
 نشست اعضای 
 قرارگاه رسانه استان 
با استاندار برگزار شد

بیانیه ۴۰ نفر از وعاظ و 
خطبای مشهد درباره 

 اقامه عزای حسینی 
در شرایط کرونا

 فعالیت 3 شیفته 
برای اتمام پروژه 
 کارخانه نوآوری 
در زمان مشخص

هیئت های مذهبی 
استان ملزم به ثبت نام 
در سامانه بیرق هستند

کاهش ۴۸ درصدی 
آمار مسافران ورودی 

به استان در تیر ۹۹

  جلوگیری از خروج
  ۴۰۰ رأس دام 

در مرز درگز

 کشف ۲۱ هزار لیتر 
ضدعفونی کننده 

 تقلبی در استان
طی امسال

 معاون شهردار مشهد 
خبر داد:

مدیرکل تبلیغات اسالمی:

 استاندار 
خراسان رضوی:

 آیت ا... علم الهدی 
در خطبه مجازی 24 مرداد: 

 تحریم ها در عمده شاخص های 
فضای کسب و کار تاثیری ندارد 

 دشمن به دنبال مسئله دار کردن
 تعظیم شعائر است

۳

  گالیه کارگردان 
»گشت  3« از همکاری 

 نکردن  مسئوالن 
 د ر مشهد  و  پاسخ 

معاون ارشاد استان
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 صفحه۱

 صفحه2

 صفحه۳

 صفحه۳

 صفحه۳

۳
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کوچ بازار  قاچاق به فضای مجازی 
 صفحه4

گزارش »خراسان رضوی« از عرضه لوازم خانگی قاچاق با گارانتی های غیرمعتبر 

 آزادی قدس  و 
خروج آمریکا  از منطقه 
هدف نهایی فاطمیون

در همایش بین المللی لشکر 
فاطمیون در حرم رضوی تاکید شد:

 صفحه۱  صفحه2

بازار داغ 
»بام فروشی« 

در حاشیه 
مشهد

از برکــت مقاومــت گــروه هــای جهادی 
کشــورهای منطقــه و بــه ویــژه مــردم 
افغانستان مردانی غیور، صبور، غیرتمند 
و پر افتخار به نام لشــکر فاطمیون شکل 
گرفت که در دفاع از حرم در ســوریه پای 
به میدان گذاشتند تا نگذارند بیرق اهل 

بیت )ع( بر زمین بماند...

ن
سا

را
 خ

س:
عک
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تقدیر از دست اندرکاران جشن های غدیر 
مراسم شــکرانه خدمت به منظور تقدیر از 
دست اندرکاران جشن های غدیر در مشهد 
برگــزار شــد. در این مراســم که بــا حضور 
آیت ا... ســید احمــد علم الهــدی نماینده 
ولی فقیه در اســتان و جمعی از مســئوالن 
شــهری و اســتانی برگزار شــد، از خدمات 
هیئت های مردمی و دستگاه های فرهنگی 
برای بر پایی پر شکوه جشن های ایام دهه 

امامت و والیت قدردانی شــد. بــه گزارش 
Alamolhoda.com، آیت ا... علم الهدی 
در این مراسم که به همت بنیاد بین المللی 
غدیر در خراســان رضــوی برگزار شــد، با 
انتقــاد از برخــی زمزمه هــا بــرای کمرنگ 
کردن مراسم عزای سیدالشهدا )ع(، یادآور 
شــد: عــده ای در گوشــه و کنــار می گویند 
امسال عزاداری نکنیم و نذورات را در محل 

دیگری انجام دهیم، این خط االن در ذهن 
برخی آمــده که اجــرای عــزاداری محرم و 
صفر با این محدودیت ها مشکل است پس 
امسال انجام نمی دهیم؛ این فکر، فکر غلط 
و باطلی اســت. وی تأکید کرد: اگر بعضی 
حال و حوصلــه اش را ندارند و می خواهند 
پرچم را زمین بگذارند، این پرچم را شما به 
دست بگیرید و با حفظ اصولی که در بیانیه 
ستاد مقابله با کرونا هســت، عزاداری را با 

همان کیفیت و عظمت برگزار کنید.

بازار داغ »بام فروشی« در حاشیه مشهد
افزایش قیمت مسکن سبب شده تا برخی 
ســودجویان پدیده بام فروشــی را به ویژه 
در مناطق حاشــیه شهر مشــهد گسترش 
دهند. به گزارش تسنیم، یکی از معضالت 
جدیــد در برخــی مناطق مشــهد بــه ویژه 
مناطــق بافــت پیرامونی و حاشــیه شــهر 
مشــهد، فروش پشــت بــام خانه هــا برای 

ساخت منازل مسکونی جدید و واحدهای 
آپارتمانی است. احمد ابراهیمی، معاون 
شهرســازی منطقه3 شــهرداری مشــهد 
در این زمینه گفت: این اتفــاق معموال در 
مناطــق کــم برخــوردار رخ می دهــد زیرا 
مردم توانایــی مالــی الزم برای ســکونت 
در واحدهــای شــهری را ندارنــد و گاهی 

بــه صــورت غیرمجــاز از طریــق بنگاه هــا 
نیــز واگــذار می شــود. وی افــزود: عمده 
ساخت وســازها شــبانه و خارج از ضوابط 
شــهرداری اســت کــه بــا آن هــا برخــورد 
می شود و احکام قضایی الزم برای برخورد 
با آن ها بالفاصله دریافت می شود تا جلوی 

ساخت و ساز غیرمجاز گرفته شود.

بیانیه ۴۰ نفر از وعاظ و خطبای مشهد درباره اقامه عزای حسینی در شرایط کرونا
جمعی از خطبــا و وعاظ مشــهد در خصوص 
نزدیکی ماه محرم و برپایی عزای سرور و ساالر 
شهیدان در این شهر، بیانیه ای صادر کردند 
و خواســتار مســاعدت الزم از ســوی نهادها 
و دســتگاه  های مربوط برای برپایی مراســم 
عــزاداری در فضــای باز شــدند. بــه گزارش 

فــارس، در بخشــی از متــن این بیانیــه آمده 
است: در ماه  های اخیر که با فراگیری بیماری 
کرونا مواجه ایم و متاسفانه به دلیل برخی بی 
مباالتی  ها در رعایت توصیه  های بهداشتی، 
شــاهد شــیوع مجدد این بیماری هســتیم، 
همچنان که همه مراجع عظــام تقلید تاکید 

کردند، الزم است در برپایی مجالس عزا، همه 
الزامات بهداشتی مدنظر باشد و همچنان که 
رهبر معظم انقالب تصریــح کردند، ابالغیه 
ستاد ملی مقابله با کرونا، باید مبنای برنامه 
ریزی دســت  اندرکاران جلســات عــزاداری 

باشد.

اخبار کوتاه

گوناگون

* پایگاه اطالع رســانی شــهرداری مشــهد/ مدیرعامل 
شرکت بهره برداری قطار شهری شهرداری مشهد از کاهش 
یک دقیقه ای ســر فاصله زمانی خط یک قطار شــهری از روز 

شنبه خبر داد.
* مدیر عامل سازمان عمران شــهرداری مشهد گفت: پروژه 
احداث باند شمالی و به سازی باند جنوبی 75 متری رضویه 
حد فاصل میدان اروند تا شهرک رضویه مراحل پایانی خود را 

می گذراند و زودتر از موعد تحویل داده خواهد شد.
* پایگاه اطالع رســانی شــورا/ رئیس کمیســیون عمران، 
حمل ونقل و ترافیک شــورای شــهر مشــهد گفت: امیدواریم 
تا پایان امســال عملیات حفاری خط 3 قطارشــهری مشــهد 

کامل شود.
* سلیمی/ طحان، مسئول آتش نشانی بخش یونسی گفت: 
ساعت 3 بامداد روز جمعه یک واگن قطار حامل گوگرد واقع 
در ایستگاه یونسی در بجستان و در محدوده پل راه آهن جاده 
کمر زیارت دچار آتش سوزی شد که با تالش آتش نشانی این 
آتش که از زیر واگن زبانه می کشــید مهار شــد وخوشبختانه 

خساراتی به بار نیاورد.
* ایشــان زاده / رئیس شــورای اســالمی قوچان از انتخاب 
شهردارجدید این شــهرخبرداد. زیرک گفت: پس از بررسی 
های الزم اعضای شورای شهر ، جالل حسن زاده را با اکثریت 

آرا به عنوان شهردار قوچان انتخاب کردند.
باشــگاه خبرنــگاران/ رئیــس مرکــز مدیریــت حــوادث و 
فوریت های پزشکی نیشابور گفت: کادر درمانی پایگاه شش 
شــهری نیشــابور هنگام خدمات رســانی هدف ضرب و شتم 

توسط همراه بیمار قرار گرفتند.



در همایش بین المللی لشکر فاطمیون 
در حرم رضوی تاکید شد: 

  آزادی قدس و خروج آمریکا 
از منطقه هدف نهایی فاطمیون

اخبار
روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان رضوی
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 محمــد حســام مســلمی / از برکــت مقاومــت 

گروه های جهادی کشــورهای منطقه و به ویژه 
مردم افغانستان مردانی غیور، صبور، غیرتمند 
و پر افتخار به نام لشــکر فاطمیون شکل گرفت 
کــه در دفــاع از حــرم در ســوریه پای بــه میدان 
گذاشــتند تا نگذارنــد بیــرق اهل بیــت )ع( بر 
زمین بمانــد، وقتــی دیدند دشــمنی خبیث و 
حیوانی به نام داعش حرم هــای اهل بیت )ع( 
در عــراق و ســوریه را تهدیــد می کند بــه ندای 
فرمانــده مقاومت، ســردار دل ها شــهید حاج 
قاسم ســلیمانی  لبیک گفتند و جانانه به دفاع 
از حرم برخاستند و در این راه شهدای بسیاری 
از لشکر فاطمیون تقدیم مقاومت شد. نابودی 
اشغالگر قدس شریف و خروج آمریکای جنایتکار 
از منطقه هدفی بود که در همایش بین المللی 
فاطمیون در حرم مطهر رضوی طنین انداز شد 
و مورد تاکید قرار گرفت. به گزارش »خراســان 
رضوی«، شامگاه پنج شــنبه صحن امام حسن 
 مجتبی )ع( حرم مطهر رضوی میزبان همایش 
بین المللی لشکر فاطمیون بود، این همایش به 
مناسبت روز مقاومت اسالمی و با موضوع تکریم 
شهدای لشکر فاطمیون، از سوی جبهه جهانی 
شــباب المقاومه و با همکاری لشکر فاطمیون 
و آســتان قدس رضوی و  با رعایت پروتکل های 
بهداشــتی و با حضور »حســن مغنیــه«، فرزند 
شــهید عماد مغنیه، مقامــات عالی حــزب ا... 
لبنان، گــروه هــای مقاومت فلســطین، عراق 
 و فرماندهــان لشــکر فاطمیــون برگــزار شــد.
آیت ا... ناصر مکارم شــیرازی، از مراجع تقلید 
در پیامی که در این همایش قرائت شــد اظهار 
کرد: جریانات استکباری به ویژه آمریکا تالش 
دارند مسلمانان منطقه را با حربه قدیمی تفرقه 
به جان یکدیگر بیندازند و با ایجاد فتنه و آشوب 
جبهه مقاومت را متزلزل کنند و آن هــا را از راه 
مجاهدت بازدارند و سرمایه ها را چپاول کنند. 
وی افزود: بی شــک جبهه مقاومت افغانستان 
جریان نوظهوری نیســت و امروز در مجاهدات 

لشکر فاطمیون برای دفاع از حرم اهل بیت)ع( 
متجلی شده اســت؛ این رزمندگان غیور که در 
مبارزه با دشمن مرز و خاک نمی شناسند و امت 
واحده تشکیل داده و برای پاسداری از فرهنگ 
فاطمی خوش درخشیده اند، شهدای بزرگی را 

به اسالم تقدیم کرده اند.

ابالغ سالم و درود سید حسن نصرا... به 	 
شرکت کنندگان در همایش فاطمیون

همچنین »شیخ اکرم برکات« معاون فرهنگی 
حزب ا... لبنــان نیز در پیامــی تصویری ضمن 
ابالغ سالم سید حسن نصرا... دبیرکل حزب 
ا... لبنــان به همایش لشــکر فاطمیــون اظهار 
کرد: وقتی در چهره های شما مجاهدان لشکر 
فاطمیون نــگاه می کنیم آن شــهید بزرگــوار ، 
سردار حاج قاسم ســلیمانی را به یاد می آوریم، 
درس عملی که از حاج قاســم آموختــه ایم این 
اســت که یار حضرت مهدی)عج( کســی است 
که محدود بــه جغرافیا نیســت، بلکــه یک دید 
جهانــی دارد. وی در ادامــه بــه مجاهدت های 
لشکر فاطمیون اشاره کرد و گفت: مهدی یاوران 
در لشــکر فاطمیون که از وســط مزار شریف به 
راه افتادنــد و در قلبشــان عاشــقانه مقدســات 
پیغمبر)ص( و اهل بیــت)ع( را نهادینه کردند؛ 
در همه ساحت های والیتمداری حاضر شدند، 
آمدند تا در مقابل دشــمن طرد شده بایستند و 
موانع ظهور حضرت مهدی)عج( را طرد کنند، 
به همین دلیل همه ما مدیون مجاهدان، شهدا 
و جانبازان لشکر فاطمیون هستیم.همچنین 
در بخشی دیگر از همایش» آیت ا... شیخ عیسی 
قاسم« رهبر نهضت اسالمی بحرین در سخنانی 
که به صورت تلویزیونی پخش شد، اظهار کرد: 
شــهدای فاطمیــون افغانســتان، نقــش های 
جهادی شــهادت طلبانه در دفاع از دین خود، 
حرمت ها ، سرزمین ها و وحدت داشته اند، این 
لشکر در ایستادگی قاطعانه در برابر پروژه هایی 
که قصد پراکنده کردن امت و تصرف سرزمین ها 

و تحریف هویت و تغییر مسلمات را داشت نقش 
به سزایی ایفا کرد. وی با بیان این که مجاهدان 
فاطمیون افغانســتان دشــمن صهیونیستی و 
غرور آمریکایی را بــه خضــوع درآوردند، تاکید 
کرد: جوانان فاطمیون روح های عزیز و شریف 
خود را فدا کردند تا از میلیون ها انسان بی گناه 
و صاحب دل های پاک حمایت و امنیت مردم را 

در برابر جنایتکاران تامین کنند.
همچنین »نصر الشــمری« سخنگوی مقاومت 
اســالمی نجبــای عــراق در پیامی تصویــری با 
بیان این که  مسیر جهاد و شهادت متوقف نمی 
شود ،تصریح کرد: یقینا صاحب امانت به زودی 
خواهد آمد تا پرچم را که دســتان کریم مؤسس 
این انقالب عظیم آن را برافراشته بود، به دست 
گیرد، ایــن پرچم به دســت پر کرامــت ولی امر 
 مســلمین و رهبر معظــم انقالب برافراشــته تر
 شده و اســتحکام یافته اســت. وی تاکید کرد: 
هدف واضح و روشن شده است؛ نابودی کامل 
اســرائیل و اخراج آمریــکا و مزدورانــش از همه 
منطقه و کشورهای اسالمی و تحقق این هدف، 
انتقام جنایتی است که تروریست دوران، ترامپ 
جنایتکار مرتکب شــد کــه همان تــرور بزدالنه 
فرماندهان مقاومــت و در رأس آن هــا فرمانده 
شهید حاج قاسم سلیمانی است.  وی  با تاکید 
بر کــه نیروهای آمریکایی بخشــی از این انتقام 
سخت را هر روز توســط رزمندگان در مقاومت 
عراق به چشــم خود مــی بینند، تصریــح کرد: 
برادران شــما در مقاومت عراق، تکبر آمریکا را 
به ذلت کشاندند و طعم تلخ شکست را به آن ها 
چشاندند.»خالد بطش« عضو شورای مرکزی 
جهاد اسالمی فلســطین نیز در این همایش به 
صورت تصویری گفت: از سرزمین فلسطین با 
شما ســخن می گویم و بر جوانان امت اسالمی 
سالم عرض می کنم؛ آنان وظیفه خود را آزادی 
قدس می داننــد و ذلت رژیم صهیونیســتی را 
هدف قرار می دهند و آبروی اسرائیل را خواهند 
برد، جوانان برای فتح بیت المقدس پیشــقدم 

می شوند و تصمیم به جنگ و رویارویی با آمریکا 
دارند و در هر عرصه ای آماده مقابله با این دشمن 
هســتند. وی افزود: جوانــان افغانســتانی که 
فرزندان فاطمه زهرا )س( هستند درجه خود را 
از حضرت گرفته اند؛ برادران گرامی و رزمندگان 
عزیز شما مجاهدان آینده و یادگاران حاج قاسم 
سلیمانی و حاج عماد مغنیه هستید.همچنین 
»سید الیاس« فرمانده ارشد لشکر فاطمیون نیز 
در این همایش گفت: لشکر غیرتمند فاطمیون 
هیــچ گاه تعرض بزدالنــه رأس اســتکبار یعنی 
آمریــکای جنایتکار در حمله شــبانه به ســردار 
مقاومــت و فرمانده بــزرگ خود یعنی ســپهبد 
شهید حاج قاسم سلیمانی را فراموش نمی کند 
و تا گرفتن انتقاِم ســخت از عامــالن این فاجعه 
از پای نخواهد نشســت و با تمام قــدرت همراه 
گروه ها و دولت های حامی مقاومت جز به اخراج 
مفتضحانه  تروریست های آمریکایی از منطقه 

رضایت نخواهد داد.

مراسم وداع با پیکر 2 شهید مدافع حرم	 
همچنیــن در بخشــی از ایــن مراســم از کتاب 
»خاتــون و قومانــدان« روایت زندگــی فرمانده 
و موســس لشــکر فاطمیــون »شــهید علیرضا 
توســلی« که توســط مریم قربان زاده نگاشــته 
شــده  بود رونمایی شد. در حاشــیه این مراسم 
از همسر شهید ابوحامد؛ بنیان گذار فاطمیون 
نیز تقدیر شــد. اما این همایــش دو مهمان ویژه 
داشــت که با حضورشــان حال و هوای معنوی 
به مراسم بخشیدند، مراســم وداع با پیکر پاک 
دو تن از شــهدای تازه تفحص شده مدافع حرم 
لشکر فاطمیون، شهیدان علیرضا نعیمی و سید 
عبدالعلی حسینی نیز در این مراسم برگزار شد.

اخبار

فرهنگی هنری 

مدیرکل تبلیغات اسالمی:

هیئت های مذهبی استان ملزم به 
ثبت نام در سامانه بیرق هستند

مدیــرکل تبلیغات اســالمی اســتان با بیــان این که 
هیئت های مذهبی ملزم به ثبت نام در سامانه بیرق 
هستند، گفت: فعالیت هیئت های مذهبی در استان 
برای برگزاری آیین های سوگواری ماه های محرم و 
صفر تنها با حضور »سالمت یاران حسینی« در محل 
و محیط فعالیت این تشکل های مردمی امکان پذیر 
خواهد بود. حجت االسالم  والمسلمین صاحبقرانی 
در گفت و گو با ایرنا افزود: ثبت نام هیئت های مذهبی 
 در اســتان بــرای دریافــت مجــوز بهداشــتی و ابالغ 
پروتکل های الزم به منظور فعالیت های آیینی در ایام 

محرم، از 21 مرداد ماه آغاز شده است.

گالیه کارگردان »گشت ارشاد 3« 
از همکاری نکردن مسئوالن در 

مشهد و پاسخ معاون ارشاد استان
سعید سهیلی کارگردان مشهدی سینمای کشور با 
انتشار پستی اینستاگرامی ضمن گالیه از همکاری 
نکردن مسئوالن در مشــهد، از فیلم برداری بخشی 
از فیلم »گشت ارشاد 3« در مشــهد ، انصراف داد. به 
گزارش تسنیم، سهیلی در پست اینستاگرامی خود 
نوشت: »هنرمندان، هنرجویان، هنردوستان و مردم 
خوب مشهد، من فیلم ســازی ام را از مشهد مقدس 
آغاز کردم، با مردی شبیه باران، از آن هنگام 24 سال 
می گذرد، پس از ساخت آن فیلم پشت دستم را داغ 
کردم که دیگر در شهر خودم فیلم نسازم، بس که آزار 
دیدم، بس که ســختی کشیدم، ســال ها رفت و فکر 
کردم همه چی عوض شده است، همه چیز را فراموش 
کردم و گفتم دوباره برمی گردم، با گشت ارشاد 3 و به 
عشق  مردم شهرم. تصمیم داشتم از خیل هنرمندان 
خراسانی اســتفاده کنم، همان ها که اگر آب ببینند 
شناگران خوبی هستند، اما دریغ که نشد، نه که نشد، 
نخواستند که بشود، کسانی که قول همکاری دادند 
و زیرش زدند، بهانه پشت بهانه، آری همه چی عوض 
شده است، جز تفکر مسئوالن این شهر، پس دوباره 
دســتم را داغ کردم، داغ کردم و همچنان شــرمنده 

هنرمندان خوب شهرم هستم.«
اما معاون امــور هنری و ســینمایی اداره کل ارشــاد 
استان به این گالیه سعید سهیلی واکنش نشان داد 
و گفت: سعید سهیلی کارگردان و تهیه کننده فیلم 
»گشــت ارشــاد 3" تقاضایــی از ایــن اداره کل برای 
ساخت بخشــی از فیلمش در مشــهد نداشته است 
که با آن مخالفت شــود. به گزارش ایســنا، محمدی 
افزود: من با آقای سهیلی تماس گرفتم و ایشان پاسخ 
تلفن بنده را ندادند تا بدانم که به کجا تقاضا دادند که 
پذیرفته نشده است یا کدام دستگاه اجرایی با ایشان 

همکاری نکرده است. 

اخبار

جامعه 

نشست اعضای قرارگاه رسانه 
استان با استاندار برگزار شد

نشست اعضای قرارگاه رسانه ای اســتان با استاندار 
برگزار شــد. به گزارش روابط عمومی استانداری، در 
این نشســت محمد ســعید احدیان مشــاور رسانه ای 
رئیس مجلس و مدیرمسئول روزنامه خراسان، محسن 
نصرپور مدیــرکل صــدا و ســیمای اســتان، گوهرپور 
سرپرست اداره کل روابط عمومی استانداری، مجتبی 
محمودی مدیرعامل خانه مطبوعات اســتان، عباس 
محمدیان رئیس بسیج رسانه و جمعی دیگر از مدیران 
رســانه ای اســتان حضور داشــتند. اســتاندار در این 
نشست گفت: مســئله محوری عمل کردن در رسانه، 
حرکت ارزشــمندی اســت و در این زمینه همــه اعم از 
مدیــران اجرایی و رســانه ها باید به کمــک هم بیایند. 
رزم حســینی به تشــریح فعالیت هــای مثلث توســعه 
اقتصــادی پرداخت و گفت: خوشــبختانه در اســتان 
خراسان رضوی همه بازیگران عرصه پیشرفت دور هم 
جمع هستند. استاندار از پدیده شــاندیز، کشف رود، 
حاشیه نشینی و طرح ثامن به عنوان موضوعاتی یاد کرد 
که برای حل مشکالت آن در استان و کشور تالش هایی 
صورت گرفته و اظهار کرد: خراســان رضوی به عنوان 
اولین استان در سطح کشور ستاد تدابیر ویژه اقتصادی 
را تشکیل داد و میان ارکان مختلف حاکمیت از جمله 
فرمانده سپاه، مدیر کل اطالعات، رئیس دادگستری 
و دیگر مدیران تقســیم کار صورت گرفت و تالش شد 
مشکالت اســتان در سطح ملی بررســی و تا جایی که 

ممکن است رفع مشکل شود.

معاون شهردار مشهد خبر داد:

فعالیت 3 شیفته برای اتمام پروژه 
کارخانه نوآوری در زمان مشخص

معاون عمــران  شــهرداری مشــهد گفت: مقرر شــد 
پیمانکار پروژه کارخانــه نوآوری برنامــه ریزی انجام 
دهد و با فعال کردن ســه شــیفت کاری، پــروژه را در 
 زمان مشخص شده به اتمام برساند. به گزارش پایگاه 
اطالع رسانی شهرداری، کاظمی در حاشیه بازدید 
شــهردار مشــهد و سرپرســت معاونت برنامه ریزی و 
شــهرداری مشــهد از کارخانه نوآوری افــزود: پروژه 
کارخانه نوآوری مدتی با تاخیر هایی مواجه شده بود 
و مقرر شــد همکاران ما در حوزه معاونت درخصوص 
بازنگــری در برنامــه زمان بنــدی بــرای اتمــام کار و 
هماهنگی با مشاور برای سبک سازی باقی مانده کار 
با حفظ کیفیت، نشســت هایی برگزارکنند و آخرین 

برنامه زمان بندی منتهی به اتمام کار اعالم شود.
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از میان خبرها

اقتصادی

استاندار:
تحریم ها در عمده شاخص های 
فضای کسب و کار تاثیری ندارد

استاندار گفت: از مجموع 11 شاخص موثر در سهولت 
فضای کســب و کار، تنها شــاخص تجــارت فرامرزی 
را می توان متاثــر از تحریم هــای ظالمانــه تلقی کرد 
اما اگر وضعیت کشــورمان در دیگر شــاخص ها نظیر 
صــدور مجوزهــا، پرداخت مالیــات و ورشکســتگی 
مطلوب نیســت، دیگــر  نمی توان تحریم هــا را دخیل 
دانســت. رزم حسینی در هشــتمین مراســم ساالنه 
معرفی و تجلیل از برندهای برتر استان افزود: بخشی 
از مشــکالت جاری کشــور، نتیجه رویکردهای غلط 
در داخل کشور بوده اســت و همه چیز را نباید به پای 
تحریم ها نوشــت؛ به همین منظور، بخش خصوصی 
به ویژه اتاق بازرگانی باید مطالبه گری جدی داشــته 
باشد.شــافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن 
و کشاورزی ایران نیز در این نشست گفت: باتوجه به 
موانع و چالش های کنونی در کشــور به نظر می رسد 
که بیش از برندسازی، شاهد برندُکشی هستیم؛ چه 
بســا برندهای موفقی بودنــد که در برهــه ای از زمان 
جایگاه خوبی در عرصــه اقتصاد و تولید داشــتند اما 
امروز دیگر اثر و نشــانی از آن ها نمی بینیم و این روند 

حرکت اقتصاد کشور را کند می کند.

کشف ۲۱ هزار لیتر ضدعفونی کننده 
تقلبی در استان طی امسال

مسئول رسیدگی به شکایات سازمان صنعت، معدن 
و تجارت اســتان گفــت: از ابتدای امســال تاکنون 
21هــزار و ۷9۳ لیتــر محلــول ضدعفونی کننــده 
تقلبــی از بــازار اســتان کشــف و جمــع آوری شــده 
اســت. مقدســی در گفت وگــو بــا ایرنــا افــزود: در 
پــی شــیوع کرونــا و افزایــش مصــرف محلول های 
ضدعفونی کننــده توســط مــردم، عده ای ســودجو 
اقدام به تولید یا عرضه محلول های تقلبی کردند که 

توسط بازرسان شناسایی و تحویل تعزیرات شدند.

معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران 
استانداری اعالم کرد:

کاهش ۴۸ درصدی آمار مسافران 
ورودی به استان در تیر ۹۹

معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران استانداری از 
کاهش 48 درصدی آمار ورودی مســافران به استان 
در تیرماه ســال 99 نسبت به مدت مشــابه سال قبل 
خبر داد. به گزارش روابط عمومی استانداری،براتی 
اظهارکرد: در ناوگان حمل ونقل عمومی جاده ای 90 
درصد، ناوگان ریلی ۷9 درصد، هوایی ۷1 درصد و 
سفرهای شــخصی 2۶ درصد کاهش را در استان به 

نسبت سال گذشته شاهد بوده ایم.

آیــت ا... علم الهــدی امــام جمعــه مشــهد در 
بیســت وچهارمین هفتــه برگزارنشــدن نمــاز 
جمعــه در مشــهد مقــدس، نکاتــی را دربــاره 
برگــزاری مراســم عــزای سیدالشــهدا)ع( بــا 
رعایــت کامــل پروتکل هــای بهداشــتی، در 
قالب »خطبــه مجــازی« جمعــه 24 مردادماه 
در حرم امام رضــا)ع( مطرح کــرد. به گزارش 
Alamolhoda.com،  اهم نکات مطرح شده 

در این خطبه به شرح زیر است:
* بــا توجــه بــه این کــه مقــام معظــم رهبــری 
امــر فرمودند بــر این کــه عزاداری هــا منطبق 
با دســتورالعملی باشــد کــه از ســتاد مقابله با 
کرونــا صــادر می شــود، اجــرای عــزاداری 
سیدالشــهدا)ع( با حفظ این دســتورالعمل ها 
کار سنگینی نیست؛ تجربه غدیر به ما نشان داد 
که با حفــظ این اصول بهداشــتی و اجرای این 
دســتورالعمل، می توانیم یک محرم برجســته 
و تاســوعا و عاشــورای پرهیجان تری نسبت به 

سال های گذشته داشته باشیم.
* حفظ اصول و دســتورالعمل الزم بهداشتی 
در عزای سیدالشــهدا)ع(، منافی با شفابودن 
حرم امام حسین)ع( و یاد ایشان نیست، این که 
بخواهیــم اصــول بهداشــتی را در اقامه عزای 
ابی عبدا... اجــرا کنیم، منافاتی با شــفابودن 

تربت امام حسین)ع( ندارد.
* ما باید عزاداری سیدالشهدا)ع( را پاک و تمیز 
اجرا کنیم و تمیز اجراکردنش هم به این است 
که با حفــظ اصول بهداشــتی همان طور که در 
مسئله طهارت و نجاست، مهم ترین احتیاطات 
را در مجلس عزای سیدالشهدا)ع( و در فضای 
زیارتی ابی عبدا... انجام می دهیم، در مسئله 
اجتناب از ویروس و بیماری نیز باید همین طور 
عمــل کنیــم، نــه این کــه فضــای عــزاداری 
سیدالشهدا)ع( را آلوده کنیم به عنوان این که 
نام امام حسین)ع( شفاست! این چه ربطی به 

آلودگی با یک عامل بیماری دارد؟

* این کــه مقــام معظم  
رهبری امر فرمودند که 
باید دستورالعمل های 
ســتاد ملــی مقابلــه بــا 
کرونــا در عزاداری هــا 
در  شــود،  رعایــت 
حقیقت یک بخش اش 
مربوط بــه دید وســیع 
و عمیــق مقــام معظــم 
بــه  نســبت  رهبــری 

دشمن ســتیزی اســت؛ دشــمنان مــا دنبــال 
این هســتند که همه مقدســات ما را زیر سؤال 
ببرند، همــه باورمندی مقدس دینــی و مبانی 
اعتقادی ما را مورد اشــکال قرار دهند که فردا 
اگر بنا شــد خدای نکرده اصول بهداشــتی در 
اقامه عزای سیدالشــهدا)ع( عمل نشــد و این 
بیمــاری گســتردگی پیداکرد، بیایند مراســم 
مذهبی و تعظیم شــعائر ما را مســئله دار نشان 
دهند؛ لذا فرمودند شــما با حفــظ تمام اصول 
و دســتورالعملی که ســتاد ملی مقابله با کرونا 

می دهد، عزاداری را انجام دهید.
* عزیزان حواستان جمع باشــد خدای نکرده 
شــیطان وسوســه نکنــد و شــما در عــزاداری 
سیدالشــهدا)ع( عقب نشــینی کنید به خاطر 
این که حفظ اصول بهداشــتی مشــکل است و 
زیر ســقف رفتن درســت نیســت، فراهم کردن 
فضای باز عزاداری مشــکل اســت پس امسال 
با این مشــکالت اصــاًل صورت مســئله را پاک 
کنیم و مجالــس روضه خوانــی و هیئات عزای 

سیدالشهدا )علیه السالم( را اقامه نکنیم.
* اآلن از عقب نشــینی کســانی کــه مدعــی 
عشق امام حسین)ع( هستند بیشتر وحشت 
داریم تا افــرادی که بخواهنــد مانع عزاداری 
بشوند؛ تمام دستگاه های کشور اآلن آماده اند 
برحســب جلســات متعدد و مذاکراتــی که با 
مســئوالن مختلف اســتان داشــتیم، بــا همه 

ظرفیت آماده اند اقامه 
عزای سیدالشهدا)ع( 
مجلــس  یــک  از  را 
کوچــک روضه خوانی 
تــا اقامــه عــزا در میان 
خیابان ها، این را حتمًا 
برحسب دستورالعمل 
ســتاد مقابله بــا کرونا 
کمــک کننــد و احیــا 
شــما  بــرای  کننــد، 
هیچ عذری نیســت که خدای نکرده امســال 
بخواهید برنامه عزاداری همه ســاله خودتان 
را تعطیل کنید، چــه در هیئات، چه در منازل 
و چه در مجالــس خصوصی منتهــا در فضای 
باز باشــد، آموزش وپــرورش تمام مــدارس را 
در اختیــار هیئــات، حســینیه ها و عــزاداران 

گذاشــته برای این که در فضای بــاز عزاداری 
کننــد، شــهرداری گفتــه تمــام معابــر آماده 
اســت که حتی اگر افرادی بخواهند از معابر 
و خیابان ها اســتفاده کنند، آن معابر را آماده 
کردند بــرای این کــه در فضای باز عــزاداری 
کنند، جلوه عزاداری در فضــای باز به مراتب 
بیشتر از عزاداری در فضای بسته است و شما 

عقب نشینی نکنید.
* شــما که نذر دارید، نــذر بایــد به عینه اجرا 
شــود مگر زمانی که اجرای نذر محال باشــد 
و عسر و حرجی باشد که شــما نتوانید از پس 
آن بر بیایید و نذر را بــه کار دیگر منتقل کنید 
ولی اآلن نــه محال اســت، نه عســر و حرجی 
وجود دارد، وضع هوا آمادگی دارد و همه هم 
حاضرند به شما کمک کنند تا در اقامه عزای 

سیدالشهدا)ع( کوتاهی نورزید.

اخبار

شهرستان ها

جلوگیری از خروج ۴00 رأس دام 
در مرز درگز

فرمانده هنگ مرزی درگز، از توقیف 400 رأس دام 
توســط مرزبانان این هنگ هنگام خــروج از مرز خبر 
داد. سرهنگ »فرج قنبری« گفت: در راستای کنترل 
و پایــش مرز، طــرح مهــار مرز توســط عوامل گشــت 
واحدهای مرزی این فرماندهی اجرا شد؛ در این طرح 
400 رأس دام که در حال نزدیک شدن به نوار مرزی 

بودند ، تحت کنترل قرار گرفتند.

 گالیه گنابادی ها از
  قرار گرفتن گناباد 

در فهرست تبعیدگاه های کشور
صفــری - تعــدادی از مــردم و مســئوالن شهرســتان 

گنابــاد از قرارگرفتــن ســه دهه  ای نــام این شــهر در 
فهرست تبعیدگاه های کشور گالیه کردند. به گزارش 
»خراســان رضــوی«، حجت االســالم صادقی نســب 
امام جمعه گناباد در خطبه های نمازجمعه درخواست 
مردم را برای حذف گناباد از فهرست تبعیدگاه های 
کشور  مطرح کرد و صفایی نماینده گناباد و بجستان 
در مجلس شورای اسالمی گفت: ســه دهه است که 
گناباد درفهرست شــهرهای تبعیدگاهی قرار دارد و 
حتما باید وزیر کشــور در این زمینــه تجدیدنظر کند. 
قربانی فرمانــدار گناباد نیز گفت: مــردم اعتراضات 
خود را به فرمانــداری منعکس کرده انــد که از طریق 

انعکاس به مسئوالن پیگیری خواهم کرد.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان:

 دوچرخه سواری بانوان
 در معابرعمومی تربت جام  

ممنوع است
حقــدادی- دبیــر ســتاد امربه معــروف ونهــی ازمنکر 

تربت جام گفت: براساس مصوبه ستاد امربه معروف 
ونهــی از منکــر و همچنیــن فتــوای مراجع تقلیــد 
دوچرخه سواری بانوان در معابر و اماکن عمومی و در 
منظر عام از افعال حرام و در شهرستان ممنوع است . 
امیرذاکری افزود: در صورت رویت دوچرخه سواری 
بانوان ابتدا راکبان ارشاد خواهند شد و درصورت عدم 
تمکین دوچرخه توقیف و به پارکینگ منتقل می شود. 
وی یادآورشــد: شــورای اســالمی شهر و شــهرداری 
موظف شدند برای ایجاد نشاط ، سرگرمی ، شادابی 
ودوچرخه سواری بانوان، فضایی مناسب آماده کنند.

آیت ا... علم الهدی در خطبه مجازی 24 مرداد: 

دشمن به دنبال مسئله دار کردن تعظیم شعائر است 

آیت ا... علم الهدی در دیدار با فرمانده ناجا:

نیروی انتظامی ضامن اجرای مراسم عزاداری محرم است
آیت ا... علم الهدی گفت: نیــروی انتظامی ضامن اجرای مراســم عزاداری محرم اســت. به 
گزارش Alamolhoda.com ، امام جمعه مشــهد در دیدار با سردار اشتری فرمانده نیروی 
انتظامی کشور و فرماندهان ناجای استان اظهار کرد: امسال بسیاری از مردمی که عزاداری 
محرم را در خانه هایشــان برگزار می کردند به خاطــر این ویروس منحوس و شــرایط اجرای 
پروتکل های بهداشتی، امکان این کار را ندارند، شما عزیزان ضامن اجرای مراسم عزاداری 
محرم هستید، اگر یک آرامش و اطمینانی از ناحیه نیروی انتظامی به مردم داده شود، مردم 
می توانند با آرامش و با رعایت پروتکل های بهداشــتی به مراســم عــزاداری محرم بپردازند، 
همین طور که جشن عیدغدیر با وجود تمام محدودیت ها بسیار باشکوه برگزار شد. وی تصریح 
کرد: شــورای هیئات با همکاری نیروی انتظامی کمک کنند تا مردم بدون نگرانی و دغدغه 
مراسم محرم را برگزار کنند، خداراشکر در خراسان رضوی تمام دستگاه ها با هم همراهی و 
هماهنگی دارند که به نظم استان کمک شایانی می کنند.همچنین به گزارش ایرنا، فرمانده 
انتظامی جمهوری اســالمی ایران نیز در این دیدار گفت: پلیس با رعایت دستورالعمل های 
بهداشتی و برقراری نظم و امنیت کامل مراسم محرم و صفر در کنار مردم و همراه آن هاست. 
سردار اشتری افزود: پلیس برای برگزاری باشکوه مراسم محرم و تاسوعا و عاشورای حسینی 

آمادگی کامل دارد و طرح های ویژه ای در این زمینه در دستور کار نیروی انتظامی است.

خبر مرتبط



 روزنامه 
 سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی 

خراسان رضوی

گزارش

مسعود حمیدی 

پالن اول؛ در ســایت های فروش آنالین از جملــه »دیوار« 
و »شــیپور« دنبــال یخچال دســت دوم می گردیــد. نتیجه 
جست وجوی شما، آگهی فروش انواع کولرگازی، یخچال 
و تلویزیــون برندهــای معتبــر بــا گارانتــی و نصــف قیمت 
بازار اســت! پالن دوم؛ پیامک تبلیغاتی برای شما ارسال 
می شــود، بــاز می کنید و متــن پیامــک از این قرار اســت: 
»فــروش کولــرگازی اصــل با نصــف قیمــت بــازار«.   این 
موارد، برای زوج جوان که در چنین شرایطی نمی توانند  
لوازم خانگی آشپزخانه خود را کامل کنند، برای پدری که 
می خواهد جهیزیه دخترش را تأمین کند یا پدر خانواده ای 
که یکی از لوازم خانگی خانه اش سوخته است و قادر نیست 
زیرفشار ســنگین اقتصادی فعلی کشــور، یخچال یا کولر 
جدید خریداری کند، وسوسه کننده است، جریان چیست؟
به گزارش »خراسان رضوی«، اواخر سال 97 بود که با تشدید 
تحریم های ظالمانه آمریکا علیه ملت ایران، شــاهد خروج 
شرکت ها و تولیدی های بزرگ از کشور بودیم؛ لوازم خانگی 
تولیدی توسط برندهایی مانند »ال جی«، »سامسونگ« و... 
ازجمله این شرکت ها بودند که از سال 98 به طور کامل رخت 
از کشور بستند. اما باگذشت حدود 2سال از کوچ این برندها 
از بازار ایران، بازهم شاهد خرید و فروش انواع لوازم خانگی 
این برندها به شــیوه های مختلف در بازار مشــهد هستیم. 
یکی از روش هایی که فروشندگان این کاالها برگزیده اند، 
عرضه آن  از طریق سایت های فروش آنالین در کشور است. 
به یکی از این ســایت های اینترنتی معروف سر می زنیم و با 
آگهی دهنده چند مــورد از آگهی های فــروش کولرگازی و 

یخچال برندهای مطرح تماس می گیریم.
خــود را نماینــده پخــش کولــر و یخچال هــای برندهــای 
مطرحی که هم اکنــون به صورت رســمی در بــازار ایران 
حضور ندارد، معرفی می کند.... درباره قیمت، گارانتی 
و نوع تحویل ســؤال می کنیــم که می گویــد: کولرهای ما 
دو نوع است؛ یک نوع آن ها شرکتی اند و دارای گارانتی و 
برگ سبز گمرک اند، یک نوع هم داریم که در واقع گارانتی 
است اما برگه سبز ندارد و شرکتی نیست؛ به همین دلیل 
حدود دو یا سه میلیون تومان قیمت شان کمتر است. وی 
می افزاید: شما هرکدام را الزم داشــتید سفارش بدهید 
ما برایتــان می آوریــم در منزل، چــون از گمــرک نمی آید 
قیمت شان پایین تر است، شما بپسندید بعد از نصب پولش 

را در منزل پرداخت می کنید.

گارانتی هایی که یا وجود ندارد یا تشابه اسمی است	 
بــا آگهی دهنــدگان بعــدی کــه تمــاس می گیریــم، بــه 
همین منــوال هرکدام خــود را نماینده پخــش با ضمانت 
شرکت هایی با اسامی مختلف  معرفی می کنند که انواع 
کولر، یخچال برندهای مختلف مانند ال جی، سامسونگ، 
اوجنــرال و دیگر برندهــای معتبر را عرضــه می کنند، اما 
وقتی اسم این شرکت ها را جســت وجو می کنیم یا اسم و 

اطالعاتی از آن ها نیســت یا وقتی با این شرکت ها تماس 
می گرفتیم اعالم می کردند که تشابه اسمی است و آن ها 

چنین رویه ای ندارند.
با شماره ای که در پیامک تبلیغاتی برای فروش لوازم خانگی 
ــده اســت نیز تماس  ــال ش با نصف قیمت بــرای مــان ارس
می گیریم؛ پیش شماره موبایل اعالم شده متعلق به غرب 
کشور است. می گوید: »کولرگازی و یخچال با هر برندی که 
می خواهید برای شما ارسال می کنیم در منزل و بعد از نصب 
شما هزینه اش را پرداخت می کنید، ارسال رایگان است«. 
قیمت را که اعالم می کند واقعًا خیلی پایین تر از قیمت فعلی 
بازار است، می گوید: »دلیل پایین بودن قیمت ها، واردات 

آن ها بدون پرداخت عوارض گمرک است.«

خیال تان راحت که کاالها قاچاق است	 
در ادامه با یکی از نمایندگی های معتبر فروش برندهای 
لوازم خانگــی خارجی نیز تمــاس می گیریــم. می گوید: 
خیالتــان را راحت کنم اگــر محصولی از شــرکت ال جی 
خریــداری کردیــد و ضمانــت »جــی پــالس« نداشــت یا 
محصولــی از شــرکت سامســونگ خریــداری کردید که 
ضمانــت »ســام« نداشــت، بدانیــد آن محصــول قاچــاق 
اســت و هیچ یک از این اســم هایی که به عنــوان گارانتی 
اســم می برنــد، معتبــر نیســت. ایــن دو برند تنها توســط 
این دو شــرکت ضمانــت معتبــر و نماینده عرضــه دارند و 
بقیه یا محصوالت ایرانی اســت که با اســم برند خارجی و 
دســت کاری و نصب لوگــوی خارجی و گاه بــا موتورهای 
دســت دوم غیراصــل به عنــوان برندهای مشــهور عرضه 
می شود یا محصوالتی است که به صورت قاچاق از مرز بانه 

و دیگر مرزها وارد کشور می شود.

تمام این لوازم خانگی قاچاق است	 
رئیس اتحادیــه لوازم خانگی مشــهد نیز در ایــن زمینه به 
»خراســان رضوی« می گوید: تمامــی لوازم خانگی که در 
ســایت هایی مانند دیــوار و امثــال آن به فــروش می رود، 
قاچاق اســت و به هیچ وجــه ما آن هــا را تاییــد نمی کنیم. 
رزقیان می افزایــد: ما بارها بــه پلیس فتا گــزارش تخلف 
این سایت ها را ارائه کردیم، شــهروندان مکرر با ما تماس 
می گیرند که مثــاًل یک یخچال خریــداری کردنــد و از ما 
می خواهند که پاسخ گو باشیم؛ درحالی که ما به هیچ وجه 

فروش لوازم خانگی در این سایت ها را تایید نمی کنیم.

ضمانت نامه ها معتبر نیست	 
وی تأکیــد می کنــد: این که گفته می شــود کولــرگازی یا 
یخچالی دارای ضمانت است و اسم هایی را نام می برند، 
صحت ندارد و این ضمانت نامه ها نامعتبر اســت؛ درواقع 
این لــوازم به صــورت قاچاق از مــرز بانــه وارد کشــور  و از 
طریق این ســایت ها به مشــتریان فروخته می شود و هیچ 
پشــتوانه و ضمانتی ندارد، درحالی که لوازم خانگی باید 
اصالت و شناسه داشته باشــد؛  ما موارد زیادی را در شهر 
مشهد شناســایی کردیم که آدرس آن ها در ســایت دیوار 

مثــاًل ابوطالب، اقبال الهوری، قاســم آباد و... ذکرشــده 
بود اما زمانــی که برای بررســی به این آدرس هــا مراجعه 
کردیــم، متوجه شــدیم آدرس ها ســاختگی بوده اســت و 
گزارش این تخلف ها را هم به نهادهای ذی ربط داده ایم. 
رئیــس اتحادیــه لوازم خانگــی مشــهد تصریــح می کند: 
مردم بایــد بدانند از ســال 98 تاکنــون ما اصــاًل واردات 
برندهای خارجی نداشــته ایم؛ برندهایی مانند اوجنرال 
اصاًل نمایندگــی در مشــهد نــدارد، لوازم خانگی ال جی 
و سامســونگ نیز حدود 2 سال اســت که از کشور خارج  و 
لوازم خانگی »جی پالس« و »سام« جایگزین شده اند و هر 
لوازم خانگی که به اسم این دو برند خارج از این دو شرکت 
و نمایندگی عرضه می شود، کاالی تقلبی یا قاچاق است.

تقلبی هستند!	 
اما دبیر شورای کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان 
معتقد است عمده این لوازم خانگی عرضه شده، تولید داخل 
یا کاالهای تعمیرشده ای است که خریداران با تصور این که 
کاالها هم اصل بوده و هم ارزان، آن  را خریداری می کنند. 
وی می افزاید: البته برخی از این کاالها از سمت بانه می آید 
ما نمی گوییم نمی آید. فرزاد فرد درباره عرضه این کاالها در 
سایت ها و فضای مجازی نیز می گوید: با شیوع ویروس کرونا 
کسب وکارهای اینترنتی رونق پیدا کرد اما قوانین مربوط 
به این حوزه ابهاماتی داشته اســت که به تازگی در کارگروه 
پیشگیری قوه قضاییه مصوباتی درباره عناوین مجرمانه در 
فضای مجازی احصا و به دستگاه های ذی ربط ابالغ شد؛ از 
سویی فعالیت این سایت ها مانند دیوار یا شیپور و امثال آن 
به صورت ملی است و برخورد با آن ها پس از شناسایی توسط 

ضابطان و کاشفان با پلیس فتاست.

گارانتی ها صوری است	 
وی می افزاید: وظیفه کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز، 
جرم انگاری این گونه فعالیت هاست که انجام شده است 
و به دستگاه ها نیز ابالغ شد؛ از سویی باید توجه داشت 
گارانتی هایی که در این آگهی ها اعالم می شود، صوری 

است. یعنی هم کاال و هم گارانتی ارائه شده تقلبی است.

زیرساخت ها فراهم نیست	 
دبیر کمیســیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز اســتان درباره 
نحوه پیگیری، شناســایی و برخــورد بــا آگهی دهندگان 
لوازم خانگی قاچاق در سایت ها و فضای مجازی می گوید: 
دســتگاه های وظیفه مند مانند نیروی انتظامی، سازمان 
صمــت و... پــس از شناســایی این ســایت ها، آن هــا را به 
پلیس فتا معرفی می کنند تا برخورد الزم انجام بگیرد اما 
به دلیل این که برخی زیرساخت های الزم فراهم نیست، 
شاید این ها )عرضه کنندگان کاالی قاچاق در سایت های 
اینترنتی( هنوز دارنــد جوالن می دهنــد و کار می کنند. 
فرزاد فرد تصریح می کند: انبارهای آگهی دهندگان معلوم 
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نیســت در کدام نقطه کشــور مستقرشــده است، 
شناســایی این مراکز هم بر عهده پلیس فتاست و 
اگر این انبارها در مشهد مستقر باشد برخورد الزم 
صورت می گیرد، اما با توجه به گستردگی فعالیت 
این نوع آگهی دهندگان،  اگر مثال امروز یک سایت 
را می بندیم فردا از جای دیگری سر درمی آورند و 
برخورد با این ها انرژی و تــوان باالیی را می طلبد 
که شــاید هنوز در این حد آمادگی کســب نشــده 
است. وی می افزاید: درگذشــته تا کاالیی کشف  
و مشخص نمی شد که قاچاق است، جرمی اثبات 
نمی شــد اما اآلن با ابالغ های صورت گرفته حتی 
برای تبلیغ این کاالها هم جرم انگاری شده است.

برای سایت های آگهی دهنده جرم انگاری 	 
شده است

وی درباره ســایت هایی کــه اجــازه می دهند این 
آگهی ها منتشر شود و تبلیغ صورت بگیرد نیز می 
گوید: بــرای این ســایت ها نیز جرم انگاری شــده 
است و برخورد با آن ها باید صورت بگیرد. درواقع 
اگر تبلیغی برای کاال صورت می گیرد باید حتمًا از 
مبادی رسمی کشور واردشده باشــد، در غیر این 

صورت با سایت تبلیغ کننده برخورد خواهد شد.

ورود تنها با شکایت ممکن است	 
معاون دادســتان عمومی و انقالب مرکز اســتان 
در امور فضــای مجازی نیــز با بیان این کــه در این 
معاونــت بــه موضوعــات جرایــم رایانــه ای مانند 
کالهبرداری های اینترنتی رسیدگی می شود، به 
»خراسان رضوی« می گوید: این که خریدوفروش 
غیرمجــاز در ایــن فضــا صــورت می گیرد حســب 
مــورد رســیدگی می شــود، دربــاره ســایت دیوار 
اقدامات متعــددی که صورت گرفتــه، بحث عدم 
قیمت گــذاری و امثــال آن بوده اســت امــا درباره 
خریدوفــروش مگــر این که اقــدام کالهبــرداری 
صورت گرفته باشد تا ما ورود کنیم، صرف این که 
یخچالی در آن جا فروخته می شــود ما نمی توانیم 
ورود کنیم و به عنوان کاالی قاچاق برخورد کنیم، 

بنابراین باید دســتگاه های ذی ربط قاچاق بودن 
کاالی عرضه شــده را بــه ما اعــالم کنند تــا اقدام 
صورت بگیرد. ولی قنبــری راد می افزاید: این که 
امروز بخشی از معامالت در ســایت دیوار و امثال 
آن انجــام می شــود، چــاره ای نیســت و در بســتر 
مجازی معامــالت صورت می گیرد و تــا زمانی که 
شاکی خصوصی نداشته باشد ما ورود نمی کنیم، 
به تازگــی هم کــه قانــون کاهش مجــازات حبس 
ابالغ شــد، کالهبرداری های زیــر 100 میلیون 
تومان قابل گذشت شد و قابل گذشت ها با شکایت 
شــاکی خصوصی قابل پیگیــری است؛ســابقًا ما 
می توانســتیم به کالهبرداری ورود کنیم اما اآلن 
نیازمند شکایت شاکی خصوصی است. سرپرست 
دادسرای ناحیه 7 مشــهد درباره اظهارات رئیس 
اتحادیه لوازم خانگی مشهد مبنی بر مراجعه مردم 
به این اتحادیه و گالیــه آن ها از فاقد ضمانت بودن 
این کاالها می گوید: در سایت دیوار ما نیز هشدار 
مانورهای متقلبانه را داده ایم ، اگر کاالیی قاچاق 
باشد باید شــاکی خصوصی باشــد و بعد از اثبات 
قاچاق بودن کاال در محل ارسال این محموله مثاًل 
بانه در اســتان ارومیه رســیدگی می شود. قاضی 
قنبری تصریح می کند: پیشگیری و مجازات باید 
با همدیگر هماهنگ باشند، بانه چرا این مسئله را 
رها کرده است؟ یخچال که کاالیی نیست که کسی 
بتوانــد آن را در جیب خــود بگــذارد، نظارتی اگر 
آن جا صورت بگیرد و انبارها چک شود این اتفاق ها 
رخ نمی دهد. مشکل ما در حوزه پیشگیری است و 
اگــر کاالی قاچاقی در حوزه های مــرزی ما وجود 
دارد، دســتگاه های ذی ربــط بایــد فعال تــر عمل 
کنند، اما به خاطر این که اقتصاد شهرهای مرزی 
رونق پیداکند سخت گیری ها زیاد نیست ولی اگر 
عزم وجود داشته باشد کار به سایت دیوار نخواهد 
کشــید، قانون هم اجازه ورود به ما نمی دهد مگر 

این که شکایتی وجود داشته باشد.
در ادامــه با رئیس پلیــس فتای اســتان هم تماس 
گرفتیم که اعالم شد بعد از تکمیل گزارش توسط 
معاونت مربوط، پیگیری هــا و برخوردهای انجام 

شده توسط این نهاد اعالم می شود.

سایت هایی که وجودشان نیاز است اما...	 
اگرچــه وجــود و فعالیت ســایت های واســطه ای 
ماننــد دیــوار، شــیپور و امثــال آن الزم و ضروری 
است و در فعالیت آن در مدار قانون شکی نیست، 
امــا ضــرورت وجــود قانــون مــدون در خصــوص 
جرم انــگاری فعالیــت قاچاقچیــان از طریــق این 
ســایت ها نیز کامال محسوس اســت. شاید برخی 
ســهل انگاری ها در برخورد با قاچاق کاال زمینه را 
برای جوالن متقلبان و قاچاقچیان لوازم خانگی در 
این ســایت ها نیز فراهم کرده است که باید بیشتر 

مورد توجه قرار گیرد.

اگر مثال امروز 
یک سایت را 

می بندیم فردا 
از جای دیگری 
سر درمی آورند 

و برخورد با 
این ها انرژی 
و توان باالیی 

را می طلبد که 
شاید هنوز در 

این حد آمادگی 
کسب نشده 

است

اگر عزم وجود 
داشته باشد 
کار به سایت 

دیوار نخواهد 
کشید، قانون 

هم اجازه ورود 
به ما نمی دهد 

مگر این که 
شکایتی وجود 

داشته باشد
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