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سال سی و پنجم

مراقب «رسیدسازهای» جعلی انتقال وجه باشید

رحمانی معاون دادستان و سرپرست دادسرای فضای
مجازی مرکز خراسان رضوی به شهروندان هشدار داد
هنگام فــروش کاال در فضای مجازی و پیش از آنکه از
واریز وجه به حساب بانکی خود اطمینان پیدا نکردهاند
نسبت به تحویل کاال به خریدار اقدام نکنند و مراقب
رسیدسازهای جعلی انتقال وجه باشند.

هشدار
از همین رو در فاصله زمانی
دو مــاه دو نوبت موضوع مورد
رصد قرار گرفت و مشکالتی در
این زمینه شناسایی و برای حل
م ــوارد بهداشتی و رفــع نقض
قوانین دستوراتی نیز صادر شد.

◾

◾غذای حیوان داخل یخچال آزمایشگاه!
در بررسیهای قضایی مشخص شد تعدادی از
کلینیکهای دامپزشکی باید بــراســاس تبصره
شهـ ــای مدیریت اجــرایــی
مـ ــاده 14ضــوابــط و رو 
پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته که
اشاره دارد به «تفکیک انواع مختلف پسماندهای
پزشکی بر حسب چهار دسته اصلی از یکدیگر
ضروری است» ،اقدام میکردند که این اقدام به
دقت صورت نگرفته و پسماندهای عادی و عفونی
با هم مخلوط بود و هیچگونه جداسازی صورت
نمیگرفت .مورد بعدی که مقام قضایی مشاهده
کرد این بود که براساس ماده 30ضوابط مدیریت
پسماند پزشکی باید سطلهای مخصوص حمل
و نگهداری پسماند پزشکی پس از هر بار خالی
شدن ،شستوشو و ضدعفونی شوند ،در حالی که
مشخص بود در برخی کلینیکهای دامپزشکی
اینگونه نبود و به قوانین اعتنایی نمیشد.
یکی دیـگــر از ای ــراده ــای بهداشتی مــوجــود در
مراکز مذکور به رعایت نکردن مــاده 35ضوابط و
روشهای مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی
و پسماندهای وابسته برمیگشت که براساس آن
زمانی که سه چهارم ظروف و کیسههای محتوی
پسماندهایویژهپزشکیپرشدبایدپسازبستن،
آنها را جمعآوری کرد ،در صورتی که مواردی وجود
داشت که ظروف مذکور پر شده اما همچنان در
محل نگهداری میشد .در ایــن زمینه هم مقام

شماره 9712

قاضی بهشتی گفت :بتازگی مــواردی از کالهبرداری
مشاهده شده که در آن خریدار یک کــاال ،با استفاده
از نرمافزارهای رسیدساز جعلی در موبایل خود وانمود
میکند وجه کاالی خریداری شده را به حساب فروشنده
واریز کرده در صورتی که قصد کالهبرداری دارد.
وی افزود :نظر به اینکه استفاده از نرمافزارهای بانکی

عقیل رحمانی در پی دو مورد بازرسی
سرزده دادیار حوزه پیشگیری از وقوع جرم
دادسرای عمومی و انقالب مرکز خراسان رضوی
از کلینیکهای دامپزشکی سطح شهر مشهد و
مشاهده تخلفات بهداشتی عدیده ،آخرین اخطار

ویژهنامه 4091

ب ــرای انــتــقــال وجــه در جامعه رای ــج شــده و از طرفی
بعضی اوقات پیامک واریز وجه دیر واصل میشود،
کالهبرداران با دریافت شماره کارت و حساب ،نام و
نامخانوادگی فروشنده و ساخت تراکنش جعلی واریز
وجه و نشان دادن آن به مالباخته یا ارسال آن از طریق
یکی از پیا مرسا نها ،وانمود میکنند وجه معامله را

( 30روزه) به متخلفان داده شد تا موارد نقض
ضوابط بهداشتی را مرتفع کنند ،در غیر این صورت،
پلمب مراکز در دستور کار قرار خواهد گرفت.
باتوجه به گزارشهای متعدد مردمی و گالیه
از بیتوجهی به موارد بهداشتی در برخی

در بازرسی سرزده مطرح شد

آخرین اخطار به
دامپزشکیهایناقضبهداشت

کلینیکهای دامپزشکی سطح شهر مشهد مانند
عدم دفع مناسب پسماندهای عفونی پس از عمل
حیوانات و دیگر موضوعات مطرح شده که سالمت
شهروندان را با توجه به سرایت بیماریهای
مشترک بین انسان و حیوان با مخاطره روبهرو

ا جــرا یــی پسماندهای پزشکی و پسماندهای
وابسته ،باید پسماندها در محل به دور از تأثیر
عــوامــل جــوی نـگـهــداری شــونــد و وضعیت کلی
بستهبندی یا ظرف آنها در برابر شرایط نامساعد
آب و هوایی مثل باران ،برف ،گرما ،تابش خورشید
و نظایر آنها محافظت شود که متأسفانه مواردی
وجود داشت که محفظههای نگهداری این موارد
در فضاهای باز و در معرض مستقیم عوامل جوی
نگهداری میشدند.
همچنین موردی مشاهده شد که غذای حیوانات
در داخل یخچال آزمایشگاه نگهداری و خونابه آن
تا کف آزمایشگاه کلینیک مذکور جاری شده بود
که رعایت نشدن موارد قانونی صورتجلسه شد.

◾

گزيده

دادیار حوزه پیشــگیری از وقوع جرم دادســرای عمومی و انقالب مرکز
خراســان رضوی  :برای آخرین بار مهلت یک ماهه داده شــد تا مشکالت
بهداشتی مشاهده شده رفع شود و در صورتی که این اقدام صورت نگیرد
نسبت به پلمب کلینیکهای دامپزشکی متخلف اقدام خواهد شد.

قضایی به متخلفان تذکر داد.
از سوی دیگر در این بازدید میدانی مشاهده شد
ضوابط برچسبگذاری کیسهها و یا ظروف حاوی
پسماند (م ــاده 33ضوابط مــورد اش ــاره) از سوی
تعدادی از کلینیکهای دامپزشکی نادیده گرفته
شده و به آن عمل نمیکردند.
این مــوارد قسمتی از نقض قوانین بهداشتی در

برخی کلینیکهای دامپزشکی متخلف شهر
مشهد بود و در این میان مراکزی بودند که نسبت
به جمعآوری همه روزه پسماندهای عفونی و عادی و
حملآنبهمحلهایتعیینشدهاقدامنمیکردندو
توجهی به رعایت ضوابط قانونی نداشتند که در این
راستا هم هشدار اصالح رویه به متخلفان داده شد.
شه ــای مدیریت
بر اســاس م ــاده 41ضوابط و رو 

واریز کردهاند و درادامه کاال را تحویل گرفته و متواری
میشوند.
در همین زمینه معاون دادستان مشهد عنوان کرد:
شهروندان در اینگونه معامالت تا زمانی که از واریز وجه
به حسابشان اطمینان حاصل نکردهاند به هیچ عنوان
کاال را تحویل خریدار ندهند.

◾پلمبدرچندقدمیکلینیکهایمتخلف
قاضی ابراهیمزاده در این زمینه به خبرنگار قدس
گفت :هرچند در دومـیــن بــازدیــد میدانی کــه از
کلینیکهای دامپزشکی سطح شهر صــورت
گرفت به مراتب ایرادها نسبت به نخستین بازدید
کاهش یافته بود ،اما همچنان برخی نقض ضوابط
مدیریت پسماند به چشم میخورد که در این
زمینهبهمسئوالنکلینیکهایمذکورآخرینتذکر
هم داده شد .این مقام قضایی تصریح کرد :برای
آخرین بار مهلت یک ماهه داده شد تا مشکالت
بهداشتی مشاهده شده رفع شود و در صورتی که
این اقــدام صورت نگیرد برای جلوگیری از شیوع
بیماریهای مشترک بین انسان و دام و براساس
مــاده 114آیین دادرســی کیفری ،نسبت به پلمب
کلینیکهای دامپزشکی متخلف اقــدام خواهد
شد .از سوی دیگر هیچ کلینیک دامپزشکی حق
ایجاد پانسیون برای نگهداری و فروش حیونات را
ندارد که در این زمینه هم مواردی مشاهده و برای
رعایت موضوع تذکر داده شد.

خبر
روز

میکرد ،قاضی ابراهیمزاده ،دادیار حوزه
پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و
انقالب مشهد به صورت سرزده به چند کلینیک
دامپزشکی مراجعه کرد و بررسی میدانی ماجرا را
در دستور کار قرار داد.

خبر
 ۶۴سازه غیرمجاز در فریمان
تخریب شد

مــدیــر جــهــاد کــشــاورزی فــریــمــان گــفــت :در سه
مــاه ســوم ســال ۴۶ساختوساز با تغییر کاربری
غیرمجاز در فریمان تخریب شدند.
کاظمی فریمانی بــه باشگاه خبرنگاران گفت:
براساس قانون ،هرگونه ساختوساز در اراضی
کشاورزی خارج از محدوده شهر و روستا ،نیاز به
مجوز جهاد کشاورزی دارد و تفکیک و تقسیم
کــردن اراضــی کــشــاورزی به قطعات کمتر از حد
تعیین شــده ممنوع اســت.او ادامــه داد :بیشتر
تغییر کاربریها در حاشیه شهرها و روستاها اتفاق
میافتد .این تغییر کاربریها ،بدون مجوز اقدام به
ساختوساز میشود که با گشتهای روزانه امور
اراضی و شورای حفظ حقوق بیتالمال تخلفها
شناسایی و اخطارهای الزم صادر و پس از کسب
دستورات الزم از دادستان شهرستان ،اقــدام به
قلعو قمع تغییر کاربریهای غیرمجاز میشود.
فریمانی تصریح کرد :در اجــرای تبصره ۲ماده۱۰
قــانــون حفظ کــاربــری اراضـ ــی ،در ســه مــاه سوم
امسال ،تعداد ۴۶مــورد تغییر کاربری غیرمجاز
که در قالب دیوارکشی و پیکنی بــوده اســت ،در
روستاهای سعدآباد ،موسیآباد و شهر فرهاد گرد
این شهرستان به حالت اولیه برگشت داده شد.

کشف
48دستگاه
ماینر در
نیشابور

سرهنگ
حسینعلیزاده
فرمانده انتظامی
نیشابور به
صداوسیما گفت:
مأموران با هماهنگی
مقام قضایی در
بازرسی از یک باب
منزل مسکونی واقع
در شهر نیشابور
35دستگاه استخراج
ارز دیجیتال
غیرمجاز به ارزش
17میلیارد و
500میلیون ریال
کشف کردند.
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