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سال سی و چهارم

کوچ موادفروشان به روستاهای حاشیه شهر!
رحمانی با تالش مأموران پلیس مشهد هشت خانه
روستایی که تبدیل به خردهفروشی مواد مخدر شده
بــودنــد در حــوالــی مشهد پلمب و مقادیری مــواد هم
کشف شد.
اقدامهای قاطع قضایی و انتظامی در زمینه برخورد با
خردهفروشان مواد مخدری که در حاشیه شهر مشهد

ساکن بودند موجب شد تا شاکله اصلی آنهــا ازهم
بپاشد و برخی متخلفان به روستاهای اطــراف شهر
مشهد بروند .در ادامه با دستور سرهنگ دهقانپور،
رئــیــس پلیس مشهد ،دو روســتــا در حــوالــی مشهد
شناسایی و عملیات پــاکســازی در ایــن روســتـاهــا با
هماهنگی مقام قضایی به مرحله اجرا درآمد.

در ای ــن مــیــان وج ــود چندین
دس ــت ــه اخ ــط ــار ص ـ ــادر شــده
بــیس ــران ــج ــام ب ــه واحـ ـده ــای
صنفی متخلف که تعداد آن
بیش از  300عدد بود ،این شک
را بــه یقین تبدیل مـیکــرد که
اکثر برخوردها با متخلفان فــروش البسههای
نامتعارف و ...در بازار پوشاک تا همین جا بیشتر
پیش نرفته و کار در این مرحله رها شده است
که مقام قضایی ،مسئوالن مربوط را مورد توبیخ
قرار داد.
چند روز پــس از رســان ـهای شــدن مــاجــرا بــه یک
باره تخلفهای چند سال اخیر اعضای اتحادیه
پوشاک مشهد روی میز آمد و اعضای کمیسیون
نــظــارت بــر ســازمــانهــای صنفی مرکز خراسان
رضوی پیشنهاد عزل پنج نفر از اعضای اتحادیه
مــذکــور را صــادر کــرد .در برخی بندهای آن به
دریافت وجه از اعضا و واریز به حساب شخصی
یکی از اعضای هیئت مدیره ،عدم انجام وظیفه
و اعمال ماده  27قانون نظام صنفی در مورد 320
واحد صنفی بدون پرونده کسب ،سفر کیش این
افراد با هزینه برند متخلفی که در مشهد مانکن
زندهاش حاشیههای زیادی ایجاد کرد و ...اشاره
شده بود.

◾

◾همراه با بازرسان برای بررسی بازار البسه
در ادامه این ماجرا مسئوالن اتاق اصناف مشهد
از تیم خبری روزنامه قدس خواستند با توجه به
آغاز طرح ویژه نظارت و برخورد با فروش البسه
نامتعارف در سطح شهر مشهد ،در یکی از این
اقدامها خبرنگار روزنامه هم همراه آنها باشد.
برهمین اس ــاس ق ــرار ایــن هــمــراهــی گــذاشــتــه و
تصمیم گرفته میشود برای نخستین بازرسی

در ایــن اق ــدام پلیسی و هماهنگ همچنین  17خانه
روستایی که تبدیل به پاتوق موادفروشان شده بودند
پاکسازی شدند .از سوی دیگر  21خــردهفــروش مواد
مــخــدر هــم دستگیر شــدنــد .درنتیجه ای ــن سلسله
اقــدامهــای پلیسی و امنیتآفرین که با وصــول گالیه
متعدد ساکنان این روستاها کلید خورد ،منجر به کشف

متخلفان این حوزه دیگر ترسی از اخطارهای
تکراری اتحادیه ندارند ،چراکه تا به امروز بیشتر
اعمال قانونها در حد اخطار باقی مانده است.
مدتی پیش باتوجه به انعکاس گالیههای مردمی
در زمینه ولنگاری و بیسامانی در بازار تولید و

عقیل رحمانی پس از آنکه فروش و عرضه
البسه نامتعارف در مشهد ،واکنشهای متعدد
شهروندان و پیگیریهای مسئوالن قضایی مشهد
را در پی داشت ،صبح روز گذشته تیم خبری روزنامه
قدس با بازرسان اتاق اصناف همراه و معلوم شد

پرونده روز

شماره 9692

ویژهنامه 4071

 2کیلو و  300گرم انواع مواد مخدر از ید متهمان شد.
در پایان این اقدام تمامی خردهفروشانی که در این دو
روستا شناسایی و دستگیر شده بودند به مقر انتظامی
منتقل شدند .باتوجه به احتمال ارتباط این افراد با دیگر
توزیعکنندگان مواد در سطح شهر مشهد ،شناسایی
آنها در دستور کار پلیس است.

عرضه لباس در بازار مشهد ،برای پیگیری این
مطالبه مردمی روزنامه قدس سلسله گزارشهایی
را منتشر کرد.
از سوی دیگر قاضی شریعتیار ،معاون دادستان
مشهد در حوزه پیشگیری از وقوع جرم هم باتوجه

فروشندگان البسه نامتعارف ترسی از اخطارهای تکراری ندارند

گردنکلفتی مُد برای قانون

میدانی به یک مجتمع شناخته شده در بولوار
هاشمیه مشهد برویم.
پــس از حــضــور در مــحــل بــه سـ ــراغ نخستین
فروشگاه که حاشیه خیابان واقــع شده و مملو
از مانتوهای زنانه و به طور کلی فروشگاه پوشاک
زنانه بود میرویم و آنجا مورد بازرسی بازرسان
ات ــاق اصــنــاف و اتــحــادیــه پــوشــاک مشهد قــرار

قالی و مبل شوئی

نصب شده پشت سر فروشنده اشاره میکند،
مـیگــویــد :بــراســاس ایــن بخشنامه بــه تمامی
فروشندگان ضوابط فــروش البسه اعــام شده
کــه بــا وج ــود آن ،بــازهــم اینجا کــوتــاهــی صــورت
گرفته اســت .بــرای متخلف فرم اعمال مــاده 17
عدم رعایت قوانین صنفی تنظیم شد .در ادامه
توسط بازرسان اتحادیه پوشاک هم اخطار ماده
 27که به متخلفان تذکر داده میشود قبل از
ورود به مرحله پلمب واحد ،اجناس ممنوعه و...
جمعآوری و رویه را اصالح کنند ،داده میشود.

قالی و مبل شوئی
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◾ولنگاری در بازار...
داخــل مجتمع میرویم ،طبقه همکف انتهای
سالن ورودی ،چیده شدن لباسزیر زنانه پشت
ویترین یک فروشگاه تعجب ما را به همراه دارد.
یکی از بازرسان به سرعت اعالم میکند به آنها
اخطار داده شده که به هیچ عنوان حق این رفتار
را ندارند .این فروشگاه هم توسط بازرسان اتاق
اصناف اعمال قانون میشود .چند قدم دورتر
فــروشــگــاه دیگر هــم مشابه واحــد صنفی قبل
رفتار کــرده بــود امــا  100درجــه بیحیاتر،آنقدر
البسه پشت ویترین فروشگاه زننده بود که برخی
خانوادهها هم از دیدن آن شرم داشتند ،تصاویر
تبلیغاتی زنان نیمه عریان کنار البسه که دیگر
امکان صحبت و وصف کردن ماجرا در این زمینه
را از ما میگیرد .به دلیل آنکه متصدی فروشگاه
حضور نداشت مشخصات واحد یادداشت شد
تا دیگر اقدامهای قانونی هم صورت گیرید.
در حالی که ولنگاری بازار در همین ابتدا مشخص
بود ،چند فروشگاه دیگر در این مجتمع بازرسی
میشود که آ نهــا هم البسه نامتعارف از قبیل
مانتوهای جلو باز ،شلوارهای پاره و ...داشتند.
آنهــا هــم اعــمــال قــانــون میشوند و ع ــدهای هم

ممـتاز ایران

قالی شویی

سرویس دهی
تمام نقاط شهر

خراسان

لوله بازکنی
/1407163ط

قالی شوئی نیما

بهترین کیفیت را با ما تجربه کنید

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

%50تخفیف

/1400948ط

/1404165ج

/1408304ج

/1404113ط

/1408662ط

09151207453

09035480162
ضایعات فلزی
برادران آهنگر

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

09304386194
09012543661

خریدضایعات
خاوری

آهن آالت تخریبی
دروپنجره
لوازم انباری شیرآالت

باالترین قیمت

/1400939ط

/1407915ط

/1405747ج

09159829884

تلفن تماس دفتر مشاور امالک09153205451 :
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

تلفن تماس دفتر مشاور امالک09155238364 :
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

جناب آقای مجتبی چوپانی امیر
آبادی فرزند عباسعلی طبق
حکم دادگاه خانواده شعبه 12
مطهری مشهد به شما اخطار
می گردد ظرف مدت  10روز از
انتشار آگهی جهت ثبت طالق
خانم معصومه باقرپور الین
به دفتر خانه طالق  57مشهد
واقع در شهرک شهید رجائی
حر  4مراجعه نمایید .در غیر
این صورت وفق مقررات انجام
خواهد شد.
سردفتر ازدواج  52و طالق 57
مشهد -علی محمد ایراندوست

اخطار و ابالغ

/1404989ج

09151135477-09052375501
09159098896-09030574983

به تعدادی نجار مبلمان
راحتی نیازمندیم

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

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع میرساند آقای سید محمد پیامی
دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 1982
به نشانی :طالب پشت سیلو گندم نبش ابوذر
غربی  10امالک پیامی
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 آگهی ب��ه 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.

جناب آقای سعید محمدی
فرزند غالمرضا به شماره ملی
 0920821911و آقای حبیب اله
محمدی فرزند غالمرضا به
شماره شناسنامه  4808به شما
اخطار می گردد ظرف مدت 10
روز از انتشار آگهی جهت ثبت
ازدواج مرحوم غالمرضا محمدی
و خانم کلثوم ضیائی آبیز فرزند
علی اکبر به دفتر خانه ازدوج
 52مشهد واقع در شهرک شهید
رجائی حر  4مراجعه نمایید.
در غیر این صورت وفق مقررات
انجام خواهد شد.
سردفتر ازدواج  52و طالق 57
مشهد
علی محمد ایراندوست

/1408747ط

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

دامداری مقدم

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

/1408600ط

قدس

آبکشی اسالمی با ضمانت بیمه

مصطفی

صفارنجیب

کارگرماهر

ترمیم کف سرویس بامصالح

قصابی و دامداری

/1407077ط

وصل اگو

تشخیص ترکیدگی
ونم زدگی بادستگاه

قالیشویی و مبلشویی

اجناس کرایه

خرید ضایعات

09157137499-36660883

/9910521ج

مشهدالرضا
پیروزی 38764467
ســجاد 38764468
فردوسی 38825264
کوهسنگی 38825264
مطهــری 37285670
معلــم 38764467
وکیل آباد 38764467
عبــادی 37285670
هاشمیه 38825264
هفت تیر 38764467

کرایهچی

رضاشهر
38765120 - 09157775600
مطهری شمالی
37323700 - 09151103700

/1403777ج

نبش مطهری جنوبی13

لوله بازکنی

ضایعات فالح

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

/1405973ط

051-37285662

www.khadamatsaeed.ir

09354604745

/1408134ط

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

تضمین پایین ترین نرخ تور

37604809

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع میرساند آقای حسن نوری
دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 12492
به نشانی :گلشهر سخاوت  32پالک  141امالک
زیتون
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.

/1408748ط

36047576
38453887
32243239
09157007410

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

تمام مناطق09151008325

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

09153012080
09332929495

نعیمی

در،پنجره وکابینت
خورده ریز وغیره

/1405858ط

شغل مناسب
با کمترین هزینه

تهـــران

تخلیه چاه سعید

خرید و فروش
ضایعات

در تمام نقاط شهرمشهد
بنز ده چرخ و بنز ده تن

%100تضمینی

آموزشگاههای
تخصصی

قالیشویی

کیش
قشم

متفرقه

/1408745ر

شستشوی اسالمی

رفع نم و

تشخیص با دستگاه

قالیشویی

37649518
37339600

3

در شهر

/1408733ر

میالد
37314600

منصف

بوبدون خرابی

خرید و فروش
کارکرده

38465423-37236135 09155099472
 %100اسالمی با ضمانت
پاره نشدن و رنگ ندادن 38819211-37413197-32793502

در مرحله بعد راهی خیابان راهنمایی میشویم.
مانکنهای ممنوعهای که مدهای جدید غربی
و نامتعارف را تبلیغ میکنند پشت ویترین
بــرخــی فــروشــگــاههــا دی ــده م ـیشــود .اینجا هم
مانتوهای جلو بــاز ،شلوا رهای غیرمجاز زنانه
فروخته میشود .متصدی یکی از فروشگا هها
مانند دیگر فروشندگان اخطار اتحادیه را بدون
واکنش دریافت میکند ،پیگیری میکنم چرا
متخلفان از اخطار اتحادیه ترسی ندارند؛ ماجرا
دردآور است چراکه به همان عدم پیگیری 320
اخطار واحد صنفی ختم میشود که مسئوالن
اتــحــادیــه ب ــرای آن بــازخــواســت ش ــدهان ــد .پس
متصدی واحدهای متخلف میدانند که با اخطار
همه چیز خاتمه مییابد!
جمعبندی مــاجــرا بیانگر ایــن حقیقت است
درحالی که بیشتر فروشندگان این بازار رعایت
قانون را میکنند امــا باید با متخلفان برخورد
شدیدتر و فراتر از اخطار صــورت گیرد ،چراکه
آنها به راحتی در حال ترویج فرهنگ بیگانه بد
پوششی در میان مردم شهر هستند.

تخلیه چاه
لولهبازکنی و رفعنم

/1405577ج

38848881 ، 33896800 ، 37636100 ، 36203800
33864933، 32147018 ، 33449264 ، 37347938
32745815 ، 09154464655

/1400972ط

بدون چین و چروک

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

◾

◾متخلفان از رویه معیوب گذشته خبر دارند

/1404992ج

 %100اسالمی
سرویس رایگان

رضوی

اخطار اتحادیه دریافت میکنند.
در این میان برخی فروشندگان مدعی بودند اگر
ما بخواهیم البسه ممنوعه را پس دهیم فروشنده
تهرانی از ما قبول نمیکند ،هرچند این ماجرا
راهکار قانونی دارد و با ارائه شکایت در نهادهای
متولی میشود کار را پیگیری کرد .اما این موضوع
که چرا در خریدهای بعد ،فروشندهها موضوع را
اصالح نمیکنند هم جای تأمل دارد.
عدهای از فروشندگان هم وقتی راه فراری از ماجرا
نداشتند بیان میکردند مانتوهای جلو باز را هرکس
خریداری کند همین جا جلو مانتو دکمه میدوزیم!

امید جهانخواه،
ناظر گمرکات
خراسان رضوی به
باشگاه خبرنگاران
گفت :در هفت ماه
ابتدای امسال،
۵۹۶هزار تن انواع
کاال از خراسان
رضوی به افغانستان
صادر شد که
۳۱۶میلیون دالر
ارزش داشت.

/1405867ط

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

صادرات
۵۹۶هزارتنی
کاال
بهافغانستان

آژانسهای مسافرتی
آترینا پرواز

عدالتیان
قالی شویی

به کوتاهیهای مسلم صورت گرفته در این بازار،
مدتی پیش چند نفر از مسئوالن اتحادیه پوشاک را
به دادسرا فرا خواند و ضمن اعالم ترکفعل صورت
گرفته به آنها ،مستندات اقدامهای چند سال اخیر
آنها را مورد بررسی قرار داد.

◾

میگیرد .ما هم کمی آ نطــرفتــر ماجرا را رصد
میکنیم .سر را که چپ و راست میچرخانیم تا
چشم کار میکند دیوارها از مانتو و پالتوهای جلو
باز پر شده است .بازرسان دست به کار میشوند
و از فروشنده میخواهند پروانه کسبش را ارائه
کند .در همین میان یکی از بازرسان اتاق اصناف
مشهد در حالی که با دست به یک بخشنامه

خط
قرمز

