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دو متجاوز به عنف در مشھد به دار مجازات آويخته شدند
پربيننده ترﯾن اخبار

مشھد  -دو متجاوز به عنف روز سه شنبه در ميدان فردوسی مشھد و در مالء عام به
دار مجازات آويخته شدند.

ھراز مسدود است  /راھداران ھمچنان
::
مشغول پاكسازی جاده اند

دادستان عمومی و انقالب مشھد به خبرنگاران گفت :اﯾن دو نفر ھر دو مرد و به نامھای 'اكرم نوروز زھی' معروف به ﯾاسين و
'مجتبی افشار' معروف به صدام از بيستم فروردﯾن ماه سال گذشته تا دی ماه امسال  13مورد تجاوز به عنف و سرقت در

پيكر سه شھيد سپاه قم تشيع و به خاك
::
سپرده شد
مجموعه جھانی تخت جمشيد آﯾين تحوﯾل
::
سال نو را با طنين آوای وحی آغاز كرد

::

شھرستان ھای مشھد و طرقبه و شاندﯾز انجام داده بودند.

تحقق توليد ملی ،حماﯾت از كار و سرماﯾه
اﯾرانی نيازمند عزم و انگيزه ای جھادی است

 ::زمين لرزه حوالی راور استان كرمان را لرزاند

'محمود ذوقی' افزود :اﯾن دو مجرم در دی ماه امسال با اطالع رسانی مردم توسط نيروی انتظامی دستگير و در  27بھمن ماه در
آخرﯾن اخبار

دادگاه كيفری استان خراسان رضوی به اعدام محكوم شدند.

 ::قيمت نفت در آسيا افزاﯾش ﯾافت

وی اظھار داشت :آنان پس از تاﯾيد حكم مذكور در شعبه  32دﯾوان عالی كشور روز سه شنبه به دار مجازات آوﯾخته شدند.
دادستان عمومی و انقالب مشھد در تشرﯾح جرم معدومين گفت :اﯾن دو نفر در چند مورد در حالی كه چاقو و قمه در دست
داشتند ،بعد از ورود به باغ و منازل مردم ،دستھای مردان را بسته و به زنان و دختران تجاوز كرده و طال و جواھر آنان را به سرقت

ستادھای آموزش و پرورش كردستان بيش از
::
دوھزار مسافررا اسكان دادند

::

ترافيك در محوره ھای مواصالتی كردستان
سنگين اعالم شد
نماﯾنده ولی فقيه در استان سمنان :استقالل

 ::واقعی كشور زمانی است كه تنھا به كاالی

بردند.

داخلی متكی باشيم

وی افزود :مجازات چنين مجرمان از مطالبات افكار عمومی است و ما نيز در كمترﯾن زمان ممكن پس از دستگيری متھمين به اﯾن

 ::خانه قديمي باقري ھا در گرگان

خواسته به حق مردم پاسخ می دھيم تا ضمن تسكين آالم مردم كسی جرأت بر ھم زدن امنيت و آرامش جامعه را نداشته

سروﯾس ھای خبری مرتبط
 ::استانھا

باشد2/.

 ::خراسان رضوي
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