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چهارشنبه  3آذر 1400

 24نوامبر ۲۰۲۱

 18ربیعالثانی 1443

سال سی و چهارم

شماره 9679

تعیین تکلیف کاالهای قاچاق متروکه در خراسان جنوبی
حجتاالسالم علی نسایی زهان بیان کرد :با بازدیدهای
صورت گرفته پیگیریهای الزم در خصوص وضعیت
انبارهای اموال تملیکی انجام شده است.
به گزارش ایسنا ،وی با بیان اینکه ماندن این کاالها به
ضرر کشور و مردم است ،افزود :این موضوع به صورت
جدی در استان رصد میشود و نتیجه نهایی را به مردم

دادستان عمومی و انقالب مرکز خراسان جنوبی با بیان
اینکه تاکنون  ۹میلیارد تومان از اموال قاچاق توقیفی
فروخته شده و هنوز  ۱۲میلیارد تومان دیگر در انبارها
وج ــود دارد ،تصریح ک ــرد :در شهرستا نها نیز باید
کاالهایی که به عنوان قاچاق جمعآوری شده به سرعت
تعیین تکلیف شوند.

به گزارش قدس ،مدیر امور آب و فاضالب شهرستان
خواف از آغاز عملیات اجرای خط انتقال آب از
چاههای شماره 7و 8شهر خواف خبر داد.

رئ ــی ــس م ــرک ــز تــشــخــیــصو
پیشگیری از جرایم سایبری
پلیس فتای ناجا نسبت به
کــاهــبــرداری بــا عــنــوان حـراج
جمعه ســیــاه در کــانــالهــا و
گروههای شبکههای اجتماعی
به کاربران فضای مجازی هشدار داد.

◾

◾مراقب جمعه سیاه باشید
به گــزارش قــدس به نقل از پایگاه اطالعرسانی
پلیس فتا ،سرهنگ دوم علیمحمد رجبی در
تشریح ماجراگفت:چند سالیاست کهبه تقلید
ازفروشگاههایغربیشاهدتبلیغاتبلکفرایدی
( )Black Fridayیا حراج جمعه سیاه در فضای
مجازی و شبکههای اجتماعی هستیم که در
آخرین جمعه ماه نوامبر برابر با  5آذر ماه امسال
برگزار میشود.
رئیس مرکز تشخیصو پیشگیری از جرایم
سایبری پلیس فتای ناجا در ادام ــه بیان کرد:
هرساله نیز پس از برگزاری جمعه سیاه شاهد
ل توجهی از مردم به
واصل شدن شکایتهای قاب 
خاطر کالهبرداریهای صورت گرفته در خریدهای
برخط با این عنوان هستیم.
سرهنگ رجبی افزود :شیادان سایبری با تقلید
از فروشگاههای آنــایــن معتبر و بــا تخفیفات
چشمگیر و همچنین رو شهـ ــا و شــیــو ههــای
اغواکننده توجه کاربران فعال در فضای مجازی
را جلب کــرده و آنهــا را به سمت دام پهن شده
خــود هدایت میکنند.رئیس مرکز تشخیص
و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتای ناجا
در تشریح برخی روشهــای سودجویانه در این
زمینه بیان کرد :برخی از فروشندهها با استفاده
از شیوه حراج جمعه سیاه کاالهای قدیمی خود را

اعالم خواهیم کرد.
دادستان عمومی و انقالب مرکز خراسان جنوبی با بیان
اینکه تاکنون  ۹میلیارد تومان از این اموال فروخته شده
و هنوز  ۱۲میلیارد تومان دیگر وجود دارد ،تصریح کرد:
در شهرستانها نیز باید کاالهایی که به عنوان قاچاق
جمعآوری شده سریعا ًتعیین تکلیف شوند.

سیدحسن رضائیان گفت :با توجه به قرار گرفتن
شهر خواف در نقطه سر به سر تولید و مصرف و
همچنین شرایط تنش آبی در تابستان گذشته با
پیگیریهای صورت گرفته برای تأمین آب شرب
پایدار اقدام به برگزاری مناقصه و جذب پیمانکار

خروج شهر خواف از تنش آبی
با حفر دو چاه

خبر خوب

ویژهنامه 4058

برای اتصال چاههای جدیدالحفر خواف به مخازن
ذخیره آب شرب شد .او افزود :این پروژه با اعتباری
افزون بر73میلیارد ریال شامل حفر و تجهیز دو
حلقه چاه ،اجرای4.2کیلومتر خط انتقال ،اجرای
شبکه برقرسانی به طول600متر و همچنین خرید

◾

رئیس مرکز تشخیصو پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا هشدار داد

کالهبرداری
در پوشش «جمعه سیاه»

گزيده

هر ســاله پس از برگزاری جمعه سیاه شاهد واصل شــدن شکایتهای
قابلتوجهــی از مردم بــه خاطــر کالهبرداریهای صــورت گرفته در
خریدهای برخط با این عنوان هستیم.

بهراحتی به فروش میرسانند بهطوریکه کاالی
تبلیغشده در فضای مجازی با کاالی تحویل داده
شدهبهمشتری،ازنظرکیفیتوجنسکاالبسیار
متفاوت است .برخی دیگر از فروشندگان قیمت
کاالهای خود را آنقدر باال میبرند که با اعمال
تخفیفهای ویژه روی آنها باز هم به سود خود

قالی و مبل شوئی

عدالتیان

میرسند.
سرهنگ رجبی از عدم ارســال کــاالی خریداری
شده ب ه عنوان روشی دیگر از کالهبرداری در روز
جمعه سیاه نام برد و گفت :در بسیاری از مواقع
کالهبردار پس از دریافت بیعانه یا حتی وجه
کامل دیگر پاسخگوی فرد نیست.

قالی و مبل شوئی
رف

نمونه

وگ
ری

تح
ت پو
بیمه ا شش
ی
ران

یکی از مسئوالن ســازمــان جــمـعآوری و فــروش امــوال
تملیکی خراسان جنوبی نیز اعالم کرده است :از ابتدای
ســال جــاری تاکنون یک هــزار و  162پــرونــده قاچاق با
افــزایــش  ۱۰درص ــدی نسبت بــه ســال گذشته در این
سازمان ثبت شده که  ۶۱۵فقره از این تعداد در مسیر
انجام قرار گرفته است.

◾اطالعات خود را باال ببرید تا دور نخورید
این کارشناس سایبری از خرید حضوری ب ه عنوان
بهترین راهکار برای جلوگیری از کالهبرداری اشاره
کرد و گفت :در صورت خرید اینترنتی به آدرس
 URLسایت دقت کنید که با  httpsشروع شده
باشد .همچنین برخی از مرورگرها یک نماد قفل
در جلو آدرس وب دارنــد تا نشان دهند سایت
ل اعتماد است.
دارای گواهی امنیتی قاب 
ن حال ،حتی وبسایتهای جعلی
وی گفت :با ای 
نیز میتوانند از این ویژگیهای امنیتی بهعنوان
راهی برای فریب دادن شما برای اینکه فکر کنید
سایتی قانونی است ،استفاده کنند.
وی در ادامــه افــزود :به دنبال برخی نشانههایی
باشید که نشان میدهد سایت غیرواقعی است
مثال ًآدرس URLآنطور که انتظار میرود نیست،
یا قیمت برخی اجناس را آنقدر پایین میآورند که
ی که با واقعیت
خریدار را وسوسه کنند در صورت 
جــور درنــمـیآیــد .همچنین اگــر سایتی از شما
روشهــای پرداخت غیرعادی میخواهد ،باید
به آن شک کنید مثال ًسایتی که از طریق کارت
به کارت یا دریافت بیعانه درخواست پرداخت
میکند ب ه احتمالزیاد کالهبرداری است.
این کارشناس سایبری به کاربران توصیه کرد:
از فروشگاهها و سایتهای معتبر که دارای نماد
اعتماد الکترونیکی هستند خرید کنند و به
هی چ وجه به فروشگاههای شبکههای اجتماعی
اعتمادنکنند.
سرهنگ علیمحمد رجــبــی در پــایــان گفت:
هموطنان عزیز میتوانند با مراجعه به سایت
پلیس فتا به آدرس  www.cyberpolice.irاز
جدیدترین شگردهای مجرمانه مطلع شده و
مجرمان سایبری را در رسیدن به اهدافشان
ناکام بگذارند.

ممـتاز ایران

قالی شویی

قالی شوئی

ف
وگری

تحت پوشش بیمه ایران،

ع
سرویس دهی در تمام نقاط شهرضو در

واحد نمونه سال88و89

/1400971ط

دامداری میرزایی
/1407358ط

09159829884

/1404113ط

/1400969ط

/1406617ط

پرده و مبلمان

/1402996ج

 / 1405526ج

/1406717ج

09388004139-09156004139

/1400869ج

تلقی و پارچه ای
تحویل  24ساعته

آهن آالت ساختمانی
به باالترین قیمت

09158012802
کارگر ساده

قنادی نون

/1401808ج

/1408079ج

نعیمی

/1405747ج

/1407530ط

/1403777ج

/1407882ج-

09391349562

آژانسهای مسافرتی

کیش  -قشم

تضمین پایین ترین نرخ تور

آترینا پرواز 37604809

/1405866ط

معلم دوم ابتدایی تا کنکور
تخصصی عربی،انگلیسی ،ادبیات
مشاوره و شهریه توافقی
آموزشگاه سنجش 09154188220

در،پنجره وکابینت
خورده ریز وغیره

قبل ازمراجعه تماس گرفته شود
آدرس:پیامبراعظم 91

درقنادی باحقوق قانون کار
ساعت کاری  7:تا 15

تلفن تماس دفتر مشاور امالک09153102714 :
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد
قابل توجه همشهریان گرامی
به اطــالع میرســاند آقــای ابوالفضل ســاالری
جنیدآبادی
مســؤول دفتر مشاوره امالک به عضویت 5849
به نشانی :طالب بولوار ابوریحان پ 310
مش��ارالیه درخواس��ت کن��اره گی��ری را دارند
ل��ذا از کلیه متعاملینی که در دفتر مش��ارالیه
مدارکی دارند خواهشمند است جهت تسویه
حس��اب حداکث��ر ظرف م��دت  30روز از تاریخ نش��ر آگه��ی به محل
فوقالذک��ر مراجعه و مدارک خود را تحویل بگیرند .الزم به توضیح
اس��ت در صورت ع��دم مراجعه در زمان فوق یا عدم اعالم ش��کایت
خود از مش��ارالیه ،اتحادیه هیچگونه مسؤولیتی در قبال مشکالت و
ادعایهای احتمالی بعدی نخواهد داشت.
تلفن تماس دفتر مشاور امالک09153205464 :
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد
قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع میرساند آقای علیرضا ارحمی
دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 132
بــه نشــانی :بلــوار صبا فلکــه صبا به ســمت
شهرک ابوذر امالک ثامن االئمه
مش��ارالیه قصد کنارهگیری از ش��غل خود را
دارن��د ل��ذا از کلی��ه متعاملینی ک��ه در دفتر
مش��ارالیه مدارکی دارند خواهش��مند است
جهت تسویه حس��اب حداکثر ظرف مدت 30
روز از تاری��خ نش��ر آگه��ی به مح��ل فوقالذکر
مراجع��ه و م��دارک خود را تحویل بگیرند .الزم به توضیح اس��ت در
ص��ورت عدم مراجع��ه در زمان فوق ی��ا عدم اعالم ش��کایت خود از
مشارالیه ،اتحادیه هیچگونه مسؤولیتی در قبال مشکالت و ادعاهای
احتمالی بعدی نخواهد داشت.
تلفن تماس دفتر مشاور امالک09155091632 :
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

/1408087ر

آموزشگاههای
تخصصی

خرید و فروش
ضایعات

نیروی کارجوان جهت کار

09354604745

کارگرماهر

/1403734ج

بلوارسجاد،فضای VIP

09380904479
کاور مبل صدف

آهن ،آلومینیوم،
مس ،برنج
کارتن ،الک و غیره

09155590633

خریدارضایعات

مشهد کاور قدیم

 09157799971سعیدی

خرید ضایعات
09035480162

طلق وپارچه -بدون پرو(18سال سابقه )

سالمندان مهروماه
خدمات باکیفیت کادر مجرب
36024166-09154077916

باالترین قیمت

با تضمین درامد روزانه
از  250تا 600هزارتومان
سریعا نیازمندیم

/1408073ج

ترمیم کف سرویس بامصالح

37127137

آهن آالت تخریبی
دروپنجره
لوازم انباری شیرآالت

/1405973ط

وصل اگو

تشخیص ترکیدگی
ونم زدگی بادستگاه

موتور سوار

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع میرساند آقای ابوالقاسم مومنی نوقابی
دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 1288
به نشانی :طالب ابوذر غربی  22پالک 490
مش��ارالیه قصد کنارهگیری از ش��غل خود را
دارن��د ل��ذا از کلی��ه متعاملینی ک��ه در دفتر
مش��ارالیه مدارکی دارند خواهش��مند است
جهت تسویه حس��اب حداکثر ظرف مدت 30
روز از تاریخ نش��ر آگهی به مح��ل فوقالذکر
مراجعه و مدارک خ��ود را تحویل بگیرند .الزم
به توضیح اس��ت در صورت عدم مراجعه در زمان فوق یا عدم اعالم
ش��کایت خود از مش��ارالیه ،اتحادیه هیچگونه مس��ؤولیتی در قبال
مشکالت و ادعاهای احتمالی بعدی نخواهد داشت.

/1408095ط

ویزیت ،فیزیوتراپی،خدمات
پرستاری مراقبت ونگهداری
در منازل وبیمارستان ها
اجاره تجهیزات پرستاری پزشکی
تست زردی نوزادان (فتوتراپی)
بین عبدالمطلب 12و14
پالک 198جنب بانک انصار

به تعداد زیادی

/1404989ج

لوله بازکنی

پیروزی 38764467
ســجاد 38764468
فردوسی 38825264
کوهسنگی 38825264
مطهــری 37285670
معلــم 38764467
وکیل آباد 38764467
عبــادی 37285670
هاشمیه 38825264
هفت تیر 38764467

نبش مطهری جنوبی13

پرستاری سفید باالن

مشهدالرضا

تخلیه چاه
لولهبازکنی و رفعنم

خدمات
پزشکی و درمانی

37285662

خریدضایعات
خاوری

09035130141

پیک احمد آباد

/1404992ج

38464887-09152001021

09157137499-36660883

رضاشهر
38765120 - 09157775600
مطهری شمالی
37323700 - 09151103700

/1407446ج

گوسفند نرینه
سرویس رایگان شبانه روزی

دوره تعمیرات تخصصی موبایل
و تبلت کامال کاربردی
دوره سیستمهای ایمنی حفاظتی
(دزدگیر ،دوربین ،مداربسته ،اعالم
حریق ،آیفون تصویری ،دربهای
برقی ) ،تعمیر لوازم خانگی،
دوره های برق صنعتی و ،PLC
برق ساختمان ،دوره تعمیرات
تخصصی کامپیوتر ،دوره های
 ،ICDLاتو کد ،فتوشاپ و ..
دوره های حسابداری +
نرم افزار ،مهارت های دیپلم
ویژه بازماندگان از تحصیل
آموزشگاه شهریار
با ارائه گواهینامه فنی و حرفه ای

صفارنجیب

صندلی،مبل،میز،ظروف لوکس
فرش  ، Lcd،رقص نور ،باند و....

/1408061ر

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976
ایام تعطیل09155291598

/1407077ط

رفو
 %100اسالمی گری
سرویس دهی به تمام نقاط شهر

36047576
38453887
32243239
09157007410

قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن
به روش کام ًال اسالمی
با سرویس رایگان

دامداری مقدم

/1407915ط

تهـــران

قصابی و دامداری

09151135477-09052375501
09159098896-09030574983

/1405577ج

قالیشویی

شغل مناسب
با کمترین هزینه

/1405858ط

سـید
قالیشوئی

ضایعات فالح

خرید آهن،آلومینیوم،مس و...
شرکت در مزایده

مصطفی

/9910521ج

عدالتیان

ایام تعطیل 09155156953

www.khadamatsaeed.ir

پیک سراسری آشنا

جذب موتورسواربادرآمدروزانه
250الی 500هزارتومان
تمام وقت ونیمه وقت
باپورسانت پایین باسرویس دهی
باالدربهترین موقعیت شهر میدان
شهداداخل امام خمینی 5

یک کارخانه معتبر در زمینه کارهای چوبی واقع در مشهد
نیاز به جذب نیروی پیمانکار نقاش پلی استر و نصاب ام
دی اف با سابقه کاری معتبر را دارد.

از متقاضیان دعوت می گردد جهت هماهنگی با شماره
تلفن  051- 38463831تماس حاصل فرمایند.

/1407534ج

38825747-38595136-37329859
33442201-33680841-32731892
32424971-32135948-9
مدیریت :سید علی

09153012080
09332929495

پورسانت 15درصدتماس با

اجناس کرایه

3

در شهر

/1408099ف

هیچ شعبه دیگری ندارد

جه یک

ات
حادیه

به گزارش ایرنا،
رئیسکل
دادگستری
خراسانرضوی
گفت :معتمدان
محلی و متنفذان
منطقه در کاهش
اختالفها و دعاوی
و ایجاد صلح و
سازش نقش مهمی
دارند که باید از این
ظرفیت مردمی
استفاده بیشتری
بشود.

فراخوان
جذب نیروی پیمانکار

درآمدروزانه  250الی 500

1820

معتمدان محلی
به کاهش
دعاوی کمک
کنند

مشاغل گوناگون

پذیرش موتورسوارتمام وقت

کرایهچی

در تمام نقاط شهرمشهد
بنز ده چرخ و بنز ده تن

فــروش داروهــای مخدر و اقــام غیرمجاز توسط
یک عطاری در تربت حیدریه ،مسئول این واحد
صنفی را به مراجع قضایی کشاند.
ســرپــرســت مــدیــریــت غ ــذا و داروی دانــشــگــاه
علوم پزشکی تربت حیدریه بــه صــدا وسیما
گفت۲۰۰ :قلم داروی مخدر و غیرمجاز به ارزش
۶۰میلیون ریال از یک عطاری در این شهرستان
کشف و ایــن واح ــد صنفی بــه مــراجــع قضایی
معرفی شد.
شیما نصرالهالحسینی افزود :این تعداد داروی
غیرمجاز در بازرسی مشترک کارشناسان این
اداره با کارشناسان ادارۀ صمت از یک واحد
عرضۀ گیاهان دارویی کشف و ضبط شد.
این مسئول با اشاره به اینکه عطاریها فقط یک
واحد صنفی بوده و مجاز به فروش هی چ گونه اقالم
دارویی نیستند ،افزود :متأسفانه فروش داروهای
سقط جنین و مکملها و پودرهای غیرمجاز در
درمان چاقی و الغری از بیشترین موارد تخلف در
تعدادی از عطاریهای شهرستان است.
وی اظــهــار کــرد :همچنین تبلیغات ســوء بــرای
درمانهایپوستیمانندبرطرفکردنلکوفروش
روغنهای گیاهی غیرمجاز در محل مشاهده و
پرونده تخلف این عطاریها به مراجع قضایی
ارجاع شده است.
نصرالهالحسینی در پایان از مــردم خواست از
خرید هر گونه قرص یا دارو از این صنف خودداری
کنند و در صورت مشاهده این اقالم ،مراتب را با
کارشناسان این اداره با شماره تماس ۵۲۳۱۳۰۷۰
داخلی ۱۱۲در میان بگذارند.

/1407761ج-

عدالتیان
ر

تخلیه چاه سعید

خط قرمز
کشف داروهای مخدر
از یک عطاری!

پیک سراسری
شهرگشت

/1400972ط

38705347 - 32701313
تحت پوشش بیمه ایران 37490284-36612764
37490231-37329705-37336060
33851235 - 32426635
 35130473-32762877ایام تعطیل 36612586-38822500 09155092518
سرویس سراسر شهر رفوگ
ری  32298080-35024040شستشو  %100اسالمی  32765551-32135956ایام تعطیل 09155004693 - 09025004693

لوله است .مدیر امور آب و فاضالب شهرستان خواف
ادامه داد :با اجرای پروژه مذکور30لیتر بر ثانیه
به توان استحصال آب شرب شهر خواف افزوده
میشود و در نتیجه آن ضمن جبران کسری آب ،از
شرایط تنش آب در پیک مصرف خارج خواهد شد.

پیکموتوری

سرویس دهی
تمام نقاط شهر

قاچاق

