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سال سی و چهارم

کشف 7تن روغن قاچاق توسط مرزبانان هنگ تایباد

فرماندهی در هنگ تایباد مستقر در ایست و بازرسی
 17شهریور ،موفق به کشف مقادیر قابل توجهی کاالی
قاچاق شدند.
سردار شجاع در ادامه تصریح کرد :مرزبانان این استان
در بازرسی خودروهای ترانزیتی و مسافری موفق شدند
 7هــزار و  590کیلوگرم روغــن خــوراکــی 244 ،کیلوگرم

فرمانده مرزبانی استان خراسان رضوی از کشف بیش
از  7تن روغن خوراکی قاچاق در مرزهای هنگ تایباد
خبر داد.
به گزارش قدس؛ سردار مجید شجاع ،فرمانده مرزبانی
استان خراسان رضوی در تشریح این خبر بیان کرد:
در راستای برخورد با قاچاقچیان کــاال مرزبانان این

مدیر کل پزشکی قانونی خراسان شمالی گفت:
متأسفانه خراسان شمالی امسال در نزاع و درگیری
نسبت به جمعیت رتبه پنجم کشوری را دارد.
محمدرضا نورس ،مدیر کل پزشکی قانونی خراسان

عقیل رحمانی هشت
روز پــس از ان ـت ـشــار مــاجــرای
ب وشتم یک ناهی از منکر
ضر 
در مشهد در روزنامه قدس ،با
همراهی قاطع دستگاه قضایی
وپیگیریمأمورانپلیسامنیت
اخالقی فرماندهی انتظامی مشهد عامالن این
اقدام شناسایی و به دادسرا معرفی شدند.

مرغ 320 ،کیلوگرم آرد 735 ،کیلوگرم تخممرغ و اقالم
دیگری شامل قند ،رب ،برنج ،چای و ...به ارزش یک
میلیارد و  799میلیون ریال کشف کنند.
وی با اشاره به برخورد قاطع با قاچاقچیان گفت :در این
عملیاتها تعدادی قاچاقچی کاال دستگیر و تحویل
مراجع قضایی شدند.

شمالی با اشاره به افزایش نزاع و درگیری در استان
به صدا و سیما گفت :متأسفانه خراسان شمالی
امسال نسبت به جمعیت رتبه پنجم کشوری را در
این زمینه دارد .نورس افزود :در هفت ماه ابتدای
امسال ۵هزار و  ۸۹۶مصدوم بر اثر نزاع و درگیری

افزایش نزاع و درگیری در خراسان شمالی

خط قرمز

ویژهنامه 4056

 8روز پس از یک هنجارشکنی ،مجرمان شناسایی شدند

عامالن ضرب و شتم در دادسرا

◾

◾ماجرا چه بود و چه شد؟
 22آبــان ماه بود که ماجرای ضرب و شتم یکی از
آمران به معروف شهر مشهد را با تیتر «ضرورت
حمایت از عــامــان بــه واجــب فـرامــوش شــده» را
رسانهای کردیم .در تشریح ماجرا اشاره شد« :یکی
از آمران به معروف و ناهیان از منکر شناخته شده
شهر مشهد در حوالی بولوار سجاد و حین انجام
این فریضه واجب از سوی چند فرد معلومالحال
مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.
موضوع پیگیری و مشخص شد این آمر به معروف
شب واقعه (پنجشنبه شب 20آبان ماه) حین تردد
در بولوار سجاد و عبور از مقابل خیابان بهارستان
 ،10مشاهده میکند یک دستگاه سواری شاهین
خاکستریرنگباچهارسرنشینکهحالتطبیعی
نداشتند و دو نفر از آنها هم کشف حجاب کرده
بودند ،هنگام توقف در کنار خیابان با موتورسیکلت
یک پیک موتوری برخورد میکند .در این میان دو
نفر از سرنشینان مرد از خودرو پیاده و پیک موتوری
را به باد کتک میگیرند.
این آمر به معروف و ناهی از منکر با دیدن صحنه
درگیری برای آرام کردن فضا وارد عمل میشود و در
حالی که به آنها میگوید چرا پیک موتوری بیدفاع
را مــورد ضرب و شتم قـرار دادهایــد ،با نشان دادن
کارت و اعالم هویت در زمینه کشف حجاب به افراد

کرد به خبرنگار ما گفت :پس از متواری شدن افراد
مذکور موضوع به مقام قضایی منتقل و از آن طریق
پیگیریها انجام میشود .وی ادامه داد :با همراهی
شاهدان ماجرا مشخصات خودرو را بدست آوردهام
کهایننکتههمبهمقامقضاییمنتقلخواهدشد.

داخل خودرو که مشخص بود آنها حالت طبیعی
نداشتند ،تذکر لسانی میدهد.
اما در ادامه یکی از سرنشینان مرد از پشت سر به
او حمله و با بطری شیشهای ضربهای به سر این
آمربهمعروف و ناهی از منکر میزند و او از شدت
ضربه وارده روی زمین میافتد .همچنین افــراد
مهاجم به سمت خــانــواده آمــر به معروف که در
خودرو نشسته بودند هم حملهور شده و آنها را
مورد تهدید و فحاشی قرار داده و متواری میشوند.
رمضانی ،آمر به معروف و ناهی از منکر مشهدی
که وضعیت جسمانی خــود را مساعد توصیف

قالی و مبل شوئی

عدالتیان

◾

◾شناسایی هنجارشکنان و توقیف خودرو آنها
به گــزارش قــدس ،از انتشار این خبر هشت روز
گذشت تا اینکه صبح روز گذشته مطلع شدیم
عــامــان ایــن اق ــدام بــا دسـتــور مـعــاون دادسـتــان
در دادســرای ثامن و با پیگیریهای ویــژه و دقیق
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فرمانده مرزبانی استان خراسان رضوی در پایان افزود:
امروز به برکت حضور شبانهروزی و اشرافیت اطالعاتی
و عملیاتی مرزبانان ،امنیت مطلوبی در مرزهای استان
حاکم است بنابراین قاچاقچیان و افراد سودجو بدانند
مرزهای خراسان رضوی ناامنترین مرزهای کشور برای
عرض اندام آنهاست .

به پزشکی قانونی مراجعه کردند که از این تعداد
هزار و ۷۸۶نفر مرد و ۴هزار و  ۲۲۰نفر زن بودند.
وی گفت :تعداد مصدومان امسال در مقایسه با مدت
مشابه پارسال۳۸۹نفر افزایش داشته و بیشترین
مراجعه مصدومان در شهریور ماه با۹۷۸نفر و

مأموران پلیس امنیت اخالقی فرماندهی انتظامی
مشهد ردزن ــی و خ ــودرو آنه ــا نیز پــس از آنکه
پالکش قفل شــده بــود توقف و به مقر انتظامی
منتقل شده است .ازهمینرویکیازعامالنضرب
و شتم آمربهمعروف و ناهی از منکر به خبرنگار ما
گفت :من پشیمان هستم و ای کاش دست به این
اقدام نزده بودم .االن درک میکنم که وجود این افراد
مسلما ًبرای آرامــش اجتماع و امنیت خانوادهها
مهم است.
او که مدعی بــود درگـیــری با پیک مــوتــوری بر سر
برخورد با چراغ خطر خودرو آنها بوده و وی ادعای
خسارت 5میلیونی داشــت ،برای همان عصبانی
شده بودیم و آن درگیری پیش آمد ،در پاسخ به این
پرسش که اگر ضربهای که به سر این شهروند وارد
شده سبب نقص عضو یا دیگر آسیبهای جانی
شده بود کدام خسارت بیشتر بود ،گفت :از اقدام
صورت گرفته پشیمانم در حالت عصبانیت این
کار را کردیم.
از سوی دیگر براساس پیگیریهای صورت گرفته
معلوم شد خودرو این افراد هنجارشکن به پارکینگ
منتقل و پرونده بــرای رسیدگی قضایی به همراه
عامالن ضرب و شتم ناهی از منکر به دادســرای
ثامن فرستاده شد.

◾

◾صحبترسانه
پیگیری ویــژه و قاطعانه مــوضــوع توسط معاون
دادستان مشهد در دادسرای ثامن جای قدردانی
دارد و از ســوی دیـگــر مــوضــوع مهمتر میتواند
برخورد قاطع با این افراد باشد که مسلما ًیکی از
خواستههای شهروندان مؤمن و متدین مشهدی
اس ــت؛ چ ـرا کــه اگــر ایــن گــونــه رف ـتــار نـشــود دیگر
متخلفان هم به خود اجازه قانونشکنی را خواهند
داد و احتمال دارد اقدامهای مشابه را رقم بزنند.

ممـتاز ایران

قالی شویی

 / 1405526ج

/1407530ط

/1404252پ

/1400869ج

/1401808ج

/1406717ج

/1400969ط

/1404113ط

/1402996ج

درآمدروزانه  250الی 500

1820

پورسانت 15درصدتماس با

صفارنجیب

/1407077ط

/1405747ج

کاشی سرامیک

جهت کاردرکشورعراق

/9910521ج

رضاشهر
38765120 - 09157775600
مطهری شمالی
37323700 - 09151103700

بنادیوارچین

قصابی و دامداری

/1400947ط

نیازمندیم.لطفا مشخصات
خودوحرفه کاری تان

دامداری مقدم

رابه شماره واتساپ

/1400872ج

/1405577ج

/1407578ج

09151135477-09052375501
09159098896-09030574983

/1407915ط

ارسال نمایید

/1406617ط

به تعدادی استادکار

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

/1400972ط

کارگرماهر

09152042427

پذیرش موتورسوارتمام وقت

رستوران
یاسمین

به تعدادی
پیک موتوری
نیازمندیم ساعتی
20هزارتومان+هرفیش
1000تومان+ناهار
ساعت کاری12الی-16
20الی ،24شیفت شب
هرفیش 2000تومان
تک شیفت هم پذیرفته
می شود

09155167718

09158012802
نعیمی

در،پنجره وکابینت
خورده ریز وغیره

09354604745

-1کمک آشپز
-2تخته کار
-3کانتر(بسته بندی غذا)
-4سالن دارومیزبان
-5مدیرداخلی
-6ظرفشورآقا
-7کارگر ساده
(فرامرزعباسی)حقوق عالی

باسابقه کاری /ساعت کار8:الی17
 11الی22-17الی24
تک شیفت هم پذیرفته می شود

09155167718

کیش  -قشم

تضمین پایین ترین نرخ تور

آترینا پرواز 37604809

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

09035480162

خریدضایعات
خاوری

آهن آالت تخریبی
دروپنجره
لوازم انباری شیرآالت

باالترین قیمت

09159829884

سازمان آ�گهی ها
روزنــامه قـ ــدس

آژانسهای مسافرتی

/1407645ج

33872450
09153141343
09366662046

کرایهچی
مصطفی

09155590633
پیک سراسری
شهرگشت

اجناس کرایه

نماکار،پالسترکار،گچ سفید

قالیشویی امیرکبیر

موتور سوار

با تضمین درامد روزانه
از  250تا 600هزارتومان
سریعا نیازمندیم

مشاغل گوناگون

جهت تکمیل کادرپرسنلی خودبه
افرادزیرنیازمنداست

/1407761ج-

www.khadamatsaeed.ir

37127137

به تعداد زیادی

09157137499-36660883

خریدارضایعات

رستوران یاسمین

پیک احمد آباد

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

آهن آالت ساختمانی
به باالترین قیمت

/1405866ط

مدیریت روحبخش

09153012080
09332929495

ترمیم کف سرویس بامصالح

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

37285662

نبش مطهری جنوبی13

09035130141

09391349562

ضایعات فالح

/1407644ج

در تمام نقاط شهرمشهد
بنز ده چرخ و بنز ده تن

ویزیت ،فیزیوتراپی،خدمات
پرستاری مراقبت ونگهداری
در منازل وبیمارستان ها
اجاره تجهیزات پرستاری پزشکی
تست زردی نوزادان (فتوتراپی)
بین عبدالمطلب 12و14
پالک 198جنب بانک انصار

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

قبل ازمراجعه تماس گرفته شود
آدرس:پیامبراعظم 91

/1407534ج

تخلیه چاه سعید

38112030
37286050
36222223
33661115
33670976

پرستاری سفید باالن

وصل اگو

تخلیه چاه
لولهبازکنی و رفعنم

عضو درجه یک اتحادیه
رفوگری ،شستشو با اصول مذهبی
تحت پوشش بیمه ایران

تشخیص ترکیدگی
ونم زدگی بادستگاه

درقنادی باحقوق قانون کار
ساعت کاری  7:تا 15

/1407446ج

غزال

مشهدالرضا

خدمات باکیفیت کادر مجرب

36024166-09154077916

نیروی کارجوان جهت کار

پیک سراسری آشنا

جذب موتورسواربادرآمدروزانه
250الی 500هزارتومان
تمام وقت ونیمه وقت
باپورسانت پایین باسرویس دهی
باالدربهترین موقعیت شهر میدان
شهداداخل امام خمینی 5

خرید و فروش
ضایعات

/1403777ج

قالیشویی

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

لوله بازکنی

بلوارسجاد،فضای VIP

پیکموتوری

خرید ضایعات

/1404989ج

36047576
38453887
32243239
09157007410

سالمندان مهروماه

قنادی نون

/1407882ج-

رفو
 %100اسالمی گری
سرویس دهی به تمام نقاط شهر

معلم دوم ابتدایی تا کنکور
تخصصی عربی،انگلیسی ،ادبیات
مشاوره و شهریه توافقی
آموزشگاه سنجش 09154188220

38464887-09152001021

/1405858ط

تهـــران

کارگر ساده

گوسفند نرینه
سرویس رایگان شبانه روزی

شغل مناسب
با کمترین هزینه

خدمات
پزشکی و درمانی

متفرقه

/1403734ج

قالیشویی

قالیشوئی

09153212034

09388004139-09156004139

3

در شهر

/1405973ط

سـید

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976
ایام تعطیل09155291598

تلقی و پارچه ای
تحویل  24ساعته

رئیسگروهپدافندغیرعامل وپیشگیریازبحران
شــهــرداری مشهد گفت :در کالنشهر مشهد
امکان امداد هوایی وجود ندارد و در شرایط کنونی
در ص ــورت وق ــوع ح ــوادث پیشبینی نشده با
بحرانهای آبشاری مواجه خواهیم شد.
بــه گـ ــزارش ایــرنــا ،وحــیــد اکلملی روز گذشته
درنشست علنی شــورای اسالمی شهر مشهد
افزود :نخستین پد بالگرد در کالنشهر مشهد،
پارسال در شهرداری منطقه ۵راهانــدازی شد که
ضروری است این اقدام توسعه یابد.
وی خاطرنشان کــرد :مشهد از کالنشهرهایی
است که اگر زلزلهای رخ دهد ،حدود  ۴۰درصد
تلفات آن ناشی از زلزله و حدود  ۶۰درصد تلفات
نیز ناشی از حــوادث ثانویه بحرانهای آبشاری
از جمله انفجار ،آبگرفتگیها و فرونشستها
خواهد بود.
رئیس گــروه پدافند غیرعامل و پیشگیری از
بحران شهرداری مشهد اضافه کرد :تهیه نقشه
جامع اسکان و تخلیه اضطراری نیز از اقدامهای
مدیریت بحران شهرداری مشهد است.
اکلملی گفت :حــوزه مدیریت بحران شهرداری
مشهد در سال ۸۵تشکیل شده و در این چارچوب
تاکنون  ۱۱هزار داوطلب آموزش دیدهاند و 3هزار
نفر نیز از سال ۹۸تاکنون ساماندهی شدهاند.
وی ادامـ ــه داد :در همهگیری کــرونــا نیز تمام
پایگاههای بحران در مشهد به مدیریت کرونا
و مراکز واکسیناسیون تبدیل شد و ایــن اقــدام
در ماههای خــرداد و مــرداد سال جاری منجر به
افزایش دو برابری واکسیناسیون در مشهد شد.

/1407358ط

09380904479
کاور مبل صدف

امداد و نجات
امکان امداد هوایی
در مشهد وجود ندارد!

/1407959ج

 09157799971سعیدی

به گزارش باشگاه
خبرنگاران؛
احمدرضا مدبرنیا،
مدیرکل امور
مالیاتی خراسان
رضوی از تمدید سه
ماهه مهلت اعتراض
به اوراق مالیاتی در
خراسان رضوی
که زمان مقرر برای
انجام آن از ابتدای
تیر ۱۴۰۰تا پایان
شهریورماه ۱۴۰۰
بوده ،خبر داد.

/1404992ج

مشهد کاور قدیم

تمدید سه ماهه
مهلت اعتراض
به اوراق مالیاتی

دامداری میرزایی

آموزشگاههای
تخصصی

طلق وپارچه -بدون پرو(18سال سابقه )

کمترین در مهرماه با۶۸۹نفر بود.
شهرستانهای بجنورد ،شیروان ،اسفراین ،مانه و
سملقان (آشخانه) ،فاروج ،جاجرم و رازوجرگالن به
ترتیب بیشترین و کمترین مراجعهکننده نزاع را به
پزشکی قانونی داشتهاند.

سرویس دهی
تمام نقاط شهر

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

پرده و مبلمان

خبر

