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سال سی و چهارم

دستگیری 316نفر در پی اجرای طرح ارتقای امنیت

سرهنگ حسین دهــقــانــپــور ،رئــیــس پلیس مشهد
گفت :در  48ساعت گذشته در راستای ارتقای امنیت و
جلب رضایت عمومی شهروندان ،طرح ارتقای امنیت
اجتماعی با محوریت مبارزه با توزیعكنندگان مواد
مخدر ،پاکسازی نقاط آلــوده و جرمخیز ،دستگیری
ســارقــان و بــرخــورد بــا مــزاحــمــان و متخلفان مــقــررات

راهنمایی و رانندگی در شهرستان مشهد اجرا شد.
وی افزود :دستگیری  316متهم به سرقت و كشف 403
فقره انواع سرقت ازجمله چهار دستگاه موتورسیكلت،
 36دستگاه خودرو 363،فقره سایر سرقتها و همچنین
توقیف  220دستگاه وسیله نقلیه پالک مخدوش ،بدون
مدارک و ...از نتایج اجرای این طرح است.

در ادامــه  18خــردهفــروش نیز دستگیر و متهمان پس
از تشكیل پرونده مقدماتی بــرای سیر مراحل قانونی
به مراجع قضایی معرفی شدند .وی بیان کرد :اجرای
طرحهای امنیت اجتماعی یكی از راهکارهای کنترل و
کاهش جرایم و آسیبهای اجتماعی است.
فرمانده انتظامی مشهد مقدس با قدردانی از همكاری و

چندهزار نفر از شهروندان مشهدی رسیده بود
به دست ما رسید .این افراد از دادستان مرکز استان
خواستار برخورد باعامالنفروشالبسهنامتعارف
در شهر مشهد شدند .در متن این نامه آمده است:
مردم متدین و انقالبی مشهد الرضا(ع) ،از شما به

نامه جمعی از مردم
خطاببهدادستانمشهد

صدای مردم

شماره 9689

ویژهنامه 4068

رحمانی پس از انتشار سلسله گزارشهای
روزنامه قدس از اوضاع نابسامان تولید و عرضه
پوشاک در بازار مشهد ،نامهای که به امضای

هشدار پلیس فتا خراسان رضوی به خریداران اینترنتی

عقیل رحمانی ب ــا توجه
ب ـ ــه گ ـ ـ ـ ــزارش وقـ ـ ـ ــوع بــرخــی
یه ــا در پــوشــش
ک ــاهــب ــردار 
فــروش کاالهایی که به صورت
آنــایــن فروخته شــده بودند،
رئ ـیــس پـلـیــس ف ـتــا خ ـراســان
رضــوی به شهروندان هشدار داد به هیچ عنوان
پیش از آنکه محتویات بسته خریداری و دریافت
شده از سایت را مشاهده نکردهاید ،تأیید رسید
کاال ندهید.

پیش از مشاهده کاال
تأیید دریافت ندهید

◾

◾شاید برای شما هم اتفاق بیفتد
مــدتــی پیش یکی از ش ـهــرونــدان بــا مراجعه به
تحریریه روزنامه قدس به شیوهای از کالهبرداری در
پس خرید اینترنتی اشاره کرد .وقتی ابعاد موضوع
بررسی شد آنهم فارغ از صحت و سقم ادعای
صورت گرفته ،این فرضیه پیش روی ما قرار گرفت
که با اندکی سهلانگاری از سوی خریداران کاال به
صورت برخط ،این کم توجهی میتواند دردسرهای
فراوانی برای آنها ایجاد کند.
این شهروند در تشریح نحوه کالهبرداری حدود
 70میلیون تومانی به خبرنگار قدس گفت :چندی
پیش با توجه به تبلیغات گستردهای که یکی از
سایتهای فروش کاال به صورت برخط داشت و
از طرفی این سایت که به نوعی یکی از سایتهای
مرجع خرید و فروش کاال به صورت اینترنتی در
ایــران شناخته میشود ،دست به کار شدم تا دو
گوشی آیفون 13از این سایت خریداری کنم.
مراحل خرید کاال طی و هزینه مورد نیاز را هم به
صورت اینترنتی به حساب سایت واریز کردم.
چند روزی هم منتظر ارسال کاالی خریداری شده
ماندم تا اینکه پیک سایت شناخته شده با من
تماس گرفت و آدرس و مشخصات من را چک کرد

تعامل مثبت شهروندان با پلیس و همچنین خبرنگاران
در انعكاس اخبار ،از شهروندان خواست هرگونه اخبار
و اطالعات از فعالیت مجرمان و برهم زنندگان نظم و
امنیت را از طریق تلفن  110به پلیس اعالم کنند و هرگونه
انتقاد ،پیشنهاد و یا قدردانی از عملکرد کارکنان ناجا را
با تلفن  197در میان بگذارند.

عنوانمدعیالعمومخواستاررسیدگیهرچه
سریعتربهآشفتهبازارمسائلفرهنگیشهرماناز
حرمتشکنیهایوسیعدرفضایمجازیتوسط
واحدهای صنفی تا اوضاع نابسامان بازار پوشاک
هستند .پخش زنده از داخل آرایشگاههای زنانه،

فروش شلوارهای پاره ،مدلهای نامتعارف البسه و...
در شأن مشهدالرضا(ع) نیست .از شما درخواست
داریم هرچه سریعتر با ترکفعلهایصورت گرفته
مسئوالن مربوط در این حوزه که منجر به ایجاد این
فضای رها شده گردیده ،برخورد کنید.

آن همخوانیدارد .همانجا پی بردم چه اشتباه
بزرگی کردم ولی دست از پیگیری ماجرا برنداشتم.
مدام از مسئوالن سایت پیگیری میکردم چرا که
70میلیون تومان پول کمی نبود و جبران آن برایم
سخت بــود .اما چند روز بعد فهمیدم همه چیز
زیر سر پیک سایت بوده و او با همین شیوه افراد
دیگری را هم هدف کالهبرداری قرار داده و با روشی
خاص کارتنها را باز و محتویات را تغییر میداده
و گوشیها را هم به سرقت بــرده اســت .درحــال
حاضر پیک مذکور متواری است .از سوی دیگر
گوشیهای من در بــازار فروخته شــده و در حال
حاضرسایتمیگویدبررسیشمارهسریالگوشی
نشان میدهد که آنها فعال شدهاند! اما مگر پیک
نیروی سایت نیست؟ چرا مدیران سایت زیر بار
نمیروند .اینگونه باشد اعتماد مردم از خریدهای
اینترنتی از بین خواهد رفت.

محیطزیست
نجات بره قوچ وحشی مجروح

◾
گزيده

◾کاالی مجازی را حقیقی ببینید
رئیس پلیس فتا خراسان رضوی گفت :شهروندان
و افرادی که از سایتهای فروش کاال اقدام به خرید
اینترنتی میکنند باید بدانند و مراقب باشند که
به هیچ عنوان پیش از مشاهده کــاال به صورت
فیزیکی و تست سالمت آن،اقدامبه تأیید دریافت
کاالنکنند.
سرهنگ جهانشیری تصریح کرد :خریداران کاال
به صورت برخط این نکته را هم مد نظر قرار دهند
که در زمان تحویل اینگونه کاالها عجله نداشته
باشند و فقط به فکر دریافت کاال نباشند و تا حد
امکان مشخصاتی از فــرد تحویل دهنده مانند
شماره پالک خــودرو یا موتورسیکلت را به خاطر
بسپارند .اگر بستهبندی کاال از نظر ظاهری دارای
مشکل بود حتما ًاز آن در حضور نماینده سایت
تصویربرداری و مستندسازی کنند.

رئیس پلیس فتا خراسان رضوی :شــهروندان و افرادی که از سایتهای
فروش کاال اقدام به خرید اینترنتی میکنند باید بدانند و مراقب باشند که
به هیچ عنوان پیش از مشاهده کاال به صورت فیزیکی و تست سالمت آن،
اقدام به تأیید دریافت کاال نکنند.

و اندکی بعد هم پشت در خانه حاضر شد .من
هم برای تحویل گرفتن دو گوشی موبایل که حدود
70میلیون تومان در آن زمان قیمت داشت مقابل
در آمدم و کاال را تحویل گرفته و کد تأیید دریافت
کاال را هم برای پیک خواندم.
پیک رفــت و مــن هــم وارد خانه ش ــدم ،امــا همه
چیز به زمانی مربوط میشود که من کارتنهای
مهرومومشده گوشیها را بــاز کــردم و همانجا

قالی و مبل شوئی

عدالتیان

خشکم زد ،چــرا که داخــل بسته آن چیزی نبود
که من سفارش داده بودم .مشخص بود کارتنها
پیشتر باز شده و کاال جعلی است.
ایــن شـهــرونــد ادامـ ــه داد :بــه ســرعــت بــا شماره
تلفن پیگیری سایت تماس گرفتم و ماجرا را به
آنهــا گفتم .اما متصدی مربوط اعــام کرد شما
تأیید دریافت کاال را زدهاید ،این یعنی شما تأیید
کــردهایــد که بسته دریافتی با محتویات داخل
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ممـتاز ایران

قالی شویی

/1400969ط

/1404113ط
/1401808ج

/1400970ط

%100تضمینی

%50تخفیف

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

37127137

مصطفی

صفارنجیب

صندلی،مبل،میز،ظروف لوکس
فرش  ، Lcd،رقص نور ،باند و....
/1402996ج

هاشمیه 38815136
37660998
سجاد
احمدآباد 38459407
36032154
معلم
امام رضا 38552579
وکیل آباد 35015132
کوهسنگی 38452905
قاسم آباد 36652284
پیروزی 38815136

سالمندان مهروماه

تمام مناطق09151008325

بلوارسجاد،فضای VIP

/1405747ج

/1408304ج

طرقبه شاندیز09335225171

اجناس کرایه

پرستاری سفید باالن

خدمات باکیفیت کادر مجرب
36024166-09154077916

1410
کارگر ساده

/1400947ط

نیروی کارجوان جهت کار
درقنادی باحقوق قانون کار
ساعت کاری  7:تا 15

دامداری مقدم

/1400872ج

/1405577ج

/1407915ط

قبل ازمراجعه تماس گرفته شود
آدرس:پیامبراعظم 91

09391349562

/1407882ج-

09151135477-09052375501
09159098896-09030574983

رضاشهر
38765120 - 09157775600
مطهری شمالی
37323700 - 09151103700

قنادی نون

قصابی و دامداری

قالیشویی امیرکبیر

33872450
09153141343
09366662046

/1407077ط

ترمیم کف سرویس بامصالح

/1400869ج

تشخیص با دستگاه

درآمدروزانه  250الی 500

کرایهچی

/1406717ج

38112030
37286050
36222223
33661115
33670976

خدمات
پزشکی و درمانی

نعیمی

1820

پورسانت 15درصدتماس با

/9910521ج

عضو درجه یک اتحادیه
رفوگری ،شستشو با اصول مذهبی
تحت پوشش بیمه ایران

بوبدون خرابی

 / 1405526ج

وصل اگو

غزال

مدیریت روحبخش

رفع نم و

تشخیص ترکیدگی
ونم زدگی بادستگاه

پیروزی 38764467
س��جاد 38764468
فردوسی 38825264
کوهسنگی 38825264
مطه��ری 37285670
معل��م 38764467
وکیل آباد 38764467
عب��ادی 37285670
هاشمیه 38825264
هفت تیر 38764467

09380904479

09159829884

پذیرش موتورسوارتمام وقت

/1406617ط

مشهدالرضا

قالیشویی

09153212034

منصف

 09157799971سعیدی

37285662

نبش مطهری جنوبی13

باالترین قیمت

/1407761ج-

ایام تعطیل09155086122

لوله بازکنی

آهن آالت تخریبی
دروپنجره
لوازم انباری شیرآالت

در،پنجره وکابینت
خورده ریز وغیره

09354604745

/1403777ج

 %100اسالمی
سرویس دهی
به تمام نقاط شهر

رفو
گری

لوله بازکنی

مشهد کاور قدیم

طلق وپارچه -بدون پرو(18سال سابقه )

پیک سراسری
شهرگشت

خریدضایعات
خاوری

آترینا پرواز 37604809

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع میرساند آقای رضا حیدریان
دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 15471
به نش��انی :بلوار صادقی��ه  40صادقیه 40/3
امالک استوره
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
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 امالک09151142047 :
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

/1408448ر

32716830
32511320
33446882
37416619
36031285
38461494
32131128

09388004139-09156004139

09304386194
09012543661

کیش  -قشم

تضمین پایین ترین نرخ تور

/1404989ج

تخلیه چاه
لولهبازکنی و رفعنم

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

/1407534ج

قالیشوئی

تلقی و پارچه ای
تحویل  24ساعته

09035130141

آژانسهای مسافرتی

/1408134ط

کاور مبل صدف

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

ضایعات فلزی
برادران آهنگر

09035480162

متفرقه

/1405866ط

پرده و مبلمان

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

09157137499-36660883

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

/1404992ج

ستاره شرق

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

www.khadamatsaeed.ir

شغل مناسب
با کمترین هزینه

پیک سراسری آشنا

/1400972ط

ته���ران

رفو
 %100اسالمی گری
سرویس دهی به تمام نقاط شهر

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976
ایام تعطیل09155291598

36047576
38453887
32243239
09157007410

09153012080
09332929495

در تمام نقاط شهرمشهد
بنز ده چرخ و بنز ده تن

آموزشگاههای
تخصصی

پیکموتوری

ضایعات فالح

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

3

در شهر

خرید ضایعات

/1405858ط

قالیشوئی

به گزارش قدس،
سرهنگ دهقانپور،
فرمانده انتظامی
مشهد از دستگیری
متهم پرونده
سرقتهای سریالی
از باغویالهای
اطراف مشهد و اعالم
شکایت  50مالباخته
در این زمینه خبر
داد.

/1405973ط

سـید

قالیشویی

دستگیری عامل
سرقتهای
سریالی
از باغویالهای
مشهد

رحمانی یکرأسبرهقوچوحشیکهازسویچند
قالده سگ مورد حمله قرار گرفته بود ،با اقدام قابل
ستایش یکی از اهالی روستای سیج از تلف شدن
نجات یافت .رئیس اداره حفاظت محیط زیست
شهرستان مشهد مقدس در این زمینه گفت :یک
رأس بره قوچ وحشی که در حاشیه منطقه حفاظت
شده ارس سیستان مورد حمله سگهای ولگرد قرار
گرفتهبود،توسطشهروندطبیعتدوستباهویت
«باقر مستشاری» از تلف شدن نجات پیدا کرد.
ش ـیــرزور تـصــریــح ک ــرد :پــس از ت ـمــاس ای ــن فــرد
در خصوص ایــن مــاجــرا بــا اداره محیط زیست
شهرستان و ارائه آموزشهای الزم به وی ،مأموران
یگان حفاظت محیط زیست شهرستان مشهد
با همراهی کارکنان پاسگاه انتظامی سد کــارده
به محل مــورد گــزارش عزیمت و پس از تحویل
بره قوچ وحشی ،او را بــرای تیمار به دامپزشکی
منتقل کردند.
وی ادامه داد :منطقه حفاظت شده ارس سیستان
از مناطق بکر و منحصربهفرد درشهرستان مشهد
است که پوشش گیاهی منطقه از درختان زیبا و
باارزش ارس(سرو کوهی) تشکیل شده و جانورانی
از جمله پلنگ ،قوچ و میش ،کل و بز وحشی و...
در این منطقه زیست میکنند.

خرید و فروش
ضایعات

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

تخلیه چاه سعید

خبر
روز

