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آغاز به کارخط زندگی در استان

با اعمال قانون در شهرک شهید رجایی و خیابان بسکابادی رقم خورد

پلمب  33مرکز توزیع مواد مخدر
گــزارش
عسکری

بــا اعمال مجــدد قانون در شــهرک شــهید
رجایــی و خیابان بســکابادی ،طــی بزرگ
ترین عملیات برخورد با مراکــز توزیع مواد
مخدر در حاشیه شــهر 33 ،مرکز به دستور
مقام قضایی پلمب شد.
عقربه های ساعت کمی از  9صبح گذشته و
گروه های عملیاتی کالنتری شهید رجایی
آماده اجــرای عملیاتــی جدید در راســتای
برخورد با مراکز توزیع مواد مخدر هستند.
در این میان مراکــزی که تعــدادی از آن ها
پیش از این نیز بــه دلیل توزیع مــواد مخدر
پلمب شــده بود ،بنا بــر تحقیقــات میدانی
گروه شناسایی کالنتری های شهید رجایی
و باهنر ،بعــد از اتمام دوره پلمب ســه ماهه،
توزیع موادمخدر رااز سر گرفته اند.
پیش از حرکت و آغاز عملیات تحت هدایت
قاضــی «مهــدی خدابخشــی» جانشــین
سرپرست دادسرای انقالب مشهد ،آخرین
هماهنگی ها میان فرمانده کالنتری شهید
رجایی«سرهنگعبدی»وفرماندهکالنتری
شــهید باهنر «ســرگرد موذنــی» انجام می
شود و با دســتور قاضی خدابخشی ،بزرگ
ترین عملیات برخــورد و پلمب مراکز توزیع
موادمخدر در حاشیه مشهد طی سال جاری
آغاز می شود.در اولین مسیر ،با گروه های
عملیاتی وارد کوچه حر  19می شویم و پس
از طی مســافتی طوالنی ،مقابل دری سبز
رنگ توقف می کنیم .زن و شوهری جوان که
آثار اعتیاد به خوبی در چهره شان هویداست
با دختر خردسالشان به تنهایی در این خانه
زندگی می کنند.
یکــی از مأمــوران مبــارزه بــا موادمخــدر
کالنتری شــهید رجایی خطاب بــه مرد که
لهجــه ای جنوبــی دارد می گویــد :هنوز از
مدت پلمب این خانه چند روزی باقی مانده،
چرا فــک پلمب کــرده اید؟ و مــرد جوان که
معلوم است از حضور ما غافلگیر شده ،تالش
می کند خــود را از همــه جا بی خبر نشــان
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عسکری-مشــاور اســتاندار خراســان رضــوی در امــور
حاشیه شهر مشهد از پیگیری ویژه استاندار برای تشکیل
سازمان اجرایی حاشیه شهر مشهد خبر داد.
«محسن کوهی» در گفت وگو با خبرنگار ما ،با اعالم این
مطلب گفت :استاندار خراسان رضوی در حال پیگیری
های ویژه برای به سرانجام رسیدن و تشکیل این سازمان
در دولت دوازدهم است.
وی با بیان این که مشهد اولین شهر کشور است که درباره
حاشیه شــهر با برنامه عمل می کند ،افزود :دو سال قبل
تمام نیازها و کمبودهای حاشیه مشــهد در قالب برنامه
ای جامع تدوین و به پایتخت ارسال شد.
وی ادامــه داد :ایــن برنامه عــاوه بــر تصویب در ســتاد
بازآفرینی وزارت راه و شهرسازی ،سال گذشته به تصویب
وزارت کشور نیز رسید ،ضمن این که تاکنون هیچ استانی
به اندازه خراسان رضوی برنامه مدون برای حاشیه شهر
نداشته است.
کوهــی تصریح کرد :بی شــک با وجود ســازمان اجرایی
حاشیه شهر ،بهتر می توان به ساماندهی و حل مشکالت
حاشــیه شــهر مشــهد پرداخت ،ضمن این که تمام امور
اجرایی برای این ســازمان و اقدامات تمام دستگاه ها از
نظم واحدی برخوردار می شود و از افراط و تفریط در این
باره جلوگیری خواهد شد.
وی با اشاره به ابالغ نشدن تشکیل این سازمان به استان
از سوی سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد :این سازمان
باید برای ابالغ تشــکیل این ســازمان اقــدام کند اما هم
اکنون مســئله مهم در زمینه ابالغ نشدن پست های این
سازمان ،مشکالت بودجه و مالی است.
مشــاور اســتاندار خراســان رضوی در امور حاشیه شهر
ادامه داد :این سازمان نیازمند تشکیل ساختاری مستقل
با معاونت ها ،مدیریت ها و پست های کارشناسی رسمی
اســت اما همان گونه که پیشــتر اعالم شــد مضیقه های
بودجه ای مانع از ابالغ این سازمان به استان بوده است.
وی عنوان کرد :متأسفانه بســیاری از مدیران استان در
عین داشــتن وظایفی دیگر ،بخشی از فعالیت های خود
را نیز به حاشــیه شــهر اختصاص داده اند .این در حالی
اســت که برای حاشــیه شــهر بایــد مدیرانی تمــام وقت
داشته باشیم و استانداری خراسان رضوی نیز به شدت
در حال پیگیری برای شکل گیری این سازمان در دولت
آینده است.
وی همچنیــن در گفت وگو بــا پایگاه خبری اســتانداری
خراسان رضوی افزود :به شورای جدید شهر توصیه می
شــود که در برنامه ریزی برای حاشیه شــهر دقت داشته
باشد و تشکیل اتاق فکر در این زمینه الزامی است.
کوهی گفــت :اگرچــه ایــن ســازمان قب ً
ال مصوب شــده
(ســال )1394اما هنــوز از طریــق ســازمان مدیریت به
استان ابالغ نشده است.
وی با اشــاره به بازدید اخیر رئیس کمیســیون و اعضای
کمیســیون امنیت ملی از پروژه های حاشیه شهر مشهد
گفــت :رئیــس کمیســیون امنیت ملــی ضمــن تقدیر از
خدمــات ارائه شــده ،معتقد بود بــا توجه بــه بازدیدهای
گذشــته با محوریت اســتاندار خراســان رضــوی تحول
عظیمی در حاشیه شــهر انجام گرفته که قابل مقایسه با
گذشته نیست به گونه ای که همه سازمان ها اعم از سپاه،
شــهرداری  ،آب منطقه ای ،جهاد ســازندگی و بسیاری
دستگاه های دیگر دست به دست هم داده اند و کارهای
بسیار بزرگی در مشهد انجام شده که این امور در عرصه
ملی قابل الگو برداری و بسیار تحسین برانگیز است.
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بدهد و می گوید :من اصال خبر ندارم ،اینجا
اصال پلمب نبوده است...
بعد از پلمب ایــن خانه  ،به ســراغ خانه رو به
رو می رویم که بنا بر گزارش های رســیده به
پاتوقاستعمالموادمخدرتبدیلشدهاست؛
در زدن های پیاپــی مأموران کالنتری برای
پاسخگوییبیفایدهاست،بنابراینبااعمال
قانون در باز می شود .در دو اتاق گوشه حیاط
چند زن و مرد جــوان و میانســال در حالتی
بهت زده به مأموران نگاه می کنند ،در حالی
که گاز خاموش گوشه اتاق همچنان حرارت
دارد و فرصتــی بــرای پنهــان کــردن آالت
استعمال موادمخدر پیدا نکرده اند.
در همسایگی همین خانه ،مأموران بر دری
سفیدرنگمیکوبند...واردکهمیشویمدر
گوشه حیاط مرد جوانی که آثار اعتیاد شدید
در چهــره دارد همچنان در خواب اســت! و
متوجه حضور ما نمی شود .زن وی نیز برای
بیرون آمدن و اعمال پلمب توســط مأموران
مقاومت می کند و حاضر به خــروج از منزل
نیست.بیرونازخانه،مردمیانسالیکهخود
را یکــی از اهالی محل معرفــی می کند می
گوید :خدا را شــکر که آمدید ،خیلی راحت
مواد می فروخت .همــه را هم با چاقو تهدید
می کرد .حیف که خودش اینجا نیست ...
در انتهــای همین کوچــه فرعــی وارد خانه
دیگــری می شــویم کــه چنــد زن جــوان با

پوششــی که مربوط به جنوب کشور است،
به همراه بچــه های خردســال خــود بدون
مقاومت ،بخشی از اسباب و لوازم خانه خود
را بر می دارند و در حالی که زیر لب مشغول
«غُ ر» زدن هستند ،خانه را ترک می کنند.
در حالی کــه پلمــب چنــد خانه دیگــر آغاز
شــده ،به همــراه قاضی خدابخشــی و چند
نفر از مأموران وارد کوچه باریکی می شویم
کــه در انتهــای آن باید یکــی دیگــر از خانه
ها پلمب شــود .وارد خانه می شــویم اما در
نهایت تعجــب متوجه می شــویم روی دیوار
جدا کننــده حیاط از حیاط خانه همســایه،
حفره بزرگی برای سهولت تردد بین دو خانه
ایجاد شده است .وارد خانه مجاور می شویم
اما بوی مشــمئز کننده ای فضا را پر کرده و
جالب اســت که در انتهای حیــاط این خانه
هم راه فرار به خانه دیگری ایجاد شده است.
در حالــی کــه دو گــروه مشــغول پلمــب و
جوش دادن درها هستند ،به همراه قاضی
خدابخشــی راهــی خیابــان بســکابادی و
حوزه استحفاظی کالنتری شهید باهنر می
شویم و ســرگرد «موذن» فرمانده کالنتری
به دســتور قاضی خدابخشــی ،فرماندهی
قسمت دوم عملیات را عهده دار می شود.
وارد اولین کوچه می شــویم و طبــق برنامه به
ســراغ منزل یکی از اتباع بیگانه می رویم .او
و همسرش نیز مانند بســیاری از موادفروش

تعدادی از آن ها
پیش از این نیز
به دلیل توزیع
مواد مخدر پلمب
شده بود ،بنا بر
تحقیقاتمیدانی
گروه شناسایی
کالنتری های
شهیدرجایی
و باهنر ،بعد از
اتمام دوره پلمب
سه ماهه ،توزیع
موادمخدر را ا ز
سر گرفته اند

ها تالش می کنند خود را بــی خبر از همه جا
نشان دهند و در حالی که از مهلت کارت تردد
اتباع یکی از آن ها تنها چند روز بیشــتر باقی
نمانده است ،قاضی خدابخشی دستور ثبت
مشخصات وی برای هماهنگی با اداره اتباع و
تمدیدنشدنکارتاتباعویراصادرمیکند.
خانــه بعــدی در بســکابادی  3قــرار دارد،
پیرمردی به همراه پســران جوانش از خانه
خارج می شــود و در حالی که می گوید :من
فقط نان حالل بــه فرزندانم داده ام ،افســر
موادمخدر کالنتری شهید باهنر خطاب به
وی می گویــد :تا دلت بخواهد شــاهد برای
موادفروشــی از مبدأ این خانــه وجود دارد و
نیازی به مظلوم نمایی نیست.
پلمب ایــن مراکز در ســه کوچه دیگــر نیز با
ســرعت ادامه پیدا می کند و به گفته قاضی
خدابخشــی ،در پایــان ایــن عملیــات کــه
بزرگ ترین عملیات برخورد با مراکز توزیع
موادمخدر از ابتدای سال جاری در حاشیه
مشهدبود،ضمنپلمب 33مرکزتوزیع17،
دیش و  11رسیور ماهواره به همراه مقادیر
اندکی موادمخدر کشف و ضبط شد.
وی همچنیــن در گفــت و گــوی کوتاهــی
با خبرنــگار مــا از تشــدید مجــازات و پلمب
مراکــزی خبــر داد کــه بــدون اتمــام مهلت
قانونی پلمب ،مالکان آن اقدام به فک پلمب
می کنند.

خبیــری -همزمان با هفته بهزیســتی و تامیــن اجتماعی
وبا هــدف خدمات رســانی بــه ســالمندان ســامانه"خط
زندگی" اولین ســامانه خدمات هماهنگ ویکپارچه ویژه
سا لمندان در اســتان راه اندازی شد.به گزارش خراسان
رضوی دکتر"زهراریاضی"متخصصبیماریهایعفونی
و مدیر نمایندگی سامانه خط زندگی در استان در مراسم
افتتاح این خط که با حضور تعدادی از خانواده های شهدا
برگزار شــد گفت :خط زندگــی با روش جدیــد وامروزی
با ارائه خدمات رایگان ســالمندان را تکریم خواهد کرد.
وی افزود :ســامانه خــط زندگی با هدف تســهیل زندگی
سالمندان واستقالل فردی آن ها در ســال 90در تهران
افتتاح وبا توجه به استقبال گســترده از خدمات این خط
امروزدومینمرکزخطزندگیبهمناسبتهفتهبهزیستی
وتامین اجتماعی در خراسان رضوی ،به مرکزیت مشهد
افتتاح شــد وبا شــماره  0214327آماده رفع نیازهای
سالمندان عزیز است.وی با بیان این که اولین تهدید برای
ســالمندان تنهایی اســت ،اظهارکرد :با توجه به صنعتی
شــدن ومشــغله کاری ،فرزندان خانواده ها دیگر دور هم
نیســتند وزمانی که ســالمندان به کمک بیشــتری برای
زندگی نیاز دارند تنها هستند؛ لذا برای رفع نیازهای آن
ها خط زندگی را راه اندازی کرده ایم که با تماس از طریق
این خط ســالمندان هرگونه نیاز خود را اعالم می کنند و
ما با پشــتیبانی 130مرکز خدماتی که از قبل شناسایی
واعتماد سنجی کرده ایم هرگونه خدمات را به این عزیزان
ارائه خواهیــم داد.ریاضــی تصریح کرد :ســالمندان می
توانند از طریق تماس با خط زندگی ،از ما خرید مایحتاج،
انجام تزریقات  ،ویزیت پزشک در منزل یا مطب ،مراجعه به
پارک برای تفریح  ،تعمیرات منزل  ،خرید دارو ،خرید نان
یا هر گونــه خدماتی را که نیاز دارند درخواســت کنند وما
حضوری یا توسط شرکت ها وسازمان های معتبر و معتمد
دارای مجوز از دســتگاه های دولتی ومراجع قانونی این
نیاز ها را با بهترین کیفیت برایشان برطرف خواهیم کرد.
مدیر ســامانه خط زندگی گفت :این خط به صورت شبانه
روزی پاسخگوی درخواست های ســالمندان خواهد بود
وسالمندانمیتوانندحتیاگربهدرددلنیازداشتهباشند
با اینخطتماسبگیرندوبامددکارانخطزندگیمسائل
ومشــکالت خود را درمیــان بگذارند.ریاضــی افزود :خط
زندگی برای خدمات ارتباطی خود اعتبار دولتی ندارد واز
کمکخیراناستفادهمیکند.

ایستگاهمصالحساختمانیوماشین
آالتمعراجبهبهرهبرداریمیرسد
به گــزارش روابــط عمومی ســازمان میادین شــهرداری
مشــهد" احمد محبی " مدیرعامل این ســازمان گفت :تا
پایان مرداد و با توجه به طرح بازگشایی بولوار کشاورز ،با
بهره برداری از ایستگاه مصالح ساختمانی و ماشینآالت
راه ســازی معراج ،ایستگاه مصالح ســاختمانی واقع در
انتهای بولوار کشاورز به این محل منتقل خواهد شد.

