
سالمندان، بیشترین جمعیت 15 سال آیندهمهرت بماند و آرام و قرار نیز هم...
عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد در گفت وگو با قدس هشدار دادبه مناسبت سی و چهارمین سالروز شهادت »شهید سیدمهدی محمدی«

 سیدمهدی محمدی، ۵ شهریور ۱۳۴۹ در مشهد 
بــه دنیا آمد. پــدرش ســیدحبیب اهلل و مادرش 
خجسته نام داشــت و دانش آموز سوم متوسطه 
بود که به عنوان بســیجی در جبهه حضور یافت.

مادر شهید سیدمهدی محمدی می گوید: مهدی با 
کل خانواده تفاوت داشت. بسیار بااخالق، مهربان، 

صبور، آرام، متین و خیر بود. رفتارش...

امــروزه افزایــش جمعیت ســالمندان واقعیتی 
انکارناپذیــر در جامعه جهانی به شــمار می رود، 
گرچه در حال حاضر در کشــور ما آمار سالمندان 
چندان قابل تأمل نیست چنانکه نرخ سالمندی در 
استان خراسان رضوی کمتر از میانگین کشوری 
برآورد می شود، اما شتاب تغییرات جمعیتی ما را 

وامی دارد که جدی تر به پدیده ...
.......صفحه 2 .......صفحه 2 
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کیف، کتاب، کرونا ...
 خواستگاری، نقشه ای برای 

بدست آوردن تصاویر خصوصی بود

 سراب خارج نشینی 
و ازدواج با »امیر عرب«!

j سپاه امام رضا 
 5 هزار شغل 

در خراسان رضوی 
را تثبیت کرد

.......صفحه ۳ 

.......صفحه 2 

.......صفحه 2 

رئیس سازمان نظام پزشکی 
عنوان کرد

تشکیل پرونده 
17 شهید 

 سالمت 
رئیس ســازمان نظام پزشکی مشــهد گفت: همیشه 
جامعه پزشــکی در خدمت به جامعه پیشقدم بوده، 
کادر درمان استان چه در گذشته و چه در حال حاضر 
در مبارزه با کرونا با شــجاعت برای خدمت رسانی به 
بیماران آماده اســت.دکتر علــی بیرجندی نژاد روز 
گذشــته در آیین قدردانی از مدافعان سالمت افزود: 
شهدای مدافع سالمت افتخار ما هستند. حقیقتاً این 
افتخاری بزرگ برای جامعه و کادر بهداشت و درمان 
اســت که هستند کســانی که برای سالمت مردمان 
سرزمینشــان از جان خود گذشــته و پای سالمتی 
مردم ایســتاده اند، ما باید از تعداد بیشــتری از کادر 
درمان قدردانی کنیم اما بحــث رعایت پروتکل های 
بهداشتی این فرصت را از ما گرفت. امیدواریم بتوانیم 

در فرصت های دیگر از همه عزیزان...

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی از ابتالی 476 معلم و دانش آموز و فوت 26 نفر خبر داد

.......صفحه ۳ 

روز جهانی سالمندان در دوران کرونا؛ 
شاید عدو سبب خیر شود!

دهم مهرماه همزمان با روز جهانی سالمندان، سرآغاز هفته سالمندان 
است؛ امروز بار دیگر فرصتی دست داده تا به  طور اختصاصی به این 
قشــر که نزدیک به ۱٠ درصد جمعیت کشور و همچنین خراسان 
رضوی را تشــکیل می دهند، بپردازیم. آن  هم در سالی که به دلیل 

همه گیری بیماری کرونا و شرایط خاص بهداشتی...

رئیس پلیس فتا استان خراسان رضوی از کشف یک پرونده اخاذی 
با ترفند جعل عنوان امیر یک کشور عربی از زنان و دختران خبر 
داد و گفت: بانوان بیشترین قربانیان پرونده های غیراخالقی هستند.

 سرهنگ جواد جهانشیری، رئیس پلیس فتا استان خراسان رضوی، 
در تشــریح  نحوه به دام انداختن زنان و دختران توســط متهم 

شیطان صفت در فضای مجازی، به قدس ...

.......صفحه 2 

پروین محمدی: فرارســیدن مهر ماه و روز جهانی قلب 
تلنگری اســت برای آن هایی که ســبک زندگی غلط را 
انتخاب کرده و با تغذیه نامناسب، کم تحرکی، استفاده از 
دخانیات، عصبانیت های بی جهت، استرس و... بیماری های 
قلــب و عروق را جدی نمی گیرند و جان خود را به خطر 
می اندازند زیرا هنوز هم نخســتین علت مرگ و میر در 

جهان و کشورمان، بیماری های قلب و عروق است.
دکتر علی اصغر دادگر، اســتاد پیشکسوت دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد و متخصص قلب و عروق به مناسبت »روز 
جهانی قلب« با اعالم این مطلب در گفت وگو با خبرنگار ما 
گفت: با اینکه نظام پزشکی ما در زمینه درمان بیماری های 
قلبی- عروقی پیشرفت شگرفی داشته و جزو بهترین ها و 
قابل قیاس با کشورهای پیشــرفته است و امروز نیاز به 
اعزام بیمار به خارج از کشور نداریم )مگر در موارد نادر(، 
در زمینه پیشگیری که اهمیت بیشتری دارد و چه از نظر 
آسیب های انسانی و چه به لحاظ اجتماعی و هزینه های 
اقتصادی برای خانواده ها و اقتصاد کشورمان هزینه های 

فراوانی دربردارد، هنوز ابتدای راه هستیم و خسارت های 
زیادی باید بپردازیم. 

وی با تأکید بر اینکه برای کاهش ابتال و پایین آمدن آمار 
مرگ و میــر در اثر بیماری های قلب و عروق باید تالش 
بیشــتری در زمینه پیشگیری داشته باشیم، خاطرنشان 
کرد: به همان نسبت که در درمان پیشرفت داشتیم باید 
در زمینه ارتقای ســطح آگاهی های فرهنگی، بهداشتی، 
آموزش جامعه و به طور کلی اصالح و تغییر سبک زندگی 
مردم تالش بیشــتری داشته باشیم و برنامه های مدونی 
را به اجرا درآوریم تا با تمرکز و کنترل عوامل خطرســاز 
بتوانیم بستر ابتال به این بیماری ها را از میان برداریم و از 

بروز بیماری های قلب و عروق پیشگیری کنیم. 
این متخصص قلب و عروق به وضعیت موجود در شرایط 
کرونایی اشــاره و تصریح کرد: در دوران جهانی شــدن 
بیماری کرونا که فعالیت افراد محدود شده و مراجعه به 
پزشک و مراکز درمانی کاهش یافته احتمال خطر ابتال به 
دیابت، فشــار خون، بیماری های قلب و عروق و... بیشتر 

شده و زمینه ابتال به این بیماری ها فراهم شده است.
از این رو توصیه می شــود بیماران قلبی- عروقی و حتی 
افراد ســالم رژیم غذایــی خود را حفظ کــرده، آرامش 
بیشتری داشته باشند و فعالیت های ورزشی در محدوده 
خانه مانند پیاده روی، ورزش های هوازی، دوچرخه ثابت و 
تردمیل را فراموش نکنند و برای گذراندن وقت اضافی نیز 
با مطالعه کتاب، گوش کردن موسیقی و دیدن فیلم های 

سالم و شاد خود را سرگرم کنند.

قدس آنالین - وحید اکرمی: معــاون هماهنگی و 
مدیریت امور زائران استانداری خراسان رضوی گفت: با 
توجه به محدودیت ایجاد شده، متأسفانه امسال امکان 
خدمت رســانی به زائران در مشهد مقدس و مسیرهای 
منتهی به این شــهر وجود ندارد. امیــدوارم مردم عزیز 
کشور نیز با درک شرایط موجود از سفر به مشهد مقدس 

خودداری کنند.
به گزارش قدس آنالین، محمدصادق براتی در خصوص 
نزدیک شدن به اربعین و همچنین روزهای پایانی صفر 
و تــالش زائران برای حضور در مشــهد در گفت وگو با 
خبرنگار قدس آنالیــن عنوان کرد: مقام معظم رهبری 
چندین بار تأکید کرده اند که هر گونه تصمیمی نسبت 
به برگزاری یا عدم برگزاری مراسمات مذهبی در روزهای 
کرونا به عهده ستاد ملی مبارزه با کروناست و همه باید 
تابع این تصمیم باشند.وی ادامه داد: مستحضر هستید 
که این ستاد با برپایی دســته جات پیاده روی مخالفت 
کرده است، بنابراین از برگزاری چنین مراسمی در اربعین 
حسینی و روزهای پایانی صفر در مشهد ممانعت به عمل 

خواهد آمد. بر این اســاس هیچ گونه خدمات و امکانات 
رفاهی به زائران ارائه نخواهد شد.

وی اظهار کرد: ســال های گذشــته مراسم اربعین به 
صورت باشــکوهی توسط بســیاری از هم میهنان که 
توفیق حضور در کربال را پیدا نکرده بودند در مشــهد 
برگزار می شــد. همچنین در روزهای پایانی ماه صفر 
نیز زائران بســیاری رهسپار مشــهد شده و برخی از 

کیلومترها دورتر با پای پیاده ســعی می کردند خود 
را به حرم مطهر رضوی برســانند اما شرایط امسال با 
سال گذشته بسیار تغییر کرده و شاهد شیوع ویروس 
کرونا هســتیم پس با توجه به محدودیت ایجاد شده، 
متأســفانه امکان خدمت رســانی به زائران در مشهد 
مقدس و مسیرهای منتهی به این شهر وجود ندارد. 

معاون هماهنگــی و مدیریت امور زائران اســتانداری 
خراســان رضوی تأکید کرد: اگر زائران عزیزی بخواهند 
این شرایط را نادیده گرفته و به مشهد مراجعه کنند هیچ 
خدماتی از قبیل تسهیالت یا اماکن اقامتی و پذیرایی در 
این شهر و همچنین مسیرهای منتهی به مشهد به آن ها 

تعلق نخواهد گرفت.
وی در خصــوص تدابیر انجام شــده برای جلوگیری از 
مسافرت به مشــهد در روزهای پایانی ماه صفر عنوان 
کرد: مکاتباتی با استانداری های دیگر استان های کشور 
و همچنین فرمانداران شهرســتان های خراسان رضوی 
صورت گرفته است تا اقدام ها و تمهیداتی در نظر بگیرند 

که از سفر زائران از مبدأ به مشهد جلوگیری شود. 

ایرنا: معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، 
معدن و تجارت خراســان رضوی گفت: توزیع بخشی از 
کاالهای سهمیه ماه های محرم و صفر این استان شامل 
برنج و مرغ منجمد در شــبکه توزیع طرح تنظیم بازار 

استان آغاز شده است.
علی غفوری مقدم روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار 
ایرنا افزود: خراسان رضوی سهمیه ای از برنج هندی، مرغ 
منجمد و شکر ویژه هیئت های مذهبی، تکایا، حسینیه ها 
و ســبدهای معیشــتی کمیته امداد امام خمینی)ره( 
برای ماه های محرم و صفر داشت اما آن طور که انتظار 

می رفت این سهمیه به طور کامل جذب نشد.
وی ادامــه داد: هزار و ۹٠٠ تــن برنج هندی، ۶۵٠ تن 
مرغ منجمد و 2 هزار تن شکر از سهمیه ماه های محرم 

و صفر خراســان رضوی از ستاد تنظیم بازار کشور باقی 
مانده اســت.معاون ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
خراســان رضوی گفت: از آنجا که این اســتان درصدد 
جذب کامل ســهمیه مزبور تا پایان ماه صفر است پیرو 
مصوبه کمیسیون تنظیم بازار از امروز توزیع باقی مانده 
این سهمیه بین همه فروشگاه های زنجیره ای و بزرگ، 
تعاونی هــای مصرف کارمندی و کارگــری و واحدهای 
صنفی امین که ظرفیت پذیرش آن را دارند، آغاز شــده 
اســت.غفوری مقدم افزود: صاحبان فروشگاه های مزبور 
می توانند با مراجعه به سازمان صنعت، معدن و تجارت 
خراســان رضوی کاالی مورد نظــر را گرفته و با قیمت 
مصوب به فروش برســانند.وی اظهار کرد: صاحبان این 
فروشگاه ها که سهمیه مزبور را دریافت می کنند باید برنج 

هندی را به قیمت هر کیلوگرم ۱۵۵ هزار ریال و گوشت 
مرغ منجمد را به قیمت هر کیلوگرم ۱۳۵ هزار ریال به 
فروش برسانند.معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت 
خراسان رضوی گفت: سهمیه باقیمانده شکر استان در 
ماه های محرم و صفر نیز با همکاری خانه صنعت، معدن 
و تجارت در اختیار کارخانه های قندسازی قرار می گیرد 
تا با قیمت کارشناسی شده در اختیار شبکه توزیع طرح 
تنظیم بازار گذاشته شود. گفتنی است دوشنبه گذشته 
ســیدمهدی طباطبایی، رئیس شورای هیئات مذهبی 
خراســان رضــوی در گفت وگو با قدس اعــالم کرد به 
دلیل گران بودن اقالم توزیعی ســازمان صمت با وجود 
تماس های مکرر روزانه از سوی این سازمان، بنایی برای 

جذب و دریافت این کاالها نداریم.

ایســنا: دبیر و عضو جامعــه حرفــه ای اقامتگاه های 
بومگردی خراسان رضوی گفت: نه  تنها تسهیالت دردی 
از مشکالت اقامتگاه های بومگردی دوا نمی کند؛ بلکه در 
این شرایط پرداخت اقساط بر مشکالتشان می افزاید، در 
نتیجه درخواســت داریم به  جای پرداخت تسهیالت به 
اقامتگاه های بومگردی به افــرادی که توان بازپرداخت 

دارند، وام سفر داده شود.
آزاده زارعــی اظهار کرد: اگرچه بــا تالش های صورت 
گرفته گردشــگران خارجی با مقصد مستقیم به برخی 

اقامتگاه هــای بومگــردی حتی در شــهرهای کوچک 
می آمدند، اما کرونا به صنعت گردشــگری به خصوص 
بومگردی ها ضربه بسیاری وارد کرد و اکنون بسیاری از 
بخش های گردشگری ضربه پذیر شدند.وی بیان کرد: ۴٠ 
درصد کسانی که به سمت صنعت بومگردی آمدند شغل 
دیگری ندارند و تنها منبع درآمدشان همین بومگردی 
اســت، به این جهت همان ابتدا وام هایــی را از ۱٠٠ تا 
۳٠٠ میلیون تومان دریافت کرده اند.وی ادامه داد: اگرچه 
دولت در ابتدا برای بازپرداخت تسهیالت، مدت زمان سه 

ماه را تنفس داد و پس از این مدت پرداخت شروع شد، 
امــا از این زمان به بعد فقط یک تا دو هفته توانســتیم 
اقامتگاه های بومگردی را باز نگه داریم و دوباره به خاطر 
کرونا تعطیل شد.زارعی با اشــاره به اینکه اکنون برای 
بازپرداخت اقساط با مشکالت بسیاری مواجه هستیم، 
بیــان کرد: اگرچه دولت برای مشــاغلی که بیمه دارند 
تسهیالتی در نظر گرفته است، اما ۹۹ درصد بومگردی ها 
نیروی بیمه شــده ندارند و مســئوالن بومگردی اغلب 

اعضای خانواده یا افراد محلی را به کار گرفته اند.

در گفت وگو با »دکتر علی اصغر دادگر« به مناسبت »روز جهانی قلب« عنوان شد

در درمان اولیم، در پیشگیری آخر!
معاون استانداری خراسان رضوی با اشاره به نبود شرایط پذیرایی از زائران:

روزهای پایانی ماه صفر به مشهد سفر نکنید

پس از دست رد شورای هیئات مذهبی استان به دلیل گرانی صورت گرفت

توزیع کاالهای سهمیه ماه های محرم و صفر در بازار خراسان رضوی 

دبیر جامعه حرفه ای اقامتگاه های بومگردی خراسان رضوی:

مشکل اقامتگاه های بومگردی با پرداخت تسهیالت حل نمی شود

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

پنجشنبه  10 مهر 1399

  13 صفر 1442 
  1 اکتبر 2020  
 سال سی و سوم  
  شماره 9358  
 ویژه نامه 3737 
+ صفحه »میهن« 

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت 
تعاونی مصرف کارگران سیمان مشهد )نوبت دوم(

 
از کلی��ه اعضاء ش��رکت تعاونی مصرف کارگران س��یمان 
مش��هد دعوت می شود در س��اعت 12 ظهر روز پنجشنبه 
مورخ 99/7/24 در محل نمازخانه مجتمع صنعتی سیمان 
ش��رق مشهد جهت رسیدگی به تصمیم گیری در خصوص 
موارد زیر حضور به هم رسانند، و یا وکالی خود را جهت 
ش��رکت در جلسه، حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ 
انتش��ار آگهی از ساعت 11 الی 14 حضورًا به دفتر شرکت 
واقع در واحد بهداشت آقای حسن دلدار معرفی نمایند. 
الزم ب��ه ذکر اس��ت، تعداد آراء وکالتی ه��ر عضو 3 رأی 
و ه��ر غیر عض��و 1 رأی خواهد ب��ود. اعضایی که متقاضی 
کاندیداتوری در س��مت های هیئ��ت مدیره و بازرس 
می باش��ند از تاری��خ 99/7/11 لغایت 99/7/17 جهت 

ثبت نام به هیئت مدیره مراجعه نمایند
دستور جلسه:

 1- افزایش سرمایه شرکت و پذیرش عضو جدید
2- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره

3- انتخ��اب اعض��ای اصل��ی و علی البدل بازرس��ی برای 
یکسال مالی

4- تعیین تکلیف ادامه فعالیت یا انحالل تعاونی
5- انتخاب س��ه نف��ر هیئت تصفیه ]در ص��ورت رأی به 

انحالل شرکت[  6- انتخاب دو نفر ناظر هیئت تصفیه
9ع هیئت مدیره شرکت 

90
72
76

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  
شرکت جاده رانان شرق)سهامی خاص(

شماره ثبت 5948  
مجم��ع عموم��ی ع��ادی بطور ف��وق العاده  ش��رکت با 
دستورجلسه ذیل درس��اعت 10 صبح روز پنجشنبه 
م��ورخ 99/07/24 درمحل قانونی  ش��رکت واقع در 
ابتدای جاده فریمان  جنب پایانه بار مشهد تشکیل 
میگردد.لذا بدینوس��یله ازکلیه سهامداران دعوت 

میگردد درجلسه مذکور شرکت فرمائید. 
دستورجلسه: 1-انتخاب هیئت مدیره

99 هیئت مدیره 
07
26
8

/ع
99
06
94
0

ش�هرداری تایباد در نظر دارد به اس�تناد مجوزشورای اسالمی ش�هر تایباد نسبت به واگذاری به صورت 
اجاره س�اختمان مهمانس�را و رستوران ش�هرداری واقع در پارک ملت با قیمت پایه اجاره ماهیانه مبلغ 
92/000/000 ری�ال و ضمانت ق�رارداد مبلغ 500/000/000 ریال و ضمانت ش�رکت در مزایده مبلغ 
82/000/000 ریال اقدام نماید ، لذا از کلیه افراد واجد ش�رایط دعوت می شود جهت دریافت اسناد 

مزایده و کسب اطالعات الزم به واحد امالک شهرداری تایباد مراجعه نمایند.
مهلت دریافت اسناد مزایده از تاریخ 99/07/02 لغایت 99/07/20

مهلت تسلیم پیشنهادها تا ساعت 14 مورخ99/07/20
زمان بازگشایی پاکات 99/07/21 در محل دفتر شهردار تایباد.

ش�هرداری در رد ی�ا قب�ول پیش�نهادات مختار اس�ت و در صورتی که برن�دگان اول تا س�وم مزایده از 
پیشنهادات خود عدول نمایند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شود.

مح�ل تحویل اس�ناد مزایده دبیرخانه ش�هرداری تایباد می باش�د . متقاضیان محترم م�ی توانند جهت 
دریافت اطالعات بیشتر با شماره تلفن54536525-051 تماس حاصل نمایند. 

)) آگهی مزایده((  نوبت دوم

ایوب سیدالحسینی شهردارتایباد

یادداشتیادداشت
مهدی کاهانی مقدم
annotation@qudsonline.ir



به مناسبت سی و چهارمين سالروز شهادت »شهيد سيدمهدی محمدی«

مهرت بماند و آرام و قرار نیز هم...
سرور هادیان : سیدمهدی محمدی، ۵ شهریور 
۱۳۴۹ در مشــهد بــه دنیا آمد. نــام پدرش 
ســیدحبیب اهلل و مادرش خجسته نام داشت 
و دانش آموز ســوم متوسطه بود که به عنوان 

بسیجی در جبهه حضور یافت.
مادر شــهید ســیدمهدی محمدی می گوید: 
مهدی با کل خانواده تفاوت داشــت. بســیار 
بااخالق، مهربان، صبور، آرام، متین و خیر بود. 
رفتارش با من و پدر و خواهر و برادرهایش بسیار 
خوب بود؛ هیچ گاه از مدرســه گله و شکایتی 
درباره او نشــنیدیم و تازه پس از شــهادتش، 
متوجه فعالیت های مذهبــی و کارهای خیر 
 او شــدم.او تأکید می کند: خدا را شــاکرم که
۶ فرزندم خوب و صالح هستند اما خاطراتم را 
که مــرور می کنم، درمی یابم هر حرف و رفتار 
مهــدی از روی عقل و کمال بــود و معتقدم 
گفتن ما حق او را ادا نمی کند.او ادامه می دهد: 
ســید مهدی به نماز اول وقت بســیار اهمیت 
می داد و به هیچ وجه پای غیبت نمی نشست و 
اگر حس می کرد صحبت درباره کسی به غیبت 

منتهی می شود، محترمانه تذکر می داد.

برگزیده های الهیس
این مــادر ۶۲ ســاله که هنگام شــهادت 
پســرش فقط ۲۹ سال داشــت، می افزاید: 
مرور خاطرات، نامه هــا و وصیت نامه هایش 
مرا مطمئن تر می کند که شهدا برگزیده های 

درگاه الهی اند.
وصیت نامــه او را که می خوانم، در بخشــی از 
آن نوشــته اســت: »من کوچك تر از آنم که 
به امت بزرگ و همیشــه در صحنه حزب اهلل 
پیامی بدهم ولیکن از شما ملت می خواهم که 
تــا جنگ و فتنه در روی زمین وجود دارد، در 
خانه ها ننشینید و به این ظلم  و جورها راضی 
نشــوید؛ جبهه ها را پر کنید و ســراپا گوش 
بــه حرف امام خود باشــید و او را دعا کنید و 

تنهایش نگذارید«.

او از روزهای اعزام پســرش 
ایــن گونه روایــت می کند: 
ســیدمهدی ۱۷ ساله بود و 
در ســال سوم رشته ریاضی 
آقامصطفــی  دبیرســتان 
خمینی چهارراه زرینه مشهد 
درس می خواند، یك روز آمد 
و گفت می خواهم  به جبهه 
بروم ، همســرم گفــت باید 
مــادرت رضایت دهد. گفتم 
درست را بخوان، تمام که شد 

بعد خدمت ســربازی برو؛ گفت: مامان اکنون 
نیاز است. گفتم: تو یك نفر نروی، نمی شود؟ 
گفت: اگر همه همین را بگویند، جبهه ها خالی 

می ماند.
این مادر صبور به ۳۴ ســال پیش برمی گردد 
و آرام برایــم  توضیح می دهــد: مهدی فرزند 
ارشــدمان بــود و ماننــد همــه مادرها دلم 
می خواســت ســربازی بــرود و برگــردد و 
دامادی اش را ببینم. گفته بود برگردد درسش 
را در رشته مهندســی ادامه خواهد داد، اما او 
پس از ۵۰ روز از اعزام، در تاریخ ۱۰ مهر ۱۳۶۵ 

عراق  در منطقه حاج عمران 
به شهادت رسید. 

پسرم سر نداشتس
بغض فروخورده هر دویمان 
وقتــی  می خــورد،  تــرک 
می گوید: خمپــاره به داخل 
ســنگری که او در آنجا بود، 
اصابت می کند. پسرم را که 
آوردند ســر نداشت، قسمت 
چپ بدنش له و پای راستش 

متالشی شده بود.
دوشنبه، ماه صفر بود و روضه نذری برای خود 
مهدی برگزار کرده بودیم که خبر شــهادتش 
را بــه ما اعالم کردنــد. او از خاطرات پیش از 
رفتن سیدمهدی که همه اشاره هایی از شهادت 
او دارد، برایم می گوید: پیش از رفتن روی یك 
کاغذ نوشــت و گفت: مامان می تونی بخونی؟ 
با تعجب دیدم، نوشــته: شــهید سیدمهدی 
محمدی! گفتم: این برای چیه؟ گفت: هیچی. 
پیش از رفتن برای زیارت به حرم  مشرف شد، 
عید قربان بود و گفت: مامان در حرم مراســم 

خاکســپاری یك نفر بود، اگر خدا لیاقت داد 
و شــهید شدم، مرا در بهشت رضا دفن کنید. 
روزی که شــهید شــد، به وصیت خودش در 
بهشــت رضا نزدیك فرمانده اش، شهید کاوه 

دفن شد. 
مادر شــهید محمــدی از رؤیا هــای صادقی 
که پیش از شــهادت پسرش دیده بود، برایم 
تعریف می کند و می گوید: کارگاه همســرم 
انتهای حیاط بود و شبی خواب دیدم مهدی 
آمده و با یك نفر در انتهای حیاطمان ســالم 
و خداحافظی می کنــد، گفتم: مهدی به کی 
ســالم می کنی؟ گفت به بابــا؛ دارم می روم. 
گفتم: کجا؟ وسایلت کو؟ گفت: لباس و ساکم 
را بعداً می آورند، همان طور هم شد، بدو بدو 
رفت. من هم به دنبالش رفتم. با همان لباس 
بسیجی بود. به دشــت بزرگی رسیدم. جوی 
آب زاللــی بود، او عبور کرد اما من دیگر او را 
ندیدم. آن طرف تر که برگشتم باغ زیبایی بود 
و دو خانم که روبند داشــتند، ایستاده بودند. 
گفتم: اینجا کجاست؟ پسرم از اینجا عبور کرد، 
بگذارید من هم بروم. گفتند: برگرد، االن نیا، 

بعداً.

از روضه تا راه امام حسین)ع(س
از خواب بیدار شــدم. دلم آشوب بود و آشفته 
حال بودم.  دو روز بعد خبر شــهادت مهدی را 

آوردند.
این مادر شهید ادامه می دهد: دلم برایش تنگ 
شده است، گاهی بی قراری می کنم، سر مزارش 
ساعت ها می نشینم و با او درددل می کنم اما از 
دل و جان راضی هستم. خبر شهادت پاره تنم 
را که آوردند ســخت بود، به یاد کربال افتادم. 
هر زمان روضه برای امام حســین)ع( برگزار 
می کردیم، مهدی می گفت: امام حســین )ع( 
فقط به روضه نیاز ندارد. اســالم و قرآن و راه 
امام حسین)ع(  اســت که نیاز به یاری دارد. 

مامان امام)ره( را تنها نگذاریم.

روز جهانی سالمندان در دوران کرونا؛ •
شاید عدو سبب خير شود!

دهم مهرماه همزمان با روز جهانی ســالمندان، سرآغاز هفته 
سالمندان است؛ امروز بار دیگر فرصتی دست داده تا به  طور 
اختصاصی به این قشر که نزدیك به ۱۰ درصد جمعیت کشور 
و همچنین خراسان رضوی را تشکیل می دهند، بپردازیم. آن  
هم در ســالی که به دلیل همه گیری بیماری کرونا و شرایط 
خاص بهداشتی، می بایست بیش  از پیش به نیازهای این قشر 
شریف و ارزشــمند توجه داشته و در حفظ سالمت جسم و 

روان آنان بیشتر از همیشه تالش کنیم.
به همین خاطر و با توجه به حساسیت های خاص سالمندی 
در دوران  همه گیری کرونا، شــعار امســال هفته سالمندان 
»کرونا؛ فرصتی برای تغییر نگاه به ســالمندان« تعیین  شده 
است. اما آیا این موضوع در واقعیت نیز اتفاق خواهد افتاد و یا 

در حد همین شعار باقی می ماند.
عوارض بیماری کرونا در سالمندان به دالیل متعدد از جمله 
ضعف جســمانی، شدیدتر است و مرگ بر اثر این بیماری در 
سالمندان نرخ بیشتری دارد و برای جلوگیری از انتقال بیماری 
به این گروه حســاس و آسیب پذیر، اقدام های پیشگیرانه در 
راســتای قطع زنجیره انتقال ویروس به سالمندان ضرورت 

بیشتری دارد.
سازمان بهداشت جهانی در خصوص مراقبت از سالمندان در 
برابر شیوع ویروس کرونا و جلوگیری از تردد آنان در فضاهای 
پرازدحام توصیه و تأکید کرده، با توجه به ضرورت خارج نشدن 
سالمندان از منزل، آن ها به خدمات و سرویس های مبتنی بر 
تلفن و فضای مجازی نیازمندند و چون بسترهای الزم برای 
استفاده بیشتر ســالمندان از این امکانات وجود ندارد، پس 
ضروری اســت فرزندان و اطرافیان سالمندان ضمن اطالع از 
الزام های رسیدگی به آنان در این شرایط، مانع انتقال ویروس 

به منازل سالمندان شوند.
در همین حال عالوه بر پیشگیری از بیماری و ارتقای سالمت 
ســالمندان، تکریم آنان، فراهم کــردن زمینه های تفریح و 
گردش و رفع نیازهای معیشتی، روحی و درمانی این عزیزان 

می بایست در دستور کار متولیان امور قرار داشته باشد.
چه اینکه آمار نشان می دهد، در کشور ما سرعت رشد پیری 
نگران کننده است و ما با سرعت و شتابان به  سوی سالمندی 
پیش می رویم؛ پیش بینی های کارشناسان حاکی از افزایش 
میزان سالمندان به حدود ۳۰ درصد جمعیت در سه دهه آینده 
است و اگر همچون کشور های پیشرفته، برنامه های حمایتی 
درمانی، مراقبتی و اجتماعی برای سالمندان نداشته باشیم، 
هر سال با مشکالت بیشتر در این رابطه مواجه خواهیم شد.
به باور برخی کارشناسان، با توجه به ویژگی های مهم جمعیت 
در ایران از جمله سرعت رشــد و درصد باالی سالمندی در 
کشور، کاهش بعد خانوار، میزان تجرد قطعی، افزایش امید به 
زندگی، افزایش میانگین سطح سواد، کاهش مراودات درون 
خانواده ای، تغییر ســبك زندگی به  ویژه در شهرها و نیاز به 
بیمه های درمانی و اجتماعی، به زیرســاخت ها و برنامه های 
جدید و دقیق برای مواجهه با پدیده ســالمندی در سال های 

پیش رو نیازمندیم.
ســالمندان در طول دوران سالمندی با تحوالت بسیاری در 
زمینه های مختلف اجتماعی و اقتصادی مواجه می شــوند از 
جمله دور شدن از حضور و مشارکت های اجتماعی به  واسطه 
بازنشستگی، احساس تنهایی و بروز مشکالت روحی، کاهش 
میــزان درآمد و در مقابل افزایش مخارج زندگی به واســطه 
پرداخت هزینه های مراقبت های پزشــکی و نیز هزینه های 
درمانی ناشی از بیماری که به طور طبیعی با افزایش سن رخ 
می دهد و مســائلی از این  دست که همگی ضرورت توجه و 

برنامه ریزی سیاست گذاران را می طلبد.
معاون بهداشــت وزارت بهداشــت، در ابالغیه هفته جهانی 
سالمند به دانشگاه های علوم پزشکی کشور اعالم کرده است: 
پیشامد همه گیری کرونا فرصت مغتنمی است تا در راستای 
حفظ و ارتقای ســالمت و منزلت ســالمندان، ایجاد شرایط 
الزم برای خودمراقبتی و دسترســی آسان به انواع خدمات و 
حمایت های الزم، ارتقای مهارت ها و توانمندی ها، مشارکت 
اجتماعی و آموزش شــیوه زندگی ســالم برای رســیدن به 
سالمندی پویا در کشور عزیزمان فعالیت کنیم.ما نیز امیدواریم 
این بیماری دهشــتناک، دســت کم موجــب تغییر نگرش 
دولتمردان و قانون گذاران به مقوله حمایت و تکریم سالمندان 
و رسیدگی به نیازها و مطالبات آنان شده و زمینه ساز بهبود 

زندگی این قشر ارزشمند در بازه زمانی منطقی باشد.

 سپاه امام رضا)ع( 5 هزار شغل •
در خراسان رضوی را تثبيت کرد

هماهنگی  معاون  ایرنا: 
امور اقتصادی استانداری 
خراســان رضوی گفت: 
ســپاه امام رضــا)ع( به 
عنــوان معین اقتصادی 
اجــرای  راســتای  در 
سیاســت های اقتصــاد 

مقاومتی موفق به تثبیت ۵ هزار فرصت شغلی و کسب درآمد 
پایدار برای ساکنان ۱۶ دهستان این استان شده است.

علی رسولیان در نشستی با جانشین قرارگاه پیشرفت و آبادانی 
ســپاه امام رضا)ع( در محل اســتانداری خراسان رضوی به 
بررسی طرح های اقتصاد مقاومتی و اقدام های انجام شده در 
این خصوص پرداخت و افزود: اقدام های ســپاه امام رضا)ع( 
در راستای اشتغال زایی، تسهیلگری و اعتمادسازی بوده است.

وی بر اجرایی شدن تفاهم نامه منعقده با سپاه امام رضا)ع( در 
چارچوب طرح های اقتصاد مقاومتی استان و عملیاتی شدن 
طرح ها در حوزه های دارای مزیت این دهستان ها با محوریت 

اشتغال، تولید و توسعه برای منطقه تأکید کرد.
او ادامــه داد: معین هــای اقتصاد مقاومتی باید بــا رویکرد  
توسعه گرایی برای پایدار شدن اقتصاد روستایی تالش کنند 
که قرارگاه توسعه و آبادانی سپاه امام رضا)ع( به عنوان معین 
اقتصاد مقاومتی شهرستان صالح آباد تاکنون اقدام های مناسبی 
در این زمینه انجام داده است.جانشــین قرارگاه پیشرفت و 
آبادانی سپاه امام رضا)ع( نیز در این نشست گفت: ایجاد اشتغال 
در مناطق روســتایی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است 
و ایجاد فرصت های شــغلی کوچك و مبتنی بر ظرفیت های 
خانوار به کاهش مهاجرت مردم از مناطق روستایی به حاشیه 
شــهرها کمك خواهد کرد.سرهنگ احمد واحدی افزود: هم 
اکنون نیز برنامه های متنوعی برای احیای قنوات و پرورش دام 

در خراسان رضوی در حال پیگیری است.

رئيس سازمان نظام پزشکی مشهد عنوان کرد
تشکيل پرونده 17 شهيد سالمت•

فخرایــی:  جليــل 
رئیــس ســازمان نظام 
گفت:  مشــهد  پزشکی 
پزشکی  جامعه  همیشه 
در خدمــت بــه جامعه 
کادر  بــوده،  پیشــقدم 
درمــان اســتان چه در 
گذشته و چه در حال حاضر در مبارزه با کرونا با شجاعت برای 

خدمت رسانی به بیماران آماده است.
دکتر علی بیرجندی نژاد روز گذشــته در آیین قدردانی از 
مدافعان سالمت افزود: شــهدای مدافع سالمت افتخار ما 
هســتند. حقیقتاً این افتخاری بزرگ برای جامعه و کادر 
بهداشت و درمان است که هستند کسانی که برای سالمت 
مردمان سرزمینشــان از جان خود گذشته و پای سالمتی 
مردم ایســتاده اند، ما باید از تعداد بیشتری از کادر درمان 
قدردانی کنیم اما بحث رعایت پروتکل های بهداشــتی این 
فرصــت را از ما گرفت. امیدواریــم بتوانیم در فرصت های 
دیگر از همه عزیزان که در مبارزه با کرونا نقش داشــتند 

تشکر و قدردانی کنیم.
وی در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران گفت: در حال 
حاضر تمامی کادر درمان استان چه در بخش خصوصی و 
چه دولتی درگیر کرونا هستند و به مردم خدمت می کنند 
و هر کــدام به نحوی در مبارزه با کرونا مشــارکت دارند. 
بخــش خصوصی نیز از طریق مطب ها، درمانگاه ها و مراکز 
پاراکلینیك شهر تنها طی سه ماهه نخست سال به یك و 
نیم میلیون مراجعه بیمار کرونایی و مشکوک به کرونا ارائه 
خدمت کرده است. وی همچنین با بیان اینکه برای ۱۷ نفر 
از کادر درمان اســتان که در مبارزه با کرونا شهید شده اند 
در سازمان نظام پزشکی مشهد پرونده تشکیل شده است، 
اظهار کرد: مدارک این شــهدا آماده است و پیگیری های 
الزم از طریق دانشــگاه علوم پزشکی مشهد و بنیاد شهید 

صورت می گیرد.
 ICU گفتنی است در ادامه این مراسم از ۶۰ تن از پرستاران
 کرونا و اورژانس بیمارستان امام رضا)ع(، پزشکان خیر و ۶۵ تن

از دســتیاران تخصصی رشــته های طب اورژانس بیهوشی و 
عفونی که در دوره هفت ماهه اخیر مشــغول ارائه خدمت به 

بیماران مبتال به کرونا بودند قدردانی به عمل آمد.

گزارش روزنامه قدس به بار نشست
 افتتاح نخستين اقامتگاه بومگردی •

ویژه معلوالن و سالمندان در کشور
همزمان  فياض:  احمد 
گردشــگری  هفته  بــا 
اقامتــگاه  نخســتین 
معلوالن  ویژه  بومگردی 
و  کشــور)ریزه گل( 
اقامتــگاه  پنجمیــن 
در  )رادک(  بومگــردی 
بهشت اقامتگاه های بومگردی خراســان رضوی و در رادکان 

چناران طی مراسمی گشایش یافت.
در این مراســم که روز گذشــته با حضور معاون گردشگری 
اداره کل میــراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی 
خراسان رضوی، امام جمعه، معاون فرماندار، بخشدار و مدیر 
بهزیستی چناران و شماری از فعاالن بخش گردشگری برگزار 
شد؛ معاون گردشــگری خراسان رضوی با ستایش از حمید 
موالیی؛ جوان معلول توانمند و مادر ســالمند وی به عنوان 
مشــوق در راه اندازی اقامتگاه ریزه گل اظهار کرد: راه اندازی 
اقامتگاه بومگردی مناسب سازی شده ویژه معلوالن که برای 
نخســتین بار در کشور ایجاد شــده، اتفاق مبارکی در حوزه 
گردشگری خراسان رضوی است که می تواند موجب ارتقای 
سهم گردشگری معلوالن عزیز جامعه و بهره مندی بیشتر آنان 

در این بخش شود.
یوســف بیدخوری با اشاره به شعار امســال سازمان جهانی 
گردشگری مبنی بر گردشگری و توسعه روستایی خاطرنشان 
کرد: به همین مناســبت طی هفته گردشــگری ۹ اقامتگاه 
بومگردی در خراســان رضوی راه اندازی شــد کــه امروز دو 
اقامتگاه از این تعداد تنها در دهســتان تاریخی و خوش آب 

و هوای رادکان چناران به بهره برداری رسید.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبنی بر اینکه متأسفانه 
آرامگاه فردوسی به عنوان دومین جاذبه گردشگری استان 
فاقد یك آسانســور و باالبر برای بهره مندی معلوالن است 
و با وجود پیگیری تشــکل ها و انجمن های معلوالن هنوز 
بهینه سازی و مناسب سازی نشده، بیان کرد: البته شهرداری 
منطقه۱۲ طی تعامل سازنده با گردشگری و میراث فرهنگی 
استان، اقدام های خوبی در آرامگاه فردوسی انجام داده، اما 
برخی تغییرات مســتلزم رعایت نکات فنی و تخصصی در 
حوزه میراث فرهنگی و طرح در کمیته فنی میراث فرهنگی 
اســت. در عین حال با پذیرش عدم بهره مندی معلوالن و 
ســالمندان از فضای آرامگاه و مــوزه در طبقه زیرین این 
قول داده می شــود و شخصاً پیگیری می نمایم تا ان شاءاهلل 
با تدابیر و تمهیدات ویژه ای با هماهنگی کمیته فنی میراث 

فرهنگی رفع محدودیت شود.
متصدی جوان و ۲۵ ساله اقامتگاه بومگردی ریزه گل که چند 
سال پیش طی سانحه تصادف دچار ضایعه نخاعی شده، در 
تشریح اقامتگاه مناسب سازی اظهار کرد: این اقامتگاه بومگردی 
برای معلوالن در یك طبقه مناسب سازی شده و دارای چهار 
سوئیت و ظرفیت ۲۰ نفر با معماری سنتی و سقف تیرپوش در 
زمینی به مساحت ۳۶۰ مترمربع با آشپزخانه و محوطه سازی 

مناسب ویژه توان یابان و سالمندان است.
حمیــد موالیی با انتقاد از برخــی عملکردهای غیرحمایتی 
سازمان ها و دســتگاه های اداری خاطرنشان کرد: در شرایط 
رکود ناشی از کرونا قبض آب به مبلغ ۷ میلیون تومان آمده که 
منطقی نیست. رادکان یك دهستان است و آب آن روستایی 
به حســاب می آید اما برای ما با کاربری تجاری و نه عمومی 

قبض آمده، که ناعادالنه است. 
گفتنی است روزنامه قدس دو سال پیش طی گزارشی مفصل 
با عنوان »کالف هزار توی موانع کارآفرینی« ضمن گفت وگو با 
عضو انجمن حمایت از معلوالن ضایعه نخاعی استان، خواستار 
حمایت جدی مسئوالن از معلوالن توانمند و کارآفرین شده 
بود و خوشــبختانه با مجموعه گزارش های این رسانه، حاال 
شاهد افتتاح رسمی و آغاز به کار این اقامتگاه بومگردی ویژه 

معلوالن هستیم.

خمپاره به داخل 
سنگری که او در آنجا 

بود، اصابت می کند. 
پسرم را که آوردند سر 

نداشت، قسمت چپ 
بدنش له و پای راستش 

متالشی شده بود
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محبوبه عليپور: امروزه افزایش جمعیت سالمندان واقعیتی 
انکارناپذیر در جامعه جهانی به شــمار می رود، گرچه در حال 
حاضر در کشــور ما آمار سالمندان چندان قابل تأمل نیست 
چنانکه نرخ ســالمندی در استان خراســان رضوی کمتر از 
میانگین کشوری برآورد می شود، اما شتاب تغییرات جمعیتی 
ما را وامی دارد که جدی تر به پدیده »سالخوردگی جمعیت« 

بیندیشیم.

فرصت طالیی پنجره جمعیتیس
دکتر علی اصغر حسنی، جمعیت شناس در تشریح دالیل این 
مسئله می گوید: مهم ترین علت سالخوردگی جمعیت کاهش 
سطح باروری مستمر و در بازه زمانی طوالنی مدت است. اگر در 
جامعه ای فرزندآوری کاهش پیدا کند، جمعیت زیر ۱۵ سال 
نیز به تدریج کم شــده و بر نســبت جمعیت در سایر سنین 
افزوده می شــود. مســئله دیگر نیز افزایش امید به زندگی و 
کاهش میزان مرگ و میر سالمندان باالی ۶۰ سال است. البته 
از لحاظ ســاختاری؛ توسعه نیز منجر به افزایش سالخوردگی 
جمعیت می شــود؛ چراکه براســاس تحوالت ناشی از همین 
مقوله؛ حضور افزون تر بانوان در بازار کار و حوزه های تحصیلی، 
کاهش سطح باروری را به دنبال دارد؛ چراکه تحوالت یاد شده 
در تغییــر پایگاه اجتماعی، تغییر در نظام ارزش ها و ســبك 
زندگی، الگوهای ســن ازدواج، تأخیر در سن ازدواج و طوالنی 
شدن مرحله جامعه پذیری زنان اثرگذار است. ناگفته نماند که 
به طور کلی کاهش باروری بنا بر دالیل گوناگونی در ســطوح 
طبقات اجتماعی رخ می دهد. چنانکه طبقات کم برخوردار به 
دلیل تنگناهای اقتصــادی ترجیح می دهند فرزندان کمتری 
داشته باشــند. در حالی که طبقات مرفه و گروه هایی که در 

طبقات باالی جامعه قرار دارند مطابق نظام ارزشی و اجتماعی 
رغبتی به فرزندآوری نشان نمی دهند. بنابراین به منظور رفع 
این مسائل باید متناسب با شرایط هر گروه سیاست گذاری های 

متفاوتی اعمال شود. 
وی با بیان اینکه اگر حدفاصل ســال های ۶۵-۶۰ که شاهد 
رشــد جمعیت بودیم را در نظر نگیریم، می توان گفت که از 
اواســط دهه ۴۰ تا امروز ما با کاهش رشــد جمعیت مواجه 
بوده ایم که البته سرعت کاهش سطح باروری از سال ۶۵ به بعد 
شتاب گرفته، تصریح می کند: جمعیت یکباره به سالخوردگی 
نمی رسد، در برخی جوامع همانند فرانسه بازه زمانی ۱۰۰ ساله 
سپری شده که به این مرحله برسند در صورتی که کشور ما در 
حدود ۳۰ ســال این روند را طی خواهد کرد. البته ما در میانه 
مسیر سالخوردگی جمعیت قرار گرفتیم زیرا در حال حاضر ۷۰ 
درصد جمعیت ما در سنین ۱۵ تا ۶۴ قرار دارند و ما همچنان 

در بازه فرصت طالیی قرار داریم.

جمعیت 11 درصدی سالمندانس
دکتر حسنی همچنین می افزاید: چنانچه این فرصت ارزشمند 
از دســت برود طی ۱۵ ســال آینده با مســئله سالخوردگی 
جمعیت مواجــه خواهیم بود که همین امــر نیازمند تغییر 
سیاست گذاری ها و تصمیم سازی هاست، زیرا هر قدر ساختار 
جمعیتی دستخوش تغییر شود، در همین راستا نیز نیازهای 
جامعه متحول خواهد شــد. چنانکه با رشد سالمندان بودجه 
عمده کشور از صرف در حوزه آموزش و پرورش به سوی عرصه 
ســالمت و درمان هدایت خواهد شد. در حال حاضر نیز این 
قضیه به دلیل رشد بیماری های غیرواگیر همانند دیابت و فشار 
خون؛ کم و بیش آغاز شده است. زیرا رشد جمعیت سالمند را 

پیش رو داریم؛ چراکه جمعیت سالمند از ۳ درصد در سال ۶۵ 
به ۱۱ درصد در حال حاضر رسیده که این رقم نیز در آینده نه 
چندان دور به ۲۲ درصد خواهد رسید. بنابراین شاهد خواهیم 
بود که ۲۲ میلیون نفر از جمعیت ۱۰۰ میلیونی ما ســالمند 
باشــند. در حالی که اگر از فرصت پنجره طالیی جمعیت به 
درستی استفاده شود، فشار بر ساختارهای اقتصادی و اجتماعی 

کمتر خواهد شد. 
وی با تأکیــد بر ضرورت اجرای سیاســت های حمایتی و 
تشویقی برای خانواده اظهار می دارد: جای شگفتی دارد از 
۱۴ بند سیاست های جمعیتی ابالغیه از سوی مقام معظم 
رهبری تنها بر یك بند فرزندآوری توجه می شــود. این در 
حالی است که سیاست های یاد شده بر موضوعاتی همانند 
مهاجرت، استفاده از ظرفیت های جمعیتی خارج از کشور، 
ســالمت زنان و امور مربوط به محیط زیست توجهی ویژه 
دارد. از همین رو زمانی در رشــد جمعیت توفیقی حاصل 
می شــود که دیگر بندهای سیاست های مزبور اجرایی شود 
به خصوص مقدمه سیاســت های ابالغــی که بر هماهنگی 
نهادها تأکید دارد. این در حالی اســت که متأسفانه اغلب 
ســازمان ها و نهادها بــه دنبال انجام بحث هــای نظری و 

برگزاری همایش ها هستند.

قدس: شاید به عنوان یك شهروند عادی باورش برایتان سخت 
باشد اینکه گاهی شاهد انکار بدیهی ترین دالیل یك ناهنجاری 
باشید و نتوانید مدیران را مجاب کنید که امور آن گونه که آن ها 

ترسیم می کنند، نیست.
برای مثال کنار آمدن با این واقعیت ســخت است که سال ها 
تمام رسانه های مشهد از تزریق آلودگی در کشف رود و فروش 
همین فاضالب آلوده به کشاورزان بنویسند و هر بار متولیان 
ساماندهی این موضوع یك چیز را تکرار کنند، اینکه طرحی 
برای جمع آوری موتورتلمبه ها گذاشته اند و همه چیز عادی شده 

است .
مسئله کشف رود و فاضالب مرگبار جاری در آن بی تردید یکی 
از سوژه های به اصطالح نخ نمای رسانه های مشهد در نزدیك به 
دو دهه گذشته است، اما اینکه انتشار چندین ساله گزارش های 
اتفاقات تلخ حوزه کشف رود چه ثمراتی داشته، پرسش سختی 
است؛ چرا که نمی توان با قاطعیت اثرگذاری گسترده آن ها را به 
صورت مصداقی بیان کرد، اما با تمام این اوصاف نمی توان منکر 
نقش مثبت رســانه ها در جلب توجه جدی متولیان و مدیران 
به این حوزه شــد و در این سال ها اقدام های خوبی هم انجام 

شده است.
اما بهانه اصلی این نوشته که بیشتر به یك دلنوشته شبیه است 
انتشار خبری به نقل از مدیر  پروژه ساماندهی کشف رود است  

که در آن عبداهلل سلطان احمدی به چند نکته اشاره می کند.
وی می گوید: از آبان سال ۹۸ تاکنون که فرماندهی کشف رود 

به شهرداری مشهد واگذار شده، افزون بر ۱۱۳میلیارد تومان 
پروژه عمرانی برای این محدوده منعقد شده است.

وی با اشــاره به اینکه در حال حاضر حدود ۱۵۰ موتورتلمبه 
فعال در کشف رود وجود دارد، خاطرنشان می کند: علت وجود 
موتورتلمبه ها در کشف رود، تخلیه فاضالب در آن است، مانند 
تخلیه روزانه حدود ۳۵۰ تانکر ســپتاژ به داخل کشــف رود 
که این معضل مشــکالتی را برای مردم ۱۴ روســتای اطراف 
کشف رود ایجاد می کند. در همین راستا با اعتبار ۷۴ میلیارد 
تومان، احداث تصفیه خانه سپتاژ از خرداد ماه سال جاری آغاز 
شده است.ســلطان احمدی عنوان می کند: پیشنهاد احداث 
تصفیه خانه طبرسی شــمالی، پرکندآبــاد را ارائه کردیم، زیرا 
احداث تصفیه خانه ها بر عهده شهرداری مشهد است. تا زمان 
احداث تصفیه خانه ها که حدود دو ســال زمان الزم دارد، باید 
از کشــت با فاضالب جلوگیری نماییم؛بنابراین با چاپ آگهی 
در روزنامه ها به شــهروندان مهلــت داده ایم موتور تلمبه ها را 
جمــع آوری و در غیر این صورت بــه زودی جمع آوری موتور 
تلمبه ها آغاز می شود.اینکه انتشار این خبر در نگاه اول موجب 
دلگرمی هر خواننده ای می شــود و همه امیدوار می شوند که 
در آینده نزدیك دیگر شاهد آبیاری مزارع اطراف کشف رود با 
فاضالب نخواهند بود، اما به همان دلیلی که در ابتدای مطلب 
ذکر شد این خبر برای اهالی رسانه و البته بسیاری از مدیران 
درگیر با موضوع تازگی ندارد؛ چرا که اگر نگاهی به آرشیو اخبار 
مرتبط با کشف رود داشته باشید یکی از پرتکرارترین جمالت 

مدیــران در مقاطع مختلف همین جملــه جمع آوری موتور 
تلمبه ها بوده است.نکته قابل تأمل دیگر اینکه تقریباً از یك دهه 
پیش تخلیه روزانه ۳۵۰ تا ۴۰۰ تانکر فاضالب در کشــف رود 
تیتر رسانه ها شده و هنوز هم با وجود تمام اقدام های صورت 
گرفته در سال های گذشته باز هم مدیر ساماندهی کشف رود از 

تخلیه این تانکرها در کشف رود خبر می دهد.
حال این پرسش مطرح می شود که چرا بدیهی ترین کار برای 
پایان دادن به معضل ورود فاضالب به کشف رود که خود زمینه 
اســتفاده از موتورتلمبه ها برای کشاندن این فاضالب از بستر 
رودخانه به مزارع اطراف اســت، تاکنون هیچ تصمیم جامعی 
گرفته نشــده است. آیا به فکر هیچ مدیری نرسیده که تخلیه 
فاضالب ریشــه تمام مشکالت بعدی است که قطعاً نمی توان 

گفت این چنین بوده و همه بر این امر واقف بوده و هستند.
از سوی دیگر بررسی موضوعاتی چون فروش فاضالب و گردش 
مالی حاصل از آن نشــان می دهد وجود همین فاضالب مضر 
برای محیط زیست و سالمت عمومی منبع درآمد عده ای بوده 

و شاید به اشکال مختلف از تغییر شرایط جلوگیری کرده اند.
بنابرایــن امیدواریم این بار آخرین باری باشــد که آمار تعداد 
موتور تلمبه های حاشــیه کشف رود اعالم می شود و سال بعد 
شاهد تکرار این اعداد و ارقام نباشیم و از سوی دیگر امیدواریم 
تصفیه خانه های مورد ادعای مدیر پروژه کشف رود در بازه زمانی 
اعالم شده ساخته شوند و باز شاهد ورود فاضالب تصفیه نشده 

به کشف رود نباشیم .

عضو هيئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد در گفت وگو با قدس هشدار داد

سالمندان، بیشترین جمعیت 15 سال آینده 

شرحی بر یک خبر

مشکل ورود فاضالب به کشف رود حل خواهد شد؟

زگارش روززگارش روز

زاوهیزاوهی



روی خط حادهثروی خط حادهث

روی خط خبرروی خط خبر
بازگشایی مرز سرخس تمدید شد•

ایرنا: براســاس اعالم اداره راهــداری و حمل و نقل جاده ای 
خراســان رضوی، مرز زمینی ســرخس در شمال شرقی این 
استان، پس از دو بار بازگشایی آزمایشی همچنان باز و فعال 
است.مدیر پایانه مرزی سرخس  گفت: پس از بسته شدن این 
مرز زمینی در اســفند ماه ۹۸ از سوی ترکمنستان به دلیل 
شــیوع کرونا، از ۱۷ شهریور ماه امسال دو بار به مدت سه و 
۱۰ روز به صورت آزمایشی بازگشایی شد و با گذشت این دو 
دوره تاکنون دستوری برای بسته شدن مجدد مرز صادر نشده 
اســت.محمدمهدی رضایی افزود: این بازگشایی ها براساس 
شیوه نامه های خاص بهداشتی و توافقات صورت گرفته بین 
مقامات عالی رتبه دو کشــور انجام شد و بر این اساس مقرر 
شد کامیون های باری با عبور از پل مرزی مشترک در عمق 
۱۰۰متری خاک ترکمنستان، بار خود را تحویل کشنده های 
کشور همسایه داده تا آنان بار را به مقصد مورد نظر در خاک 
ترکمنستان یا مرز کشور ثالث تحویل دهند.وی ادامه داد: در 
حال حاضر ترکمنستان در قالب همین روش تبادالت تجاری 
زمینی خود با دیگر کشورهای همسایه از جمله ازبکستان را 
انجام می دهد.مدیر پایانه مرزی سرخس گفت: در مدتی که 
این مرز بازگشایی شده، ۶۵ دستگاه تریلی از ایران وارد خاک 
همســایه شده و بار خود را تحویل راننده های  ترکمنستانی 
داده اند که بیش از ۹۰ درصد آن ها کشنده ترانزیتی به مقصد 
ترکمنستان بوده و ۱۰درصد نیز شامل دو کانتینر و سه بار 

چادری با مالکیت ایرانی و ترکیه ای بوده است.

معاون شهردار مشهد وعده داد
 بهره برداری از پارکینگ و پایانه آزادی  •

در آذرماه 
عمران،  معــاون  قدس: 
ترافیک  و  ونقــل  حمل 
شــهرداری مشهد گفت: 
عملیات اجرایی پارکینگ 
و پایانه بــزرگ آزادی به 
سرعت در حال اجراست 
و از بیــش از ۷۷ درصد 

پیشرفت فیزیکی برخوردار اســت.خلیل اهلل کاظمی افزود: 
پــروژه پارکینگ و پایانه بــزرگ آزادی به دلیل معارضات با 
تأخیر چند ماه روبه رو شده بود که عملیات اجرایی آن پس 
از رفع معارضات به صورت ســه شیفت و با سرعت در حال 
اجراست.وی اضافه کرد: این پروژه ۱۷ خرداد ماه سال ۹۸ در 
پاسخ به درخواست شهروندان و با هدف رفع کمبود پارکینگ، 
همچنین کاهش آلودگی هوا به دلیل پایانه اتوبوســرانی در 
مجاورت بوستان ملت آغاز شد.معاون عمران، حمل ونقل و 
ترافیک شهرداری مشهد ادامه داد: با توجه به سرعت پروژه 
امیدواریم پروژه پارکینگ و پایانه بزرگ آزادی حدود ۵۰ روز 
دیگر آماده و در آذر ماه امســال به بهره برداری برسد.گفتنی 
است، پایانه و پارکینگ بزرگ زیرسطحی آزادی در سه طبقه 
منفی و با هزینه بیش از ۶۰ میلیارد تومان در حال اجراست.

در شورای همتای خراسان رضوی تصویب شد 
 اتصال شهر شاندیز •

به آزادراه مشهد - چناران 
اتصال  ضــرورت  قدس: 
شــهر شــاندیز به آزادراه 
مشهد - چناران، در شورای 
خراســان رضوی  همتای 
به تصویب رسید. در این 
جلسه موضوعات مدیریت 
معابر  حاشــیه ای  پارک 

شهرهای سبزوار ، شاندیز، مطالعات ضرورت احداث دسترسی 
شهر شاندیز به آزادراه مشهد - چناران، بررسی مطالعات مقطع 
عرضی خیابان شیرازی از حرم مطهر تا میدان شهدا، مطالعات 
دوربرگردان غیرهمسطح رسالت - بابانظر و گزارش اجرای طرح 
LEZ »طرح منطقه انتشار کم آالیندگی« مورد بررسی و تصویب 
قرار گرفت. الزم به ذکر اســت، با توجه به شروع فصل پاییز و 
شرایط وارونگی هوا، در خصوص طرح LEZ )طرح منطقه انتشار 
کم آالیندگی( مقرر شد با محوریت پلیس راهور همه خودروهای 
متخلف و فاقد معاینه فنی اعمال قانون شوند و موضوع افزایش 
سهمیه استعالم ســامانه معاینه فنی با جدیت پیگیری شود.

 پیشرفت 70 درصدی•
 راه آهن جوین - اسفراین 

بجنورد- خبرنگار قدس: مدیرکل دفتر فنی اســتانداری 
خراسان شــمالی گفت: راه آهن جوین- اســفراین ۷۰ درصد 
پیشرفت فیزیکی دارد.جواد زارعی با بیان اینکه طول کل مسیر 
راه آهن جوین- اسفراین ۵۸ کیلومتر است، اظهار کرد: قطعه اول 
۲۷ کیلومتر با پیشرفت فیزیکی ۹۶ درصد و قطعه دوم به طول 
۳۱ کیلومتر با پیشرفت فیزیکی ۴۵ درصد در حال اجراست.

وی افزود: به  طور میانگین این قطعات دارای ۷۰ درصد پیشرفت 
فیزیکی هستند و ایستگاه اسفراین در حال تجهیز کارگاه توسط 
پیمانکار است و اعتبار هزینه شده تاکنون ۹۸۰ میلیارد ریال و 
اعتبار مورد نیاز برای تکمیل ۳هزار  و ۲۰۰ میلیارد ریال است.
مدیرکل دفتر فنی استانداری خراسان شمالی با اشاره به اینکه 
برای تکمیل زیرسازی قطعه دوم ۷۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز 
است، تصریح کرد: برای اجرای روسازی قطعات اول و دوم ۲هزار 
و ۱۰۰ میلیارد ریال و اجرای ایستگاه اسفراین ۴۰۰ میلیارد ریال 
اعتبار نیاز اســت. زارعی به مصوبات سفر رئیس جمهور به این 
اســتان اشاره کرد و گفت: اعتبار مصوب پروژه در سفر ریاست 
جمهوری در تیر سال ۹۸، مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال از محل منابع 
عمومی است که تاکنون ۲۰۹ میلیارد ریال پرداخت  شده است.

پای یک زن در میان است
 سرقت بیش از یک میلیارد ریالی •

نقره در پوشش تکدیگری  
فرمانده  قرمز:   خط 

مشــهد  انتظامــي 
زن  دســتگیري  از 
میانســالي خبــر داد 
که با حیله تکدیگري 
دست به سرقت مي زد. 
عبــاس  ســرهنگ   
صارمي ساداتي با اعالم این خبر گفت: در پي گزارش سرقت 
از یک انبار کاال در حاشیه شهر مشهد، بالفاصله تحقیقات 

پلیسي آغاز شد.
 فرمانده انتظامي مشــهد افزود: تحقیقــات اولیه مأموران 
کالنتري ســیدي با توجه به اظهارات شاکي پرونده نشان 
مي داد مقدار ۳ کیلوگرم نقره به ارزش تقریبي یک میلیارد و 

۲۰۰ میلیون ریال به سرقت رفته است .
وي خاطرنشــان کرد: تیم هاي تجسس کالنتري سیدي با 
بررســي هاي دقیق خود و همچنین تصاویر ضبط شده از 
دوربین مداربسته انبار مذکور دریافتند یک زن عامل سرقت 
بوده و سپس با اقدام علمي چهره فرضي این زن را ترسیم 

کردند. 
ســرهنگ صارمي گفت: تیم تجسس کالنتري سیدي در 
ادامه تحقیقات پرونده با شناسایي متهم پرونده دریافتند 
عامل ســرقت زني ۴۸ ساله، سابقه دار و معتاد است که در 
پوشش تکدیگري و جمع آوري ضایعات به مغازه ها مراجعه و 

از محل مذکور نیز سرقت کرده است.
 این مقام انتظامي خاطرنشان کرد: پلیس در تحقیقات بعدي 
پرونده متهم را مقابل خانه اش  دســتگیر و در بازرسي از 
وســایل همراه او ۳ کیلوگرم نقره که گفته مي شود ارزش 
ریالي آن یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال بوده است، کشف 
کرد. وي گفت: متهم به مراجع قضایي معرفي و تحقیقات 

در این باره ادامه دارد.

فرمانده انتظامی خراسان شمالی رسانه ای کرد
زندان ، عاقبت زمین خواری •

فرمانده قرمز:   خط 
خراســان   انتظامــی 

 شــمالی از شناسایی 
عامل  دســتگیری  و 
 ۲ ۰ ی ر ا مین خــو ز
در  ریالــی  میلیــارد 
این اســتان خبر داد . 
سردار علیرضا مظاهری با اعالم جزئیات این خبر گفت: در 
پی کســب خبری مبنی بر تصرف اراضی ملی و ساخت و 
سازغیرقانونی در منطقه ای از شهرستان اسفراین، موضوع به 
طور ویژه در دستور کار مأموران مبارزه با جرایم اقتصادی 

پلیس آگاهی اسفراین قرار گرفت. 
وی با اشاره به اینکه در بررسی های انجام شده مشخص شد 
بخشی از اراضی ملی به مساحت ۷۰۰ مترمربع و به ارزش 
۲۰ میلیارد ریال به صورت غیرقانونی تصرف شــده است، 
افزود: با انجام اقدام های فنی و اطالعاتی، عامل زمین خواری 
شناســایی و با هماهنگی مقام قضایی دســتگیر و به مقر 

انتظامی منتقل شد. 
این مقام ارشــد انتظامی در استان با بیان اینکه متهم در 
نهایت پس از تشکیل پرونده و تکمیل تحقیقات برای انجام 
مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شــد، خاطرنشان 
کرد: حفظ بیت المال و اراضی ملی و منابع طبیعی از دست 
متجاوزان و ســودجویان همواره در دستور کار پلیس قرار 
دارد و از شهروندان عزیز انتظار می رود در صورت اطالع از 
این گونه موارد بالفاصله مراتب را از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ 

به پلیس اطالع دهند.

رئیس پلیس راهور خراسان رضوی خبر داد
 ترخیص   وسایل  نقلیه•

 از طریق دفاتر پلیس +10 
رئیس  قرمــز:  خط 
پلیس  راهور خـراسان 
  رضوی  گفــت: کلیه
 امــور مربــوط بــه 
وســایل  ترخیــص 
یکم  تاریخ  از  نقلیــه 
مهرماه از طریق دفاتر 
پلیس +۱۰ صورت می پذیرد. سرهنگ  حمیدرضا دهنوی 
خاطرنشــان کرد: به منظور افزایش رضایتمندي مردم و 
تأکید بر کامل سازي زیرساخت هاي فرایند ترخیص، تمامی 
امور مربوط به ترخیص وسایل نقلیه از طریق دفاتر پلیس 

+۱۰ صورت می پذیرد.
وی گفت: در همین راستا از یکم مهرماه کلیه امور ترخیص 
وسایل نقلیه اعم از خودرو و موتورسیکلت در مرکز استان ها 
صرفــاً از طریق دفاتــر مذکور صــورت می پذیرد.رئیس 
پلیس راهور اســتان گفت: خودروهایي که دستور قضایي 
دارند ضمن مراجعه مالک خودرو به یگان مربوط، نسبت به 
رفع دستور توقیف اقدام و نامه رفع توقیف را به دفتر پلیس 
+۱۰ تحویل دهند و نسبت به آزادسازي خودرو خود پس از 

تأیید توسط واحد ترخیص خودرو راهور اقدام کنند.

مدیر امور منابع آب منطقه ای تربت جام اعالم  کرد
انسداد ۲0۲حلقه چاه غیرمجاز •

خبرنگاران:  باشگاه 
مدیر امــور منابع آب 
شهرستان  منطقه ای 
گفــت:  تربت جــام 
چــاه  حلقــه   ۲۰۲
غیرمجــاز عمیــق و 
ابتدای  از  نیمه عمیق 

امسال در شهرستان های باخرز و تایباد مسدود شد.
یوســف اختری، مدیر امور منابع آب منطقه ای شهرستان 
تربت جــام گفت: این تعداد چاه پر شــده در مقایســه با 
میزان اقدام هــای اجرایی در این زمینه طــی بازه زمانی 
مشابه سال های گذشته پیشرفت قابل توجهی داشته  و به 

۸۰ درصد از اهداف تعیین شده سال رسیدیم.
وی افزود: از محل حذف این تخلفات، ۲میلیون و ۸۶۱هزار 
و ۶۴۰ مترمکعب از منابع آب های زیرزمینی صرفه جویی 

شد.

عقیــل رحمانی: رئیس پلیس فتا اســتان 
خراسان رضوی از کشــف یک پرونده اخاذی 
با ترفند جعل عنوان امیر یک کشــور عربی از 
زنان و دختران خبر داد و گفت: بانوان بیشترین 

قربانیان پرونده های غیراخالقی هستند.
 ســرهنگ جواد جهانشــیری، رئیس پلیس 
فتا استان خراســان رضوی، در تشریح  نحوه 
به دام انداختن زنان و دختران توســط متهم 
شیطان صفت در فضای مجازی، به قدس گفت: 
با ارجاع دســتور قضایــی در دو فقره پرونده 
اقدام های غیراخالقی با موضوعی مشــابه به 
دایره رسیدگی به جرایم غیراخالقی در فضای 
سایبری پلیس فتا خراسان رضوی، رسیدگی 
موضوع شــکایت در دســتور کار کارشناسان 

پلیس فتا استان قرار گرفت.

 ارسال عکس خصوصیس
 در قبال وعده مالی!

ســرهنگ جهانشــیری در ادامه عنوان کرد: 
پس از تشکیل پرونده و اخذ اظهارات شاکیان 
پرونده توسط کارشناسان، مشخص شد شکات 
پس از ارتباط گیری متهم  با آن ها به بهانه ای 
مورد اخاذی با شگردی متفاوت قرار گرفته اند.

رئیس پلیس فتا خراسان رضوی ادامه داد: وقتی 
اظهارات شــکات پرونده به دقت مورد بررسی 
قرار گرفت نمایان شد هر دو نفر با یک روش 
در دام متهم گرفتار شــده و آن هم این گونه 
بوده که فرد اخاذ ابتــدا در یکی از روش ها با 
استفاده از برخی شبکه های اجتماعی موجود 
در فضای مجازی کــه این قابلیت را دارد افراد 
استفاده کننده از آن نرم افزار را که در نزدیکی 
کاربر هستند معرفی کند، طعمه های خود را 
از میان بانوانی که عکس های پروفایل خاصی 
داشــتند انتخاب و پس از آن بــه آن ها پیام 
می داد. او در روشی دیگر در گروه های تلگرامی 
و ... هم طعمه های خود را انتخاب می کرد و در 

نهایت به آن ها پیام می داد.
او در این مرحله با معرفی خود به عنوان فردی 
با تابعیت خارجی و ساکن یکی از کشورهای 
متمول که به دنبال گزینه ای مناســب برای 

می گردد،  ایــران  در  ازدواج 
با دریافت شــماره تماس یا 
با  طعمه ها  تلگــرام  آی دی 
آن ها در این فضــا اقدام به 

ارتباط گیری می کرد.
پــس از ایــن اقــدام وقتی 
همه چیــز را مهیا می دید به 
تصاویر  خواســتگاری  بهانه 
محرمانه و خصوصی بانوان را 
دریافت و برای مهیا شدن امر 
ازدواج به آن ها وعده می داد 
یک هزار و ۵۰۰ واحد از پول 
کشــور خارجی را به حساب 

قربانیان واریز خواهد کرد. 
این مقام انتظامی بیان کرد: از 
همین رو افراد مذکور بدون 

رعایت کردن مســائل امنیتی و هشــدارهای 
پلیسی که فضای مجازی را باید به دید مجازی 
مشاهده کرد، چرا که با فضای حقیقی متفاوت 
است، تصاویر خود را برای او ارسال کرده بودند. 
پــس از این کار و دریافت عکس های خصوصی 
طعمه ها، نقاب از چهره خواستگار قالبی کنار رفته 
و همه چیز برعکس می شد و طعمه ها که انتظار 

واریز وجه یک هــزار و ۵۰۰ 
واحدی را داشتند حاال تهدید 
می شــدند اگــر می خواهید  
تصاویرتــان در فضای مجازی 
منتشر و دست به دست نشود، 
باید در قبــال آن ۶۰میلیون 
خارج نشــین  بــه  ریالــی 
کنیــد. پرداخــت  قالبــی 

  امیر عربی س
که جز زندان جایی نرفته 

بود!
رئیــس پلیس فتا اســتان 
خراســان  رضــوی افــزود: 
به  فتا  پلیس  کارشناســان 
دنبــال ســرنخ های موجود 
و اســتعالم از مبــادی موجــود و همچنین 
بررســی های فنــی، پس از چنــد روز تالش 
ســرانجام رد »امیر عرب« را در مشــهد زدند 
و با  کسب دســتور قضایی متهم را در محل 

اختفایش دستگیر کردند.
این مقام انتظامی تصریح کرد: متهم که ۳۶ سال 
سن دارد و سابقه کیفری هم با خود به یدک 

می کشد، وقتی در مقابل مستندات محکم و 
غیرقابل انکار مأموران قانون قرار گرفت چاره ای 

جز اعتراف به جرم صورت گرفته، نداشت.
از ســوی دیگر در بازرســی محــل اختفای 
خلیج نشــین قالبی، مستندات دیگری شامل  
۱۶ گیگابایت تصاویر و فیلم هایی که از قربانیان 
خود با شــگرد خواستگاری دریافت کرده بود 
هم کشــف شد. در ادامه متهم پس از تکمیل 
مراحل انتظامی به دادســرای جرایم رایانه ای 

مشهد معرفی شد.
بــا توجه به شــیوه اخــاذی صــورت گرفته 
حســاب های بانکــی متهم برای بررســی و 
شناسایی تعداد قربانیان احتمالی مورد رصد 
قرار گرفته و در صورت دریافت نتایج تکمیلی 

موضوع اطالع رسانی خواهد شد.
سرهنگ جواد جهانشیری با تأکید بر استفاده 
صحیح از فضای ســایبری، بیــان کرد: بانوان 
محترم بیشــترین قربانیــان در پرونده های 
غیراخالقی هستند؛بنابراین توصیه می شود از 
ارسال عکس خصوصی و محرمانه در این فضا 
آن هم برای افرادی که هیچ شناختی از آن ها 
در دســت ندارند جداً خودداری کرده و هرگز 
تصاویر و فیلم های محرمانه و خصوصی خود 
را در گوشی و حافظه های قابل حمل نگهداری 

نکنند. 
در مقابل  با رمزگذاری مناســب روی رایانه، 
گوشــی و حافظه های قابل حمل از دیتاهای 
حســاس و ارزشــمند خود محافظت کنند.

همچنین کاربران فضای سایبری می توانند در 
صورت اطالع از موارد مشابه یا دیگر تخلفات 
این فضا، با مراجعه به سایت پلیس فتا به نشانی 
www. cyberpolice.ir موضوع را با ما در میان 

بگذارند.

خواستگاری، نقشه ای برای بدست آوردن تصاویر خصوصی بود

سراب خارج نشینی و ازدواج با » امیر عرب «!

 متهم  وقتی همه چیز 
را مهیا می دید به بهانه 

خواستگاری تصاویر 
محرمانه و خصوصی 

بانوان را دریافت و برای 
مهیا شدن امر ازدواج 
به آن ها وعده می داد 

یک هزار و 500 واحد از 
پول کشور خارجی را 

به حساب قربانیان واریز 
خواهد کرد

بــرشبــرش

مخاطبان گرامی!
لطفــاً نظرات خود را در خصوص 
شــماره  بــه  حــوادث  مطالــب 

300072305 پیامک کنید.

آب و هواآب و هوا
     پیش بینی پایان هفته ای گرم •

برای خراسان رضوی
قدس: هواشناســی خراســان رضوی اعالم کرد: با تحلیل 
نقشه ها و خروجی مدل های هواشناسی در ۴۸ ساعت آینده 
ضمن افزایش نسبی دما، در ساعات بعدازظهر وزش باد  و در 
مناطق بادخیز به ویژه جنوب شــرقی استان گاهی وزش باد 
نسبتاً شــدید توأم با گرد و خاک، پدیده جوی غالب خواهد 
بود. ضمن اینکه امروز در نیمه شــمالی رشد ابر و در نواحی 
مرتفع و کوهستانی در اوایل روز تشکیل مه و کاهش دید دور 

از انتظار نخواهد بود.
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ایسنا: مدیــرکل آموزش و پرورش خراســان رضوی با بیان 
اینکه دســت کم ۲۴۴ نفر از همکاران مــا در مدارس و ۲۳۲ 
نفر از دانش آموزان خراســان رضوی به کرونا مبتال شــده اند، 
گفت: ۲۱ نفر از همــکاران ما و همچنین پنج دانش آموز در 

خراسان رضوی به دلیل کرونا فوت کرده اند.
قاسمعلی خدابنده در خصوص تعداد معلمان و دانش آموزان 
مبتال به کرونا، اظهار کرد: آمار دقیقی از معلمان و دانش آموزان 
خراسان رضوی که به کرونا مبتال شده اند در دسترس نیست 
و آماری که ما از معلمان و دانش آموزان مبتال به کرونا داریم، 
ممکن است دقیق نباشد. ممکن است موارد متعددی مبتال 

شده، اما به ما اطالع نداده باشند.
وی افــزود: اگر دانش آموزی به مدرســه نمی آید، معنی آن 
این اســت که می خواهد از آموزش مجازی استفاده کند. ما 
نمی توانیم همه غایبان را چک کنیم که آیا بیمار هستند، به 
کرونا مبتال شده و یا سالم هستند و در خانه آموزش مجازی را 
دریافت می کنند، مگر مواردی که خانواده دانش آموز مبتال به 
کرونا را  به مدرسه اطالع دهند.خدابنده با بیان اینکه معلمان 
و دانش آموزان به صرف دانش آموز یا معلم بودن، مصونیت از 
کرونا ندارند، خاطرنشان کرد: امکان ابتال به کرونا در این افراد 

نیز مانند اقشــار دیگر جامعه وجود دارد. ما مستنداتی مبنی 
بر اینکه اعالم کنیم بازگشایی مدارس سبب افزایش ابتال به 

ویروس کرونا در افراد شده است، نداریم.
مدیرکل آموزش و پرورش خراســان رضوی با اشاره به اینکه 
حضور دانش آموزان در مدارس اختیاری اســت، تأکید کرد: 
وزارت آموزش و پرورش اعالم کرده خانواده های دانش آموزان 
مختار هســتند فرزند خود را به مدرسه بفرستند یا خیر؛ در 

ستاد ملی مبارزه با کرونا مصوب شده با توجه به اینکه وضعیت 
شیوع کرونا در استان ها و شهرستان های ایران متفاوت است، 
تصمیم گیری در خصوص کالس حضوری مدارس به ســتاد 
کرونای استان واگذار شود.وی خاطرنشان کرد: ستاد کرونای 
استان باید تصمیم بگیرد در کدام شهرستان ، روستا و بخش 
خراسان رضوی کالس حضوری وجود داشته باشد یا خیر و از 
این به بعد این ســتاد در خصوص کالس های درس حضوری 

تصمیم گیری خواهد کرد.
خدابنده در پاســخ به این پرســش که نظر شما در خصوص 
کالس های حضوری در مدارس چیســت، اظهار کرد: ما در 
زمان بازگشــایی مدارس، مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا را 
اجرا کردیم. مصوبه ستاد مقابله با کرونا بر این بود که کالس ها 

حضوری برگزار شود. 
ما خود را ملزم به رعایت مصوبه ستاد مقابله با کرونای استان 

می دانیم.
وی تأکید کرد: آموزش و پرورش خراســان رضوی نظر خود 
را نســبت به ادامه کالس های حضوری در مدارس در ستاد 
کرونای اســتان اعالم خواهد کرد و هر تصمیمی که ســتاد 

کرونای استان بگیرد، اجرایی خواهیم کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی از ابتالی ۴76 معلم ودانش آموز و فوت ۲6 نفر خبر داد

کیف،کتاب،کرونا...

سالمتسالمت
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شهرداری پاسخگو نیستس
زمینی دارم در ســیس آباد مشــهد که از 
سال گذشــته دنبال مجوز ساخت رفتم و 
هنوز جوابی ندادند؟ با اینکه مســتأجرم و 
توان پرداخت اجاره ندارم شــروع به ساخت 
زمینــم کردم تا ســرپناهی بــرای خود و 
خانواده ام بســازم، اما شهرداری آن را خراب 
کرد، در حالی که در مجاور زمین من همه 

ساخت و ساز کرده اند. گفتند باید دوباره بروم شهرداری، من هم مجدد رفتم شهرداری که با 
آقای شهردار دیدار کنم با نامه راهم ندادند، بگویید چه کار کنم؟

   0۹15۹000۹۹3 

برای گذران زندگی مانده امس
با چهار ســرعائله، کارگر روزمزد نانوایی حومه مشهد هستم اگر هرروز مثل تراکتور کار کنم 
ماهیانه ۱/۵ میلیون دستمزدم است. تمام اجناس مثل برنج، قند، روغن و خدماتی مثل کرایه، 

پزشکی و آموزشی سه برابر شده، آیا کسی هست یاری ام کند؟
 0۹37۹000100

به حاشیه شهر بیشتر بپردازید  س
 با تشکر از شما که به مسایل و مشکالت حاشیه شهر مشهد پرداخته اید، برای حل این مشکل به 
نوشتن یک  یادداشت و یاگزارش نباید بسنده کرد، چرا که این موضوع عزم ملی رامی طلبد.مثل 

دریاچه ارومیه که اگر با تبلیغ وکمپین  پیگیری نمیشد اکنون احیای آن به ثمر نمی نشست.
0۹1500001۴05

قرص »زیلت ۷5« در داروخانه ها نیستس
چند روز است دنبال قرص زیلت ۷۵ می گردم در داروخانه ها پیدا نمی شود. با توجه به بیماری ای که 

دارم و نیاز ضروری من و سایر بیماران، از روزنامه قدس تقاضا دارم این مورد مهم را بررسی نماید.
0۹155000۴30

بافت تاریخی حرم کجاست؟س
هم  مشهدی ها وهم   زائران  از بافت  تاریخی  
اطراف  حرم  خاطره  دارند، اما به دلیل منافع 
 چند نفر و غفلت  میراث  فرهنگی، ببینید که 
 ناآگاهان  چه بر ســر خیابان ها و مغازه های  
دور حرم  آورده اند که  هیچ   حس  نوستالژیک 

 به  آدم  دست  نمی دهد .
0۹150000۹۸6

شهردار منطقه 2 بخواندس
با ســالم و خداقوت به شــما زحمتکشان 
روزنامه، لطفــاً پیامم را چاپ کنید. جناب 
شــهردار منطقه ۲در انتهای شهرک نوید 
کشــاورز۹ دو ماه است که شن ریزی معابر 
 انجام شــده، اما از آسفالت خبری نیست .

 خودم و دو فرزنــد کوچکم به دلیل گرد 
و خاک ناشــی از معابــر خاکی منطقه در 
وضعیت موجود کرونایی دچار تنگی نفس 

شــدیم .از طرفی شــب ها برخی رانندگان بی انصاف خاک و نخاله  بارشان را به دلیل خاکی 
بودن معابــر در حاشــیه خیابان ها تخلیه می کننــد. چرا به وضعیت کشاورز۹رســیدگی 
نمی کنید.حتمــاً بایــد یــک عده بر اثر بیمــاری از بین بروند تا شــما وارد عمل شــوید .

 0۹330000۹۹۸

رخ  رد   رخرخ  رد   رخ



خبرخبر خبرخبر

 نماز جمعه این هفته گلستان •
در ۱۳شهرستان اقامه می شود

مســئول  گــرگان: 
سیاست گذاری ائمه جمعه 
استان گلستان گفت: نماز 
جمعه این هفته گلستان 
در ۱۳ شهرســتان اقامه 

می شود.
محسن  حجت االســام 

کیایی پیش از ظهر چهارشــنبه در جلسه شورای اطاع رسانی 
گلســتان اظهار کرد: مطابق با دستورالعمل اقامه نماز جمعه در 
شــهرهای با وضعیت زرد، نماز جمعه ایــن هفته )۱۱ مهر( در 

پایگاه های نماز جمعه ۱۳ شهرستان اقامه می شود.
وی افزود: بنابر آخرین وضعیت اعام شده نماز جمعه در تمامی 
شهرهای استان گلستان به غیر از شهر بندرگز برگزار خواهد شد.

 الزامی شدن فروشنده زن •
برای لوازم آرایشی در قم 

قم: دادســتان عمومی و 
انقاب قم گفت: ضرورت 
زن  فروشــنده  حضــور 
در کلیــه فروشــگاه های 
به  استان  لوازم آرایشــی 
ســازمان صنعت، معدن 
و تجــارت، اتاق اصناف و 

اداره نظارت بر اماکن عمومی استان اباغ شده است.
حجت االسام و المسلمین حسن غریب، این تصمیم را با توجه 
به »تبعات و آســیب های جدی مرتبط با حضور فروشنده آقا در 
فروشــگاه های تهیه و توزیع و پخش لوازم آرایشــی و بهداشتی 
مرتبط با بانوان و در راســتای پیگیری مطالبه ها و دغدغه های 
مردم متدین قم و حسب شکایت های متعدد مردمی واصل شده 

به حوزه دادستانی« ارزیابی کرده است.   

این هفته هم جاده چالوس یکطرفه است•
البرز: رئیس پلیس راه البرز گفت: تردد وســایل نقلیه از کرج به 

سمت چالوس روز جمعه یازدهم ماه جاری ممنوع می شود.
ســرهنگ رضا گودرزی اظهار کرد: ایــن محدودیت ترافیکی از 
آزادراه تهران - شــمال محدوده شهرستانک آغاز و تا مرزن آباد 

ادامه دارد.
وی اضافــه کرد: این ممنوعیت تردد از ســاعت ۱۷ روز جمعه  
۱۱مهر ماه جاری از کرج به سمت چالوس اجرا شده و براساس 
اعام مأموران پلیــس راه در محل، از ســاعت ۲۰ همان روز از 

مرزن آباد به سمت کرج یکطرفه خواهد شد.

پلیس مخالف طرح ترافیکی زوج و فرد •
در اصفهان است

رئیــس  اصفهــان: 
پلیس راهور استان اصفهان 
با بیان اینکــه موافق لغو 
طــرح ترافیکــی زوج و 
فرد در کانشهر اصفهان 
این طرح  هستیم، گفت: 
هنــوز در این شــهر لغو 

نشده و همچنان از ساعت ۱۷ تا ۲۲ برقرار است.
سرهنگ محمدرضا محمدی بیان کرد: پیشنهاد لغو این طرح تا 
پایان آبان در کمیته حمل و نقل ستاد مقابله با کرونا مورد موافقت 

همه اعضا قرار گرفت. 
وی ادامه داد: ستاد مقابله با کرونا استان اصفهان دارای کمیته های 
مختلفی  است که کمیته حمل و نقل و ترافیک یکی از آن هاست 
که در زمینــه موضوعات ترافیکی و حمل و نقلی تصمیم گیری 

می کند.

گردشگری مازندران تعطیل بردار نیست•
ساری: اســتاندار مازندران تعطیلی بخــش گردشگری استان 
بــرای مقابله با کرونا را غیرممکن توصیف کرد و گفت: تعطیلی 
گردشگری می توانســت و می تواند اقتصاد مازندران را به سمت 
فاجعه پیش ببرد و معیشت بخش قابل توجهی از مردم استان را 

با خطر مواجه کند.
احمد حسین زادگان اظهار کرد: این واقعیتی انکارناپذیر است که 
بخش قابل توجهی از درآمد و چرخه اقتصادی اســتان از طریق 
گردشــگر و مسافر تأمین می شــود و طبیعی است که باید در 
محاسبات و طرح های پیشــنهادی برای مقابله با ویروس کرونا 

مدنظر قرار بگیرد. 

قیمت تخم مرغ در همدان به ثبات می رسد•
همدان: رئیس ســازمان 
تجارت  و  معدن  صنعت، 
همدان، از کاهش قیمت 
تخم مرغ در این اســتان 
خبر داد و گفت: نرخ این 
ماده غذایــی که در هفته 
گذشته افزایش یافته بود 

اکنون در شیب ارزانی نشسته و به ثبات می رسد.
حمیدرضا متین افزود: در حال حاضر هر کیلو تخم مرغ براساس 
نرخ ستاد تنظیم بازار ۱۴ تا ۱۵هزار تومان و قیمت هر شانه از 

این ماده غذایی هم ۳۰ تا ۳۱هزار تومان است.  
وی خاطرنشان کرد: بی تردید ریز و درشت بودن تخم مرغ ها در 

تفاوت وزن و قیمت آن تأثیرگذار است .

 واکسن آنفلوانزا  جانبازان•
در منازل تزریق می شود

اردبیل: معــاون رئیس جمهوری و رئیس بنیاد شــهید و امور 
ایثارگــران گفت: واکســن آنفلوانزا در منازل خانواده شــهدا و 
جانبازان باالی ۲۵درصد تزریق خواهد شــد و نیازی به مراجعه 

مراکز درمانی نیست.
ســعید اوحدی  بیان کرد: اعضای خانواده شهدا و ایثارگرانی که 
بیش از ۶۰ ســال دارند و افراد حائز شرایط این خانواده ها نیازی 
برای مراجعه به مراکز درمانی ندارند؛ چرا که براساس برنامه ریزی 
صورت گرفته واکسن آنفلوانزا در منازل آن ها به این عزیزان تزریق 

خواهد شد.

 اعالم اولویت های واکسن آنفلوانزا •
در سیستان و بلوچستان

بلوچستان:  و  سیستان 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
زاهــدان گفت: بــا توجه 
به اینکه ســهمیه واکسن 
آنفلوانزا به صورت تدریجی 
و مرحله بندی شده به این 
خواهد  تخصیص  دانشگاه 
یافت؛بنابراین توزیع و تزریق واکســن براساس اولویت های اعام 

شده خواهد بود.
هاشمی شهری بانوان باردار و بیماران دچار ضعف سیستم ایمنی از 
جمله مبتایان به سرطان، گیرندگان پیوند اعضا، بیماران دیالیزی، 
زندانیان، سالمندان، معلوالن بهزیستی، مبتایان به تاالسمی ماژور، 
هموفیلی و کادر بهداشــت و درمان، را جزو واجدان شرایط اولیه 

دریافت واکسن برشمرد.

ساماندهی 650 مزار شهدا در اردبیل•
اردبیل: مدیرکل بنیاد شــهید و امور ایثارگران استان اردبیل با 
تفاهم نامه مشترک سازمان بنیاد شهید کشور و استانداری اردبیل 

افزون بر ۶۵۰ مزار شهدا در اردبیل ساماندهی می شود.
یاسر شاهی با اشاره به اینکه در استان اردبیل در قالب این تفاهم نامه 
برای افزون بر یک هزار و ۵۰۰ نفر از خانواده های شهدا و ایثارگران، 
مســکن مناســب تأمین خواهد شــد، گفت: همچنین در قالب 
تفاهم نامه ای دیگر زمینه ایجاد شــغل برای یک هزار و ۵۰۰ نفر از 
فرزندان شاهدی که تحصیات تکمیلی خود را به پایان رسانده اند، 

فراهم می شود.

 نگرانی از  افزایش فوتی های کرونا •
در کرمانشاه

اســتاندار  کرمانشــاه: 
کرمانشــاه از آمادگی برای 
مقابلــه با ویــروس کرونا 
در فصــل پاییــز خبر داد 
و گفــت: نگــران افزایش 
در  کرونا  فوتی هــای  آمار 

هفته های آینده هستیم.
هوشنگ بازوند با بیان اینکه از زمان شیوع بیماری نقشه راهی برای 
کرمانشاه در نظر گرفته شد، افزود: برای بستری شدن یک هزار نفر 
و تولید روزانه ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار ماسک در روز در استان برنامه ریزی 
کردیم. وی درباره شــیوع پیک سوم در استان ابراز نگرانی کرد و 
یادآور شد: امیدواریم با انسجامی که بین همه بخش ها شکل گرفته 
و با همکاری خود مردم، پیک ســوم را با کمترین خسارت جانی 

پشت سر بگذاریم.

 بازداشت پنجمین و ششمین •
عضو شورای شهر بوشهر 

بوشهر: دادستان عمومی و انقاب مرکز استان بوشهر، از بازداشت 
پنجمین و ششمین عضو شورای شهر بوشهر خبر داد.

علی حســن پور، با اشــاره به بازداشت پنجمین و ششمین عضو 
شــورای شهر بوشهر با دستور قضایی بیان کرد:تحقیقات از آن ها 

توسط اداره اطاعات در حال انجام است.
وی خاطرنشان کرد: همچنین با دستگیری یکی از معاونان سابق 
شــهرداری در ارتباط با پرونده تخلفات شهرداری و شورای شهر 
 بوشــهر که در شعبه هفتم بازپرســی در جریان رسیدگی است، 

۲۱ نفر تحت تعقیب کیفری قرار گرفته اند.

 ایجاد ۲۸0هزار فرصت شغلی •
در صنعت نمایشگاهی کشور

اصفهــان: رئیس انجمن 
نمایشــگاه های بین المللی 
صنعــت  گفــت:  ایــران 
نمایشگاهی حدود ۲۸۰هزار 
مستقیم  شــغلی  فرصت 
و غیرمســتقیم در سراسر 

کشور ایجاد کرده است.
علی یارمحمدیان افزود: براســاس بررسی ها و برآوردهای صورت 
گرفته، هم اکنون یک هزار و ۷۰۰ نفر اشــتغال مستقیم و بیش از 
۲۸۰هزار فرصت شغلی غیرمستقیم توسط صنعت نمایشگاهی در 
کشور ایجاد شده که حجم بسیاری از این فرصت های شغلی پس 
از شــیوع کرونا از بین رفته و فعاالن این حوزه به مرز بیکاری و 

ورشکستگی رسیده اند.

نمایندگان مردم این استان در مجلس پاسخ می دهند

از طرح »منطقه آزاد سیستان« چه خبر؟!
زاهدان: ایجاد منطقه آزاد تجاری از دیرباز در 
زمره خواسته ها و مطالبات مردم سیستان بوده 
است؛بنابراین در سفری که رئیس جمهوری به 
این منطقه داشت بسیاری از مردم با چسباندن 
برگه هایی بر ســینه خود از رئیس جمهور این 
خواسته را مطالبه کردند و در سال های گذشته 

بی پاسخ ماند.
فقر و بیکاری در شهرهای مرزی بیداد می کند 
و در این میان، تنها امید مرزنشینان به الیحه 
مناطق آزاد »تجاری و صنعتی« اســت که در 
صورت تصویــب و اجرای دقیــق آن، بخش 
خصوصی برای سرمایه گذاری روانه این شهرها 
می شود و بار دیگر زندگی در این مناطق جان 

خواهد گرفت.
بــه گفته نماینده زهک، زابــل و هیرمند، در 
ســال ۹۲، ۳هزار خانوار از اســتان سیستان 
و بلوچســتان به دلیل خشکسالی مهاجرت 
کرده اند. این موارد تنها گوشــه ای از مصائب و 
مشکات مردم استان سیستان و بلوچستان 
اســت که ایجاد منطقه آزاد می تواند دردی از 

مشکات آن ها درمان کند.
بنا بر گفته بســیاری از مسئوالن، فقر شدید 
در تمامی زیرساخت های برخی از استان های 
مرزی، دو راه بیشــتر برای مردم این استان ها 
باقی نگذاشته اســت؛ مهاجرت یا شرکت در 
فعالیت های غیرقانونی؛ بنابراین کارشناســان 
اقتصادی و اجتماعی بر این باورند که راه اندازی 
منطقــه اقتصادی و تجــاری می تواند به این 

ظرفیت جهتی قانونی ببخشد.

ایجاد رونق اقتصادیس
نماینده مــردم شهرســتان های زابل، زهک، 
هیرمند، نیمروز و هامون در مجلس شــورای 
اســامی، در این رابطه معتقد است: منطقه 
آزاد یک ظرفیت منحصربه فرد برای سیستان 
است که عاوه بر تغییر چهره اقتصادی منطقه 
و رونق محور ترانزیتی چابهار - میلک، سبب 

متحول کردن شرق کشور می شود.
حبیب اهلل دهمرده اظهــار می کند: ۹۰درصد 
محصوالت تولیدی منطقه قدرت صادرات به 
کشور افغانستان را دارند؛بنابراین منطقه آزاد 
سیستان به ســبب همجواری با افغانستان از 
ویژگــی خاصی برخوردار اســت و باید از این 

ظرفیت نهایت استفاده را ببریم.
خاطرنشــان  دهمــرده  دکتر 
می کند: به  موازات منطقه آزاد 
سیســتان، منطقه آزاد تجاری 
نیمروز افغانستان نیز باید شکل 
گیرد تا بیشتر کشورهای دنیا از 
کریدور سه منطقه آزاد »چابهار، 
نهایت  نیمــروز«  سیســتان، 

استفاده را ببرند.
وی یــادآور می شــود: شــعار 
همیشگی من این بوده که مرز 
یک فرصت اســت و فقط باید 
ساماندهی شود؛ بنابراین وقتی 
مرزهای استان به  ویژه میلک و 
چابهار می تواند در جهت توسعه 
شــرق کشــور نقش ایفا کند، 
مصداق بــارز اقتصاد مقاومتی 

محسوب می شود.
وی مدعی است: در هیچ جای کشور منطقه ای  
مانند سیستان نداریم که ۹۰ درصد محصوالت 
آن ظرفیت صادرات داشــته باشند؛ بنابراین 
منطقه آزاد بهترین فرصت است تا عقب ماندگی 

شرق کشور جبران شود.
دهمرده اظهار می کند: منطقه آزاد سیستان 
مکمــل منطقه آزاد چابهار اســت و این دو با 

هم می توانند نقش جاده  
ابریشــم را ایفــا کنند و 
منطقه  یــک  به  تنهایی 

نمی تواند سودمند باشد.

پل ارتباطی ایران و س
افغانستان 

نماینده مردم زاهدان نیز 
دیدار  در  پیــش  چندی 
با دبیر مجمع تشــخیص 
خواستار  نظام،  مصلحت 
تعیین تکلیــف بررســی 
منطقه آزاد سیستان شد. 

فدا حسین مالکی، نماینده 
زاهــدان و عضو  مــردم 
استان  نمایندگان  مجمع 
سیستان و بلوچستان در 
اسامی،  شورای  مجلس 
با اشــاره بــه موضوع »تصویــب منطقه آزاد 
سیستان« که در حال حاضر پس از بی نتیجه 
ماندن در مجلس و شورای نگهبان، به مجمع 
تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده، پرداخت و 
خاطرنشان کرد: موضوع منطقه آزاد سیستان 
به دلیل اهمیت استراتژیک و به استناد سوابق 
گذشــته، با موارد دیگری که متقاضی ایجاد 

منطقه آزاد در کشــور هستند، تفاوت زیادی 
دارد، اما متأسفانه مجلس گذشته بدون توجه 
به این اهمیت و تفاوت ها، منطقه آزاد سیستان 
را نیز به  مثابه دیگر نقاط کشــور دید و دقت 
و پیگیــری الزم را برای تحقــق این فرصت 

استراتژیک برای کشور به خرج نداد.

سابقه 10 سالهس
وی افزود: سابقه تأسیس منطقه آزاد سیستان 
به حدود ۱۰ ســال پیش  برمی گردد. در سال 
۸۹ پس از تصویب چابهار به  عنوان مهم ترین 
معبر تجاری دنیا، تفاهمی میان ســه کشور 
ایران، افغانستان و پاکستان امضا شد که طی 
آن مقرر شد با ایجاد دو منطقه آزاد در منطقه 
سیستان ایران و نیمروز افغانستان و پیوند آن ها 
با بندر و منطقه آزاد چابهار، این محور ترانزیتی 
فرصت های بی نظیــری را در ابعاد بین المللی 
برای کشورهای همسایه و حمل ونقل جهانی 

ایجاد کند.
این نماینده مجلس در دوره یازدهم ادامه داد: 
متأســفانه با وجود اینکه منطقه آزاد نیمروز 
در کشور افغانســتان، طبق توافقات مذکور 
و حتی با کمک های مالــی دولت جمهوری 
اسامی ایران احداث شد، هنوز ایجاد منطقه 
آزاد در سیســتان کــه تضمین کننده منافع 
ملی و منطقه ای و به  خصوص معیشت مردم 
رنجدیده سیســتان و بلوچســتان است، در 
کش وقوس میان مجلس و شــورای نگهبان 

مانده و به  جایی نرسیده است.
نماینــده مردم زاهــدان در مجلس بــا ابراز 
گایه مندی و تأســف خود از تأخیر ۱۰ ساله 
در روند تأسیس منطقه آزاد سیستان، افزود: 
یکی از دغدغه ها و مطالبات جدی رهبر معظم 
انقاب در ســال های اخیر، توســعه سواحل 
مکران است که تسریع در تصویب منطقه آزاد 
سیستان می توانست با تجهیز و تقویت محور 
ترانزیتی چابهار - میلک بزرگ ترین تضمین 
برای تحقق این امر باشد، اما تاکنون به دلیل 
نگاه غیرکارشناسانه انجام نگرفته است؛ بنابراین 
الزم است مجمع تشخیص مصلحت نظام با در 
نظر گرفتن تمام جنبه های مهم و این موضوع، 
تصویب منطقه آزاد سیستان را به قید فوریت 

در دستور کار قرار دهد.

به  موازات منطقه 
آزاد سیستان، 

منطقه آزاد تجاری 
نیمروز افغانستان 

نیز باید شکل گیرد 
تا بیشتر کشورهای 

دنیا از کریدور 
سه منطقه آزاد 

»چابهار، سیستان، 
نیمروز« نهایت 

استفاده را ببرند

بــرشبــرش

یم
سن

: ت
س

عک

4m i h a n @ q u d s o n l i n e . i r
  شماره پیامک: ۳0007۲۳05

پنجشنبه  10 مهر 1399
   13 صفر 1442  1 اکتبر 2020  
 سال سی و سوم  
 شماره 9358  ویژه نامه 3737 

همدان: سینما در همدان قدمتی افزون بر یک قرن دارد و اگرچه 
این استان با وجود تاریخ پرطمطراق خود در عرصه فرهنگ حرفی 
برای گفتن دارد، اما نیمی از شــهرهای آن از  سالن های نمایش 
فیلم محروم بوده و این روزها کرونا نیز مزید بر علت شده تا چراغ 

آپارات آن به خاموشی برود!
ناخوش احوالی سینما در همدان تنها به مرکز استان بازنمی گردد 
بلکه از ۱۰ شهرســتان آن، پنج مورد ســینما یا حتی مجتمع 

فرهنگی، هنری ندارند.
بهار، رزن، اسدآباد، درگزین و فامنین، از داشتن سینما محرومند و 
می توان گفت صنعت سینما در استان تاریخی همدان مدت هاست 

که سوسو می زند.
در نهاوند، شهری با قدمت تاریخی هزاران ساله نیز تنها سینمای 
شهر تعطیل شده است. ســینما فرهنگ نهاوند سال ۱۳۳۳ با 
مالکیت خصوصی در این شهرســتان راه اندازی و ابتدای انقاب 

تعطیل شد، اما پس از مدتی با حکم دادگاه انقاب فعال شد.
این ســینما تا ســال ۸۳ به فعالیت خود ادامه داد، اما به دلیل 

فرسودگی تعطیل شد و هنوز غیرفعال است.
مالک این سینما به دلیل نداشتن صرفه اقتصادی و استقبال کم 
تماشــاگران، تمایلی به بازسازی سینما ندارد و تنها در مجتمع 

فرهنگی ارشاد نهاوند، فیلم ها اکران می شود.
 در کبودرآهنگ نیز سینما »فرهنگ« در مجتمع فرهنگی، هنری 
اداره ارشاد شهرستان اقدام به پخش فیلم می کند، اما سینماهای 

نهاوند و کبودرآهنگ با وجود بازگشــایی سینماها پس از کرونا، 
هنوز تعطیل هستند. 

به گفته مســئوالن اداره فرهنگ و ارشاد نهاوند و کبودرآهنگ، 
استقبال مردم از فیلم ها پیش از همه گیری ویروس کرونا نسبتاً 
خــوب بود، اما اکنون همــان نیز وجود نــدارد و خرید فیلم از 

شرکت ها صرف نمی کند.

از گذشته تا حال س
قدمت ســینما این هنر محبوب و پرطرفدار در همدان به سال 
۱۳۱۰ بازمی گــردد. پس از راه اندازی ســینما »الوند« تا ۱۳۳۰ 
سینماهای دیگری با مالکیت خصوصی به نام »مایاک« در خیابان 
تختی، »شــکوفه« در خیابان کوالنج، »تاج« در میدان مرکزی، 
»همــا« و »لوکس« در خیابان بوعلی و یک ســینمای روباز در 
میدان دانشــگاه ایجاد شد. پس از پیروزی انقاب اسامی، تنها 
سینماهای »هما« با نام »قدس« و »الوند« با عنوان »فلسطین« با 

واگذاری به بنیاد مستضعفان به کار خود ادامه دادند.
سینما فلســطین که در محوطه میدان امام خمینی)ره( و مرکز 
شهر واقع شده دارای یک سالن لژ و بالکن با ظرفیت ۵۰۰ صندلی 

بود که به دلیل فرسودگی در سال ۸۵ تعطیل شد.
با وجود پیگیری بسیار اهالی هنر و رسانه و میزبانی همدان از چند 
دوره جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان و اعتبارات 
خوب آن، عملیات بازسازی قدیمی ترین سینمای استان همدان 

۹ سال به درازا کشید و سرانجام مهر ۹۴ این سینمای ۸۵ساله در 
حاشیه بیست و نهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم های کودک 

و نوجوان با ۳۷۰ صندلی به بهره برداری رسید.
ســینما قدس با نام سابق »هما« نیز در سال ۱۳۲۷ آغاز به کار 
کرد و اکنون پس از نزدیک به ۷۰ سال با ظرفیت ۴۵۰ صندلی 

به عنوان »اصلی ترین سینمای شهر همدان« به شمار می رود.
ســینما »کانون« وابســته به کانون پرورش فکــری کودکان و 
نوجوانان نیز دیگر سینمای همدان است که به نمایش فیلم در 
مرکز اســتان پرداخته و چند ماه اســت که به بخش خصوصی 
واگذار شده است. سینمای مایر نیز با ظرفیت ۶۰۰صندلی در 
ســال ۱۳۵۰ راه اندازی شد که با پیروزی انقاب اسامی، مدتی 

تعطیل، اما در سال ۱۳۵۸ بازگشایی شد.
این ســینما سال ۱۳۸۳ به حوزه هنری واگذار شده و در ۱۳۸۷ 
برای بازســازی به مدت ۲۰ ماه تعطیل و ســال ۱۳۸۹ با ۳۷۴ 

صندلی بازگشایی شد.

به دلیل نبود تماشاگر 

چراغآپاراتسینماهادرهمدانسوسومیزند

گزارشگزارش

79۲۱zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   
 1 ب ی ز ا ن س   ق ا ی م   س ر ک
 2 م د ن ن   ا م ل ش   ه ن گ ا م
 3 ب د   ت ک ن و   د ا د ا   س ر
 4   ا س ر ا   ج ن ا س   خ ر و ش
 5 ق ر ن   ک م ر و   ب ر ن و   ک
 6 ل   گ ا ل ش   ر ا ک ی   ب د ن
 7 م ک ر م   ک ا و ر   ن ح ل ه  
 8 ه ل   ا ی ی ن ز ن د گ ی   ا ت
 9   ا م ل ا   م ن ا ل   د ف ت ر
 10 ت ش ت   ت ن ی ا   ق م ر ی   ا
 11 ر   ق ص ا ص   م س ک ن   و ه ب
 12 ی خ ن ی   ف ب ه ا   س ب ز ی  
 13 ب ش   ا ب ه ت   ح ر ب ه   و ز
 14 و ا ل د ه   ا ش ت ی   ج ا ل ب
 15 ن ب ی   ا ف ن د   ا ی ت ب ا ل

 

حل جدول شماره قبل

منتظرنظرها،دیدگاههاوانتقادهایتاندرخصوصجدولهستیم
باماتماسبگیرید

۱. ماده اي که به عنوان نگهدارنده در موادغذایي 
به کار مي رود- ماه میادي ۲. ستاد فرماندهي- 
طاسازي- حصیر ۳. باجه- بندري در ساحل 
دریاي ســرخ متعلق به یمن- شــاخه اي از 
مهندســي عمران ۴. از انواع تقویم هجری- 
قوه تخیل- ریشــه و پایه ۵. گونه برجسته- 
خاکســتري رنگ- طایه دار اعداد انگلیسي- 
موجود بدنهاد ۶. گونــه- صاعقه- رخام ۷. از 
زیراندازها- سقف کشــویي خودرو- واضح و 
مبرهن ۸. عنصري کمیاب در جدول تناوبي 
با عدداتمي۴۸- برگزیدن ۹. نام پسرانه وطني- 
امید و چشمداشــت- رهبر ۱۰. رودخانه اي 
در فرانســه- دیگر »گزند« نمي شود- شهري 
صنعتــي در آلمــان ۱۱. از فاکتورهاي مهم 
شعري- اجاره- سازمان حمل و نقل بین الملي 
هوایــي- دانه معطر ۱۲. عــدد دایره- نیروي 
ثقل- ایســت قلبي ۱۳. حاال- عدس- سنگ 
زیرین آسیاب ۱۴. واحد سنجش شدت زلزله- 
از پاپوش ها- سربه راه ۱۵. آهستگي- نویسنده 
سرشناس امریکایي و از منتقدان سیاست هاي 

جنگ طلبانه صهیونیست ها 

۱. شهرارگ- ترسو مي بندد- از موارد آموزش 
و آزمــون رانندگي ۲. ســرکه اش از حلواي 
نسیه بهتراســت- از صنایع دستي ایراني بر 
روي لباس هــا ، پرده ها و ...- پولي دردســت 
سامورایي ۳. کســی که رشته های طا را در 
پارچه بکشد- گروهی از جوانمردان بودند که 
اصول اخاقی و مبارزاتی ویژه ای را برگزیده و 
جوانمردی را پیشه خود ساخته بودند- شدیدتر 
۴. مرغ ســعادت- مسیر حرکت سیارات گرد 
خورشــید- جهان ۵. حرص و طمع- درخت 
سهي- حرفي ســوار برخودش- گوشه زمین 
فوتبال ۶. بازســازي- چه کســي؟- بســیار 
درک کننــده ۷. قفــل کمربنــد- تابعی در 
جبرخطی که هر ماتریس مربعی را به یک عدد 
نسبت می دهد - از علوفه جات ۸. نمایشنامه 
 غم انگیز- دل آزار کهنه- گل ســرخ- سمیع 
۹. حرف دهن کجي- استبداد- غذاي تزریقي 
۱۰. متحرک- جنس به ظاهر قوي- از وسایل 
ظرفشــویي ۱۱. ظرف آزمایشگاهي-  خداي 
 ســنگي- خوردني دردآور- حــرف همراهي 
۱۲. پاي افــزار قدمــا- محل داخل شــدن- 

بنیــادي ۱۳. جواب مثبــت- از نیروهاي چهارگانه  ذره 
ارتشي- ترس و واهمه ۱۴. زادگاه رازي- صندوق حمایتي 
خــودرو در زمان بروز خســارت براي ماشــین خودي- 
واحدي براي طبقه بندي مردم از حیث میزان درآمد ۱۵. 
فاصله اي که نور درمدت یک سال مي پیماید- شاخه اي از 

اتومبیلراني- قدم یکپا

  عمودی  افقی
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