
احمد فیاض:  با گذشــت حدود یک ماه از 
درج گزارش قدس، عملیات پاکســازی نقاط 
آلوده و ساماندهی معتادان متجاهر در منطقه 

»دروی« مشهد کلید خورد.
اوایل آذر ماه گذشته بود که گزارش روزنامه 
قدس با عنوان »داســتان تلخ خرید و فروش 
مواد مخدر در منطقه دروی مشهد« درهمین 
ویژه نامه چاپ شد و بازتاب زیاد این گزارش 
در میان مخاطبان بویژه شهروندان ساکن در 
این محله و محله های همجوار نشان از مطالبه 
جدی آنان نسبت به برخورد با این ناهنجاری 

اجتماعی داشت.
پس از درج این گزارش و با گذشــت حدود 
یک ماه ســرانجام عصر روز گذشته عملیات 
پاکسازی نقاط آلوده این محله و ساماندهی 
معتادیــن متجاهر موضوع مــاده 16 قانون 
مبارزه با مواد مخدر با همکاری و هماهنگی 
ارگان ها و ســازمان های مربوط کلید خورد و 
طی آن تعداد 235 معتاد متجاهر دســتگیر 
و جهت اقدام های بعدی به کمپ های درمان 

تحویل داده شدند. 
در این عملیات که با نظارت مستقیم سردار 
امیــری مقدم فرمانــده انتظامی خراســان 
رضوی و »درودی« معاون دادســتان مشهد 
صــورت پذیرفت، تعداد پنج باب منزل آلوده 
و غیرمجاز نیز براساس حکم مقامات قضایی 

تخریب شد. 
دستگیر شدگان متشکل از خرده فروش های 
مواد مخدر، معتادین تابلو، افراد بی خانمان و 
... توسط تعدادی اتوبوس به کمپ کوثر جهت 
غربالگری انتقال داده شدند. همچنین تعداد 

32 زن نیز جزو دستگیر شدگان بودند.
پیگیری رسانه ها مؤثر بود

فرمانده ناحیه بســیج مقاومت حر در جمع 
ناهنجاری های  و  خبرنگاران گفت: معضالت 
حاشیه شــهر بویژه در مناطق خواجه ربیع، 
دروی، رســالت، همت آباد و ... باعث شد تا 
طی راه انــدازی قــرارگاه، عملیاتی با هدف 
ایجاد امنیت پایدار نســبت بــه جمع آوری 
اراذل و اوباش و مخالن نظم و امنیت عمومی، 
فروشــندگان مواد مخدر با همکاری ســپاه، 
ناجا و قوه قضاییه در دســتور کار قرار گیرد. 

در همین راســتا و با مصوبه شــورای تأمین 
و ستاد ســاماندهی فرهنگی حاشیه شهر و 
بــا توجه به درخواســت های مکرر مردمی و 
دغدغه های شــهروندان و پیگیری رسانه ها، 
عملیات پاکســازی حاشیه کال دروی که به 
پاتوق معتادان پرخطر و فروشــندگان مواد 
خانمانسوز مخدر مبدل شده، در دستور کار 
قرار گرفت. در این طرح با مشــارکت حدود 
یک گردان از نیروهای بسیجی آموزش دیده 
تخصصی- گردان ششم امنیتی امام علی)ع(- 
و پرســنل عملیاتی ناجا این تعــداد معتاد 
متجاهر دســتگیر و جهت کنتــرل و درمان 
توسط شهرداری به کمپ های از پیش تعیین 

شده اعزام شدند.
سرهنگ دوم پاســدار مهدی زراعت خواه با 
اشــاره به تجربه جمع آوری معتادان تبدیل 
در منطقه اســماعیل آباد خاطرنشــان کرد: 
در ایــن طرح چهار قاضــی معین به صورت 
مستقیم جهت صدور حکم مشارکت داشته 
و تعدادی از منازل آلوده نیز بر اســاس حکم 
قضایی تخریب شد. همچنین فاز سوم اجرای 
طرح نیز بزودی در محدوده دیگری عملیاتی 
خواهد شد. معتادان دستگیر شده نیز جهت 
بهبود و درمان به مدت سه ماه در کمپ های 

ترک اعتیاد اسکان داده خواهند شد.
وی در ادامــه به اهمیت ســاماندهی فرهنگی 
حاشــیه شهر مشهد اشــاره کرد و افزود: ستاد 
ســاماندهی فرهنگی حاشیه شهر مشهد بنا بر 
فرمــان رهبر معظم انقــالب و تأکید و عنایت 
معظم له تاســیس شــد و همواره مورد توجه 
ســازمانی فرماندهان عالی رتبه ســپاه مانند 
فرمانده کل و فرمانده ســپاه امام رضا)ع( قرار 
گرفته و مأموریت ها و رســالت هایی نیز برای 
آن تعریف شده اســت. نتیجه آنکه طی حدود 
یک سال و با هوشــیاری و اشراف اطالعاتی و 
عملیاتی حدود 130 خودروی سرقتی، 2500 
لیتر انواع مشروبات الکی، چهار کیلو انواع مواد 
مخدر صنعتی، 108 سارق حرفه ای، 486 سالح 
سرد و 15 قبضه اسلحه وینچستر آماده شلیک 

همراه با مهمات مربوطه کشف و ضبط کرد.
 متهمان نیز جهت سیر مراحل قضایی تحویل 

محاکم قضایی شدند.

k h o r a s a n e m r o o z @ q u d s o n l i n e . i r
اجتماعی/ حوادث

وجود عارضه ساختار قامتی در 70 درصد دانش آموزان دختر خراسان رضوی         ایرنا:  معاون تربیت بدنی و سالمت اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی از 
وجود عارضه حرکتی در 70 درصد دانش آموزان این استان خبر داد . جواد پورجاهد افزود: هم اکنون حدود یک میلیون و 138 هزار دانش آموز در استان مشغول به تحصیل 

هستند که نیمی از این تعداد دختر هستند. وی درباره سرانه فضای سرپوشیده ورزشی مدارس استان تصریح کرد: این میزان 25 درصد کمتر از میانگین کشوری است .
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روی خط حادهث روی خط حادهث
جـــریمه 300 میلیون ریالی مـدیر یک 

مهد کودک در مشهد
قدس: مدیر یک مهد کودک در مشهد به پرداخت جزای 

نقدی محکوم شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: به دنبال 
طرح شکایت مردمی و نیز گزارش کارشناسان سازمان های 
ناظــر در اداره کل تعزیرات مبنی بر اخــذ وجوه اضافی از 
والدین در یکی از مهدهای کودک در مشــهد، تخلف محرز 

دانسته شد و نسبت به صدور رأی محکومیت اقدام شد. 
کریم افزود: این مدیر به اتهام اخذ وجه اضافی از والدین با عنوان 
نوشــت افزار که خالف ضوابط و مقررات تعیین شــده است،  به 
پرداخت 300 میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و همچنین 

ممهور کردن مجوز و پروانه واحد به مهر تخلف محکوم شد.
وی افزود: با توجه به صراحت قانون و تأکید مسؤوالن وزارت 
آموزش و پرورش در خصوص غیر قانونی بودن اخذ هر گونه 
وجه با هر عنوان از والدین در مدارس دولتی و یا رعایت نکردن 
تعرفه های تعیین شده در مدارس و مهدهای خصوصی، این 

اداره کل با جدیت با متخلفان برخورد خواهد کرد.
وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد 
مشابه،موضوع را از طریق شماره تلفن 124 و یا سامانه پیام 

کوتاه 3000891013 اطالع دهند.

دستگیری 5 شکارچی غیر مجاز در مه والت
مه والت- خبرنگار قدس: سرپرست حفاظت محیط زیست 
مه والت از دستگیری پنج شکارچی غیر مجاز درقالب سه گروه 

متخلف در منطقه شکار ممنوع نوبهار خبرداد.
ســید محمد رضا مسأله گو اظهار داشــت: مأموران یگان 
حفاظت این شهرســتان در گشــت و کنترل منطقه شکار 
ممنوع نوبهــار در دو ماهه اخیر، 40 تلــه هوبره گیری را 

شناسایی و جمع آوری کردند.
وی افزود: طی دوماه اخیر ســه قبضه اسلحه ساچمه زنی 
مجاز و غیر مجاز، تعداد 62 فشــنگ ســاچمه زنی ونیز دو 

قطعه باقرقره و چهار قطعه کبوتر چاهی نیز کشف شد.
وی افزود: منطقه شــکار ممنوع نوبهار با 170 هزار هکتار 
بزرگ ترین منطقه شــکار ممنوع در استان است که محل 
مناسبی برای تخمگذاری و زاد ولد هوبره و نیز زاد و ولد آهو 

و گونه های در حال انقراض است.

به  شکارچیان غیرمجاز درخواف شبانه 
دام افتادند

قدس: سرپرســت حفاظت محیط زیست خواف گفت: دو 
شکارچی که شــبانه در حال شکار غیرمجاز بودند، توسط 
مأموران یگان حفاظت محیط زیست خواف دستگیر شدند.

عباس طاهریان افزود: در پی گزارش مردمی مبنی بر گشت 
زنی تعدادی موتورسیکلت در دشت زوزن و جوب دراز قاسم 
آباد، مأموران یگان حفاظت محیط زیست به سرعت درمحل 

حاضر و جهت دستگیری متخلفان وارد عمل شدند.
وی افزود: با وجود متواری شدن متخلفان، سرانجام پس از 
مدتی تعقیب و گریز، شکارچیان غیر مجاز به دام مأموران 

یگان حفاظت خواف افتادند.
طاهریان در ادامه گفت: در بازرســی از متخلفان، آثار شکار 
مانند پر، چاقوی خون آلود و پروژکتور کشف شد و پس از 
اینکه مسیر گریز آن ها دوباره مورد بررسی قرار گرفت، الشه 

دو قطعه چکاوک کشف و ضبط شد.

عملیات 3 ساعته پلیس برای دستگیری 
اعضای باند »دماغ«

قدس: فرمانده انتظامی مشهد از دستگیری اعضای اصلی 
باند معروف به »دماغ« در شرق مشهد خبر داد.

ســرهنگ حجت نیک مرام از عملیــات ضربتی تیم دایره 
آگاهی کالنتری گلشهر و کالنتری طبرسی شمالی مشهد 

برای  متالش کردن یک باند حرفه ای سرقت خبر داد.
فرمانــده انتظامی مشــهد گفت: بروز چند فقره ســرقت 
خودروهای ســواری، پلیس را بر آن داشت با جدیت برای 

پیگیری موضوع وارد عمل شود.
وی خاطرنشان کرد: مأموران کالنتری گلشهر در این عملیات 
کــه با همکاری کالنتری 39 به اجــرا درآمد، یک خودروی 
پراید نقره ای رنگ مسروقه در محدوده شهرک خطیب مشهد 
ردزنی و برای توقیف خودرو وارد عمل شدند. اما جوانی که 
راننده خودرو بود با ســرعت از محل متواری شــد که پس 
از طی مســافتی تعقیب و گریز، خــودرو متوقف و این فرد 

دستگیر شد.
فرمانده انتظامی مشهد گفت: مأموران کالنتری گلشهر در 
پیگیری این عملیات غافلگیرانه که در کمتر از سه ساعت به 
طول انجامید سه متهم دیگر پرونده و همچنین سرکرده باند 
که از ســارقان سابقه دار و عامالن تهیه و توزیع مواد مخدر 
و معروف به »دماغ« اســت را به همراه دو مالخر بازداشت 
کردند. وی اظهارداشت: در این عملیات دو خودروی پراید 
مسروقه، یک خودروی سواری با پالک جعلی، دو عدد باتری 

خودرو و یک عدد منبع گاز سرقتی کشف شد. 

با گذشت یک ماه از چاپ گزارش »قدس«انجام شد

عملیات پاکسازی نقاط آلوده و ساماندهی معتادان متجاهر در »دروی«

چراغ قرمز

در گفت و گو با رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت مطرح شد

آخرین وضعیت »آنفلوانزا« در خراسان رضوی
پروین محمدی: پس از انتشار اخباری مبنی بر فوت چهار شهروند نیشابوری، یک زن باردار 
کاشمری و نیز اعالم رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد مبنی بر تأیید مرگ سه نفر بر اثر 
بیماری آنفلوانزا، خبرنگار ما برای بررسی آخرین وضعیت شیوع این بیماری با رئیس مرکز 

مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت و آموزش پزشکی به گفت و گو نشست.
دکتر گویا گفت: با توجه به بخشنامه هایی که به دانشگاه های علوم پزشکی 
سراسر کشور ابالغ شــده، تمام دانشگاه ها موظفند در صورت مشاهده 
موارد مشکوک نمونه گیری الزم را انجام داده و جهت آزمایش به وزارت 
بهداشت ارسال کنند و مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت 
نیز مســؤول رسیدگی و تأیید یا عدم تأیید بیماری است و تنها با انجام 
آزمایش و قطعی شــدن بیماری و اعالم این مرکز است که می توان بروز 
و تشــخیص آنفلوانزا را اعالم کرد، در غیر این صورت خبرها، گفته ها و 

شنیده ها مورد تأیید نیست و نباید باعث نگرانی مردم شود.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا مرگ چهار نفر در بیمارستان امام رضا)ع( به علت آنفلوانزا 
صحت دارد، افزود: براساس آماری که از مشهد به دست ما رسیده، موارد فوت بیمارانی که 

اشاره شد، به علت آنفلوانزا نبوده بلکه به دلیل بیماری زمینه ای بوده است.
رئیــس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشــت با بیان اینکــه آنفلوانزا یکی از 
بیماری های واگیردار ویروسی است که هر ساله در فصل سرما مشاهده می شود، یادآور شد: 
در حال حاضر همه مناطق کشور وضعیت یکسان دارند و هنوز آنفلوانزا در جریان است، ولی 
در بعضی مناطق کم شده، اما هنوز فروکش نکرده است و این موضوع هم غیرطبیعی نیست.
از دکتر گویا آخرین وضعیت آنفلوانزا در خراســان را جویا شــدیم، وی گفت: درحال حاضر از 
مشهد و خراسان آماری از مرگ به علت آنفلوانزا نداریم چون زمانی می توانیم موارد را اعالم کنیم 
که آزمایش انجام شود و جواب مثبت باشد. افزون بر آن مرگ به علت آنفلوانزا را ما باید تأیید 

کنیم که آیا واقعاً به دلیل آنفلوانزا بوده یا علت دیگری داشته، چون ممکن است یک نفر مبتال 
به آنفلوانزا شود و بمیرد، ولی مرگش دلیل دیگری داشته باشد)مثالً ذات الریه(. بنابراین نباید جو 
را ملتهب کنیم و موجب نگرانی مردم شــویم. در مورد اعالم مرگ زن باردار کاشمری از سوی 
فرماندار این شهرستان پرسیدیم و دکتر گویا تصریح کرد: تا اآلن جواب آزمایشی که خانم بارداری 
از کاشمر به علت آنفلوانزا مرده باشد، به دست ما نرسیده است. وی با تأکید بر اینکه منبع خبر و  
مسؤول تأیید صحت اخبار مربوط به مرگ و میر آنفلوانزا باید وزارت بهداشت باشد، اظهار داشت: 
با اینکه هنوز در بعضی شهرها و استان های کشور بیماری آنفلوانزا فعال است، در خراسان فروکش 

کرده ودر حال حاضر هیچ خبر موثقی نیست که باعث نگرانی مردم شود.
  چند توصیه

- به منظور پیشــگیری از ابتال به بیمار آنفلوانزا بهداشت فردی را رعایت 
کنید و دست های خود را به طور مکرر با صابون بشویید، زیرا انتقال ویروس 

آنفلوانزا از طریق دست های آلوده امکان پذیر است.
- کسانی که به بیماری های مزمن کلیوی، دیالیز، شیمی درمانی، عمل قلب، 
مصرف مداوم کورتــن و یا نقص ایمنی دارند، همچنیــن خانم های باردار و 
ســالمندان که ایمنی ضعیفی دارند، چنانچه در مکان های عمومی مثل بازار، 
مسجد، مدرسه و... حضور پیدا می کنند، از کسانی که سرفه می کنند، یکی دو متر فاصله بگیرند.
- در دوره عالمت دار بیماری )سرفه، تب، سردرد، درد عضالنی و...( به بیمار نزدیک نشوند.

- نشــانه های این بیماری با تب ناگهانی، ســردرد، دردهای عضالنی و استخوانی، آبریزش 
از بینــی و گلودرد تظاهر می کند. بنابراین چنانچه با این عالیم روبه رو شــدند، با چند روز 
اســتراحت، مصرف مایعات، غذای تازه و سبک، آب مرکبات و مراجعه به پزشک به تسریع 
در درمان خود کمک کنند و چنانچه تب ادامه یافت، مراجعه مجدد به پزشک داشته باشند.

- هنگام بیماری از ماسک استفاده کنند تا موجب انتشار ویروس نشوند.
- از مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک جداً پرهیز کنند.

- اخالق ســالمت را رعایت کنند و هنگام عطســه و سرفه جلوی دهان خود را با دستمال 
کاغذی بگیرند.

تهدید به مرگ!
قدس: ساعت 14/30 روز دوشنبه گذشته مردی جوان قصد 
داشت خود را از روی پل عابرپیاده یکی از معابر مشهد پرتاب 
کند. مرد 24 ساله از بیکاری و مشکالت زندگی اش می نالید 
پدر 48 ســاله مرد جوان با آگاهی از ایــن اقدام فرزندش، او 
نیز تهدید به خودکشی کرد و می خواست وارد مسیر بزرگراه 
شود. اما با ورود مأموران کالنتری مصلی و اکیپ های 115 و 
125 پدر و پسر ارشاد شدند و از تصمیم عجوالنه شان صرف 

نظر کردند.
زندگی مان را مدیریت کنیم

*قناعت، تالش و پیکار و امید به عنایت و لطف خداوند روزی 
دهنده، مسیر زندگی را برای ما شفاف و روشن می سازد.

* هر مشکل و مسأله ای راه حل منطقی، قانونی و علمی دارد، 
باید مهارت های حل مسأله را بیاموزیم.

* پدری که با تهدید به خودکشــی قصد دارد فرزندش را از 
خودکشــی بازدارد اصول صحیح فرزندپروری و مهارت های 

تربیتی را نمی شناسد.
* فــردی که قــدرت رویارویی با مشــکالت زندگی خود را 
ندارد نمی تواند برنامه ریزی درستی برای حل مسایل خانه و 

خانواده اش داشته باشد.
* در صورتی که برای کنترل عصبانیت خود دچار مشــکل 

جدی هستید از یک مشاور متخصص کمک بخواهید.
معاونت اجتماعی پلیس خراسان رضوي

برخورد مرگبار تیبا با موتورسیکلت
قدس: برخورد تیبا با موتورســیکلت در رشــتخوار راکب 

موتورسیکلت را به کام مرگ کشاند.
فرمانده انتظامی رشــتخوار گفت: در پی اعالم مرکز 110 
مبنی بــر یک فقره تصــادف فوتی در ورودی رشــتخوار، 

مأموران پلیس راه و کالنتری مرکزی به محل اعزام شدند.
ســرهنگ ابوالحســن وفایی افزود: در بررسی ها مشخص 
شد یک دســتگاه تیبا به دلیل سرعت زیاد با یک دستگاه 
موتورسیکلت هوندا 125 برخورد کرده است. در این حادثه 
راکب 28 ساله موتورسیکلت به علت شدت جراحات در دم 

فوت و جسدش به سردخانه منتقل شد.
وفایی تصریح کرد: کارشــناس پلیــس راه علت تصادف را 
ســرعت باالی خودرو تیبا و ناتوانی راننده در کنترل وسیله 

نقلیه اعالم کرده است.

دستگیری شرور تحت تعقیب پس از 2 سال
قدس: شــرور تحت تعقیب قضایی پس از دو ســال فرار 

توسط پلیس قوچان دستگیر شد.
فرمانــده انتظامی قوچــان گفت: با دریافــت پرونده ای از 
دادگســتری قوچان مبنی بر اینکه فردی 33 ســاله به نام 
حمید که دارای اتهاماتی از قبیل مزاحمت و شرارت، سرقت 
به عنف و... تحت تعقیب مقام های قضایی است، دستگیری 

متهم در دستورکار مأموران پلیس قرار گرفت.
ســرهنگ رضا قدمگاهی افزود: مأمــوران پلیس امنیت 
عمومی پس از تحقیقات محل اختفای متهم را که پیوسته 
تغییر می داد، در خیابان تربیت شناسایی و در اقدام ضربتی 
وارد عمل شــدند و او را دستگیر و به مقر انتظامی منتقل 

کردند.
وی تصریح کرد: از سوابق متهم یک سال حبس تعزیری و 
دو ســال تبعید به خورموج استان بوشهر و پرونده تجاوز به 
عنف در شهرستان مالرد استان تهران در سال 1393 است 
کــه در این مورد متهم 700 میلیون ریال وجه نقد و حدود 

200 میلیون ریال طال و جواهر را به سرقت برده است.

رد رشوه 80 میلیونی مأموران پلیس
بجنورد - خبرنــگار قدس: رئیس بازرســی فرماندهی 
انتظامی خراســان شمالی از رد رشــوه 80 میلیون ریالی 

مأموران یگان امداد این فرماندهی خبر داد.
سرهنگ »جالل کمالی رنجبر« گفت: برابر گزارش رسیده، 
مأموران یگان امداد فرماندهی انتظامی بجنورد حین گشت 
در محل تصفیه خانه این شهر به فردی مشکوک شدند. او 
که به محض دیدن مأموران یک عدد کیف مشــکی که در 
دســتش بود را انداخت و اقدام به فرار کرد، افزود: با تالش 
مأموران متهم دســتگیر و دو سانت موادمخدر مشکوک به 

شیشه و 6 گرم هروئین از داخل کیفش کشف شد.
رئیس بازرســی فرماندهی انتظامی خراسان شمالی ادامه 
داد: حیــن انتقال متهم به کالنتری 12 بجنورد، وی با ارایه 
یک عدد کارت عابربانک، مبلغ 80 میلیون ریال رشوه برای 
چشمپوشــی به مأموران پیشــنهاد داد که با صحت عمل 

مأموران روبه رو شد.
وی با اشــاره به اینکه مأموران مراتب را صورتجلسه و پس 
از اســتعالم مشخص شد کارت عابر بانک متهم مبلغ 120 

میلیون ریال موجودی داشت.

دستگیری باند سارقان به عنف خودرو
بجنورد - خبرنگار قدس: رئیس پلیس آگاهی خراســان 
شمالی از دستگیری یک باند چهار نفره سارقان حرفه ای به 

عنف در شهرستان بجنورد خبر داد.
سرهنگ یوسفخانی گفت: در پی اعالم سرقت به عنف خودرو 
در بجنورد، موضوع در دستورکار مأموران اداره عملیات ویژه 
آگاهی قرار گرفت. مأموران با انجام اقدام های فنی و پلیسی 
موفق شدند سه نفر از متهمان را شناسایی و در یک عملیات 

غافلگیرانه سارقان را در مخفیگاهشان دستگیر کنند.
این مقام انتظامی افزود: مأموران آگاهی هنگام گشــت نیز 
یکــی دیگر از متهمــان را که در داخل خــودرو زانتیا بود 

شناسایی و در عملیات تعقیب و گریز دستگیر کردند.
رئیس پلیس آگاهی خراسان شمالی همچنین یادآور شد: 
در بازجویی های به عمل آمده مشخص شد متهمان با نقشه 
قبلی اقدام به اغفال یکی از شهروندان کرده و با تهدید، از او 

اخاذی و خودروی وی را ربوده اند.

کشف موادمخدر صنعتی در »شیروان«
شــیروان - خبرنگار قدس: فرمانده انتظامی شیروان از 
کشــف 257 گرم موادمخدر از نوع کراک و شیشه از منزل 

قاچاقچی در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ »مسعود وحیدی« گفت: در پی گزارشی مبنی بر 
خرید و فروش موادمخدر صنعتی توسط یکی از قاچاقچیان 
ســابقه دار، مأموران پس از بررســی صحت موضوع و انجام 
اقدام های اطالعاتی طی عملیاتی ضربتی نسبت به بازرسی 
منزل وی اقدام کردند و در بازرسی از منزل متهم 166 گرم 
موادمخدر از نوع کراک و یک بسته شیشه به وزن 91 گرم 

که به در حیاط خانه دفن شده بود، کشف شد.

کشف 126 کیلو تریاک از تریلی حامل آجر
قدس: پلیس کاشــمر، 126 کیلو تریاک از کامیون حامل 

بار آجر کشف کرد.
فرمانده انتظامی کاشمر گفت: مأموران پلیس مبارزه با مواد 
مخدر ایــن فرماندهی هنگام کنترل خودروهای عبوری در 
محور کاشــمر به فیض آباد به یک دستگاه تریلی حامل بار 
آجر مشــکوک شدند. پس از متوقف کردن خودرو و انتقال 
آن به مقر انتظامی، در بازرسی دقیق 126 کیلوگرم تریاک 

که به طرز ماهرانه ای جاسازی شده بود،  کشف شد.
سرهنگ ابوالقاسم باقری افزود: مأموران در این عملیات یک 
دستگاه پژو 405 را که به عنوان راه پاک کن، تریلی حامل 

مواد را هدایت می کرد نیز توقیف کردند.

توقیف 434 خودرو متخلف در مشهد
قدس: پلیس امنیت عمومی خراسان رضوی 434 خودروی 

متخلف در شهر مشهد را توقیف کرد.
رئیس پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی خراســان 
رضــوی گفت: طرح ارتقای امنیــت اجتماعی و اخالقی به 
منظور جلوگیری از بروز تخلفات و جرایم و پاکسازی نقاط 

آلوده، در مشهد توسط پلیس امنیت عمومی اجرا شد.
سرهنگ هادی شیرمحمدی افزود: در همین راستا مأموران 
در ماه گذشته طرح مبارزه با مظاهر علنی فساد را با هدف 
برخورد با رانندگان بدحجــاب، آلودگی صوتی و مزاحمان 

نوامیس در سطح شهر مشهد اجرا کردند.

بازتاب گزارش »قدس«

مسؤوالن خراسان رضوی 
برای کمک به بیماران 

»سلیاکی« گرد هم آمدند
قدس: همزمان با درج گزارش »بیماران سلیاکی خراسان 
رضوی چشم انتظار حامی« که دیروز در همین صفحه به 
چاپ رسید، جلسه ای با حضور مســؤوالن دانشگاه علوم 
پزشکی، معاونت بهداشــت و درمان و پزشکان متخصص 
دســتگاه گوارش در ساختمان قرشی علوم پزشکی مشهد 

تشکیل شد.
در این نشست بر تهیه آمار بیماران مبتال به سلیاک و ارایه 
آن توســط نفیسه رحیم پور ازغدی رئیس انجمن حمایت 

از بیماران سلیاکی تأکید شــد. همچنین قرار شد ابتدا با 
کارخانه های پخت نان وارد بحث و گفت وگو شوند تا آن ها 
را بــه اهمیت اختصاص خط تولید بــرای پخت نان بدون 

گلوتن آگاه کنند.
افزون بر این پیشنهاد شد در صورت موافق نبودن کارخانه 
هــا برای پخت نان بدون گلوتن، ضمــن دعوت از خیرین 
و همکاری شــهرداری و راه و شهرســازی برای اختصاص 
شهرکی جهت فعالیت انجمن های مردمی که در راستای 
بهبود مشکالت بیماران گام بر می دارند، کارگاهی نیز برای 

تولید محصوالت فاقد گلوتن تعبیه شود.
افزون بر این، دکتر خدایی از رئیس انجمن خواست فهرست 
محصوالتی که در اولویت تغذیه بیماران سلیاکی است را به 
آن ها ارایه کند تا بتواننــد با تولیدکننده ها وارد گفت وگو 

شوند.

خوشبختانه حاضران در نشست بر اهمیت برنامه ریزی برای 
نه تنها تغذیه بیماران سلیاکی، بلکه بهبود وضعیت هزینه 

های درمان و تهیه داروی آن ها نیز تأکید کردند. 
در این نشست، دکتر خدایی معاون فني معاونت بهداشتي 
دانشگاه علوم پزشکي مشهد، دکتر اسحاق اسماعیلی معاون 
غذا و دارو، دکتر ســرویها نایب رئیس شورای شهر مشهد، 
خانم دکتر توحیدی کارشناس بیماری های خاص معاونت 
و درمان اســتان، دکتر صفریــان دکترای تخصصی تغذیه 
بالینی و مسؤول کمیته تغذیه بیمارستاني خراسان رضوي، 
دکتر نوروزی، رئیس انجمن مدیر گروه تغذیه دانشگاه علوم 
پزشکي، مهندس حســنی رئیس بهداشت محیط و حرفه 
ای معاونت بهداشــت، چند تن از متخصصان بیماری های 
گوارشی و نفیسه رحیم پور ازغدی رئیس انجمن حمایت از 

بیماران سلیاکی خراسان رضوی حضور داشتند.
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