
 358 ملک آموزش و پرورش 
در تربت جام و صالح آباد سند مالکیت ندارد

 تولید محصوالت داخل خودرو
 به دست 30 زن سرپرست خانوار

گفت وگوی قدس با بانوی کارآفرین برترمدیرکل ثبت اسناد و امالک خراسان رضوی:

نخستین کارگروه امالک و کاداستر شهرستان های 
تربت  جام و صالح آباد با حضور مدیر کل ثبت اسناد 
و امالک اســتان و رئیسان ســتادی و واحدهای 
ثبتی و نیز نمایندگان حقوقی و رئیسان آموزش 
و پرورش این دو شهرستان به میزبانی اداره ثبت 
اســناد و امالک تربت جام تشــکیل و عملکرد و 

اقدام های انجام شده در این...

و  مشــهد  متولــد ۱۳۶۳  کریمــی  منصــوره 
دانش آموخته رشــته بازاریابی اســت. او یکی از 
کارآفرینان برتر اســتان خراسان رضوی است و از 
جمله زنان سرپرســت خانوار است که با پیگیری 
و تالش های خود توانســته محصــوالت نوآورانه 
لوازم جانبی خودرو را طراحی کند.گفت وگوی زیر 

حاصل روایت بخشی از زندگی ...
.......صفحه 2 .......صفحه 2 

تعلیق ۲۰۰ کارت بازرگانی در خراسان رضوی
اقدام های قضایی برای ساماندهی حاشیه 

شهر مشهد تشریح شد

شرکت تعاونی 
ادارات، عامل رشد 

»باغ ویالها« 

.......صفحه ۳ 

.......همین صفحه 

 در قالب یک کار فرهنگی 
انجام شد

اهدای پرچم 
متبرک رضوی 

به آتش نشانان 
خط مقدم 

مبارزه با کرونا
قدردانی خادمین از خادمان، نزدیک ترین اصطالحی است 
که به ذهن می آید برای این حرکت فرهنگی. جمعی از 
خدام کشیک پنجم حرم مطهر حضرت رضا)ع( سرمنشأ 
یک کار خیر شدند. چند نفری جمع می شوند، هماهنگ 
می کننــد و جاهایی می روند بــرای خداقوت گویی به 
کسانی که خدمت رسان مردم اند. تاکنون جاهای مختلفی 
سر زده اند؛ کانون اصالح و تربیت، آسایشگاه جانبازان امام 
خمینی)ره( پارک ملت مشهد، آسایشگاه معلولین امام 
جواد)ع( شــاندیز و چندین ارگان و سازمان دیگر که در 

فهرست این بازدید و خداقوتی فرهنگی قرار دارند.

به دلیل عدم انجام تعهدات ارزی صورت گرفت

.......صفحه 2 

پس از بارش های صورت گرفته

سیل 35 روستا را 
در خراسان جنوبی 

درنوردید 

معاون دادستان مرکز خراسان رضوی در امور اجتماعی و پیشگیری 
از وقوع جرم، اقدام های قضایی ویژه ساماندهی حاشیه شهر مشهد 
و شناســایی و حــل معضالت این مناطق را تشــریح کرد.قاضی 
سیدهادی شــریعت یار گفت: حاشیه نشینی همواره با معضالتی 
روبه روســت و غفلت سال های متمادی مسئوالن نیز موجب رشد 

بی رویه حاشیه شهر به ویژه ...

.......صفحه ۳ 

در مؤسسه خیریه شکوه مهر آغاز شد
پویش سفره حسینی، نذر سالمتی 

ویژه فرزندان بی سرپرست 

قدس: پویش سفره حسینی، نذر سالمتی ویژه حمایت از 
فرزندان بی سرپرست مؤسسه خیریه شکوه مهر)آسایشگاه 
شــهید بهشتی( آغاز شد. به گزارش رسیده فرزندان این 
مجموعه هر روز با قرائت زیارت عاشورا به نیابت از خیران 
برای ســالمتی آن ها دعا می کنند.مراسم دهه اول محرم 
همراه با محفل قرآنی زیارت عاشورا و عزاداری با رعایت 
تمامی پروتکل های بهداشتی توسط خادمان این فرزندان 
نیز هر روز صبح در محوطه دانشگاه علوم بهزیستی شکوه 
مهر با حضور کارکنان برگزار می شود.خیران می توانند با 
واریز حمایت های مالی خود به شــماره کارت بانک رفاه 
0098 0000 ۶۳70 5894 نذر سالمتی خود را در این 

روزها به این عزیزان اختصاص دهند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان خبر داد
تصویب طرح »همیاران آب« برای •

نخستین بار در خراسان رضوی
قدس: مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان  رضوی 
گفت: برای نخستین بار در استان، طرحی به نام »همیاران 
آب« یا »ســازگاری با کم آبی در استان« تهیه و تصویب 
شد.محمد عالیی افزود: طرح همیاران آب به کمک همه 
کســانی که در مدیریت آب نقش و سهم دارند از جمله 
دانشگاه فردوسی، مدیران اجرایی، فرمانداران، دادستان ها، 
تشکل های کشاورزان، سازمان جهاد کشاورزی و نهادهای 
مردمی تهیه و تصویب شد.وی یادآور شد: سال اول این 
طرح اجرا شــده و برای برداشتن دو گام اصلی باید اقدام 
شــود، گام اول تا ســال ۱405 برای رسیدن به کسری 
مخزن صفر برنامه ریزی شــده است که باید حدود 800 
میلیون مترمکعب از منابع آب زیرزمینی اســتان کمتر 
برداشت شــود.مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان  
رضوی ادامــه داد: گام دوم تا ســال ۱425 خواهد بود 
کــه این حجم باید به حــدود 75 درصد منابع آب های 
تجدیدپذیر استان برســد. در دو سال گذشته و امسال 
مبانی مدیریت مشارکتی این طرح در استان با کمک همه 
افرادی که ذکر شد به اجرا درآمد، همچنین این طرح از 
بزرگ ترین دستاوردهای ما خواهد بود.عالیی بیان کرد: 
امسال مطالعات زیست محیطی طرح بزرگ شیرین سازی 
آب از دریای عمان به شرق کشور و تخصیص آب دریا به 
سه استان صادر و تصویب شد. همکاری شرکت غیردولتی 
تابــش، در این طــرح در یک فراینــد قانونی تصویب و 
عملیات اجرایی آن در هفته دولت امسال آغاز خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش:
مانور بازگشایی غیرحضوری مدارس 

خراسان رضوی برگزار می شود
ایرنا- مدیرکل آموزش و پرورش خراســان رضوی از 
برگزاری مانور بازگشایی غیرحضوری مدارس استان در 

روز دوشنبه دهم شهریور ماه امسال خبرداد.
قاسمعلی خدابنده گفت: این مانور ویژه مدارس دخترانه 
در ســاعت 8:۳0 تا ۱0 صبح و برای مدارس پسرانه در 
ساعت ۱0:۳0تا ۱2 روز دوشنبه ۱0 شهریور ماه امسال 
برگزار می شود.وی ادامه داد: از آنجا که شرایط و اقتضائات 
ویژه پیش روی آموزش و پرورش در بازگشــایی مدارس 
مستلزم واکاوی دقیق تر متغیرهای متعدد و گاه ناپیدایی 
است که در شرایط واقعی بروز و ظهور آن محتمل خواهد 
بود، ضروری اســت قبل از بازگشایی رسمی مدارس در  
۱5 شهریور ماه 99 متناسب با وضعیت های سه گانه که 
توسط ســتاد مدیریت کرونا ابالغ و توسط این اداره کل 
اطالع رسانی خواهد شد، میزان آمادگی مدارس در تمهید 
مقدمات الزم برای بازگشایی مطلوب وآرام سال تحصیلی 

جدید محک بخورد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی گفت: در 
این مانور تمامی ارکان مدرسه از شیوه های ارائه خدمات 
و برقراری ارتباط مدرسه با مخاطبان خود به ویژه کانال ها 
و روش های مجازی فرایند یاددهی و یادگیری بین معلم و 

یکایک دانش آموزان) شبکه شاد( مطلع شوند.

خبرخبرخبرخبر

پروین محمدی: رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی 
مشــهد گفــت: در حال حاضــر وضعیــت ما در 
بیمارســتان های زیر پوشــش این دانشگاه شرایط 
قابل قبولی اســت و تعدادی تخت خالی داریم که 
امیدواریم همچنان خالــی از بیمار بماند و افزایش 
هم پیدا کند ولی آنچه نگران کننده است اینکه کادر 
درمان ما بسیار خسته هستند و بیش از ۶ ماه است 

که حتی یک روز استراحت نکرده اند. 
دکتر سیدمحمدحســین بحرینی افزود: انتظار داریم 
هموطنان ما کاری نکنند که این عزیزان دوباره با یک 
موج جدید کرونا روبه رو شــوند؛ چون با این خستگی 
کادر درمــان، حتی با وجود تخت هــای خالی برای 
بســتری های جدید، قادر نخواهیم بود بازدهی الزم و 

کیفیت درمان مطلوب را برای بیماران داشته باشیم. 
نماینده تام االختیار وزیر بهداشت در خراسان رضوی 
از مردم خواست همچنان دستورالعمل های بهداشتی 
را رعایت کنند تا بتوانیم با همکاری یکدیگر کرونا را 
شکست دهیم و از این تنگنا عبور کنیم. زیرا کنترل 
موج دوم و پیشــگیری از ایجاد موج ســوم، به میزان 
عقالنیت و رفتار اجتماعی مناســب مــردم و تداوم  

رعایت پروتکل های بهداشتی بستگی دارد و هر گونه 
خوش باوری و ساده انگاری، احتمال ابتال به کرونا را باال 

می برد.

عبور از شرایط نفسگیر س
دکتر سیدمحمدحسین بحرینی به آمارهای موجود 
در خراســان رضوی و به تبع آن در مشــهد اشاره و 
خاطرنشان کرد: با توجه به وضعیت موجود، ما در حال 
عبور از یک پیک نفسگیر هستیم که در اواخر تیرماه 
به خصوص هفته آخر به اوج خود رســید و شــرایط 
نگران کننده ای به وجود آورد. البته در درجه نخســت 
با همکاری خود مــردم و رعایت جدی پروتکل های 
بهداشــتی به خصوص استفاده از ماسک و همچنین 
همکاری همه سازمان ها از جمله استانداری، شهرداری، 
آستان قدس رضوی، سپاه، نیروی انتظامی و رسانه ها 
موجب شد افزایش روزافزون ابتال، بستری و فوتی کند 
شود و منحنی صعودی به سمت صاف شدن پیشرفت 
کند به طوری که شاید بتوانیم بگوییم هم اکنون روند 
نزولی همه گیری کرونا با کندی در حال حرکت است. 
اما موضوع مهم این است که تداوم این وضعیت فقط با 

رعایت پروتکل های بهداشتی میسر است. یعنی زمانی 
که موازین بهداشــتی را به طور جدی رعایت کنیم و 

مشخصاً ماسک زدن را فراموش نکنیم.

هر جا هستید، بمانید سفر نرویدس
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد با تأکید بر اینکه 
باید همه ما مراقب باشــیم و کاری نکنیم که ســر و 
کارمان به بیمارستان بیفتد، تصریح کرد: اگر هموطنان 

ما از ماســک استفاده کنند، پروتکل های بهداشتی را 
جدی بگیرند، هر جا هســتند همــان جا بمانند و از 
مسافرت پرهیز کنند و خانه را امن ترین جا برای مقابله 
با کرونا و حفظ جانشان در برابر این بیماری بدانند؛ به 

زودی کرونا را شکست خواهیم داد.
وی ادامــه داد: با نزدیک شــدن تعطیــالت محرم، 
سفرهای مستحبی به منظور زیارت و عزاداری با توجه 
به خطرهایی که بیمــاری کرونا برای خود، اطرافیان، 
خانواده و همه مردم جامعه دارد به خصوص سفرهای 
جمعیتی مثل هیئت های مذهبی که برای شرکت در 
عزاداری به مشهد سفر می کنند، اصالً توصیه نمی شود؛ 
زیرا در دین مبین اسالم حفظ جان واجب است و در 

اولویت قرار دارد.
وی به نکته مهمی اشاره و اضافه کرد: حتی اگر همه 
مسائل بهداشتی را رعایت کنیم ولی به سفر برویم، باز 
هم با پدیده بســیار خطرناک و یک همه گیری تمام 
عیار روبه رو خواهیم شد. بنابراین با وضعیت موجود، 
سفرهای مســتحبی توصیه نمی شود و هموطنان ما 
باید به موضــوع همه گیری کرونا و خطرات آن توجه 

داشته باشند.

هشدار رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد

کادر درمان خسته است؛ پروتکل های بهداشتی را رعایت کنید!

ادامه از همین صفحه....
دیروز ایستگاه یک منطقه4 آتش نشانی مشهد مقصد 
خدام امام مهربانی ها بود. زحمات و تالش آتش نشانان 
این ایستگاه در زمان شیوع کرونا در این چند ماه بهانه 
شد تا نمایندگان خدام کشیک پنجم حرم مطهر برای 
اهدای پرچم متبرک رضوی میهمان این آتش نشانان 
شــوند.یکی از خدام حاضر در این مراسم در خصوص 
این اقدام گفت: به عنوان خادمین بارگاه امام رضا)ع( به 
واسطه خدمتی که خادمان مردم در خارج از محدوده 
حرم مطهر به جامعه ارائه می کنند چند وقتی می شود 
که هر ماه به تناوب ارگان ها، سازمان ها و بخش هایی 
که ارائه دهنده خدمت بی منت به مردم هستند توسط 
همکاران شناسایی شده و در اقدامی کامالً دلی برای 
عرض خداقوت و قدردانی از این زحمات با حضور در 
محل کارشان هدایا و پرچم متبرک رضوی به مجموعه 

آن ها تقدیم می شود.
محمدی دانشور در ادامه افزود: امروز )دیروز( به واسطه 
اقدام های خوب و تالشی که آتش نشانان ایستگاه یک 
در ضدعفونی کردن معابر و نیز خدمات دیگری که در 
روزهای کرونا داشتند به همراه همکاران در این محل 
حاضر شــدیم تا خداقوت گویی خودمان را از نزدیک 

نسبت به آنان اعالم کنیم.
فرهادی، جانشین مدیر منطقه4 )ثامن( آتش نشانی 
مشهد نیز در این باره گفت: هفته گذشته خدام معزز 
حرم امــام رضا)ع( اعالم کردند با هــدف قدردانی از 
خدماتی که آتش نشانان در ضدعفونی کردن معابر و 
ســایر اقدام ها در زمان کرونا به مردم ارائه کردند قرار 
است جمعی از خادمان حرم مطهر در محل ایستگاه 
یک حاضر شــوند و از نزدیک بــه همکاران خداقوت 

دهند.
وی اظهار کرد: حضور امروز خدام بارگاه امام هشتم)ع( 
موجب دلگرمی ما و همکاران ما شد و این اقدام نشان 
داد که همه ما باید قدردان زحمات یکدیگر باشــیم و 
سبب ایجاد انگیزه و دلگرمی در میان یکدیگر شویم. 
در واقع همه که در شهر مشهد هستیم خادم الرضا)ع( 
هســتیم اما این خدام عزیز کــه خادمان خاص امام 
رئوف)ع( هستند حضورشان رنگ و بوی فضای حرم 
مطهر رضوی را به محیط کار ما و همکارانمان انتقال 

دادند.
در ادامه این مراســم خدام حرم مطهر رضوی پرچم 
متبرک حرم امام رضا)ع( را به پاس قدردانی از زحمات 

آتش نشانان به آنان هدیه کردند.
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+ صفحه »میهن« 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای ش��ماره 1667-99 مورخ 99/05/29 هیئت به ش��ماره کالسه 
77-98 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو 
بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای احمد علی بهین  فرزند 
سیف اهلل بشماره شناسنامه 480 صادره از بجنورد در یک باب ساختمان 
به مس��احت 118.85 مترمربع از پالک 155 اصلی واقع در اراضی کهنه 
کند خریداری از مالک رس��می ش��هرداری بجنورد محرز گردیده است. 
لذا ب��ه منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت ب��ه فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9905647
تاریخ انتشار نوبت اول:  05                  /06                  /99
تاریخ انتشار نوبت دوم: 20                  /06                  /99

رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو بجنورد 
 احمد اصغری شیروان

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای ش��ماره 1678-99 مورخ 99/05/29 هیئت به ش��ماره کالسه 
298-98 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه 
دو بجن��ورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رضا یکتا پرس��ت 
فرزند ذبیح اهلل بش��ماره شناس��نامه 0670522341 در یک باب منزل 
به مس��احت 196.10 مترمربع از پالک 8951 فرعی از 173 اصلی واقع 
در اراضی معصوم زاده بخش دو بجنورد خریداری از مالک رس��می خانم 
عزت انطیقه چی محرز گردیده اس��ت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت 

صادر خواهد شد.آ-9905648
تاریخ انتشار نوبت اول:  05                  /06                  /99
تاریخ انتشار نوبت دوم: 20                  /06                  /99

رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو بجنورد – احمد اصغری شیروان

 ش��هرداری گناباد در نظ��ر دارد در رعای��ت ماده 13 
آئی��ن نام��ه مال��ی ش��هرداری ها بخش��ی از ام��اک و 
مس��تغات خ��ود را از طریق مزای��ده کتبی به صورت 
یک س��اله ب��ه اج��اره واگذار نمای��د. ل��ذا متقاضیان 
واج��د ش��رایط م��ی توانند جه��ت دریافت اس��ناد به 
ام��ور مال��ی ش��هرداری مراجعه وی��ا با ش��ماره تلفن 

05157222276تماس حاصل نمایند.
حسین زاده شهردار گناباد ,ع
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 آگهی مزایده کتبی شهرداری گناباد

پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس

در قالب یک کار فرهنگی انجام شد

اهدای پرچم متبرک رضوی به 
آتش نشانان خط مقدم مبارزه با کرونا



15 تا 20 درصد از زوجین قابلیت سرپرستی قانونی چنین اطفالی را دارند

»فرزندخواندگی« مرهمی بر یک حسرت مادرانه
محبوبه علیپور: در حــال حاضر یک هزار 
 و 700 کــود ک در 92 مرکز شــبه خانواده و 
70 طفل نیز در تنها شــیرخوارگاه خراســان 
رضوی نگهداری می شوند. این در حالی است 
که بنا بر نظر کارشناســان 15 تا20 درصد از 
زوجین در این استان را زوج های نابارور تشکیل 
می دهند که قابلیت سرپرستی قانونی چنین 

اطفالی را دارند. 

  واگذاری 60 درصد اطفال س
در قالب طرح امین موقت 

معــاون امور اجتماعی ســازمان بهزیســتی 
خراسان رضوی درباره روند واگذاری فرزند به 
متقاضیان می گوید: هر ساله گروهی از کودکان 
بی سرپرست و بدسرپرست از کانال های متعدد 
به مراکز بهزیستی وارد می شوند. چنان که سال 
گذشته یک هزار و 100 کودک وارد بهزیستی 
شده و در برابر آن نیز یک هزار و 300 کودک 

در قالب فرزندخوانده خارج شده اند.
وی افزود: 190 کودک زیر 6 سال نیز در پنج 
ماه نخست سال جاری به مراکز ما وارد شده اند 
که این میزان نســبت به سال گذشته کاهش 
داشته است. همچنین در این مدت به همین 
میزان کودکان زیر 6 ســاله به فرزندخواندگی 
سپرده شــده اند که 60 درصد آن ها در قالب 
فرزندخواندگــی امیــن موقت بوده اســت. 
حدود 20 درصد هم به خانواده زیســتی خود 
تحویل شــده و 20 درصد دیگر نیز به مراکز 
شبه خانواده انتقال یافته اند تا به تدریج تکلیف 
فرزندخواندگی آن ها مشخص شود. همچنین 
در این مدت حدود 140 کودک باالی 6 سال 

وارد بهزیستی شده اند. 
دکتر غالمحسین حقدادی در ادامه خاطرنشان 
می کند: در گذشته های دور بیشتر اطفالی که 
به بهزیستی سپرده می شدند را کودکان بدون 
سرپرســت تشــکیل می دادند حال آنکه در 
ســال های اخیر و به دلیل افزایش آسیب های 
اجتماعی همانند کودک آزاری، اغلب این اطفال 
که از طریق اورژانس اجتماعی و مراکز قضایی به 
بهزیستی واگذار می شوند، کودکان بدسرپرست 
هستند. در واقع از سوی متولیان امر مشخص 
شــده که طفل، دارای والدین مؤثری نبوده و 
سرپرستان توان اداره کودک را ندارند. بنابراین 
مناسب ترین شیوه فرزندخواندگی برای اطفال 

یاد شده، بهره مندی از شرایط 
»امین موقت« است و در حال 
حاضر اغلب متقاضیان از این 

طریق فرزندی را می پذیرند.
به گفتــه وی، طرح مراقبت 
مشارکتی با عنوان »مشک« 
نیز در حال بررســی اســت 
که تا پایان ســال جاری به 
اجرا درخواهد آمد. بر اساس 
این طــرح، اطفــال به طور 
کوتاه مدت و بــه دلیل آنکه 
شــرایط زندگی بــا خانواده 
زیســتی خــود را ندارند به 
به  خانواده هایی کــه تمایل 
سرپرســتی  در  مشــارکت 

هستند، واگذار می شوند. 

افزایش دو برابری س
سرعت واگذاری کودکان

حقدادی در پاســخ به اینکه 
جدید  فرزندخواندگی  قانون 
چه مزایایی دارد، می گوید: در 

قانون جدید شرایط فرزندخواندگی و سازوکار 
واگذاری تســهیل شده اســت؛ به طوری که 
بخشی از روند یاد شده به صورت غیرمتمرکز 
و الکترونیکی انجام می شود. از همین رو سرعت 
واگذاری ها افزایش یافته و در مقایســه با سه 
ســال گذشته با رشــدی حدود دو برابر انجام 

می شود.

معاون امور اجتماعی بهزیستی 
خراسان رضوی ادامه می دهد: 
بین شــیرخوار  اطفال   برای 

5 تا 10 برابر تعداد کودکان؛ 
والدین متقاضی وجود دارد که 
عده ای از این گروه نیز در روند 
ارزیابی حذف  و  بررســی ها 
باالی  اطفال  برای  می شوند. 
دو سال نیز نسبت متقاضیان 
برابر  به کودک حدود ســه 
با  است. نســبت متقاضیان 
فرزندان 6 ســاله به باال نیز 
مساوی بوده اما برای کودکان 
بــاالی 10 ســال از میزان 

متقاضیان کاسته می شود.
می کند:  تصریــح  حقدادی 
به  متقاضیان  تمایــل  نحوه 
کودک  شــرایط  و  وضعیت 
است؛  متفاوت  فرزندخوانده 
چنان کــه خانم های مجرد 
دختران  می دهنــد  ترجیح 
باالی 6 ســال را به فرزندی 
بپذیرند؛ در حالی که زوج های جوان فاقد فرزند، 
بر قبول اطفال شیرخوار تأکید دارند. زوج هایی 
نیز که چند سالی از ازدواجشان گذشته است، 
تمایل دارند اطفال باالی دو ســال را به عنوان 

فرزندخوانده بپذیرند. 
وی می افزایــد: از زمــان اجــرای قانون قبول 
 فرزندخواندگــی زنان مجرد، هر ســاله حدود

15 مــورد فرزندخواندگی از ایــن طریق در 
خراســان رضوی انجام می شــود و در همین 
چند ماهه اخیر نیز پنج خانم مجرد فرزندانی را 
پذیرفته اند. همچنین بنا بر آخرین آمار رسمی 
سال گذشته در کشور، 130 کودک به دختران 

مجرد باالی 30 سال سپرده شده اند.

تمکن مالی؛ شرطی برای حمایت بیشترس
معــاون امور اجتماعی ســازمان بهزیســتی 
خراســان رضوی درباره میزان اهمیت تمکن 
مالــی والدین متقاضــی فرزندخواندگی نیز 
تصریــح می کند: هدف از قیــد تمکن مالی 
در شــروط پذیرش فرزندان، به دلیل مصالح 
کودکان اســت؛ چرا که بنا بر قانون اطفالی 
که به عنوان فرزندخوانده واگذار می شــوند، 
پس از فوت والدین جایگزین، مشــمول حق 
ارث محسوب نمی شوند. بنابراین برای تأمین 
حقوق آن ها قانون گذار مسئله تمکن مالی را 
لحاظ کرده اســت. البته این مقوله به معنای 
آن نیســت که تنها مالک برای قبول و تأیید 
والدین متقاضی، داشتن تمکن مالی است؛ در 
واقع ســازمان بهزیستی سعی دارد بهترین و 
شایســته ترین والدین و سرپرســت را برای 

کودکان یاد شده در نظر بگیرد.

 راه دشوار فرزندپذیری غیرقانونیس
دکتر حقدادی به متقاضیان دارای صالحیت 
تأکید می کند: در حال حاضر روند پذیرش 
فرزندان از مســیرهای غیرقانونی نســبت 
به رونــد قانونی آن؛ دشــوارتر، طوالنی و 
نامطمئن تر اســت، زیرا ســخت گیری های 
مجموعــه بهزیســتی منطقــی و اصولــی 
دارای سوءپیشینه  افراد  به  اســت چنانکه 
یا دارای مشــکالت اخالقی فرزندی واگذار 
نمی شــود. بنابراین متقاضیان با دارا بودن 
شــرایط قبول فرزندخوانده می توانند کمتر 
از 6 مــاه طفل مورد نظــر را بپذیرند. در 
حالی که با استفاده از راه های غیرقانونی و 
به دلیل عدم دریافت شناســنامه، وضعیت 
فرزندخواندگــی دچــار اشــکال و چالش 
خواهــد بود. عالوه بر ایــن، همواره زمینه 
برای فشــارها و فعالیت های ســودجویانه 
افرادی که ایــن خدمات غیرقانونی را ارائه 

داده اند، فراهم است.

تحلیلی بر یک پدیده اجتماعی
مهاجرت معکوس یا مهاجرت ناقص؟•

قدس: دیــروز خبری به 
نقل از بخشــدار مرکزی 
که  شد  منتشــر  مشهد 
مهاجــرت معکــوس به 
روستاهای بخش مرکزی 
جمعیت  افزایش  موجب 
این مناطق طی دو سال 

گذشته شده است.
به گفته ابوطالب سرابیان جمعیت روستاهای دهستان تبادکان، 
توس و بخشــی از دهستان کنه  بیســت که در حریم کالنشهر 

مشهد قرار دارند در حال افزایش است.
وی اضافه کرده بود که البته علت این مهاجرت معکوس افزایش 
اجاره بها و قیمت زمین در مشهد است که موجب رونق کارکرد 
اقامتگاهی و نه کشاورزی و دامداری در این روستاها شده و مردم 
به اجبار برای تهیه مسکن ارزان تر از بافت شهری مشهد به این 

مناطق مهاجرت می کنند.
بخشدار مرکزی مشهد متوسط رشد جمعیت روستاها در ایران 
را 2 تا 3 درصد عنوان کرده و می افزاید: طی دو ســال گذشته، 
رشد جمعیت در این روستاها که به مشهد چسبیده اند براساس 

آمار مراکز بهداشت روستایی بین 10 تا 15 درصد بوده است.
او همچنیــن به تعداد دیگری از روســتاها هم اشــاره می کند 
که شــرایط متفاوتی دارند؛ چراکه می گوید: رشد جمعیت در 
روستاهای دورتر از حریم مشهد از جمله در دهستان های درزاب، 
میان والیت و کارده حدود 3درصد است که دلیل این مهاجرت 
معکوس؛ افزایش بارندگی، رونق کشاورزی و دامداری و افزایش 

سطح زیر کشت در این مناطق است.

یک تحلیل خالصه س
همچنان که مشــخص اســت به طور کلی می توان روستاهای 
دارای رشــد جمعیتی در بخش مرکزی مشهد را در دو دسته 
کلی تقسیم کرد؛ دسته اول روستاهای چسبیده به شهر که به 
دالیلی چون گرانی خانه و هزینه باالی زندگی در شــهر مشهد 
به محلی برای اسکان جمعیت سیال یا مهاجر تبدیل شده اند و 
دســته دوم روستاهایی هستند که اندکی از شهر دور هستند و 
به سبب وجود بستر الزم برای انجام امور کشاورزی و دامپروری 
پذیرای افرادی بوده اند که از شهرنشینی خسته و یا ناامید شده  و 

برای بهبود شرایط زندگی خود راهی روستا شده اند.

خوابگاه های روستاییس
بر همین اساس تحلیل مباحث این حوزه نیز باید در دو بخش 
باشــد و نمی توان هر دو دسته جمعیتی مهاجر را در یک قالب 
دید؛ چراکه جمعیت ســاکن در روســتاهای چسبیده به شهر 
همچنان امیدوار به ســکونت در مشهد هســتند و صرفاً برای 
تقویت بنیه مالی راهی این مناطق شــده اند و در مدت سکونت 
خود در این روستاها هیچ فعالیت روستایی ندارند و عمالً روستا 

خوابگاه آن ها است.
شــاید بتوان گفت این دســته از جمعیت ساکن در روستاهای 
اطراف مشهد مهاجرت ناقص داشته اند و زمانی که بتوانند محل 
ســکونت دائمی در مشهد داشته باشــند مهاجرتشان تکمیل 
می شود اما نکته قابل توجه در این بخش این است که با افزایش 
جمعیت در یک نقطه نیازهای عمومــی و اولیه در بخش های 
مختلف نیز باال می رود و به تناســب آن باید زیرساخت ها برای 
پاســخگویی مردم هم افزایش یابند حــال آنکه همچنان که 
متولیان بخش های مختلف می دانند در شرایط معمول نیز تعداد 
زیادی از همین روستاها با مشکالتی چون راه ارتباطی، بهداشت، 

آب شرب و موضوعات ریز و درشت دیگری روبه رو هستند.
از ســوی دیگــر همچنان که مســئوالن قضایــی، انتظامی و 
کارشناسان اجتماعی همواره تأکید دارند تجمع جمعیت افزون 
بر یک میلیون نفر در حاشیه مشهد آسیب های اجتماعی مختلف 
و متعددی به دنبال دارد، پس اگر قرار باشد روستاهای چسبیده 
به مشهد که به نوعی شاید بتوان گفت الیه دوم حاشیه نشینی 
مشهد محسوب می شوند هم جمعیت بیشتری را در خود جای 
بدهند بی تردید ابعاد آســیب های فرهنگی و اجتماعی بیشتر و 
بیشتر خواهد شد و کانون های جدیدی به فهرست کانون های 

آسیب زای شهر افزوده خواهد شد.

روستاهایی با جمعیت بیکار س
با این اوصاف شــاید در نگاه نخست شنیدن مهاجرت معکوس 
امر خوشــایندی تلقی شود ولی وقتی بدانیم که قرار نیست در 
این دســته از روســتاها هیچ فعالیتی مرتبط با روستا از سوی 
ساکنان انجام شود و سکونت ها، موقتی است بی شک باید به فکر 
چاره اندیشی و پیشگیری از تبعات منفی این پدیده باشیم؛ چراکه 
با این اوصاف ابتدایی ترین تأثیرهای این دســته از مهاجرت ها 
تبدیل بیشتر اراضی کشاورزی به خانه های ناایمن و بافت ناکارآمد 
خواهد بود و شلوغی روستاهایی که بیشتر ساکنان آن افراد بیکار 
شده در شهر اســت یا افرادی که درآمد کافی ادامه زندگی در 
شــهر  را ندارند بستر مناسبی برای افزایش تخلفات و جرایمی 
خواهد بود که باید پیش از شکل گیری آن ها چاره اندیشی کرد.

اما دسته دوم روســتاهای پذیرای جمعیت روستاهای دورتر از 
مشهد هستند که افراد بازگشته به روستا به دنبال احیای زندگی 
روســتایی با ابعاد مختلف آن هســتند که در این بخش هم به 
نظر می رســد مأموریت بیشتری بر عهده متولیان است؛ چراکه 
ماندگار کردن این افراد نیازمند ارائه خدمات بیشتری به نسبت 
روستاییان واقعی است چون آن ها که برای مدتی در شهر یا حتی 
حاشیه شهر ساکن بوده اند اندکی طعم خدمات را چشیده اند و به 
ویژه نسل جوانی که همراه خانواده خود دوباره به روستا بازگشته 
توقعات منطقی دارند که اگر برآورده نشود در نخستین فرصت باز 
راهی شهر خواهند شد. نتیجه اینکه هر چند مهاجرت معکوس 
آرزوی دیرینه دولت ها بوده و هست ولی حاال که به دلیل شرایط 
حاکم بر اقتصاد این اتفاق با نوعی اجبار انجام شده است باید از 
فرصت اســتفاده کرد و ضمن آسیب شناسی آن به فکر تثبیت 

جمعیت بازگشته به روستا بود.

نمایشگاه عکس »محرم نیشابور«  •
گشایش یافت

نیشــابور - خبرنگار 
عکس  نمایشگاه  قدس: 
محــرم نیشــابور آثــار 
امین الرعایایی،  مرتضی 
عکاس برجســته کشور 
و نیشــابور همزمــان با 
ماه محــرم در فضای باز 
شــهرداری با حضور شــهردار، رئیس اداره تبلیغات اسالمی، 
اعضای شــورای اســالمی شــهر، آموزش و پرورش، میراث 
فرهنگی و عالقه مندان با اهتمام سازمان فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشــی شهرداری نیشابور گشایش یافت.در این نمایشگاه 
25 اثــر در ابعاد 100 در 70 ســانتی متر به نمایش درآمده 
که شامل عکس های مراسمات آیینی ماه محرم در شهرهای 
اقماری و روستاهای نیشابور است که از سال 93 تا 97 توسط 
مرتضی امین الرعایایی، عکاس برجســته کشــور و نیشابور 
عکاســی شــده و محمد هاشمیان، طراح پوســتر نمایشگاه 
»محرم نیشــابور« اســت. بازدید از این نمایشگاه )به غیر از 
روزهای تعطیل( با رعایت پروتکل های بهداشتی در فضای باز 
شهرداری از 3 شهریور 1399 از ساعت 9 الی 13 برپا و تا روز 
یکشــنبه 16 شهریور ادامه دارد و عالقه مندان برای تماشای 
این آثار می توانند به شــهرداری نیشابور واقع در میدان امام 

خمینی)ره( مراجعه کنند.

مدیرکل ثبت اسناد و امالک خراسان رضوی:
358 ملک آموزش و پرورش در •

تربت جام و صالح آباد سند مالکیت ندارد
ابوالحسن  صالح آباد- 
نخســتین  صاحبی: 
و  امــالک  کارگــروه 
شهرستان های  کاداستر 
تربت  جــام و صالح آباد با 
حضور مدیــر کل ثبت 
اسناد و امالک استان و 
رئیسان ستادی و واحدهای ثبتی و نیز نمایندگان حقوقی و 
رئیسان آموزش و پرورش این دو شهرستان به میزبانی اداره 
ثبت اسناد و امالک تربت جام تشکیل و عملکرد و اقدام های 

انجام شده در این دو شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.
مدیر کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی با بیان 
این مطلب گفت: کل امالک و اراضی آموزش و پرورش در 
تربت جام 363 فقره اســت که از این تعداد 16 ملک سند 
 تک برگ، ۸6 ملک نیز دارای سند دفترچه ای و 261 ملک

نیز فاقد ســند مالکیت است.محمدحســن بهادر با اشاره 
به وضعیــت امالک آموزش و پــرورش صالح آباد افزود: از 
مجمــوع تعداد 123 ملک این شهرســتان برای 12 ملک 
ســند حدنگار صادر و 14 ملک نیز دارای سند دفترچه ای 
و 97 ملک دیگر آموزش و پرورش این شهرستان نیز فاقد 

سند مالکیت است.

متقاضیان با دارا 
بودن شرایط قبول 

فرزندخوانده می توانند 
کمتر از 6 ماه طفل مورد 

نظر را بپذیرند. در حالی 
که با استفاده از راه های 

غیرقانونی و به دلیل 
عدم دریافت شناسنامه، 

وضعیت فرزندخواندگی 
دچار اشکال و چالش 

خواهد بود

بــرشبــرش

روزبازارروزبازار

زاوهیزاوهی

گاه گاهنمایش نمایش

ثبتثبت

عملیات اجرایی »مجموعه آموزشي •
پدران آسماني« در نیشابور آغاز شد

خبرنگار   - نیشابور 
قدس: با حضور معاون 
آموزش  وزارت  عمرانی 
تفاهم نامه  پــرورش  و 
مجتمــع  ســاخت 
آموزشــی و پرورشــی 
در  آســمانی  پــدران 
نیشــابور منعقد و عملیات اجرایی آن آغاز شد.تفاهم نامه 
ســاخت مجتمع آموزشی و پرورشــی پدران آسمانی در 
بازدید معاون وزیر آموزش و پرورش و ریاســت ســازمان 
نوســازی، توســعه و تجهیز مــدارس کشــور از مراکز و 
مجموعه های آموزشی و پرورشــی این شهرستان با مدیر 
کل نوســازی، توســعه و تجهیز مدارس خراسان رضوی و 
نمایندگان نیشــابور در مجلس شــورای اسالمی به امضا 
رســید.این مجموعــه بــا زیربنای کل یک هــزار و 200 
مترمربع در زمینی به مســاحت 2هزار و 500 مترمربع در 
شهرک فیروزه، حاشیه بولوار قدس غربی نیشابور در مدت 

دو سال ساخته خواهد شد.
هزینه ساخت این مجموعه، مبلغ 40 میلیارد ریال برآورد شده 
است که 3میلیارد آن توسط کانون همبستگی فرزندان شاهد 

و بقیه از محل اعتبارات عمرانی تأمین و پرداخت می شود.
در این مراسم از پروژه کانون باهنر نیشابور نیز بازدید به عمل 
آمد و مقرر شــد 30 میلیارد ریال برای اتمام پروژه و تجهیز 

امکانات این مجموعه تخصیص یابد.

بهره مندی نیمی از جمعیت روستایی •
شهرستان صالح آباد از نعمت گاز

صالح آباد- ابوالحســن صاحبی: فرماندار شهرستان تازه 
تأسیس صالح آباد در نخستین نشست خبری در هفته دولت 
در نشســت با اصحاب رسانه گفت: مهم ترین هدیه دولت به 
مردم ارتقای بخش به شهرستان بوده و این هدیه موجب شده 
که صالح آباد در مسیر جهش قرار گیرد.ولی قلیچی افزود: مبلغ 
100 میلیارد تومان برای گازرســانی ۸4 روستای شهرستان 
اعتبار تخصیص داده شده که تا پیش از هفته دولت 42 روستا 
گازدار شده اند و حدود 6هزار خانوار که تقریباً نیمی از جامعه 
خانوار روستایی شهرستان را تشکیل می دهند از نعمت گاز 
استفاده می کنند. پروژه های دیگری هم در حال انجام هستند 
که امیدواریم تا پایان این دولت گاز را به سایر روستاهای مرزی 

برسانیم.
وی بــا قدردانــی از نماینده و ائمه جمعه شهرســتان که با 
همفکری، وحدت و تعامل زمینه ساز انجام اقدام هایی مثبت 
از جمله اشتغال شده  اند، افزود: در پرتو مثلث توسعه اقتصادی 
اســتانداری و هماهنگی با قرارگاه پیشــرفت و آبادانی امام 
رضا)ع(، کمیته امداد و بنیاد برکت در ســال گذشته، بیش 
از 325 مورد اشــتغال ایجاد شده و امســال در نظر دارند با 
همکاری بهزیستی حدود 15 میلیارد تومان تسهیالت اشتغال 
جذب و حدود 400 شــغل فراهم کرده و به زودی این طرح 

اشتغال زایی شروع خواهد شد.

وژیه هفته دولتوژیه هفته دولت
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 گوشت گوساله )ران( 

تخم مرغ

ســرور هادیان: منصوره کریمــی متولد 1363 مشــهد و 
دانش آموخته رشته بازاریابی است. او یکی از کارآفرینان برتر 
استان خراسان رضوی است و از جمله زنان سرپرست خانوار 
اســت که با پیگیری و تالش های خود توانســته محصوالت 

نوآورانه لوازم جانبی خودرو را طراحی کند.
گفت وگوی زیر حاصل روایت بخشــی از زندگی و تالش های 

اوست که با هم مرور می کنیم.

زنان توانمندس
او برای شــروع می گوید: زنان دارای توانمندی های بســیاری 
هستند، باید خودشان را باور داشته باشند و مسئوالن هم این 
باور را بپذیرند. به اعتقاد من هیچ زن سرپرســت خانوار نباید 

نگران تأمین هزینه های زندگی خودش و فرزندانش باشد.
منصور کریمی این بانوی پرتالش از ورودش به دنیای کار برایم 
این گونه تعریف می کند: سال ۸۸ از همسرم متارکه کردم و به 
همراه دختر 2/5 ساله ام همه وظایف زندگی بر عهده من قرار 
گرفت. کار کــردن، نگهداری از فرزند و تأمین مخارج دغدغه 
بزرگی بود. حمایت خانواده ام بود اما نمی توانستم برای همیشه 

این حمایت را بپذیرم. 
او ادامــه می دهد: مدتی در بخش تبلیغاتی در شــرکت های 
معتبری مشغول به کار شدم و تا سال 90 این کار را ادامه دادم. 
آن زمان بحث تبلیغات محیطی رونق خاصی داشــت. مدتی 
کار ترجمه انجام مــی دادم، اما وظیفه مادری اولویت من بود 
از این رو برای مدتــی در خانه کار فروش لباس زنانه ترک را 
تجربه کردم زیرا به علت تنوع و کیفیت بیشتر مورد استقبال 
بود اما دوستانم بانوانی بودند که کارگاه تولید لباس داشتند و 
همیشه این نگرانی با من بود که چرا اولویت فروش، تولیدات 

داخل نباشد.

شروع یک ایدهس
این بانوی توانمند خاطرنشان  می سازد: با پس اندازم توانستم 
یک ماشــین بخرم و این فکر مــدام در ذهن من بود که چرا 
مردم، منزلی که خریداری می کنند به تزئینات داخلی آن توجه 

می کنند اما برای خودرو این اولویت وجود ندارد.
او می افزایــد: چند ترم در رشــته طراحی جامــدات به ادامه 
تحصیل پرداختــم. از این رو اطالعاتی در این باره داشــتم. 
ایده هایی برای بحث تزئین و راحتی و حتی عدم مشکالت در 

طریقه نشستن در رانندگی های طوالنی مدت به ذهنم رسید و 
مدت ها روی آن ها فکر و پرس وجو کردم.

از نویسندگی تا اجرای ایده های بزرگس
او با اشــاره به این نکته که برای شــروع اجرای ایده هایش از 
کمیته امداد کمک گرفته اســت، می گوید: همان ســال ۸۸ 
به کمیته امداد مراجعه کردم . دو وام برای شــروع یک مغازه 
پوشاک و ســپس چاپ کتابم به من تعلق گرفت و توانستم 
کتاب مدیریت و برنامه ریزی فاکتور پیشــرفت و تحقیقات را 

منتشر کنم.

ثبت ۱۹ طرح صنعتیس
منصوره کریمی تصریح می کند: ســرانجام با تالش بســیار 
توانســتم یکــی از ایده هایم را بــه ثبت برســانم و وام های 
خوداشتغالی کمیته امداد به مبالغ 30 و 50 میلیون تومان به 
من تعلق گرفت و در نهایت توانستم 19 طرح صنعتی که در 

ارتباط با لوازم کاربردی داخل ماشین است را به ثبت برسانم.
این بانوی کارآفرین تصریح می کنــد: اهداف من برایم کاماًل 
روشن و مشخص بود و آشنایی و راهنمایی های دکتر نبی من 
را به شــرکت در برنامه تلویزیونی میدون ترغیب کرد، در این 
برنامه مورد تحسین داوران قرار گرفتم و عنوان نخست و جایزه 

ویژه این برنامه را کسب کردم.

همکاری بیش از ۳0 زن سرپرست خانوارس
او که امروز با برند »براز خودرو« محصوالت کاربردی داخل 
خودرو را تولیــد و در بازار عرضه می کند، توضیح می دهد: 
کارگاهی را راه اندازی کردم که بیش از 30 زن سرپرســت 
خانوار که در روستاها زندگی می کنند با من همکاری دارند. 
زنانی که مادر هستند و نگران تأمین هزینه های زندگیشان 

بودند.
او اظهار مــی دارد: همه بانوانی که با من همــکاری دارند به 
صورت رایگان به روشی ســاده و کاربردی آموزش ها به آن ها 

داده می شود.
وی خاطرنشــان می سازد: با توجه به شیوع بیماری کرونا، در 
کارگاه حضور تعداد افراد را به حداقل رساندم و کارها در منازل 
این بانوان تحویل داده می شود و در زمان بندی مشخص دوباره 

کارها از آن ها تحویل گرفته می شود. 

اولویت با مادر بودن س
او با بیان اینکه بیشتر این بانوان مادر هستند، تأکید می کند: 
همه تالشم این است که آن ها در هنگام کار کنار فرزندانشان 
باشــند تا بتوانند در آرامش هم وظیفه مــادری و هم امکان 

درآمدزایی بدون نگرانی را داشته باشند.
منصوره کریمی در پاسخ به این پرسش که میزان درآمد این 
بانوان ماهیانه به چه میزانی است، می گوید: با توجه به میزان 
وقت و تعداد کار به طور متوسط بین 500 هزار تومان تا یک و 
نیم میلیون تومان دستمزد این بانوان است که این رقم گاهی 

به 2میلیون تومان هم می رسد.

محصولی نوآورانه و کاملس
این بانوی پرتالش که در روستای بهار کارگاهش را راه اندازی 
کرده اســت، اظهار می دارد: به علت تجارب خوبی که در کار 
کسب کرده بودم با راه اندازی کارگاه سعی کردم همه مباحث 
آکادمیــک و تجربی را در کارم اجرایی کنم. از این رو مدت ها 
نیازسنجی در بازار را انجام دادم، نیازسنجی برای حرفه ای که 
برای نخســتین بار قرار بود در ایران راه اندازی شود. از طرفی 
مطالعات و تحقیقات جدی در این زمینه انجام دادم تا دریافتم 
در کشــورهای دیگر این کار در چه مرحله ای اســت و میزان 
واردات آن به ایران و همچنین وجود نمونه های داخلی و قیمت 
تمام شده آن با مشابه نمونه های خارجی چگونه است. از این رو 
با علم و آگاهی این کار را راه اندازی کردم و در نوع بسته بندی و 
برچسب به جهت زیبایی شناسی کار دقت فراوانی انجام دادم تا 

محصولی باکیفیت و زیبا به دست مصرف کننده برسد.

ایسنا: رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و 
تجارت خراســان رضوی گفت: حدود 200 کارت بازرگانی به 

دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی تعلیق شده است.
محمدعلی امیرفخریان در خصوص اقدام های انجام شــده برای 
افرادی که نســبت به تعهدات ارزی خود متعهد نبوده اند، اظهار 
کرد: باید توجه داشــت در وهله نخســت در صورت عدم ایفای 
تعهدات ارزی، کارت های بازرگانی افراد تعلیق خواهد شــد. این 
بازرگانان می توانند در صرافی ها نســبت به تعهدات ارزی اقدام 

کرده و ارز نیمایی خود را واگذار کنند و پس از این مدارک خود 
را به ســازمان صمت آورده تا به بانک مرکزی در تهران ارســال 
شود. در صورت تأیید بانک مرکزی، کارت آن ها رفع تعلیق خواهد 
شــد. این رفع تعلیق به این دلیل انجام می شــود که در صورت 
عدم ایفای تعهد توســط این افراد، زمینه ایجاد تعهدات بیشتر 
برای خود و جامعه فراهم نباشد.وی بیان کرد: بانک مرکزی آمار 
افرادی که از صفر تا 70 درصد ایفای تعهدات ارزی داشــته اند را 
به ما اعالم می کند. افرادی که صفر درصد ایفای تعهد داشته اند 

را به شــرکت های بازرگانی و واحدهای تولیدی تقســیم بندی 
کرده ایم.رئیس اداره بازرگانی خارجی ســازمان صنعت، معدن 
و تجارت خراســان رضوی ادامه داد: حدود 3۸0 واحد تولیدی 
و شرکت بازرگانی در خراســان رضوی صفر درصد ایفای تعهد 
ارزی داشــته اند که از این تعداد کارت بازرگانی حدود 200 نفر 
تعلیق شده اســت. واحدهای تولیدی تا 31 شهریور زمان دارند 
کــه تعهدات ارزی خود را انجام دهند؛ در غیر این صورت کارت 
بازرگانی این واحدهای تولیدی نیز مسدود خواهد شد.وی اضافه 
کرد: اگر این افراد ایفای تعهد ارزی خود را به خوبی انجام ندهند، 
در مراحل بعدی یعنی گمرک، سازمان صنعت، معدن و تجارت، 
اداره کل اقتصــاد و دارایی و صندوق نظارت بر صادرات برخی از 

خدمات به آنان ارائه نشده و از این خدمات محروم خواهند شد.

گفت وگوی قدس با بانوی کارآفرین برتر و دریافت کننده جایزه ویژه برنامه »میدون« 

تولید محصوالت داخل خودرو به دست 30 زن سرپرست خانوار

به دلیل عدم انجام تعهدات ارزی صورت گرفت

تعلیق ۲00 کارت بازرگانی در خراسان رضوی

گپگپ

بازرگانیبازرگانی



روی خط حادهثروی خط حادهث

روی خط خبرروی خط خبر
معاون شهردار خبر داد

افزایش حجم فرونشست ها در مشهد •
شهردار  معاون  تسنیم: 
مشهد گفت: فرونشست ها 
در مشهد از نظر حجمی 
به ســال  نســبت  ابعاد 
گذشته بیشتر شده، اما از 
نظر تعداد افزایش نیافته 
اســت.خلیل اهلل کاظمی 

اظهار کرد: دالیل مختلفی برای ایجاد  فرونشســت در یک 
خیابان وجود دارد؛ مثالً  فرونشست در چهارراه دانش که به 
تازگــی رخ داد، به دلیل نشــتی که در لوله آب تأمین کننده 
خیابان امام رضا)ع( ایجاد شــده بود، به وجود آمد.وی افزود: 
دلیل این فرونشســت ها به فرســودگی تأسیســات شهری 
بازمی گردد که عامل اصلی است.  شاید واقعاً رفع این مشکل 
نه تنها در مشهد بلکه در دیگر شهرها هم مربوط به نبود تونل 
انرژی است. وی همچنین از کاهش مشکالت ترافیکی مسیر 
منتهی به بهشت رضا)ع( با اجرای طرح های عمرانی و ترافیکی 

در دست اجرا تا پایان ماه جاری خبر داد.
خلیل اهلل کاظمی گفت: بــرای کاهش ترافیک و تصادف در 
جاده بهشت رضا)ع( یک کیلومتر از این جاده از سمت شمال 
به عرض حدود چهار متر تعریض و دو دوربرگردان در مسیر 
ایجاد خواهد شــد و در کنار آن یک لــوپ به طول ۴۰۰ و 
عرض ۱۰متر جاده کمربند شمالی را به جاده بهشت رضا)ع( 
متصل خواهد کرد.کاظمی تصریح کرد: این پروژه با اعتباری 
حدود ۱۰میلیارد تومان اجرا و تا پایان شهریور ماه ۹۹ آماده 

بهره برداری خواهد شد. 

 دومین پارک بزرگ بانوان•
 در کاشمر ساخته شد

قدس: بزرگ ترین پارک 
خراســان رضوی  بانوان 
پس از مشهد در کاشمر 

ساخته شد.
شــهردار کاشمر با اعالم 
این مطلب  گفت: پس از 
پارک  بزرگ ترین  مشهد 

بانوان استان با تمامی امکانات و مساحت ۴۰هزار مترمربع در 
کاشمر احداث شده است.

جعفر ســلیمانی افزود: این پارک دارای فروشگاه و کافه تریا، 
زمین بازی کــودکان، میزهای پینگ پنگ، آمفی تئاتر روباز، 
فضای نشیمن، وسایل ورزش همگانی، زمین شطرنج، فوتبال، 
والیبال و بســکتبال، هندبال، مسیر دوچرخه سواری، رینگ 

سالمت، زمین اسکیت، سوله ورزشی و تاالر پذیرایی است.
شهردار کاشمر ادامه داد: طراحی این پارک به گونه ای انجام 
گرفته که بانوان معلول نیز بتوانند از فضا و محیط آن استفاده 
کنند. تاکنون بین شــهرهای خراسان رضوی به جز مشهد 
اینچنین سایتی دیده نشده و کاشمر پیشگام در این عرصه 

است.
وی تصریح کرد: در پارک بانوان همچنین پیش بینی انجام ۲۳ 
فعالیت ورزشی شده است. این پارک به گونه ای محصور شده 
که همزمان یک هزار نفــر از بانوان به راحتی و بدون نگرانی 

می توانند داخل آن به ورزش و تفریح بپردازند.

 بزرگراه بجنوردـ  جنگل گلستان•
 تا پایان سال تکمیل می شود

سرپرســت  تســنیم: 
 معاونت عمرانی استانداری

گفت:  خراسان شــمالی 
بزرگراه  بانــد  تکمیــل 
بجنورد-جنگل گلستان و 
راه آهن جوین به اسفراین، 
از پروژه های عمرانی است 

که اعتبار آن جذب شــده است.محسن محمدی در نشست 
جذب اعتبارات عمرانی اســتان خراسان شمالی اظهار کرد: 
مدیران باید برای جذب حداکثری اعتبارات عمرانی در حوزه 
کاری خود فعال تر عمل کنند. تاکنون از ۲7۳میلیارد تومان 
اعتبار عمرانی ۲۲۱میلیارد تومان معادل 8۱درصد جذب شده 

است.
وی افزود: احداث سد گلمندره، تکمیل باند بزرگراه بجنورد به 
جنگل گلستان، راه آهن جوین به اسفراین و محور میامی به 

جاجرم، از مهم ترین پروژه های عمرانی استان است.
سرپرست معاونت عمرانی استانداری خراسان شمالی با اشاره 
به تالش های مدیران برای جذب اعتبارات، افزود: خوشبختانه 
هنوز اعتباری از سوی دستگاه های اجرایی برگشت نخورده 

است و دستگاه ها به دنبال جذب اعتبارات هستند.

آغاز عملیات احداث ۶هزار واحد •
مسکن شهری در خراسان جنوبی

ایسنا: با حضور اســتاندار خراسان جنوبی، عملیات احداث 
۶هزار واحد مســکونی شــهری وارد فاز اجرایی شد.پس از 
اجرای موفقیت آمیز طرح ۱۰هزار واحد مسکن روستایی ویژه 
اقشار کم درآمد، با پیگیری های استاندار احداث مسکن شهری 
هم در اولویت اســتان قرار گرفت.با توجه به اقدام های مؤثر 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی در جریان اجرای طرح واحدهای 
مسکن روستایی، احداث  ۶ هزار واحد مسکن شهری نیز به 
این حوزه موکول شد.کل اعتبار پیش بینی شده برای ساخت 
این واحدها78۰ میلیارد تومان شامل تسهیالت بانکی و آورده 
متقاضی است.تســهیالت ویژه تعیین شده برای احداث هر 
واحد ۵۰ میلیون تومان وام قرض الحسنه و۳۰ میلیون تومان 
کمک بالعوض است.عملیات اجرایی ساخت و احداث ۶هزار 
واحد مسکونی شهری با حضور استاندار در شهر حاجی آباد 
آغاز شد و به صورت همزمان، فرمانداران دیگر شهرستان ها 

نیز این طرح را در سایر مناطق استان، عملیاتی کردند.

البراتوار تولید شیشه »ساندویچی« •
متالشی شد

اقدام های  بــا  فارس: 
گســترده و شبانه روزی 
اطالعاتــی اداره کــــل 
اطالعات خراسان رضوی 
و پلیس مبــارزه با مواد 
تولید  البراتــوار  مخدر، 
و توزیــع مــاده مخدر 
صنعتی شیشه در مشهد شناســایی شد. دوشنبه گذشته با 
اقدام های گسترده و شبانه روزی اطالعاتی اداره کل اطالعات 
خراسان رضوی و پلیس مبارزه با مواد مخدر،  البراتور تولید و 
توزیع ماده مخدر صنعتی شیشه متعلق به قاچاقچی سابقه دار 
معروف به »رضا ســاندویچی« در مشــهد شناسایی شد.وی 
همراه سه نفر از اعضای باندش در حین تولید طی عملیاتی 
غافلگیرانه دستگیر و محموله تولید شده به همراه سایر مواد 

پیش ساز کشف و متهمان تحویل مراجع قضایی شدند.

پس از بارش های صورت گرفته
سیل 35 روستا را در خراسان جنوبی •

درنوردید
خبرنگاران:  باشگاه 
مدیــرکل راهــداری و 
حمل و نقــل جاده ای 
از  خراســان جنوبی 
 ۳۵ بــه  امدادرســانی 
خبر  سیل زده  روستای 
مدیرکل  داد.جالل زاده، 
راهداری و حمــل ونقل جاده ای خراســان جنوبی گفت: با 
توجه به مخاطرات جوی ایجاد شــده به  واسطه سیالب در 
دو روز گذشــته، تعداد ۱۱ تیم عملیاتی به مناطق سیل زده 
اعزام شــدند.وی افزود: با فعال سازی قرارگاه استانی حمل و 
نقل و راهداری زمستانی، تعداد ۴۱ نفر راهدار برای عملیات 

بازگشایی محور های روستایی به کارگیری شدند.
جالل زاده تصریح کرد:  ۲۰ روســتا در شهرستان بیرجند، 
هشت روســتا در شهرســتان خوســف و هفت روستا در 
شهرستان نهبندان در شبانه روز اخیر با سیالب درگیر بودند 
که منجر به انسداد ۱۵ راه ارتباطی شد.مدیرکل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی ادامه داد: با تالش عوامل 
راهداری و سایر ارگان های امدادی کلیه محور های روستایی 
آسیب دیده از ســیل اخیر در همان ساعت اولیه بازگشایی 
شد.وی بیان کرد: در حال حاضر راهداران مشغول پاک سازی 
پل ها، آبنماها، تخلیه قنوات و ریزش برداری کامل محور های 
کوهستانی با هدف ایجاد ارتباط ایمن و پایدار برای راه های 
مذکور هستند.جالل زاده، سامانه  گویای ۱۴۱ را راه ارتباطی 
بین هم اســتانی ها با مرکز مدیریت راه های استان دانست و 
افزود: مشکالت به  وجود آمده به  واسطه سیالب اخیر توسط 
همشهریان به سامانه مذکور راه یافته و در کوتاه ترین زمان 

ممکن رفع شده است.

 رئیس اداره حفاظت محیط
 زیست تربت جام خبر داد

محکومیت حیوان آزار به انجام •
خدمات رایگان محیط زیستی 

صاحبی:  ابوالحسن 
فــردی کــه در یکی از 
صالح آباد  روســتاهای 
حیــوان آزاری  به  اقدام 
کرده بود، با رأی قاضی 
ایــن  دادگاه عمومــی 
شهرســتان بــه انجام 
خدمات رایگان محیط زیستی محکوم شد. رئیس اداره حفاظت 
محیط زیست شهرستان تربت جام با بیان این مطلب گفت : در 
اوایل بهار سال جاری از طریق سمن های محیط زیستی متوجه 
یک فقره حیوان آزاری در یکی از روستاهای صالح آباد شدیم و 
فیلمی که نامبرده از اقدام شنیع خود در فضای مجازی منتشر 
کرده بود، دریافت و با توجه به جریحه دار شدن افکار عمومی 
به ویژه دوســتداران محیط زیســت، مراتب به رئیس دادگاه 

عمومی صالح آباد اعالم شد . 
جواد دامن پاک افزود: با توجه به اهمیت موضوع و حساسیت 
افــکار عمومی ، توکلی کیا، رئیــس دادگاه عمومی صالح آباد 
دستورات فوری در این زمینه صادر و حکم جلب حیوان آزار 
را صادر کرد که حیوان آزار پس از مدتی مخفی شدن خود را 
معرفی و با توجه به شواهد غیرقابل انکار به جرم خود اعتراف 
کرد .وی در ادامه ضمن قدردانی و تشکر از سمن های زیست 
محیطی و نیز رئیس دادگاه عمومی صالح آباد بابت حساسیت 
و سرعت عمل در رسیدگی پرونده مذکور، افزود: با رأی قاضی 
پرونده،  حیوان آزار مذکور ملزم به انجام خدمات رایگان  محیط 

زیستی بدل از دو ماه حبس شد. 

اعمال قانون ادوات برداشت غیرمجاز •
شن و ماسه از کف رودخانه  

چندیــن  صاحبــی: 
دستگاه خودرو سنگین 
که در حوالی شهرستان 
باخرز در حال برداشت 
از کف  غیرمجاز شــن 
رودخانه ها بودند، اعمال 
شــدند.رئیس  قانــون 
امور منابــع آب تربت جام گفت: پیــرو گزارش های واصله 
مبنی بر برداشت شن و ماســه از رودخانه ژرف در محدوده 
روستای چهارطاق باخرز، پرسنل گشت و بازرسی این اداره 
در معیــت مأموران کالنتری باخرز بــه محل اعزام و پس از 
کســب دستور مقام قضایی نسبت به توقف عملیات، توقیف 
و انتقال به پارکینگ ادوات شــامل لودر و کمپرســی اقدام 
شد.یوسف اختری افزود: کارشناسان این دستگاه اجرایی به 
صورت شبانه روزی در حالت آماده باش قرار داشته و تخلفات 
حوزه منابع آبی را رصد و پیگیری می کنند.وی ادامه داد: در 
مرداد ماه نیز نسبت به تخریب خاکریز، کانال های انحرافی و 
جلوگیری از بهره برداری غیرمجاز مسیل »شهرون« شهرک 
شهیدبهشــتی باخرز به تعداد ســه مورد و مساحت ۴هزار 
مترمربع و همچنین قلع و قمع »شــق النهر« و رفع تصرفات 
مســیل های خیابان و کاریزچه دشت کرات تایباد به تعداد 

۱۳مورد در مساحتی حدود  ۱/۵ هکتار اقدام شد.

ایرنا: معاون دادســتان مرکز خراسان رضوی 
در امور اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم، 
اقدام های قضایی ویژه ساماندهی حاشیه شهر 
مشهد و شناسایی و حل معضالت این مناطق را 
تشریح کرد.قاضی سیدهادی شریعت یار گفت: 
حاشیه نشینی همواره با معضالتی روبه روست و 
غفلت سال های متمادی مسئوالن نیز موجب 
رشد بی رویه حاشیه شــهر به ویژه در مشهد 
شده و یک هفتم جمعیت حاشیه نشین کشور 
مربوط به مشهد است که با چالش های مختلف 

اقتصادی، اجتماعی و امنیتی همراه است.
وی ادامــه داد: بــا توجــه به سیاســت های 
قوه قضائیه، کمیته اجرایی پیگیری مشکالت 
مناطق محروم و حاشیه شهر مشهد در تیرماه 

امسال در دادسرای این شهر فعال شد.
معاون دادســتان مرکز خراسان رضوی گفت: 
در گام نخســت شناســایی معضالت مناطق 
کم برخوردار در دستور قرار گرفت و تاکنون در 
برخی محالت نظیر شهرک های شهید رجایی 
و باهنر، اســماعیل آباد و محدوده کشف رود با 
حضور ساکنان جلســاتی برگزار و مشکالت 
احصا شــد، همچنین در رفع این مشــکالت 
راه حل هایی به مردم ارائــه گردید. وی افزود: 
روســتای احمدآباد در حاشــیه مشهد نیز از 
مکان هایی بود که مورد بررســی قرار گرفت و 
کمبود آب از مشکالت اساسی این روستا بود 
که اقدام ها و پیگیری برای رفع این مشــکل 

انجام شد.

برخورد با 80 نفر از اوباش حاشیه شهرس
شریعت یار ادامه داد: اجرای طرح های گسترده 
امنیتی و برخــورد با اراذل و اوباش در منطقه 
توس و شهرک های شهید رجایی و باهنر نیز در 
دستور کار قرار گرفت و در چند مرحله بیش از 
8۰ نفر از اراذل و اوباش در این مناطق دستگیر 
شدند و در کنار برخوردهای قانونی اقدام های 
ارشــادی برای آن ها در حال انجام است.وی 
گفت: پیشگیری از موقوفه خواری نیز در دستور 
کار است و در روستای ابلغ محدوده تبادکان 

موقوفه خواری  وسیع  سطح 
برخورد  صورت گرفته کــه 
در حال  زمین خــواران  بــا 
دادستان  است.معاون  انجام 
با  خراســان رضوی  مرکــز 
اشاره به پیگیری جمع آوری 
موتور تلمبه هــا در محدوده 
کشــف رود، افــزود: مناطق 
منفصله یک آسیب است و 
منجر به گسترش حاشیه شهر 
اقدام های  بنابراین  می شود؛ 
الزم برای جلوگیری از تغییر 
کاربری هــا در ایــن مناطق 

مورد تأکید است.
وی ادامه داد: ســگ گردانی، توزیع موادمخدر 
و برخی مشکالت اخالقی در بوستان ها نیز از 
گالیه های ساکنان برخی مناطق قاسم آباد بود 
که این موضوع به شهرداری و شورای شهر برای 
تدبیر و نظارت بیشــتر بر بوستان ها منعکس 
شد.شریعت یار گفت: در منطقه اسماعیل آباد 
نیز معضالت بسیاری از جمله معتادان متجاهر، 
کارگاه های غیرمجاز و ساخت و ساز در حریم 
رودخانه وجود دارد که ساماندهی این منطقه با 

جدیت پیگیری می شود.

 جمع آوری بیش ازس
 2 هزار معتاد

وی افزود: از ابتدای امســال 
و ۲۶۰معتاد  تاکنون ۲هزار 
متجاهر از مناطق حاشــیه 
شهر مشهد جمع آوری شده 
که پس از غربالگری یک هزار 
و ۶۳7 نفر به کمپ های ترک 
اعتیاد معرفی شدند. از این 
تعداد ۲۶۰ نفر زن و مابقی 
دادستان  معاون  بودند.  مرد 
مرکز خراسان رضوی ادامه داد: عدم پهنه بندی 
از دیگر معضالت شهر مشهد است که زمینه را 
برای سوءاستفاده زمین خواران فراهم کرده که 
تغییر کاربری گسترده در حاشیه شهر و ایجاد 
سکونتگاه های ناایمن را به همراه داشته است.

وی گفت: باغ ویالها نیز از معضالت جامعه است 
که با سرقت آب و مصرف بی رویه آب به مشکل 
کم آبی در روســتاهای اطراف مشــهد دامن 
می زند و در شــورای حفظ حقوق بیت المال، 
ساماندهی باغ ویالها در دستور کار قرار گرفت.

شــریعت یار با بیان اینکه شرکت تعاونی های 
ادارات از عوامل توســعه و رشد باغ ویالها در 
اطراف شهر است، افزود: در این بخش نیز ورود 
کرده ایم. وی ادامه داد: فعال کردن گشت های 
رضویــون با بهره گیــری از ظرفیت نیروهای 
امنیتی، انتظامی و بسیج و فعال کردن کارگروه 
پیشــگیری از سرقت، از دیگر اقدام های انجام 
شده در راستای افزایش امنیت مناطق حاشیه 
شهر است.معاون دادستان مرکز خراسان رضوی 
گفت: کمیته اجرایی پیگیری مشکالت مناطق 
محروم و حاشیه شــهر مشهد از کمیته های 
اجرایی و راهبردی در دفاع از حقوق مظلومان 
است و سعی در رفع مشکالت ساکنان مناطق 

کم برخوردار دارد.

 برخورد با ساخت وساز هایس
 غیرمجاز با اسناد عادی

وی با اشاره به انجام ساخت وسازهای غیرمجاز 
در مناطق مختلف شهر افزود: برخورد با ساخت 
و سازهای غیرمجاز و جلوگیری از معامالت با 
اســناد عادی به جای اسناد رسمی در دستور 
کار اســت که پنج دفتر ویژه برای جلوگیری 
از انجام این معامالت در مناطق حاشــیه ای با 
همکاری دفاتر تســهیلگری فعال شده است.

شــریعت یار درباره کودکان کار نیز ادامه داد: 
طی مذاکره با بهزیستی و شهرداری مقرر شد 
هر چه سریع تر موضوع ساماندهی کودکان کار 
عملیاتی شــود.  وی در خصوص گزارش های 
مردمی در ســامانه سجام نیز گفت: از ابتدای 
امسال تا پایان تیرماه یک هزار و ۵۴۱ گزارش 
به این سامانه رسیده که حدود 8۰ درصد آن ها 

تاکنون رسیدگی شده است.

اقدام های قضایی برای ساماندهی حاشیه شهر مشهد تشریح شد

شرکت تعاونی ادارات، عامل رشد »باغ ویالها«

عدم پهنه بندی از دیگر 
معضالت شهر مشهد 

است که زمینه را برای 
سوءاستفاده زمین خواران 

فراهم کرده که تغییر 
کاربری گسترده در 
حاشیه شهر و ایجاد 

سکونتگاه های ناایمن را 
به همراه داشته است

بــرشبــرش

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

300072305 پیامک کنید.

آب و هواآب و هوا
 پیش بینی کاهش ابرناکی•

 در خراسان رضوی
قدس: هواشناســی خراسان رضوی اعالم کرد: طبق تحلیل 
نقشه های آینده  نگری و تصاویر ماهواره هواشناسی، طی امروز 
به تدریج تا آخر هفته شــاهد کاهش ابرناکی خواهیم بود و 
برای اوایل صبح پنجشنبه کاهش قابل توجه دما پیش بینی 
می شود. از روز جمعه روند تدریجی افزایش دما آغاز خواهد شد.
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فضای مجازی: 

خــط قرمز: فرماندهــی انتظامی اســتان 
خراسان رضوی در اطالعیه ای بر حضور پلیس 
در کنار مردم برای بزرگداشت حماسه تاسوعا 
و عاشورای حسینی تأکید  و به برهم زنندگان 
آرامش عمومی هم هشدار برخورد قاطع داد.

در متن این اطالعیه آمده است: واقعه عاشورا 
یک حادثــه اعتقادی و دین پایه اســت که 
بایــد از آن درس زندگی، عــزت و آزادگی، 
ظلم ســتیزی، شــجاعت و وفاداری، صبر و 
اســتقامت، ایثار و شهادت آموخت و سیره و 
روش و منش عاشــوراییان و شهدای کربال 
را به عنوان نقشــه راه و خط مشی راهبردی 
زندگی عزتمندانه به بشریت معرفی کرد؛ چرا 
که امام حسین )علیه السالم( و یارانش مورد 
احترام پیروان همه ادیان و مذاهب هستند. 
سپهبد شهید »حاج قاسم سلیمانی« نمونه ای 
از پیروان واقعی اباعبداهلل الحسین)علیه السالم( 
بود که در راه هدف و اقتدا به ســرور آزادگان 
عالم فرمود: »ما ملت امام حســینیم، ما را از 

مرگ باعزت هراسی نیست«.
نیروی انتظامی جمهوری اسالمی با یاد و نام 
 شهدا و امام عظیم الشأن )رضوان اهلل تعالی علیه(

منویــات  راســتای  در 
رهبــر معظــم انقــالب 
رعایت  با  العالی(  )مدظله 
شــیوه نامه های بهداشتی 
ضمن گرامیداشت حماسه 
عظیم و با شــکوه و الهی 
عاشورا، با کمال افتخار در 
راستای حفظ و تأمین نظم 
و امنیــت و خدمتگزاری 
در صحنه حاضــر بوده و 
همراهی  و  مشــارکت  از 

هیئت هــای مذهبــی و آحاد مــردم عزادار 
استقبال می کند.

برگزارکننده  دســت اندرکاران  است  بدیهی 
این حماسه عاشــورایی  با توجه به ضرورت 
مراقبت های بهداشــتی برای پیشــگیری از 
شــیوع ویروس کرونا و  برنامه ریزی دقیق و 
اجرای صحیح دســتورالعمل های بهداشتی 
و خــودداری از قمه زنی و  توجه به شــعائر 
اســالمی، مراســم عزاداری ســرور و ساالر 
شــهیدان را به نحو احسن مدیریت خواهند 
کرد، به گونه ای که مانع هر گونه سوءاستفاده 

دشمنان و افراد معاند شود. 
پلیس خدمتگزار در راستای 
برگزاری مراسم اقامه عزای 
عرض  ضمــن  حســینی، 
تســلیت ایام حزن و اندوه 
اهل البیت )علیهم السالم( با 
همدلی و همراهی عزاداران 
محتــرم و گرانقــدر، اعالم 
انتظامی  نیــروی  می دارد: 
که خــود را ســرباز مکتب 
حضــرت  حیات بخــش 
امام حســین )علیه السالم( می داند با عشق و 
انگیزه الهی تالش خواهد کرد برنامه های تدارک 
دیده شده توسط مساجد و هیئت های مذهبی 
ان شــاء اهلل در فضای امن و آرام برگزار شود.

برابر ســال های  گذشته تمهیدات الزم برای 
تأمیــن امنیــت این مراســم در جای جای 
کشور فراهم شــده است و پوشش انتظامی، 
نظم بخشــی، اجرای طرح هــای ترافیکی با 
رعایت شــیوه نامه های بهداشــتی به جد در 

دستور کار قرار دارد.
 مســئولیت نظم بخشــی داخل مراسم به 

عهده »همیاران محرم پلیس« است که اعضای 
آن داوطلبانه، مردمی و آموزش دیده هستند .

  حفظ امنیت عمومــی، جلوگیری از هر 
گونه بی نظمی، سدمعبرهای اطراف مراسم، 
مقابله با هر گونه ناامنی و اقدام مخل امنیت 
از مهم ترین وظایفی هســتند که فرماندهی 
انتظامی اســتان ها، شهرستان ها و واحدهای 
پلیس با همکاری سایر دستگاه ها، مسئولیت 

تحقق آن را بر عهده دارند.
  پلیــس فتا با نظارت بــر فضای مجازی، 
نســبت به برهم زننــدگان آرامش عمومی 
در شــبکه های اجتماعی که با انتشار اخبار 
کذب و گمراه کننده موجب نگرانی در جامعه 

می شوند، با قاطعیت برخورد خواهد کرد.
  مرکــز فوریت های ۱۱۰ پلیس در تمامی 
ساعات شــبانه روز آماده دریافت اطالعات و 

خدمت رسانی به مردم خواهد بود.
انتظــار داریم عمــوم مردم عزیــز در تعظیم 
شــعائر و عزاداری هــا، شــئون اســالمی را 
در کنــار عمــل بــه توصیه های بهداشــتی 
دقیقــاً رعایــت کــرده و بــرای تحقــق آن، 
تأمین کننــدگان امنیت خود را یــاری کنند.

پلیس برای بزرگداشت حماسه تاسوعا و عاشورای حسینی در کنار مردم قرار دارد

برخوردباعامالنانتشاراخبارکذبدرفضایمجازی
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ســرور هادیان : بنیاد نیکوکاری حرکت انســانی دومین 
جشنواره سراسری عکس حرکت انسانی را برگزار می کند.

جواد نوروزی، دبیر جشنواره بنیاد نیکوکاری حرکت انسانی 
گفت: بنیاد نیکوکاری حرکت انســانی، به عنوان ســازمانی 
غیردولتی در مسیر اهداف خیرخواهانه همچون توجه به بهبود 
وضعیت اجتماعی و اقتصادی و ارتقای سطح آموزش عمومی 
و ایجاد روحیه مشارکت در جامعه، در آستانۀ سومین سالگرد 
آغاز به  کار این بنیاد در ایران »دومین جشــنواره سراســری 

عکس حرکت انسانی« را برگزار می کند.
وی افزود: این جشــنواره در دو بخش آزاد و عکاسی با تلفن 
همراه که هر دو بخش با محوریت موضوعات جشنواره است 

برگزار خواهد شد.
مدیر هنری و اجرایی این جشنواره نیز گفت: این بنیاد دومین 
جشنواره عکس را برگزار خواهد کرد تا از طریق فرهنگ و هنر 

به ریشه کنی فقر بپردازد.
ابراهیــم بهرامــی دربــاره شــرایط و مقررات شــرکت در 
جشــنواره اظهار کرد: از جمله موضوعات جشــنواره؛ توجه 
به محرومیت های فرهنگــی و اقتصادی، تأثیر فقر فرهنگی 
 و اقتصادی بر امنیت اجتماعی، حرکت های انساندوســتانه، 
مهرورزی و اخالق، عشــق و محبت، نماد های محرومیت در 
حاشیۀ شــهرها و تأثیر فقر فرهنگی  و اقتصادی بر وضعیت 
محیط زیست است.شرکت تمامی  عکاسان، اعم از حرفه ای و 
افراد عالقه مند بدون محدودیت سنی در این جشنواره  آزاد و 
رایگان است و هر عکاس می تواند حداکثر با هشت تک عکس 
در جشنواره شرکت کند و متقاضیان تنها امکان شرکت در 
یکی از بخش های جشنواره را دارند و در صورت عدم رعایت 
قوانین، عکس های ارســالی در هیچ  یک از بخش ها شرکت 

داده نخواهد شد.

وی افزود: عکس ها می توانند رنگی، سیاه و سفید و یا تک رنگ 
باشند و برای بخش عکاســی با تلفن همراه، اندازۀ خروجی 
فایل عکس هــای تلفن همراه کفایت می کند. عکس ها فقط 
از طریق  نام نویســی در سایت بنیاد حرکت انسانی به آدرس 

www.harkatensani.org دریافت می شود.
وی گفت: از میان آثار رســیده، تعداد ۶۵ اثر توســط هیئت 

داوری انتخاب خواهد شــد و برای برپایی نمایشگاه و چاپ 
کتابی از آثار جشنواره مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

مدیر هنری و اجرایی این جشــنواره خاطرنشان ساخت: به 
تمامی شرکت کنندگان گواهی حضور، لوح فشردۀ عکس های 
نمایشگاه و کتاب جشــنواره ) در صورت چاپ( اهدا خواهد 
شد.وی همچنین در خصوص هیئت داوران جشنواره گفت: 
افشین شاهرودی، مهتاب کرامتی، حمیدرضا گیالنی فر، فرامرز 
عامل بردبار و نوشین وفادار داوری این دوره از جشنواره را بر 

عهده خواهند داشت.
وی درباره جوایز این دوره  جشنواره نیز بیان کرد: جوایز بخش 
آزاد به پنج نفر اول لوح تقدیر و به نفر اول عالوه بر آن یادمان 
جشنواره اهدا خواهد شد، همچنین مبالغ ۵۰، ۳۰ و ۲۰ میلیون 
ریال جایزه نقدی به نفرات اول، دوم و ســوم اهدا می شــود.

وی همچنین در خصوص جوایز بخش تلفن همراه گفت: به 
نفرات اول، دوم و ســوم جوایز نقدی به مبالغ ۳۰، ۲۰ و ۱۵ 

میلیون ریال به ترتیب اهدا خواهد شد. 
بهرامی همچنین از دو جایزه ویژه هر یک به مبلغ ۲۰ میلیون 
ریــال »از نگاه کودک و نوجوان« بــه دو عکس برگزیده که 
داوری این جوایز توسط گروهی از کودکان خالق و عالقه مند 
انجام می شــود، خبر داد و افزود: جایزه ویژه بهترین عکس 
نمایشــگاه »از نگاه مردم« نیز به مبلغ ۲۰ میلیون ریال اهدا 
می شــود که انتخاب این جایزه در این بخش بر اساس رأی 
مردمی صورت خواهد گرفت.الزم به ذکر است آخرین مهلت 
 نام نویسی و دریافت آثار ۲۱ شهریور سال جاری و داوری آثار 
هفته آخر شــهریور ماه انجام خواهد شد. افتتاحیه و برپایی 
نمایشگاه هفته آخر مهر ماه و مراسم پایانی و اهدای جوایز 

اول آبان ۱۳۹۹ برگزار می شود.

دومینجشنوارهسراسریعکس»حرکتانسانی«برگزارمیشود
گزارشگزارش

س
قد

ی/
شم

 ها
ید

حم
ید

:س
س 

عک



خبرخبر خبرخبر

 ورود به مازندران•
 در تاسوعا و عاشورا ممنوع شد

براســاس  ســاری: 
ترافیکی  محدودیت هــای 
اعمال شده از سوی پلیس 
تاسوعا  روزهای  راه کشور، 
و عاشورا تردد در جاده های 
هراز و کندوان از پایتخت 
به سمت مازندران ممنوع 

است.
به گزارش روابــط عمومی پلیس راه کشــور محدودیت های 
ترافیکی جاده  های مازندران از روز چهارشــنبه پنجم شهریور 
و در آســتانه تعطیالت روزهای تاســوعا و عاشورا تا سه شنبه 

۱۱شهریور اعمال می شود.
پلیس راهورهمچنین تردد موتورســیکلت از ساعت ۱۲ ظهر روز 
چهارشنبه پنجم شهریور تا ساعت ۶ صبح سه شنبه یازدهم شهریور 
از محورهای کرج - چالوس، هــراز، فیروزکوه و برعکس را ممنوع 

اعالم کرد.
در همین راستا مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
مازندران نیز هشدار داد بر اساس مصوبه ستاد استانی مقابله با کرونا 
فعالیت تمامی خانه های مسافر غیرمجاز ممنوع است و هیچ کدام حق 

اجاره به مسافران و گردشگران را ندارند.
ســیف اهلل فرزانه گفت: براساس هماهنگی میان میراث فرهنگی و 
نیروی انتظامی گشت های محسوس و نامحسوس برای شناسایی 
این خانه ها تشدید شــده و بدون هیچ تذکری واحد مذکور پلمب 

خواهد شد.

 ۳ هزار کودک در اصفهان •
چشم انتظار کمک خیران هستند

توســعه  معاون  اصفهان: 
مردمــی  مشــارکت های 
امــام  امــداد  کمیتــه 
خمینی)ره( استان اصفهان 
با اشــاره به اینکــه 3هزار 
نیازمند زیر پوشش  فرزند 
این نهاد هســتند، گفت: 

امســال در ماه محرم و صفر برنامه ای برای برپایی پایگاه های ثبت 
حامی نداریم و تمرکز کمیته امداد در این زمینه بر ترویج روش های 

غیرحضوری و الکترونیکی برای ثبت نام حامیان است.
حمیدرضا طاهری با اشاره به اینکه این نهاد دو طرح اطعام و احسان 
حسینی را از عید غدیر خم آغاز کرده، گفت: این طرح تا پایان ماه 
صفر برای جمع آوری و توزیع غذای گرم و سبد کاال به نیازمندان و 

مددجویان ادامه دارد.

 مراسم راهپیمایی اربعین •
امسال برگزار نمی شود

قم: معاون هماهنگی امور زائرین اســتانداری قم گفت: مراســم 
راهپیمایی اربعین برای پیشگیری از شیوع کرونا و با توجه به فقدان 

زیرساخت های بهداشتی برگزار نمی شود.
یونس عالی پور در مورد برگزاری مراسم اربعین در سال جاری گفت: 
مکاتباتی صورت گرفته است و براساس اعالم وزارت امور خارجه، مراسم 
راهپیمایی اربعین برگزار نمی شود. وی عنوان کرد: برای جایگزینی 
برنامه هــای فرهنگی به جای پیاده روی اربعین، دســتورالعمل هایی 
از طرف ســتاد ملی اربعین ابالغ  شــده که شامل تأمین کمک های 
معیشتی برای مناطق فقیر و محروم است و دراین باره می توان از توان 

موکب ها در جمع آوری و توزیع نذرها بهره گرفت.

 ۷۶ زندانی اردکانی •
توسط خیران آزاد شدند

یزد: رئیس شوراهای حل 
اختالف استان یزد گفت: با 
همت رئیس زندان اردکان، 
خیران برای آزادی ۷۶ نفر 
از زندانیان جرایم غیرعمد، 
پرداخــت یــک میلیارد و 
۷۴۶ میلیون ریال را متقبل 

شدند.
محمدرضا حــداد با بیان اینکه ۱۵۲ فقره پرونده صلح و ســازش 
در شــعبه پنج ویژه زندانیان شورای حل اختالف مستقر در زندان 
شهرستان اردکان تشکیل شده اســت، افزود: باید از فضای محرم 
برای آزادی زندانیان نیازمند جرایم غیرعمد و مالی بهره گرفت، زیرا 
زندانیان نیازمند جزو اقشار ضعیف به شمار رفته و باید کمک کنیم 
تا دست نیازمندان و زندانیان جرایم غیرعمد و مالی را برای آزادی 

بگیریم و حمایت کنیم.

پیش فروش واکسن کووید19 فریب است•
اصفهان: معاون غذا و داروی دانشــگاه علوم پزشکی کاشان گفت: 
هنوز هیچ واکسن یا دارویی برای درمان بیماری کرونا ساخته نشده 
است و مردم فریب تبلیغات پیش فروش واکسن کووید۱۹ را نخورند.

محسن تقی زاده اظهار کرد: پیش فروش واکسن کووید۱۹ فقط در 
فضای مجازی مطرح شده و افرادی که این اخبار را منتشر می کنند، 

تنها قصد فریب مردم را دارند.
وی افزود: تأثیر داروی »رمدســیویر« بــرای درمان کرونا از جمله 
مواردی اســت که امید می رود در بهبود بیماران مبتال به بیماری 
کووید۱۹ اثربخش باشــد. هرچند ممکن اســت این دارو عوارضی 

داشته باشد.

توزیع برنج وارداتی ممنوع است•
مردم  نماینــده  گیالن: 
لنگرود گفت: تا پایان زمان 
تعیین شــده، توزیع برنج 
وارداتــی ممنوع اســت و 
قانون با دقت در این زمینه 

اجرایی می شود.
در  محمدنــژاد  پرویــز 

خصوص واردات برنج و 3۰۰ هزار تن برنجی که در گمرکات کشور 
منتظر ترخیص است، اظهار کرد: در این خصوص به وزیر کشاورزی 
تذکر داده شــد مبنی بر اینکه تا پایان برداشــت برنج حق توزیع 

برنج های وارداتی را ندارند.
وی بیان کرد: با توجه به نزدیک بودن فصل برداشت برنج، باید جلو 
واردات بی رویه برنج گرفته شود. براساس قانون سه ماه قبل و بعد از 

برداشت برنج، واردات آن ممنوع است.

ارتفاع آب در تاالب انزلی افزایش یافت•
گیالن: مدیرکل مدیریت 
بحــران گیالن با اشــاره 
به بــارش شــدید باران 
انزلی و  در داخل شــهر 
آبگرفتگی بخش مرکزی 
رشــت از جمله رودخانه 
پیربازار، گفت: ۱/۵ متر به 

ارتفاع تاالب انزلی اضافه شده است.
امیر مــرادی با بیان اینکه طی روزهای گذشــته بیش از ۲۰۰ 
میلیمتر بــاران در گیالن بارید، تصریح کرد: عمده این بارش ها 
در مناطق غربی و مرکزی استان به ویژه در بندرانزلی بوده است.

 حرکت دسته های عزاداری •
در داخل امامزاده ها ممنوع است

البرز: مدیــرکل اوقاف و 
امور خیریه اســتان البرز 
از میزبانــی امامــزادگان 
از  اســتان  شــاخص 
خبر  عزاداری  دسته های 

داد.
علــی  حجت االســالم 
دشتکی با اشاره به اینکه حرکت دسته های عزاداری ممنوع شده 
اســت، گفت: هیئت ها می توانند داخل امامزاده ها و در جایگاه 

مشخصی که در اختیار آن ها قرار داده می شود برنامه اجرا کنند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان البرز گفت: هیئت ها می توانند 
بــا حفظ فاصله اجتماعــی و پروتکل های بهداشــتی عزاداری 
انجام دهند و مراســم را در ساعت مشخصی به پایان برسانند تا 
هیئت های دیگر هم بتوانند از فضای بقاع متبرکه برای عزاداری 

استفاده کنند.

 تردد از مرز »باشماق« •
با انجام آزمایش کرونا امکان پذیر است

پایانه   مدیر  ســنندج: 
مریوان  باشــماق  مرزی 
گفــت: مســافران دارای 
شــرایط خاص همچون 
تجار و بازرگانان و افرادی 
که اقامــت اقلیم را دارند، 
مجاز بــه تــردد از مرز 

باشماق مریوان هستند.
افشین شعبانی با اشاره به اینکه طرف عراقی از مسافران ورودی 
و خروجی از مرز باشــماق آزمایش کرونا می گیرد، افزود: هزینه 
آزمایش کرونا برای هر مســافر از مرز باشماق مریوان حدود ۱۲ 

میلیون ریال است که توسط طرف عراقی دریافت می شود.

 سهم البرزی ها از آب سد طالقان •
بیشتر می شود

البرز: مدیرعامل شرکت آبفای البرز گفت: ۸۰ درصد آب شرب 
البرزنشینان از منابع زیرزمینی تأمین می شود.

ذوالفقار مهدی زاده در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در حال حاضر 
 ۸۰ درصد آب مصرفی البرزنشــینان از منابع زیرزمینی و تنها 

۲۰ درصد آن از آب های سطحی تأمین می شود.
وی ادامه داد: البته به دنبال افزایش ســهم البرزنشینان از دیگر 
منابع تأمین آب از جمله سد طالقان هستیم تا ۵۰۰ لیتر بر ثانیه 
به برداشت موجود که هزار و ۸۰۰ لیتر بر ثانیه است اضافه شود.

 مهار 9۰درصد •
از طوفان های نمکی دریاچه ارومیه

غربی:  آذربایجــان 
مدیــر امور اســتان های 
دریاچه  احیــای  ســتاد 
ارومیه گفت: ۹۰درصد از 
طوفان های نمکی دریاچه 

ارومیه مهار شده است.
عنوان  سرخوش  فرهاد 
کرد: با شناســایی نقاط بحرانــی و اقدام های این ســتاد 
گردوغبار نمکی دریاچه ارومیه ۹۰ درصد کاهش یافته است 
و در برخی نقاط بحرانی، میزان ریزگردهای نمکی به صفر 

رسیده است.
وی ادامه داد: از سال ۹3 تا پایان سال ۹۸ بیش از ۴3۶ میلیارد 
ریــال برای مقابله با کانون های بحرانــی ریزگردهای نمکی در 

دریاچه ارومیه اختصاص یافته است.

تجار خواستار رایزنی برای برداشتن محدودیت ها هستند

خواب ناوگان ترانزیتی در مرز مهران
ایالم: از زمانی که ویروس کرونــا وارد جهان 
شد مشــکالت بزرگی در کشور به ویژه در حوزه 
ترانزیت و صادرات کاال و درنهایت ارزآوری ایجاد 

 شده است.
مرز مهران در اســتان ایالم یکی از معابر اصلی 
و حیاتی تبادل کاال با کشــور عراق نیز از زمان 
انتشار این ویروس با فراز و نشیب های بسیاری 

روبه رو بوده است.
درحالی که بــازار عراق فرصتی مناســب برای 
توسعه فعالیت های تجاری و بازرگانی در استان 
محروم ایالم فراهم کرده، اما این روزها به دلیل 
ایجاد محدودیت های مرزی بسیاری از مردم این 

خطه از مزیت های آن بی بهره مانده اند.
استان ایالم با ۴۲۰ کیلومتر مرز مشترک با کشور 
عراق تنها دارای گذر و بازارچه مرزی مهران است 
که مهم ترین و اصلی ترین مسیر تردد خودروهای 
شخصی، کامیون های حامل کاالهای صادراتی 
و خودروهای حامل زائران عتبات عالیات عراق 

محسوب می شود.
در حال حاضر انســداد مرز مسافری مهران به 
دلیل شــیوع بیماری کرونا و محدود شدن مرز 
تجاری و صــادرات کاال که فقــط در روزهای 
یکشــنبه و چهارشــنبه انجام می شود، موجب 
شــده تا صف طوالنی برای خــروج کاال در این 
منطقه شکل بگیرد و زمینه نارضایتی بسیاری 
از رانندگان و همچنین بازرگانان و شرکت های 

حمل ونقل ترانزیتی را فراهم آورد.

ضرر شرکت های حمل ونقلس
در همیــن زمینــه یکــی از دســت اندرکاران 
شرکت های حمل ونقل به ما می گوید: به دلیل 
محدودیت در تردد خودروها، زمان انتظار برای 
خروج از مرز افزایش  یافته و این موضوع به ضرر 

شرکت های حمل ونقل است.
فتاحی می گوید: اگر اراده ای برای حل مشکالت 
رانندگان و بهبود وضعیت فعلی از طرف عراقی 
وجود داشته باشد این مشکالت قابل  حل است.

وی بابیان اینکه ازدحام خودروهای ترانزیتی با 
نشست و دیپلماســی طرفین حل شدنی است، 
می گوید: تسهیل در تردد خودروهای ترانزیتی 

منوط به جدیت مسئوالن در این زمینه است.
وی تأخیــر و توقف خودروهای ترانزیتی در این 
مرز را برای شــرکت های حمل ونقــل زیان بار 

می داند و می افزاید: یکی از مشکالت ایجادشده، 
حق توقف اســت که رانندگان از شــرکت های 

حمل ونقل و صاحبان کاال دریافت می کنند.

نارضایتی تجارس
وی با اشــاره به این موضوع که مشــکل دیگر 
زمان بندی است که بر مبنای آن باید کانتینرها 
بازگردنــد، می افزاید: وقتی این زمــان به درازا 
کشیده و با تأخیر همراه  شود برای شرکت های 

حمل ونقل زیان آور خواهد بود.
فتاحی یادآور می شــود: توقــف بیش ازحد در 
مرز برای انجام کارهای تشــریفاتی زمان ارسال 
مرســوله به مقصد را به درازا کشیده و موجب 
نارضایتی تجار و صاحب کاال می شــود و حتی 
ممکن است این ایده به ذهن صاحبان کاال برسد 
که از مسیر جایگزین برای ارسال کاال اقدام کنند.

لقمه نانی که آجر شدس
در همین راســتا یکی از رانندگان خودروهای 
شــخصی که به قول خودش تا پیش ازاین، مرز 
محلی برای ارتزاق و یافتن لقمه نانی بود به قدس 
می گوید: بیشتر افرادی که در مرز کار می کنند 
معمــوالً از خانواده های ضعیــف و کم بضاعت 
هســتند که بــا کارگری نانی بــرای زن و بچه 
خود مهیا می کنند، اما حاال انسداد مرز و ایجاد 
محدودیت ها همین یک  لقمه نان را هم از آن ها 

دریغ کرده است.
احســان ملکشــاهی عنوان 
باز  می کند: هنگامی  که مرز 
باشد مســافر برای تردد زیاد 
اســت و کاالهای مســافری 
به وفــور برای تجــارت یافت 

می شود.
وی می گوید: بــاز بودن مرز 
فرصت خوبــی برای کارگران 
و کار روزانه فراهم می کند که 
متأسفانه به دلیل محدودیت 
فعالیــت آن  در این روزهای 
کرونایی به اقتصاد بسیاری از 

خانواده ها ضرر زده است.

رایزنی برای حل مشکلس
مدیرکل گمرک استان ایالم بابیان اینکه امسال 
به دلیل شــیوع بیماری کرونا مسئوالن عراقی 
محدودیت هایــی را برای صــادرات کاال در مرز 
مهران وضــع کردند و فقط دو روز در هفته کار 
صادرات کاال انجام می شود، افزود: رایزنی هایی در 
سطح ملی برای افزایش روزهای صادرات در مرز 
مهران انجام  شده  و تالش داریم تعداد روزهای 
فعال صادرات کاال را به چهار روز افزایش دهیم.

روح اهلل غالمــی افــزود: طــی چند مــاه اخیر 
رایزنی های مختلفی در ســطح ملی و استانی با 

مسئوالن عراقی برای حل این 
مشــکالت و افزایش روزهای 
صادرات کاال بــه عراق انجام  
شــده ولی تاکنــون منجر به 

نتیجه نشده است.
وی با اشــاره به اینکه ســال 
گذشته یک میلیارد دالر کاال از 
مرز مهران به عراق صادر شده، 
افزود: امسال به دلیل ویروس 
کرونا صادرات کاال متأسفانه با 

محدودیت روبه رو بود.
غالمی بابیان اینکه کاشــی و 
ساختمانی،  مصالح  سرامیک، 
شیشــه و تره بــار از عمــده 
محصوالت و کاالهایی هستند 
که از این مرز به کشور عراق صادر می شوند، ادامه 
داد: بااین حال  در چهار ماه نخســت امسال ۱۸ 
هزار و ۸۸۴ تن کاالی استاندارد از مرز بین المللی 

مهران به کشور عراق صادر شده است.
وی با اشاره به بعد مسافت مرز مهران با شهرهای 
عــراق و وجود امنیت باال که با اســتقبال تجار 
عراقی و ایرانی در سال های گذشته مواجه شده 
است، افزود: امید می رود با رایزنی های انجام شده 
و کاهــش محدودیت ها  توســعه روابط تجاری 
به ویــژه در حوزه صــادرات غیرنفتی از این مرز 

بهبود پیدا کند.

امسال به دلیل 
شیوع بیماری کرونا، 

مسئوالن عراقی 
محدودیت هایی را 
برای صادرات کاال 

در مرز مهران وضع 
کردند و فقط دو روز 
در هفته کار صادرات 

کاال انجام می شود

بــرشبــرش
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مرکزی: به طورمعمول در فصل تابستان به دلیل کاهش مصرف 
گاز سابقه نداشــته صفی برای دریافت گاز تشکیل شود و ایجاد 
صف آن هم در این روزهایی که با اوج گرما روبه رو هســتیم خود 

گواه نقص در سیستم مصرف و یا توزیع دارد.
اگرچه در شهرستان ساوه افزون بر ۸۵ هزار مشترک گاز شهری 
وجود دارد، اما هنوز برخی شهروندان به ویژه مناطق حاشیه ای از 
سیلند رهای گاز استفاده می کنند که در چند روز گذشته تهیه آن 

برای شهروندان دردسر ساز شده است.
در روزهای اخیر ویدئوهای بسیاری از شهروندان با سیلندرهای 
۱۱ کیلویی در صف های طوالنی در برخی محله های شــهر 
ساوه دست به دست می شود که در انتظار دریافت کپسول گاز 
مایع هستند. اگرچه مسئوالن ادعا می کنند هیچ کمبودی برای 
توزیع گاز نداریم، اما صف های طوالنی که حاال به دلیل احتمال 
انتقال ویروس کرونا برخی افراد را نگران کرده و حوصله برخی افراد 

را هم سر برده است حکایت دیگر دارد.

گمانه زنی های متعددس
در صف گاز اگر لحظه ای درنگ کنیم مردم چشم انتظار رسیدن 
خودروهای حمل گاز از ســیر تا پیاز ماجــرا و تمام گزینه های 

احتمالی این صف بلند را برایمان تجزیه وتحلیل می کنند.
حسن کرجی در این زمینه می گوید: بخشی از این آدم ها گاز برای 
مصرف خانه نمی برند، بلکه این کپسول ها را برای پر کردن مخزن 

گاز خودروهایشان در صف گذاشتند.

مصارف صنعتیس
علــی اوحدی یکی دیگر از متقاضیان دریافت گاز به ما می گوید: 
بخش زیــادی از این کپســول ها در واحدهــای صنعتی مانند 

صافکاری ها و یا افرادی که کار ایزوگام دارند مصرف می شود.
وی معتقد اســت باید صف مصرف کنندگان صنعتی را از مردم 
عادی جدا کرد. وی با بیان اینکه ما کارگر هستیم و نمی توانیم برای 
دریافت یک کپســول کارمان را رها کرده و در صف گاز بایستیم، 

می گوید: با این اوصاف خدا در زمستان به داد ما برسد.

اطالعیه شرکت نفت دردسرساز شدس
در همین راستا یکی دیگر از شهروندان با اشاره به اینکه از زمان 
اعالم شــرکت ملی پخش فراورده های نفتی مبنی بر اینکه برای 
دریافت گاز باید در ســامانه ثبت نام شود، این صف ها به یک باره 
شکل گرفت، می گوید: برخی ها از ترس اینکه گاز کمیاب و یا گران 

 شود به این صف ها دامن زدند.

توزیع الکترونیکی گازس
فرماندار ساوه بابیان اینکه بیشترین متقاضیان مصرف گاز در حال 
حاضر مالکان خودروهای گازسوز هستند، می افزاید: در پی اعالم 
الکترونیکی شــدن توزیع گاز مایع با سیلندرهای گاز و در قالب 

مصرف کننده واقعی، مالکان بسیاری از خودروهای گازسوز به این 
صف ها دامن زدند.

علی میرزایی با اشاره به اینکه متأسفانه این افزایش تقاضا موجب 
شده تا حق مصرف کننده های واقعی، خانوارها و صنایع نیازمند به 
گاز مایع تضییع شود، اذعان می کند: در حال حاضر هیچ مشکلی 

ازنظر میزان موجودی گاز مایع در شهر ساوه وجود ندارد.
وی بیان می کند: براســاس بررسی ها به این نتیجه رسیدیم که 
بیشتر افرادی که متقاضی سیلندرهای گاز مایع هستند، مالکان 

خودروهایی هستند که از این سوخت استفاده می کنند.
وی تأکید کرد: با اجــرای طرح توزیع الکترونیکی گاز مایع، این 
محصول صرفاً به خانوارها و اصنافی که به گاز طبیعی دسترسی 
ندارند قابل تحویل خواهد بود و هر یک از افرادی که در صف گاز 
بایستند، درصورتی  که نیازمند واقعی به این محصول هستند باید 
با ثبت نام در سامانه سدف )سامانه درخواست فراورده های نفتی( 
تقاضای خود را ثبت کرده تا پس از استعالم سیستمی از شرکت 
گاز مبنی بر گازکشی نبودن محل، نسبت به تأمین گاز مایع در 

محل برای آن ها اقدام شود.

هنوز برخی شهروندان حاشیه این شهر از کپسول گاز استفاده می کنند

ترافیک صف گاز در ساوه

گزارشگزارش
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۱. پاداشــي که به کار خیر دهند - باالي 
کوه- پرنده خبرکش ۲. طایفه- متراکم- 
درس کشیدني 3. سنگریزه- رهایي یافتن- 
از ادات شرط- حرص و طمع ۴. خودروي 
باســابقه آلماني- مســاوي- حشره آفت 
چوب ۵. پیشــینه- بیع متقابل ۶. پسوند 
یافتن- سبزي پیچیده- »گربه« سربریده 
۷. نقطــه ثقل- پــاراف ۸. میان- تنگي- 
اسب قهوه اي رنگ- خودروساز فرانسوي 
۹. موســیقي- از مقامات محلي ۱۰. ماه 
میالدي- روغني- شایسته ۱۱. اتوباني که 
 از کنار شهر عبورکند-  لباس کهنه و پاره 
۱۲. عــازم سفرشــدن- یــار ســوزن- 
فیلم »اســتیون  زمیني  مــاوراء  موجود 
اســپیلبرگ« ۱3. قلــب قرآن- همســر 
حضرت یعقــوب»ع«- فــرز- از خواهران 
از اضــالع مثلــث  برونتــه ۱۴. یکــي 
تمیــزکاري  از  کنایــه  قائم الزاویــه- 
اســت- ورق ۱۵. رنگی از خانواده سبز- 

سرچشمه- مقطع زماني

۱. انکارکــردن- بارندگي بــا حجم زیاد در 
زماني کــم را گویند- مهربــان ۲. از توابع 
مثلثاتي- عضو دســتگاه تنفسي- نقصان 
و کمبود 3. برج داســتاني فرانسه- فیلمي 
جنجالي بــه کارگرداني »حامدکالهداري« 
که به بررســی بخشــی از وقایــع پس از 
 انتخابــات ۸۸ می پــردازد- نقــش هنري 
۴. راننــده هواپیمــا- میمــون آدم نما ۵. 
خاندان- کریه المنظر- مژده دادن ۶. از صنایع 
 ادبي- امیدواریم درکار شما نیفتد- حالجي 
۷. قائم مقام معلم- از درختان سوزني برگ- 
کنســروي  ماهي  آشــپزخانه اي-   آلیــاژ 
۸. یار برهما در کلیله ودمنه- آغوز- جواب 
مثبت- الي چرخ مي گذارند ۹. الســتیک 
 مرتجــع- مادر- پیشــه- حیلــه و فریب 
۱۰. منتسب به شــتي- حیرت- خلع شده 
۱۱. خواهي نشــوي رسوا / ...جماعت شو- 
درخت پیلگوش- مایــه آباداني ۱۲. النگو- 
قریب ۱3. طایفه کم حرف- شغلي حساس  
در واحدهاي تولیدي و خدماتی - خشکي 

۱۴. برابر فارسي »افشره« را برایش برگزیده اند- مکاني 
مقدس در مکه- انجم ۱۵. عشوه و خرام- رایزنی کردن-

روشنایي

  عمودی  افقی
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