
کالهبرداری برای قمار بزرگ!نخستین پرواز از افغانستان به مقصد مشهد انجام شد
باز هم طعمه ها از »دیوار« و» شیپور« انتخاب شدندپس از گذشت سه ماه از شیوع ویروس کرونا

نخســتین پرواز از افغانســتان به مقصد مشــهد 
با اســتقبال فعاالن اقتصــادی و اجتماعی انجام 
شد.مدیرکل فرودگاه های خراسان رضوی گفت: پس 
از گذشت سه ماه از شیوع ویروس کرونا، نخستین 
پرواز از کشور افغانستان به مقصد مشهد با استقبال 
جمعی از فعاالن اجتماعی و اقتصادی شرق کشور با 

بسته های مواد بهداشتی ...

رئیس پلیس فتا استان خراســان رضوی از انهدام 
باند کالهبرداری چند ده میلیاردی فضای سایبری، 
فروش مال غیر و  پولشــویی خبر داد.سرهنگ جواد 
جهانشیری، رئیس پلیس فتا استان خراسان رضوی 
در تشریح این پرونده انتظامی گفت: با شكایت چند 
تن از شهروندان مشهدی و ارائه مرجوعه قضایی از 

سوی دادسرای رسیدگی به جرایم ...
.......صفحه 3 .......صفحه 3 

اسراف آب شرب پای فضای سبز مشهد
 معاون شهردار مشهد

برای بهمن ماه خبر داد

 آغاز حفاری 
تونل خط 4 مترو

.......صفحه 2 

آغاز مرحله 
سوم رزمایش 
کمک مؤمنانه 

در بیرجند  
قدس: مرحله سوم رزمایش کمک مؤمنانه در خراسان 
جنوبی آغاز شــد.در این رزمایش با آماده ســازی بیش 
از 3۴ هزار بسته معیشــتی، نسبت به توزیع آن ها بین 
خانواده هــای نیازمند و آســیب دیده از کرونا با حضور 
مسئوالن استان در حسینیه جماران بیرجند اقدام شد. 

فرمانده سپاه انصارالرضا)ع( استان در این مراسم گفت: 
در این مرحله جهادگران بسیجی 3۴ هزار و ۶۱2 بسته 
معیشــتی را آماده کرده اند که بین نیازمندان و آسیب 
دیدگان از کرونا توزیع می شود.ســردار قاسمی با بیان 
اینكه این پایان کمک و همدلی برای نیازمندان نیست، 
افزود: این مســیر همچنان ادامه دارد.وی با اشــاره به 
برگزاری دو مرحله رزمایش کمک مؤمنانه از ابتدای ماه 
رمضان، گفت: پیش بینی ما برای این دو مرحله ۴۰ هزار 
بسته بود، ولی با عنایت پروردگار، همراهی مردم و خیران 
و کمک نهاد ها و دستگاه های خدمت رسان توانستیم ۸۹ 
هزار بسته معیشتی آماده و با تالش شبانه روزی نیرو های 

جهادی بین افراد نیازمند توزیع کنیم.

اجرای سریع طرح های جداسازی آبیاری ضروری است

.......صفحه 2 

گالیه شهروندان از افزایش قیمت 
 حمل و نقل درون شهری در مشهد

َمشتی باشیم!

معاون عمران، حمل و نقل و ترافیک شــهرداری مشــهد از آغاز 
حفاری تونل خط ۴ قطار شهری مشهد در بهمن ماه امسال خبر 
داد. خلیل اهلل کاظمی در حاشیه بازدید هیئت مدیره شرکت قطار 
 شهری مشــهد از محل دپو و اجرای شفت ورودی دستگاه حفار 
خط ۴ و روند عملیات ســاخت خط 3 قطار شــهری اظهار کرد: 
اجرای خط ۴ قطار شهری مشهد به طول ۱۴.5 کیلومتر به عنوان 

آخرین خط مربوط به طرح جامع حمل و نقل شهر ...

افزایــش قیمت بلیت و خدمات حمل و نقل عمومی از ۱5 خرداد 
در شهر مشهد مصوبه شورای شــهر را دارد که پس از آن قیمت 

.......صفحه 2 خدمات دهی مترو به هزار تومان و اتوبوسرانی ...

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

رنا
 ای

ی/
رگ

ی گ
جتب

: م
س

عک

برگزاری حضوری امتحانات پایه نهم•
قدس: روابط عمومی آموزش و پرورش خراســان رضوی 
اعالم کرد: امتحانات پایه نهم دانش آموزان خراسان رضوی، 
به طور حتم حضوری برگزار خواهد شــد.تصمیم حضوری 
بودن امتحانات پایه نهم، تصمیم وزارتی اســت و قطعاً به 
صورت حضوری برگزار خواهد شد.والدین دغدغه ای در این 
مورد نداشــته باشند با تمام اصول و پروتكل های بهداشتی 

و رعایت فاصله گذاری اجتماعی امتحانات برگزار می شود.

شهردار جدید قوچان انتخاب شد•
هادی زهرایی: رئیس شورای اسالمی شهر قوچان از انتخاب 
شهردار جدید شهر قوچان خبر داد.علی زیرک در گفت وگو 
با قدس گفت: پس از اســتعفای شهردار قوچان و پذیرفته 
شدن اســتعفای علی پیشیار از طرف شــورای شهر، روند 
انتخاب شهردار جدید در شورای شهر قوچان آغاز شد.زیرک 
افزود: پس از بررسی ها و دعوت چند تن از گزینه های مطرح 
 شــده و دریافت رزومه کاری آن ها در جلســه عصر دیروز، 
علیرضــا دربندی بــا اکثریت آرا به عنوان شــهردار جدید 
قوچان انتخاب شد. از جمله سوابق علیرضا دربندی می توان 
به  سرپرستی معاونت عمرانی منطقه آزاد چابهار، مدیریت 
خدمات شهری منطقه آزاد چابهار، شهردار چابهار، مدیرعامل 
آب، برق و فاضالب منطقه آزاد چابهار، مدیر شرکت توسعه 

شهری منطقه آزاد چابهار و شهردار قائن اشاره کرد.

شناسایی دومین موقوفه •
میلیاردی درگز در سال 99

قدس: با پیگیری واحد حقوقی اداره اوقاف و امور 
خیریه شهرســتان درگز، موقوفه مرحوم جعفر به 
ارزش حدود یــک میلیــارد و 5۰۰ میلیون ریال 
شناسایی و در سامانه جامع موقوفات و بقاع کشور 

ثبت شد.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان درگز 
با اعالم این مطلب گفت: با مراجعه شــورا و دهیار 
روســتای چنار و همكاری متصرف زمین موقوفه با 
اداره اوقاف شهرســتان، موقوفه مرحوم جعفر که 
عبارت است از یک قطعه زمین شالیزار به مساحت 
تقریبی 2هــزار و 5۰۰ مترمربع شناســایی و در 
ســامانه جامع موقوفات و بقاع کشور با نیت تأمین 
هزینه های مسجد روســتای چنار به ثبت رسید و 
قرارداد اجاره با متصرف منعقد شــد تا با پرداخت 
اجاره بهای زمین موصوف، نیت مرحوم واقف اجرا 

شود.
حجت االسالم هادی حسین آبادی افزود: از ابتدای 
ســال۹۹ تاکنون در شهرســتان درگز چهار سند 
وقفی با ارزش تقریبی 25میلیارد تومان شناسایی 

و ثبت شده است.

خبرخبرخبرخبر

ایرنا: مدیر مرکز آموزشــی، پژوهشی و درمانی 
قائم)عج( مشــهد گفت: بیماران کرونایی بستری 
شــده در این بیمارستان روز گذشته با تعداد 25 

نفر به کمترین حد خود رسید. 
دکتر حســن خداپرســت افزود: در دوران شیوع 
کرونا بیمارستان قائم)عج( مشهد به عنوان یكی 
از مراکــز اختصاصی درمان کرونا در این شــهر 
تعیین شــد و از اواخر اســفند پارسال ۴۰ تخت 
آی.ســی.یو برای بیماران بدحال کرونایی در این 

بیمارستان اختصاص یافت.
وی ادامه داد: در اوج این بیماری روزانه ۹۴ بیمار 

کرونایی در این بیمارستان بستری می شدند، اما 
با کاهــش تعداد مبتالیان به این ویروس فعالیت 
این بیمارســتان از هفته گذشته به حالت عادی 
بازگشــته و جای نگرانی برای مراجعه کنندگان 

نیست.
مدیر مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی قائم)عج( 
مشهد گفت: در حال حاضر بخش های آی.سی یو 
و دیگــر بخش هایی که بــه بیمــاران کرونایی 
اختصاص داده شــده بود، پاک ســازی شده و در 
اختیار بیماران غیرکرونایی قرار گرفته اســت و 
اکنون ۶۰۰ بیمار غیرکرونایی در این بیمارستان 

بستری هستند.
وی افزود: از نیمه اســفند پارسال تاکنون حدود 
یک هــزار و 2۰۰ بیمار مبتال بــه کرونا در این 

بیمارستان تحت درمان قرار گرفتند.
خداپرســت با بیان اینكه تا رســیدن به وضعیت 
ســفید فاصله داریــم، ادامه داد: خواســته ما از 
مردم این اســت که همچنان اصول بهداشــتی، 
فاصله گــذاری اجتماعــی و بهداشــت دســت 
 را بــرای پیشــگیری از بیمــاری کرونــا رعایت

کنند.

ایسنا: سرپرست جمعیت هالل احمر خراسان جنوبی 
از امدادرســانی نیروهای هالل احمر به 252 مورد 

حادثه در دو ماهه نخست سال جاری خبر داد.
محمدرضا رضایی در جمع خبرنگاران با اشــاره به 
حوادث دو ماه گذشــته، بیان کــرد: طی این مدت 
نیروهای هالل احمر به 252 مورد حادثه  امدادرسانی 
کرده اند که  3۹درصد آن خدمات امدادی در حوادث 
جاده ای، 2۰درصد در حوادث شــهری، 5 درصد در 
حوادث کوهســتان، 3۱ درصد در حوادث ســیل و 
آبگرفتگــی و 5درصد خدمــات در دیگر حوزه های 

امدادی بوده است.

رضایی با بیان اینكه در مأموریت های ســال جاری 
به  یک هزار و ۶5۶حادثه دیده امدادرســانی شــده 
اســت، افزود: مجموع حوادث رخ داده نســبت به 
مدت مشــابه ســال گذشــته 33درصد و مجموع 
حادثه دیدگان نیز ۶2 درصد کاهش داشــته است.
وی  بیان کرد: ۱۹درصد از حادثه دیدگان در حوادث 
جاده ای، ۷۴ درصد در حوادث ســیل و آبگرفتگی، 
5 درصــد در حوادث شــهری و 2 درصد در دیگر 
جمعیت  گرفته اند.سرپرســت  خدمــات  حوزه ها، 
هالل احمر خراسان جنوبی با بیان اینكه ۸5۹ نیروی 
هالل احمر در قالب 353 تیم عملیاتی به این حوادث 
امدادرسانی کرده اند، افزود: 32۸ خودرو امدادی نیز 

در این حوادث به کارگیری شده است.
وی با بیــان اینكه در این مدت ۱۴3 نفر توســط 
پایگاه های هالل احمر اســكان داده شده اند، گفت: 
همچنیــن 3۱ مورد عملیات رهاســازی توســط 

نیروهای هالل احمر انجام شده است.
وی با اشاره به وضعیت راه های مواصالتی استان بیان 
کرد: از رانندگان خواستاریم ضمن رعایت کامل نكات 
راهنمایی و رانندگی، در مسیرها با سرعت مطمئنه 

حرکت کرده و مراقبت الزم را داشته باشند. 

 f تعداد بیماران کرونایی بیمارستان قائم 
به کمترین حد خود رسید

کاهش ۳۳درصدی حوادث خراسان جنوبی 
در دو ماه اول سال

پنجشنبه  8 خرداد 1399
  5 شوال 1441 

 28 می 2020  
 سال سی و سوم  
  شماره 9256  
 ویژه نامه 3635  
 + صفحه »میهن«  

اصالحیه آگهی دعوت مجمع عمومی 
عادی  انجمن صنفی کارفرمائی
 شرکتهای حمل ونقل بین المللی

 استان خراسان رضوی
مجم��ع عموم��ی ع��ادی انجم��ن صنف��ی کارفرمائ��ی 
ش��رکتهای حمل ونق��ل بین المللی خراس��ان رضوی  
ب��ا    1399/04/08 یکش��نبه  روز   17 س��اعت  راس 
دستورجلس��ه زی��ر در محل س��الن اجتماع��ات اتاق 
بازرگانی ، صنایع ، معادن و کش��اورزی مش��هد واقع 
در خیاب��ان ام��ام خمین��ی – جن��ب باغ ملی تش��کیل 
خواه��د ش��د . ل��ذا ازکلی��ه اعض��اء محت��رم انجمن 
دع��وت میگردد  در روز وس��اعت مقرر با در دس��ت 
داشتن معرفی نامه معتبر از شرکت مربوطه درمحل  

یادشده حضور بهمرسانند . 
ضمنًا کاندیداهای هیئت مدیره و بازرس��ین با توجه 
به ماده 32 اساس��نامه میتوانند درخواست خود را 
حداکث��ر ت��ا روز 1399/04/01 ب��ه دبیرخانه انجمن 
ارس��ال نمایند. به تقاضاهای رس��یده بعد از تاریخ 

فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 دستور جلسه : 1- استماع گزارش سالیانه هیئت مدیره 

2- استماع گزارش بازرسین
3- بررسی و تصویب تراز مالی  منتهی به سال 1398
4- بررسی وتصویب پیش بینی بودجه سال 1399

5- انتخاب اعض��اء اصلی و علی البدل هیئت مدیره  
برای مدت 3 سال

6- انتخاب بازرسین اصلی و علی البدل  برای مدت 
1 سال

7- تعیین خط مشی آتی انجمن 
  هیئت مدیره- انجمن صنفی کارفرمائی شرکتهای 

حمل ونقل بین المللی خراسان رضوی  ع 9
90
16
01

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
سالیانه )نوبت دوم(

شرکت تعاونی اعتبار کارکنان برق خراسان
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم شرکت 
تعاون��ی اعتبار کارکنان برق خراس��ان ک��د 1079 در 
س��اعت 18 روز پنج شنبه مورخ 99/03/22 در محل 
اداره مرک��زی برق خراس��ان واقع در انته��ای بلوار 
وکیل آباد )الهیه( تش��کیل می گردد از کلیه اعضای 
شرکت مذکور دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت 

به موضوعات زیر در این جلسه حضور بهم رسانند.
1- ط��رح و تصویب ترازنامه و حس��اب س��ود و زیان 
ش��رکت در س��ال مالی 98 پس از اس��تماع گزارش 

هیئت مدیره و بازرس.
2- ط��رح و تصویب بودجه پیش��نهادی هیئت مدیره 

شرکت تعاونی برای سال مالی 99
3- انتخاب هیئت مدیره و بازرس.

4- تصمیم گیری در مورد تقسیم سود.
5- تصمیم گی��ری در مورد بیمه و مالیات س��ال های 

98 و 99.
6- تصمیم گیری در مورد دریافت کارمزد وام ها.

اعض��ای محترمی که ام��کان حضور آن ها در جلس��ه 
مذک��ور مقدور نمی باش��د، می توانند ح��ق رأی خود 
را به موجب وکالتنام��ه کتبی به فرد دیگری واگذار 
نماین��د. در ای��ن ص��ورت تع��داد آرای وکالتنام��ه 
ه��ر عضو حداکثر س��ه رأی و هر ف��رد غیرعضو تنها 
ی��ک رأی خواهد بود که الزم اس��ت عض��و به همراه 
نماین��ده خود در تاریخ ه��ای 17 خرداد الی 19 خرداد 

به دفتر تعاونی مراجعه نمایند.
 هیئت مدیره

ع شرکت تعاونی اعتبار برق منطقه ای خراسان  9
90
12
58

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت 
اول شرکت همیاران قدس ثامن به 

شماره ثبت 19606
جلسه مجمع عمومی عادی نوبت اول شرکت همیاران 
دوشنبه  روز  ظهر  از  بعد   5 ساعت  ثامن  قدس 
چهارراه  در  واقع  کرامت  در محل مسجد   99/03/26
شهدا تشکیل خواهد گردید لذا از کلیه سهامداران 
محل  در  مقرر  ساعت  رأس  نماید  می  دعوت  محترم 

مذکور حضور بهم رسانند.
دستور جلسه: 

1-ارائه گزارش هیئت مدیره و بازرس
2-تصویب بودجه سال 1399 شرکت 
3-ارائه پیشنهادهای هیئت مدیره

4-تصویب صورت های مالی شرکت و پیشنهاد 
تقسیم سود سهام سال 98

5-انتخاب 5 نفر عضو اصلی و  2نفر عضو علی البدل 
هیئت مدیره برای مدت 2 سال 

6-انتخاب بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای 
مدت یکسال منتهی به 1399/12/29

شدن  کاندیدا  به  تمایل  که  محترمی  سهامداران  از 
حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  و   5 ردیف  های  سمت  در 
) دارای مجوز رسمی حسابرسی(  که تمایل به کاندیدا 
نماید  می  دعوت  دارند،  را   6 ردیف  سمت  در  شدن 
حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 1399/03/24 جهت 
تکمیل فرم مخصوص به دفتر شرکت مراجعه فرمایند.
قابل توجه: ارائه اصل برگ سهم سهامداران محترم 

جهت دریافت برگ رأی الزامی است.
هیئت مدیره شرکت 

/ع
99
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آگه�ی دع�وت مجم�ع عموم�ی ع�ادی 
بطورفوق العاده سهامداران شرکت اندیشه 

ساز هور بارثاوا )سهامی خاص( به شماره ثبت 
25462 و شناسه ملی 10380408864

از کلیه س��هامداران ش��رکت دعوت می ش��ود تا در 
جلس��ه مجمع عمومی عادی بطور ف��وق العاده که در 
س��اعت 8 مورخ 99/3/20در آدرس شرکت :مشهد 
بلوار وکیل آباد-جالل آل احمد6-پالک 48 تشکیل 

می گردد حضور بهمراه رسانند.
دستور جلسه:1-   انتخاب عضو هیئت مدیره

ع هیئت مدیره شرکت  9
90
16
00

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
شرکت توسعه سامانه های رایانه ای سماتوس به شماره ثبت 30424

احتراما بدینوسیله به اطالع کلیه سهامداران می رساند در تاریخ 1399/03/21 راس ساعت 17 جلسه 
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده در محل ش��رکت به آدرس اس��تان خراس��ان رضوی، شهرستان 
مش��هد، بخش مرکزی، شهر مش��هد، محله   ارش��اد، خیابان خیام جنوبی 31 }پیام1{ بلوار خیام جنوبی، 

پالک0، طبقه  هشتم کد پستی 9185837708 برگزار خواهد شد.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده:

1- انتخاب بازرسین و اعضای هیئت مدیره  2- تعیین روزنامه کثیراالنتشار
 3- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده می باشد.

/ع هیئت مدیره
99
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اجرای سریع طرح های جداسازی آبیاری ضروری است

اسراف آب شرب  پای فضای سبز مشهد 
قدس: با فرارســیدن فصول گرم سال یکی از 
اصلی ترین نیازهای همیشــگی جوامع بشری 
ارزش بیشتری پیدا می کند؛ آب یا همان مایه 
حیات هر چند در هر شرایطی ارزشمند است 
اما این ارزش در کالنشــهرها حساسیت های 

خاصی دارد.
بر همین اساس در سال های اخیر استفاده از 
آب شرب در بخش های مختلف تابع شرایطی 
شده و تالش شده تا فرهنگ سازی های الزم 
برای کاســتن از مصــرف بی رویه آب صورت 
گیرد که با نگاهی بــه اعداد و ارقام اعالمی از 
سوی متولیان حوزه های مرتبط با این مسئله 
می بینیم بخش قابل توجهی از آب شرب برای 

آبیاری فضای سبز مصرف می شود.
بر اســاس ادعای مدیران شهری در سال های 
اخیر رقمی در حدود 10درصد از مصرف کلی 
آب شرب در شهر مشهد در بخش فضای سبز 
مصرف می شود که با توجه به مصرف بیش از 
22 میلیون مترمکعب آب در سال اندکی بیش 
از 2میلیون مترمکعب آب شرب برای آبیاری 

فضای سبز در این شهر مصرف می شود.
با نگاهی به تحوالت و تصمیمات گرفته شده 
بــرای کاســتن از میزان آب شــرب مصرفی 
در فضای ســبز می بینیم با اجرای طرح های 
مختلف سهم فضای سبز از آب شرب مشهد 
از بــاالی 10درصد به کمتر از آن رســیده به 
نحوی که مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای 
سبز شهرداری مشهد در حال حاضر این رقم را 

حدود 8درصد می داند. 
احمدرضا سالمی می افزاید: شهرداری مشهد 
برای بهره وری بیشــتر از آب و توسعه فضای 
سبز اقدام های زیرســاختی زیادی در دست 
اقدام دارد کــه از آن جمله می توان به اجرای 
شــبکه جداســازی آب خام از شرب، تصفیه 
فاضالب خام، بهره برداری از پساب، استفاده از 
آب های خاکستری و آب باران و تولید و کاشت 

گونه های کم نیاز به آب اشاره کرد.
وی ادامه می دهد: تحقق بهینه سازی مصرف 

آب در فضای سبز منوط به 
ایجاد شبکه مستقل آبیاری 
اســت که اجرای این طرح 
در سال ۹۹ در برخی مناطق 
شهرداری به ویژه مناطق ۹ و 
11 در دستور کار قرار گرفته 
اســت و پیش بینی می شود 
اجــرای این طرح تا ســال 

1۴01 به اتمام برسد.
سالمی با بیان اینکه اجرای طرح جداسازی آب 
شرب از آب خام در اولویت برنامه های مدیریت 
شهری قرار گرفته است، می گوید: انتقال آب از 
شرق مشهد به سایر مناطق، توزیع عادالنه آب 
متناسب با سطح و نوع گونه، حذف تردد تانکر 
و کاهش ترافیک و آالینده ها، کاهش هدررفت 
آب، مدیریت بهینــه منابع آبی، امکان تزریق 
منابع آبی نامتعارف مانند پساب تصفیه خانه ها 
به شبکه جداسازی و… از جمله دستاوردهای 
این طرح است.او استفاده از گونه های گیاهی 
مقاوم، کم آب طلب متناسب با اقلیم منطقه، 
بازچرخانی آب و استفاده از پساب برای آبیاری 
فضای سبز شهری و تالش برای کاهش تبخیر 

در سطوح فضای سبز و منابع 
روبــاز آب در شــهرها را از 
روش های سازگاری با کم آبی 

می داند.

افزایش اعتبارات برای س
جبران عقب ماندگی ها 

با تمــام این اوصاف به گفته 
کارشناسان این حوزه پروژه 
جداسازی آب شرب از آب خام که از سال 86 
آغاز شده هنوز به 50درصد پیشرفت فیزیکی 
نرسیده و باید در سریع ترین زمان ممکن اجرا 
شود و بی تردید تأمین اعتبارات الزم اصلی ترین 
و نخستین اقدام ضروری برای تحقق این امر 
اســت. البته مدیریت شــهری در دوره پنجم 
تــالش کرده تا توجه بیشــتری به این حوزه 
داشته باشد به طور مثال سال گذشته رئیس 
کمیسیون خدمات شــهری و محیط زیست 
شورای اسالمی شهر مشهد از 26 برابر شدن 
بودجه تأمین آب پایدار برای فضای سبز این 

کالنشهر خبر داد.
محمد حاجیان شــهری گفت: اختصاص این 

مبلغ برای تأمین آب پایدار ویژه آبیاری فضای 
ســبز از مهم ترین اقدام های این دوره شورای 
اســالمی شهر مشــهد اســت و در حالی که 
میانگین بودجه ســاالنه این پروژه از سال 86 
تا ســال گذشته 50 میلیارد ریال بود در سال 
جاری هزار و 2۹0 میلیارد ریال برای این بخش 

اختصاص یافت که موفقیت بزرگی است.
وی اظهار کرد: مصوبه بازچرخانی آب خاکستری 
نیز یکی از مهم ترین اقدام های شورای پنجم در 
حوزه محیط زیست و تأمین منابع آب به شمار 
می رود که طبق این مصوبه پروژه های در حال 
ســاخت موظف به تأمین تأسیسات الزم برای 
بازچرخانی آب خاکستری برای تأمین آب مورد 
نیاز فضای سبز و باغ بام های خود هستند.وی 
گفت: ســاختمان های دولتی نیز در این طرح 
گنجانده شده اند و برای الگوسازی در این برنامه 
ساختمان های شــهرداری در اجرای این طرح 

پیشگام خواهند بود.

کالم آخر س
بنابراین با کنار هم قرار دادن تمام اظهارات به نظر 
می رسد با اجرای طرح هایی چون جداسازی آب 
خام از آب شرب، تکمیل پروژه فاضالب شهری، 
ساخت تصفیه خانه های محلی و انجام اقدام های 
الزم بــرای بازچرخانی آب می تــوان حداقل 
ساالنه 2میلیون مترمکعب آب شرب باکیفیت 
در شهر مشهد صرفه جویی کرد و در مقابل با 
اســتفاده از آب های خاکستری ضمن کاهش 
آالینده هــای ذخایر زیرزمینــی آب با هزینه 
کمتری نیاز آبی فضای سبز شهر را تأمین کرد.

 هویت تاریخی »کدکن«•
 ارزش حفظ شدن دارد

»در بخــش کدکــن 
می شود؛  ایجاد  موزه 
موزه ای بــرای تاریخ 
این شــهر کهن« این 
عنوان خبری بود که 
در  گذشته  سه شنبه 
یا  همین صفحــه و 

منابع خبری دیگر کار شــد. کدکن که شهر اصلی جلگه رخ از 
بخش های چهارگانه نیشابور بوده و اکنون این جلگه و تمام قالع 
آن جزو تربت حیدریه هستند، در پیوستی فرهنگی با نیشابور و 
زاوه کهن قرار دارد. در این میان موقعیت کوهپایه ای این منطقه 
آن را دارای ویژگی هایی متفاوت کرده است  تا آنجا که می توان 
امروز پس از گذشت قرن ها از روزگار رونق نیشابور کهن هنوز به 
واسطه آثار مکشوفه در گوشه کنار کدکن، شمایی از رونق را به 
تماشا نشست. این شهر دارای ظرفیت های فرهنگی باالیی است 
و البته که در پهنه خراسان بزرگ، مناطقی با چنین ویژگی های 
ارزشمند فرهنگی و جغرافیایی کم نیستند که صد البته همه 
نیازمند احیا و مراقبت و نیز دور ماندن از آســیب سودجویان 
هستند و حوزه فرهنگی نیشابور و زاوه نیز همین گونه هستند.

ایده ساخت موزه برای اشیای فراوان یافت شده و یا به جا مانده 
از گذشته در این منطقه که سال ها پیش از سوی برخی از افراد 
فرهنگی این شهر مطرح شده بود قرار است به سرانجام برسد و 

یک امر مهم به شمار می رود.
اما روی ســخن بنده با کسانی است که موضوع تاریخ و هویت 
فرهنگی این منطقه برایشان مهم شده و در پی ایجاد یک موزه برای 
این شهر تاریخی اند؛ رئیس انجمن میراث فرهنگی بخش کدکن، 
امام جمعه محترم، شهردار محترم و اعضای شورای این شهر!

پرسش این است؛ آیا نمی بایست جلو تخریب های بافت تاریخی و 
معماری روستایی که در هجوم نگاه تفاخرآمیز، لوکس طلب عاری 
از هویت و پیوست فرهنگی شهرنشینان در حال تغییر و دگرگونی 
است گرفته می شد تا باغات این دیار که محصول عمده اش آلو و 
آلوچه منحصر به فردش است، با طمع ویالسازی رو به نابودی نرود؟ 
آیا ســازه های آبی و قنوات این منطقــه جزو میراث فرهنگی 
نیست و راه ها و مخفیگاه های کهنش و دژ و قلعه اش که یادآور 
پناهگاه های دوران تاخت و تاز مغوالن و ترکمن هاست و خود 
راوی داســتان های مقاومت مردم این دیار است، نیاز به احیا و 

مراقبت ندارد و نمی تواند جاذبه گردشگری باشد؟ 
یا آن کوچه باغ هایی که در اشــعار دکتر شفیعی کدکنی هم 
متجلی شــده و روزگاری گذرگه دویدن های کودکانه عطار و 
دیگر مشاهیرش بوده، ارزش حفظ شدن ندارد؟ گذرها و کوچه 
باغ های نیشــابور کهن و کدکن برای نسل جدا شده از ادبیات 
نمی تواند بهانه ای باشد برای بازگشت به ظرفیت ادبیات و شعر 

فاخر؟ و آیا این ها همان مقصد گردشگری ادبی نیست؟ 
این مهم، برای کدکن از آن روی ضرورت بیشتری دارد که یکی از 
مفاخر نامی در عالم شعر عرفانی، عطار نیشابوری در آن بالیده است.

به زعم این حقیر، در کنار ایجاد موزه برای گردآوری اشیا و آثار 
تاریخی پراکنده در دیگر موزه ها و دخمه ها، قوانین سختگیرانه ای 
هم در ساخت و سازهای این منطقه صورت گیرد. در کنار ایجاد 
موزه، باید بافت معماری و تاریخی آن را که شکوه آن هنوز هم 
تماشایی اســت، حفظ کرد و از خطر تخریب های سلیقه ای و 

یا طرح های  هادی که نابودگر هویت روستا هستند نجات داد. 
همچنین در کنار جاذبه جغرافیایی و اکوسیستم منطقه، معماری 
خراســانی اش، توجه به ظرفیت وداشته های ادبی مردم جلگه 
رخ، به خصوص پیران فرزانه و کهنسالی که آخرین گنجینه های 
انســانی نسل های پیشــین اند و هر کدام راویان گذشته خاک 
گرفته از تاخت و تازها و آمد و شدهای این دیارند، می تواند زمینه 
جذب گردشگر ادبی را فراهم کند که همه این ها نیازمند توجه 
اهالــی فرهنگی و عملکرد به دور از تبلیغات مقطعی و دوره ای 
مدیران این دیار اســت. شــاید کدکن در طرح های نوسازی و 
ســاخت و ساز های نوین با قوانین و اقدام های مدبرانه هویتی و 
فرهنگی جریان سازی و الگوسازی کند برای دیگر روستاهایی که 

در حال تبدیل شدن به شهر هستند.

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
خراسان رضوی خبر داد

تمدید زمان مسابقه بین المللی •
»دست های پاک«
قدس: مسابقه بین المللی 
دســت های پاک که از 
اسفند ســال گذشته با 
شعار »دســت های پاک 
نجات بخــش زندگــی« 
شــروع به کار کرده بود 
تمدیــد شــد.مدیرکل 

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان رضوی در 
این خصوص گفت: این مسابقه بین المللی که از اسفند سال 
گذشته شروع به کار کرده بود با همه گیر شدن ویروس کرونا تا 
پایان مرداد13۹۹ تمدید شد. ابراهیم زره ساز افزود: مهم ترین 
راه انتقال بیماری ها از طریق دست هاست و این مسابقه تالش 
دارد تا شعار »دست های پاک نجات بخش زندگی« را که یک 
شعار بین المللی است در سطح جامعه تبیین کند. وی یادآور 
شد: با بردن این مسابقه به دل خانواده ها به خصوص کودکان 
و جوانان سعی در فرهنگ سازی این شعار داریم. شایان ذکر 
اســت، کودکان و نوجوانان ۴ تا 18 ســاله در بخش ملی و 
بین المللی تا پایان مرداد 13۹۹ می توانند نقاشی های خود را 
با تکنیک آزاد در صفحه ویژه مسابقه در پرتال اینترنتی کانون 

به نشانی paintfest.kpf.ir بارگذاری کنند.

در مشهد انجام شد
 رونمایی از نقاشی دیواری •

شهید اسماعیل جنگی
رونمایی  مراسم  قدس: 
از نقاشی دیواری شهید 
اسماعیل جنگی با حضور 
و  محله  مــردم  آحــاد 
خانواده شهید در مشهد 

مقدس برگزار شد.
این نقاشی روی دیواری 
به ابعاد 30 متر در خیابان توس 100 که به نام این شــهید 
نام گذاری شــده، نقش بســته است.این مراســم با حضور 
حجت االسالم سیدهادی موســوی پور؛ رئیس بنیاد شهید و 
امــور ایثارگران، محمدصادق جعفری؛ فرمانده حوزه 5 بالل، 
هادی نشاط؛ رئیس شورای روستای شهید جنگی، آحاد مردم، 
خانواده شهید و جانباز حاج اسماعیل کامیاب؛ همرزم شهید 
در مشــهد مقدس برگزار شد.شهید اسماعیل جنگی در 13 
فروردین 1336 در روستای تلغور از توابع مشهد چشم به جهان 
گشود و در یکم خرداد 1365 به مقام رفیع شهادت نائل آمد.

 معاون پرورشی و فرهنگی
 آموزش و پرورش خراسان رضوی خبر داد

برگزاری مجازی مرحله مقدماتی •
مسابقات قرآن، عترت و نماز

حســین پورحســین: معــاون پرورشــی و فرهنگی 
آموزش و پرورش خراسان رضوی از برگزاری مرحله مقدماتی 
مسابقات قرآن، عترت و نماز دانش آموزان و فرهنگیان استان 
به صورت مجازی خبر داد.علیرضا مالک اشرفی در گفت وگو 
با قدس با بیان اینکه امســال به علت شــیوع ویروس کرونا 
نمی توانیم مســابقات را به صورت حضــوری برگزار کنیم، 
افزود: مرحله منطقه ای و شهرســتانی این مسابقات در ۴7 
اداره آموزش و پرورش اســتان پیش از شیوع ویروس کرونا 
به صورت حضوری برگزار شده است و اکنون برای پیشگیری 
از شیوع کرونا در مراحل استانی و کشوری این مسابقات به 

صورت مجازی و برخط برگزار خواهد شد.
وی گفت: این مسابقات در قالب 1۴ رشته برای دانش آموزان 
و برای فرهنگیان در قالب 8 رشــته برگزار خواهد شــد.وی 
ادامه داد: برگزیدگان این مرحله از مسابقه، به مرحله فینال 
مسابقات اســتانی راه خواهند یافت و نفرات برتر در مرحله 
کشوری این مســابقات که بخشی از آن به میزبانی آموزش 
و پرورش خراسان رضوی و به صورت مجازی برگزار خواهد 

شد، به عنوان نماینده استان حضور خواهند یافت.

 باغ تاریخی آسیاب فریمان•
 به واحد گردشگری تبدیل می شود

اداره  رئیس  قدس: 
میــراث فرهنگــی، 
صنایع  و  گردشگری 
فریمــان  دســتی 
مشــارکت  با  گفت: 
و  فرهنگی  میــراث 
کارخانه قند فریمان 
باغ تاریخی آســیاب این شــهر احیا و به واحد گردشــگری 
تبدیل می شود.حســن گیاهی در بازدیدی که به همراه مدیر 
شــرکت گردشــگری کارخانه قند از این باغ داشــت، اظهار 
کرد: باغ آســیاب از جمله باغ هایی اســت کــه در چارچوب 
مکتب باغ های کهن ایرانی طراحی و در دهه 1310 شمسی 
ساخته شــده اســت.او گفت: مذاکرات الزم با مدیر شرکت 
گردشــگری کارخانه قنــد برای مرمت و احیای مشــارکتی 
باغ انجام شــده و به زودی فعالیت اجرایی آن آغاز می شــود.

گیاهی افزود: در تالش هســتیم باغ به بهترین شکل مرمت 
و احیا شــود و به فضای دلپذیری برای گردشــگران و اهالی 
فریمان تبدیل شود. وی یادآور شد: اقدام الزم برای ثبت ملی 
این باغ تاریخی در فهرســت آثار ملی ایران در جریان است.

معاون شهردار مشهد برای بهمن ماه خبرداد
آغاز حفاری تونل خط 4 مترو  •

قدس: معــاون عمران، 
حمل و نقــل و ترافیک 
شهرداری مشهد از آغاز 
حفاری تونل خط ۴ قطار 
شهری مشهد در بهمن 

ماه امسال خبر داد. 
خلیــل اهلل کاظمــی در 
حاشیه بازدید هیئت مدیره شــرکت قطار شهری مشهد از 
محل دپو و اجرای شفت ورودی دستگاه حفار خط ۴ و روند 
عملیات ساخت خط 3 قطار شهری اظهار کرد: اجرای خط ۴ 
قطار شهری مشهد به طول 1۴.5 کیلومتر به عنوان آخرین 
خط مربوط به طرح جامع حمل و نقل شهر مشهد است که از 
انتهای خیابان مهر مادر واقع در خواجه ربیع تا شهرک شهید 

رجایی اجرا خواهد شد.
وی با بیان اینکه خط ۴ در مسیر خود به خط 2 و 3 در میدان 
شهدا و حرم مطهر نیز متصل می شود، افزود: مجوزهای الزم 
برای ساخت این خط از شورای اسالمی شهر و سپس وزارت 
کشــور دریافت و کلنگ عملیات اجرایی آن سال گذشته به 
صورت رسمی با حضور معاون اول رئیس جمهور به زمین زده 

شده است.
معاون عمران، حمل و نقل و ترافیک شــهرداری مشهد بیان 
کرد: قرارداد رسمی اجرای پروژه خط ۴ قطار شهری مشهد، 
اردیبهشــت امســال به پیمانکار ابالغ و عملیات آماده سازی 
شــفت ورودی دســتگاه حفاری برای حفر تونل این خط در 
زمینی به مساحت 2.5 هکتار در خیابان مهر مادر آغاز شده 
است. کاظمی با بیان اینکه در هفت الی هشت ماه آینده شفت 
ورودی تونل خط ۴ آماده و بهمن ماه دستگاه مکانیزه حفاری 
در این محل مستقر خواهد شد، خاطرنشان کرد: طبق برنامه 
ریزی های انجام شده، حفر تونل 1۴.5 کیلومتری خط ۴ قطار 

شهری حدود 3.5 تا چهار سال به طول خواهد انجامید.

 اجرای طرح جداسازی 
آب شرب از آب خام 

در اولویت برنامه های 
مدیریت شهری قرار 

گرفته است
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ســرور هادیان: »طوبی قویدل« متولد 1350 اهل شیروان و 
ساکن مشهد است. 

او در ابتــدای گفت وگو تأکید می کند: بیش از 50 نفر از زنان 
سرپرست و بدسرپرست با من مشغول به همکاری هستند اما 
چشم انداز آینده من حضور بیشتر بانوانی است که برای حمایت 
از خانواده شان متقاضی کار هستند. این بانوی کارآفرین نمونه 
می گوید: همســرم 10 ســال پیش به رحمت خدا رفت و دو 
دختر و دو پســر حاصل زندگی مشترکمان بود. در آن دوران 
من کارم تولید چادر مسافرتی بود و 18 چرخ خیاطی داشتم 
اما همسرم ورشکست شد و هنگامی که فوت شد من وظیفه 
حمایت از چهار فرزندم را برعهده داشتم بنابراین دوباره با یک 

چرخ امانی، خیاطی را شروع کردم.

  شروع کار با یک چرخ خیاطیس
وی با اشــاره به این نکته که طبقه پایین منزلم را تبدیل به 
کارگاه کردم، ادامه می دهد: با کمیته امداد برای مباحث بیمه 
آشنا شــدم و دو وام 5 و 15 میلیون تومانی دریافت کردم. از 
همان ابتدا اعالم کردم توانمندی کار را دارم و هدفم این است 
که به زودی برای اشــتغال زنان بی سرپرست و یا بدسرپرست 
خانواده، فضای امنی را بــه وجود آورم تا آن ها دغدغه تأمین 

هزینه های زندگی را نداشته باشند.
او توضیح می دهد: تا ســال 88 تولید چادر مسافرتی را ادامه 
دادم امــا زمینه خرید آن که کاهش یافــت، وارد بازار تولید 
پوشاک زنانه شدم و به صورت حرفه ای با برند »کروشه« مشغول 
به تولید هستم.طوبی قویدل خاطرنشان می سازد: شروع کارم با 
یک چرخ بود و خودم همه کارهای برش، دوخت و بسته بندی 
را انجام می دادم اما کم کم تعداد کارکنان به کارگاه من اضافه 
شــد و در حال حاضر در کارگاهم حــدود 15زن و در بیرون 
از کارگاه بیــش از ۴0 زن که بیشــتر سرپرســت خانواده یا 

بدسرپرست هستند، با من کار می کنند.

  راهبر شغلی س
از تولیداتش که می پرسم، می گوید: همه پوشاک زنانه را تولید 

می کنم که شامل مانتو، شلوار، بلوز، پیراهن و... است. 

او که ســال گذشــته به عنوان یکی از زنان نمونه کارآفرین 
انتخاب شــده، اظهــار می دارد: راهبر شــغلی هســتم و با 
کمیته امداد همکاری می کنم و بانوانی که متقاضی کار هستند 
به من معرفی می شــوند و پس از مدتی که کارها مورد تأیید 
قرار گرفتند وام به آن ها اعطا می شود و برایشان چرخ و کارگاه 
هماهنگ می کنم و زیرمجموعه خودم می شــوند و برایم کار 

می کنند.
او تأکید می کند: همه کســانی که با من کار می کنند بانوانی 
هستند که بدسرپرست یا بی سرپرســت هستند و زنانی که 
به دلیل اعتیاد همسرشان دغدغه تأمین معاش دارند و یا در 
آستانه طالق هســتند، اولویت دارند. از آن ها می خواهم برای 
طالق قدری بیشــتر تأمل کنند زیرا معتقــدم با کار کردن 

بسیاری از مشکالت آن ها رفع می شود.
این مادر صبور توضیح می دهد: راه اندازی سوله تولید و مرکز 
پخش را در برنامه های آینده دارم و به دلیل آنکه اولویت من 
همیشه مادر بودنم اســت ترجیح دادم فعاًل در طبقه پایین 
منزل کارگاهم دایر باشــد تا در کنار فرزندانم باشم.  او بیان 
می کند: دو دخترم ازدواج کرده اند و دو نوه دارم و پسر بزرگم 

با من همکاری می کند و پسر کوچکم سوم راهنمایی است.
از او درباره گردش مالی اش می پرسم، می گوید: گردش مالی 
ماهانه کاری من بیش از 500 میلیون تومان است اما درآمد 

مالی من به طور متوسط ماهانه 10 میلیون تومان است. 
این کارآفرین برتر درباره داشته هایش می گوید: توانستم منزلی 

دو طبقه بخرم که یک طبقه آن کارگاه اســت، خرید ماشین 
و باغ هم با همین تالش انجام شد، امروز هم می دانم توانایی 
ایجاد یک سوله بزرگ تولید و همچنین تأسیس دفتر پخش 
برایم وجود دارد که این دو کار را  به دلیل آنکه کنار فرزندانم 
باشــم و همچنین بانوان بیشــتری که به صورت خیاط های 
بیرون برهستند، بتوانند امکان همکاری با من را داشته باشند 
به آینده موکول کرده ام اما خوشبختانه بضاعت و امکان این 
کار را دارم و چشم انداز آینده ام تبدیل کار از سنتی به صنعتی 

است. 

  تولید بیش از 500 هزار ماسکس
او همچنیــن تأکید می کند: با شــیوع بیماری کرونا تصمیم 
گرفتم برای مقطعــی کارگاه را تغییر کاربری دهم و این کار 
را برای تولید ماسک انجام دادم و این تغییر کاربری مقطعی 
بــرای کمک به تأمین نیاز جامعه و همچنین کاهش دغدغه 
بانوان همکارم در راستای تأمین هزینه های زندگی شان بود و 
خوشبختانه جزو چند نفر اول تولید ماسک در مشهد بودیم و 

در این مدت بیش از 500هزار ماسک تولید کردیم.

 نذر سالمتس
وی در ادامه خاطرنشان می سازد: در دو ماه تولید ماسک انجام 
شد و از شروع این کار برایم جنبه اقتصادی و درآمدزایی برای 
خودم نداشت و در انتهای کار، تعداد ماسک های باقیمانده را 
به صورت رایگان در حاشــیه شهر بین مردم توزیع کردیم و 
الباقی آن را نیــز به مردم هدیه کردیم که از ابتدا نیتم برای 
این کار کمــک به زنانی بود که با من کار می کنند و دغدغه 
رکود تولید پوشاک زنانه را داشتند و همچنین به عنوان نذر 
سالمت برای اطرافیانم بود.او در ادامه تصریح می کند: در همه 
این سال ها آموختم برای موفق بودن باید تفکر کرد و پس از 
آن باید با افراد مختلف و کاربلد مشورت کرد و سپس تصمیم 
گرفت و در همه مراحل نیز توکل به خدا را فراموش نکرد.وی 
در پایان یادآوری می کند: به نظر من باید هر انسانی باور قوی 
داشته باشد که اگر خودم نقشم را درست انجام دهم خداوند 

نیز بسیار زیباتر مرا حمایت می کند.

گفت وگوی  قدس با یک  بانوی نمونه کارآفرین 

500 هزار ماسک نذر سالمت

مخاطبان گرامی!
در  را  خــود  نظــرات  لطفــاً 
خصوص این مطلب  به شماره 

300072305 پیامک کنید.

گزارشگزارش

هاشم رسائی فر: افزایش قیمت بلیت و خدمات حمل و نقل 
عمومی از 15 خرداد در شــهر مشهد مصوبه شورای شهر را 
دارد کــه پس از آن قیمت خدمات دهی مترو به هزار تومان و 

اتوبوسرانی به 750 تومان برای هر نفر افزایش خواهد یافت.
اگرچه شــورای شهری ها اعالم کردند افزایش قیمت خدمات 
حمل و نقل عمومی پیش از سال ۹۹ برای اجرا از ابتدای سال 
جاری مصوبه گرفته اما به علت شیوع کرونا و شرایطی که وجود 

داشت این مصوبه از نیمه خرداد اجرایی خواهد شد.

غیرمنطقیس تصمیم 
با اعالم این خبر خیلی از مردم به این مصوبه واکنش نشــان 
دادند و گرانی بهای بلیت مترو و اتوبوس را در شــرایط فعلی 
منطقی ندانستند.شهروندی با گالیه از تصمیم شورای شهر در 
این خصوص می گوید: شهرداری و شورای شهر برای بهتر شدن 
اوضاع حمل و نقل و فرسودگی اتوبوس ها چه فکری کردند و 
چه اقدامی انجام دادند که حاال باید مردم زیر بار افزایش بهای 

بلیــت هم بروند. من که یک کارگر هســتم و هر روز به امید 
رفتن به سر کار از خانه بیرون می زنم در این اوضاع اقتصادی 
فعلی چطور باید عالوه بر آشفته بازار قیمت اجناس، هزینه های 
حمل و نقل داخل شهری نیز افزایش پیدا کند. کاش مسئوالن 

فکر دیگری برای این موضوع می اندیشیدند.

همدلی برای همهس
شهروند دیگری با اشاره به این موضوع که با شیوع کرونا همه 
دست به دســت هم دادند تا در اوضاع بد اقتصادی خیلی از 
مشکالت حل بشود و مردم تقریباً همه برای این موضوع بسیج 
شــدند، گفت: چطور مسئوالن شــهری با نصب بیلبوردهای 
تبلیغاتی در ســطح شــهر آن هم به صورت گسترده مردم را 
تشویق به همدلی و همراهی با همدیگر در این شرایط می کنند 
اما زمانی که وقت همراهی خودشان می رسد چشمشان را به 
روی همه چیز می بندند و مصوبه هایی این چنینی برای مردم 
صادر می کنند. انصاف و همراهی برخی از مسئوالن به اندازه 

همین مردم نیست که فکر نمی کنند با هر افزایشی هر چند 
اندک، فشاری مضاعف روی قشر ضعیف جامعه می آید و آن ها 

دچار سختی می شوند.
فرد دیگری گالیه مند است و می گوید: کدام مسئول و شورای 
شــهری در مشهد ســراغ دارید که برای سفر درون شهری از 
اتوبوس یا حتی مترو اســتفاده کند؟ اگر آقایان مجبور بودند 
برای سفر در شهر از اتوبوس های فرسوده موجود استفاده کنند 
کــه در این هوای گرم برخی از آن ها بدون کولر و سیســتم 
سرمایشی هستند مطمئن باشید پیش از گرانی بلیت فکری به 
حال تجهیز اتوبوس ها می کردند و هیچ وقت راضی به افزایش 

بلیت با شرایط فعلی نمی شدند.

گالیه شهروندان از افزایش قیمت حمل و نقل درون شهری در مشهد
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روی خط خبرروی خط خبر
پس از گذشت سه ماه از شیوع ویروس کرونا

نخستین پرواز از افغانستان به مقصد •
مشهد انجام شد

پرواز  نخســتین  قدس: 
مقصد  به  افغانســتان  از 
مشهد با استقبال فعاالن 
اقتصادی و اجتماعی انجام 

شد.
مدیــرکل فرودگاه هــای 
خراسان رضوی گفت: پس 

از گذشــت سه ماه از شــیوع ویروس کرونا، نخستین پرواز از 
کشور افغانستان به مقصد مشهد با استقبال جمعی از فعاالن 
اجتماعی و اقتصادی شرق کشور با بسته های مواد بهداشتی و 

گل از مسافران افغانستانی انجام شد.
محمود امانی بنی افزود: پیش از این پرواز نیز یک پرواز شامل 
کمک های بهداشتی  مردمی هموطنانمان  برای مقابله با شیوع 

کرونا به کشور افغانستان ارسال شد.

بازگشایی ۳۰۸ باشگاه بدنسازی مشهد•
هیئت  رئیــس  قدس: 
اندام  پرورش  و  بدنسازی 
خراســان رضوی گفــت: 
باشــگاه  تاکنــون ۳۰۸ 
بدنسازی در سطح مشهد 
مدارک خــود را به اداره 
این شهر  ورزش وجوانان 

تحویل داده اند و فعالیت خود را از روز سه شنبه ششم خرداد 
آغاز کردند.

ســروش پورآزاد در خصوص بازگشایی باشگاه های بدنسازی 
افــزود: پس از اینکه در جلســه ســتاد کرونای اســتانداری 
خراسان رضوی، باشــگاه های بدنسازی نیز اجازه آغاز فعالیت 
کســب کردند مقرر شــد پس از ثبت نام در سامانه سالمت، 
پرکردن تعهدنامه هیئت پزشکی ورزشی و تحویل مدارک به 
اداره ورزش و جوانان شهرستان ها، از روز ششم خرداد باشگاه ها 

در خراسان رضوی بازگشایی شوند.
وی با بیان اینکه یک هزار و ۴۰۰ باشــگاه بدنسازی در استان 
فعالیت دارند، ادامه داد: نیمی از این باشگاه ها در شهر مشهد 

قرار دارند.
رئیس هیئت بدنسازی و پرورش اندام خراسان رضوی به ایرنا 
گفت: اگر در باشگاه های ورزشی پروتکل های بهداشتی رعایت 
نشود، باشگاه ها جزو اماکن پرخطر به شمار می روند، به همین 
خاطر از باشگاه داران می خواهیم ابتدا شرایط بازگشایی را طی 
کنند و پس از آن برای حفظ سالمتی خود و دیگر شهروندان 

به نکات بهداشتی توجه کنند.
پورآزاد با اشاره به بازرسی های مستمر اداره کل ورزش و جوانان 
خراســان رضوی و دانشگاه  علوم پزشکی مشهد از باشگاه های 
بدنسازی، افزود: در صورت مشاهده هر گونه تخلفی با خاطیان 
به شدت برخورد خواهد شد، چراکه اولویت اداره کل ورزش  و 
جوانان خراسان رضوی و هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان، 

حفظ سالمت ورزشکاران و مراجعه کنندگان به باشگاه هاست.

مجوزی برای افزایش شهریه  باشگاه ها داده نشدهس
خبــر دیگــری حاکــی اســت، مدیــرکل ورزش و جوانان 
خراسان رضوی در گفت وگویی اعالم کرد: افزایش شهریه های 
باشــگاه های ورزشی مستلزم شرایط خاصی است که در حال 

حاضر فراهم نیست.
فرزاد فتاحی افزود: هیچ مجوزی برای افزایش شهریه ها داده 
نشده است. افزایش شهریه ها مستلزم شرایط خاصی است که 
در حال حاضر فراهم نیست. در خصوص تسهیالتی که قرار بود 
به باشگاه ها پرداخت شود نیز تمام باشگاه ها را ثبت کردیم، به 
همه باشگاه داران نیز ابالغ کردیم در سامانه کارا ثبت نام کنند، 
ولی مسئولیت پرداخت تسهیالت با وزارت کار و رفاه اجتماعی 

است.
وی در خصــوص آغــاز فعالیــت رشــته های ورزشــی در 
خراســان رضوی اظهار کرد: با اعــالم وزارت ورزش و جوانان، 
فعالیت ورزشــی در تمامی رشته ها در شهرهایی که وضعیت 
ســفید دارند بالمانع است، اما در شهرهایی که وضعیت زرد و 
قرمز دارند در رشته های همچون کشتی، جودو، تکواندو، رزمی، 
کونگ فو و بوکس )رشته هایی که برخورد فیزیکی دارند( ممنوع 

است و در دیگر رشته ها می توانند فعالیت خود را آغاز کنند.
مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی تصریح کرد: بازگشایی 
تنها استخرهای روباز در شهرهای با وضعیت زرد  و قرمز مجاز 

است.
وی ادامه داد: به همه باشگاه داران در شهرستان ها تأکید شده 
پروتکل  هایی که وزارت بهداشت اعالم کرده را باید رعایت کنند 

و بازرسی نیز در سه مرحله صورت می گیرد.

 کشف دو شیء تاریخی•
از منزلی در رشتخوار

قدس:مدیرمیراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی 
شهرســتان رشــتخوار از 
کشف دو شیء تاریخی در 

این شهرستان خبر داد.
کاظم کامیاب افزود: این دو 
شیء تاریخی توسط پلیس 

آگاهی شهرســتان رشتخوار از منزل متهمی که پرونده قضایی 
داشت، کشف شد.

وی یادآور شــد: طبق هماهنگــی و تعامل انجام شــده، با 
همکاران  نیروی انتظامی شهرســتان این اشیا که شامل یک 
عدد پی  ســوز و یک عدد ظرف فلزی است برای کارشناسی 
به اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان 

تحویل شد.

یک مقام مسئول خبر داد
۸ کشته و مصدوم در تصادف وانت پیکان •

با پراید
 قدس: در پــی برخورد 
در  خودرو  دســتگاه  دو 
حاشیه شــهر مشهد دو 
نفر جان خود را از دست 

دادند.
مســئول روابط عمومی 
مرکز مدیریت حوادث و 
فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: برخورد 
خودرو وانت پیکان با پراید در اطراف مشهد دو کشته و ۶ مصدوم 

به جا گذاشت.
علیشــاهی با بیان اینکه  این حادثه سه شنبه شب گذشته در 
منطقه پنجتــن و ۲۰ کیلومتری مشــهد رخ داد، افزود: برای 
امدادرســانی این حادثه سه دستگاه آمبوالنس اورژانس ۱۱۵ و 

یک دستگاه اتوبوس آمبوالنس به محل حادثه اعزام شد.
مســئول روابط عمومی مرکز مدیریت حــوادث و فوریت های 
پزشــکی دانشگاه علوم پزشــکی مشــهد ادامه داد: دو نفر از 
مجروحان این حادثه به بیمارستان شهید هاشمی نژاد مشهد و ۶ 
نفر به بیمارستان شهید کامیاب این شهر انتقال یافتند که دو نفر 

از آنان بر اثر شدت جراحات جان خود را از دست دادند.

غیرمجاز • قرص  عدد  ۳1هزار   کشف 
در اتوبوس

قرمـــز:  خــــط 
مــي  نتظا ه ا ند ما فر
از  نهبندان  شهرســتان 
عدد  ۳۱هــزار  کشــف 
قرص غیرمجــاز در این 

شهرستان خبر داد.
سرهنگ احسان رحیمي 
اظهار کرد: مأموران انتظامي شهرستان نهبندان هنگام کنترل 
خودروهاي عبوري به یک دســتگاه اتوبوس مشــکوک و برای 

بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.
 فرمانده انتظامي شهرستان نهبندان افزود: مأموران در بازرسی 
از این خودرو، ۳۱ هزار عدد قرص غیرمجاز که به طرز ماهرانه اي 

جاسازی شده بود را کشف کردند.
این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: در همین راستا خودرو توقیف و 

یک متهم با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفي شد.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی تشریح کرد
انهدام باند بین المللی قاچاق موادمخدر •

قرمـــز:  خــــط 
مــی  نتظا ه ا ند ما فر
از  خراســان جنوبی 
بین المللی  بانــد  انهدام 
و  موادمخــدر  قاچــاق 
کشــف بیــش از ۸۱9 
کیلوگــرم موادمخدر در 
عملیات مشترک پلیس خراسان جنوبی و سمنان در شهرستان 

»شاهرود« خبر داد.
سردار مجید شــجاع در این  رابطه اظهار کرد: مأموران پلیس 
امنیت عمومی  خراســان جنوبی اطالعاتی دریافت کردند که 
اعضای یک باند بین المللی و بســیار حرفه ای قاچاق موادمخدر 
قصد دارند مقادیر زیادی مواد افیونی را به شهرهای مرکزی کشور 
منتقل کنند که دستگیری سوداگران مرگ و کشف مواد مخدر 

به صورت ویژه پیگیری شد.
فرمانده انتظامــی  خراســان جنوبی بیان کرد: رصد و اشــراف 
اطالعاتی مأموران پلیس در خراسان جنوبی حاکی از این بود که 
قاچاقچیان موادمخدر با یک وانت و دو خودرو سواری پژو در حال 
حمل موادمخدر به شهرهای مرکزی کشور هستند و وارد حوزه 
سرزمینی استان سمنان شده اند که بالفاصله موضوع به پلیس 
موادمخدر ســمنان اعالم و تیم های ویژه مبارزه با موادمخدر از 
خراسان جنوبی و سمنان برای دستگیری سوداگران مرگ اعزام 

شدند.
این مقام ارشــد انتظامی ادامه داد: مأموران خودروهای حامل 
موادمخدر را در حوالی شهرستان شــاهرود مشاهده کرده که 
طی عملیات مشترک پلیسی هر سه خودرو توقیف و در بازرسی 
از آن ها ۵۰۴ کیلــو و۳۰۰ گرم تریاک و ۳۱۵کیلو و ۶۰۰ گرم 

حشیش کشف شد.
سردار شجاع تصریح کرد: در این عملیات چهار نفر از اعضای این 
باند دستگیر شدند که دو نفر از متهمان با هم برادر هستند. از 
ســوی دیگر مدتی پیش سه برادر دیگر که آن ها هم از اعضای 
اصلــی این باند بین المللی  مواد مخدر بودند در ســه عملیات 
جداگانه در ماه های گذشــته با مقادیر زیادی موادمخدر توسط 

پلیس خراسان جنوبی دستگیر و روانه زندان شده بودند .

حمام • داخل  در  بنزین  با  رنگ  ترکیب 
حادثه آفرید

نیشابور / خبرنگارقدس: 
رقیق کردن رنگ با بنزین 
موجب  حمام  فضای  در 
انفجار و سوختگی دو نفر 

در نیشابور شد.
به گــزارش خبرنگار ما، 
جوانی که مشغول رنگ 
زدن اتاق خواب خود بود وقتی برای رقیق کردن رنگ با بنزین 
از فضای بسته حمام استفاده کرده بود، متأسفانه با قرار گرفتن 
آبگرمکن ایستاده در محیط حمام، موجب ایجاد کپ انفجاری و 

سوختگی این فرد و برادر هفت ساله اش شد .
با اعالم این حادثه به سامانه ۱۲۵ بالفاصله یک تیم از آتش نشانان 
ایستگاه ۲ به محل اعزام شدند و آتش ایجاد شده را با استفاده از 

یک خاموش کننده دستی خاموش کردند .
امیر جوریان، مدیر فنی و عملیات سازمان که خود در لحظات 
اولیه در محل حادثه حاضر شده بود، گفت: با وجود اینکه بارها 
به مردم تأکید شده برای جلوگیری از گازگرفتگی به هیچ عنوان 
آبگرمکن در محیط حمام نصب نشــود، ولی باز هم مشــاهده 
می کنیم که این کار توسط برخی افراد صورت می گیرد و موجب 

به خطر انداختن جان ساکنان منازل می شود .
وی اظهار کرد: در اثر این حادثه یک جوان ۲۰ ساله و یک کودک 
هفت ساله دچار سوختگی شده بودند که توسط تکنسین های 
اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان انتقال یافتند. همچنین شیشه های 

اتاق شکسته و داخل اتاق دودزده شده بود.

عقیل رحمانــی: رئیس پلیس فتا اســتان 
 خراســان رضوی از انهــدام بانــد کالهبرداری 
چند ده میلیــاردی فضای ســایبری، فروش 

مال غیر و  پولشویی خبر داد.
سرهنگ جواد جهانشــیری، رئیس پلیس فتا 
استان خراسان رضوی در تشــریح این پرونده 
انتظامی گفت: با شکایت چند تن از شهروندان 
مشــهدی و ارائــه مرجوعه قضایی از ســوی 
دادسرای رسیدگی به جرایم رایانه ای، مبني بر 
انجام خرید در شبکه اجتماعی اینستاگرام و واریز 
وجه به حساب اعالم شده، عدم دریافت هر گونه 
کاال و همچنین عدم پاسخگویی عامالن این اقدام 
پس از دریافت وجه به پلیس فتا، رسیدگي به 
موضوع در دستور کار کارشناسان دایره عملیات 

ویژه قرار گرفت.
ســرهنگ جهانشــیری در ادامه عنوان کرد: از 
سویی دیگر تعدادی از شهروندان با مراجعه به 
پلیس فتا استان از انسداد حساب خود توسط 
دادسرای رسیدگی به جرایم رایانه ای متعجب 
بوده و درخواست رسیدگی به موضوع را داشتند.

این مقام انتظامی افزود: شــاکیانی که حساب 
آن ها با دســتور قضایی مسدود شده بود، اقدام 
بــه فروش گوشــی موبایل آکبنــد به صورت 
غیرحضوری کرده بودند و حتی آن ها خریدار را 
ندیده و کاالی فروخته شده را با پیک به نشانی 
خواسته شده ارسال کرده بودند. از همین رو با 
توجه به ارائه مســتندات از سوی شکات، ظن 
کارشناسان پلیس فتا به این سو رفت که میان 
پرونده متشکله با موضوع کالهبرداری و باندي 
در قالب شبکه اي گسترده و فعالیت مجرمان در 
سایت هاي واسطه گر نظیر دیوار و شیپور ارتباطی 

وجود دارد.
رئیــس پلیــس فتا اســتان 
خراســان رضوی تصریح کرد: 
در بررســی اظهارات اولیه از 
مالباختگان مشخص شد افراد 
قربانــي در تبلیغات پیج های 
و  اینســتاگرام  پرمخاطــب 
شبکه هاي اجتماعي با کاالیي 
زیر قیمت  بازار مواجه شده و 
در خریدی هیجاني وجوه خود 
را به حساب اعالم شده واریز 
کــرده و پس از اینکه متوجه 
شدند کاالیي در کار نیست، 

به شکایت در مرجع قضایی )دادسرای رسیدگی 
به جرایم رایانه ای( برای پیگیری حقوق تضییع 

شده خود مبادرت کردند.
وی در ادامه شــیوه این کالهبرداري پیچیده، 

عنوان کرد: در میان شاکیان 
چشــم  به  تاکســي  راننده 
مي خــورد که ادعا داشــت 
حساب بانکی اش در اثر واریز 
وجه با منشأ سرقتی توسط 
مســافرنمایی که مدعی بود 
برای واریز وجه بیمارســتان 
همسرش نیاز به کارت بانکی 

دارد، مسدود شده است.
جهانشــیري اضافــه کرد : 
در ادامــه اقدام هــای فنی و 
شــبانه روزی تیم های پلیس 
فتــا به ســرانجام رســید و 
کارشناسان پلیس فتا رد متهمان باند سرقت و 
پولشویي در فضاي سایبري را شناسایي و در پی 
چندین عملیــات هماهنگ چهار نفر را در این 

زمینه دستگیر کردند.

وی ادامه داد: سه متهم که نوجوان و داراي ۱7 
سال سن بودند پس از مواجهه با ادله غیرقابل 
انکار، جرم خود را پذیرفتند و گرفتار شــدن در 
دام شرط بندي و قمار را، عامل اصلی ورود خود 

به این راه اعالم کردند.
آن ها همچنین مدعی شدند براي بدست آوردن 
پول بیشتر و شرکت در شرط بندي و قمارهای 
کالن به صورت اینترنتي دست به کالهبرداري 
به شکل مذکور زده اند. پس از جمع بندی ماجرا، 
متهمان پرونده با دستور مقام قضایي راهي کانون 

اصالح و تربیت شدند.
رئیس پلیس فتا استان خراسان رضوی افزود: از 
سوی دیگر متهم۲۶ ساله ای شناسایی شد که 
نقش مالخر را داشت و با رؤیت شواهد فنی و ادله 
غیرقابل انکار، جرم خود را پذیرفت و اعتراف کرد 
کاالهایي که کالهبرداران با روش های متفاوت 
کالهبرداری بدســت آورده بودند، به یک سوم 

قیمت بازار از آن ها خریداري کرده است .
سرهنگ جهانشیری با اشــاره به مدت زمان، 
تعداد و میزان کالهبــرداري صورت گرفته در 
چرخه فعالیت باند کالهبرداري در فضاي مجازي 
اضافه کرد: کارشناسان پلیس فتا استان براساس 
مدارک بدســت آمده معتقد هستند این افراد 
حدود دو سال با همین شیوه دست به اقدام های 
مجرمانه زده و در این زمینه چند ده میلیارد ریال 
هم به جیب زده اند که تحقیقات تکمیلی در این 

زمینه ادامه دارد.
وی در توصیــه کاربــردی به کاربــران فضای 
سایبری تأکید کرد: هر گونه خرید و فروش در 
سایت هاي واسطه گر، منوط به احراز اصالت کاال 

و شخص خریدار و فروشنده است.

باز هم طعمه ها از »دیوار« و» شیپور« انتخاب شدند

کالهبرداری برای قمار بزرگ!

 تعدادی از شهروندان 
با مراجعه به پلیس فتا 

استان از انسداد حساب 
خود توسط دادسرای 

رسیدگی به جرایم 
رایانه ای متعجب بوده و 
درخواست رسیدگی به 

موضوع را داشتند

بــرشبــرش

آب و هواآب و هوا
  ماندگاری هوای گرم•

قدس: بر اساس تحلیل نقشه ها و مدل های هواشناسی طی ۴۸ 
ساعت آینده ضمن ماندگاری هوای گرم ،افزایش سرعت وزش 
باد گاهی وزش باد شدید و گرد و خاک با احتمال بروز خسارت 
به ویژه در نیمه شرقی استان پدیده جوی غالب خواهد بود. از روز 

شنبه آینده از شدت ناپایداری ها کاسته خواهد شد.
هوای امروز و فردای مشهد هم غالباً صاف  گاهی وزش باد شدید  

با احتمال گردوخاک پیش بینی شده است.
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چرا واردات  بی رویه  »جو« انجام  می شود؟س
هر سال  موقع  خرمن  که  زمان  فروش  محصول  است، واردات  بی رویه  جو انجام  می شود و تالش  
یکساله  ما کشاورزان  هدر می رود و ما نفس های  آخر را می کشیم. در لحظات  پایانی  یک  سؤال  

داریم، چرا دولت  به جای  تولیدکننده، از تاجران  واردکننده با چنگ  و دندان  حمایت  می کند؟
۹15...2۹۸6

فکری برای ترافیک میدان والیت بکنیدس
لطفاً فکــری برای ترافیک میــدان والیت 
بکنید. وقتی چراغ قرمز می شــود ترافیک 
وحشتناک است، اما وقتی چراغ چشمک زن 

است، ترافیک روان می شود.
۹۳۸...1۴52

لطفاً تا دیر نشده کاری کنیدس
قابــل  توجه شــهرداری منطقــه ۵، پارک 

مدافعان حرم در این ایام کرونایی شــب ها 
جای ســوزن انداختن نــدارد و هیچ فاصله 
اجتماعی هم رعایت نمی شــود. لطفاً تا دیر 

نشده کاری کنید.
۹15....2۰12

چرا دادستانی اجازه می دهد؟س
چرا دادستانی اجازه می دهد کوه های اطراف 

مشهد منفجر و تبدیل به برج شوند؟ این کوه ها برای مشهد مانند میخی در مقابل زلزله هستند.
۹۳6...521۴

راهنمایی و رانندگی لطفاً پیگیری کندس
ســتوان دوم نیروی انتظامی ســرچهارراه ورزش بیش از اندازه مردم را جریمه می کند؛ لطفاً 

پیگیری نمایید.    
۹15...۳571

رخ  رد   رخرخ  رد   رخ

ابوالحسن صاحبی: وضعیت تأسفبار محورهای مواصالتی 
صالح آباد به تربت جام و مشــهد، سال هاست که صدای مردم 
این شهرستان محروم و مرزی را درآورده به طوری که گوش 
مسئوالن امر به آن بدهکار نیست و همت و اراده ای هم در کار 

نیست که این مشکل را حل کند. 
یک شهروند صالح آبادی در این باره می گوید: وضعیت جاده های 
محور صالح آباد آن قدر نامناسب و پر از چاله  و دست انداز است 
که سبب گالیه مندی شدید و ۱۰۰درصدی رانندگان عبوری 
شده، اما مسئوالن به جای حل مشکل، همچنان کمبود بودجه 

و... را بهانه تراشی می کنند.
وی ضمن قدردانی از روزنامه قدس که بارها به این مشــکل 
پرداخته، می افزاید: سال هاســت در این جاده ها شــاهد تردد 
بســیاری از خودروهای سنگین و ســبک اهالی از این مسیر 
هســتم، اما این محورها متأســفانه از اســتاندارد و وضعیت 
مناسبی برخوردار نیستند و برخالف تصادفات دلخراشی که 
در این محورها صورت می گیرد باز هم مسئوالن به این مسئله 

حیاتی بی تفاوتند و موجب هزینه های جانی و مالی گزافی برای 
شهروندان شده است.

جمعی از رانندگان هم به خبرنگار ما می گویند: لطفاً بار دیگر 
هم این مطالبه بحق مردم خطه مرزی را به گوش مســئوالن 
استانی و کشوری برسانید تا شاید پس از گذشت سال ها تلفات 
جانی و مالی مردم، آن ها به خود آیند و برای حل مشکالت این 

محورها چاره اندیشی کرده و تدبیری بیندیشند. 
آنان می گویند وضعیت جاده های صالح آباد بســیار نامناسب 
است و به عبارتی می توان گفت جاده های این شهرستان نوعی 

راه مالرو و قتلگاه انسانی است.  
یک شهروند هم خاطرنشــان کرد:جاده های صالح آباد از نظر 
زیرساختی و عالئم بسیار نامناســب و مشکل ساز است و به 
واســطه کاری که دارم بایــد در طول هفته چندین بار از این 
مســیر تردد کنم،  اما متأسفانه با مشــکالت و دردسرهای 

بسیاری مواجه ام.
یکی از رانندگان تأکید کرد: دست انداز های ناهموار، چاله های 

فراوان و وضعیت نامناســب جاده های صالح آباد ســبب شده 
خودروهای مردم به شدت آسیب ببینند به طوری که اگر چند 
بار از این محورها عبور کنید باید جلوبندی و الســتیک های 

ماشینتان را تعمیر و تعویض کنید.
وی خاطرنشــان کرد: با توجــه به تازه تأســیس بودن این 
شهرستان شــاید از فرماندار زیاد گالیه ای نباشد، اما از سایر 
مسئوالن ذی ربط بیشتر از این انتظار می رود که چرا بیش از 
۴۰ ســال است هنوز هیچ اقدام اساسی برای رفع این مشکل 

نشده است.

شهروندان صالح آبادی برای چندمین بار در گفت وگو با قدس انتقاد کردند

به نام جاده، به کام مکانیک

گزارش جیبیگزارش جیبی

خط قرمز: فرمانده انتظامی شهرستان نیشابور از شناسایي و دستگیري متهم اصلي سرقت هاي 
سریالي خودروهاي سواری پراید در این شهر خبر داد. 

 ســرهنگ حسین دهقانپور گفت: در پی شکایت تعدادي از شهروندان مبنی بر سرقت خودرو 
در سطح شهرستان نیشــابور، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس 

آگاهی قرار گرفت .

وي خاطر نشان کرد : در بررسي هاي اولیه و میداني مشخص شد هدف سارق در این سرقت ها 
فقط خودروهای سواري پراید بوده  که از سطح شهر نیشابور سرقت شده است.

این مقام انتظامي خاطرنشــان کرد: مأموران انتظامي تحقیقات تخصصي خود را در ردزني این 
سرقت ها آغاز کردند و در ادامه تحقیقات فنی و پلیسی به یکی از سارقان حرفه ای و سابقه دار  

مظنون شدند. 
سرهنگ دهقانپور اظهار کرد: کارآگاهان پس از بررسي هاي گسترده خود رد متهم فراري را در 
شهرستان چناران پیدا کردند و پس از اخذ نیابت قضایی و انجام هماهنگی های قانونی این فرد 

را در اقدامي ضربتي دستگیر و براي تحقیقات بیشتر به پلیس آگاهی نیشابور منتقل کردند.
سرهنگ دهقانپور تصریح کرد : متهم در مواجهه با ادله و مستندات پلیسی تاکنون به ۴۰ فقره 
سرقت خودرو پراید در شهرستان های نیشابور، مشهد و تربت حیدریه اعتراف کرده است. متهم  
بیان کرد: خودروهای پارک شــده در نقاط خلوت و تاریک به مدت طوالنی که بدون تجهیزات 

ایمنی بودند را به سرقت مي برده است.
وی افزود: با توجه به اینکه متهم به دلیل ســرقت خودرو تحت تعقیب پلیس آگاهی اســتان 
و شهرســتان های دیگر استان خراسان رضوی نیز اســت، تحقیقات از او به منظور کشف سایر 

سرقت های احتمالی دیگر ادامه دارد .
فرمانده انتظامي شهرستان نیشابور در پایان با بیان اینکه اکثر سرقت ها مربوط به خودروهاي فاقد 
تجهیزات ایمني است، به شهروندان توصیه کرد: وسایل نقلیه را به تجهیزات ایمني تجهیز و از 

پارک خودرو در نقاط  خلوت و تاریک به مدت طوالني پرهیز کنند.

پایان تحرکات مجرمی که در سه شهر جوالن می داد

سارق 40 فقره خودرو در تور پلیس

حادهث روزحادهث روز



خبرخبر خبرخبر

 بهره برداری از ۲۶۰ واحد مسکونی •
تیپ ۲۹۲ زرهی دزفول

واحد   ۲۶۰ دزفــول: 
مســکونی تیــپ ۲۹۲ 
آیینی  در  دزفول  زرهی 
با حضور فرمانده نیروی 
جمهوری  ارتش  زمینی 
اســامی به بهره برداری 

رسید.
سرهنگ بابک جائیان علیزاده با بیان اینکه این طرح با وجود 
تحریم ها و کمبود بودجه در سطح ملی اجرا شده است، افزود: 
پروژه مهر والیت ۲۶۰ واحدی قمر بنی هاشم توسط شرکت 
عمران آبشــار اسپادانا اجرا شده اســت. وی اظهار کرد: این 
واحدهای مسکونی در راستای تأمین مسکن کارکنان و ارتقای 

سطح معیشت و منزلت آن ها ساخته شده اند.

 آغاز طرح ضربتی برخورد پلیس•
 با خودروهای هنجارشکن

ضربتی  طرح  اصفهان: 
بــا  پلیــس  برخــورد 
هنجارشکن  خودروهای 
در محدوده هــای درون 
استان  برون شــهری  و 

اصفهان آغاز شد.
ســرهنگ محمدرضــا 

محمــدی، رئیس پلیس راهور اســتان اصفهان با اشــاره به 
آغاز طرح ضربتی برخورد پلیس با خودروهای هنجارشکن، 
اظهــار کرد: با همکاری مأموران نیــروی انتظامی در تمامی 
محدوده های درون شهری و برون شهری استان با خودروهای 

هنجارشکن برخورد می شود.
وی با اشــاره به اینکه بر اساس قانون و دستور قضایی اعمال 
قانون، توقیف و استانداردســازی در انتظار رانندگان خاطی 
خواهد بود، تصریح کرد: به مالکان خودروها توصیه می شود در 
صورت تغییر در استانداردها پیش از هر گونه برخورد و اقدام 

قانونی نسبت به رفع عیب اقدام کنند.

 ساعت کاری تمامی کارکنان •
در استان ها ابالغ شد

تهران: بخش نامه جدید 
کاری  ســاعت  تغییــر 
و الــزام حضــور تمامی 
از  اداره ها  کارکنــان در 
سوی ســازمان اداری و 
اباغ  کشور  استخدامی 
شد. ساعت کاری روزانه 

کارکنان دســتگاه های اجرایی در تهران و استان ها با رعایت 
تبصره ۳ ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشــوری از ساعت 
۷:۳۰ تا ۱۴:۳۰ خواهد بود و هر گونه تغییر در ساعت فعالیت 
کارکنان دســتگاه های اجرایی اعم از ملی و اســتانی صرفاً با 

تصویب ستاد ملی مقابله با کرونا تعیین و اباغ خواهد شد.
در اســتفاده از خدمات کارکنان به صورت دورکاری، بانوان 
دارای فرزند خردسال و کارکنانی که در گروه های آسیب پذیر 

قرار دارند، در اولویت خواهند بود.

 تصمیمی برای بازگشایی غارها •
در کشور گرفته نشده است

معاون محیط  سنندج: 
 زیســت طبیعی و تنوع 
زیستی سازمان حفاظت 
محیط  زیست گفت: پس 
از شــیوع ویروس کرونا 
غارها و نمایشــگاه های 
محیط زیست در کشور 

تعطیل شــدند و تاکنون هم تصمیمی برای بازگشایی آن ها 
گرفته نشده است.

کیومرث کانتری اظهار کرد: پس از شــیوع ویروس کرونا از 
تمام مدیران اداره های محیط زیست استان ها خواسته شد که 
نســبت به تعطیلی غارهای تاریخی اقدام کنند و این کار در 
کل کشور انجام شــد.وی اضافه کرد: امکان ورود ویروس به 
غارها و باقی ماندن آن در محیط ســرد و مرطوب این مکان 
برای مدت طوالنی و سپس انتقال آن توسط خفاش ها وجود 
دارد؛ بنابراین تاکنون تصمیمی برای بازگشایی آن ها گرفته 

نشده است.

 مسافران به هتل نیامدند، •
در چادر و ویال ماندند

مازندران: رئیس جامعه هتلداران اســتان مازندران گفت: 
وضعیت ســفر به این اســتان در تعطیــات عید فطر لجام 

گسیخته تر از تعطیات نوروز بود.
جمشید سلطان مرادی گفت: کنترل و نظارتی در سفرها نبود، 
همه چیز به شعار ختم شده است. جمعیت در سواحل موج 
می زد، حتی همین حاال که تعطیات عید فطر تمام شــده 
است. مردم در ساحل و جنگل چادر زده اند، درحالی که وزیر 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اعام کرده بود برپا 
کردن چادر مسافرتی ممنوع است.وی افزود: فقط ۲۰ درصد 
جمعیتی که به مازندران ســفر کرده بودند، در هتل ها اقامت 

داشتند و بیشتر مردم ویا و خانه شخصی اجاره کردند.

 ۴۰ هزار نفر در فارس •
بیش از یک دفترچه بیمه دارند

فارس: مدیرکل بیمه سامت اســتان فارس گفت: در حال 
حاضر ۴۰ هزار نفر در استان بیش از یک دفترچه بیمه دارند و 

بر حسب نوع خدمت، هر بار از یکی استفاده می کنند.
فرهاد لطفی گفت: داشتن بیش از یک دفترچه بیمه عاوه بر 
هدررفت بودجه ها و تضییع حق دیگران، آمار و ارقام ها برای 
برنامه ریزی در حوزه درمانی و بیمه ای را نیز دچار مشکاتی 
کــرده اســت.وی ادامــه داد: از بیمارســتان های خصوصی 
می خواهیم که عمل ها و خدمات غیر ضروری را در لیســت 
انتظار قرار داده و موارد ضروری تر را ســریع تر انجام دهند تا 
بودجه ماهانه ای که بیمه سامت به هر بیمارستان اختصاص 

می دهد، جوابگو باشد.

 هجوم ملخ های صحرایی نابالغ•
 به سیستان و بلوچستان

زاهدان: رئیس ســازمان 
جهاد کشاورزی سیستان 
و بلوچســتان گفت: پس 
از هشدارهای سازمان فائو 
از  توجهی  قابل  جمعیت 
ملخ هــای صحرایی نابالغ 
از سوی کشورهای عربی و 
پاکستان وارد این استان شده اند.غام حیدر زورقی اظهار کرد: این 
ملخ ها برای رسیدن به بلوغ خود نیاز به تغذیه فراوان دارند که این 
امر می تواند زیان های جبران ناپذیری به مراتع و مزارع کشاورزی 
سیســتان و بلوچستان وارد کند.وی ادامه داد: به مدیریت جهاد 
کشــاورزی شهرستان های سیستان و بلوچســتان تأکید شده 
تا امکانات ضروری را فراهم کنند و با مشــارکت کشــاورزان در 

سریع ترین زمان ممکن با این آفت خطرناک مبارزه شود.

مساجد اجازه برگزاری مراسم ختم ندارند•
مدیرکل  کرمانشــاه: 
تبلیغات اســامی استان 
تا اطاع  کرمانشاه گفت: 
ثانوی به هیچ مســجدی 
مجلس  برگــزاری  اجازه 

ختم داده نمی شود.
یوسف  االســام  حجت 
احمدی با اشــاره به برگزاری مجالس ختم در چند روز گذشته 
به صورت محدود به ویژه در برخی از روســتاهای استان، گفت: 
توجیه خانواده های عزادار این اســت که به صورت محدود و با 
رعایت نکات بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی اقدام به برگزاری 
مجلس عزاداری می کنند، اما واقعیت این اســت که با برگزاری 
هر نوع تجمع احتمال شــیوع بیماری باال مــی رود، بنابراین از 
خانواده های عزادار تقاضا می شــود تا زمان اتمام بحران کرونا از 

برگزاری مجالس ختم صرف نظر کنند.

 بازدید۱۰ هزار گردشگر •
از جنگل ابر و قطری شاهرود

اداره  رئیس  شــاهرود: 
میراث فرهنگی شــاهرود 
اینکــه جاذبه های  بابیان 
طبیعی شــاهرود همواره 
عاقه منــدان  میزبــان 
طبیعت بوده است، گفت: 
عید فطر ۱۰ هزار گردشگر 
از جنگل ابر و قطری شــاهرود بازدید کردند.حمیدرضا حسنی 
افزود: پس از مناطق نمونه گردشگری جنگل ابر و قطری، آبشار 
تنگه داستان مجن با ۹ هزار و ۵۰۰ نفر، منطقه نمونه گردشگری 
فرح زاد و چشمه هفت رنگ با بیش از ۸ هزار نفر و جنگل اورنگ با 

۶ هزار نفر از دیگر مناطق پربازدید شهرستان بودند.

 رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی •
در سفر به ابوموسی الزامی است

هرمزگان: مدیرکل بنادر 
هرمزگان  دریانــوردی  و 
رعایت دقیق پروتکل های 
بهداشتی قبل و حین سفر 
برای خدمه و مسافران که 
قصد عزیمــت به جزیره 
ابوموســی را دارند الزامی 
دانست.اهلل مراد عفیفی پور با اشاره به طوالنی بودن سفر دریایی 
از مبدأ بندر لنگه به جزیره ابوموســی، تصریح کرد: با توجه به 
بعد مسافت به منظور جلوگیری از پیامدهای احتمالی، تمامی 
شــناورهای متردد در این مســیر ضمن رعایت فاصله گذاری 

هوشمند با ۵۰ درصد ظرفیت مسافرگیری می شود.

آتش دهرود پس از پنج روز خاموش شد•
بوشهر: مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر گفت: 
آتش سوزی منطقه دهرود دشتستان که از عصر جمعه آغاز شده 
بود غروب روز دوشنبه پس از پنج روز به طور کامل خاموش شد، 

در این مدت چندین بار آتش خاموش و مجدد شعله ور می شد.
غامرضا منتظری عنوان کرد: بررســی نقشه های ماهواره ای و 
پایش محیطی نشان می دهد خسارت های آتش سوزی در سطح 
۵۴۰ هکتار از مراتــع رخ داده که حدود ۶۰ هکتار از آن مراتع 
مشجر و گونه هایی مانند بادام، بَنه، ُکلُخنگ، انجیر کوهی و ۴۸۰ 

هکتار مابقی گونه های مرتعی بوده است.

چشم رودخانه »قره سو« به اعتبارات خشک شد!

بی سامانی در طرح ساماندهی
کرمانشــاه: رودخانه قره ســو تنها رودخانه 
دائمی شهر کرمانشاه در گذشته به عنوان منبع 
آب شرب مورد استفاده قرار می گرفت، اما در 
ســال های اخیر به دلیل تخلیه بیش ازاندازه 
فاضاب های شــهری، کشاورزی و صنعتی به 
لحاظ آلودگی آن قدر در وضعیت بغرنجی قرار 
دارد که بارها جان هزاران آبزی درون خود را 

گرفته است.
متأسفانه به دلیل واریز شدن دوسوم فاضاب 
شــهر کرمانشاه به این رودخانه حیات تمامی 
آبزیان و شهروندان مجاور این رودخانه مورد 

تهدید قرارگرفته است.
اگرچه آبزیان رودخانه قره ســو به دلیل ورود 
پساب و نبود اکسیژن به وفور جان خود را از 
دســت  داده اند و پای قره سو نیز به دادگاه باز 
شــده، اما هنوز طرح ساماندهی این رودخانه 
درگیر بی ســامانی است و چشم این رودخانه 

برای تخصیص اعتبار خشک  شده است. 
سال هاســت میلیون ها لیتر پســاب صنعتی 
و فاضاب شــهری همچون زهــر به کام این 
رودخانه دائمــی ریخته و هر بــار که مرگ 
هزاران ماهی در رسانه ها خبرساز می شود تنها 
یک جمله مشترک از زبان مدیران می شنویم 

که »همه چیز تحت کنترل است!«

تهدید بهداشت عمومیس
همجواری این رودخانه با شــهر کرمانشاه و 
عبور آن از بین مزارع کشــاورزی کرمانشاه، 
موجب شــده از آب این رودخانه برای آبیاری 
محصوالت کشاورزی استفاده شود که به گفته 
کارشناسان آبیاری سبزیجات با فاضاب های 
صنعتی و خانگی به طــور حتم موجب ورود 

آلودگی به چرخه غذایی مردم می شود.
در این راســتا کارشناســان بهداشتی اعتقاد 
دارند با توجه به آلودگی آب رودخانه، بخاراتی 
هم که از آن بلند می شــود برای ســاکنان و 

مجاوران آن تهدیدکننده است.
بســیاری از کارشناســان بهداشت و محیط 
اظهــار می کننــد: ازآنجاکــه ورود فاضاب 
صنعتی با گذشت زمان موجب آلودگی خاک 
و هوا می شــود؛ بنابرایــن در بلندمدت ایجاد 

افراد  در  ژنتیکــی  تغییرات 
دور از ذهن نیست.

وعده های آب بردهس
۱۹ آذر ۹۸ »رضا اردکانیان« 
وزیــر نیرو در جریان ســفر 
رئیــس مجلــس شــورای 
کرمانشاه  استان  به  اسامی 
در جمع مدیران اســتان با 
ساماندهی  اهمیت  به  اشاره 
همچــون  رودخانه هایــی 
قره ســو، گفــت: در بودجه 
سال آینده یعنی ۹۹ اعتبار 

مناسبی برای ســاماندهی رودخانه ها در نظر 
گرفته  شده است.

اردکانیان همچنین درباره ساماندهی رودخانه 
قره سو افزود: ۶ کیلومتر از مسیر این رودخانه 
که در داخل شــهر قرار دارد، رسیدگی شده 
و برای ســاماندهی ۱۵ کیلومتر باقیمانده در 
خارج شهر به ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز 

است.
وی بابیان اینکــه اعتبارات امســال جوابگو 
نیســت، افزود: در الیحه بودجه ســال آینده 
اعتبارات خوبی برای ســاماندهی رودخانه ها 
لحاظ شــده که می تــوان از این محل اعتبار 

ســاماندهی  برای  مناسبی 
نظر  قره ســو در  رودخانــه 

گرفت.
حال بیش از دو ماه از سال 
قره سو  و چشم  ۹۹ گذشته 
همچنان به وعده وعیدهای 
مسئوالن خشک  شده است.

مسئول قره سو کیست؟س
معاون نظارت و پایش اداره 
استان  زیســت  محیط   کل 
کرمانشــاه وظیفه اداره کل 
محیط  زیســت کرمانشــاه 
به عنــوان یک دســتگاه ناظر را نظــارت بر 

وضعیت این رودخانه می داند.
آذر ولــی زاده اظهار می کند: اداره کل محیط  
زیست استان کرمانشاه از سال ۹۷ تمام تاش 
خود را برای نجات قره سو به کار بسته است، 
امــا به دلیل کمبــود اعتبارات شــرکت آبفا 
راه انــدازی مدول های تکمیلی تصفیه خانه به 

دربسته خورد.
وی ورود بیش از دوســوم فاضاب کانشهر 
کرمانشاه به این رودخانه را یک بحران جدی 
می داند و تأکید می کند: برای نجات قره ســو 
نیازمنــد عزم ملــی و توجه ویژه هســتیم، 

چراکه بودجه های استانی دستگاه های متولی 
پاسخگوی حل این مشکل نیستند.

تخصیص اعتبارات ملیس
معاون نظــارت و پایــش اداره کل حفاظت 
محیط  زیســت اســتان کرمانشــاه در ادامه 
گفت: به نظر می رسد اگر از توان شرکت های 
داخلی کــه در زمینه راه اندازی تصفیه خانه ها 
کار می کنند استفاده شود با اعتبارات کمتری 

می توان به هدف رسید.
ولی زاده بابیان اینکه نجات قره ســو یک عزم 
جهادی می خواهد که خوشبختانه آغاز شده و 
تا رســیدن به مقصود نیاز به پیگیری مستمر 
دارد، یادآوری کرد: اگر مشکل اعتبارات حل 
شود امیدوارم تا پایان سال ۹۹ بخش مهمی 

از آن راه اندازی شود.
ولی زاده با اشاره به اینکه همه مردم کرمانشاه 
آرزو دارند روزی قره ســو بــا پرندگان زیبای 
شــناور بر آن زندگی و احیای دوباره را تجربه 
کند، اظهار می کند: این آرزوی مردم اســتان 
نیازمند عزم جدی نمایندگان جدید استان در 

مجلس شورای اسامی است.

نیازمند اعتبار یک هزارمیلیاردی س
وی با تأکید بر شــکل گیری یک عزم جهادی 
برای نجات رودخانه »قره ســو« می افزاید: از 
طریق استاندار کرمانشــاه رایزنی های جدی 
و مفصلــی با وزیــر اقتصاد و دســتگاه های 
مربوطه در مرکز انجام شد اما شرایط کشور و 
بحران های آن، سبب شده تا این لحظه نتایج 

قطعی بدست نیاید.
ولی زاده اظهار می کند: دادســتانی کرمانشاه 
و سازمان حفاظت محیط  زیست هم پیوسته 
پیگیــر وضعیت ســاماندهی ایــن رودخانه 
هستند، اما تزریق اعتبار سنگین هزار میلیارد 
تومانی فعًا از هیچ طریقی امکان پذیر نشده 

است.
وی یادآور می شود: اگر می خواهیم کرمانشاه 
در بحث گردشــگری موفق شود باید قره سو 
از وضعیتــی که اآلن در آن قرار گرفته، خارج 

شود.

هنوز طرح 
ساماندهی این 

رودخانه درگیر 
بی سامانی است و 

چشم این رودخانه 
برای تخصیص اعتبار 

خشک  شده است

بــرشبــرش
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شــهرکرد: بارش های بیش ازحد انتظار در بهار امســال و 
همچنین بارش های برف در اســتان چهارمحال و بختیاری 
احتماالً این تصور را در میان عموم مردم ایجاد کرده است که 
در سال جاری هیچ مشکل آبی وجود نخواهد داشت و احتماالً 
تمام ســفره های زیرزمینی از رحمت الهی تغذیه  شده اند، اما 
وقتی پای صحبت کارشناسان می نشینیم سخنان آن ها خط 

بطانی روی باورهای عمومی ما می کشد.
بســیاری از کارشناســان حــوزه هواشناســی معتقدنــد 
بارندگی های بهار امسال جبران کننده کمبود فراوان میزان 
سفره های زیرزمینی دشت شــهرکرد نیست و احیای این 
دشــت نیاز به ســال ها بارندگی و نفوذ آب به ســفره های 

زیرزمینی دارد.
 اگرچه بر اساس اســتانداردهای جهانی میزان فرونشست تا 
۴ میلیمتر قابل قبول و منطقی اســت، اما بر اساس آمارهای 
موجود متأسفانه دشت شــهرکرد حداقل ۵۶۰ میلیمتر )۵۶ 

سانتیمتر( یعنی ۱۴۰ برابر استاندارد جهانی فرونشست دارد.
چهارمحال و بختیاری باوجود مســاحت کمی که دارد، نقش 
مهمی در تولید آب شــیرین کشور ایفا می کند و سرچشمه 
دو رودخانه کارون و زاینده رود و سرچشمه بخشی از رودخانه 
دز در این اســتان اســت، اما واقعیت این است که دشت های 
چهارمحال و بختیاری این ســال ها با خود پسوندی را به نام 
»دشــت های ممنوعه« یدک می کشند که زیبنده نام یکی از 

برف گیرترین مناطق ایران نیست.

کاهش بارندگی ها س
سرپرست هواشناسی چهارمحال و بختیاری در همین راستا 
میزان بارندگی ســال زراعی جاری در این استان را نسبت به 
میانگین سال زراعی گذشته با ۴۰ درصد کاهش عنوان می کند.

مهران چراغ پور بابیان اینکه کمبود بارش ها در این استان هنوز 
جبران نشده است و مشکات کمبود آب در استان وجود دارد، 
می افزاید: بارندگی ها در استان چهارمحال و بختیاری نسبت به 
سال زراعی گذشته ۴۰ درصد کاهش داشته است و مشکات 
خشکسالی و کم آبی همچنان در این اســتان ادامه دارد.وی 
عنوان کرد: میزان بارندگی سال زراعی جاری استان نسبت به 
میانگین بلندمدت دوره مشابه نیز ۱۱ درصد کاهش دارد.وی 
بابیان اینکه چهارمحال و بختیاری نسبت به میانگین بلندمدت 
کمبود بارش دارد و بارش های سال زراعی جاری جبران کننده 
کمبود بارش ها نبوده است، اذعان می کند: توجه به نوع مصرف 

و منابع آبی در استان بسیار حائز اهمیت است.

انتقال آب از چهارمحالس
باوجود اینکه به گفته بســیاری از کارشناسان عنوان می شود 
چهارمحال خود با کمبود آب روبه رو اســت، اما به  واســطه 
اجرای طرح بهشت آباد قرار است برای انتقال آب از چهارمحال 
و بختیاری به فات مرکزی ایران اقدام و ســاالنه حدود یک 

میلیارد مترمکعب منتقل شود.
طرح بهشــت آباد به علت مخالفت نمایندگان و افکار عمومی 

تحریک شــده مردم اســتان های خوزســتان و چهارمحال و 
بختیاری، در سال های گذشته ناکام ماند و حتی تا استیضاح 

مجید نامجو، وزیر سابق نیرو پیش رفت. 

مخالفان طرحس
مخالفــان این طــرح می گویند: طرح مذکــور بدون مطالعه 
همه جانبه تصویب  و فقط به منافع آن برای استان های یزد و 
کرمان توجه شده و به مصارف حوزه های پایین دست توجهی 
نشــده است.بسیاری از کارشناســان در این زمینه معتقدند 
انتقال آب بهشــت آباد از طریق تونل ۶۵ کیلومتری در عمق 
۳۵۰ متری زمین که بیش از ۵۰۰ هزار نفر از جمعیت استان 
چهارمحال و بختیاری در آن قرار دارند را دچار کاهش شدید 
منابع آب زیرزمینی خواهد کرد و چشــمه های دشــت های 

شلمزار و شهرکرد را خواهد خشکاند.
کارشناسان بر این باورند که روش انتقال آب در این طرح کامًا 
اشتباه است و باوجود گنبدهای نمکی در منطقه به طور قطع 

آب پشت سد بهشت آباد شور می شود.

بارش ها در چهارمحال و بختیاری کاهش دارد

»بام ایران« تشنه مدیریت آب 
زگارشزگارش

7819zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده
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فلز مایع خانلری-  از پرویز ناتل  اثری   .۱ 
و  روان  آب  تحصیات-  اولیه  از مراحل   .۲
گوارا ۳. همگی- شکم پرست- عدد تنفسی- 
از احشام- تلخ ۴. مخترع ماشین بخار- گونه 
جانور   .۵ شب  غذای  ستوده تر-  برجسته- 
دست آموز- مساوی- خوراکی از سیب زمینی  
و تخم مرغ ۶. عضو تنفسی- حرفی در الفبای 
یونانی- مایع سرخ رنگ حیاتی بدن ۷. نیز- 
جای درس دادن- ابزارکار بنا- شلوارجین ۸. 
زدنی  آشپزخانه ۹.  تهویه  از وسایل  نیکی  
انتشار بین المللی  شماره  سیگار-  مضر به 
کتاب- بخشنده- شایعه ۱۰. الی آخر- خطاط 
ضمیر  صفوی-  دربار شاه عباس  معروف 
ملکی اول شخص مفرد ۱۱. شیرینی ورقه ای 
صوت   .۱۲ بارجامه   - بی حیات  پرطرفدار- 
موش گیر پرنده  لیل-  مواد-  علم   پرسش- 

 ۱۳. شگرد انجام کار- بوی ماندگی- کام معتبر- 
آبادگر- کشوری  عزیز عرب- قیاس کن ۱۴. 

مرکزیت »کیشینف«  به   در اروپای شرقی 
۱۵. سستی- از آثار دیدنی شهر بندرعباس

شمع سازی  اولیه  ماده  مصنوعی-  قمر   ۱. 
۲. حضرت خلیل ا...»ع«- واحدی در سنجش 
دمای هوا ۳. کاه انگلیسی- ابزار صید- حالت 
بی وزنی- درخت انگور ۴. گردش کودکانه - 
گوسفند ماده- ستایش ۵. فیلسوف انگلیسی 
قرن بیستم و خالق »جستارهای فلسفی«- 
گرامیداشت- سوریه قدیم ۶. ام الخبائث - ابزار 
شیشه ای برداشتن حجم معینی از مایعات- 
مادربزرگ- عزیز همگان ۷. بر صورت مردان 
آفتاب  خدای  بخشنده-  پیشه-  بجویید- 
سرشته شده  چهارچوبه-   .۸  مصرباستان 
حالت  و کیفیت-  چگونگی  اساس-   .۹
گلوله  بلکه-  مخفف   .۱۰ بی نیاز  بیهوشی- 
 روشــن – زمــین لغزه- صـوت شــگفتی 

پرواز  از وسایل  در زرتشت-  ایزد آب  زنبیل-   .۱۱ 
۱۲. شاخه ای از موسیقی فرنگی- لنزعکاسی با کانون متغیر 
بزدایند-  از تن  در گرمابه  پهلوان-  رساندن ۱۳.  یاری    –
ابزار  طعام -   .۱۴ ضمیر بی حضور  گرمسیری-  میوه ای 
روشنایی کوچکی که با باطری روشن می شود ۱۵. هماهنگی 
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