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محکومیت قاچاقچی شیرخشک به پرداخت ۸۰میلیون جریمه
۲تن شیرخشک قاچاق در  ۸۰کیسه ۲۵کیلویی کشف
و گــزارش آن را بــرای رسیدگی به اداره کل تعزیرات
حکومتی استان ارسال کردند.
به گزارش ایسنا ،وی افــزود :در شعبه چهارم بدوی
مــرکــز اســتــان پــس از بــررســی م ــدارک و مستندات
موجود در پرونده و استماع دفاعیات و احراز وقوع

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی گفت :عامل
قاچاق شیرخشک در بیرجند به پرداخت ۸۰۰میلیون
ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شد.
حسین حسنپور اعالم کرد :مأموران پلیس امنیت
اقتصادی استان مستقر در پلیس راه بیرجند ،هنگام
کنترل خودروهای عبوری از یک دستگاه وانت مقدار

بیکار بود و هرکجا که فکرش را بکنید برای پیدا
کردن کار مراجعه کرد ،اما هر بار دست خالی به خانه
برمیگشت .مدتی به همین شیوه صبحها را ظهر
و ظهرها را هم شب میکرد .کمکم این ماجرا برای
خانوادهاش رنجآور شد زیرا برای امرار معاش دچار

عقیل رحمانی یک سارق حرفهای که با تهدید
سالح سرد تنها دارایی یک پیک موتوری را سرقت
کرده بود ،با رأی عبرتآموز قاضی شعبه 144دادگاه
کیفری دو مشهد به 10سال حبس و 74ضربه
شالق محکوم شد.

خط قرمز
◾

عاقبت دستدرازی به مال مردم

◾تــنــهــا دارای ـ ــی نـ ــانآور
خانواده سرقت شد

هــمــســر و ف ــرزن ــدان ــش هم
کــمــی از ف ــش ــار اقــتــصــادی
فاصله گرفته بودند چــرا که
پــدر خــانــواده صبح تــا شب
در خیابا نهای شهر در سرما و گرما مسافر
جابهجا میکرد و دیگر برای اجاره خانه کوچک
حاشیه شهرشان نگرانی نداشتند.
اما این شادی دوامــی نداشت و یک روز که او
مثل همیشه در خیابا نهای شهر به دنبال
مسافر میچرخید ،با دســت بلند کــردن مرد
جوانی در حوالی خیابان امــام رض ــا(ع) ،جلو
پایش ترمز زد و با طی کردن کرایه ،مرد مسافر را
ترک موتور سوار کرد و به سمت شهرک شهید
رجایی برد.
چند دقیقه بعد در نزدیکی مقصد ،به یک باره
پیک موتوری سردی جسم تیزی را زیر گلویش
احساس کرد و همزمان صدای خشدار خشن
مرد مسافر که از او میخواهد موتور را نگه دارد،
به گوشش رسید.
موتورسیکلت را از ترس چاقو متوقف میکند
و از آن پیاده میشود ،مرد مسافرنما با تهدید
جیبهای طعمهاش را خالی میکند و 100هزار
تومان وجه نقدی که برای آن کل شهر را با موتور
دور زده بود و گوشی تلفن همراهش را سرقت
میکند .ســارق مسلح به ســاح ســرد که او را
تهدید میکرد اگر حرکت کند با چاقو پاسخش
را خواهد دید ،دست بردار نبود و پشت موتور
نشست و تنها ســرمــایــه مــرد ج ــوان را پیش
چشمانش سرقت کرد ،التماسهای مالباخته
هم هیچ فایدهای نداشت.
پس از این واقعه مالباخته در مراجع انتظامی

تخلف ،متهم به استناد بند(ب) ماده ۱۸قانون مبارزه
با قاچاق کاال و ارز عــاوه بر ضبط شیرخشکهای
مکشوفه به پرداخت  ۸۰۰میلیون ریال جزای نقدی
محکوم شد.
عضو شــورای قضایی خراسان جنوبی گفت :متهم
پس از رؤیت رأی ابالغی ،اعتراض خود را نسبت به

 10سال حبس و شالق
نتیجه سرقت با سالح سرد

گزيده

قاضی شعبه ،ســارق خشــن را به تحمل  10ســال حبس و همچنین
74ضربه شالق محکوم کرد تا شاید درس عبرتی باشد برای این سارق
شرور که جان و مال مردم را به این راحتی بازیچه اقدامهای مجرمانه
خود قرار ندهد.

و قضایی طرح شکایت کرد ،اما بازهم آن روز
دست خالی راهی خانه شد .چند روز از سرقت
گــذشــت کــه م ــأم ــوران کــانــتــری آبــکــوه حین
گشتزنی در حوالی خیابان فدک به راکب یک
دستگاه موتورسیکلت که پالک مخدوشی روی
آن نصب بود ،مشکوک میشوند.

عدالتیان

قالی و مبل شوئی
رف

نمونه
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تح
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مشکل شده بودند.
از استخدام در کارخانه ،شرکت و اداره منصرف شد
و با هزار زحمت چند میلیون تومان پول جور کرد و
با آن یک دستگاه موتورسیکلت خرید .این بهترین
راه بود تا به صورت موقت برای تهیه خرجی خانه

◾

◾دستگیری در تعمیرگاه و لو رفتن همه چیز
پس از چند چهارراه چپ و راســت پیچیدن،
مرد مشکوک وارد یک تعمیرگاه خــودرو شد
و مأموران پلیس پشت سر او وارد محل شده
و فرد مذکور را دستگیر کردند .بازرسی بدنی
مــتــهــم مــنــجــر ب ــه کــشــف ی ــک تــیــغــه چــاقــوی
20سانتیمتری شد .پلیس مطمئن شد این فرد
همان سارق تحت تعقیب است.
متهم پرونده که احمد نام داشت به سرعت به
مقر انتظامی منتقل شد .پس از آن مشخص
شد موتورسیکلتی که سارق هنگام دستگیری
ســوار آن بــود متعلق بــه همان پیک موتوری
است .از همین رو مالباخته به مقر پلیس فرا
خوانده شد و ضمن شناسایی متهم ،واقعه آن
روز تلخ را بازگو کرد.
در ادامه متهم که سوابق متعدد سرقت را یدک
میکشید و حتی چندی پیش پس از تحمل
11سال حبس از زندان آزاد شده بود به دادسرا
منتقل و برای او کیفرخواست صادر شد.
کار به اینجا که رسید پرونده بــرای طی شدن
دیــگــر مــراحــل قضایی بــه شعبه  144دادگ ــاه
کیفری دو مشهد ارجاع شد و روی میز قاضی
مهدی ترابیان قرار گرفت.
تمامی اوراق و مستندات پــرونــده دوب ــاره به
ص ــورت دقــیــق م ــورد بــازخــوانــی ق ــرار گــرفــت و
دفــاعــیــات متهم ســابــق ـهدار چندین جلسه
شنیده شد.
درنهایت قاضی شعبه ،مجرم پــرونــده را به
تحمل  10ســال حبس و همچنین  74ضربه
شالق محکوم کرد تا شاید درس عبرتی باشد
برای این سارق شرور که جان و مال مردم را به
ایــن راحتی بازیچه اقــدامهــای مجرمانه خود
قرار ندهد.

ممـتاز ایران

مشهد کاور قدیم

/1400948ط

09380904479

/1407077ط

/1401808ج

/1404252پ
/1404253پ

کیک شیرینی قدیری

/1400970ط

/1409405ج

قصابی و دامداری

دامداری مقدم

/1404113ط

/1400947ط

/1407915ط

09151135477-09052375501
09159098896-09030574983

ضایعات
حاضری

خرید انواع ضایعات آهن،
آلومینیوم مس ،برنج ،در و
پنجره و خرده ریز انباری
ضایعات عمده هتل ها
کارخانجات ،ادارات
بازدید و حمل بار رایگان

09155044719

/1408831ط

مدیریت روحبخش

فروشنده ماهر و نیمه
ماهر تمام وقت و پاره وقت

متفرقه
اخطاریه دفترخانه
ن��ام و نام خانوادگ��ی مخاطب :آقای
محمد نسیمیپور شغل :آزاد
اقامتگاه و آدرس :مجهولالمکان
اخطاریه
موضوع:
بدینوسیله به شما اعالم میگردد:
همس��ر جنابعالی خانم زهرا س��اقی
طی حکم دادگاه به ش��ماره دادنامه
بشماره 140025390008474524
ک��ه قطعی��ت یافت��ه ،ب��ا نیاب��ت از
دادگاه قص��د مطلق��ه نم��ودن
خ��ود را ب��ه ن��وع خلع��ی دارد.
ل��ذا از ش��ما دعوت میش��ود ظرف
مدت ی��ک هفت��ه از الص��اق ابالغ،
جه��ت پیگی��ری موض��وع ب��ه ای��ن
دفترخان��ه مراجع��ه فرمایی��د .در
غی��ر اینص��ورت وف��ق مق��ررات
شرعی و قانونی اعمال خواهد شد.
آدرس مشهد -قاسمآباد -حاشیه
میدان شهید مطهری -نبش فالحی
 -4پالک 2
تلفن دفتر35215195 :
همراه09151237854 :
لطف ًا در صورت عدم حضور مخاطب،
ابالغیه الصاق گردد.
سردفتر رسمی ثبت ازدواج
شماره  30و طالق شماره  50مشهد
محمد رزمجو

/1410042ح

09153212034

/1405577ج

36047576
38453887
32243239
09157007410

09159829884

نیازمندیم .حقوق و مزایا عالی

38112030
37286050
36222223
33661115
33670976

خریدضایعات
خاوری
باالترین قیمت

جهت تکمیل نیروهای
فروشگاهی به تعدادی

09155135239
32115344

خرید و فروش
ضایعات

آهن آالت تخریبی
دروپنجره
لوازم انباری شیرآالت

/1409790ط

ته���ران

آترینا پرواز 37604809

فروشنده و
صندوقدار

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

قالیشویی

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

تمام مناطق09151008325

37127137

/1405747ج

ایام تعطیل09155086122

غزال

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

تضمین پایین ترین نرخ تور

/1406106ج

 %100اسالمی
سرویس دهی
به تمام نقاط شهر

رفو
گری

قالیشویی

%100تضمینی

%50تخفیف

پیروزی 38764467
س��جاد 38764468
فردوسی 38825264
کوهسنگی 38825264
مطه��ری 37285670
معل��م 38764467
وکیل آباد 38764467
عب��ادی 37285670
هاشمیه 38825264
هفت تیر 38764467

09157137499-36660883

کیش  -قشم

/1402996ج

32716830
32511320
33446882
37416619
36031285
38461494
32131128

ترمیم کف سرویس بامصالح

/1406717ج

قالیشوئی

تشخیص با دستگاه

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

ضایعات فالح

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

/1405866ط

ستاره شرق

بوبدون خرابی

تشخیص ترکیدگی
ونم زدگی بادستگاه

پرستاری سفید باالن

/1409660ج

منصف

1601
آژانسهای مسافرتی

09304386194
09012543661

/1405858ط

رفع نم و

وصل اگو

مشهدالرضا

خدمات باکیفیت کادر مجرب

بلوارسجاد،فضای VIP

36024166-09154077916

درقنادی باحقوق قانون کار
ساعت کاری  7:تا 15

09378281474

سالمندان مهروماه

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

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع میرساند آقای رجبعلی بنده ای
دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 793
ب��ه نش��انی :بل��وار پی��روزی می��دان حافظیه
مسکن کاخ
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 آگه��ی 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.
تلفن تماس دفتر مشاور امالک09151514425 :
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

/1410045ر

لوله بازکنی

لوله بازکنی

خدمات
پزشکی و درمانی

ضایعات فلزی
برادران آهنگر

نیروی کارجوان جهت کار
قبل ازمراجعه تماس گرفته شود
آدرس:پیامبراعظم 91

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

/1408134ط

www.khadamatsaeed.ir

 09157799971سعیدی

3

در شهر

خرید ضایعات
09035480162

قنادی نون

طلق وپارچه -بدون پرو(18سال سابقه )

در تمام نقاط شهرمشهد
بنز ده چرخ و بنز ده تن

09153012080
09332929495

کارگرماهر

 / 1405526ج

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

تخلیه چاه سعید

09354604745
/1400972ط

بهترین کیفیت را با ما تجربه کنید

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

خرید و فروش
کارکرده

علیرضا عباسی
مدیرعامل شرکت
آب و فاضالب
تربتحیدریه به
باشگاه خبرنگاران
گفت :اجرای طرح
ملی آبرسانی
شرکت آب و فاضالب
تربتحیدریه با
صرف ۴۳۰میلیارد
ریال هزینه تاکنون
۷۳درصد پیشرفت
فیزیکی داشته است.

/1405973ط

قالی شوئی نیما

تخلیه چاه
لولهبازکنی و رفعنم

طــرح بــرقرســانــی بــه مــعــادن پ ــروده طبس تا
پــایــان امــســال راهانـــــدازی م ـیشــود .مجری
طرح ایجاد زیربناهای الزم در معادن بزرگ
و مناطق معدنی گفت :در خراسان جنوبی
در بخش زیــرســاخــتــی۱۳۰ ،مــیــلــیــارد تومان
ق ـ ــرارداد بــرقرســانــی در ح ــال اج ــرا داری ــم.
داریوش دیودیده افزود :ازجمله این طرحها،
بــرقرســانــی بــه مــعــادن پـ ــروده طــبــس اســت
کــه پیشبینی مـیشــود تــا پــایــان امــســال به
بهرهبرداری برسد.
مجری طرح ایجاد زیربناهای الزم در معادن
بــزرگ و مناطق معدنی همچنین بیان کرد:
ط ــرح بــرقرســانــی نــهــبــنــدان بــه شــاهــکــو با
۱۰۰مــیــلــیــارد تــومــان ســرمــایـهگــذاری از دیگر
پروژههاست که بخش زیــادی از تجهیزات
خــریــداری و عملیات اجــرایــی آن آغــاز شده
است.
بــه گ ــزارش صداوسیما ،دیــودیــده در ادامــه
تــصــریــح ک ـ ــرد :ب ـ ــرای پـ ـ ــروژه خ ــط  ۲م ــدار
۲۰کیلوولت معدن غنیآباد ،پیمانکار تعیین و
تجهیز کارگاه انجام شده و پیشبینی میشود
تا پایان تابستان آینده به بهرهبرداری برسد.
مجری طرح ایجاد زیربناهای الزم در معادن
بزرگ و مناطق معدنی با بیان اینکه مطالعات
طرح برقرسانی به معادن خضراء در درح تا
اوایل تابستان سال آینده به اتمام میرسد،
افــزود :مطالعات پست برق شاهکوه -هیرد
نیز در حــال انــجــام اســت و تــا پــایــان امسال
تکمیل میشود.

در،پنجره وکابینت
خورده ریز وغیره

سرویس دهی
تمام نقاط شهر

پرده و مبلمان

پیشرفت
برقرسانی به معادن
«پروده طبس» تا پایان سال

پیشرفت
۷۳درصدی
طرح آبرسانی
به تربتحیدریه

نعیمی

قالی شویی

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

دچار مشکل نشود و هر روز صبح در خیابانهای
مرکزی شهر مشهد مسافرکشی با موتورسیکلت را
تجربه میکرد.
اوضاع بد نبود و از وضعیت بحرانی تا حدودی
خارج شده بود و دیگر هشتش گرو نه نبود.

/1403777ج

قالی و مبل شوئی

استعالم مشخصات ظاهری مرد موتورسوار
بیشباهت بــه یکی از ســارقــان خشن تحت
تعقیب نبود ،از همین رو تیم تجسس کالنتری
به صورت نامحسوس این فرد را کوچه به کوچه
تعقیب کرد تا محل اختفایش هم شناسایی
شود.

دادنامه صادره اعالم داشت تا پرونده برای بررسی
دوباره به شعبه تجدیدنظر ویژه رسیدگی به تخلفات
قاچاق کاال و ارز استان ارسال شود .شعبه تجدیدنظر
قاچاق کاال و ارز استان پس از بررسی اوراق پرونده
ضمن رد اعتراض ،رأی صادر شده در شعبه بدوی
را تأیید کرد.

خبر
روز

