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مجروحیت مأموران محیط زیست خواف حین تعقیب شکارچیان
بر حضور شکارچیان غیرمجاز شکار و صید گونه در حال
انقراض هوبره و تلهگذاری بــرای زندهگیری ایــن گونه در
منطقه حفاظت شده سیرخون ،محیط بانان به منطقه
اعزام شدند.
ط زیست به همراه یک نفر
تورج همتی افزود :مأموران محی 
از همیاران محیط زیست شهرستان خواف پس از حضور

محیطبــان و همیار وی در شهرستان خــواف در جریان
عملیات تعقیب و گریز شکارچیان غیرمجاز در منطقه
حفاظت شده «سیرخون» این شهرستان به شدت زخمی
شدند.
مــدیــرکــل حفاظت محیط ز یـســت خــراســان رض ــوی به
صداوسیما گفت :جمعه گذشته در گزارش مردمی مبنی

زمان(عج) در اداره کل اطالعات خراسان رضوی
پردهازمخفیکاریهایغیرقانونیصورتگرفته
برداشته و پرونده به تعزیرات حکومتی ارسال شد.
 23شهریور 1398بود که خبر جلوگیری از
گرانفروشی 4میلیارد تومانی برنج را رسانهای

عقیل رحمانی حدود دو سال پیش پرونده
گرانفروشیگستردهیکبرنجفروشباحمایتبرخی
مسئوالن در سازمان صمت خراسان رضوی و ...از
مسیراجرایعدالتخارجشدکهباپیگیریهای
مستمر روزنامه قدس و ورود سربازان گمنام امام

پیگیریویژه

در منطقه و پایش و گشتزنی موفق به کشف تلههای کار
گذاشته شده در رجهای داخل منطقه برای زندهگیری هوبره
شدند .با حضور دو شکارچی غیرمجاز و در جریان تعقیب
و گریز آنــان حمیدرضا عظیمپور؛ مأمور یگان حفاظت
و عبداالحد ســربــوزی؛ همیار محیط زیست با توجه به
ناهمواریهای منطقه از موتورسیکلت به پایین پرت شده

کردیم.اقدامیکهدرپییکعملیات مشترک
مسئوالنوقتمعاونتبازرسیسازمانصمت
خراسانوعواملناحیهمقاومتبسیجسپاهحضرت
مسلم(ع) صورت گرفت .در متن آن خبر و در تشریح
پشتپردههای ماجرا آمده بود :عامل این اقدام،

یکاری خارج شد
فرجام پرونده تخلفی که با افشاگری قدس از پستوی مخف 

در ادامـ ــه و در یــک عملیات
ه ــم ــاه ــن ــگ پ ـ ــس از آن ــک ــه
آدرس دقــیــق مــکــانهــای دپــو
مــحــمــولــه عظیم بــرنــج در فــاز
یک و دو مصلی ،بــولــوارآزادی
و مــفــتــح ش ــرق ــی ک ــه از پیش
مــورد شناسایی قــرار گرفته بــود ،بازرســی و پرده
از دورخــیــزی عظیم بــرای گــرانفــروشــی در شهر
برداشته شد.

جریمه 962میلیون تومانی
برای تاجر گرانفروش برنج

◾

◾شکایت از خبرنگار برای انحراف مسیر رسانه

پس از کشف محمولهها پرونده گرانفروشی و
احتکار بــرای آق ــای«ی» تنظیم و راهــی تعزیرات
حکومتی شــد .وقتی سلسله گــزارشهــای تیم
خبری روزنامه قدس از اقدامهای سودجویانه این
فرد که برنج دولتی را گرانتر به مردم میفروخت
و از سویی هم مــورد حمایت مسئوالن قدرتمند
استانی در دستگاههای مختلف بود ،منتشر شد،
او از خبرنگار ما به اتهام نشر اکاذیب شکایت کرد.
برای این کار نیز به سراغ یک وکیل پرحاشیه رفت.
پرونده شکایت به شعبه  605دادس ــرای ناحیه
6مشهد ارجاع و توسط بازپرس «عرب میستانی»
مــورد رسیدگی قــرار گرفت و در نهایت این مقام
قضایی اعالم کرد :درج این اخبار نمیتواند مصداق
نشر اکاذیب و افترا باشد .در هیچ سطری از اخبار
منتشر شــده نامی از شخصی شاکی بــه میان
نیامده و درج نــام با حــروف اختصاری  -در متن
خبر نوشته شــده اســت آقـ ــای«ی» -نمیتواند
موجب انتساب خبر به شاکی باشد و تنظیم خبر
به کیفیتی است که متن آن صراحت در انتساب
عمل مجرمانه به شاکی نــدارد و . ...در حالی که
این مقام قضایی معتقد بود اطالعرسانی از وقوع
تخلفات ،وظیفه رسانه است در ادامــه این رأی

اعالم کرد :درنتیجه از نظر بازرسی دالیل بر وقوع
بزههای اعالمی کافی نیست و مستندا ًبه ماده
 265قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب
متهمان صادر و اعالم شد.
ای ـنبــارهــم تیرمتخلف ب ــرای خلع ســاح کــردن
خبرنگار و زمین گذاشتن قلم مبارزه با فساد به
سنگ خــورد و در مقابل ،پیگیریها همچنان
باقدرت در دستور کار رسانه قرار داشت.
از این ماجرا مدتی گذشت تا اینکه مستنداتی
به دست خبرنگار ما رسید که پس از برخوردهای

قالی و مبل شوئی

◾

◾سربازان گمنام امام زمان(عج)
صدای رسانه را شنیدند

در ادام ـ ــه حـسـیــن س ـ ــاالری و پـیـمــان حسینی،
کارشناسان وقت معاون بازرسی سازمان صمت برای
بررسی تخلفات به بارانداز برنج فرد مذکور مراجعه
کردند و پی بردند متخلف هر کیسه برنج را چند ده
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هزارتومان گرانتر به مردم میفرشد که به سرعت
مستندسازیهای مورد نیاز صورت گرفت و برای فرد
خاطیپروندهگرانفروشیبهارزش 481میلیونتومان
زده شد .بررسیهای نامحسوس خبرنگار ما به این
واقعیت تلخ اشاره داشت که پرونده پس از ثبت در
سیستمهای اداری سازمان صمت استان به یک
باره تمامی سوابق و ارجاعاتش پاک میشود ،انگار
از روز اول اصال ًپروندهای زده نشده است.
عالمت ســؤالهــا زیــاد بــود؛ اینکه با دستور چه
کسی و چطور پرونده یک متخلف بازار از مرحله
ارسـ ــال بــه تــعــزیــرات حــکــومــتــی مشهد حــذف
مـیشــود ،پــس باید البـیهــای قــوی پشت ســر او
حضور داشته باشند.
بــرای روشــن شــدن مــاجــرا ،حــدود یک سالونیم
پیگیریهای مــداوم را باوجود فشارهای زیــاد به
خبرنگار ما برای منصرف شدن از ادامه اقدامهای
رســان ـهای در ایــن خــصــوص ،کنار نگذاشتیم تا
اینکه سربازان گمنام امام زمان(عج) در اداره کل
اطالعات خراسان رضــوی به موضوع ورود کرده
و تمامی اسناد ماجرا را استخراج و مهر تأییدی
بر پیگیریهای رسانه زدند ،چراکه مشخص شد
پرونده مذکور به صورت غیرقانونی حدود یک سال
از مسیر رسیدگی خارج شده بود.
با ایــن کــار پــرونــده با تأخیر یک ســال و نیم برای
رسیدگی دقیق به تعزیرات حکومتی خراسان
رضــوی ارســال شــد .بازهم رصــد رســانـهای ماجرا
ادامه داشت تا اینکه سیدمرتضی مدنی فدکی،
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی وعده
رسیدگی دقیق و قاطع به ماجرا را داد.
وی همچنین اعالم کرد :پرونده مذکور به یکی از
شعبات ارجاع شده است .مدنی فدکی تصریح
کرد :در برخورد با متخلفان نام آنها مهم نیست
و اگر حقی از مردم ضایع شده باشد با فرد خاطی

ممـتاز ایران

قالی شویی

/1400948ط

/1407915ط

/1400969ط

/1407077ط

/1408304ج

/1408115ح

/1400947ط

/1405747ج

/1401680ط

/1408438ح

مفقود شده
کارت دانشجویی اینجانب
مهرآف��اق ارباب��ی ب��ه کد
ملی  3611177431فرزند
محمدرضا ب��ه تاریخ تولد
 1377/06/23ورودی
س��ال  1395ب��ه ش��ماره
دانش��جویی 951148406
دانش��گاه زاب��ل رش��ته
مهندسی کامپیوتر مفقود
گردی��ده و فاق��د اعتب��ار
میباشد.

/9910521ج

تاژ

شستشو به روش  %100اسالمی

آش��نا ب��ه حس��ابداری جهت
هم��کاری در دفت��ر ف��روش
مصال��ح س��اختمانی واقع در
بلوار توس نیازمندیم.

مفقود شده

خرید و فروش
ضایعات

09035480162

خانم محبوبه فیضی با ارایه
دادنامه140025390002636999

ضایعات فلزی
برادران آهنگر

09304386194
09012543661

09354604745

خانواده مشهد درخواست انجام
فوق را دارد .لذا شایسته است

تلفن تماس دفتر مشاور امالک09152345507 :
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

ظرف هفت روز پس از درج آگهی
به دفتر ازدواج  58و طالق 13
مشهد واقع در انتهای سناباد _

نعیمی

در،پنجره وکابینت
خورده ریز وغیره

مورخ  1400/3/17شعبه  3دادگاه
طالق و ثبت آن طبق دادنامه ی

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

/1405973ط

قالیشویی و مبل شویی

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

منشی خانم

به اطالع می رساند همسر شما

باالترین قیمت

09159829884

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع میرساند آقای غالمرضا نادمی
دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 3322
ب��ه نش��انی :خیابان ام��ام رضا بی��ن  47و 49
پالک 75
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.

فرزند ابراهیم

/1408134ط

ترمیم کف سرویس بامصالح

صفارنجیب

آقای ذوالفقار یاری جو

آهن آالت تخریبی
دروپنجره
لوازم انباری شیرآالت

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

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

37604809

روبروی مرکز بهداشت استان,
مراجعه نمایید ,در غیر این صورت
طبق مقررات اقدام می گردد.
سردفتر ازدواج58و طالق13
مشهد

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع میرساند آقای علی مقیمی زاده
دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 4057
به نشانی :بلوار آزادی تقاطع آزادی و معلم
جنب نانوایی امالک مقیمی زاده
مش��ارالیه قصد کنارهگیری از شغل خود را
دارن��د لذا از کلی��ه متعاملینی ک��ه در دفتر
مش��ارالیه مدارکی دارند خواهشمند است
جهت تسویه حساب حداکثر ظرف مدت 30
روز از تاری��خ 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.
تلفن تماس دفتر مشاور امالک09151119488 :
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

/1408511ر

تمام مناطق09151008325

مصطفی

خرید ضایعات

منشی و تایپیست

09150300026

اجناس کرایه

خریدضایعات
خاوری

09157137499-36660883

/1403777ج

تشخیص ترکیدگی
ونم زدگی بادستگاه

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

/1408499ج

وصل اگو

38112030
37286050
36222223
33661115
33670976

38924418
32715374
38471584
37255454

%100تضمینی

%50تخفیف

مشهدالرضا

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

09151135477-09052375501
09159098896-09030574983

تشخیص با دستگاه

لوله بازکنی

غزال

مدیریت روحبخش

www.khadamatsaeed.ir

دامداری مقدم

بوبدون خرابی

در تمام نقاط شهرمشهد
بنز ده چرخ و بنز ده تن

قالیشویی

09153212034

رفع نم و

تخلیه چاه سعید
09153012080
09332929495

قصابی و دامداری

کیش
قشم

متفرقه

/1408530ر

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976
ایام تعطیل09155291598

منصف

تخلیه چاه
لولهبازکنی و رفعنم

رفو
 %100اسالمی گری
سرویس دهی به تمام نقاط شهر

/1405577ج

قالیشوئی

کرایهچی

/1404989ج

سـید

لوله بازکنی

3

در شهر

ضایعات فالح

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

رضاشهر
38765120 - 09157775600
مطهری شمالی
37323700 - 09151103700

/1400972ط

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

ب ــازه ــم مــنــتــظــر م ـیمــانــیــم ت ــا رون ـ ــد رســیــدگــی
به پــرونــدهای که به نوعی از زیــر نقشه پیچیده
مخفیکاری بیرون کشیده شده به سرانجام برسد
که ایــن اقــدام هم چند مــاه بعد صــورت گرفت و
روز گذشته مطلع شدیم بــا قاطعیت مدیرکل
تعزیرات حکومتی خراسان رضوی و رئیس شعبه
رسیدگیکننده برای آقای «ی»جریمه  962میلیون
تومانی در نظر گرفته شده است .از همین رو برای
پیگیری دوبــاره ماجرا به دفتر مدیرکل تعزیرات
حکومتی رفتیم.
مــدنــی فــدکــی در تشریح مــاجــرا بــه خبرنگار ما
گفت :پرونده مذکور در شعبه بدوی با دقت ویژه
و با حساسیت خاصی مورد تحقیق و رسیدگی
قرار گرفت .مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان
رضـــوی ادامـ ــه داد :پــس از اق ــدامه ــای صــورت
گرفته و جمعبندی مستنداتی که حاکی از وقوع
تخلف گرانفروشی بود« ،اینانلو» رئیس شعبه
رسیدگیکننده رأی بر محکومیت فرد مذکوربه
دو برابر ارزش ریالی پرونده که  481میلیون تومان
بود ،صادر کرد.
هماکنون پرونده در حال طی کردن مراحل قانونی
است و در صــورت قطعی شدن رأی اجــرای آن و
وصول جریمه در دستور کار قرار خواهد گرفت.
وی افزود :در گذشته هم عنوان شد برای تعزیرات
حکومتی خــراســان رضــوی اج ــرای عــدالــت مهم
است و نه چیز دیگری ،پس رضایتمندی مردم در
اولویت کاری ما قرار دارد .دیگر متخلفان بازار هم
این هشدار را جدی بگیرند و پیش از آنکه پای میز
عدالت کشیده شوند رویه خود را اصالح و مسیر
قانون را در پیش گیرند.

/1405858ط

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

◾

◾جریمه دو برابری متخلف بازار برنج

/1405867ط

بهترین کیفیت را با ما تجربه کنید

قاطعانه برخورد خواهد شد.

به گزارش قدس،
قدرتی؛ رئیس شبکه
دامپزشکی بینالود
گفت :محمولههای
مذکور شامل 182
کیلوگرم گوشت
قرمز و 130کیلوگرم
گوشت سفید بود
که معدومسازی
شد .موارد مذکور
از مراکز عرضه و
فروش فراوردههای
خام دامی،
رستورانها ،مراکز
بستهبندی و...
جمعآوری شده بود.

/1404992ج

قالی شوئی نیما

معدوم سازی
بیش از 300
کیلوگرم گوشت
غیربهداشتی

آژانسهای مسافرتی

سرویس دهی
تمام نقاط شهر

ی
38705347 - 32701313
تحت پوشش بیمه ایران 37490284-36612764
37490231-37329705-37336060
33851235 - 32426635
09155092518
تعطیل
ایام
35130473-32762877
36612586-38822500
سرویس سراسر شهر رفوگ
ری  32298080-35024040شستشو  %100اسالمی  32765551-32135956ایام تعطیل 09155004693 - 09025004693

خرید و فروش
کارکرده

جابهجاییمحمولهراشبانهصورتمیدادتا بااینکار
اعمال خالف قانون او به راحتی لو نرود .از سوی دیگر
محمولههادرچندیننقطهشهرنگهداریمیشــد
کهاگریــکانبارموردشناســاییقرارگرفت،
تمامــیمحمولهازیدسودجوخارجنشود.

آترینا پرواز

عدالتیان

صورت گرفته با آقای «ی» ،او بازهم از کرده خود
پشیمان نشده و دوب ــاره دســت به گرانفروشی
عظیم در بازار زده است.

قالی و مبل شوئی

و دچار جراحات شدیدی شدند .متأسفانه به دلیل شدت
ضربه وارده به سر همیار محیط زیست وضعیت وی وخیم
گزارش شده و در بخش آی.سی.یو بیمارستان شهرستان
تربت حیدریه بستری اســت ،اما محیط بان شهرستان
خــواف پس از درم ــان سرپایی از بیمارستان ترخیص و
هماکنون حال عمومی وی خوب است.

محیط
زیست

