
محمود فرخ بخت نظر به سردستگی گروه
منسجممجرمانهبهتحمل ۲۰سالحبس

تعزیری و به ضبط کلیه نقره های مکشوفه
و نیز کلیه اموالی که از طریق خالف قانون
به دست آورده است به عنوان جزای مالی
در حق دولت محکوم شده است.
هر یک از متهمان محسن فرخ بخت فرزند
محمود – احمد فرخ بخت فرزند رمضان-
محمدرضافرخبخت–خانمزهراحسینی
فرزند اســماعیل – محمود سواری فرزند
ســلمان – هاشم موســوی صالحی فرزند
حبیب -حبیب موســوی صالحــی فرزند
محسن – حاتم موســوی اصل فرزند علی
– عبدالمطلب حسینی مجد فرزند هاشم
– علی اکبر کاظمــی فرزند عبدالصاحب
– محمد ســعید حلمی زاده فرزند عیاد و
احمد مشــکات ذاکری فرزند هاشــم؛ به
تحمل  ۵ســال حبس تعزیــری و به ضبط
کلیه نقــره های مکشــوفه و کلیــه اموالی
که از طریق خالف قانون به دســت آورده
اند بــه عنوان جــزای مالــی در حق دولت
محکوم شده اند.
همچنین متهمان محمد حســین برومند
جاهد اول فرزند رحیم – رضا خوبرو فرزند
علی و علی اصغر حیدری فرزند علی اکبر
؛ بابت بزه انتسابی معاونت در بزه مذکور
به تحمل  ۴سال حبس تعزیری درجه  ۵و
جزای نقدی در حق دولت ،نظر به زیانبار
بودن اقدامات ارتکابی محکوم شده اند.
همچنین مطابق تبصره  ۴مــاده  ۲قانون
مجازات اخاللگــران در نظــام اقتصادی
کشــور متهمانی که رابطه اســتخدامی با
دولت داشــته اند به انفصال دایم محکوم
شــده و متهمانی کــه عنــوان معــاون بزه
را داشــته به جای حکــم انفصــال دایم به
پرداخــت جزای نقــدی درجــه  ۴محکوم
شده اند.

ترانزیتدربندتعارضات زیرساختی

گروه اقتصاد /نشســت خبری هیئترئیســه انجمن صنفی
شرکتهای حملونقل بینالمللی استان روز گذشته برگزار
شــد ،جلســهای که خبری از گزارش کار در آن نبود و بیشتر
حول انتقــادات فعاالن ترانزیت از وضعیت موجود گذشــت،
نایبرئیس این انجمــن از این که خراســان رضوی میتواند
از ظرفیــت و جایــگاه ترانزیتی نهایــت اســتفاده را بکند ولی
به دلیل ضعفهــا در آن جایگاه نیســت ،گفــت .امتی هزینه
و زمان را اساس ترانزیت دانســت و افزود :ناهماهنگیهای
مرزی ،قوانین دست و پاگیر و متناقض و نبود اجرای مدیریت
واحد در گذرگاههای مرزی بهنوعی صنعت ترانزیت کشور را
با «تحریم داخلی» مواجه کرده است.
امتی بــه تحریمهای خارج مؤثر بر ترانزیت هم اشــاره کرد و
گفت :تحریمهای ظالمانه علیه صنعت حملونقل و ترانزیت
 ،بنادر و کشــتیرانی کشورمان موجب شــده هزینه حمل بار
از بندرهــا و نــاوگان کشــتیرانی و حملونقلــی ایــران برای
صاحبان کاال گران و زمانبر شود .برای مثال هزینه ترانزیت
یکبار ترانزیتی از بندر کراچی به کشورهای آسیای مرکزی
حدود ســه هزار دالر اســت و در نهایت دو هفته زمان میبرد
تا به مقصد برســد امــا همین محمولــه اگر از ایــران ترانزیت
شود به دلیل مشــکالتی که در مرز ترکمنستان وجود دارد و
هزینههایی که تحمیل میشود برای تاجر هفت هزار دالر آب
میخورد و زمان بیشتری را باید معطل بماند.
وی خاطر نشــان کرد  :البته دولت فعلی بر جایــگاه ترانزیت
تأکید دارد و تعامالت و پیگیریهای دیپلماتیک هم در حال

انجام اســت کــه امیدواریــم خروجــی مثبتی بــرای ترانزیت
کشور باشد.
نایبرئیــس هیئتمدیــره شــرکت انجمــن شــرکتهای
حملونقــل بینالمللی خراســان رضوی خاطر نشــان کرد:
یکی از مؤثرترین عوامل در توسعه ترانزیت وجود دیپلماسی
فعــال خارجــی اســت ،علــت نیــز مشــخص اســت ،در بحث
ترانزیت ،کاال از کشور فرســتنده به یک کشور خارجی دیگر
بهعنوان گیرنده ارســال میشــود،بنابراین وجــود تعامالت
دیپلماتیک در عرصه ترانزیت حرف اول را میزند.
نایبرئیــس انجمــن حملونقــل بینالمللــی اســتان بــه
مشکالت ســاختاری مدیریت مرزها هم اشــاره کرد و گفت:
صنعت ترانزیت با  ۲۵ســازمان دولتی ارتباط مستقیم دارد
و متأســفانه این نهادهای دولتی در قالب شورای هماهنگی
مرزی بــا یکدیگر همراهــی و همخوانــی ندارنــد و هنوز یک
مدیریت واحد بر این موضوع وجود ندارد.
البته دیگــر عضو هیئترئیســه این انجمن معتقد اســت که
ناهماهنگــی و شــلوغی عبــور و مرور مــرزی به نفــع بعضی
هاســت  .عطایی گفت :هنوز نتوانستیم پس از  ۲۰سال در
مرزهای خراســان رضوی این مشــکل را برطــرف کنیم که
علت آن منافعی است که شلوغی مرز برای برخی ذینفعان
دارد .ما مشــکالت را احصــا کردیم و پیشــنهادهای زیادی
برای رفع آن دادیم اما مثــ ً
ا در مرز دوغارون هنوز خروجی
مثبتــی نداشــته است.دشــتی دیگــر عضــو هیئتمدیــره
انجمن شــرکتهای حملونقــل بینالمللی اســتان معتقد

مدیرعامــل هلدینگ راه نــو گفت :این شــرکت توانســته بــازار صادراتی
شــرکتهای دانش بنیان مشــهد در کشــورهای برزیل ،روســیه ،عراق،
ســوریه و پاکســتان را تامین کند .به گزارش «خراســان رضوی» ،مجتبی
تنها در نشستی خبری اظهار کرد :شرکتهای دانش بنیان در حوزههای
انرژیهای تجدید پذیر ،صنایع ماشــین ســازی ،صنایــع معدنی ،صنایع
دارویی و غذایی با بیش از  ۵هزار ســهامدار بازار صادراتی در کشورهای
خاورمیانه و همسایه ایجاد کردند.
وی در ادامــه بــه چالــش مهاجرت از روســتاهای مرزی اســتان بــه دلیل
خشکسالی و اشتغال اشــاره کرد و گفت :متاســفانه در چند سال اخیر به
همین دالیل خیلی از روستاهای مرزی اســتان ،خالی از سکنه شده اند،
طرحی را ما پیاده کردیم که روستاییان بتوانند با نصب توربین های بادی
برق تولید کنند تا از مهاجرت آن ها جلوگیری و اشتغال ایجاد شود .وی با
بیان این که در برخی از حوزه ها دچار خود تحریمی شده ایم  ،تصریح کرد:

متاسفانه کسانی برای تولیدات تصمیم گیری می کنند که اصال با تولید
آشنا نیستند ،رهبر انقالب اسالمی در شعار امسال بر حوزه دانش بنیان
ها تاکید داشتند ،فرمایش های رهبر انقالب باید در همه سال ها اجرایی
شود نه این که فقط منحصر به یک سال باشد.
تنها خاطر نشان کرد :راه نو از سال  ۱۳۹۴در حوزههای مختلف انرژی،
شــرکتهای دانش بنیان ،غــذا و دارو ،صنایع معدنــی ،عمرانی ،صنایع
کشاورزی ،دامپروری وصنایع وابسته فعالیت خود را آغاز کرده و با تاسیس
شــرکتهای زیر مجموعه توانســته با جذب ســرمایههای مادی و معنوی
مردمی روش جدیدی را در هدایت و مدیریت منابع ایجاد کند.
وی افزود :خــواف بزرگ ترین تامیــن کننده انرژی تجدیــد پذیر بادی در
خاورمیانه و چهارمین تامین کننده انرژی بادی در دنیاســت ،این منطقه
به عنوان عسلویه انرژی شناخته شده است که شرکتهای دانش بنیان در
زمینه تامین انرژی بادی محصوالت خوبی در سطح جهانی ارائه داده اند.
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اعالم برنامه های  ۲۶مرداد سالروز ورود
آزادگان به کشور

 3244آزاده سرافراز استان تجلیل
میشوند

درنشستخبریانجمنحملونقلبینالمللیاستانمطرحشد:

تسخیر بازارهای جهانی توسط شرکت های دانش بنیان مشهدی

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

۳

اخبار

محمد حسام مسلمی /در آســتانه ۲۶مرداد سالروز
ورود آزادگان بــه کشــور ،اداره کل بنیاد شــهید و امور
ایثارگرانخراسانرضویویژهبرنامههایخودرااعالم
کرد .به گزارش «خراســان رضــوی» ،صدیقه خدیوی
سرپرستادارهکلبنیادشهیدوامورایثارگرانخراسان
رضویروزگذشتهدرنشستیخبریاظهارکرد:درکل
کشور  42هزار آزاده داریم که  3هزارو  244نفر از این
آزادگان در خراســان رضوی هستند که همزمان با روز
آزادگان از این عزیزان تجلیل خواهد شــد .وی تصریح
کرد:دراینروزبرنامههایورزشی،تفریحیوفرهنگی
برای آزادگان اجرا می شــود .وی برگزاری مراســم در
رواقامامخمینی(ره)حرممطهررضوی،دیدارمدیران
باآزادگان،اعزامراویانبرایتبیینسالهااسارتاسرا
و پخش مستند ویژه آزادگان را از دیگر برنامه های این
روز برشمرد .خدیوی در ادامه به نقش رسانه در تبیین
نقش آزادگان در پیروزی هشــت ســال دفــاع مقدس
اشــاره کرد و گفت :رســانه ها در تبیین رشــادت های
اسرانقشبسزاییدارند،اینکهاسراچهمشقتهایی
را تحمل کرده انــد این ها موضوعاتی هســتند که باید
رسانه ها برای نســل جدید تبیین کنند .وی همچنین
درباره آخرین وضعیت پرونده شــهدای سالمت اظهار
کرد :طبق آخرین آماری که مــا در اختیار داریم پرونده
 17نفر از شــهدای سالمت اســتان به دست ما رسیده
که تقریبا بیشــتر پرونده شهدای ســامت تایید شده و
پرونده بقیه شهدای سالمت در دســت بررسی است.
سرپرست اداره کل بنیاد شهید و امورایثارگران استان
همچنینبهموضوعمسکنایثارگراناستاناشارهکرد
وگفت:اگرنهضتاقدامملیمسکندراستانبهصورت
کامل اجرایی شــود مشــکل مســکن تمام متقاضیان
ایثارگر استان حل خواهد شد .در این نشست عرفانی
مدیرعامل موسســه پیام آزادگان در سخنانی به نقش
آزادگاندرپیروزیهشتسالدفاعمقدساشارهکرد
وگفت :هرکاریکهبرایآزادگانانجامدهیمکماست.

کشفمحموله23میلیاردریالیمغز
باداموفندققاچاقدربردسکن

علی نوری /فرمانده انتظامی شهرســتان بردســکن
از کشــف محموله مغز بــادام و فندق قاچاق بــه ارزش
 23میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد .سرهنگ
«محمود مختاری» افــزود :ماموران انتظامی مســتقر
در ایســتگاه بازرســی ســه راهی درونه هنگام کنترل
خودروهــای عبوری محــور طبس به بردســکن به یک
دستگاه تریلر کشــنده تانکردار مشکوک شــدند و این
خودرورابرایبررسیبیشترمتوقفکردند.ویافزود:
مامورانانتظامیدربررسیدقیقازتریلرمدنظر 5تن
و 850کیلوگرم مغز بادام و 2تن فندق قاچاق را که در
داخل تانکر جاسازی شــده بود و فاقد هرگونه مدارک
قانونیوگمرکیبود،کشفکردند.

دستگیریشرورسابقه داردر سرخس

اســت :تحریمهــای روســیه فرصــت بســیار مناســبی برای
ارتقای جایــگاه ترانزیتی ایران بود ولی به دلیل مشــکالت
زیرســاختی آنطور که باید از آن اســتفاده نکردیم .مث ً
ال در
حملونقل دریایی و بنادر ما مشــکالت عدیده زیرســاختی
و نرمافــزاری داریم که در چابهار این مســئله جدی اســت.
حسینی دیگر عضو هیئت مدیره این انجمن به قانون بهبود
فضای کســب و کار گریزی زد و گفت :متاسفانه هنوز ارتباط
خوبی بیــن دســتگاه مقننه کشــور و بخش خصوصــی ایجاد
نشده اســت و مدیران بنا بر ســایق خود قانون بهبود فضای
کســب و کار را اجرا می کنند و قانون ترانزیت اجرا شــده در
گمرکات خراســان رضوی با آن چه در سیستان و بلوچستان
وجود دارد ،متفاوت است.

فرمانده هنگ مرزی سرخس از دستگیری یک شرور
ســابقه دار در حــوزه اســتحفاظی این یگان خبــر داد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی فرماندهــی مرزبانی
استان خراســان رضوی ،سرهنگ ســتاد «محمودی»
در تشــریح این خبر گفت :در پی شــرارت های شــرور
ســابقه دار در شهرســتان ومتواری شــدن وی از محل
،تیم ویژه ای برای شناســایی و دستگیری وی تشکیل
شــد.وی افزود :مأمــوران گروهــان مرزی ســرخس با
انجــام اقدامــات اطالعاتــی ،تعقیــب و مراقبــت های
شبانهروزیمحلترددمتهمراشناساییو باهماهنگی
و اخذ نیابــت قضایــی ،در یــک عملیــات غافلگیرانه و
ضربتی وی را دســتگیر کردند.فرمانــده هنگ مرزی
ســرخس با بیان این که متهم دستگیر شــده از اوباش
ســابقه دار شهرســتان بوده و دارای ســوابق متعدد از
جمله تیراندازی منجر به جرح  ،ایجاد رعب و وحشــت
عمومی در شهرستان و سرقت مسلحانه است ،افزود:
متهمباتشکیلپروندهبرایسیرمراحلقانونیبهمرجع
قضایی معرفی شد.ســرهنگ «محمــودی» با تاکید بر
جدیت و قاطعیت پلیــس در مقابله بــا اراذل و اوباش و
اخاللگران نظم عمومی ،از همکاری و مشارکت خوب
مردمقدردانیکرد.

