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برخورد با 82میلیارد تومان زمینخواری در خراسان شمالی

یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن خراسان
شمالی موفق به بازپسگیری ۱۳۸هزارو ۲۲۰مترمربع
از اراض ــی ملی بــه ارزش  ۸۱میلیارد و  ۹۰۰میلیون
تومان شد.
مدیرکل راهوشهرسازی خراسان شمالی گفت :یگان
حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن خراسان شمالی

خط قرمز
رئــیــس پلیس فتا خــراســان
رض ــوی در بــیــان اب ــع ــادی از
شیوه جدید کالهبرداری در
شبکه شــاد گفت :معلمان
نسبت بــه پــیــامهــایــی کــه با
عنوان پشتیبان شاد ارسال
میشود مراقبت بیشتری نمایند.
سرهنگ ج ــواد جهانشیری در ادام ــه بیان
کرد :پدر و فرزندی که در شبکه اجتماعی شاد
مورد تهدید و فحاشی از سوی فردی ناشناس
قرار گرفته بودند با در دست داشتن مرجوعه
قــضــایــی بــه پلیس فــتــا شــهــرســتــان بردسکن
مراجعه کردند.
این مقام ارشد انتظامی افزود :پدر دانشآموز
بردسکنی کــه دخــتــرش در شبکه شــاد مــورد
هتاکی قرار گرفته و مزاحمتهای فرد ناشناس
آرام ـ ــش را از زن ــدگ ــی وی رب ـ ــوده بـ ــود ،ب ــرای
شناسایی هویت عامل مزاحمتهای مکرر
برای فرزندش مستندات الزم را به کارشناسان
پلیس فتا شهرستان مذکور ارائه داد.
رئیس پلیس فتا خــراســان رضــوی بیان کرد:
با توجه به مستندات موجود و بررسیهای
الزم از سوی کارشناسان پلیس فتا مشخص
شــد ســیـمکــارتــی کــه بــا آن اعــمــال مجرمانه
صـ ــورت گــرفــتــه مــربــوط بــه فـ ــردی در اســتــان
هــمــجــوار ب ــوده و وقــتــی صــاحــب ســیــم کــارت
موصوف شناسایی شد معلوم شد وی از بزه
صورت گرفته مطلع نیست.
رئــیــس پلیس فتا خــراســان رض ــوی بــا اشــاره
به اقــدامهــای فنی و پلیسی صــورت گرفته در
راستای ردزنی متهم پرونده ،در ادامه بیان کرد:
سرانجام عامل مزاحمتهای صورت گرفته در
شبکه شاد در حاشیه شهر مشهد شناسایی

ضمن جلوگیری از هرگونه تصرف و تعرض اراضــی
تحویلی دولتی و ملی ،در آذر امسال با اجرای چهار
مــورد عملیات اجــرای احکام قضایی و رفع تصرفات
فوری موفق به بازپسگیری ۱۳۸هزارو ۲۲۰مترمربع از
اراضی ملی به ارزش ۸۱میلیارد و  ۹۰۰میلیون تومان
شد.

دلجویی از خانواده کودکی که
بر اثر حمله سگ جان باخت

استاندار خراسان جنوبی با حضور در منزل
کودک  4/5ساله بیرجندی که بر اثر حمله سگ
جان باخته بود از خانواده وی دلجویی کرد.

قــاســم قــاســمــی اف ـ ــزود :از ای ــن چــهــار پ ــرون ــده ،یک
پــرونــده قلع و قمع مــربــوط بــه بــجــنــورد بــه مساحت
هزارو۲۰۰مترمربع و ارزش یک میلیاردو  ۲۰۰میلیون
تومان ،پرونده دیگر خلع ید در بجنورد به مساحت
۳۶هزارو  ۵۰۰مترمربع به ارزش ۳۶۵میلیون تومان بود.
به گزارش صداوسیما ،وی گفت :همچنین مورد سوم

قناعت در این دیدار گفت :حمله سگها و
جانباختن افراد به دنبال آن ،اص ً
ال قابل توجیه
و دفاع نیست.
وی افزود :باید با تعامل و همراهی کاستیها
برطرف شود تا دیگر شاهد بروز چنین حوادثی

معلمان مراقب رمز ورود مدیریتی خود باشند

کالهبرداری در «شاد»

گزيده

متهم با مشاهده شواهد غیرقابل انکار ،بزه خود را پذیرفت و اعتراف کرد
با فریب برخی معلمان در نقش پشتیبان به آنها پیام داده و با بدست آوردن
رمز ورود مدیریتی آنها به شبکه شاد آنان دسترسی پیدا میکرده و سپس
برای برخی مخاطبان و دانشآموزان مزاحمتهایی را ایجاد میکرده است.

و با هماهنگی مقام قضایی برای روشن شدن
تمامی زوای ــای کــار ایــن فــرد به مقر پلیس فتا
شهرستان بردسکن منتقل شد.
به گزارش قدس ،این مقام مسئول اظهار کرد :با
مشاهده شواهد غیرقابل انکار ،متهم بزه خود

را پذیرفت و اعتراف کرد با فریب برخی معلمان
در نقش پشتیبان به آنها پیام داده و با بدست
آوردن رمز ورود مدیریتی آنها به شبکه شاد
آن ــان دسترسی پــیــدا م ـیکــرده و سپس بــرای
برخی مخاطبان و دانشآموزان مزاحمتهایی

در خصوص رفــع تعرض فــوری در مانهوسملقان به
مساحت ۵۲۰مترمربع به ارزش ۳۵۰میلیون تومان
و یــک مــورد رفــع تعرض فــوری مــربــوط بــه جــاجــرم به
مساحت ۱۰۰هزار مترمربع به ارزش ۸۰میلیارد تومان
است که با تالش یگان حفاظت از اراضی ملی این اداره
کل به دولت برگردانده شد.

نباشیم .استاندار خراسان جنوبی تأکید کرد :اگر
در این ماجرا کوتاهی صورت گرفته است باید
بررسی شود.
قناعت برای ایجاد دیوار ساحلی ،روشنایی
اطراف رودخانه در جوار روستای امیرآباد و

را ایجاد میکرده است.
همچنین در ادامــه معلوم شد متهم پرونده
با این روش حتی از عــدهای دیگر از مخاطبان
شــاد مبالغی را کالهبرداری کــرده که با توجه
بــه شــگــرد ب ـهکــار گرفته شــده انــتــظــار م ـیرود
افــراد بیشتری در دام نقشه کالهبرداری فرد
شناساییشده گرفتار شــده باشند که از این
افــراد دعوت میشود اگر با مورد مشابهای در
شبکه شاد روبهرو شدهاند ضمن اعالم موضوع
بــه پلیس فــتــا ،بــا انــتــخــاب رمــز دو مرحلهای
عضویت در شبکههای اجتماعی راه نفوذ افراد
فرصتطلب و سودجو را مسدود کنند.
ســرهــنــگ جهانشیری درخــصــوص حــفــظ و
نــگــهــداری ســیـمکــارتهــای اعــتــبــاری کــه شــارژ
ریالی یا دیتای آ نهــا تمام شــده ،مسئولیت
صاحب سیمکارت را یــادآور شد و از کاربران
خواست با استعالم از سازمان تنظیم مقررات
رادیویی یا ارسال کد ملی به سرشماره 3000150
یا  30001504901از تعداد خطوطی که به نام
آنهــا ثبت شده و در حال حاضر فعال است
مطلع شــونــد و در صــورتــی کــه ســیـمکــارت در
اختیار آنها نیست نسبت به سلب امتیاز و
غیرفعال کردن آن اقدام نمایند.
گفتنی اســت شــهــرونــدان گــرامــی میتوانند
در صــورت وقــوع هرگونه اتفاق و حادثهای در
فــضــای ســایــبــری بالفاصله بــا شــمــاره تماس
 096380مــرکــز فــوري ـتهــای ســايــبــری پليس
فتا ارتباط برقرار کنند تا از دریافت خدمات
اورژان ــس سایبری توسط کارشناسان پلیس
فتا بهرهمند شوند و یا به آدرس الکترونیکی
به نشانی  www.cyberpolice.irمراجعه
کنند و آموزشهای پیشگیرانه در حوزه فضای
سایبری را فرا گیرند.

خبر
روز

احداث پل در این منطقه قول مساعد داد .گفتنی
است سهشنبه هفتم دی ماه ،پسربچه  4/5ساله
بیرجندی در روستای امیرآباد در مجاورت شهر
بیرجند بر اثر حمله و گازگرفتگی سگ بالصاحب
و ولگرد جان خود را از دست داد.

خبر

با مصوبه شورای شهر مشهد صورت گرفت

افزایش20درصدی کرایه تاکسی

اعضای شورای اسالمی شهر مشهد نرخ کرایه انواع
تاکسی درونشهری این شهر را به میزان ۲۰درصد
افزایش دادند .به گزارش ایرنا ،در جلسه علنی شورای
اســامــی شهر مشهد الیـحــه افــزایــش ن ــرخ کرایه
تاکسیهای شهر مشهد در سال  ۱۴۰۰و همچنین
افزایش نرخ سرویس مدارس بررسی و مصوب شد.
رئیسکمیسیونحملونقلوترافیکشورایاسالمی
شهر مشهد در ایــن خصوص گفت :افــزایــش نرخ
کرایه تاکسی و سرویس مدارس پیش از این یک بار
در ابتدای ســال جــاری بررسی و در شــورای شهر به
تصویبرسیدهبود.ایمانفرهمندیافزود:نرخحقوق
ودستمزدتغییرات قابلتوجهیداشتهوموجبشده
هزینههای تاکسیرانها بهشدت افزایش یابد ،ازاینرو
پیشنهاد حداقلی این است که در سرویس مدارس
۱۹درصد به نرخ کرایه سرویس اضافه شود و برای کرایه
تاکسی نیز افزایش۲۰درصدی مطرح است.
همچنین در جلسه دیــروز الیحه افزایش تخفیف
پرداخت نقدی مؤدیان نیز بررسی و مصوب شد.
براساس این مصوبه ،به شهرداری مشهد اجازه داده
میشود در پرداخت نقدی مؤدیان به شهرداری بابت
تمامی بدهیها ی جاری و معوق مجوزها یا گواهیهای
ساختمانی و عوارض احداث و توسعه خطوط قطار
شهری ۲۵درصد تخفیف از تاریخ ۲۲دی تا ۲۵بهمن
سال  ۱۴۰۰و ۲۲درصــد تخفیف از تاریخ ۲۶بهمن تا
۱۲اسفند سال ۱۴۰۰را اعمال کند.
تصویب طرح طراحی و نصب یادمان فاخر «سردار
شهید سپهبد حــاج قاسم سلیمانی» در میدان
شهدا از دیگر مصوبات جلسه علنی شــورای شهر
مشهدبود.

ارائه تسهیالت
قرضالحسنه
برای کشت
گیاهان دارویی

رحمانی وجدانی
مسئولباغبانیجهاد
کشاورزی شهرستان
مشهدگفت:تسهیالت
قرضالحسنهبا
کارمزد4درصد برای
حمایت از توسعه
و کشت گیاهان
دارویی در اختیار
متقاضیان قرار
میگیرد؛۵۰درصد
اینتسهیالتپیش
از کاشت و ۵۰درصد
هم پس از کاشت و
بازرسی مرحله دوم
پرداخت میشود.
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در شهر

