
کشف 20گوشی 
سرقتی 

با هوشیاری 
مرزبانان 

به گزارش قدس، 
سرهنگ پارسافر، 
جانشین مرزبانی 
خراسان رضوی 

از کشف 20 گوشی 
سرقتی در چند 

عملیات جداگانه 
توسط مرزبانان 

هنگ تایباد خبر داد 
که ارزش ریالی آن ها 
معادل 480 میلیون 

ریال برآورد شده 
است.

خبرخبر

ــار تــیــم هــایــی که  ــرای ایـــن کـ ــ ب
ــراد  ــ ــن افـ ــ ــذب ایـ ــ وظــیــفــه جـ
را دارنـــــــد، در مــکــان هــایــی 
مانند پــارک هــا، تاکسی های 
اینترنتی و... نقشه های خود 
را اجرا می کنند، طعمه ها نیز 

اغلب سواد باالیی ندارند.
سرهنگ جهانشیری ادامــه داد: اعضای این 
باندها بــرای در اختیارگرفتن کارت های بانکی 
دیگران، بهانه های خاصی می آورند و به هیچ 
عــنــوان اسمی از قمار آنــایــن و یــا سرقت های 

اینترنتی در میان نیست.
در همین پرونده نیز دختر 20 ساله مشهدی 
که اوهم گرفتاری مالی داشت، زمانی که سوار 
یک تاکسی اینترنتی می شود، راننده که یکی 
از اعضای باند قمار بود، وقتی پی می برد طعمه 
ــاده جــذب اســت بــا وعـــده اینکه چــرا باید  آمـ
صبح تا شب گرفتار کارکردن باشی و می توانی 
بدون دردسر و فقط با اجاره دادن کارت بانکی 
برای امور خیر و... هرماه و از هر کارت بانکی 
ــزار تــومــان درآمــد داشــتــه بــاشــی، دام را  200هـ

پهن می کند.
این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد: دختر جوان 
هم خام وعده های این فرد می شود و چند کارت 
بانکی و رمــزش را به او می دهد، امــا به محض 
اینکه 600 هزارتومان اولیه را دریافت می کند، 
از سوی مأموران پلیس فتا شناسایی و دستگیر 

می شود.
نکته دیگر این پرونده وجود بیش از 100 شاکی 
است که تمامی آن ها هم در حال حاضر از این 
دختر شکایت دارنـــد. در قوانین موجود چه 
کسی که سایت قمار دایر کند و چه آن کسی 
که شرایط انجام قمار را فراهم کند، هردو مجرم 

شناخته می شوند. 
ســرهــنــگ جــهــانــشــیــری بــیــان کــــرد: پـــس از 
دستگیری، دیگر اعضای باند ناپدید و این فرد 
که تراکنش های مالی با کارت او صورت گرفته 
میان میدان رها می شود و در حال حاضر هم 
باید پاسخگوی تمامی شکات باشد. متأسفانه 
ــدان با دستور مقام  انتقال دختر جــوان به زن
قضایی مصادف شده بود با نخستین روز تولد 
بیست سالگی او که بسیار نکته رنج آوری بود، 
کم توجهی به هشدار ها و تحقیق نکردن؛ دختر 

جوان را درگیر ماجرا کرده است.

7سالحبسعاقبتندانمکاری ◾
امــا در ادامـــه بــا تــاش شــبــانــه روزی همکارانم 
در پلیس فتا خــراســان رضــوی دو متهم دیگر 
این پرونده نیز شناسایی و دستگیر شدند که 
تحقیقات قضایی در این زمینه ادامه دارد. در 
پایان رسیدگی به پرونده، عامل اجاره کارت های 
بانکی که همان دختر 20 ساله است به هفت 
سال حبس محکوم شد که اگر طمع نکرده بود 

در دام باند قمار گرفتار نمی شد.
رئیس پلیس فتا استان افـــزود: از ابــتــدای سال 
بیش از 200 پرونده در ایــن زمینه در پلیس فتا 

تشکیل و مــورد پیگیری قــرارگــرفــت، در مــوردی 
دیگر پسربچه ای 15 ساله کارت بانکی خود را به 
همان بهانه تحویل کاهبرداران داده بود که او و 

خانواده اش هم درگیر موارد مشابه شده اند.

انتقامگیریاینستاگرامی ◾
در ادامه سرهنگ جهانشیری از دستگیری متهم 
اینستاگرامی خبر داد که با استفاده از بستر این 
شبکه اجتماعی اقدام به نشر مطالب تهدید آمیز 
و افترا می کرد. رئیس پلیس فتا خراسان رضوی 
در این زمینه نیز بیان کرد: در پی وصول يک فقره 
پرونده از دادسرا مبنی بر هتک حيثيت در فضای 
مجازی، پی جویی پرونده در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: برابر اعام و ارائه مستندات توسط 
شاکی مشخص شد متهم در شبکه اجتماعی 
اینستاگرام اقــدام به انتشار مطالب و پيام های 

تهديدآميز، توهين و افترا نموده است.
سرهنگ جهانشیری افزود: براساس مستندات 
شاکی و ادلــه دیجیتال جــمــع آوری شــده توسط 
کارشناسان پلیس فتا و اقدام های پلیسی، متهم 
شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی به پلیس 
فتا فرا خوانده شد. وی که همکار شاکیه از کار 
درآمــده بــود، خصومت شخصی و اختاف نظر 
خود با شاکی پرونده را علت اصلی اقدام هایش 
بیان کرد. در نهایت پرونده تکمیل و برای ادامه 
روند رسیدگی به دادسرا ارسال شد. رئیس پلیس 
فتا استان خاطرنشان کرد: کاربران فضای مجازی 
به خاطر داشته باشند فضای مجازی محلی برای 
عقده گشایی و انتقام گیری نیست و با یادگیری 
مهارت های زندگی نسبت به حفظ کرامت انسانی 
کوشا باشیم همچنین براساس قانون با کاربرانی که 
با سوءاستفاده از این بستر ایجاد مزاحمت برای 

دیگر کاربران نمایند برخورد قانونی خواهد شد.

جشن تولد در زندان!

 اجاره کارت بانکی 
100 شاکی تراشید

پرونده روز
مدیران اداره منابع طبیعی 
سه شهر به اتهام اختالس 

بازداشت شدند
ــژه مــقــام قــضــایــی در  رحمانی بــا دســتــور ویـ
دادســرای ناحیه 2 مشهد چند مدیر در اداره 
منابع طبیعی شهرهای مشهد، تربت جام و 

سرخس بازداشت شدند.
بــا وجـــود ســوءجــریــان هــای مـــادی پیچیده ای 
کــه مستندات آن روی میز مقام قضایی در 
دادســرای ناحیه 2 مرکز خراسان رضــوی قرار 
گرفت، بازپرس پرونده به مأموران دستور داد 
پس از بررسی تمامی ابعاد ماجرا که اشاره به 
اختاس گسترده چند مدیر در اداره منابع 
طبیعی شهر های مذکور داشــت و همچنین 
جــمــع آوری دیگر مستندات و اجــرای دستور 
خــاص قضایی، درخــصــوص دستگیری این 

افراد اقدام کنند.
بررسی های بیشتر نشان مــی داد این مدیران 
ارشد حال حاضر و سابق، در یکی از موارد برای 
دست اندازی به بیت المال با برخی پیمانکاران 
فعال در این حوزه ارتباط می گرفته و پس از عقد 
قرارداد از آن ها درصد و... می گرفتند. متهمان 
که تصور می کردند می توانند رد پای تخلفات 
خود را پاک کنند کارت عابربانک برخی نیروها را 
در اختیار می گرفته و از آن طریق وجوه نامشروع 
حاصله را از حساب ها خارج می کردند. درادامه 
آن ها بازداشت و پس از تفهیم اتهام اختاس 

راهی زندان شدند.
براساس اطاعات بدست آمده عمق تخلفات در 
یکی از این شهرها آن قدر زیاد بود که برای مدتی 

اداره منابع طبیعی آن شهر پلمب شد!

در شهر3

WWW.QUDSONLINE.IR4031 شنبه 1 آبان 1400    16 ربیع االول 1443   23 اکتبر2021   سال سی و چهارم    شماره 9652  ویژه نامه 

کشف کتیبه تاریخی دوره ساسانی در خراسان شمالی
کتیبه تــاریــخــی دوره ساسانیان بــه هنگام کــاوش هــای 
باستان شناسی در محوطه ریوی شهرستان مانه وسملقان 
کشف شد. سرپرست اداره  کل میراث  فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی خراسان شمالی به صدا وسیما گفت:  این 
کتیبه حاوی دو کلمه است که اشاره به اسم خاص دارد و 
ممکن است به اسم شخص خاص و یا نام تاریخی محوطه 

تاریخی ریوی در دوره ساسانی اشاره داشته باشد.
مستوفیان با اشاره به اهمیت کشف نام تاریخی محوطه 
ریوی در مطالعات تاریخی شمال شرق ایــران، گفت: این 
محوطه تاریخی در غرب شهر امــروزی آشخانه قرار دارد 
ــام ایــن محوطه تاریخی اهمیت بسیاری در  و کشف ن

ریشه  شناسی اسم امروزی آشخانه خواهد داشت.

او افزود: براساس پژوهش های باستان شناسی این محوطه 
یک استقرارگاه کهن در دشت سملقان بوده که از حدود 
3هزار و 500ســال پیش تاکنون مورد توجه جوامع بشری 
بوده و مهم ترین دوران استقراری این محوطه به دوره های 
هخامنشی، اشکانی و ساسانی برمی گردد که سکونتگاه 

شهری بوده است.

ایــن محوطه در هفت فصل توسط گــروه مشترک ایرانی 
آلمانی و با حمایت پژوهشگاه میراث فرهنگی کشور، اداره کل 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان شمالی و 
مؤسسه باستان شناسی آلمان مورد کاوش باستان شناسی 
قرار گرفت و تاکنون بقایای ساختمان های خشتی بزرگی 
مربوط به دوره هخامنشی در آن کشف و مرمت شده است.

خط قرمز
   عقیل رحمانی  رئیس پلیس فتا خراسان 

رضوی در حالی که اظهار کرد بارها هشدار 
داده ایم افراد به طمع دریافت وجه، کارت بانکی 
خود را به هیچ عنوان به دیگران واگذار نکنند، 
گفت: متأسفانه دختر 20 ساله مشهدی که در 

دام گردانندگان سایت های قمار و...گرفتار شده 
بود و کارت بانکی اش را به آن ها اجاره داده بود 

با شکایت حدود 100 مالباخته دستگیر و راهی 
زندان شد.

سرهنگ جواد جهانشیری در بیان دیگر زوایای 

این پرونده به خبرنگار قدس گفت: یکی از 
شیوه های مخفی ماندن هویت کالهبرداران 

و افرادی که سایت های قمار را در فضای 
مجازی مدیریت می کنند، اجاره کارت بانکی 
شهروندان در ازای پرداخت مبالغ ماهیانه، 

هفتگی و یا تراکنشی است. وی افزود: بیشترین 
کسانی که در دام مجرمان فضای سایبری قرار 
می گیرند دارای مشکل مادی هستند، ازاین رو 

کالهبرداران با دانستن نقطه ضعف آن ها، دست 
روی آنان می گذارند...
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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
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47

ط
/1

40
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سـیدقالیشوئی
100% اسالمی

سرویس دهی به تمام نقاط شهر
گری
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598

پ
/1

40
42

52

ط
/1

40
41

13

قالیشویی 
تهـــران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان

ج
/1

40
08

72

قالیشویی امیرکبیر
33872450

09153141343
09366662046

ج
/1

40
18

08

ج
/1

40
55

77

ج
/1

40
57

47

لوله بازکنی 
مشهدالرضا

 وصل اگو
 تشخیص ترکیدگی 
ونم زدگی بادستگاه 
ترمیم کف سرویس بامصالح

پیروزی 38764467 
 38764468 ســجاد 
فردوسی 38825264 
کوهسنگی 38825264 
مطهــری 37285670
 38764467 معلــم 
وکیل آباد 38764467

 37285670 عبــادی 
هاشمیه 38825264 
هفت تیر 38764467

ط
/9

91
15

53

تخلیه چاه سعید 
در تمام نقاط شهرمشهد 
بنز ده چرخ و بنز ده تن 

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir

ج
/1

40
08

69

کاور مبل صدف
تلقی و پارچه ای 
تحویل 24 ساعته

09388004139-09156004139

ج
 / 

14
05

52
6

مشهد کاور قدیم 
طلق وپارچه- بدون پرو)18سال سابقه (
09157799971 سعیدی

09380904479

ج
/1

40
67

17

سالمندان مهروماه
VIP بلوارسجاد،فضای

خدمات باکیفیت کادر مجرب
36024166-09154077916

ج
/1

40
29

96

پرستاری سفید باالن 
ویزیت ،فیزیوتراپی،خدمات 
پرستاری مراقبت ونگهداری 

در منازل وبیمارستان ها
اجاره تجهیزات پرستاری پزشکی 
تست زردی نوزادان )فتوتراپی(

بین عبدالمطلب 12و14
37127137پالک 198جنب بانک انصار

ج
/9

91
05

21

اجناس کرایه
 مصطفی 

صفارنجیب 
صندلی،مبل،میز،ظروف  لوکس

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

38765120  - 09157775600
مطهری شمالی 

 37323700 - 09151103700

خیریه
 آبشار عاطفه ها

به تعدادی نیروی خانم
 محجبه جهت مشارکت و
کادر اداری نیازمندیم .

مراجعه همه روزه فقط حضوری
آدرس :مصلی 7/1

33691667-70
09365076567

ج
/1

40
67

95

کیش - قشم
تضمین پایین ترین نرخ تور  

آترینا پرواز 37604809

ط
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40
58

66

ج
/1

40
37

34

خریدارضایعات
 آهن آالت ساختمانی 

به باالترین قیمت 
09158012802

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

خدمات
پزشکی و درمانی

کرایه چی

منشی و تایپیست

آژانس های مسافرتی

خرید و فروش
ضایعات

پرده و مبلمان

ط
/1

40
09

72

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

ط
/1

40
09

71

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
/1

40
59

73

خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162

ج
/1

40
49

89

خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884

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

شرکت در مزایده
09157137499-36660883
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نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره

ج
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40
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قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند خانم منصوره حکیمی

دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 14094
 به نشانی: طالب طباطبایی 26پالک284

مش��ارالیه قصد کناره گیری 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 فوق الذکر 

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 هیچ گونه مس��ؤولیتی در قبال 

مشکالت و ادعاهای احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09913412961
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

1/ر
40

68
33

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای جمال سخاوتی

 دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 14252
 به نشــانی: الهیه 22 ســجادیه 23 بعد از سه 

راه اول
مشارالیه درخواست کناره گیری از شغل خود 
را دارن��د لذا از کلی��ه متعاملینی که 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 فوق الذکر 

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 هیچ گونه مسؤولیتی در قبال مشکالت و ادعاهای 

احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09151103446
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد
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متفرقه


