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سال سی و چهارم

جمعآوری ۱۶۳متکدی در بیرجند

مدیر مجتمع فوریتهای اجتماعی شهرداری بیرجند
گفت:ازابتدایامسالتاکنون ۱۶۳متکدیدرشهربیرجند
با همکاری نیروی انتظامی جمعآوری و برای ساماندهی به
مجتمعفوریتهایاجتماعیاینشهرداریمنتقلشدند.
منصوره امیرآبادی اظهار کرد :از این تعداد  ۹۱نفر مرد و
 ۷۲نفر زن بودند که در بین آنها دو متکدی حرفهای وجود

داشت .وی با اشاره به اینکه پس از جمعآوری متکدیان،
کــار ساماندهی آنهــا انجام مـیشــود ،گفت :از ابتدای
امسال  ۲۸متکدی به خانوادههایشان و  ۱۹نفر به سازمان
بهزیستی تحویل شدهاند.
به گزارش ایرنا ،وی ادامه داد :از این تعداد ۴۵نفر از استانها
و یا شهرستانهای دیگر بودند که به محل سکونت اعزام

فرمانده انتظامی شهرستان رازوجرگالن گفت:
پدری که به دلیل ناتوانی در کنترل خشم و به واسطه
اختالف خانوادگی پسر 16سالهاش را به قتل رسانده
بود ،دستگیر شد .به گزارش قدس و به نقل از پایگاه

در حاشیه نمایشگاه کشفیات ناحیه مقاومت سپاه حضرت مسلم(ع)عنوان شد

دستگیری  440شرور در  9ماه

دستور مقام قضایی  50باب منزل مسکونی که
محلی برای خرید و فروش مواد مخدر و همچنین
پاتوق معتادان شده بود و فعالیت این واحدهای
مسکونی هم که از سوی شهروندان با گالیههایی
روبهرو بود ،پلمب شد.
از س ــوی دیـگــر و در پــی اجـ ــرای مــأمــور یـتهــای
امنیتمحوری که در ایــن  9مــاه انجام شد 440
نفر دستگیر 30،دستگاه خــودرو و  45دستگاه
موتورسیکلت سرقتی کشف و توقیف شدند .در
زمینه حضور معتادان متجاهر در حاشیه شهر
و جمع آوری آنها با دستور جانشین دادســرای

قالی و مبل شوئی

◾

◾دستگیری عامالن نزاع مسلحانه
سرهنگ دوم پــاســدار محمد شــر یــف در بیان
مصداقی تعدادی از این پروندهها بیان کرد :چندی
پیش مطلع شدیم در روستای دستگردان درگیری
مسلحانهای رخ داده و در پی آن یک زن روستایی از
ناحیه کمر مورد هدف گلوله اسلحه وینچستر قرار
گرفته است .از همین رو با دستور قاضی عندلیب،
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معل��م 38764467
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هفت تیر 38764467
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عدالتیان

ترمیم کف سرویس بامصالح
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قالی شوئی

وصل اگو

تشخیص ترکیدگی
ونم زدگی بادستگاه

آموزشگاههای
تخصصی
با لهجه عراقی و سوری برای
بازار ،هتل ،سفر و ...
آموزشگاه سنجش 09154188220

باالترین قیمت

09159829884

ضایعات فلزی
برادران آهنگر

ضایعات آهن ،آلومینیوم ،مس
برنج ،چدن و غیره به
باالترین قیمت روز خریداریم

09304386194
09012543661

آهن آالت تخریبی
دروپنجره
لوازم انباری شیرآالت

آموزش عربی-انگلیسی

/1407915ط

خراسان

مشهدالرضا

09151135477-09052375501
09159098896-09030574983

/1408163ح

رضوی

38848881 ، 33896800 ، 37636100 ، 36203800
33864933، 32147018 ، 33449264 ، 37347938
32745815 ، 09154464655

مدیریت :سید علی

لوله بازکنی

رضاشهر
38765120 - 09157775600
مطهری شمالی
37323700 - 09151103700

دامداری مقدم

خریدضایعات
خاوری
/1407531ط

بدون چین و چروک

لکه گیری چای ،قهوه ،آب انار،
جوهر ،قطره آهن و ...

www.khadamatsaeed.ir

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

/1405858ط

 %100اسالمی
سرویس رایگان

قالی شویی

در تمام نقاط شهرمشهد
بنز ده چرخ و بنز ده تن

09157137499-36660883

/1404989ج

38465423-37236135 09155099472
 %100اسالمی با ضمانت
پاره نشدن و رنگ ندادن 38819211-37413197-32793502

38464887-09152001021

مصطفی

گوسفند نرینه
سرویس رایگان شبانه روزی

ضایعات فالح

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

09035480162

/1408134ط

بهترین کیفیت را با ما تجربه کنید

صفارنجیب

09153012080
09332929495

خرید و فروش
کارکرده

تخصص در شستشوی فرشهای کرم ،دست باف و ماشینی تراکم باال

تخلیه چاه سعید

اجناس کرایه

دامداری میرزایی

پایانکار س��اختمانی با کد
نوس��ازی  1-1-27-3ب��ه
پالک ثبت��ی  298فرعی از
 236اصل��ی مفقود ش��ده
و از درج��ه اعتبار س��اقط
میباشد.

09354604745

/1404992ج

قالی شوئی نیما

تخلیه چاه
لولهبازکنی و رفعنم

کرایهچی

قصابی و دامداری

مفقود شده

نعیمی

در،پنجره وکابینت
خورده ریز وغیره

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

نظر با اجرا دادنامه
-09609975113501061
 1396/9/14شعبه 7
دادگاه خانواده مطهری مشهد
مقتضی است ظرف مدت
 7روز از تاریخ رؤیت اخطاریه
به آدرس دفترخانه جهت
امضاء سند حضور یابید.
آدرس دفترخانه مشهد
حاشیه بلوار فردوسی
نرسیده به فردوسی 20
پالک  430طبقه  -1سردفتر
ازدواج و طالق
 80 -90مشهد
حامد ضیائی

/1408208ر

تاژ

شستشو به روش  %100اسالمی

/1405577ج

قالیشویی و مبل شویی

38924418
32715374
38471584
37255454

/1400972ط

تخصصی فیلم شستشوی قالی خودتون رو ببینید.
شعبه  :1بین دالوران  47و  49شعبه  :2نبش سرافرازان 8

 % 100تضمینی

37649518
37339600

مفقود شده

خرید و فروش
ضایعات

خرید ضایعات

/1403777ج

همه نقاط شهر 0915 123 6889، 0902 123 6889
مدیریت :مهندس یاوری مهر 38766276 ، 38792729

شستشوی اسالمی

شستشوی کام ًال اسالمی،با دستگاههای تمام اتوماتیک ،متخصص در شستشوی

مبل شویی فرشهای دست باف و ماشینی نفیس ،رفوگری با مواد نانو

تضمین پایین ترین نرخ تور

37604809

جناب آقای محمود عبدی
/1405867ط

میالد
37314600

فارمد

قالیشویی

کیش
قشم

متفرقه

/1405973ط

قالیشویی و مبل شویی بزرگ طوس

3

در شهر

آژانسهای مسافرتی

سرویس دهی
تمام نقاط شهر

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

محمودی ،رئیس
مرکز بهداشت
ثامن دانشگاه علوم
پزشکیمشهدبه
صدا وسیما گفت :در
بازدید کارشناسان
سالمت محیط وکار
این مرکز از انبارهای
مواد غذایی منطقه
زیر پوشش ،محموله
 ۱۴تنی مواد غذایی
و فراوردههای لبنی
غیرقابلمصرف
کشف و با دستور
دادستانی در محل
معدوم شد.

مــدیــرکــل حــفــاظــت محیط زیــســت خــراســان
رضــوی گفت :تصویر یک قــاده پلنگ ایرانی
توسط دوربینهای منطقه حفاظت شده جنگل
خواجه سرخس ثبت شد.
تـ ــورج همتی بــه بــاشــگــاه خــبــرنــگــاران گفت:
دوربینهای تلهای نصب شده در محدوده امن
منطقه حفاظتشده جنگل خواجه سرخس
تصویری واض ــح از پلنگ ایــرانــی را ثبت کرد
که ایــن خبری امیدوارکننده اســت .او افــزود:
حضور پلنگ ایرانی به عنوان گونه ارزشمند
و چتر حیاتوحش کشور ،نشانه محکمی از
غنای تنوع زیستی حاکم در منطقه و شرایط
مطلوب زیستگاهی اســت و بـیشــک تالش
محیط بانان و دوستداران محیط زیست برای
استمرار این شرایط مناسب بهطور مستمر ادامه
خواهد داشت .منطقه حفاظتشده خواجه با
توپوگرافی ناهموار کوهستانی ،پوشش جنگلی
درختان پسته وحشی و دارا بودن هزار رأس قوچ،
میش ،آهو و جمعیت زیاد خوک وحشی یکی
از بهترین زیستگاههای پلنگ در شمال شرق
ایران است.

◾

قالی شویی

معدومسازی
مواد غذایی
غیرقابلمصرف
در مشهد

محیطزیست
ثبت تصویر پلنگ ایرانی
در جنگل «خواجه»

◾دستگیری اوباش سطح یک
وی بیان کــرد :در حــوزه مبارزه با افــرادی که نظم و
امنیت عمومی را با اقــدامهــای شرارتگونه خود
خدشهدار میکنند نیز بیش از  20شرور و اوباش
سطح یک ،دو و سه را ردزنی و دستگیر کرده و ضمن
اینکه آنها شناسنامهدار شدند ،برخی با دستور
مقام قضایی راهــی زنــدان و تعدادی هم با ارشاد
صورت گرفته و دیگر اقدامهای کنترلی آزاد شدند.
وی در پایان از همراهی قاضی عندلیب ،معاون
دادستان در ناحیه  4مشهد و همچنین قاضی
طباطبایی ،جانشین دادس ــرای انقالب مشهد
تشکر و قدردانی کرد.

ممـتاز ایران

قالی و مبل شوئی
وگ
ری

حاضر در صحنه حاکی از آن بود پدر خانواده که به
مواد مخدر اعتیاد دارد در درگیری با همسر و پسر
 16سالهاش و با توجه به ناتوانی در کنترل خشم با
استفاده از چاقو آنها را مصدوم کرده است.
وی بیان کرد :بالفاصله مصدومان توسط اورژانس به

خبر

مرکز درمانی منتقل شدند که متأسفانه پسر 16ساله
با توجه بهشدت جراحات وارده فوت کرد.
سرهنگ صادقی با اشاره به اینکه متهم به قتل
هماکنون در بازداشت به سر میبرد ،تصریح کرد:
تحقيقات بیشتر در این زمینه ادامه دارد.

آترینا پرواز

عدالتیان

انقالب مشهد 400 ،نفر مــرد و  200نفر زن به
کمپهای ماده  16تحویل داده شدند تا مراحل
ترک اعتیاد و بازگشت به جامعه آنها طی شود.

نمونه

به کمیته امداد امام خمینی(ره) معرفی شدند ،گفت۲۵ :
نفر از متکدیان جمعآوری شده اتباع بیگانه بودند که به
اداره کل اتباع و اداره مهاجرت استانداری خراسان جنوبی
تحویل شدهاند.
وی یادآور شد :طرح جمعآوری متکدیان به صورت روزانه
در سطح شهر بیرجند انجام میشود.

مـعــاون دادس ـتــان در دادسـ ــرای ناحیه  4مشهد
عملیات شناسایی و دستگیری عامالن تیراندازی
که موجب رعب و وحشت در منطقه شده بودند
را در دستور کار قرار دادیــم و تیمهای عملیاتی به
محل اعزام شدند .با انجام بررسی میدانی و پس از
چند ساعت ردزنی سه نفر که دست به این اقدام
مسلحانه زده بودند شناسایی ،دستگیر و یک
قبضه سالح وینچستر از آنها کشف شد.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج حضرت مسلم(ع)
گفت :در یکی دیگر از اقــدامهــای صــورت گرفته
باتوجه بــه اعــام نارضایتی عمومی از تحرکات
مشکوک در یک گاوداری متروکه ،بازهم با دستور
مقام قضایی پیگیری ماجرا در دستور کار قرار گرفت
و نیروهای بسیجی به محل اعزام شدند .با ورود
نیروهای عملیاتی به گاوداری متروکه مشخص شد
افرادمتخلفآنجارابهکارگاهتولیدمشروباتالکلی
تبدیل کرده بودند .در پی این اقدام از محل در حدود
 2هزار لیتر مشروبات الکلی دستساز کشف شد
و عامالن این اقدام که دو نفر بودند نیز به سرعت
شناسایی و دستگیر شدند.
قدس

عقیل رحــمــانــی در
نمایشگاه کشفیات ناحیه
مقاومت بسیج سپاه حضرت
مسلم(ع) که به مناسبت هفته
بسیج برپا شــده بــود ،ادوات
جرم توقیف شده از مجرمان
خطرناک ،اراذل و اوباش و ...در معرض دید عموم
قرار گرفت.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج حضرت مسلم(ع)
در حاشیه ایــن نمایشگاه و در تشریح موضوع
به خبرنگار قدس گفت :تمامی کشفیاتی که در
مدت  9ماهه ابتدای سال جاری توسط تیمهای
عملیاتی ناحیه مقاومت بسیج سپاه حضرت
مسلم(ع) ویژه حاشیه شهر مشهد از ید مجرمان
و متخلفان با دستور مقام قضایی خــارج شده
بود ،در این نمایشگاه که به مدت دو روز برپا شد،
به نمایش درآمــد تا مــردم و شهروندان عزیز با
اقدامهای امنیتآفرین نیروهای بسیجی آنهم
در هفته بسیج بیشتر آشنا شوند.
سرهنگ دوم پــاســدار محمد شریف در ادامــه
بیان کرد :در این مدت و طی دهها عملیات دقیق
و هماهنگ که در ابعاد مختلف صــورت گرفت،
هفت قبضه ســاح جنگی و شـکــاری بــه همراه
مهمات مــربــوط کــه تــوســط بــرخــی متهمان در
نــزاعهــای دستهجمعی و ...مــورد استفاده قرار
گرفته بود کشف و چندین باند شرارت نیز در این
زمینه متالشی شد.
وی ادامه داد :همچنین  15دستگاه شوکر 20،عدد
افشانه فلفلی و چند کیلوگرم مواد مخدر هم از
حوزه استحفاظی ناحیه مقاومت بسیج حضرت
مسلم(ع) ویژه حاشیه شهر مشهد کشف شد.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج حضرت مسلم(ع)
تصریح ک ــرد :در پــی ایــن سلسله اقــدامهــا و با

شدند.
وی با تأکید بر اینکه هنوز باند تکدیگری در شهر بیرجند
شناسایی نشده است ،اظهار کرد :سه کودک کمتر از ۱۸
سال و ۱۴متکدی معتاد نیز برای درمان به مراکز اقامتی ترک
اعتیاد معرفی شدهاند.
امیرآبادی با بیان اینکه  ۲۷متکدی برای بررسی و حمایت

خبری پلیس ،سرهنگ عبداهلل صادقی در تشریح این
خبر اظهار کرد :جمعه شب گذشته و در پی اعالم یک
مورد نزاع و درگیری خانوادگی منجر به قتل به مرکز
فوریتهای پلیسی 110بالفاصله مأموران انتظامی
در محل حاضر شدند .وی افزود :بررسی مأموران

پدر عصبانی پسرش را کشت

خط قرمز

شماره 9682

ویژهنامه 4061

