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سال سی و چهارم

کشف 75دستگاه تلفن همراه سرقتی

شده بود ،موضوع را در دستور کار قرار داده و موفق شدند
فرد مورد نظر را شناسایی و دستگیر کنند .
وی تصریح کرد :مأموران ایست و بازرسی  17شهریور در
بازرسی وسایل این فرد که یک تبعه خارجی بود موفق
شدند  75دستگاه گوشی تلفن همراه سرقتی به ارزش
2میلیارد و  400میلیون ریال را کشف کنند.

فرمانده مرزبانی خــراســان رضــوی از دستگیری یک
قاچاقچی و کشف  75دستگاه گوشی سرقتی توسط
مرزبانان هنگ تایباد خبر داد .
به گزارش قدس ،سردار «مجید شجاع» گفت :مرزبانان
هنگ تایباد با دریافت خبر خروج تعدادی گوشی تلفن
همراه هوشمند که در داخل کشور از شهروندان سرقت

رحمانی یکی از سارقان حرفهای محتویات
خودرو که قصد فرار از حلقه محاصره مأموران
پلیس را داشت با شلیک تیر هوایی تسلیم قانون

عقیل رحمانی در حالی
که عــدهای مدعی بودند برخی
تهــای پنهان تــا بــه امــروز
دس ـ 
در م ـقــابــل رسـ ــان ـ ـهای شــدن
ماجرای غصب زمین معلمان
تبادکانی مقاومت کردهاند ،پس
از آنکه ماجرا رسانهای شد با ورود قاطع رئیس کل
دادگستری خراسان رضوی رأی قلع و قمع و خارج
کردنزمینمذکورازیدمتصرفانغیرقانونیدرمسیر
اجرا قرار گرفت.

عالیترین مقام در مرزبانی خراسان رضــوی در ادامه
خاطرنشان کــرد :مرزبانان ایــن قاچاقچی گوشیهای
سرقتی را پــس از دستگیری تحویل مــراجــع قضایی
دادند .
فــرمــانــده مــرزبــانــی اســتــان خــراســان رض ــوی در پایان
گفت :مرزهای این استان به روی تمامی قاچاقچیان

شد .مأموران پلیس حین گشتزنی در حوالی
بولوار کشاورز به نحوه تردد یک دستگاه سواری
پارس مشکوک شده و از راننده خودرو خواستند
خودرو را متوقف کند ،اما تنها سرنشین خودرو
پدال گاز را فشرد ولی فایدهای نداشت و لحظاتی

دستگیری سارق محتویات خودرو
باشلیکپلیس

خط قرمز

شماره 9678

ویژهنامه 4057

پس از رسانهای شدن ماجرا و پیگیری دادگستری خراسان رضوی

بعد در محاصره مردان قانون گرفتار شد .وقتی
راه فرار با خودرو مسدود شد سارق حرفهای
پای پیاده شروع به دویدن کرد که صدای اخطار
پلیس و شلیک چند تیر هوایی او را سر جایش
میخکوب کرد .پس از دستگیری متهم مشخص شد

زمینفرهنگیانتبادکانی
پس گرفته میشود

بازنشسته که سرمایه یک عمر تالش خود را دور از
دسترس میدید به خبرنگار ما گفت :زمین مذکور
که در منطقه حصارسرخ شاندیز واقع شده سال
 1372توسط یک هزار و 73نفر از فرهنگیان شاغل
وقت در آموزش و پرورش تبادکان خریداری شد.
وسعت زمین موصوف حدود 60هکتار است و در
سال 1385دور زمین را دیوار کردیم و تمامی مالکان
دارای سند دفترچهای ،رسمی و قانونی هستند.
وی ادامه داد :حدود  10سال بعد یعنی سال 1394
پی بردیم افرادی قسمتی از زمینهای ما را تصرف و
در آنجا ساخت و ساز کردهاند .بررسیهای میدانی
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سرویس دهی
تمام نقاط شهر

تخصصی فیلم شستشوی قالی خودتون رو ببینید.
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 % 100تضمینی

/1400939ط
/1404165ج

تاژ

/1401680ط

تشخیص ترکیدگی
ونم زدگی بادستگاه

دامداری میرزایی

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

38464887-09152001021

گوسفند نرینه
سرویس رایگان شبانه روزی

ترمیم کف سرویس بامصالح

خرید و فروش
ضایعات

خریدضایعات
خاوری

آهن آالت تخریبی
دروپنجره
لوازم انباری شیرآالت

باالترین قیمت

/1405747ج

09159829884

/1404989ج

تخلیه چاه
لولهبازکنی و رفعنم

/1407077ط

وصل اگو

شستشو به روش  %100اسالمی

38924418
32715374
38471584
37255454

09151135477-09052375501
09159098896-09030574983

/1407915ط

مشهدالرضا

قالیشویی و مبل شویی

/9910521ج

لوله بازکنی

/1407358ط

شستشوی اسالمی

دامداری مقدم

خرید ضایعات

/1405577ج

09035480162

/1405973ط

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

09354604745

/1403777ج

37649518
37339600

www.khadamatsaeed.ir

قصابی و دامداری

در،پنجره وکابینت
خورده ریز وغیره

/1407959ج

میالد
37314600

قالیشویی

09153012080
09332929495

نعیمی

کارگر ساده

تلفن تماس دفتر مشاور امالک09151001396 :
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

/1408044ر

قدس

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

رضاشهر
38765120 - 09157775600
مطهری شمالی
37323700 - 09151103700

در تمام نقاط شهرمشهد
بنز ده چرخ و بنز ده تن

آبکشی اسالمی با ضمانت بیمه

38421086-38716277
37242125-37659429
36098693-36099035
32121288-32794264

/1407875ط

قالیشویی و مبلشویی

09157137499-36660883

مصطفی

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

37604809

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع میرساند آقای علیرضا شیردل
دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 11296
به نش��انی :دانش شرقی ش��هید حنایی 12بین
رجب زاده  9و 11
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.

آموزش عربی-انگلیسی

/1405858ط

تخلیه چاه سعید

صفارنجیب

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

تضمین پایین ترین نرخ تور

/1407531ط

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

اجناس کرایه

ضایعات فالح

/1403734ج

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

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

کرایهچی

09158012802

آموزشگاههای
تخصصی

/1400972ط

فارمد

متفرقه

/1405867ط

قالیشویی و مبل شویی بزرگ طوس

خریدارضایعات

کیش
قشم

3

در شهر

/1404992ج

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
آهن آالت ساختمانی
به باالترین قیمت

آژانسهای مسافرتی
آترینا پرواز

عدالتیان

قالی و مبل شوئی

به گزارش ایرنا
سردار مطهریزاده،
فرمانده انتظامی
خراسان شمالی گفت:
وقوع تصادفات در
محورهای درون و
برونشهری استان
در هفت ماه ابتدای
سال ۱۷۲کشته
داشت که ۱۴۱
فوتی در تصادفات
برونشهری و
مابقی در تصادفات
درونشهری جان
خود را از دست
دادهاند.

رحمانی در حــالــی ک ــه شــنــیــده م ـیشــود
سرپرست اداره کل ورزش و جــوانــان خراسان
رضوی در مشهد مالک واحد مسکونی است و
نباید در خانه سازمانی ساکن شود ،حدود یک
ماه پیگیری رسانهای در این زمینه برای دریافت
پاسخ این شبهه به هیچ جایی نرسید.
همزمان با حضور افشین داوری ،سرپرست
جــدیــد اداره کــل ورزش و جــوانــان خــراســان
رضوی ،اطالعاتی به دست خبرنگار ما رسید
که حاکی از آن بود این مقام مسئول که هنوز
هم حکم مدیر کلی بــرای او صــادر نشده به
دنبال ساکن شدن در خانه سازمانی در بولوار
سجاد مشهد است.
بررسی شنیدهها اشاره داشت که این مسئول
دارای دو باب واحــد مسکونی در شهر مشهد
است و مسلما ًاستفاده از خانه سازمانی و دولتی
شامل حال او نمیشود.
در حالی که ایــن موضوع از ســوی رسانه مورد
تأیید نبود برای روشن شدن ماجرا چندین بار با
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان پیش
از ساکن شدن در خانه و حتی پس از آن تماس
گرفته شــد و حتی پیامک طــرح مــوضــوع هم
ارسال شد که وی در مقابل سکوت کرد.
پس از آن با مدیر حقوقی اداره کل ورزش و جوانان
استان تماس گرفتیم که طاهریان در واکنشی
عجیب مدعی شد :اطالعی ندارد مدیر مذکور
در مشهد خانه دارد یا ندارد و موضوع به واحد
حقوقیمرتبطنیستکهپیگیریکنیم.

◾ 8روزدیگرمتصرفانبیرونانداختهمیشوند
از انتشار این گزارش با عنوان «هزار معلم تبادکانی
چشمانتظاربازپسگیریزمینغصبشده» 18روز
دورشدهبودمکهمطلعشدیمرئیسکلدادگستری
خراسانرضویدستوراتویژهایبرایاحقاقحقاین
افراد صادر کرده است.
مــاجــرا را بیشتر م ــورد پیگیری ق ــرار مـیدهـیــم و
مشخص مـیشــود دسـتــور قضایی مبنی بــر رفع
تصرف از زمین یک هزار و  73فرهنگی بازنشسته
صادر شده است.
در ایــن اق ــدام قاطع قضایی کــه دل یــک ه ــزار و
73فرهنگی بازنشستهای که داد خود را به عدلیه
برده بودند از اجرای عدالت شاد شد ،قرار بر این
شده در تاریخ دهم آذر ماه یعنی حــدود هشت
روز دیگر بناهای غیرقانونی ساخته شده در محل
برچیده و حق به حقدار برسد .از سوی دیگر به
متصرفان اخطار داده شده پیش از اجــرای رأی
قهری قلع و قمع در محل ،نسبت به جمعآوری
مستحدثات و محلپرورش طیور و...اقدام کنند تا
خسارتکمتریمتوجهآنهاباشد.

قالی شویی

 ۱۷۲کشته در
تصادفات درون
و برونشهری
هفت ماه گذشته

پیگیری
حاشیههای تحویل
خانهسازمانی به سرپرست
ورزش و جوانان استان

◾

نشان داد که از نبود ما و کوتاهی هیئت مدیره وقت
در سرکشی از زمین ،سه نفر سوءاستفاده کرده و
آنجا دست به ساخت استخر ،سالن پرورش کبک
و ...زدهاند و حتی قسمتی از زمین ما را هم به صورت
غیرقانونی فروخته بودند .سال 94که متوجه تصرف
غیرقانونیزمینشدیم،شکایتیتنظیموبهدستگاه
قضایی پناه بردیم تا عدلیه زمین و سرمایه چندین
ساله ما را از چنگ زمینخواران خارج کند.
پیگیریها پس از چهار سال نتیجه داد و حکم
قل عوقمعقطعیتصرفاتغیرقانونیصورتگرفته
در تاریخ 98/09/20صادر و قرار میشود که زمین

خبر

او یکی از سارقان حرفهای محتویات خودرو است.
بازرسی داخل کابین پژو پارس هم منجر به کشف
یک شاهکلید و دیگر ادوات مورد استفاده در سرقت
شد .متهم تاکنون به پنج فقره سرقت از خودروها
اعتراف کرده است.

از افراد متجاوز پس گرفته شود .در اسفند سال98
آنها پس از آنکه رأی قطعی را میبینند و چارهای
جز تخلیه نداشتند به این بهانه که در محل سازه
ساخته شده و ما حاضر هستیم در ازای زمین
تصرفشدهجایدیگریبه فرهنگیان(شاکیهای
پرونده)زمینبدهیموباآنهاصلحکنیم،ازدستگاه
قضاییوقتمیگیرند.اودرادامهبیانکرد:اماتابه
امروز هیچ اقدامی صورت نگرفته و رأی اجرا نشده،
ما از قاضی صادقی ،رئیس کل دادگستری استان
درخواست داریم به داد ما برسند و نگذارند بیش
از این حق یک هزار و 73فرهنگی تضییع شود و
رأی قلع اجرا شود.

◾

◾رسانهای شدن درددل فرهنگیان
 18روز پیش بود که یکی از فرهنگیان بازنشسته
تبادکانی با هویت عزت احمدی با تحریریه روزنامه
قدس تماس گرفت و از زخمی کهنه صحبت کرد.
او در ادامــه ضمن ارســال مــدارک قانونی مبنی بر
حق بــودن صحبتهایش و یک هــزار و  72معلم
تبادکانی دیگر بیان کرد :سال  1372بود که شرکت
تعاونی مسکن فرهنگیان تبادکان فروش زمین در
حصارسرخشاندیزرااعالمکرد.منودیگرهمکارانم
هر طور که بود یک قطعه از آن زمینها را که دارای
سند رسمی و قانونی است خریداری کردیم.
این معلم که سالهاست بازنشسته شده ادامه
داد :زمین مدتها رها بود و ما هم فکر میکردیم
سند که داریــم یعنی هیچ کس حق تصرف ندارد،
اما این گونه نبود و قسمتی از زمین ما توسط چند
نفر که در مجاورت زمین ما ملکی داشتند تصرف و
در آنجا ساخت و ساز کردند .پیگیریهای قضایی را
شروعکردیموسرانجامرأیقطعیبرقلعوقمعبنای
تصرف شده صادر شد ،اما تاکنون رأی اجرا نشده
اســت .او از مسئوالن قضایی استان درخواست
اجـ ــرای عــدالــت داشـ ــت .در ادامـ ــه مهدیانفر
یکی از نمایندگان ایــن یک هــزار و  73فرهنگی

و افــراد فرصتطلب و سودجو بسته است و با تالش
شبانهروزی مرزبانان قاطعانه با هر گونه تخلف و ناامنی
مقابله خواهیم کرد بنابراین از مرزنشینان و شهروندان
گرامی تقاضا داریم هر گونه فعالیت و تحرک این افراد
را به مرزبانان اطــاع داده تا برخورد به موقع صورت
پذیرد.

