
افزایش میزان 
اعزام و پذیرش 

مسافر خارجی در 
فرودگاه مشهد
امانی بنی مدیرکل 

فرودگاه های خراسان 
رضوی به باشگاه 

خبرنگاران گفت: در 
9ماه ابتدای سال 

جاری در مقایسه با 
سال گذشته افزایش 
۶۶۰درصدی اعزام 

و پذیرش مسافر 
خارجی در فرودگاه 
مشهد را داشته ایم. 
امسال ۴۱۰هزار و 

۱۵۲مسافر خارجی 
در فرودگاه بین المللی 

هاشمی نژاد اعزام و 
پذیرش شده اند.

خبرخبر
روزروز

هفت بار بازدید نیروگاه و  ◾
مغایرت عجیب سوخت

درحالی که مستندات ارائــه 
شده اشاره داشت مسئوالن 
ــه در خــراســان  نــیــروگــاهــی ک
رضوی است به احتمال قوی 
پشت پرده قاچاق گسترده سوخت قرار دارند، 
اقــدام هــای نامحسوس و تکمیلی بــرای کشف 

شیوه اجرای تخلفات کلید خورد.
چند روز مـــأمـــوران پلیس امنیت اقتصادی 
خراسان رضوی مشغول ردزنی زوایای مشکوک 
کــار بودند و پس از آن بــرای بررسی اسناد این 
نــیــروگــاه بــا هماهنگی های قضایی وارد عمل 

شدند.
اقدام های فنی پلیس تا جایی ادامه داشت که 
حــدود هفت مرتبه مأموران بــرای تحقیق روی 
مستندات موجود به نیروگاه مراجعه کردند و 
تمامی پستوهای مخفی مانده را مــورد رصد 

قرار دادند.
وقتی حواله های تحویل سوخت)گازوئیل( از 
انبار های شرکت نفت در استان های جنوبی 
ــان و اســنــاد  ــیــروگــاه در اســت ــن ن ــه مقصد ایـ ب
ورود تریلی های حامل سوخت و دیگر مــوارد 
حاشیه دار به مقر پلیس منتقل شدند و چند 
روز به صــورت دقیق مــورد کــار کارشناسی قرار 
گرفتند، مشخص شد در این میان از سرنوشت 
حــدود 3میلیون لیتر گازوئیل دولتی که برای 
مصارف نیروگاه بارگیری شــده بــود، اطالعات 
دقیقی در دســت نیست و مغایرتی زیــادی 

وجود دارد.
ــار وجـــود  ــ ــر ب ــ ــوالن نـــیـــروگـــاه زی هــرچــنــد مــســئ
سوءجریان نمی رفتند، اما مأموران پلیس امنیت 
اقتصادی خراسان رضوی وارد مرحله عملیاتی 

شــده و تصمیم گرفتند بــه صـــورت تصادفی 
رد تــعــدادی از تانکرهای حمل سوخت کــه از 
انبارهای شرکت نفت گازوئیل بارگیری می کردند 

را بزنند و مسیر تردد آن ها تحت کنترل گیرد.
ــن عملیات  ــرای ای بــرنــامــه ریــزی دقــیــق بـــرای اجـ
حساس با نظارت لحظه ای رئیس پلیس امنیت 
اقتصادی خــراســان رضــوی در دستور کــار قرار 
گرفت و یکی از این تریلی ها که حدود 30هزار 
لیتر گازوئیل بارگیری کرده بود در محاصره چتر 

اطالعاتی مأموران قرار گرفت.
در حالی که توقف خارج از مسیر تریلی و دیگر 

موارد موضوع را حساس تر کرد، پس از چند روز 
خودرو حامل سوخت به شهر مقصد رسید اما 
به سمت نیروگاه نرفت و به طرف مشهد تغییر 

مسیر دارد. 

محموله گازوئیل چگونه قاچاق شد؟ ◾
چند ساعت بعد تریلی وارد جــاده کــالت و در 
محوطه یک واحد تولیدی متوقف شد. درهای 
کارخانه بسته شد تا هیچ کس خبردار نشود 
داخــل آن واحــد چــه چیزی در حــال رخ دادن 
است. در همین لحظه مأموران پلیس امنیت 

اقــتــصــادی خــراســان رضـــوی آخــریــن مرحله از 
عملیات پلیسی را هم اجــرا می کنند و زمانی 
که وارد واحد تولیدی می شوند پرده از نقشه ای 
پیچیده برای قاچاق سوخت برداشته شد چراکه 
مشاهده می شود درهای مخازن سوخت تریلی 
که نباید خارج از مقصد اصلی تخلیه باز شود، 
کناری زده شــده و حــدود 21 هــزار لیتر مایعی 
مشکوک بــه گازوئیل بارگیری شــد کــه حــدود 
14هزارلیتر از همین مایع نیز در محل قرار داشت 
تــا قسمتی از آن هــم داخـــل مــخــازن نفتکش 

منتقل شود. 
اینکه چــرا به جــای تخلیه گازوئیل افـــرادی در 
حال بارگیری سوخت در مخازن بودند هم مورد 
تحقیق قـــرار گرفت و مشخص شــد محموله 
اصلی در شهر های جنوبی کشور خارج از مسیر 
اصلی تخلیه و راننده تریلی با دستور افــرادی 
که پشت پرده این اقدام قرار داشتند برای آنکه 
ورود محموله به مقصد هم تأیید شود و مرحله 
تخلیه بار را قانونی جلوه دهند در محل مذکور 

محموله ای دیگر را داخل مخازن می ریختند.
 اما بازهم ماجرا مشکوک بود و تحقیقات بیشتر 
نشان داد محموله ای که در حال بارگیری بود 
سوخت آلوده ای است که به هیچ عنوان قابلیت 

مصرف در نیروگاه را ندارد.
در ادامــه چهار نفر از عامالن اصلی این اقدام 
دستگیر و تریلی حامل سوخت هم با دستور 
مقام قضایی توقیف شد، همچنین باتوجه به 
اینکه به احتمال قــوی روش قاچاق سوخت و 
مغایرت 3 میلیون لیتری گازوئیل در این نیروگاه 
برای مأموران پلیس امنیت اقتصادی خراسان 
رضوی مشخص شده، تحقیقات ویــژه ای برای 
ــن شـــدن دیــگــر زوایــــای مبهم ایـــن اقـــدام  روشـ

سودجویانه در دستور کار مأموران قرار گرفت.

پرونده یک نیروگاه روی میز پلیس امنیت اقتصادی خراسان رضوی 

3میلیونلیترسوختگمشده!
خبر

 رفع تصرف ۴۰ هکتار 
از اراضی ملی 

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی از رفع 
تصرف و اجرای احکام بیش از 40 هکتار از اراضی 

ملی در ۹ ماه سال 1400 در استان خبر داد.
ــال1400 حدود  قاسم قاسمی گفت: در ۹ مــاه سـ
40هکتار از اراضی ملی از چنگال متصرفان خارج 
شده که از این عدد 2۶هکتار مربوط به اجرای احکام 
قضایی و 14هکتار مربوط به رفع تعرض فوری است.

وی ارزش ریالی این تصرف ها را یک هزارو 1۶0میلیارد 
ریال عنوان کرد و افــزود: از این عدد 23۵ میلیارد 
ریال مربوط به اجرای احکام قضایی و ۹24 میلیارد 

ریال آن مربوط به رفع تعرض فوری بوده است.
قاسمی در ادامه تصریح کرد: تعداد 11پرونده مربوط 
به اجرای احکام قضایی است که از این تعداد هفت 
مــورد خلع ید، یک مــورد تخلیه منزل و سه مورد 
قلع و قمع اتفاق افتاده، همچنین 2۵پرونده نیز 

درخصوص رفع تعرض فوری صورت گرفته است.
به گــزارش ایسنا، گفتنی اســت کل اراضــی که 
در اختیار یگان حفاظت از اراضی ملی اداره کل 
راه وشهرسازی خراسان شمالی قرار دارد 27هزارو 
18۵هــکــتــار اســت کــه یگان حفاظت از اراضــی 
ملی این اداره کل وظیفه حفظ و حراست از این 

اراضی را دارد.
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۲۱ معدن در خراسان جنوبی گردش مالی ندارند!
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی 
گفت: از ۵0 معدن بــزرگ فعال در ایــن استان 21معدن 
گردش مالی، دفتر و پرونده مالیاتی ندارند که باید در اسرع 

وقت تعیین تکلیف شوند.
عباس جرجانی افــزود: براساس ماده قانونی بند »الف« 
ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه، حساب های بانکی و 

گردش مالی خرید و فروش معادن با رعایت ضوابط قانونی 
باید در استان های محل ذخایر معدنی انجام شود.

وی گفت: همچنین براساس این ماده قانونی باید دفاتر 
مالی و قانونی مــربــوط، در استان های مذکور مستقر و 
حوزه مالیاتی آن ها در همان استان ها تعیین شود، شورای 
معادن استان نیز موظف است بر اجرای این ماده قانونی 

نظارت کند. به گزارش ایرنا، رئیس سازمان صمت خراسان 
جنوبی تأکید کرد: اگر حساب های بانکی معادن بزرگ به 
خراسان جنوبی منتقل شود، منابع بانکی استان افزایش و 
همچنین با انتقال دفاتر معادن، درآمدهای مالیاتی استان 

نیز افزایش می یابد.
در این زمینه فهرست ۵0 معدن بزرگ استان به اداره کل 

امور مالیاتی و شــورای هماهنگی بانک های استان اعالم 
شده است تا برای بررسی این موارد اقدام شود.

جرجانی گفت: از این تعداد، 21معدن در داخل استان 
حساب دفتری، گردش مالی و پرونده مالیاتی ندارند که 
هشت مورد مربوط به شرکت های دولتی ازجمله شرکت 

مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی است.

خط قرمز
   عقیل رحمانی   با هوشیاری کارآگاهان 

پلیس امنیت اقتصادی خراسان رضوی پس از 
ورود به ماجرای مغایرت 3 میلیون لیتری سوخت 

یک نیروگاه در استان، حاال سرنخ هایی از شیوه 
پیچیده خارج کردن محموله های سوخت از 

مسیر اصلی و قاچاق آن بدست آمده است.
چندی پیش اطالعاتی روی میز رئیس پلیس 
امنیت اقتصادی خراسان رضوی قرار گرفت 
که رنگ و بوی قاچاق گسترده سوخت دولتی 

داشت. از همین رو پس از آنکه جوانب کار توسط 

سرهنگ حسین جوانبخت مورد بازخوانی قرار 
گرفت، این مقام ارشد انتظامی از رئیس دایره 
قاچاق این اداره خواست چند نفر از مأموران 

زبده خود را مأمور به دست گرفتن این پرونده 
کند و به صورت ویژه ای موضوع را مورد تحقیق 

همه جانبه قرار دهند.
چند ساعت بعد سرهنگ شجیعی موضوع را 

به اعضای تیم پیگیری کننده اطالع داد و پازل و 
طریقه حرکت مأموران برای کشف حقیقت به 

صورت دقیق روی میز مأموران پلیس چیده شد.
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سـیدقالیشوئی
100% اسالمی

سرویس دهی به تمام نقاط شهر
گری
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598
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قالیشویی امیرکبیر
33872450

09153141343
09366662046
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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 
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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

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

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir

لوله بازکنی 
منصف 
رفع نم و 

بوبدون خرابی 
تشخیص با دستگاه 

100%تضمینی
50%تخفیف 

هاشمیه       38815136
سجاد             37660998 
احمدآباد     38459407
معلم            36032154
امام  رضا   38552579
وکیل آباد    35015132
کوهسنگی  38452905
قاسم آباد  36652284
پیروزی       38815136
تمام مناطق09151008325
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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
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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

کیش - قشم
تضمین پایین ترین نرخ تور  

آترینا پرواز 37604809
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خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162

ج
/1

40
61

06

خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884
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34

ضایعات فلزی 
برادران آهنگر

ضایعات آهن، آلومینیوم، مس
برنج، چدن و غیره به 

باالترین قیمت روز خریداریم 

09304386194
09012543661
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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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مفقود شده 
جواز کسب آرایشی 
و بهداشتی اینجانب 

معصومه هاتفی به شماره 
0467420173 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار 
ساقط می باشد .

1/ر
41

03
71

مفقودی
جواز امالک 

به شماره عضویت 12173 
به نام حسین اکبری 

به همراه دسته قولنامه و مهر 
و هولوگرام مفقود گردیده و 
از درجه اعتبار ساقط می باشد.

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای حسین اکبری

 دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 12173
 به نشانی: شهرک شهید رجائی حر19 دهنوی 6 

پالک 90 امالک اکبری
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 تاری��خ نش��ر آگه��ی 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: 09155796890
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

1/ر
41

03
66

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای محسن آقارضائی

دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 5749
 به نش��انی: جاده س��یمان حس��ین آب��اد قرقی 

نبش حسین آباد 5 امالک رضائی
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 تاری��خ نش��ر آگه��ی 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: 09159185565
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

1/ر
41

03
39

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

خدمات
پزشکی و درمانی

آژانس های مسافرتی

خرید و فروش
ضایعات

مفقود شده

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
41

13

قالیشویی 
ته���ران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان

ط
/1

40
71

63

قالی شویی

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

32745815 ، 09154464656

خراسان
100% اسالمی

سرویس رایگان 
 بدون چین و چروک

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

رضوی

پ
/1

40
42

53
ط

/1
40

09
70

ستاره شرققالیشوئی

100% اسالمی
سرویس دهی

گری به تمام نقاط شهر
رفو

32716830
32511320

33446882
37416619
36031285
38461494
32131128

ایام تعطیل09155086122


