
بخش كشاورزى بيشترين مصرف برق را دارد عزاداران علوى پيكر شهيد مرادى را تشييع كردند

قدس  مديرعامل شركت توزيع نيروى برق 
خراسان رضوى گفت: بيش از نيمى از مصرف 
ســاالنه برق در اين اســتان مربوط به بخش 
كشاورزى است و اين بخش بيشترين مصرف 
برق در بين مشــتركان اين شــركت را دارد.
محمدرضا مزينى افزود: مصرف برق مشتركان 
شــركت توزيع نيروى برق اين استان در سال 

گذشته معادل ...

قدس  همزمان با بيست و يكمين روز ماه 
مبارك رمضان، پيكر مطهر شهيد مدافع حرم 
گل آقا مرادى بر شانه عزاداران علوى تشييع 
شــد. در اين مراسم كه با حضور پرشور امت 
حزب اهللا، مســئوالن، خادمان بارگاه مطهر 
رضوى، اعضاى لشكر فاطميون و خانواده اين 
شهيد بزرگوار برگزار شد، شركت كنندگان با 

سردادن شعار ...
.......صفحه 3 .......صفحه 2
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احياى سنت روح اهللا
مردم استان هاى خراسان همزمان با سراسر كشور 

در راهپيمايى روز قدس شركت كردند

افزايش 10 درصدى نرخ خدمات 
حمل و نقل بار درون شهرى در مشهد

بارى كه وبال 
مستأجران شد

معاون آموزشى متوسطه اداره كل آموزش و 
پرورش خراسان رضوى در گفت وگو با قدس:

دريافت هرگونه وجه 
براى ثبت نام ممنوع است

پژمانفر در واكنش به حضور شكارچيان آمريكايى:

رفتار قجرى با منابع ملى 
براى مشتى پول 
قابل دفاع نيست

قدس   با افزايــش 20 درصدى كرايــه خودروهاى 
حمل بار برون شــهرى،زمزمه هاى گران شدن نرخ ارائه 
خدمات خودروهاى حمل بار اثاثيه نيز به گوش مى رسد؛ 
اين در حالى است كه افزايش قيمت در اين بخش به طور 

مستقيم بر سبد هزينه خانوار بخصوص ...

قدس   دستورعمل ثبت نام مدارس دولتى به ادارات 
47 گانه خراســان رضوى ابالغ شــد. معاون آموزشى 
متوسطه اداره كل آموزش و پرورش خراسان رضوى و 
دبير ستاد ثبت نام ضمن اعالم مطلب فوق به خبرنگار 

ما گفت: ثبت نام دانش آموزان ...

قدس   انتشــار خبر شــكار دو رأس قوچ اوريال در 
منطقه حفاظت شده حيدرى نيشابور توسط دو شكارچى 
خارجــى كه تبعه آمريكا بودند واكنــش هايى را در پى 
داشــت. واكنش هايى كه اغلب آن ها متأثر از اخبار اوليه 

منتشر شده در فضاى ...

قدس   مردم اســتان هاى خراسان همزمان با سراسر 
كشور در راهپيمايى پرشــكوه روز قدس شركت كردند 
تا يك بار ديگر انزجار خــود را از رژيم غاصب و كودك 
كش صهيونيستى اســرائيل به گوش جهانيان برسانند. 
راهپيمايــى روز جهانى قدس در مشــهد از ميدان 15 
خرداد به ســمت حرم مطهر رضوى آغاز شد و شركت 
كنندگان با شــعارهاى «مى جنگيم مى ميريم قدس رو 
پس مى گيريم»، «نه ســازش نه تسليم نبرد با اسرائيل»، 
«كودك كشى در يمن خود ســند و دليل است، وهابى 
كودك كش همدست اسرائيل است» و «انرژى هسته اى 

حق مسلم ماست، اسرائيل دروغگو دشمن ملت ماست»، 
«مرگ بر آمريكا» و «مرگ بر اسرائيل» مسير راهپيمايى را 
تا حرم مطهر رضوى طى كردند. آدمك هاى صهيونيستى 
و آمريكايى مانند ســال هاى گذشته به نمايش درآمده 
و پرچم آمريكا و اســرائيل به عنــوان نمادهاى ظلم و 
استكبار توســط مردم به آتش كشيده شدند.مراسم روز 
جهانى قدس با شعار «پيروزى جبهه مقاومت، شكست 
فتنه آمريكايى- صهيونيستى، عزم ملت فلسطين براى 
بازگشــت» عالوه بر بيرجند در شهرســتان هاى استان 
خراســان جنوبى نيز برگزار شد.مردم مؤمن و واليتمدار 

خراسان شمالى نيزاز قوميت هاى تركمن، كرمانج، ترك 
و تات با در دســت داشتن تابلو نوشته هايى در حمايت 
از آرمان هاى ملت مظلوم فلسطين يك صدا عليه جنايات 
رژيم صهيونيستى شعار دادند.راهپيمايان با سر دادن شعار 
مرگ براسرائيل نفرت و  انزجار خود را از اقدام هاى ننگين 
و ضد انسانى رژيم اشغالگر قدس در سرزمين فلسطين 
و قدس شــريف اعالم داشتند و ادامه حمالت وحشيانه 
به مردم بى گناه غزه را محكوم كردند.بر اســاس گزارش 
خبرنگاران قدس از شهرستان هاى مختلف اين استان روز 

قدس امسال باشكوه تر از سال هاى...
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دانشجوى افغانستانى دانشگاه 
سبزوار رتبه نخست كنكور 

ارشد را كسب كرد
علوم  مديرگــروه  فارس: 
حكيم  دانشــگاه  سياسى 
رتبه  كسب  از  ســبزوارى 
نخســت كارشناسى ارشد 
روابــط بين الملل توســط 
افغانســتانى  دانشــجويى 
دانشــگاه حكيم سبزوارى 
خبر داد.رضيه موســوى فر با اشــاره به كســب 
رتبه نخســت دانشــجوى افغان دانشگاه حكيم 
ســبزوارى در كنكور كارشناسى ارشد جمهورى 
اسالمى ايران، اظهار داشت: مرتضى شفاهى يكى 
از دانشجويان مســتعد دانشگاه حكيم سبزوارى 
اســت كه رتبه يك كنكور كارشناســى ارشد در 

رشته روابط بين الملل را كسب كرده است.
وى افزود: اين دانشجوى اهل كشور افغانستان به 

عنوان دانشجوى مهاجر محسوب مى شود.
وى با بيان اينكه دانشــجويان افغانســتانى اين 
دانشــگاه ظرفيــت و توانايى بااليــى در حوزه 
علمى دارد، ادامه داد: مرتضى شفاهى دانشجوى 
پرتالش افغانستانى عالوه بر رتبه نخست كنكور 
كارشناســى، رتبه نهم ديپلماسى كشور را كسب 

كرده است.

خبر

قدس آنالين- تكتم بهاردوست مديركل انتقال خون ضمن اشاره به 
باال بودن نرم سالمت خونى ايرانيان گفت: خون ايرانى ها از سالمت بااليى 

برخوردار است.           
 چند ســال است كه سنت حســنه اهداى خون در ماه رمضان، در جامعه 
نهادينه شــده اســت، اما با وجود چنين نيت خيرى شــاهد هستيم كه 
بســيارى از روزه داران در ماه رمضان، اهداى خون را به شــب قدر موكول 
مى كنند، در حالى كه بارها اعالم شــده است اهداكنندگان خون در همه 
روزهاى ماه رمضان در بحث اهداى خون مشــاركت داشــته باشند. به اين 
انگيزه گفت وگويى داشته ايم با دكتر حميد رضا اسالمى مديركل انتقال خون 

خراسان رضوى كه شما مى خوانيد:

 آيا براى وقف و انتقال خون فرهنگ سازى شده است؟
با اينكه كارهايى را در استان خراسان در اين زمينه انجام داده ايم، ولى چون 

هنوز در ابتداى راه هستيم، خيلى پيشرفت نداشته ايم.

 آيا تا كنون تالش كرده ايد خيرين ســالمت را به سمت موضوع 
انتقال خون هدايت كنيد؟

بله بزودى مجمع خيرين انتفال خون را راه اندازى خواهيم كرد كه از طريق 
مجمع خيرين افراد خواهند توانست بيايند و در زمينه اهداى خون و وقف 

فعاليت  بكنند.
اين كار خيلى جديد اســت و تا كنون دو شهرستان در اين زمينه پيشقدم 
بوده اند تربت حيدريه و كاشمر كه پايگاه اهداى خونش توسط خيرين ساخته 

شده است.خوشبختانه شهرستان ها در اين خصوص خيلى فعال تر بوده اند و 
خيلى بهتر عمل كرده اند؛ البته در مشهد هم در اين زمينه مفصل صحبت 
كرده و به نتيجه رســيده ايم و بزودى هم مجمع خيرين راه اندازى خواهد 

شد تا نسبت به ساخت و تجهيزات بتوانيم از حضور خيرين استفاده كنيم.

 بحث مراجعه كم در روزهاى گرم سال بحث تازه اى نيست هرچند 
در زمســتان هم دچار همين مشكل هستيم. اين قضيه را چطور 

مى شود مديريت كرد؟
ما با اطالع رســانى كه داريم بايد بتوانيم اهدا كننده هاى با سابقه را به اهدا 
كننده مستمر تبديل كنيم تا بتوانيم به راحتى و سريع به اين اهدا كننده ها 

دسترسى داشته باشيم.
ديگر اينكه روشنگرى براى مردم مهم است كه از طريق رسانه مشغول انجام 
اين كار هســتيم. اينكه مردم بدانند مشابه خون وجود ندارد و حتماً بايد از 
طريق انسان گرفته شود. كه اگر مردم اين را بدانند خود به خود براى اهداى 

خون خواهند آمد.
طبق آمار ما از هر سه نفر يك نفر تا پايان عمر يك بار به خون يا فرآورده هاى 
خونى نياز پيدا مى كند و ما هميشه گفته ايم كه آن يك نفر ممكن است شما 

باشيد يا من باشم.

 حضور خانم ها در پايگاه هاى انتقال خون خيلى كم و كمرنگ است 
حدود پنج درصد در حالى كه بيش از 55 درصد از گيرنده هاى خونى 

خانم ها هستند. چرا؟

اآلن طبق آمار ما 6 درصد خانم ها اهدا كننده هاى خون هستند و مابقى را 
آقايان تشكيل مى دهند. اين آمار پايين به دليل باور اجتماعى اشتباه است آن 
هم اينكه خانم ها دچار كم خونى هستند و خونشان قابل اهدا نيست در حالى 
كه من بارها گفته ام سيستم بدن خيلى فرق دارد در صورتى كه اهداى خون 

داشته باشيد، بدن خود به خود اين خون را تأمين مى كند.

 آيا روزه دارى مانع اهداى خون نيست؟
خير. يك ســاعت بعد از افطار آب از دست رفته بدن جبران مى شود و فرد 

مى تواند به راحتى اهداى خون داشته باشد.

 ما چقدر خون سالم داريم؟
خون ما براســاس نرم خون دنيا از سالمت بسيار خوب و بااليى برخوردار 
است و اين هم به دليل تقيدات مذهبى است چون مردم خيلى از مسائلى را 
كه باعث آلودگى خون مى شود، رعايت مى كنند و اين باعث شده كه ذخاير 

خونى ما از نظر پاكى در وضعيت خيلى خوبى باشد.

 نياز به كدام گروه هاى خونى بيشتر است؟ در كدام فصل يا ايام 
سال نياز به اهداى خون بيشتر است؟

اآلن تقريباً به همه گروه هاى خونى نياز داريم، ولى اهداى گروه خونى منفى 
خيلى بيشتر از گروه هاى مثبت است چون تعداد افراد با گروه خونى منفى 

كالً در جامعه كم است.
در خصوص بخش دوم سؤالتان هم بايد بگويم كه روزهاى خيلى گرم و خيلى 

سرد اين كمبود وجود دارد.

 طى ماه هاى اخير در كانال هاى تلگرامى مســئله اى به عنوان 
فروش خون مطرح شده است كه باعث بى انگيزگى مردم در اين 
امر خيرشده است. آيا در مشهد هم چنين اتفاقى افتاده است؟ آيا 

فروش خونى كه در تهران صورت گرفته، قانونى است؟
اين فروش خون نبوده و نيســت. برخى مراكز وجود دارد كه پالسما را به 
صورت خصوصى تهيه مى كنند و زمانى كه كسانى در اين خصوص مراجعه 
مى كنند براى تشويق و تشكر كارت هديه اى را اهدا مى كنند كه چنين بحثى 
را ما در استان خراسان نداشته و نداريم و من هم شديداً با اين قضيه مخالفم 
چون فكر مى كنم اين برنامه باعث مى شود اهداى خون از جنبه اجتماعى و 

مشاركتى اش دور شود.

 آيا خون اهدايى به صورت كامل مورد اســتفاده قرار مى گيرد يا 
صرفاً بخش هايى از آن مورد استفاده قرار مى گيرد؟

حدوداً پنج درصد خون به صورت كامل استفاده و بقيه اش پااليش مى شود و 
به جاى خودش مورد استفاده قرار مى گيرد.

 آيا كسانى كه بيمارى خاصى دارند هم مى توانند خون اهدا كنند؟ 
آيا نتايج آزمايش هاى خون محرمانه باقى مى ماند؟

بايد قبل از اهداى مصاحبه و معاينه بشوند تا اينكه صالحيت دارد كه خون 
اهدا كند يا نه مشخص شود.

در خصوص بخش دوم سؤالتان بايد بگويم بله حتماً ما حتى اين اطالعات را 
در اختيار همسر آن فرد هم نخواهيم گذاشت.

مديركل انتقال خون خراسان رضوى:

خـون فـروشى نـداريم



مردم استان هاى خراسان همزمان با سراسر كشور در راهپيمايى روز قدس شركت كردند

احياى سنت روح اهللا
��ر

اســتان هاى خراســان  مــردم  قدس   
همزمان با سراســر كشــور در راهپيمايى 
پرشــكوه روز قدس شــركت كردند تا يك 
بــار ديگر انزجار خــود را از رژيم غاصب و 
كودك كش صهيونيستى اسرائيل به گوش 

جهانيان برسانند.
راهپيمايى روز جهانى قدس در مشــهد از 
ميدان 15 خرداد به ســمت حــرم مطهر 
رضوى آغاز شــد و شــركت كننــدگان با 
شــعارهاى «مى جنگيــم مى ميريــم قدس 
رو پس مى گيريم»، «نه ســازش نه تســليم 
نبرد با اســرائيل»، «كودك كشــى در يمن 
خود سند و دليل است، وهابى كودك كش 
همدست اسرائيل است» و «انرژى هسته اى 
حق مسلم ماست، اسرائيل دروغگو دشمن 
ملت ماســت»، «مرگ بر آمريكا» و «مرگ بر 
اسرائيل» مسير راهپيمايى را تا حرم مطهر 
رضوى طى كردند. آدمك هاى صهيونيستى 
و آمريكايــى مانند ســال هاى گذشــته به 
نمايش درآمده و پرچم آمريكا و اسرائيل به 
عنوان نمادهاى ظلم و استكبار توسط مردم 

به آتش كشيده شدند.
مراســم روز جهانى قدس با شعار «پيروزى 
آمريكايى-  فتنه  مقاومت، شكســت  جبهه 
صهيونيســتى، عــزم ملت فلســطين براى 
بازگشت» عالوه بر بيرجند در شهرستان هاى 

استان خراسان جنوبى نيز برگزار شد.
مردم مؤمن و واليتمدار خراســان شــمالى 
نيزاز قوميت هاى تركمــن، كرمانج، ترك و 
تات با در دست داشتن تابلو نوشته هايى در 
حمايت از آرمان هاى ملت مظلوم فلسطين 
رژيم صهيونيســتى  جنايات  عليه  يك صدا 

شعار دادند.

   نفرت و  انزجار از اقدام هاى ننگين رژيم 
اشغالگر قدس

راهپيمايان با سر دادن شعار مرگ براسرائيل 
نفرت و  انزجار خود را از اقدام هاى ننگين و 
ضد انسانى رژيم اشغالگر قدس در سرزمين 
فلســطين و قدس شــريف اعالم داشتند و 
ادامه حمالت وحشــيانه بــه مردم بى گناه 

غزه را محكوم كردند.
بر اســاس گــزارش خبرنــگاران قدس از 
شهرستان هاى مختلف اين استان روز قدس 
امسال باشكوه تر از ســال هاى پيش برگزار 
شــد كه در ادامه خالصه اى از اخبار رسيده 

از مراكز استان هاى خراسان رضوى، جنوبى 
وشمالى را مى خوانيد.

   محو اسرائيل در ادبيات سياسى دنيا
جانشين فرمانده كل سپاه پاسداران با بيان 
اينكه  سياست آمريكا از لنز و دريچه منافع 
رژيم صهيونيســتى تنظيم مى شود، گفت: 
امام(ره) منطق محو اســرائيل را  در ادبيات 
سياســى جهان رايج كرد.  ســردار حسين 
ســالمى در ســخنرانى پيش از خطبه هاى 
نماز جمعه مشهد در جمع زائران و مجاوران 
اظهار داشــت: 70 سال از غرس يك شجره 

ملعونه يك شــجره خبيثه 
در جهان اسالم كه توسط 
و  انگليســى ها  سياســت 
مى گذرد.  آمريكايى هاست 
وى افزود: 70 ســال است 
در  زهرآگيــن  خنجــرى 
پهلوى امت اسالم فرو رفته 
و همــه مصيبت هاى عالم 
اسالم ناشــى از موجوديت 
يافتن يــك رژيم مصنوعى 
و جعلــى و بى ريشــه در 
تاريــخ و فاقد هويت به نام 
اسرائيلى  اســت؛  اسرائيل 
كه سبب شــده يك ملت 
به نام فلسطين از سرزمين 

مادرى خود محروم و آواره شــود و آنان كه 
در سرزمينشــان مانده اند حبس و محاصره 
شــده و تحت شــديدترين تهاجمات قرار 
بگيرند و كودكانشــان شب و روز زير آوارها 
دفن شوند. كودكان از ديدن پدر و مادرشان 
براى هميشه محروم شــوند و يك جنايت 
مستمر تاريخى در منظر همه جهانيان اين 
آشكارترين نماد جنايت آمريكا و اسرائيل و 

انگليس در طول حيات بشر است.
ســالمى با اشــاره به اينكه آمريــكا و اروپا 
با همه وجــود از اين رژيــم حمايت كرده 
و قطعنامه هــا را وتــو و ســاالنه ميلياردها 
دالر كمــك اقتصــادى مى كننــد، افزود: 
سياســت آمريــكا از لنز و دريچــه منافع 
رژيم صهيونيســتى تنظيم مى شود. گاهى 
واشنگتن پايتخت اســرائيل و گاه تل آويو 
پايتخت آمريكاســت و يك پيوند عميق و 
ايدئولوژيــك ميان اين دو موجود خطرناك 

عالم وجود دارد. 

وى افــزود: امام منطق محو اســرائيل را به 
عنــوان مفهومى نوين در ادبيات سياســى 
جهان رايج كرد و فلســطين جان گرفت و 
از آن بــه بعد رژيم صهيونيســتى در ترس 
و توهــم و نگرانى از بقــا فرو رفت و پس از 
آن رهبر معظم انقالب با بســيج عالم اسالم 
و حمايت از گروه هــاى جهادى ترس را به 
قلب سرزمين اشغالى فرســتادند. از آن به 
بعد صهيونيســت ها در هيــچ جنگى عليه 

مسلمانان پيروز نشدند.

   روز اتحاد مسلمانان
استاندارخراســان رضــوى 
راهپيمايــى  درجريــان 
خبرنگارقدس  به  روزقدس 
روزقدس  راهپيمايى  گفت: 
پيام بزرگــى براى حمايت 
ايران عليه  ملت مســلمان 
دارد.  غاصــب  اســرائيل 
قدس؛  افزود:روز  رشيديان 
بــرادرى  روز اســالم، روز 
و اتحــاد، زمــان عدالــت 
خواهى و آزادگى، روز همه 
انسان هاى آزاده دنيا كه در 
برابر ظلم مى ايستند و سر 

تعظيم فرود نمى آورند.
استاندارخراســان رضــوى 
اظهار داشــت: به يمن بينش عميق و نگاه 
آرمان خواهانــه و آينده نگرانــه بنيانگذار 
جمهورى اسالمى حضرت امام خمينى(ره) 
مبنى بر لزوم وحــدت و يكپارچگى، جهان 
اســالم مســلمانان هرگز از آرمــان آزادى 

سرزمين  فلسطين كوتاه نخواهند آمد.

   قوم نفرين شده 
حجت االسالم و المســلمين سيد عليرضا 
عبــادى نماينده ولــى فقيه در خراســان 
بيرجند  نمازجمعه  در خطبه هــاى  جنوبى 
پس از راهپيمايى روز قدس افزود: عالوه بر 
خودشناســى بايد دشمنان و سلسله مراتب 

دشمنى آن ها را نيز بشناسيم.
وى گفــت: فرهنگ و سياســت شــر غرب 
كه برخاســته از صهيونيست يهودى است 
موجــب شــده آن ها حتى به مــردم تحت 
ســلطه خود نيز رحم نكنند و در فرانســه 
مشــاهده مى كنيد پاســخ نياز مــردم را با 

چماق مى دهند.
وى با اشاره به ظلم 70 ساله صهيونيست ها 
در فلســطين اشــغالى افــزود: آن ها حتى 
و  اردن  لبنــان،  در  زيــادى  آســيب هاى 
ســاير كشورها به مســلمانان وارد كردند و 
پشت پرده همه فســادها، قتل ها و جرم ها 
صهيونيست ايســتاده است و آن ها هستند 
كه سران دنيا را مى خرند و به آن ها دستور 

مى دهند كه در حق مسلمانان جفا كنند.

   عصاى واليت
ســردار محمدرضــا نقــدى نيــز در جمع 
راهپيمايــان روز جهانى قــدس در بيرجند 
گفت: تا آمريكايى ها بر موضع اســتكبارى 
خود هســتند هر روز بايد منتظر توطئه ها 
باشــيم و ما راهى جــز مبــارزه و نابودى 

استكبار و صهيونيست ها نداريم.
معاون فرهنگى و اجتماعى ســپاه پاسداران 
پيــروزى،  راه  افــزود:  اســالمى  انقــالب 
ايستادگى مقابل استكبار است و اينكه مقام 
معظــم رهبرى مى فرمايند بزودى در قدس 
نماز مى خوانيم وعده كمى نيست، اما شرط 
آن اســتقامت، ايستادگى و كمك كردن به 

جبهه مقاومت است.
معاون فرهنگى و اجتماعى ســپاه پاسداران 
انقالب اسالمى افزود: اسرائيل خيلى زودتر 
از 25 سال آينده نابود مى شود و بزودى در 

بيت المقدس نماز مى خوانيم.

   حساسيت هميشگى نسبت به مظلومان
 نماينــده ولى فقيه در خراســان شــمالى 
و امــام جمعه بجنــورد هم با بيــان اينكه 
دشــمن با فشــار روانى به دنبال تسلط بر 
سرنوشت ملت و كشور است، گفت: حضور 
در راهپيمايــى روز جهانــى قدس نشــان 
داد كه نســبت به سرنوشــت مظلومان بى 
تفاوت نيســتيم. حجت االسالم والمسلمين 
يعقوبى اظهار داشت: دشمن با فشار روانى، 
اقتصادى و عملياتى سعى بر برآورده كردن 
نقشه هاى شوم خود است. وى افزود: دشمن 
امروز با تبليغات خود ســعى مى كند مردم 
را در خصوص مسئله فلسطين بى احساس 
كنــد، اما مردم با حضور خود نشــان دادند 
كه در مقابل اين فشــار روانى ايستاده اند و 
اعالم كردند كه نســبت به مظلومان جهان 

بى تفاوت نيستند.

در حوالى امروز2

آيت اهللا علم الهدى:
  شراب خوارى و قماربازى 
زندگى انسان را تباه مى كند

قدس: نماينده ولى فقيه در خراسان رضوى در خطبه  اول نماز 
جمعه اين هفته مشــهد مقدس كه در حرم رضوى برگزار شد، 
گفت: الزمه سلطه شيطان بر انسان وسوسه است، شيطان افراد 
را تسخير مى كند و برحسب سلطه خود وسوسه خود را نسبت 

به انسان اجرا مى كند.
آيت اهللا سيد احمد علم الهدى با بيان اينكه بسيارى از كارها در 
زندگى براى ما نفعى ندارد اما محصول آن، برداشت شيطان است، 
ادامه داد: شيوه وسوسه شيطان، ايجاد روش انحرافى است. زمانى 
ما در مقام عبوديت و بندگى خدا هستيم و برحسب گرفتارى و 
شرايط مختلفى كه در عرصه زندگى براى ما پيش مى آيد گناهى 
صورت مى دهيم و اين لغزش قابل عفو پروردگار است، اما زمانى 
بحث اين است كه با تكرار و انجام آن گناه قصد جنگ با خداوند 

را داريم كه اين از موارد لجام شيطان است.
نماينده ولى فقيه در خراســان رضوى عنوان كرد: يكى از اين 
موارد مصرف مشروبات الكلى است، انجام قمار و مصرف شراب، 
كارى مى كند كه خدا را بنده نباشيد و زندگى شما را بهم بزند، 
همزيستى انسانى شما را دگرگون كند، جنگ و خونريزى و ستم 

را بين شما حاكم كند و دشمنى و كينه بين شما بكارد.
امام جمعه مشهد گفت: شيطان به اين روش آخرت و سرنوشت 
انسان را تباه كرده و كارى مى كند به ياد خدا نيفتيد و در مقابل 
خدا بندگى نداشته باشيد. وى به تأثير قمار و شراب در زندگى 
مادى و اجتماعى انسان اشاره و بيان كرد: شيطان همزيستى شما 
را هدف قرار مى دهد، اين دو هدف را با شراب خوارى، قماربازى 

و الابالى گرى انسان پيش مى برد.

امام جمعه موقت مشهد:
  بصيرت و اتحاد مردم ايران، الزمه تداوم 

انقالب اسالمى است

قدس: امام جمعه موقت مشهد گفت: دشمن پيوسته به دنبال 
ايجاد تفرقه در بين ملت ايران است لذا همه بايد آگاه باشيم كه 

بصيرت و اتحاد مردم، الزمه تداوم انقالب اسالمى است.
حجت االســالم والمســلمين محمدباقر فرزانه در ويژه برنامه 
بيست و نهمين سالگرد ارتحال امام خمينى(ره) كه در رواق امام 
خمينى(ره) برگزار شد، گفت: امام راحل در زمانى كه اين ملت 
تحت زورگويى مستكبران بود و بى دينى در جامعه ايران ترويج 
يافته بود، كشــتى انقالب را حركت داد و اكنون پس از گذشت 
40 سال اين كشتى امواج شديد را به چشم ديده و با موفقيت 

همه آن ها را پشت سر گذاشته است.
وى افزود: علل زيادى براى پايدارى انقالب اسالمى ايران وجود 
دارد، ولى يكى از مهم ترين علت ها، حق بودن انقالب اســت كه 
خداوند نيز حق را پايدار مى كند. «ولى فقيه» و تبعيت از ايشان از 

ديگر علت هاى مهم پايدارى انقالب اسالمى است.
امام جمعه موقت مشــهد حضور مردم دينــدار را از ديگر علل 
پايدارى انقالب برشمرد و عنوان كرد: ملت ايران با قدرت تمام 
در برابر شــاه ايستاد و انقالب را ايجاد كرد اگر اين ملت همين 
طور متحد و تابع ولى فقيه باشد ديگر هيچ زورگويى نمى تواند 

به آن ها زورگويى كند. 
وى افزود: اگر دشــمن ما را در جريان انقالب نااميد كند و يأس 
را در دل مردم پرورش دهد تا دســت از ولى فقيه برداريم يقيناً 
انقالب ديگر جريان نخواهد داشت لذا بصيرت و اتحاد از اسباب 

مهم پيشرفت انقالب به شمار مى  رود.

 مراسم بزرگداشت 15 خرداد در حرم رضوى
خبر ديگرى حاكى است،با حضور قشرهاى مختلف مردم مراسم 
بزرگداشت 15 خرداد در حرم مطهر امام رضا(ع) برگزار شد.به 
گزارش آستان نيوز، ويژه برنامه بزرگداشت قيام خونين 15 خرداد 
با حضور نيروهاى نظامى و لشگرى خراسان رضوى، علماى اعالم، 
خادمــان و مديران بارگاه منور رضوى در رواق امام خمينى(ره) 
برگزار شد. در ابتداى اين برنامه حامد عليزاده و مسعود پنجه از 
قاريان بين المللى حرم مطهر رضوى به قرائت قرآن پرداخته و در 
ادامه مداحان روضه خوانى و مرثيه سرايى كردند. در بخش پايانى 
بزرگداشت 15 خرداد حرم رضوى كه به همت استاندار محترم 
خراسان رضوى و شوراى ادارى و شوراى تبليغات استان برگزار 
شــد. حجت االسالم و المسلمين عبدخدايى به ايراد سخنرانى 
پرداخت. وى گفت: قيام 15 خرداد جنبشى ماندگار و اثر گذار 
اســت و نقطه عطفى در كارنامه انقالب اسالمى ايران به  شمار 
مى  رود. اين قيام، سر آغاز تحوالت و دگرگونى  هاى شگفت  آورى 

شد كه به حق مى توان از آن به عنوان «يوم اّهللا» نام برد.

 تمديد ثبت نام اعتكاف دانش آموزان 
مشهدى

قدس: ثبت نام مراســم اعتكاف دانش آموزى در مشهد تمديد 
شــد. روابط عمومى انجمن هاى اسالمى دانش آموزان خراسان 
رضوى در اطالعيه اى اعالم كرد: ثبت نام اعتكاف دانش آموزى كه 
درمسجد جامع گوهرشاد حرم مطهر رضوى ويژه دانش آموزان 
پسر مقطع متوسطه مشــهد از 27 الى 29 ماه مبارك رمضان 

برگزار مى شود، تا فردا بيستم خردادماه تمديد شد.
در اين اطالعيه آمده اســت: عالقه مندان به شــركت در اين 
مراسم معنوى مى توانند با مراجعه به پايگاه اينترنتى جنبش 
دانش آموزى استان به نشانى jonbesh.ir نسبت به ثبت نام 

اقدام نمايند.

 عزاداران علوى پيكر شهيد مدافع حرم 
را تشييع كردند

قدس:همزمان با بيست و يكمين روز ماه مبارك رمضان، پيكر 
مطهر شهيد مدافع حرم گل آقا مرادى بر شانه عزاداران علوى 
تشييع شد. در اين مراسم كه با حضور پرشور امت حزب اهللا، 
مسئوالن، خادمان بارگاه مطهر رضوى، اعضاى لشكر فاطميون 
و خانواده اين شــهيد بزرگوار برگزار شد، شركت كنندگان با 
سردادن شــعار «يا حسين(ع)» پيكر اين شهيد گلگون كفن 
را بعد از اقامه نماز ميت كه به امامت آيت اهللا حسينى ايازى 
اقامه شد، از رواق امام خمينى(ره) تا صحن آزادى حرم مطهر 
رضوى تشــييع كردند. پيكر شــهيد مرادى پس از طواف 
در بــارگاه ملكوتى امام على بن موســى الرضــا(ع) براى 
خاكسپارى به گلزار شــهداى بهشت رضا(ع) منتقل و در 

جوار همرزمان شهيدش به خاك سپرده شد.
گفتنى اســت شهيد مدافع حرم فاطميون گل آقا مرادى در 
يكم فروردين 1377 چشــم به جهان گشود و در دوم خرداد 
1397 در سن 19سالگى در سوريه براى دفاع از حرم حضرت 

زينب (ص) شهد شهادت را نوشيد.
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گاهى واشنگتن 
پايتخت اسرائيل 

و گاه تل آويو 
پايتخت آمريكاست 
و يك پيوند عميق و 

ايدئولوژيك ميان اين 
دو موجود خطرناك 

عالم وجود دارد

بــرش

ا�بار
  آيين دسته عزادارى علوى در مشهد 

مقدس برگزار شد

ايرنا: آيين دســته عزادارى علوى همزمان با سالروز شهادت 
موالى متقيان حضرت على(ع) با حضور علما، فضال، استاندار 
خراســان رضوى، هيئت هاى مذهبى و دوستداران خاندان 
اهل بيت عصمت و طهارت(ع) عصر چهارشــنبه گذشته در 

مشهد مقدس برگزار شد.
اين آيين به دعوت آيت اهللا صافى گلپايگانى براى نهمين سال 
متوالى با حضور جمعيت عزادار از مدرســه آيت اهللا خويى به 
ســمت حرم رضوى اجرا شد. استاد درس خارج حوزه علميه 
مشهد در اين آيين گفت: مردم در انتخاب پيامبر(ص) و امام 
هيچ دخالتى ندارند و خداوند است كه امام على(ع) را همانطور 
كه پيامبران را برگزيد، انتخاب كرده است. آيت اهللا سيد جعفر 
ســيدان افزود: مفتخر به حضور در جمعى هستيم كه عرض 
ادب به ســاحت مقدس يگانه خلقت بعد از پيامبر اكرم(ص)
يعنى حضرت اميرالمؤمنين على(ع) دارد. وى ادامه داد: حضرت 
على(ع) مظلوم ترين فرد بوده است، و همچنين نخستين مؤمن 
در تاريخ اسالم بود. آن حضرت در جنگ هاى مختلف از اسالم 
دفاع كرد، ولى با اين همه كماالت و ويژگى ها به شــخصيت 

علمى، عملى و معنوى ايشان در طول تاريخ ظلم شده است.

  فداكارى معلم سبزوارى در بخشودگى 
اجراى يك مجازات 

قدس: معلم فداكار ســبزوارى از اجراى حكم صادره ازسوى 
دادگاه مبنى بر 148 ضربه شالق و 3 سال حبس تعليقى را 
صرف نظر كرد. دادگر، معاون آموزشى آموزشگاه آسيه، پس 
از برخورد فيزيكى يكى از والدين در آموزشــگاه و همچنين 
توهين و افترا ازسوى او اقدام به شكايت كرد وپس از مراحل 

قانونى رأى صادره به نفع اين معلم اعالم شد.
حكم پس از اعالم و تأييد از سوى مراجع ذيصالح درسبزوار 
و استان اجرايى شد، اما به دليل اظهار ندامت از سوى والدين 

خاطى دانش آموز، دادگر از اجراى اين حكم صرف نظر كرد.
براســاس اين خبر مديرآموزش وپرورش سبزوار با حضور در 

محل كار اين معلم ازاين اقدام فداكارانه قدردانى كرد.

  خيمه هاى معرفت در نيشابور
نيشابور- خبرنگارقدس: خيمه هاى معرفت با عنوان «فيض 
بندگى» در ماه مبارك رمضان در ســطح بوســتان هاى شهر 
نيشابوربا حضور مبلغان وكارشناسان اعزامى از دفتر تبليغات 
اسالمى قم برپاشد. خيمه هاى معرفت چند سالى است كه در 
ماه مبارك رمضان در سطح بوستان هاى شهر نيشابور بعد از 
افطار با تالش مبلغان اعزامى از گروه هاى تبليغى سلسله الذهب 
ونسيم زندگى زير مجموعه دفتر تبليغات اسالمى قم برگزار 
مى شود. خيمه هاى معرفت نيشابور در جهت انتشار و استحكام 
معارف اهل بيت (ع) در سطح جامعه شروع به خدمت كرده اند 
كه استقبال مخاطبان بخصوص خانواده دليلى مضاعف براى 

ادامه تالش وكوشش فعاليت ايجاد شده است.
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قــدس: درراهپيمايى روز جهانــى قدس جمعى از 
اعتراض  مردمى  و تشكل هاى  شهروندان مشهدى 
خود را به برجام و FATF با نوشتن پالكاردهايى با 

مضامينى ماننــد «FATF خيانتى ديگر در تكميل 
برجام آمريكايى» و «دولتى محرمانه بايد در مقابل 
اعتماد مردم پاســخگو باشد» و «تحمل يك شكل 

معيوب از برجام را نمى پذيريم» اعالم كردند.
برخى از تشــكل ها نيز اعتراض خود را نسبت به 
FATF با برپايى نمايش هاى نمادين اعالم نمودند.

اعتراض به FATF در حاشيه راهپيمايى روز قدس
قاب

سوژه از شما / پيگيرى از ما

 قـدس ويـژه خـراسان
در راستاى رسالت مطبوعاتى وظيفه 
خود مى داند در جهت رفع مشكالت 

مردمى،  سوژه هاى ارسالى از سوى 
خوانندگان  عزيز    در حوزه هاى 
شهرى، اجتماعى، اقتصادى و ...  را 

پيگيرى و منعكس كند .
لطفًا ابتداي پيام كلمه «سوژه» را قيد نماييد.

شماره پيامك:   300072305
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 دالالن پايانه مسافربرى مشهد

 جمع آورى شدند

ايرنا:معــاون اداره كل راهدارى و حمــل و نقل جاده اى 
خراســان رضوى گفــت: در توافق با نماينــدگان قانونى 
راننــدگان، مالكان نــاوگان و شــركت هاى حمل و نقل 
مسافرى برون شــهرى و با هدف بهينه سازى اين بخش 
«پرداخت هزينــه به دالالن» در پايانه مســافربرى امام 

رضا(ع) مشهد حذف شد.   
جواد وحدتى فرد افزود: بر اساس مصوبه نشست روزهاى 
13 و 14 خرداد جارى با نمايندگان رانندگان، شركت هاى 
حمــل و نقل مشــهد و دبير كانــون انجمن هاى صنفى 
رانندگان و مالكان بخش مســافرى كشــور، شركت هاى 
فعال در اين بخش ملزم شــدند هيچ مبلغى را به دالالن 
و جارچى ها در پايانه امام رضا(ع) مشهد پرداخت نكنند.

وى هــدف اين اقــدام را به صرفه شــدن فعاليت در اين 
صنعــت براى مالكان و رانندگان ذكر و بيان كرد: با توجه 
به اينكه مسافران برابر نرخ مصوب بهاى بليت را پرداخت 
مى كنند شــركت هاى حمل و نقل مســافر موظف شدند 
كل كرايه را پس از كســر كســورات قانونى به رانندگان 
پرداخت كــرده و از كرايه هيچ وجهــى را به جارچى ها 

پرداخت نكنند. 
معــاون حمل و نقل اداره كل راهدارى خراســان رضوى 
ادامه داد: شــركت هاى حمل و نقل مســافر فعال در اين 
اســتان به منظور جلوگيرى از سوء استفاده هاى احتمالى 
و ورود افراد غيرمسئول براى جذب مسافر در قالب دالل 
و جارچى، ملزم شــدند از ارائــه تخفيف هاى غيرمنطقى 
در بهاى بليت ها خوددارى كرده تا مسافران گرفتار افراد 

سودجو در پايانه مسافرى مشهد نشوند. 
وى گفت: مالكان ناوگان و رانندگان بخش مســافرى نيز 
متعهد شــدند لزوماً بر اساس نرخ هاى مصوب مسافران را 
پذيرش كنند و مطابق قانون از ســوار كردن مســافر در 
خارج از پايانه مسافرى امام رضا(ع) از سمت غرب مشهد 
تا ايستگاه سوار ميثاق و در سمت شرق اين شهر تا پليس 

راه شهيد نوروزى خوددارى كنند.

 بخش كشاورزى بيشترين مصرف برق
 در خراسان رضوى را دارد

قدس:مديرعامل شــركت توزيع نيروى برق خراســان رضوى 
گفت: بيش از نيمى از مصرف ساالنه برق در اين استان مربوط 
به بخش كشاورزى است و اين بخش بيشترين مصرف برق در 

بين مشتركان اين شركت را دارد.
محمدرضا مزينى افزود: مصرف برق مشــتركان شركت توزيع 
نيروى برق اين اســتان در سال گذشته معادل 7 ميليارد كيلو 
وات ساعت بود. وى اظهار كرد: حدود 52 درصد از مصرف برق 
مشتركان اين استان به بخش كشاورزى، 24 درصد به مصارف 
خانگى، 13درصد به بخش صنعتى و حدود 11 درصد به بخش 

عمومى و تجارى اختصاص دارد.
وى گفت: اين شركت به حدود يك ميليون و 240 هزار مشترك 

اين استان به جز شهرستان مشهد خدمات ارائه مى دهد.
مزينى افزود: پيك بار شبكه برق سراسرى كشور در سال گذشته 
معادل 55 هزار و 346 مگاوات و پيك بار شركت توزيع نيروى 

برق استان معادل 1283 مگاوات بود.
مدير عامل شركت توزيع نيروى برق خراسان رضوى با اشاره به 
پروژه هاى كاهش پيك بار در بخش هاى كشــاورزى و صنعتى 
همكارى اين دو بخش را بســيار مهم و ضرورى دانست و اظهار 
اميدوارى كرد: با توجه به طرح هاى تشويقى تعريف شده شاهد 

همكارى مناسب از سوى مشتركان باشيم.
وى از صاحبان چاه هاى كشاورزى و صنايع استان دعوت كرد با 
انعقاد قرارداد همكارى با شركت توزيع برق استان در زمان پيك 
بار تابستان امسال با كمك به صنعت برق از تخفيف  و پاداش هاى 
در نظر گرفته شده نيز بهره مند شوند. مزينى به ايرنا گفت: برق 
مصرفى مشتركان كشاورزى در صورتى كه الكتروموتور خود را 
مدت چهار ســاعت در طول شبانه روز در ساعات اوج بار (11 تا 

15و 19 تا 23)، خاموش كنند، رايگان خواهد بود.

چهارمين اهداى عضو در نيشابور 
جان چند بيمار را نجات داد

نيشــابور- خبرنگار قدس: معاون درمان دانشكده علوم 
پزشكى نيشــابور از اهداى اعضاى آقاى 54 ساله كه دچار 

مرگ مغزى شده بود به چند بيمار نيازمند اعضا خبر داد.
دكتر محمود رضا جمشيدى اظهاركرد: بدن مرحوم حسين 
فتــح آبادى، پس از تأييد مرگ مغزى و رضايت خانواده وى 
از مركز آموزشــى، پژوهشى و درمانى حكيم به بيمارستان 
منتصريه مشهد منتقل شد و تحت عمل جراحى اهداى عضو 

قرار گرفت.

ارائه خدمات بهداشتى 
به 81 درصد جمعيت نيشابور

نيشابور- خبرنگار قدس: معاون بهداشت دانشكده علوم 
پزشكى نيشــابور از ارائه خدمات بهداشــتى به 81 درصد 

جمعيت اين شهرستان خبر داد.
دكتر عصمــت تقى آبادى گفــت: اين خدمــات در قالب 
بسته هاى مصوب به تمام گروه هاى سنى و با تشكيل پرونده 

الكترونيك سالمت براى فرد صورت مى پذيرد.
وى خاطرنشــان كرد: هدف از اجراى اين طرح دسترســى 
عادالنه همه افراد جامعه به خدمات بهداشتى درمانى است 
و تمام بهورزان و مراقبين سالمت، ضمن شناسايى جمعيت 
تحت پوشش و ارائه خدمات بهداشتى به آنان ثبت خدمات 
مذكور در سامانه سيب (سامانه يكپارچه بهداشت) را انجام 
مى دهند.معاون بهداشت دانشــكده علوم پزشكى نيشابور 
تصريح كرد:از مردم درخواســت مى شود به منظور دريافت 
خدمات بهداشــتى رايگان مصوب، به مراكــز و پايگاه هاى 

خدمات جامع سالمت منطقه خود مراجعه نمايند.

 راه هاى ارتباطى
سرويس
«قدس خراسان»
ارسال مطلب و عكس از طريق سروش      09038343801 با مخاطبان 
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مخاطبان گرامى!
در  را  خــود  نظــرات  لطفــاً 
خصوص اين مطلب  به شماره 

300072305 پيامك كنيد.

نرخ طال و سكه
قيمت در سطح شهر

(تومان)

195,600

2,150,000

2,050,000

1,070,000

610,000

4200

هر گرم طالى 18 عيار

سكه تمام طرح جديد
سكه تمام طرح قديم

نيم سكه

ربع سكه
دالر

رخ � رخ

مخاطبان عزيز خرسند     يم كه ارتباط د     وسويه با اين رسانه د     ر ارسال 
بنابراين  نشست،  ثمر  به  از سوى شما خوانند     گان گرامى  سوژه 
با پاسخ خود     ، ما را د     ر  اميد     واريم مسئوالن د     ستگاه هاى اجرايى 
اين مسير همراهى كنند     . شما مى توانيد      از طريق سامانه پيامكى 

300072305 با ما د     ر تماس باشيد     .

 بالتكليفى خط 3 بى آر تى
 غارت آب شيرين مشهد در بلوار توس

ســازمان آب منطقه و جهاد كشــاورزى مسئول غارت آب 
توسط چاه هاى آب پروانه دار مشهد در بلوار توس هستند. 
مدت 12 ماه در ســال كارت آب اين چاه ها توسط امور آب 
مشهد شارژ مى شود! آب شيرين زيرزمينى مشهد را كه منبع 
آب پايدار براى شرب اهالى مشهد است سازمانى كه وظيفه 
ذاتى اش، حفاظت اين منبع پايدار است، خود نابود مى كند!
915...7417

 وعده همراه اول عملى نشد
بازهم دروغ همراه اول! بدهى خود را تا فالن تاريخ پرداخت كنيد يك روز مكالمه رايگان 
دريافت كنيد؛ ســه روز زودتر پرداخت كردم در جواِب درخواســتم براى مكالمه رايگان 
جواب مى دهند كه هنوز پول به حســاب نيامده! ماه قبل هم همين پاســخ را دادند و از 

دادن مكالمه رايگان خود دارى كردند!
915...4721

 افزايش سرويس دهى قطار شهرى
لطفاً ســرويس دهى خط 2 قطار شهرى را تا ساعت 22 
افزايش دهيد چــون اوالً قطار شــهرى همين اآلن هم 
تقريباً خالى مى رود و مى آيد؛ ثانياً ترافيك و آلودگى كه 
توســط تعداد زياد اتوبوس هاى بى آرتى ايجاد مى شــود 
كاهش مى يابد، ثالثاً بــا توجه به اينكه حدود 70 درصد 
پرســنل مطب هاى پزشكان واقع در خيابان هاى پرستار، 
محتشمى، عارف و پاستور مشهد ساكن منطقه طالب و بولوار طبرسى هستند، معموالً ساعت 
كارشان 15 تا 22 شب است و قطعاً با توجه به ساعت كارى قطار تا ساعت 18 نمى توانند از 

مترو استفاده كنند.
915...9456

 ترافيك كيلومترى در مصلى
چرا كســى به فكر رفع مشكل ترافيك كيلومترى خودروها از مصلى به سمت حرم مطهر 
نيســت؟ چرا اتوبوسرانى مانع تأســيس مســير ويژه  بى آرتى3در خيابان نواب شد؟ كه 
 ســاعت ها وقت مردم در اين مســيرهدر برود؟ چرا بين بست  پايين و باالى  حرم  تبعيض  

قائل مى شوند؟
936...6158

 قبض گاز 2 برابرى در تابستان
شــركت گاز چه كار مى كند؟ واقعاً چرا در فصل گرما كه مصرف گاز كم شــده در منطقه 

گلشهر قبص گاز دو برابرى براى مردم آمده است!
915...5673

محتشمى، عارف و پاستور مشهد ساكن منطقه طالب و بولوار طبرسى هستند، معموالً ساعت 

فاطمه معتمدى با افزايش 20 درصدى كرايه 
خودروهاى حمل بار برون شــهرى،زمزمه هاى 
گران شــدن نرخ ارائه خدمات خودروهاى حمل 
بار اثاثيه نيز به گوش مى رسد؛ اين در حالى است 
كه افزايش قيمت در اين بخش به طور مستقيم 
بر سبد هزينه خانوار بخصوص قشر مستأجر كه به 
طور ويژه سالى حداقل يك بار استفاده كننده از 

خدمات اين صنف هستند، تأثيرگذار است.
اصغرى كه به گفته خودش مستأجر است و بايد 
پــس از اتمام ماه رمضان به دنبال خانه جديدى 
براى اجاره باشد، گفت: صاحبخانه براى تمديد 
اجاره فعلى 20 درصد به كرايه 650 هزار تومانى 
اضافه كرده اســت كه تأمين آن واقعاً با ســطح 
درآمدى ما همخوانى نــدارد، بنابراين بايد خانه 
را تخليه كرد.وى افزود:در اين شرايط كه قيمت 
اجاره خانه ها افزايش يافته اســت، مستأجران با 
دغدغه گران شدن نرخ حمل اثاثيه نيز مواجه اند، 
اين در حالى اســت كه هر سال بايد رقمى را به 
عنــوان كرايه حمل بار و كارگر براى جابه جايى 
لوازم منــزل پرداخت كه بار مالى مضاعفى را بر 
جيب مستأجرانى كه از درآمد كمى برخوردارند و 

بعضاً شغل ثابت ندارند، ايجاد مى كند.

 افزايش كرايه حمل و نقل درون شهرى 
شــهروند ديگرى نيز با انتقاد ازخبر گران شدن 
هزينه حمــل باراثاثيه گفت:بخش قابل توجهى 
از اســتفاده كنندگان از خدمات شــركت هاى 
حمل اثاثيه مستأجران هستند كه مشترى هر 
ساله دريافت خدمات اين صنف هستند، بنابراين 
هرگونه افزايش و گران شدن در اين بخش،فشار 
آن متوجه مردمى مى شــود كه هر ساله از سر 

ناچارى مجبور به جا به جايى مى شوند.

 افزايش 10 درصدى
رئيس اتحاديه حمل و نقل درون شهرى مشهد 
درباره صحت و ســقم افزايش 20 درصد كرايه 
خودروهاى حمل و نقل برون شهرى به حمل و نقل
درون شــهرى اظهار داشت:افزايش 20 درصدى 
كرايه حمل بار ويژه خودروهاى حمل و نقل برون 
شهرى به تصويب رسيده است و اين قضيه شامل 

حمل و نقل درون شهرى نمى شود.
خليل دانش عدالت در گفت و گو با خبرنگار ما 
افزود:البته نرخ خدمات حمل و نقل درون شهرى 
از آن جايى كه در سال گذشته هيچ گونه افزايش 
و تغيير نداشت، امسال 10 درصد گران شده است.

 اعمال افزايش قيمت از اول تيرماه
وى با بيان اينكه اين افزايش 10 درصدى از اول تير 
ماه اعمال و اجرايى مى شود،افزود: پيش از تاريخ 
ياد شده خدمات بايد بر پايه نرخ هاى قبلى باشد.
دانش عدالت تصريح كرد:بر مبناى اين افزايش 
قيمت،حداقل نرخ كرايه وانت بار با يك تن ظرفيت 

براى دو ساعت اول 25 هزارتومان 
و ساعت هاى بعدى 15 هزار تومان 
اســت.براى وانت بار با ظرفيت 2 
تن (نيسان) دو ســاعت اول 40 
هزار تومان و مازاد بر آن ســاعتى 
17 هزار تومان اضافه مى شــود.
وى نرخ كرايه حمــل بار با خاور 
براى ســه ســاعت اول 70 هزار 
تومان و پس از آن ساعتى 20 هزار 
تومان اضافه مى شــود.همچنين 
كرايه حمــل اثاثيه بــا كاميون 
911 اى فا خاور شاسى بلند براى 
سه ســاعت اول 90 هزار تومان و 

پس از آن ساعتى 35 هزار تومان اضافه مى شود.

 250 شركت با 3000 خودرو
وى شــمار شركت هاى حمل و بار درون شهرى 
داراى مجوز و پروانه از اتحاديه را 250 واحد اعالم 
كرد و گفت:حدود 3000 خودرو در حوزه حمل و 

نقل درون شهرى فعال هستند.
 وى درباره آمار شــركت هاى بدون مجوز حمل 
و بار درون شهرى گفت: غيرمجاز ها عمدتاً افراد 
يا شركت هايى هستند كه با چاپ شماره تلفن 
نســبت به حمل بار درون شهرى از جمله اثاثيه 

تبليغ مى كننــد كه اســتفاده از خدمات آن ها 
مشكالتى را به دنبال دارد.

 30 تا 40 شركت غير مجاز
وى با تأكيد بر اينكه مردم براى مواجه نشــدن 
با تبعات اســتفاده از خدمات حمل و نقل درون 
شــهرى از شــركت هاى داراى مجوز استفاده 
ر  شــما : گفت ، كنند
شــركت هاى غيــر مجاز 
حمل و نقل درون شهرى 
30 تا 40 واحد در مشهد 

برآورد مى شود.
وى درباره تبعات استفاده 
از خودروهــاى حمــل و 
نقل درون شــهرى بدون 
مجوز گفت:نكته اول اينكه 
مشــكل  بروز  صورت  در 
از جملــه گران فروشــى 
و آســيب ديدن لوازم به 
دليل اينكه جــا و مكان 
اين شركت ها مشخص نيست، امكان رسيدگى 
به شــكايت هاى مردم در اين بخش وجود ندارد 
و آســان نيســت و بايد از طريق مراجع قضايى 

پيگيرى شود.
دانش عدالت با بيان اينكه گران فروشى 20 تا 22 
درصد پرونده هاى شــكايتى مردم از خودروهاى 
حمل و نقل درون شــهرى مشهد به اتحاديه را 
تشــكيل مى دهد،افزود:در اين پرونده ها تالش 
اتحاديه مبنى بر مصالحه و بازگردان وجوه اضافه 
دريافت شــده است و در غير اين صورت پرونده 
به تعزيرات ارســال مى شود.نكته مهم اينكه اگر 

شكايتى دريافت شود، طرف اتحاديه شركت است 
نه راننده، بنابراين اگر مشكلى رخ دهد، شركت 

بايد پاسخگو باشد.

 پلمب 30 شركت غير مجاز
وى همچنين به پلمــب 30 دفتر حمل و نقل 
درون شــهرى بدون مجوز از ابتداى سال جارى 
تاكنون خبر داد.وى با بيــان اينكه خودروهاى 
حمل و نقل درون شــهرى برچســب تردد را از 
شــهردارى اما مجوز فعاليــت را بايد از اتحاديه 
دريافت كنند،گفت: شــهردارى قبــالً در حوزه 
حمــل و نقل درون شــهرى دخالت داشــت و 
بعضاً مجوزهايى صادر مى كرد، اما از سال 95 با 
مصوبه هيئت دولت همه امور به اتحاديه واگذار 
شده است.وى درباره مرجع تصميم گيرى 10 
درصــد افزايش نرخ خدمات حمل و نقل درون 
شــهرى در ســال جارى گفت:تا سال گذشته 
مرجع تصميم گيرى درباره تغيير قيمت تعرفه 
خدمات اتحاديه هايى مانند حمل و نقل درون 
شهرى، كميسيون نظارت استان بود اما اكنون 
نرخ ها براى تمامى صنوف به جز چهار اتحاديه 
مانند امالك توســط اتحاديه ذى ربط تصميم 
گيرى مى شــود، بنابراين اتحاديه حمل و نقل 
درون شهرى با توجه به تغيير نيافتن قيمت در 
سال گذشته و با توجه به خواسته اعضا و افزايش 
هزينه ها، افزايش 10 درصدى نرخ كرايه حمل 
و نقل درون شهرى را مصوب كرد كه از ابتداى 

تير امسال اعمال مى شود.
وى درباره برنامه هاى اتحاديه براى جلوگيرى از 
سوء استفاده احتمالى بابت گرانفروشى در ارائه 
خدمات حمل و نقل درون شهرى، گفت:ضمن 
اينكه بازرسى هاى اتحاديه فعال است، به مردم 
نيز توصيه مى شود حتماً از خدمات شركت هاى 
داراى مجوز استفاده كنند؛ چرا كه كار حساس 
است و با كارگر وارد منازل افراد مى شوند و اثاث 
ولوازم خانگى آنان زير ذره بين نگاه اين افراد است.

وى ادامــه داد:بايد توجه داشــت كه كارگر با 
شركت نيست، اما معموالً هر شركت چندين 
كارگر امين دارند كه از خدمات آنان براى جابه 
جايى لوازم منزل و اســباب و اثاثيه اســتفاده 
مى شود، اما زمانى كه كار زياد باشد از كارگران 
سر گذر اســتفاده مى كنند.وى ادامه داد:مردم 
مى توانند با مراجعه به ســايت اتحاديه و يا در 
تماس با اتحاديه از اســامى شركت هاى داراى 

مجوز اطالع يابند. 

افزايش 10 درصدى نرخ خدمات حمل و نقل بار درون شهرى در مشهد

بارى كه وبال مستأجران شد
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افزايش و تغيير نداشت، 
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شده است
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روی �ط حاد� پژمانفر در واكنش به حضور شكارچيان آمريكايى در استان به قدس عنوان كرد

رفتار قجرى با منابع ملى براى مشتى پول قابل دفاع نيست
هاشم رسائى فر انتشار خبر شكار دو رأس 
قوچ اوريال در منطقه حفاظت شــده حيدرى 
نيشابور توسط دو شــكارچى خارجى كه تبعه 
آمريكا بودنــد واكنش هايى را در پى داشــت. 
واكنش هايى كــه اغلب آن ها متأثــر از اخبار 
اوليه منتشر شده در فضاى مجازى بود و همين 
موجب شــد تا واكنش ها به انتشار آن متفاوت 
باشد. از واكنش مردم دوستدار محيط زيست و 
حيوانات گرفته تا دغدغه هاى برخى از نمايندگان 
مجلس در خصوص اعطاى مجوز شــكار به اين 
دو شــكارچى آمريكايى، همه نشان از اين دارد 
كه خيلى ها حواسشان به آنچه كه در پيرامونمان 
اتفاق مى افتد هســت و به آن حساسيت نشان 
مى دهند.  اما آنچه كه ابتدا در مورد ماجراى اين 
شكار در ذهن همه شكل مى گيرد اين است كه 
حضور شكارچيان خارجى در منطقه با مجوز چه 
كسانى بوده است؟ و اينكه اين شكار به صورت 

قانونى اتفاق افتاده است يا خير؟
شايد پاسخ محيط بانى در منطقه حفاظت شده 
حيدرى نيشابور به عنوان فردى كه از نزديك در 
جريان اين شــكار بوده به اين پرسش ها زواياى 

پنهان اين ماجرا را روشن نمايد.

 صدور مجوز بدون اطالع از شرايط منطقه!
محيط بانى كه نخواســت نامــى از وى برده 
شود در اين خصوص به خبرنگار ما گفت: در 
ايــن مورد به نظر من بايد همه چيز مديريت 
بهترى مى شد تا آنچه را كه االن اتفاق افتاده 
شاهد نبوديم. اين درست كه منطقه حيدرى 
در شرايط فعلى با سرشمارى كه از قوچ هاى 
آن شده اســت مى تواند به عنوان منطقه اى 
براى شــكار مجاز و با مجوز مورد توجه قرار 
بگيرد اما آيا مســئوالن پايتخت نشين كه به 
اين شكارچيان مجوز و پروانه دادند از شرايط 
فعلى منطقه حيدرى نيشــابور خبر داشتند 
؟ كــه با قاطعيت مى توان گفت كســانى كه 
مجوز را صادر كردند به شــرايط حال حاضر 
منطقه اشراف نداشــتند چرا كه هم در حال 
حاضــر فصل زاد و ولد حيوانات اســت و اين 
فصل براى شــكار قوچ مناسب نيست و بايد 
اگر مجوزى صادر مى شود براى فصل زمستان 
باشد كه قوچ هاى نر و ماده از هم جدا مى شوند 
و بهترين زمان براى شــكار آن هاســت و هم 
اينكه از خرداد تا مرداد ماه هر سال در منطقه 
حيدرى عشاير حضور دارند و اين شايد موجب 
بروز نا امنى براى آن ها شود. بايد اين را هم در 
نظر داشت تا هم شرايط منطقه اى براى شكار 
مناسب باشد و هم اينكه حيوانى كه قرار است 
شكار شود موقعيت براى شكارش فراهم شده 
باشد. وى در ادامه افزود: خيلى از كشورهاى 
آفريقايى از جمله كنيا ساالنه درآمدى بيش 
از درآمد نفتى كشــورمان از راه گردشــگرى 
شــكار و محيط زيست به دست مى آورند كه 
اين نشانگر اهميت اين موضوع براى آن هاست 
اما تحت شرايط خاص و زمان معين و برنامه 

ريزى شده اى كه مد نظرشان است. وقتى اين 
گونه باشــد نه حيوانى منقرض مى شود و نه 
اينكه مشــكل ديگرى به وجود مى آيد ضمن 
اينكه درآمــد ارزى مناســبى را هم نصيب 

كشورشان مى كند.
 ايــن محيط بــان همچنين اظهار داشــت: 
مجوزى كه به اين دو شــكارچى داده شــده 
از سوى ســازمان محيط زيســت بوده و در 
اين مــورد همه چيز با هماهنگــى اداره كل 
محيط زيست اســتان انجام شده و حتى به 
سبب حضور شكارچى هاى خارجى با نهاد هاى 
امنيتى،اطالعاتى و انتظامى شهرستان نيشابور 

نيز هماهنگى الزم صورت پذيرفته است.

 تصويرى كه تكذيب شد
وى در ادامــه افزود: عكس هايــى كه در اين 
خصوص در ســايت ها و فضاى مجازى منتشر 
شــده اســت به هيچ عنوان مربوط به منطقه 

حيدرى نيســت و هيچ كدام از افراد حاضر در 
عكس نه شكارچيان هستند و نه همكاران ما. 
قوچى هم كه در اين عكس هست قوچ اوريال 
منطقه حيدرى نيســت و به احتمال زياد بايد 
از مناطق جنوب كشور باشد. اين موضوع هم 
نشان از شيطنتى است كه در مورد شكار اخير 

شده است.

 مجوز براى جبران كم كارى هاى اقتصادى!
حجت االســالم نصراهللا پژمانفر، نماينده مردم 
مشــهد و كالت در مجلس شــوراى اســالمى 
بــه عنوان وكيــل مردم در مجلــس به حضور 
شكارچيان خارجى در منطقه حيدرى نيشابور 
واكنش نشــان داد و با بيــان اينكه دولت براى 
كسب درآمد و جبران برخى كم كارى هاى تيم 
اقتصادى اش نبايــد مجوزهاى ننگين در حوزه 
محيط زيست صادر كند به خبرنگار قدس گفت: 
يك كشور بايد از تمام منابع خود از جمله منابع 

محيط زيســت و حيوانات خود به نحو احسن 
مراقبت كند و تنها براى چند دالر اجازه شكار به 

افراد بيگانه از كشورهاى ديگر را ندهد.
وى تصريح كرد: متأسفانه طبق برخى مدارك در 
طول سال هاى گذشته بيش از 100 مجوز در اين 
زمينه و موارد مشابه از سوى دولت هاى يازدهم 
و دوازدهم صادر شده است كه نياز است از سوى 
مجلس و نمايندگان واكنش صريح و قاطع نشان 
داده شود و دولت و شخص رئيس جمهور در اين 

زمينه پاسخگو باشند. 
عضو مجمع نمايندگان خراســان رضوى بيان 
داشــت: در طول سال هاى گذشــته در مسير 
مراقبت و محافظت از حيوانــات، تعداد زيادى 
از محيــط بانان عزيز كشــور جان خــود را از 
دســت داده اند و برخى نيز در اين رهگذر دچار 
معلوليت هاى خاص شده اند و مزد زحمات اين 
غيور مردان را نبايــد در ازاى چند دالر به تاراج 

بيگانگان گذاشت.
وى ادامــه داد: در زمينه اين مجوزهاى ننگين، 
فردا (يكشنبه) طرح سؤال از رئيس جمهور در 
صحن علنى مجلس شوراى اسالمى با محوريت 
اين موضوعات مطرح مى شــود: براى به دست 
آوردن پــول و منابع مالى، دولــت تا چه مرز و 
حدى پيش مى رود؟ پنهان كارى و انجام كارهاى 
محرمانه با چه اصول و ضوابطى و منطبق بر كدام 

مجوزها صورت مى گيرد؟

  رفتار قجرى با منابع ملى 
نماينده مردم مشهد و كالت در مجلس شوراى 
اسالمى با اشــاره به اينكه شــكار توسط افراد 
خارجى در ايران، رفتار قجرى با منابع ملى است، 
گفت: اين رفتار قجرى با منابع ملى براى مشتى 
پول قابل دفاع نيست و بايد با افرادى كه مسبب 

اين مسئله هستند، برخورد شود.

آب و �وا
  پيش بينى كاهش دما و ابرناكى براى 

خراسان رضوى
قدس: هواشناســى خراســان رضوى اعالم كرد: با عبور 
امــواج كم دامنه تراز ميانى جو از نيمه شــمالى اســتان 
خراســان رضوى انتظار داريم، طى امــروز دماى هوا در 
بيشتر نقاط اســتان بطور نسبى كاهش يابد و در ساعات 
بعدازظهر به صورت موقتى در نيمه شمالى استان ابرناكى 
افزايش و در بخش هايى بويژه در شمال غرب و تا حدودى 
در نواحى غربى اســتان بارش هاى پراكنده اى به شــكل 
رگبار و رعد و برق خواهيم داشت. همچنين سرعت وزش 
باد خصوصاً در ساعات بعدازظهر در سطح استان افزايش 
و در بخش هايى از استان گاهى شديد توأم با گرد و خاك 

پيش بينى مى شود. 
كمينه و بيشينه دماى هواى مشهد نيز براى امروز شنبه به 

ترتيب 20 و 33 درجه سلسيوس خواهد بود.

��ر
هشدار يك مسئول در ميراث فرهنگى 
خراسان رضوى به مسافران تابستانى

  مراقب دام سودجويان در قالب 
تورهاى مسافرتى باشيد

قدس: سرپرست معاونت گردشگرى اداره كل ميراث فرهنگى، 
صنايع دســتى و گردشگرى خراســان رضوى در آستانه موج 
سفرهاى تابستانى به مسافران هشدار داد كه مراقب سودجويان 
باشند و از هرگونه پرداخت وجه به حساب اشخاص براى دريافت 

خدمات مسافرتى خوددارى كنند.
يوســف بيدخورى با بيان اين مطلب خطاب به شهرونداني كه 
قصد ســفر دارند، گفت: از پرداخت هرگونــه وجه براى خريد 
خدمات ســفر به حساب شــخص يا كارمند كانتر خودداري و 
هرگونه وجه را تنها به حســاب شركت خدمات مسافرتى واريز 

كنيد. 
او افزود: معموالً قيمت پايين بعضى تورها در فضاى مجازى باعث 
مى شود تا شهروندان در تور كالهبرداران خدمات سفر گرفتار 
شوند و بدون استعالم از پروانه فعاليت و مكان شركت خدمات 

مسافرتى نسبت به تحويل مدارك يا واريز وجه اقدام كنند. 
بيدخورى همچنين نسبت به ارسال بعضى پيامك ها نظير برنده 
شدن در قرعه كشى سفر بخصوص سفرهاى خارجى و اروپايى 
توسط بعضى افراد سودجو كه به صورت غيرقانونى نيز فعاليت 

مى كنند، هشدار داد. 
سرپرست معاونت گردشگرى اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع 
دســتى و گردشگرى خراســان رضوى تصريح كرد: متأسفانه 
تعداد اندكى از دفاتر خدمات مســافرتى نيز اخالق حرفه اى در 
صنعت گردشگرى را رعايت نمى كنند و با تبليغ هاى غير واقعى 
و با اغراق و بزرگنمايى در خدمات، اقدام به فروش تور مى كنند 
كه اين عمل موجب بدبينى عمومــى به صنف دفاتر خدمات 
مسافرتى مى شود و همين موضوع، شكايت برخى از شهروندان را 
در كميسيون رسيدگى به شكايات معاونت گردشگرى استان به 

خود اختصاص مى دهد. 
بيدخورى ادامه داد: ارائه خدمات برخالف آنچه به مسافر پيش 
از سفر وعده داده شده است، مصداق بارز كم فروشى و غش در 
معامله است و ضرورى است اقامت و پذيرايى از گردشگران در 
اماكن اقامتى مجاز و متناسب با درجه قيد شده در قرارداد باشد.

وى از شهروندان خواست در قبال ارائه هرگونه اسناد و مدارك از 
جمله گذرنامه، شناسنامه، ضمانتنامه به دفاتر خدمات مسافرتى، 

رسيد ممهور به مهر شركت دريافت كنند. 
بيدخورى تأكيد كرد: مســافران و گردشگران در مطالعه متن 
قرارداد دقت الزم را داشــته باشند و صدور بيمه نامه مسافر از 
طرف دفاتر و شركت هاى خدمات مسافرتى بويژه در سفرهاى 
خارجى را دريافت كنند تا در طول سفر بتوانند در صورت نياز 
از آن اســتفاده كنند. او يادآور شــد: شركت ها و دفاتر خدمات 
مسافرتى در صورت تخلفات احتمالى، متناسب با نوع تخلف با 
برخوردهاى قانونى شــامل تذكر، اخطار، تعليق يا لغو مجوز از 
سوى كميسيون رسيدگى به شكايات معاونت گردشگرى استان 

روبه رو خواهند شد. 
سرپرست معاونت گردشگرى اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع 
دستى و گردشگرى خراسان رضوى دفاتر خدمات مسافرتى را 
ملزم به ارائه يك نسخه از قرارداد سفر با امضاى طرفين و ممهور 
به مهر شركت دانست و افزود: ارائه نكردن قرارداد به مسافر حتى 

براى يك تور يك روزه، تخطى از قانون محسوب مى شود.

 30 رشته قنات خراسان شمالى 
در معرض خشكى قرار دارد

بجنورد- خبرنــگار قدس: مدير آب و خــاك و امور فنى 
و مهندســى سازمان جهاد كشــاورزى خراسان شمالى گفت: 
خشكسالى هاى چند ساله اخير و كاهش نزوالت جوى، 30 رشته 
قنات اين استان را هم اكنون در معرض خشكى قرار داده است.

بهروز عربى با بيان اينكه هم اكنون آب همه قنات هاى خراسان 
شمالى كم شده است اظهار داشت: بيشتر قنات هاى در معرض 

خشكى مربوط به دو شهرستان اسفراين و گرمه است.
وى با بيان اينكه آب قنات ها متأثر از آب هاى سطحى است، گفت: 
در ســال گذشته 48 درصد و در سال جارى 38 درصد كاهش 
بارش باران داشته ايم، بارش هاى اخير تنها موجب تثبيت ميزان 
آبدهى تعدادى از قنات هاى خراسان شمالى شده است. عربى با 
بيان اينكه قنات ها تنظيم كننده آب زيرزمينى هستند، افزود: آب 
موجود در قنات هاى اين استان بايد 85 ميليون مترمكعب براى 
كشاورزى باشد كه با اين وضعيت خشكسالى و كاهش بارندگى 

هم اكنون تنها به دنبال تثبيت ميزان آبدهى هستيم.
مدير آب و خاك و امور فنى و مهندســى جهاد كشــاورزى 
خراسان شمالى گفت: هم اكنون اليروبى و مرمت قنات ها در 
دست انجام است براى اين عمليات امسال 197 ميليارد ريال 
از محل اعتبارات رهبرى، ملى، استانى و آستان قدس رضوى 

در نظر گرفته شده است.

  خواب آلودگى راننده در نيشابور 
حادثه ساز شد

نيشابور - خبرنگار قدس: مديرعامل سازمان آتش نشانى و 
خدمات ايمنى شهردارى نيشابور از واژگونى يك خودرو پژو در 
5 كيلومترى نيشابور كه منجر به فوت يك نفر و سه مصدوم 

شد،خبر داد.
ســيد مهدى حسينى گفت: آتش نشانان بالفاصله پس از 
رســيدن به محل اقدام به عمليات اطفاى حريق كردند و 
تيم نجات نيز كار رها ســازى سرنشــين جلو را كه فوت 

كرده بود انجام داد.
وى خاطرنشان كرد:در اين حادثه خانمى كه سرنشين جلو بود 
و كمربند نداشت در دم جان باخته بود و راننده و دو كودكش 
نيز به شــدت مصدوم شده بودند كه توسط اورژانس 115 به 

بيمارستان انتقال يافتند.
مديرعامل ســازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى شهردارى 
نيشابور تصريح كرد: علت حادثه توسط پليس راهور در دست 
بررسى است ولى احتماالً خســتگى و خواب آلودگى راننده 

موجب بروز اين حادثه شده است.

  كشف 80 كيلوگرم ترياك از پژو 405
قدس: فرمانده انتظامى شهرســتان تايباد از دســتگيرى 
قاچاقچى موادافيونى و كشف بيش از 80 كيلوگرم ترياك در 

بازرسى از يك دستگاه پژو 405 خبر داد.
سرهنگ «حســن ناگهانى» با اعالم اين خبر، گفت: با كسب 
خبرى مبنى بر ورود محموله موادافيونى به حوزه استحفاظى 
شهرستان تايباد با يك دستگاه پژو 405، موضوع در دستوركار 

پليس مبارزه با موادمخدر اين فرماندهى قرار گرفت.
وى افــزود: تيم عمليات ويژه پليس مبــارزه با موادمخدر با 
كنترل محور «خواف به تايباد»، خودرو حامل مواد را شناسايى 

و به راننده خودرو دستور ايست دادند.
وى تصريح كرد: راننده خودرو بدون توجه به دستور ايست بر 
سرعت خود افزوده و به سمت يكى از مسيرهاى فرعى متوارى 
مى شود كه مأموران عمليات ويژه پليس مبارزه با موادمخدر 
پس از طى مســافتى تعقيب و گريز آن را با استفاده از قانون 

بكارگيرى سالح متوقف كردند.
سرهنگ ناگهانى عنوان كرد: در اين عمليات ضمن دستگيرى 
راننــده در بازرســى از خودرو، مقدار 80 كيلــو و 500 گرم 
موادمخدر از نوع ترياك كشــف كردند. وى خاطرنشان كرد: 
خودرو پژو توقيف و راننده آن پس از تشكيل پرونده براى سير 

مراحل قانونى به مقام قضايى معرفى شد.

  برخورد مرگبار هيوندا با تريلى
قدس: برخورد ســوارى هيوندا با يك دســتگاه تريلى در 

شهرستان خواف، يك كشته بر جاى گذاشت.
سرهنگ «قربانعلى قربانى» فرمانده انتظامى شهرستان خواف 
بــا اعالم اين خبر، گفت: در پى اعالم يك فقره تصادف فوتى 
در محور خواف- سالمى، بالفاصله تيم گشت پاسگاه انتظامى 

«خردگرد» به همراه نيروهاى امدادى به محل اعزام شدند.
وى افزود: در بررســى هاى به عمل آمده مشــخص شد، يك 
دستگاه خودرو سوارى هيوندا توسان به رانندگى جوانى 25 
ساله با يك دستگاه خودرو تريلى كه در حال تغيير مسير بوده 

بشدت برخورد كرده است.
وى تصريح كرد: در اين سانحه هولناك متأسفانه راننده خودرو 
توســان در دم فوت و جســدش با كمك نيروهاى امدادى 
به سردخانه منتقل شد. ســرهنگ قربانى خاطرنشان كرد: 
كارشناس پليس راه، علت حادثه را تغيير مسير ناگهانى راننده 

خودرو تريلى اعالم كرده است.
وى با ابراز تأســف از اين سانحه مرگبار از رانندگان خواست 
هنگام رانندگى از صحبت كردن با تلفن همراه، صحبت كردن 
با سرنشينان و ديگر اعمالى كه موجب حواس پرتى مى شود، 

خوددارى كنند.

  دستگيرى سارق حرفه اى در خواف

قدس: با تالش پليس آگاهى، ســارق حرفه اى سرقت هاى 
سريالى داخل خودرو در شهر خواف دستگير شد.

فرمانده انتظامى شهرستان خواف در تشريح اين خبر، گفت: 
در پى گزارش سه فقره سرقت لوازم داخل خودرو در يكى از 
محله هاى حاشيه اى شهر خواف، موضوع در دستوركار تيمى 

از مأموران دايره مبارزه با سرقت پليس آگاهى قرار گرفت.
وى افزود: مأموران اين فرماندهى با بررســى شيوه سرقت ها 
و آثــار به جا مانده، تحقيقات گســترده اى را آغاز و به فردى 

سابقه دار مظنون شدند.
ســرهنگ قربانى تصريح كرد: مأموران اين فرماندهى پس از 
اطمينان از دست داشــتن اين فرد در سرقت ها با هماهنگى 
قضايى او را دســتگير و در بازرسى از مخفيگاهش، انواع لوازم 
خودرو شامل ضبط پخش، آچارآالت، الستيك و... كشف كردند.
فرمانده انتظامى شهرستان خواف عنوان كرد: متهم 40 ساله 
كه اعتياد شديد به موادمخدر دارد در بازجويى هاى به عمل 
آمده در مواجهه با مســتندات كشف شده به 9 فقره سرقت 

لوازم داخل خودرو اعتراف كرد.
سرهنگ قربانى خاطرنشــان كرد: متهم به همراه پرونده به 

دادسرا معرفى و با صدور حكم قضايى روانه زندان شد.

تغيير مديركل حفاظت محيط زيست خراسان رضوى 
قدس: در حالى كه انعكاس خبر حضور شكارچيان آمريكايى در منطقه حفاظت شده 
حيات وحش «حيدرى» نيشــابور با بازتاب هاى مختلفى مواجه شــده بود خبر تغيير 
مديركل حفاظت محيط زيست خراسان رضوى در رأس اخبار استان قرار گرفت. اگرچه 
اين خبر ممكن است ارتباطى با حضور شكارچيان آمريكايى در استان نداشته باشد اما 
شــايعات حاكى از آن اســت كه احتمال دارد اين جا به جايى بى ارتباط با موضوع ياد 
شده نباشد. بر اســاس اين خبر طى حكمى از سوى عيسى كالنترى، رئيس سازمان 
حفاظت محيط زيســت، تورج همتى به عنوان مديركل جديد حفاظت محيط زيست 

استان خراسان رضوى منصوب شد.
همتى پيش از اين مديركل حفاظت محيط استان قم بود.

حميد صالحى از سال 92 و به مدت 6 سال مديريت اداره كل حفاظت محيط زيست 
خراسان رضوى را به عهده داشت.
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معاون آموزشى متوسطه اداره كل آموزش و پرورش خراسان رضوى در گفت وگو با قدس:

دريافت هرگونه وجه براى ثبت نام دانش آموزان ممنوع است

انفجار كپسول گاز مايع 2 مصدوم به جا گذاشت

گپ

حادثه روز

ثبت نام  دســتورعمل  طاهرى  هنگامه 
مدارس دولتى به ادارات 47 گانه خراســان 

رضوى ابالغ شد.
معاون آموزشى متوسطه اداره كل آموزش و 
پرورش خراسان رضوى و دبير ستاد ثبت نام 
ضمن اعالم مطلب فوق به خبرنگار ما گفت: 
ثبت نام دانش آموزان از پايان خرداد ماه سال 

جارى تا 31 مرداد امسال صورت مى گيرد. 
دكتــر رضا صابرى تواليى اظهار داشــت: 
دانش آمــوزان ميان پايه توســط معاونين 
اجرايى ثبت نام مى شوند و دانش آموزانى 
كه تغيير مقطع دارند با اصل شناسنامه و 
به همراه ولى و به شكل حضورى ثبت نام 

خواهند شد.
او ادامــه داد: دريافــت هرگونه وجه ثبت نام 
از دانش آمــوزان در مدارس دولتى جز وجه 
بيمه حوادث و پول كتاب غيرقانونى اســت، 
اما با توجه به عدم توانايى مدارس در پرداخت 
هزينه هاى جارى انتظار مى رود، اوليايى كه 
توان كمك دارند در راستاى كيفيت بخشى 
به برنامه هاى مدرسه از كمك مضايقه نكنند.

وى خاطرنشان كرد: سقف كالس ها را برتعداد 
37 دانش آموز در مناطق شــهرى بسته ايم 
و چنانچه در مدرســه اى تعداد دانش آموزان 
بيشــتر از 37 نفر بشود اگر مدرسه از فضاى 
مناســب برخوردار باشــد، حتماً از آن براى 

كاهش تعــداد دانش آمــوزان كالس هاى 
پرجمعيت استفاده مى كنيم.

او عالوه بر اين در باره ثبت نام مدارس سمپاد 
اذعان داشت: ســال هاى گذشته براى ورود 
به پايه هفتم ســمپاد آزمون ورودى برگزار 
مى شد، اما امسال براى ورود به اين مدارس 
تست هوش گرفته مى شود ودانش آموزان بر 
حسب بهره هوشى به اين مدارس ورود پيدا 

خواهند كرد.
دكتــر صابرى يادآور شــد: تا پايــان امروز 
متقاضيــان فرصــت دارنــد بــا ورود بــه 
(hoosh.medu.ir) ثبت  نام كرده و پنجم 

مرداد ماه مورد ارزشيابى قرار بگيرند و نيمه 
دوم شــهريور ماه نيز نتايج برگزيدگان را در 

همين سامانه شاهد باشند.
 او عنوان داشت كه اين كار براساس اطالعيه 
مركز ســنجش و ارزشيابى وزارت آموزش و 

پرورش صورت گرفته است.
دكتر صابرى عالوه بر اين تصريح كرد: آموزش 
و پرورش استان چهار سياست را در امر ثبت 
نام در اســتان دنبال مى كند كه اعم هستند 
از رضايتمندى،تكريم ارباب رجوع،قانونمدارى 

و نظارت.
او شعار امسال را در سال تحصيلى 98- 97 

«بهترين مدرسه نزديك ترين مدرسه است» 
عنوان كرد.

  افزايش شهريه مدارس غيردولتى 
كارشناس مسئول مدارس و مراكز غيردولتى 
خراسان رضوى نيز ضمن تأييد افزايش هزينه 
ثبت نام مدارس غيردولتى در سال تحصيلى 
جديد ميــزان آن را بين 13 تــا 15 درصد 

عنوان كرد.
على رضا اســالمى نژاد به خبرنگار ما گفت: 
شــهريه مدارس براساس ســامانه وزارتى و 

برحسب آيتم هاى مدارس تعيين مى شود.
وى افــزود: در ســال جديــد وزارتخانه نرم 
افــزارى ايجاد كرده كــه خانواده ها با نصب 
آن روى گوشى ها مى توانند شهريه مدارس 
غيردولتى را مشاهده كنند. همچنين ثبت نام 
در سال تحصيلى 98 - 97 براساس سامانه 
مشاركت ها پرينت گرفته مى شود و در زمان 
ابالغ شــهريه نيز بايد مؤسس مدرسه بنرى 
مبنى بر نرخ شــهريه را در معرض ديد اوليا 
نصب كند. اســالمى نژاد تصريح كرد كه اين 
قوانين بين مقاطع پيش دبستانى، دبستان و 

متوسطه مشترك است.
او تعداد مدارس غيردولتى اســتان را 1287 
مدرســه و تعداد دانش آموزان اين مدارس را 

141 هزار و 324 نفر اعالم كرد.

نيشــابور - خبرنگار قدس: مديرعامل 
ســازمان آتش نشــان و خدمــات ايمنى 
شهردارى نيشابور از انفجار كپسول گاز مايع 
در يك  مغازه صافكارى خــودرو در خيابان 

رحمت اين شهر خبر داد . 
سيد مهدى حسينى گفت:اين حادثه زمانى 
رخ داد كه تعميركار در داخل مغازه خود با 
يك سيلندر 11  كيلويى گاز مايع و مشعل 
بــراى حرارت دادن ســپر خــودرو و صاف 

كردن آن اســتفاده مى كرد كه به دليل غير 
 استاندارد بودن شيلنگ و فرسودگى احتمالى 
شــيلنگ از نزديك شير گاز سوراخ و گاز به 
سرعت از آن خارج  شد كه با رسيدن گاز به 
شعله مشعل انفجارى رخ داده و لباس هاى 

تعميركار آتش گرفت . 
وى خاطرنشــان كرد: در همان لحظات اوليه 
همسايه ها با استفاده از خاموش كننده دستى 
اقدام بــه خاموش  كردن آتش كــرده بودند 

ولى متأسفانه به علت باز بودن شير كپسول 
شعله مجدد برگشت كرده كه با  رسيدن آتش 
نشانان بالفاصله شير كپسول را بسته و آتش 

را خاموش كردند . 
حسينى يادآورشد: در اين حادثه فرد صافكار 
و يك نفر ديگر دچار ســوختگى شده بودند 
كه با اعالم به اورژانــس   115 مصدومان به 
بيمارستان انتقال يافتند. يكى از مصدومان به 
علت شدت سوختگى به مشهد اعزام شد و 

حال  مصدوم ديگر رضايت بخش اعالم شده 
است . 

مديرعامل ســازمان آتش نشانى و خدمات 
ايمنى شهردارى نيشابور  تصريح كرد: در زمان 
آتش سوزى ناشى از گاز  ابتدا بايد شير گاز را 
ببنديد و سپس اقدام به خاموش كردن آتش 
نماييد در غير اين صورت شعله آتش برگشت 
 كرده و حتى خطر انفجار در اثر جمع شدن 

گاز نيز وجود دارد . 
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