در شهـر

شماره پیامک300072305 :
ارتباط پیام رسان سروش۰۹۰۳۸۳۴۳۸۰۱ :
فضای مجازی:

آب و هوا

جو نسبت ًا پایدار همراه با افزایش دما
برای خراسان رضوی

قدس :هواشناســی خراســان رضوی اعالم کرد از امروز تا
پایان هفته جو نسبتاً پایدار همراه با افزایش دمای هوا برای
غالب نقاط اســتان پیشبینی میشود ضمن اینکه به سبب
پایداری جو در شهرهای صنعتی و پرجمعیت استان افزایش
آالیندههای جوی دور از انتظار نیست.

روی خط خبر

مدیرکل تعزیرات حکومتی
خراسان رضوی خبر داد

جریمه  ۲میلیارد و  ۱۰۰میلیون تومانی
فروشگاه رفاه در مشهد

قدس :مدیرکل تعزیرات
حکومتی خراسان رضوی
از صدور حکــم جریمه
فروشــگاه رفاه به مبلغ
۲میلیارد و  ۱۰۰میلیون
تومان خبر داد.
حمیدرضــا کریــم در
این باره گفت :در راســتای گشــتهای تعزیراتی مربوط به
کنترل بــازار ،همکاران ما با تخلف عرضه خارج از شــبکه
برنج در مجموعه فروشگاههای زنجیرهای رفاه مواجه شدند
و این تخلف کشــف و پرونده تعزیراتی برای آن تشــکیل و
پس از ارجاع ســریع پرونده به قاضی تعزیرات ،حکم قطعی
بــه پرداخت  ۲۱میلیارد ریال جریمه نقدی در حق صندوق
دولت برای فروشگاه رفاه صادر شد.
بر اســاس مصوبه ستاد تنظیم بازار ،شرکت بازرگانی دولتی
نوعــی برنج هندی را که به آن برنــج  ۱۱۲۱هم میگویند،
برای تنظیم قیمتها در بازار و عرضه با نرخ دولتی در اختیار
برخی مراکز از جمله فروشــگاههای زنجیرهای قرار میدهد
که بخشــی از این برنج نیز در مشهد برای توزیع در اختیار
فروشــگاههای زنجیرهای رفاه قرار گرفت اما خارج از شبکه
اصلی توزیع میشد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم
دادگستری خبر داد

ثبت 10هزار سازش بین زوجین
متقاضی طالق در خراسان رضوی

قدس :معاون اجتماعی
و پیشــگیری از وقــوع
جرم دادگستری خراسان
رضوی از ثبت  10هزار
ســازش میــان زوجین
متقاضی طالق در سامانه
«تصمیــم» از ابتــدای
خرداد ماه سال  95تاکنون خبر داد.
ســیدامیر مرتضوی گفت :در چند سال اخیر روند طالق در
کشــور رو به افزایش رفته و به بحرانی برای بنیاد خانوادهها
تبدیل شده است ،به همین منظور و همچنین بر اساس بند
 13سیاستهای ابالغی خانواده از سوی رهبر معظم انقالب
مبنی بر پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و عوامل تزلزل نهاد
خانواده ،سامانهای به نام تصمیم به منظور ارجاع زوجین به
مراکز مشاوره و انصراف آنها از طالق راهاندازی شد.
وی افزود :در گزارشهای دریافتی از این ســامانه از ابتدای
راهاندازی این ســامانه تا آبان ماه امسال در مجموع  78هزار
زوج متقاضــی طالق مورد مشــاوره قــرار گرفته که حدود
55هزار زوج مراحل مشاوره را گذراندهاند و  10هزار زوج نیز
سازش قطعی کردهاند.
قاضی مرتضوی با اشاره به اینکه این طرح در حال حاضر در
 21شهر استان خراسان رضوی در حال اجراست ،گفت :در
این طرح  81مرکز غیردولتی و  23مرکز خدمات الکترونیک
قضایی در استان با بهزیستی و دادگستری همکاری دارند.

در جلسه شورای ترافیک شهرستان اعالم شد

شناسایی  10نقطه حادثهخیز
در خلیلآباد
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سازمان صمت خراسان رضوی در حال ردزنی دستهای پشت پرده

برنجهای دولتی در بازار آزاد!
عقیل رحمانی پس از آغاز توزیع یک هزار
و  300تن برنج یارانهای برخی افراد با شــیوهای
خاص قسمتی از محموله را در بازار آزاد فروختند
که به سرعت توســط معاونت بازرسی سازمان
صمت خراسان رضوی شناســایی و در آخرین
اقدام یک واحد صنفی دیگر در غرب مشهد پلمب
و در این باره یک نفر هم بازداشت شد.
شــنبه دوم آذر ماه بود که خبر شناســایی یک
عمدهفروشی برنج در حوالی بولوارپیروزی توسط
کارشناسان سازمان صمت را رسانهای کردیم که
برنجهای پاکستانی یارانهای را که هر کیسه آن
فاصله قیمتی حدود  70تا  100هزار تومانی در
بازار آزاد داشت به مردم میفروخت.
در آن خبر آمده بود که عامل این اقدام هر کیسه
برنج که با قیمت مصوب  89هزار تومان در شهر
در حــال عرضه بود را حدود  190هزار تومان به
مردم از همه جا بیخبر فروخته بود!
در ادامه میزان موجودی برنج دولتی در آن واحد
با پیگیری کارشناســان سازمان صمت خراسان
رضوی در محل با قیمت مصوب به مردم فروخته
و پس از آن واحد مذکور با دســتور مقام قضایی
پلمب شد.
رد محموله دولتی در غرب مشهد

دقیقاً دو روز پس از این ماجرا کارشناسان معاونت
بازرسی سازمان صنعت ،معدن و تجارت خراسان
رضوی که تیم ویژهای از آنها رصد این دســت
موضوعات را در دستور کار خود دارد ،پی میبرند
که یک خواربارفروشــی در قاسمآباد مشهد به
برنجهای دولتی دسترسی پیدا کرده و آنها را با
همکاری افراد متخلف از چرخه توزیع خارج و باز
هم با قیمت آزاد به مردم میفروشد .برای همین
هم با فروشنده قرار صوری خرید گذاشته شد.
پس از آن ماجرا به مهدی مقدسی ،کارشناس

با واکنش به موقع آتشنشانان مشهدی
صورت گرفت

نجات چهار کودک از میان آتش

از توقیف محموله تا بازداشت متخلف

معاونت بازرسی سازمان صمت
مســئول معاونت بازرســی
به صورت پوششی برای تحویل
سازمان صمت استان اطالع
بــرش
بار به محل مراجعه که مشخص
داده و در پی آن با توجه به
میشود حدود  200کیلوگرم از
اهمیت ماجرا هماهنگیهای فرد متخلف هم برای
الزم با قاضی حسین دشتی خود کیسه طمع دوخته برنجهای دولتی در محل دپو
شده است .کمی بعد کارشناس
فدکی؛ جانشــین دادسرای و در این تصور بود
مذکور برای آنکه پی ببرد پشت
انقالب مشهد صورت گرفت .که میتواند هر کیسه
پرده این اقدام چه دستهایی
کمــی بعد دســتور ردزنی
برنج دولتی را مانند
نهفته اســت ،به فروشــنده
عامالن پشــت پرده ماجرا،
پلمب و ...صادر و از مأموران روزهای قبل  159هزار میگوید :اگر از این نمونه برنج
اداره نظــارت بــر اماکــن تومان بفروشد
باز هم موجودی دارید خریدارم.
فــرد متخلف که بــرای خود
عمومی فرماندهی انتظامی
کیســه طمع دوخته و در این
اســتان هم خواسته شد تا
تصور بود که میتواند هر کیســه برنج دولتی را
همراه با تیمهای کاشف به محل بروند.
مانند روزهای قبل  159هزار تومان بفروشــد،
وعــده تحویل  500کیلوگرم دیگــر را هم داد،
خرید صوری و وعده تحویل
پس از آن دست به تلفن میشود و اعالم میکند
 700کیلوگرم برنج!
که نیم ساعت بعد محموله مقابل مغازه تحویل
لحظاتی بعد کارشناســان و مأموران پلیس در
خواهد شد.
محل حضور پیدا کردند ،در مرحله اول کارشناس

ایسنا :معــاون عملیات
آتشنشانی شهر مشهد
از مهار آتشسوزی یک
منزل مسکونی و نجات
پنج نفــر از میان آتش و
دود با تالش آتشنشانان
این شهر خبر داد.
آتشــپاد دوم محمدجواد سبحانی با بیان این مطلب ،افزود :در
پی تماس تلفنی با سامانه  ۱۲۵مبنیبر مشاهده آتش و دود از
داخل یک واحد مسکونی ،ستاد فرماندهی بالفاصله آتشنشانان
ایستگاه  20را به محل حادثه در بولوار شهید رستمی اعزام کرد.
این مقام مســئول در آتشنشانی شهر مشهد ،گفت :با حضور
آتشنشــانان در محل مشخص شد ،این آتشسوزی از قسمت
اتصاالت یک بخاری در داخل پذیرایی این واحد مســکونی 70
مترمربعی ب ه وقوع پیوســته که دود سمی متصاعد شده از این
س شدن پنج نفر از جمله چهار کودک در
حریق منجر به محبو 
یکی از اتاقهای این منزل شده بود که آتشنشانان بالفاصله در
اقدامی ضربتی ،بهصورت همزمان عملیات اطفای حریق و نجات
افراد را انجام دادند و پس از دقایقی این آتشســوزی را مهار و
افراد محبوسشــده را نجات و به مکان امن منتقل کردند .وی
ادامه داد :خوشبختانه در این آتشسوزی به کسی آسیب نرسید
و آتشنشانان پس از ایمنسازی کامل محیط حادثه به مأموریت
خود پایان داده و به ایستگاههای خویش مراجعت کردند.

همه منتظر میمانند و لحظاتی بعد یک پیکان
وانت که  520کیلوگرم برنج یارانهای را بار زده بود
در محــل توقف کرد .به محض رؤیت این ماجرا
مأموران و کارشناسان ا ِعمال قانون علنی را کلید
زدند .در ابتدا خــودرو وانت توقیف و پس از آن
هر دو محموله داخل خواربارفروشی و روی وانت
توقیف شد .در ادامه بر پایه دستور قضایی راننده
وانت برای انجام تحقیقات تکمیلی بازداشت شد .از
سوی دیگر محل فروش برنج دولتی با قیمت آزاد
هم پلمب شد .در همین زمینه مهدی مقدسی،
کارشناس مسئول معاونت بازرسی سازمان صمت
استان به قدس گفت :پس از توقیف محمولهها
خودرو وانت هم به پارکینگ منتقل شد .از سوی
دیگر پرونده گرانفروشی و عرضه خارج از شبکه
برای متولی فروشگاه تنظیم شد.
صمت در تعقیب متخلفان

وی تصریح کرد :کارشناسان به دقت در حال رصد
ماجرا هستند که عامل این اقدام به چه صورتی
توانسته است به محموله برنج دولتی دست پیدا
کند .به محض شناســایی این افراد با آنها هم
طبق دســتور قضایی با قاطعیت برخورد خواهد
شد .مردم عزیز مطمئن باشند که به هیچ وجه
اجازه سوءاستفاده به این دست افراد داده نخواهد
شــد .همچنین اگر شهروندان با موارد مشکوک
روبهرو شدند میتوانند موضوع را از طریق سامانه
 124به ما منعکس کنند تا به صورت ویژه ماجرا
بررسی شود.

توسط مرزبانان خراسان رضوی

 3هزار لیتر سوخت قاچاق کشف شد

ایرنا :مرزبانان خراســان
رضــوی در یــک هفته
گذشــته 3هــزار لیتر
سوخت قاچاق را هنگام
خروج از مرز در محدوده
شهرستان تایباد کشف و
ضبط کردند.
فرمانده هنگ مرزی تایباد گفت :این میزان سوخت در راستای
برخورد قاطع با قاچاقچیان و جلوگیری از خروج سوخت از کشور
توسط مرزبانان این فرماندهی در چند ایست بازرسی و عملیات
جداگانه کشف شد.
سرهنگ کاظم صمدی افزود :در این ارتباط چند خودرو ترانزیتی
توقیف و تعدادی متهم نیز دستگیر و راهی مرجع قضایی شدهاند.
وی ادامه داد :از ابتدای امســال تاکنون بیش از  ۴۵۰هزار لیتر
سوخت قاچاق به ارزش بیش از 2میلیارد و  ۷۰۰میلیون ریال
در مرزهای مشترک ایران و افغانستان کشف و ضبط شده است.
فرمانده هنگ مرزی تایباد گفت :با اقدامات انجام شــده توسط
نیروهای مرزبانی مستقر در مرزهای مشترک ایران و افغانستان
و نقاط صفر مرزی ،قاچاق ســوخت و انواع فراوردههای نفتی از
گذرگاه رسمی دوغارون به سمت کشور افغانستان در سال جاری
نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده است.

مخاطبان گرامی!

لطفا ً نظــرات خود را در خصوص مطالب
حــوادث بــه شــماره 300072305
پیامککنید.

خبر
با تالش مقامات قضایی سبزوار اولیای دم از قصاص قاتل صرف نظر کردند

شیرینی گذشت به جای تلخی انتقام

خط قرمز :با تالش مسئوالن قضایی شهرستان سبزوار اولیای
دم از قصاص قاتل گذشتند.
بر پایه همین گزارش همزمان با ایام هفته وحدت و با تالش
جمعی از بزرگان و مقامات قضایی در شهرستان سبزوار ،اولیای
دم در یک پرونده قتل ،از اجرای حکم قصاص صرف نظر کرده

و در یک حرکت خداپسندانه از قصاص قاتل گذشت کردند.
بر این اساس حسین اردمه ،دادستان عمومی و انقالب سبزوار
گفت :در راســتای انجام نیابت واصله از دادسرای عمومی و
انقالب جوین به این دادســتانی ،بــرای اجرای حکم قصاص
محکومعلیه «ع  -ف» فرزند مسلم در محل زندان شهرستان

سبزوار حاضر شدم .پیش از اجرای حکم در راستای سفارشات
و تأکیدات دین مبین اسالم مبنی بر عفو و گذشت و اصالح
ذاتالبین ،از اولیای دم خواسته شد که از محکوم علیه اعالم
گذشت نمایند که با صحبتهای انجام شده ،اولیای دم رضایت
خود را اعالم کردند لذا مراتب صورتجلســه و توسط حاضران
امضا شد.
حسین اردمه افزود :یکی از سیاستهای دستگاه قضایی که
مورد تأکید ریاســت محترم کل دادگستری استان نیز قرار
گرفته ،ایجاد صلح و سازش در پروندههای قضایی است.

رخ رد رخ

نقص در دودکش بخاری
مهمترینعاملگازگرفتگی

خط قرمز :رئیس امور
 HESو پدافند غیرعامل
شــرکت گاز خراســان
رضوی گفت :مهمترین
عامل حادثهساز مربوط
به گازگرفتگی ،اشکال در
دودکش بخاری و دیگر
وسایل گرمایشی است .محمد ایمانیفر با اعالم این خبر اظهار
کرد :مطابق آمار دودکشها با ســهم  88/6درصدی شایعترین
عامل مؤثر در انتشار گاز سمی مونواکسید کربن در سال  97به
شمار میروند .در این بین نبود تهویه مناسب با  6/9و استفاده
از وســایل پخت و پز برای گرم کــردن محیط به میزان 4/47
درصــد در ردههای بعدی قرار دارند .وی با بیان این مطلب که
مسیر دودکش باید باز باشد و النه پرندگان ،مصالح ساختمانی
و ســاختمانهای مجاور موجب مسدود شدن خروجی نباشد،
گفت :خروجی دودکش نباید در کنار کولر و یا زیر پنجره باشد؛
چرا که موجب ورود گازهای ســمی حاصل از احتراق به داخل
فضای خانه میشود .رئیس  HESو پدافند غیرعامل شرکت گاز
خراسان رضوی با تأکید بر اطمینان مشترکان از سالمت کارکرد،
استاندارد دودکش و دقت در نصب اتصاالت آن ،ادامه داد :بهترین
و کارآمدترین دودکش ،دودکشــی است که تا  120سانتیمتر
باالتر از پشتبام و یا جانپناه ادامه داشته باشد و در پشتبام نیز
از کالهک  Hشکل استفاده شود .همچنین لولههای خرطومی
یا فنری نیز فاقد اســتاندارد برای استفاده به عنوان مکنده دود
بخاری هســتند .وی گفت :در صورت مشاهده نشانههای اولیه
گازگرفتگی ،ابتدا فرد مسموم را در جریان هوای آزاد قرار داده و
سپس با اورژانس تماس بگیرید ،وسایل گازسوز را خاموش نموده
و اجازه دهید توسط سرویسکار مورد بازدید قرار گیرد.
ایمانیفر تأکید کرد :شرکت گاز خراسان رضوی تالش میکند تا
بر مبنای مسئولیت اجتماعی خود پیامهای ایمنی را با شیوههای
گوناگون به اطالع شهروندان برساند.

مخاطبان عزیز خرسندیم که ارتباط دوسویه با این رسانه در ارسال سوژه از سوی شما خوانندگان گرامی به ثمر نشسته است ،بنابراین امیدواریم
توانید از طریق سامانه پیامکی 300072305با ما در تماس باشید.

مسئوالن دستگاههای اجرایی با پاسخ خود ،ما را در این مسیر همراهی کنند .شما می
لطف ًا شهرداری رسیدگی کند

در بولوار ولیعصر(عج) از منطقه ۲شهرداری یک کوچه که بین ولیعصر۵و ۷است بدون شماره
و اسم است که موجب سردرگمی برای عدهای میشود .لطفاً شهرداری رسیدگی کند.
915...9419
برگزاری کالس به بهانه دریافت مبلغ اضافی

برای تمدید دفترچه تاکســیرانی مراجعه کردم .پس از 17سال سابقه یک کالس توجیهی و یک
مبلغ اضافه بر قبل دریافت شد .فکر کنم فقط برای همان مبلغ اضافی بود که کالس برگزار کردند.
915...6756
شبکههایی که با یک باد قطع میشود

با هر باد و باران شــبکههای صدا و سیما به
خصــوص باکس چهارم که به تازگی افتتاح
شده در شرق مشــهد قطع میشود .تقاضا
میشود این باکس برای کل استان راهاندازی
شود و یک دکل برای تقویت شرق مشهد هم
در نظر بگیرند .فرستنده اصلی مشهد از میان
این همه ساختمان و برج نمیتواند همه این کالنشهر را پوشش دهد.
936...6158
مسئوالن رسیدگی کنند

متأســفانه با وجود تذکر مکرر به مســئول خوابگاه در محدوده وکیلآبــاد ،معدودى از افراد
غیردانشجو ســاکن ،رعایت نظم را نکرده ،امنیت اجتماعى و روانى دیگران را سلب نمودهاند.
937...8587

سهمیهای که کفافمان را نمیدهد

ســهمیه بنزین وانت پیکان دوگانه کارخانه
۶۰لیتر اســت که ماشــینهای پرمصرف
هستند .با این صفهای شلوغ گاز متأسفانه
باید بیشتر از بنزین استفاده کنیم.صرفهجویی
هم کنیم  10روزمان نمیشــود .بقیه ماه را
چه کنیم.استفاده از بنزین۳هزار تومانی هم با
این بازارهای خراب همخوانی ندارد.
939...4382
پاسخ اتوبوسرانی به یک پیام

در پاسخ به پیام شهروند محترم مندرج در شماره  9092مورخ  98/7/29با موضوع« :چرا کسی
به نحوه فعالیت ناوگان اتوبوســرانی نظارت ندارد؟ برخی رانندگان نهتنها هیچکدام از قوانین
ابتدایی از جمله توقف مناسب در ایستگاه را رعایت نمیکنند ،بلکه با دیگر اتوبوسها کورس
گذاشته و رقابت میکنند! هیچ مالحظهای هم ندارند شاید فردی مسن در اتوبوس سرپا ایستاده
باشد .این انصاف نیست که این قشر حقوقشان را از جیب مردم دریافت کنند ،اما اینگونه عمل
کنند .ناسالمتی رانندگان وسایل سنگین در شهر قرار است الگویی برای دیگر رانندگان باشند.
اما زمانی که من نوعی میبینم رانندگان حملونقل عمومی اعم از اتوبوس و تاکســی از همه
بدتر رانندگی میکنند ،خب من هم ناخودآگاه ترغیب میشــوم که قوانین رانندگی را زیر پا
بگذارم .هم از نهادهای نظارتی و هم از پلیس میخواهیم برای این قشر سختگیری بیشتری
داشته باشند» .از شهروند محترم تقاضا میشود در صورت مشاهده مواردی که در متن پیام به
آن اشاره کردهاید ،جهت بررسی و برخورد با فرد خاطی مشخصات دقیق (کد اتوبوس ،شماره
خط ،زمان تخلف و نوع تخلف) را به شماره تلفن  33235اداره بازرسی سازمان اعالم نمایند تا
رسیدگی دقیق صورت پذیرد.

زاویه تصویر

رئیس اداره بهزیستی تایباد:

 70درصد معتادان پس از درمان
به موادمخدر رو میآورند

جلوهای از زیباییهای پاییز

مـخــاطـبـان گـرامی! میتوانید
عکسها و سوژههای خود را در
حوزههای شهری ،اجتماعی و ...
به ایمیل زیر ارسال نمایید.
khorasanemrooz@yahoo.com
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روی خط حادهث

عکس :مرتضی کامکار

خـلـیـلآ بـــا د -
خبرنگارقدس :فرماندار
خلیلآبــاد گفــت :محور
خلیلآباد به کاشــمر به
طــول  15کیلومتر فاقد
روشنایی است که سالیانه
تصادفات مختلفی در این
محور شاهد هستیم .ابراهیم قاسمپور در جلسه شورای ترافیک
خلیلآباد اظهار کرد :با توجه به اینکه روشنایی محور خلیلآباد
به کاشــمر یک طرح ملی است میطلبد مسئوالن ذیربط به
خصوص اداره راهداری و برق نسبت به این موضوع اقدام جدی
انجام بدهند .وی با بیان اینکه بحث ترافیک و فرهنگسازی آن
جزو کارهای اصلی و زیربنایی مجموعهها در شهرستانهاست،
افزود :اعضای شــورای ترافیک باید مسائل و مشکالت ترافیکی
شــهر را با دغدغه بیشتری بررســی کنند .فرماندار خلیلآباد
با بیان اینکه آموزشهای ترافیکی به مــردم و دانشآموزان در
کاهش تصافات بسیار مؤثر است ،اظهار کرد :همکاری و تعامل
میان نیروی انتظامی و آمــوزش و پرورش نتایج خوبی خواهد
داشت که کاهش تصادفات و آسیبهای اجتماعی را میتوان از
مهمترین آنها دانست .قاسمپور با اشاره به شروع فصل سرما و
بارش بارندگیها گفت :اصالح سرعتگیرهای شهر از جمله مسیر
دانشآموزان به مدارس ،نصب عالئم هشداردهنده در بولوارهای
اصلی شهر و محور خلیلآباد به کاشمر و تسریع در جمعآوری
عملیات عمرانی ســطح شهر توسط شــهرداری در دستور کار
اعضای کارگروه شورای ترافیک قرار گیرد.
رئیــس راهنمایی و رانندگی خلیلآباد نیز گفــت :در یک ماه
گذشته  11مورد تصادف در شهر خلیلآباد رخ داده که نسبت
به مدت مشابه سال قبل یک درصد تعداد مجروحان در تصادف
افزایش داشــته است .سیدمحمد سیدی اظهار کرد :با توجه به
شــرایط زندگی مردم هر لحظه یک نقطه حادثهخیز در شهر
ایجاد میشــود .وی با بیان اینکه در شهر  10نقطه حادثهخیز
شناسایی شده است ،افزود :از این تعداد چهار مورد رفع و مابقی
نیاز به اعتبار دارد .وی با بیان اینکه  20درصد مجروحان سوانح
رانندگی در تصادفات دانشآموزان هستند بیان کرد :متأسفانه
رانندگی دانشآموزان فاقد گواهینامه در خلیلآباد یک معضل
جدی است.

سهشنبه  5آذر 1398

ایلنا :رئیس اداره بهزیستی شهرستان تایباد گفت :افرادی که به
استعمال موادمخدر مبتال هستند معموالً  70درصد آنها پس از
طی کردن دوران پاکی به موادمخدر رو میآورند .افسانه فدایی
اظهار کرد :بیشترین افرادی که به این بالی خانمانسوز گرفتار
هستند جوانان سنین  25الی  39سال هستند و عوامل محیطی
بسیاری بر این موضوع تسلط دارد .وی با اشاره به دوران پاکی در
معتادان افزود :حداکثر زمان پاکی برای افراد مبتال  9ماه است
که  70درصد ترککنندگان به دلیل نداشتن موقعیت بهتر ،شغل
مناسب و یا از هم پاشیدن کانون خانواده مجدد به مواد مخدر رو
میآورند .فدایی بیان کرد :ازدواجهای ثبت نشده ،فرزندان طالق،
تکدیگری ،اعتیاد ،همســرآزاری و کودک همسری از مهمترین
آسیبهایاجتماعی است که جامعه را تهدید میکند .رئیس
اداره بهزیســتی شهرســتان تایباد با توجه به فعالیت اورژانس
اجتماعی  123تصریح کرد :تاکنــون  150فقره پرونده به این
مرکز گزارش شده که  99درصد آنها مرتبط با معضل اعتیاد،
خشونت علیه همسران و کودکآزاری است.

