
خبرخبر
 مرحله دیگری از طرح امنیت محله محور 

در شهر مشهد رقم خورد

کشف 657 فقره انواع سرقت 
مرحله  اجــرای  از  فرمانده انتظامی شهرستان مشهد 
در  مشهد  شهر  در  محله محور  امنیت  طــرح   دیگر 
48 ساعت گذشته و کشف 657 فقره انواع سرقت خبر 
داد. بنابرگزارش قدس، سرهنگ عباس صارمی ساداتی 
محوریت  بــا  امنیت اجتماعی  ــقــای  ارت طــرح  گــفــت: 
دستگیری سارقان سابقه دار و خرده فروشان موادافیونی 

در مشهد به اجرا درآمد.
سرهنگ صارمی افزود: مأموران انتظامی مشهد پس از 
شناسایی مناطق آلوده و بررسی گزارش های مردمی  در 
این عملیات که با همکاری تیم های یگان امداد اجرا شد 
و 48 ساعت به طول انجامید،  505 متهم به سرقت، 
مــوادمــخــدر، 382 متهم دیگر جرایم  74 خــرده فــروش 
دستگیر شدند و  122 معتاد متجاهر را نیز  جمع آوری 
ــن مــقــام انتظامی خــاطــرنــشــان کـــرد: کشف  ــد.ای ــردن  ک
657 فقره انواع سرقت، 13 کیلو و 291 گرم انواع موادمخدر 
توقیف  ــرم،  گـ ســـاح  قبضه  چــهــار  سنتی،  و   صنعتی 
347 دستگاه خودرو و 84 دستگاه موتورسیکلت متخلف 
و پلمب 41 پاتوق تهیه و توزیع موادمخدر، از جمله نتایج 

این طرح دوروزه در محدوده بولوار توس بوده است.
مأموران  توسط  قاچاق  آرد  کیلوگرم   400 گفت:  وی 
پاسگاه اسام قلعه و 82هــزارو 156عــدد مواد محترقه 

توسط پلیس امنیت عمومی مشهد کشف شد.

دستگیری سارق با 70 فقره سرقت
از دستگیری سارق  فرمانده  انتظامی خراسان  شمالی 
حرفه ای خبر داد که دست به سرقت های متعددی از 

اماکن خصوصی، دولتی و... زده بود.
به گزارش قدس، سردارعلیرضا مظاهری با اعام جزئیات 
این خبر اظهار کرد: در پی وقوع چندین مورد سرقت در 
سطح شهرستان بجنورد، موضوع با جدیت در دستور 
کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.وی افزود: 
مأموران در یک عملیات غافلگیرانه، سارق را دستگیر 
و برای تکمیل تحقیقات به مقر پلیس آگاهی استان 
منتقل شد.فرمانده  انتظامی استان با بیان اینکه متهم 
در بازجویی های انجام شده به 70 فقره سرقت اعتراف 
از اماکن خصوصی، دولتی،  ــادآور شد: سرقت  ی کــرد، 
منزل، موتورسیکلت، داخــل خــودرو، کــش روی و ... از 
جمله سرقت های انجام شده توسط این فرد بوده است.
در این رابطه یک مالخر نیز شناسایی و در یک عملیات 

غافلگیرانه دستگیر شد.

درحالی که مدیرکل آموزش و پرورش  بختی: 
خراسان رضوی اعام کرد فقط مدارس ابتدایی 
آن هم در پایه اول و دوم به همراه هنرستان های 
به  اجــازه فعالیت آموزشی آن هم  کــاردانــش 
صورت محدود و اختیاری را دارند، بررسی های 
این  می دهد خاف  نشان  ما  مجدد  میدانی 
ادعا در شهر رخ داده  و برخی دبیرستان های 
استانی  مسئوالن  چشم  پیش  غیرانتفاعی 
آمــوزش و پــرورش، دانش آموزان را سر کاس 

درس می کشانند. 
و  آمـــوزش  وزارت  آمـــوزش  گـــزارش کمیته  بــا 
بازگشایی  شــده،  اتخاذ  تمهیدات  و  پــرورش 
در  مــاه گذشته  بهمن  اول  از  مــدارس  برخی 
آغاز  آبی به صورت اختیاری  و  شهرهای زرد 
شد. طبق این گــزارش، کــادر اداری و اجرایی 
مدارس مذکور به جز مناطق قرمز، از ابتدای 

بهمن ماه در مدارس حضور پیدا کردند.
هم  آبــی  و  زرد  در شهرهای  اســاس  برهمین 
اول و دوم  پایه های  ابتدایی در  تمام مــدارس 
فعالیت  به  شروع  کاردانش  دبیرستان های  و 
کــرده و در مــدارســی که تعداد دانــش آمــوزان 
مــقــرر شد  ــود،  بـ نفر  از 10  بیش  کـــاس  هــر 
با مدیریت شــورای مدرسه در  دانــش آمــوزان 
از آموزش  تا همه  روزهــای هفته توزیع  شده 

حضوری بهره مند شوند.
همچنین در مدارسی که تعداد دانش آموزان 
مقاطع  تــمــام  ــت،  اســ نــفــر   50 از  کــمــتــر  آن 

تحصیلی آن فعال و باید در هر کاس بیش 
از 10 نفر حضور نداشته باشند. این ها همه 
نباید  خانواده ها  و  است  اختیاری  به صورت 
برای حضور فرزندان در کاس درس با اجباری 

روبه رو شوند. 
ــن مــوضــوع و اطـــاع رســـانـــی به  مــدیــریــت ایـ
در  فرزندانشان  حضور  زمان  برای  خانواده ها 
مدارس، بر عهده مدیران مراکز آموزشی است.
اینکه خبرنگار ما  به  با توجه  و  رو  از همین 
کرده  مشاهده  مــدارس  فعالیت  رصــد  حین 
بـــود کــه در بــرخــی مــنــاطــق دبــیــرســتــان هــای 
دانش آموزان  و  شده  بازگشایی  غیرانتفاعی 
هم سرکاس درس حاضر می شوند، موضوع 
ــن مــقــولــه از  را بــا تــوجــه بــه حــســاســیــت ایـ
خــراســان رضــوی  ــرورش  پـ و  ــوزش  آمـ مدیرکل 

پیگیری  کرد.

وعده بی عمل»
گــزارش که در 13 بهمن ماه  خدابنده در آن 
گذشته با عنوان »بازگشایی غیرقانونی برخی 
مدارس شهر مشهد« منتشر شد، بیان کرد: 
پس از مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا قرار 
آبی مدارس  و  زرد  مناطق  در  که  این شد  بر 
هنرستان های  و  دوم(  و  اول   ابــتــدایــی)پــایــه 
کــاردانــش بازگشایی شــونــد  و دانــش آمــوزان 

آموزش حضوری دریافت کنند. 
در مقابل دانش آموزان مدارس دارای جمعیت 

کمتر از 50 نفر در مناطقی که وضعیت آن ها 
آبی اعام شده با تدابیر خاص امکان حضور 
ایــن اوصــاف  با  در کاس های درس را دارنــد. 
بیش از 60درصــــد دانـــش آمـــوزان اســتــان که 
مشمول این مصوبه می شدند، در کاس های 

حضوری شرکت کردند.
و پرورش خراسان رضوی در  مدیرکل آموزش 
دبیرستان هایی  برخی  بازگشایی  به  واکنش 
وی  ــام  اعــ طــبــق  و  نیستند  ــش  ــاردانـ کـ کــه 
فعالیت آن ها خاف قانون و ممنوع محسوب 
ــرد: کــارشــنــاســان مــا طبق  مــی شــود، بــیــان کـ
حضور  مـــدارس  در  شــده  پیش بینی  برنامه 
پیدا خواهند کرد و تخلفات احتمالی را رصد 
می کنند و در یک ماه اخیر با توجه به سیر 
ایــن خصوص  در  مــا مشکلی  کــرونــا  نــزولــی 

نداشتیم.
پــرورش  و  آمــوزش  مدیرکل  اظهارنظر  ایــن  از 
خراسان رضوی حدود 30 روز گذشت که برای 
نظارت  از  که  داده شده  وعده  بررسی مجدد 
فعالیت  روی  پـــرورش  و  آمـــوزش  کارشناسان 
این دست مــدارس خبر مــی داد، بازهم راهی 

خیابان کوهسنگی شدیم. 
ســاعــت هفت صبح هــمــان مــدرســه را مــورد 
رصد قــرار دادیــم که متأسفانه مشاهده شد 
هیچ نظارتی روی این اقدام صورت نگرفته و 
پررنگ تر از قبل دانش آموزان در کاس درس 

حاضر می شوند!

چند روز پیگیری و پاسخ کوتاه مدیرکل »
آموزش و پرورش

عدم نظارت  از  حاکی  ماجرا  ایــن  که  حالی  در 
کافی روی فعالیت مــدارس از سوی مسئوالن 
آمــوزش و پــرورش استان بود و می تواند کرونا 
را به دانــش آمــوزان و خانواده های آن هــا هدیه 
دهد، همچنین با توجه به اینکه  شهر مشهد 
همچنان در وضعیت زرد قرار دارد، برای دومین 
 بار با مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی 
گفت وگو کردیم.پیگیری های چندروزه ما در این 
زمینه ختم به یک پاسخ کوتاه شد و خدابنده 
کــرد: در مورد  این ماجرا اظهار  در واکنش به 

بهمن  در  فقط  مـــدارس  غیرمجاز  بازگشایی 
بــه مدیر دبیرستانی در  تذکر  مــورد  یــک  مــاه 
شهرستان صالح آباد داده ایم.جمع بندی ماجرا 
این نتیجه را درپی دارد که فعالیت غیرمجاز برخی 
مدارس آن هم پیش چشم مسئوالن آموزش و 
پــرورش خراسان رضوی و عدم نظارت کافی روی 
ویــروس  ایــن  نوید گسترش  ایــن نکته می تواند 
بی رحم بین اعضای خانواده دانش آموزان دهد 
که باید هرچه سریع تر در این رابطه فکری شود. 
از طرفی این تصور هم ایجاد می شود که شاید 
اصرار تعدادی از مسئوالن مدارس غیرانتفاعی 

بر بازگشایی غیرقانونی  برای کسب درآمد باشد.

فعالیت غیرمجاز برخی مدارس پیش چشم مدیران آموزش و پرورش خراسان رضوی

همکالسی  با کرونا!

3 در شهـردر شهـر شماره پیامک: 300072305  
@q u d s d a i l y فضای مجازی: 

دادستان عمومی و انقاب مرکز استان خراسان شمالی از بازداشت یکی از مدیران 
ورزشی خراسان شمالی به اتهام ارتکاب جرایم مالی خبر داد.

بنا بر گزارش قدس و به نقل از روابط عمومی دادگستری کل خراسان شمالی، 
سیدجواد ایالی گفت: این مدیر خاطی پس از اعام گزارش مراجع نظارتی و 
متعاقب بازرسی های میدانی صورت گرفته  و براساس مستندات ارائه شده، در 
حال حاضر به اتهام اختاس مبلغ قابل توجهی از وجوه بیت المال و دخل و 

تصرفات غیرقانونی در اموال دولتی  در بازداشت به سر می برد.
وی تصریح کرد: پس از آنکه پرونده قضایی متشکله درباره این متهم به یکی 
از شعب بازپرسی دادســرای عمومی و انقاب مرکز استان ارجاع شد، بازپرس 

رسیدگی کننده به موجب قرار تأمین کیفری از نوع بازداشت موقت، متهم را به  
زندان معرفی کرد.

ایالی افزود: تحقیقات تکمیلی درباره ماهیت و ابعاد مختلف این موضوع کماکان 
ادامه دارد.

دستگاه  ذاتــی  رسالت  اینکه  بیان  با  استان  مرکز  انقاب  و  عمومی  دادســتــان 
قضایی عمدتاً حول محور صیانت از حقوق بیت المال و تاش در راستای احقاق 
حقوق عامه متمرکز شده، خاطرنشان کرد: سیاست قطعی دستگاه قضایی به ویژه 
در دوران  ریاست حجت االسام والمسلمین رئیسی در قوه قضائیه  به گونه ای 
است که اساساً و اصوالً هیچ گونه فسادی را در تمامی مناسبات به خصوص در 

حوزه مسائل اقتصادی که با معیشت مردم در ارتباط است و نیز در نظام اداری 
و دولتی تحمل نمی کند.

دادستان بجنورد خبر داد

بازداشت یک مدیر ورزشی به اتهام اختالس

شنبه  16 اسفند 1399
   22 رجب 1442  6 مارس  2021  
 سال سی و چهارم  
شماره 9482  ویژه نامه 3861 
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لوله بازکنی 
مشهدالرضا

 وصل اگو
 تشخیص ترکیدگی 
ونم زدگی بادستگاه 
ترمیم کف سرویس بامصالح

پیروزی 38764467 
 38764468 س��جاد 
فردوسی 38825264 
کوهسنگی 38825264 
مطه��ری 37285670
 38764467 معل��م 
وکیل آباد 38764467

 37285670 عب��ادی 
هاشمیه 38825264 
هفت تیر 38764467
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تخلیه چاه سعید 
در تمام نقاط شهرمشهد 
بنز ده چرخ و بنز ده تن 

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir
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نظافتی جنت 
نظافت پله وپیلوت 
38475587

09155799498
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تعمیررویه مبل
 با رنگ وپارچه دلخواه شما 

حمل ونقل و بازیدرایگان
09337933193آسیابان
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مشهد کاور قدیم 
طلق وپارچه- بدون پرو)18سال سابقه (
09157799971 سعیدی

09380904479
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سالمندان مهروماه
VIP بلوارسجاد،فضای

خدمات باکیفیت کادر مجرب
36024166-09154077916

شغل مناسب
 با کمترین هزینه

دوره تعمیرات تخصصی موبایل
و تبلت کامال کاربردی دوره 
سیستمهای ایمنی حفاظتی 

)دزدگیر،دوربین مداربسته،اعالم 
حریق،آیفون تصویری،دربهای 
اتوماتیک(،تعمیر لوازم خانگی، 

PLC دوره های برق صنعتی و
و تابلوهای روان،دوره مونتاژ 
کامپیوتر و تعمیرات تخصصی 

سخت افزار،دوره های 
ICDL،اتو کد،فتوشاپ و ..
دوره های حسابداری + 

نرم افزار،مهارت های دیپلم 
ویژه بازماندگان از تحصیل

آموزشگاه شهریار 
با گواهینامه فنی و حرفه ای 

37285662 مطهری جنوبی13
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اجناس کرایه
 مصطفی 

صفارنجیب 
صندلی،مبل،میز،ظروف  لوکس

 فرش ،Lcd ، رقص نور، باند و....
رضاشهر 

38765120  - 09157775600
مطهری شمالی 

 37323700 - 09151103700
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تابلوسازصنعت آذین
LED،چلینیوم،استیل

کامپوزیت،بنر،فلکسی، چاپ اجسام،برش 
لیزر،هدایاتبلیغاتی 09154205729

واز
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نا 
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آت

37604809 تضمین پایین ترین نرخ تور
کیش
قشم
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نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره

ضایعات فالح
خرید آهن،آلومینیوم،مس و...

شرکت در مزایده
09157137499-36660883
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خرید ضایعات 
وآهن آالت 
36901796

 09151118441 

مرادی
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خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884
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خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

خدمات
پزشکی و درمانی

آموزشگاه های
تخصصی

کرایه چی

تابلوسازی

خرید و فروش
ضایعات

خدمات نظافتی

پرده و مبلمان

ط
/9

90
05

55

قالی و مبل شوئی
نمونه

37490231-37329705-37336060
36612586-38822500
32765551-32135956

تحت پوشش

بیمه ایران

رفوگری

ایام تعطیل 09155092518
شستشو 100% اسالمی

قالی و مبل شوئی

عدالتیان
37490284-36612764
35130473-32762877
32298080-35024040

تحت پوشش بیمه ایران

رفوگریسرویس سراسر شهر

قالی شویی

38705347 - 32701313
33851235 - 32426635
09155004693 - 09025004693 ایام تعطیل

ممـتاز ایران
سرویس دهی

 تمام نقاط شهر

پ
/9

90
33

14
ط

/9
90

05
57

عدالتیان
واحد نمونه سال88و89

تحت پوشش بیمه ایران، سرویس دهی در تمام نقاط شهر

هیچ شعبه دیگری ندارد

رفوگری

33442201-33680841-32731892
ایام تعطیل 09155156953

38825747-38595136-37329859

32424971-32135948-9 مدیریت :سید علی 

عدالتیان

قالی شوئی

عضو درجه یک اتحادیه

ط
/9

91
17

41

قالیشویی استان
شستشوی انواع فرشهای نفیس و فرشهای کرم و تراکم باال، شستشوی 

فرش های 1000 و 1200 شانه با ضمانت و تضمین کیفیت
100% اسالمیبدون چین و چروک و خدمات بعد از شستشو

کیفیت را تضمینی از ما بخواهید سرویس دهی تمام شهر مشهد

09155171502 برادران ایازی
 36011612-36011613-32792526

ط
/9

90
06

03

قالی شوئی نیما
بهترین کیفیت را با ما تجربه کنید

100% اسالمی با ضمانت
پاره نشدن و رنگ ندادن

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

خرید و فروش
کارکرده

38465423-37236135
38819211-37413197-32793502

09155099472 

ج
/9

90
97

23

ط
/9

90
18

53

عضو درجه
یک اتحادیه قالیشویی دوستانو مبل شویی

سرویس دهی رایگان سراسر استان 32233525
زیرک3882616409155520736

قالیشویی

غزال
عضو درجه یک اتحادیه

رفوگری، شستشو با اصول مذهبی 
تحت پوشش بیمه ایران

3 8 1 1 2 0 3 0
37286050
36222223
3 3 6 6 1 1 1 5
33670976
09153212034

مدیریت روحبخش

ط
/9

90
06

79

ط
/9

91
07

30

بهترین خریدار 
ضایعات فلزی 

آهن ، آلومینیوم ، مس ، 
کارتن و پالستیک

بطور شبانه روزی، حمل رایگان 
09361958723
09152222034

ج
 / 

99
11

82
5

ضایعات 
مشهدی

خریدارکلیه
 ضایعات فلزی

آهن
آلومینیوم 

جمع آوری موتور خانه
 خورده ریز انباری

حمل و بازدید
 رایگان

09334959016

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای علی اکبر بتویی

 مسئول دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 12375
 به نشانی:  طبرسی شمالی55عرفانی31 چهارراه 

اول قطعه دوم پ 110
مش��ارالیه درخواس��ت کناره گیری از شغل خود 
را دارن��د ل��ذا از کلی��ه متعاملینی ک��ه در دفتر 
مشارالیه مدارکی دارند خواهشمند است جهت 
تس��ویه حس��اب حداکثر ظرف م��دت 30 روز از 

تاریخ نش��ر آگهی به محل فوق الذکر مراجعه و مدارک خود را تحویل 
بگیرند. الزم به توضیح اس��ت در صورت عدم مراجعه در زمان فوق 
یا عدم اعالم شکایت خود از مشارالیه، اتحادیه هیچ گونه مسؤولیتی 

در قبال مشکالت و ادعاهای احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09155746117
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

9/ع
91

27
00

خرید آهن آالت 
تخریبی و ضایعات و... 

)عضویت 833( 09157006104 
09397396104    غالم آذر     

/ه
99

03
88

8


