
روی خط حادهثروی خط حادهث روی خط خبرروی خط خبر
به روستاییان خراسان جنوبی اختصاص یافت 

پرداخت ۳۶۶میلیارد ریال 
تسهیالت اشتغال زایی 

۳۶۶ میلیــارد و ۵۲۷ میلیون ریال تســهیالت برای اجرای 
طرح های اشتغال زا در مناطق روستایی خراسان جنوبی به 
نیازمندان پرداخت شد.معاون اشتغال و خودکفایی کمیته 
امداد امام خمینی)ره( استان گفت: این مقدار تسهیالت 
در ۹ مــاه گذشــته بــه یک هــزار و ۲۴ طــرح اشــتغال زا در 

مناطق روستایی استان پرداخت شد.
سیدرضا حسینی افزود: از این تعداد ۲۳۳ طرح مشاغل 
خانگی، ۷۸۱ طرح خوداشتغالی و ۱۰ طرح کارفرمایی است.
وی تصریح کرد: از این تعداد ۶۶۱ طرح دامداری، ۵۲ طرح 
کشاورزی، ۷۲ طرح صنایع دستی، ۱۷۷ طرح خدمات و ۶۲ 
طرح صنفی و صنعتی است.معاون اشتغال و خودکفایی 
کمیته امداد امام خمینی)ره( اســتان افزود: در این زمینه 
یک هــزار و ۵۶۵ نفــر در مناطــق روســتایی آموزش هــای 
مهارتــی، مقدماتــی و پایدارســازی و توســعه بــا هزینــه 

۱۰۸میلیون ریال فرا گرفتند.

ترخیص ۴۰درصد از 
موتورسیکلت های رسوبی توقیفی 

در بردسکن
در راســتای طرح ترخیص موتورسیکلت هایی  که تا پایان 
سال ۹۸ توقیف شده اند، تاکنون ۴۰درصد از آن ها تحویل 
مالکان شــده اســت.فرماندهی انتظامی بردســکن گفت: 
کسانی که موتورسیکلت آن ها تا ۲۹ اسفندماه  ۹۸ توقیف 
و به پارکینگ هدایت شــده اســت، می توانند با در دست 
داشتن مدارک به پلیس +۱۰ مراجعه کنند و از تسهیالت 

ویژه ای برخوردار شوند.
ســرهنگ محمــود مختــاری عنــوان کــرد: ایــن طــرح از 
۱۸ آبــان مــاه بــه مــدت دو مــاه اجــرا می شــود و مالــکان 
موتورسیکلت های توقیفی می توانند تا ۱۸ دی ماه مراجعه 
و نســبت بــه ترخیــص موتورســیکلت خــود اقــدام کنند.
وی خاطرنشــان کــرد: در تســهیالت پلیس راهــور مالکان 
موتورســیکلت ها بــرای ترخیــص وســیله نقلیه خــود نیاز 
بــه گواهی نامــه و بیمــه ندارند، همچنیــن مبلغ خالفی ها 
بــه اصل خود برگشــته اســت و شــامل جریمــه دوبرابری 
نمی شــود.مختاری گفــت: مالکان می تواننــد خالفی را به 
صورت اقساطی پرداخت نمایند و در این تسهیالت نیاز 

به پالک موتورسیکلت نیز نیست.

در راستای کاهش رفت وآمد روستاییان

 توزیع ۱۱۰هزار تُن آرد 
در روستا های خراسان رضوی

مدیــر ســازمان تعاون روســتایی خراســان رضوی گفت: از 
ابتدای امسال تاکنون ۱۱۰هزار تُن آرد در روستا های استان 
توزیــع شــده اســت.ایرج ناصری مقــدم افــزود: از خدمات 
مهم شبکه تعاون روستایی، ارائه خدمات به کشاورزان و 
روستاییان از جمله توزیع آرد و نهاده های کشاورزی مانند 
کود، سم و بذر و همچنین پخش سوخت روستایی است.
وی ادامــه داد: هــدف از توزیــع آرد بیــن روســتاییان، ارائه 
خدمــات بهتــر و حمایت از این بخش اســت که عالوه بر 
کاهــش رفــت و آمد روســتاییان، موجــب صرفه جویی در 

وقت و هزینه آنان می شود.
مدیر سازمان تعاون روستایی استان گفت:آرد توزیع شده 

بین روستاییان شامل آرد خبازی و خانه پزی است.

مأموران انتظامی شهرستان سربیشه خبر دادند

توقیف ۴۶ رأس گوسفند قاچاق 

مأموران انتظامی شهرســتان سربیشــه در بازرسی از یک 
خودرو ۴۶ رأس گوسفند قاچاق کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان سربیشه گفت: مأموران یگان 
امداد شهرســتان سربیشــه در راســتای مقابله بــا قاچاق 
دام، هنگام گشت زنی و کنترل خودرو های عبوری، به یک 
دســتگاه اتوبوس مسافربری مشکوک شــدند و خودرو را 
برای بررســی بیشتر متوقف کردند.سرهنگ کارگر افزود: 
مأموران در بازرسی از خودرو ۴۶ رأس گوسفند قاچاق به 
ارزش ۷۰۰میلیون ریال کشف کردند.وی گفت: مأموران در 
این رابطه یک خودرو را توقیف و یک نفر متهم را دستگیر 
کردند که متهم دستگیر شده با تشکیل پرونده برای سیر 

مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

دستگیری متهمان به سرقت طال 
در کاشمر

فرمانده نیروی انتظامی شهرســتان کاشــمر گفت: در پی 
گزارش چند فقره ســرقت طال از شــهروندان و چند واحد 
صنفی طال فروشی در سطح کاشمر، پیگیری موضوع به 
صورت ویژه در دســتور کار مأموران اداره مبارزه با ســرقت 

پلیس آگاهی قرار گرفت.
ســرهنگ حســین احمدی افزود: کارآگاهــان اداره مبارزه 
با ســرقت پلیس آگاهی با بررســی شــیوه وقوع ســرقت و 
بازبینی دوربین های مداربسته طال فروشی ها، یک متهم 
زن را که با اســتفاده از روش کش روزنی اقدام به ســرقت 
طال کرده بود، شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی وی 
را دســتگیر كردند.وی گفت: همچنین مأموران انتظامی 
یک متهم زن و یک متهم مرد که اقدام به سرقت طال از 

شهروندان می کردند را شناسایی و دستگیر کردند.

۱7مصدوم در پی واژگونی اتوبوس 
در محور بجنورد_جنگل گلستان 

رئیس اورژانس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
و درمانی خراسان شمالی گفت: واژگونی اتوبوس در محور 
بجنورد-جنگل گلســتان ۱۷ نفــر مصــدوم داشــت که ســه 
نفر بدحال هســتند.دکتر تقی دولت آبادی اظهار کرد: سه 
نفــر از مصدومــان حادثــه در محــل درمــان شــده و ۱۴ نفر 
به بیمارســتان های بجنورد و مانه وسملقان منتقل شدند.
رئیس اورژانس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
و درمانــی خراسان شــمالی خاطرنشــان کــرد: ســه نفــر از 
مصدومان بدحال هستند.رئیس پلیس راه خراسان شمالی 
هــم در ایــن بــاره گفــت: علــت ایــن حادثــه عــدم توجه به 
جلو از ســوی راننده اتوبوس بوده است.ســرهنگ علیرضا 
حسین زاده اظهار کرد: یک نفر از مصدومان از سرنشینان 

پاترول و مابقی از سرنشینان اتوبوس بودند.  

فرمانده انتظامی فریمان خبر داد

 کشف ۱۱کیلو تریاک 
در بطری های نوشابه

۱۱کیلــو و ۲۰۰گــرم تریــاک در فریمــان کشــف و دو متهــم 
در ایــن رابطــه دســتگیر شــدند.فرمانده انتظامی فریمان 
گفــت: در راســتای اجــرای طرح ارتقــای امنیت اجتماعی 
بــا هماهنگی مقام قضایی از مخفیــگاه دو متهم ۱۱کیلو و 
۲۰۰گرم تریاک که در بطری های نوشــابه بسته بندی و در 

داخل کیسه ای جاسازی شده بود، کشف شد.
سرهنگ جواد خرسند افزود: دو  کالهبردار که یکی اقدام 
به برداشــت غیرمجاز از حســاب بانکی شــهروندان کرده 
بود و فرد دیگری با راه اندازی کانالی در یکی از شبکه های 
اجتماعی  با عنوان فروش کاال زیر قیمت بازار از شهروندان 

کالهبرداری می کرد، دستگیر شدند.

با تالش سربازان گمنام آقا امام زمان)عج(

انهدام باند تولید و توزیع ماده 
مخدر صنعتی شیشه در مشهد

بــا تالش ســربازان گمنــام آقا امــام زمان)عــج( در اداره کل 
اطالعــات خراســان رضوی و فرماندهــی پلیــس مبــارزه با 
موادمخدر، باند تولید و توزیع ماده مخدر صنعتی شیشه 
در مشــهد منهــدم شد.پنجشــنبه گذشــته در عملیاتــی 
غافلگیرانه و مشــترک ســربازان گمنام آقا امام زمان)عج( 
در اداره کل اطالعات خراســان رضوی و فرماندهی پلیس 
مبارزه با موادمخدر، باند تولید و توزیع کننده ماده مخدر 

صنعتی شیشه در خیابان حر۶۶ مشهد منهدم شد.
 در این عملیات ضمن دســتگیری ســرکرده این باند، کل 
محموله به وزن ۲۲کیلوگرم شیشه به ارزش یک میلیارد 

ریال کشف و یک دستگاه خودرو نیز توقیف شد.

کشف ۶۲۵کیلوگرم پیش ساز 
موادمخدر در مرز های شرقی 

خراسان رضوی

نیرو هــای هنگ مرزی تایباد در عملیاتی موفق به کشــف 
۶۲۵کیلوگــرم پیش ســاز موادمخــدر در گــذرگاه رســمی 
دوغارون شــدند.فرمانده مرزبانی اســتان خراســان رضوی 
با بیان اینکه این میزان پیش ساز در داخل یک دستگاه 
تریلی ترانزیت جاسازی شده بود، در این عملیات تریلی 
توقیف و متهمان دســتگیر شــده با تشکیل پرونده راهی 
مراجع قضایی شدند.سردار مجید شجاع از کشف انواع 
موادمخــدر در عملیاتــی دیگر در مرز های مشــترک ایران 
و افغانســتان خبــر داد و افــزود: در این عملیات نیرو های 
مرزبانی هنگ مرزی تایباد در نقاط سخت گذر و در مرز های 
مشترک ایران و افغانستان موفق به کشف انواع موادمخدر 
شــامل ۲۳کیلوگــرم تریــاک، ۲۱کیلو و ۷۰۰گرم کریســتال، 
ســه کیلوگــرم شیشــه و یــک کیلوگرم حشــیش شــدند.

و  قوی تریــن  »تِیلــور«  مؤمنیــان:  معصومــه 
بزرگ ترین شیر نر باغ وحش وکیل آباد مشهد، 
اول مهرمــاه امســال مرد، اما هنــوز پس از ۹۶ 
روز بــر ســر علت مرگش تناقض وجــود دارد! 
در حالــی که مالک باغ وحــش بر مارگزیدگی 
تأکید دارد، اما نتایج آزمایش ها و کالبدگشایی 

حاکی از مصرف غذای آلوده است.
مرگ مشــکوک »تیلور«  شــیر نر ۶ســاله در 
باغ وحــش وکیل آباد خبــری بود که برخالف 
همــه رویدادهای ریز و درشــتی که اداره کل 
محیط زیست خراسان رضوی هفته ای چند 
بار برای رسانه ها ارسال می کند، هرگز خبری 
نشــد و مــا این بــار هم از طرق غیررســمی و 
اتفاقــی متوجه این موضوع شــدیم، آن هم 

۸۵روز بعد! 
طبق اطالع منابع آگاه، این اتفاق در مهرماه 
امســال رقم خورده بود، موضوع را نخســت 
از اداره کل محیــط زیســت خراســان رضوی 
پیگیــری کردیــم و اصــل مطلب تأیید شــد، 
امــا پــس از یک هفته پیگیــری علت دقیق 
ایــن حادثه را به طور رســمی عنوان نکردند 
و موضوع را از مالک باغ وحش جویا شدیم.

علت مرگ، مارگزیدگی است»
جواد رســتمی در گفت وگو با خبرنگارقدس 
اظهار می کند: »تیلور« جوان نبود و حدود ۱۰ 
یا ۱۱ ســال عمر داشت که بر اثر مارگزیدگی 
مــرد. وی می گویــد: ایــن اتفــاق در روز اول 
مهرماه سال جاری رخ داد و مسئوالن اداره 
کل دامپزشــکی و محیــط زیســت از همان 
ابتــدا در جریــان قرار گرفتنــد و با حضور در 
محــل، آزمایش هــا و معاینه هــای الزم روی 
الشــه را انجــام دادنــد. مالــک بــاغ وحــش 
وکیل آبــاد بــا بیــان اینکــه اینجا)باغ وحــش( 
کوهستان اســت، می افزاید: ســاالنه حدود 
۲۰ یــا ۳۰ مــار می گیریــم و این موضوع چیز 
دور از ذهنی نیست. رستمی، خسارت مالی 
مــرگ »تیلــور« که به گفته خــودش بهترین 

 و قوی تریــن شــیر باغ وحــش بــوده را حــدود
۵۰ میلیون تومان عنوان می کند.

علت مرگ تیلور، آلودگی باکتریایی »
غذا بوده است

حالــی  در  اظهــارات  ایــن 
اســت کــه گفتــه می شــود 
اداره  آزمایش هــای  نتایــج 
کل دامپزشکی، علت مرگ 
ایــن شــیر را آلودگی غذایی 
تشخیص داده است. برای 
کشف علت دقیق موضوع 
به ســراغ دکتر دامپزشــکی 
می رویــم که نســبت به این 
موضوع اشراف کامل دارد، 
اما تمایلی به انتشار نامش 

ندارد. او می گوید: با توجه به کالبدگشــایی 
و آزمایشــاتی کــه روی بافت هــای الشــه در 
آزمایشگاه انجام شده، نظر ما با نظر اداره کل 
دامپزشــکی مبنی بر مرگ به علت آلودگی 

باکتریایی غذا، موافق است.

ادعای مارگزیدگی کاماًل مردود است »
این دکتر دامپزشک تأکید می کند: شواهد و 
ادله گویای مسمومیت غذایی است و ادعای 
مارگزیدگــی کــه از ســوی باغ وحــش عنوان 
می شود، کامالً رد است؛ چرا که مارگزیدگی 
عالئــم و مشــخصات خود 
را دارد. از طرفــی بیــن ایــن 
همه حیــوان در باغ وحش 
هیچ دلیلی نــدارد مار وارد 
قفــس ســلطان باغ وحــش 
شــود و ریسک این قضیه 
را بپذیرد و اگر هم بر فرض 
محال وارد شود، چرا سراغ 
توله هــا کــه طعمــه لذیذتر 
بودنــد،  کم ریســک تری  و 
نرفته اســت؟ مار یک حیوان تدافعی است 
نــه تهاجمــی؛ بنابرایــن حتی بیان ایــن ادعا 

منطقی نیست.
اگــر  کــه  پرســش  ایــن  بــه  پاســخ  در  وی 
مســمومیت غذایی علــت مرگ شــیر بوده، 
چرا این غذای مسموم موجب مرگ توله ها 

و ماده شــیر نشــده است، توضیح می دهد: 
نخست اینکه شیر نر در قفس، نقش غالب 
دارد و طبیعــی اســت کــه بیشــترین ســهم 
غذا را او می خورد و به همین علت ریســک 
مسمومیتش باالتر از بقیه است و همچنین 
در مــواردی کــه گوشــت آلودگــی میکروبــی 
دارد، آلودگی هــا بــه صورت لکــه ای به وجود 
می آیــد و این طــور نیســت که انتشــارش در 
کل غذا به یک میزان باشد؛ بنابراین ممکن 
اســت شــیر نر به طور اتفاقی لکه های آلوده 
بیشتری را خورده باشد و این در حالی است 
که نتایج آزمایش ها آن قدر واضح اســت که 

هیچ جای اما و اگری باقی نمی گذارد. 
وی در پایان صحبت هایش به موضوع قابل 
تأملی اشاره و عنوان می کند: شیوع کرونا و 
تعطیلی باغ وحشی که به صورت خصوصی 
اداره می شــود، شــرایطی را به وجود می آورد 
که بدون اینکه درآمدی وجود داشته باشد، 
هزینه هــا همچنــان برقــرار باشــند کــه ایــن 
موضوع طبیعتاً بر کیفیــت غذای حیوانات 

بی تأثیر نیست.

شیر باغ وحش مشهد بر اثر آلودگی غذا جان داد
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فضای مجازی: 

وضعیــت کــودکان کار در مشــهد بــه واســطه طرح هــای 
مشــترکی کــه در حــال اجراســت، نســبت بــه گذشــته 

وضعیت بهتری دارد.
محمدمحســن مصحفی اظهار کرد: طرح  هایی که پیش 
از این برای کودکان کار در پیش گرفته شــده بود، بیشــتر 
از آنکــه حمایتــی باشــد، حالــت ضربتــی و برخوردهــای 

ناگهانی داشت.
وی افــزود: طــرح »ســایبان مهر« در راســتای ســاماندهی 
کودکان کار با نظارت مســتقیم دادگســتری، شهرداری و 
بهزیســتی در حال انجام اســت و مقرر شــده این طرح تا 
زمانــی که بحث کودکان کار به وضعیت مطلوبی برســد، 

ادامه داشته باشد.
رئیــس ســازمان اجتماعــی و فرهنگی شــهرداری مشــهد 

خاطرنشان کرد: در این طرح تعدادی ون برای شناسایی 
کــودکان کار تدارک دیده شــده و در آن محیطی کودکانه 
همــراه بــا وســایل بــازی فراهم شــده که احســاس مجرم 
بودن به کودک دست ندهد. طی این فرایند ابتدا کودک 
شناســایی و ســپس به مرکز اقامت موقتی که برای آنان 
در نظر گرفته شده، منتقل می شود. همچنین از خانواده 
کودک دعوت می شود برای توضیح درباره علت هایی که 
موجــب شــده کــودکان وادار به انجام کار شــوند، به مرکز 
مراجعــه کننــد و کــودک تحویــل خانــواده می شــود و در 

فرایند بررسی طرح قرار می گیرد.
مصحفــی گفــت: از نقــاط مثبــت ایــن طــرح، حضــور دو 
مؤسســه مردم نهاد در فرایند تشــکیل پرونــده مددکاری 

کودکان است.

وی اضافه کرد: آنچه در اجرای »سایبان مهر« از اهمیت 
ویژه ای برخوردار اســت، بررســی مورد محور کودک کار و 
خانواده اوست. این طرح از شناسایی این کودکان شروع 
و سپس وضعیت خانواده وی بررسی می شود. در مراحل 
بعد تالش می شود  حمایت ها به گونه ای انجام شود که 
منجر به خروج کودک از چرخه کار و زمینه ساز بازگشت 

کودک به درس و مدرسه شود.

خراســان رضوی  بهزیســتی  حلــزون  کاشــت  کارشــناس 
گفــت: بهزیســتی خراســان رضوی در ۹ مــاه اول امســال 
۱۳۶میلیــون و ۳۵۰هــزار تومــان بــرای کاشــت حلــزون به 
خانواده هــای متقاضــی ایــن پروتــز، یارانــه پرداخت کرده 

است.
ســمانه موســوی مقدم افــزود: در ایــن مــدت ۶۴ کــودک 
ناشنوا از یارانه کاشت حلزون بهره مند شده و هشت نفر 

نیز در نوبت استفاده از این کمک ها هستند.
وی ســقف پرداخــت کمــک بالعــوض بهزیســتی بــرای 
جراحــی کاشــت را ۴ میلیــون تومــان ذکــر کــرد و افــزود: 
عالوه بر این، ۳ میلیون تومان هم برای تأمین قطعات در 
ســال های پس از کاشــت حلزون به مددجویان پرداخت 

می شود.
این کارشناس افزود: هزینه کاشت حلزون بسیار باالست 
و توســط هیئــت امنــای صرفه جویــی ارزی، بهزیســتی و 

خیران تأمین می شود.
وی خاطرنشــان کــرد: بهترین زمان برای کاشــت حلزون، 
زمان تولد تا دو سالگی است، زیرا هنوز حافظه شنیداری 

و پردازشــی کــودک در حــال تکامــل اســت و بــه همیــن 
جهت، خو کردن به پروتز و آموزش های تقویت شــنوایی 
و درمان های مکمل، در این سنین بسیار راحت تر است.
موســوی مقدم یادآور شــد: تفاهم نامه چهارجانبه ای بین 
ســازمان بهزیســتی، کمیته امداد امام خمینــی)ره(، بنیاد 
شنوایی بخشــی شفا و هیئت امنای صرفه جویی ارزی در 
معالجــه بیمــاران با موضوع شناســایی و درمــان کودکان 
نیازمند کاشــت حلــزون و خدمات توانبخشــی مورد نیاز 

امضا شده است.
وی ادامــه داد: در اجــرای ایــن تفاهم نامــه، هــر کــدام از 
ایــن نهادها، قســمتی از هزینه هــا را تأمین می کنند و اگر 
وضعیت خانواده از نظر مالی مناسب نباشد، کمک های 

خیرین، مشکل را حل خواهد کرد.
موســوی مقدم تأکیــد کــرد: کاشــت حلزون فقط بخشــی 
از مشــکل کــودکان ناشــنوا را حل می کند زیــرا اقدام های 
توانبخشــی، تقویت شــنیداری و فیزیوتراپی، مکمل این 

پروتز است که باید انجام گیرد.
خراســان رضوی  بهزیســتی  حلــزون  کاشــت  کارشــناس 

برنامــه  در  حلــزون  کاشــت  نیازمنــد  گزینه هــای  گفــت: 
غربالگــری شــنوایی کــه در زمــان تولــد یــا اولیــن ماه های 
پــس از تولــد انجــام می گیــرد، مشــخص و بــرای مراحــل 
درمــان بــه بهزیســتی یا مراکــز درمانی معرفی می شــوند.
وی در مورد اقدام های توانبخشــی پس از کاشــت حلزون 
 نیــز گفــت: مراحــل بازتوانــی و آموزش هــای شــنیداری در
 ۶ مرکز توانبخشی روزانه اختالالت شنیداری و با پرداخت 

یارانه به این مراکز از سوی بهزیستی انجام می شود.

عامــل  گفــت:  گنابــاد  شهرســتان  فرمانده انتظامــی 
آتش ســوزی ســه خودرو در گناباد کمتر از چهار ســاعت 

شناسایی و دستگیر شد.
ســرهنگ قربانــی در تشــریح ایــن خبــر اظهــار کــرد: در 
پــی وقــوع آتش ســوزی همزمــان ســه خــودرو در بولــوار 

سلمان فارســی گناباد که بامداد پنجشــنبه گذشته اتفاق 
افتاد، مراتب در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی ادامــه داد: بــا تــالش مأمــوران کالنتــری و کارآگاهــان 
پلیس آگاهی، این فرد در کمتر از چهار ساعت شناسایی 

و پیش از خروج از گناباد دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرســتان گنابــاد بیان کرد: تحقیقات 
در رابطه با این اقدام مجرمانه ادامه دارد.

اطالع رســانی  و  اجتماعــی  معاونــت  گــزارش  بــر  بنــا 
فرماندهــی انتظامــی شهرســتان گنابــاد، پــس از اعــالم 
حریــق  اطفــای  تیم هــای  خــودرو،  ســه  آتش ســوزی 
آتش نشــانی شــهرداری گنابــاد در محــل حاضر شــده و 

آتش سوزی مهار شد.

رئیس سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد:

شرایطکودکانکارمشهدبهبودمییابد

یارانهکاشتحلزونبرای۶۴کودکناشنوایخراسانرضویاختصاصیافت

جامعهجامعه

خبرخبر

حادهثحادهث

شواهد و ادله گویای 
مسمومیت غذایی است 

و ادعای مارگزیدگی 
که از سوی باغ وحش 
عنوان می شود، کامالً 

مردود است

بــرشبــرش

مهارآتشسوزیهمزمانسهخودرودرگناباد


