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هشدار دادستان به احتکار کنندگان ،کم فروشان و گرانفروشان
رقابت های کشتی جام برادران
«زهرایی» برگزار شد
صفحه 2

دادستان عمومی و انقالب مرکز استان خراسان شمالی در گفت و گو با روابــط عمومی
دادگستری کل استان اعالم کرد :در شرایط اقتصادی فعلی که معیشت مردم با تنگناهایی
مواجه است مشاهده می شود برخی افراد فرصت طلب و سودجو متاسفانه با تضییع حقوق
عمومی نسبت به احتکار اقالم و کاالهای اساسی مورد نیاز مردم یا کم فروشی و گرانفروشی
کاال مبادرت می کنند لذا تمامی دستگاه ها و مراجع نظارتی و متولی تنظیم بازار مکلفند با این
قبیل تخلفات به شدت و با قاطعیت برخورد کنند.
«سید جواد ایاللی» افــزود :دستگاه قضایی استان حمایت همه جانبه و کامل خود را از
دستگاه های متولی از جمله تعزیرات حکومتی که در این زمینه به وظایف ذاتــی خود
عمل می کنند اعــام می کند و در راســتــای حفظ ثبات و نظم در بــازار تامین ،توزیع
و عرضه کــاالهــای اســاســی مــورد نیاز مــردم از هیچ کوششی فــروگــذار نخواهد کــرد.
اینمقامقضاییباهشدارجدیبهتمامیافرادیکهبدونتوجهبهتذکراتمراجعقانونیوباسوء
استفادهازوضعفعلیاقدامبهاحتکاروگرانفروشییاکمفروشیمیکنند،اظهارکرد:هرچند
بهاینقبیلتخلفاتدرشعبتعزیراتحکومتیرسیدگیومجازاتقانونیتعیینواجراخواهد
شدامادربرخیمواردممکناستعملارتکابیمشمولعناوینمجرمانهوکیفریشوندکهدر
این صورت دادسرا به موضوع ورود و با جدیت تعقیب و مجازات مجرمان را دنبال خواهد کرد.
دادستان عمومی و انقالب بجنورد اضافه کرد :چنان چه طی بررسی ها احراز شود که اقدام
محتکران ،کم فروشان و گرانفروشان در راستای اخالل شدید در بازار و نظام اقتصادی جامعه
است موضوع دارای وصف مجرمانه بوده وحتی ممکن است گستردگی آن به گونه ای باشد که
افساد فی االض تلقی شود که به استناد ماده  ۲۸۶قانون مجازات اسالمی برای آن مجازات
اعدام پیش بینی شده است.
«ایاللی»گفت:دستگاهقضاییموظفاستازحقوقآحادجامعهدرمقابلاخاللگرانامنیتو
نظاماقتصادیدفاعکندوهمچونهمیشهباقاطعیتاینوظیفهخطیررابهمنصهظهورواجرا
خواهد رساند .لذا مجددا تاکید می شود تمامی صنوف و اتحادیه های صنفی به این هشدارها
توجه کنند و در اجرای مقررات و ضوابط اهتمام جدی داشته باشند تا نظم و انضباط اقتصادی
در جامعه حاکم شود و معیشت مردم روند طبیعی و روال عادی را طی کند.

به اتهام ارتکاب جرایم مالی صورت گرفت؛

بازداشت مدیر سابق و
چند تن از کارکنان یکی
از دستگاههای اجرایی

سالی متفاوت برای توسعه شهر

رونمایی از پروژه های پیش بینی شده  ۱۴۰۱شهرداری شیروان
اخبار
همزمان با دهه کرامت؛

استان میزبان جشن های مردمی «زیر سایه خورشید» می شود
خراسان شمالی همزمان با دهه کرامت ،میزبان جشن های مردمی زیر سایه خورشید
می شود.مسئول جشن های مردمی زیر سایه خورشید در خراسان شمالی گفت :اهالی
این استان میزبان سفیران بارگاه ملکوتی حضرت ثامن الحجج(ع) همزمان با ایام دهه
کرامت می شوند.به گزارش ستاد ارتباطات رسانه ای فهما از خراسان شمالی ،مسئول
جشن های مردمی زیر سایه خورشید در خراسان شمالی و رابط کانون فرهنگی ،هنری
عالمه امینی (ره) بجنورد افزود :مردم مناطق مختلف استان از  15تا  21خرداد امسال
میزبان پرچمداران حریم امن رضوی خواهند بود«.اصغر لنگری» افزود 5 :تن از خادمین
حرم شریف رضوی شامل یک مبلغ ،یک پرچمدار ،مداح و خادم مسئول اجرای برنامه
و به همراه سرپرست در قالب کاروان اعزامی خادمان بارگاه امام هشتم ،مهمان استان
خواهندبود.
وی در تشریح برنامه های حضور این خادمان نیز بیان کرد :در بدو ورود ،ابتدا شهرستان
فاروج صبح روز یک شنبه ۱۵خرداد به استقبال کاروان خدام رضوی می رود و پس از
آن دوشنبه  ۱۶خرداد شهرستان راز و جرگالن میزبان خادمان بارگاه امام هشتم خواهد
بود«.لنگری» ادامه داد :صبح سه شنبه ۱۷خرداد توسط مردم شهرستان مانه و سملقان

و پس از آن و در عصر همان روز کاروان خدام در شهرستان گرمه مورد استقبال قرار می
گیرند.
وی همچنین اضافه کرد :روز چهارشنبه  ۱۸خــرداد ،عطر رضوی فضای شهرستان
جاجرمرامیآرایدوشهرستانشیرواننیزدرروزپنجشنبه ۱۹خردادمیزبانپرچمداران
رضوی خواهد شد.
«لنگری» همچنین به میزبانی عاشقان حضرت امام رضا(ع) در شهرستان بجنورد نیز
اشاره کرد و گفت :جمعه  ۲۰خرداد مراسم جشن سالروز میالد حضرت امام رضا(ع)
در بجنورد برگزار می شود .وی اختتامیه برنامه ها و برگزاری جشن سالروز میالد امام
مهربانی ها را در شهرستان اسفراین شنبه  ۲۱خرداد همزمان با  11ذی القعده و فرا
رسیدنسالروزمیالدحضرتشمسالشموساعالمکرد«.لنگری»برگزاریمراسمعقد
تعدادی از زوج های جوان با حضور خدام رضوی ،برپایی نشست های بصیرتی ،تجلیل از
خانواده های شهدا و عیادت از بیماران ،برگزاری جشن های محوری ایام دهه کرامت و
تجلیل از افتخارآفرینان و تالشگران فرهنگ رضوی را از مهم ترین برنامه های این ایام با
حضور خدام آستان قدس رضوی نام برد.

دستگیری کالهبرداران حرفهای در شیروان
فرمانده انتظامی خراسان شمالی از شناسایی و دستگیری کالهبرداران حرفهای
 2میلیارد ریالی در شهرستان شیروان خبر داد .سردار «سعید مطهری زاده» در
گفت و گو با پایگاه خبری پلیس در تشریح این خبر اظهارکرد :در پی مراجعه و اعالم
شکايت تعدادی از اصناف در خصوص وقوع کالهبرداری از آنها ،موضوع به صورت
ویژه در دستور کار ماموران تجسس کالنتری  12شهرستان شیروان قرار گرفت .وی
افزود :در بررسیهای بهعملآمده مشخص شد مبلغ  2میلیارد ریال طی  66فقره
از کسبه استانهای خراسان شمالی و رضوی به صورت عملیات بانکی استفاده از
اپلیکیشنهای اینترنتی کالهبرداری شده است .فرمانده انتظامی استان با اشاره
به این که پس از انجام تحقیقات فنی و تخصصی توسط کارشناسان سرانجام 4

متهم شناسایی و با هماهنگی قضایی در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شدند،
افزود :متهمان در بازجوییهای بهعملآمده و مواجهه با شواهد ،دالیل و قرائن
موجود ،به جرم خود اعتراف کردند .این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد :در ادامه
بررسی پرونده مشخص شد متهمان در هنگام خرید با اعالم این که کارت بانکی
همراه نداریم و از طریق اپلیکیشنهای موبایلی وجه را پرداخت میکنیم ،پس از
دریافت شماره کارت فروشنده به صورت جعلی رسید پرداخت را ارائه می کردند و
اجناس را تحویل میگرفتند.
ســردار «مطهری زاده» بیان کــرد :پرونده قضایی در این خصوص تشکیل شد و
متهمان جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.
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