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سال سی و پنجم

آزادی 74زندانی به همت بسیجیان خراسان شمالی
مسئول بسیج اقشار در سپاه جواداالئمه(ع) خراسان
شمالی گفت :بسیجیان اســتــان امــســال در راستای
کمکهای مؤمنانه  ۷۴زنــدانــی جــرایــم غیرعمد را از
زندانهای این خطه آزاد کردند.
سرهنگ عینهللا حاتمی تصریح کــرد :ایــن زندانیان
بــا مــیــزان بدهی  ۱۰میلیارد و  ۷۰۰میلیون تــومــان در

خبر
صو
رئ ــی ــس م ــرک ــز تــشــخــی ـ 
پیشگیری از جرایم سایبری
پــلــیــس فــتــا نــاجــا از انــتــشــار
ب ــرن ــامـ ـهه ــای جــعــلــی ش ــاد
در فــضــای مــجــازی خبر داد
و از خ ــان ــوادهه ــا خــواســت
برنامههای کاربردی را از منابع معتبر دریافت
و نصب کنند.
به گزارش قدس ،سرهنگ دوم علیمحمد رجبی
در تشریح این موضوع گفت :یکی از ترفندهای
مجرمان سایبری برای نفوذ به حریم خصوصی
کاربران و سرقت اطالعات ،انتشار بدافزارها یا
اپلیکیشنهای مخرب در فضای مجازی در قالب
برنامههای کاربردی است.

شماره 9715

زندانهای این استان تحمل حبس میکردند.
وی با بیان اینکه بسیجیان  ۷۵۰میلیون تومان برای آزادی
زندانیان جرایم غیرعمد مشارکت کردند افزود :بخش
زیــادی از این بدهی توسط شکات نیز بخشیده شد و
کمکهای ستاد دیه و آورده خانواده زندانیان نیز از دیگر
اقدامها در راستای آزادی مددجویان بوده است.

کلنگ ساخت ۴۲کالس درس
در مناطق محروم خواف به زمین زده شد

با هدف ارتقا و توسعه عدالت آموزشی ،کلنگ ساخت
۴۲کالس درس در تعدادی از روستاهای محروم
خواف به زمین زده شد.

ویژهنامه 4094

وی اظهار کرد :بسیجیان این استان با راهاندازی پویشی
بــرنــامـهریــزی کــردهانــد کــه در مناسبتهای مختلف
زندانیهای جرایم غیرعمد را از زندان آزاد کنند.
به گــزارش ایرنا ،سرهنگ حاتمی افــزود :این زندانیان
جرایم غیرعمد مربوط به بدهکاری مالی غیرکالهبرداری
هستند که به علت ناتوانی در پرداخت آن ،تحمل حبس

به گزارش فارس ،حسین سنجرانی ،فرماندار
شهرستان خواف گفت :فوالد سنگان از شرکتهای
پیشرو در عمل به مسئولیتهای اجتماعی در این
منطقه است که اقدامات ارزشمندی در توسعه و
آبادانی شهرستان خواف به اجرا گذاشته است.

هشدار پلیس فتا ناجا به کاربران فضای مجازی

«شاد» جعلی هم رسید!

◾

◾راه نجات ،نصب برنامهها از منابع معتبر
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم
سایبری پلیس فتا ناجا تصریح کرد :با توجه به
آموزش مجازی دانشآموزان در چند سال اخیر،
شاهد کالهبرداریهایی در این زمینه بودهایم.
بــه تــازگــی نیز مــجــرمــان ســایــبــری ،برنامههای
جعلی شاد را در فضای مجازی انتشار دادهاند
و با تبلیغات گسترده در کانا لها و گرو ههای
شبکههایاجتماعی ،دانشآموزان را به نصب
نرمافزار جعلی شاد تشویق میکنند.
وی برای کاهش آسیب و پیشگیری از عواقب
نصب این نرمافزار آلــوده بیان کرد :بهترین راه
حل به منظور جلوگیری از نصب اپلیکیشنهای
مخرب دانلود آنها از منابع معتبر و بهروزرسانی
این نرمافزارهاست.
این مقام انتظامی به شهروندان توصیه کرد:
برای نصب و بهروزرسانی اپلیکیشن شاد حتما ً
بــه ســایــت وزارت آم ــوزشو پ ــرورش بــه آدرس

گزيده

شهروندان برای نصب و بهروزرسانی اپلیکیشن شــاد حتم ًا به سایت وزارت
آموزشو پرورش بــه آدرس اینترنتــی  www.medu.irمراجعه کنند و به
پیامهایی که عموم ًا با عناوین نصب و تبلیغ نرمافزارها به ویژه در کانالهای
تلگرامیمنتشرمیشوندومجوزدسترسیغیرمجازمیخواهند،توجهنکنند.

اینترنتی  www.medu.irمــراجــعــه کنند
و بــه پیا مهایی کــه عموما ً بــا عناوین نصب و
تبلیغ نرمافزارها به ویژه در کانالهای تلگرامی
منتشر میشوند و مجوز دسترسی غیرمجاز
میخواهند ،توجه نکنند.

◾

◾اعتیاد اینترنتی در کمین کودکان
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم

سایبری پلیس فتا ناجا در ادامه گریزی هم به
تهدیدها و آسیبهای بازیهای رایانهای و برخط
زد و در این راستا به خانوادهها هشدار داد.
سرهنگ دوم علیمحمد رجبی ضمن بیان
اینکه امــروزه کودکان بر خالف گذشته بیشتر
زمــان خــود را در خانه میگذرانند و ساعتها
وقت خود را صرف بازیهای رایــانـهای و برخط
میکنند ،اظهار کرد :در این خصوص هر روز نیز

میکنند.
عالوه بر آزادی زندانیان جرایم غیرعمد بسیجیان در
هفت مرحله در قالب گروههای جهادی در زمینههای
مختلف از جمله بــهــداشــت و درم ــان بــه زنــدانــیــان و
خانوادههای آنــان کمک کردند و همچنین بستههای
معیشتی نیز بین خانوادههای این قشر توزیع شد.

علی ابری اول ،معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی
آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت :استقالل
کشور در گرو اهمیت به آموزش و پرورش است و در
دنیای صنعتی امروز ،اگر فاقد سیستم آموزش بهروز
و پویا باشیم ،فرصت رقابت را از دست خواهیم داد.

شاهد عرضه یک محصول جدید از بازیهای
رایانهای با محتواهای مختلف در بازار هستیم
که مخاطراتی را هم در پی دارد.
وی گفت :اگرچه ایــن بــازیهــا میتواند منجر
به افزایش خالقیت و هــوش کودکان شــود اما
مــضــرات فــراوانــی هــم دارد کــه در صــورت عدم
مدیریت صحیح میتواند جبرانناپذیر باشد.
سرهنگ رجبی ادامه داد :بر اساس بررسیهای
انــجــام شــده از ســوی کــارشــنــاســان ایــن حــوزه،
استفاده نامناسب از بازیهای رایــانـهای ،آثار
ســوءتــربــیــتــی بــر ک ــودک ــان از جــهــات مختلف
جسمانی ،اخــاقــی ،اجتماعی ،روانــی و حتی
تحصیلی خــواهــد داشـ ــت کــه مــیــزان شــدت
تأثیرات هر کدام متفاوت است.
این مقام مسئول افزود :اعتیاد اینترنتی یکی از
مهمترین خطرات بیش از حد بازیهای برخط
است که موجب میشود کودک خود را از شرایط
ع ــادی زنــدگــی دورکند کــه ایــن امــر مشکالت
رفتاری ،گوشهگیری ،بحران هویت ،بلوغ زودرس،
افت تحصیلی و ...را در پی خواهد داشت.
وی در ادامه ضمن اشاره به نقش خانوادهها در
کاهش ایــن خــطــرات ،در خصوص راهکارهای
مقابله با این خطرات اظهار کرد :خانوادهها باید
تعامالت اجتماعی در محیط اط ــراف خــود را
افزایش دهند ،برای استفاده کودکان از اینترنت
چارچوب تعیین کنند و فعالیتهای فیزیکی و
سرگرمیهای مناسب را برای کودکان فراهم کنند.
ای ــن مــقــام انــتــظــامــی ضــمــن اشـ ــاره بــه شکاف
دیجیتالی والدین و کودکان به خانوادهها توصیه
ک ــرد :در زمینه کسب آم ــوزشه ــای سایبری
اقدامهای الزم را انجام دهند و دانش سایبری
خود را ارتقا دهند تا بتوانند کودکان خود را در
فضای مجازی همراهی کنند.

خبر
روز

علی امرایی ،مدیرعامل شرکت فوالد سنگان نیز با
اشاره به اهمیت مسئولیتهای اجتماعی خاطرنشان
کرد :امیدواریم با همافزایی آموزش و پرورش خواف،
شاهد توسعه روزافزون آموزش و مهارتافزایی در
منطقهباشیم.

حادثه
کامیون حمل مرغ
از روی پیکان رد شد!

آتشپاد دوم مهدی رضایی ،معاون عملیات
آتشنشانی مشهد از برخورد کامیون حمل
مرغ زنــده با خــودرو ســواری پیکان در اتوبان
کمربند سبز خبر داد و در این باره گفت :این
سانحه دلخراش منجر به فوت دو سرنشین
زن و مرد این خودرو سواری شد.
به گــزارش قــدس و به نقل از روابــط عمومی
س ــازم ــان آت ـشنــشــانــی و خ ــدم ــات ایمنی
ش ـ ــه ـ ــرداری م ــش ــه ــد ،مـ ــعـ ــاون عــمــلــیــات
آتشنشانی مشهد ادامــه داد :این تصادف
در مسیر کمربند سبز مسیر عوارضی کالت
به شهر رضویه و در فاصله  ۵کیلومتری شهر
رضویه رخ داد که در پی اعالم این حادثه به
سامانه  ،۱۲۵ستاد فرماندهی آتشنشانی
ب ــاف ــاص ــل ــه ن ــج ــات ــگ ــران و آتــشن ــش ــان ــان
ایستگا ههای  ۸ ،۴۹و  ۴۱را به محل حادثه
اعزام که با حضور نیروهای امدادی مشخص
ش ــد ،کــامــیــون حــامــل م ــرغ زنـ ــده ب ــه دلــیــل
نامعلومی پس از تصادف با ســواری پیکان
به صورت کامل از روی خودرو پیکان عبور و
منجر به فوت دو سرنشین سواری شده بود
که نجاتگران آتشنشانی به وسیله جرثقیل
آتشنشانی خودرو کامیون را از روی سواری
پیکان کنار زده و محل را ایمنسازی کردند.
شایان ذکر است فوتشدگان پیش از حضور
نجاتگران از داخــل خــودرو پیکان به بیرون
پــرت شــده بــودنــد و علت دقیق ایــن حادثه
توسط کارشناسان پلیس راه ــور در دست
بررسی است.

برخورد با
گرانفروشی
تخممرغی در
خراسان جنوبی

حسنپور ،مدیرکل
تعزیرات حکومتی
خراسان جنوبی به
ایسنا گفت :متولی
یک واحد مرغداری
در شهر قاین که
اقدام به گرانفروشی
تخممرغ کرده بود به
پرداخت یک میلیارد
و  652میلیون ریال
جریمه محکوم شد.
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