
كلينيك  مهربانى تالش و توفيق الهى كليد واژه هاى موفقيتم هستند
قدس از يك حركت خودجوش در مشهد گزارش مى دهد ركورددار حفظ قرآن در گفت و گو با قدس:

قدس  يكى ازحس هاى خوب و مشــترك 
بين ما آدم ها حس كمك به ديگران اســت.

حســى كه در بدو خلقت درون هرانســانى 
وجــود دارد و با گذشــت روزگاران اين حس 
مى تواند تقويت شود آن گاه است كه در مقابل 
مشــكالت همنوعان مان نمى توانيم راحت از 

كنارشان عبور كنيم...

قدس  ركورددار حفظ قــرآن كريم كه 
در چهار ماه توانســت حفظ قرآن را به اتمام 
برساند حضور درمحافل قرآنى، تالش و توفيق 
الهــى را كليد واژه هاى رمــز موفقيت خود 
برشمرد و توانست ركورددار حفظ در كشور 
شود. رضا گلشــاهى در گفت و گو با قدس 

گفت: از 10سال ...
.......صفحه 2 .......صفحه 2
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بيمارستان محرومان همچنان روى خاك
مديرعامل جديد شركت بهره بردارى 

قطار شهرى مشهد خبر داد

عادالنه كردن نرخ كرايه 
و كمبود واگن در خط يك

.......صفحه 4

يك سال و نيم از كلنگ زنى پروژه 540 تختخوابى حاشيه شرق مشهد گذشت

.......صفحه 4

كيف 400 ميليونى در 
فرودگاه مشهد از آسمان 

به صاحبش رسيد!

قدس  از تهيه طرح كرايه قطار شهرى بر مبناى مسافت طى 
شــده تا هدف گذارى براى جابه جايى 50 ميليون مسافر در سال 
97 و ضرورت تأمين حداقل 60 واگن تا دو سال آينده خبرهايى 
بودند كه مديرعامل شركت بهره بردارى قطار شهرى مشهد ديروز 

در جمع خبرنگاران اعالم كرد...

قدس   اوايــل هفته بود كه كاركنان شــركت هواپيمايى 
آسمان مســتقر در فرودگاه شهيد هاشمى نژاد مشهد كيفى 
حاوى مبالغ زيادى پول (400 ميليون ريال) پيدا كردند.پس از 
اينكه مشخص شد صاحب كيف در فرودگاه حضور ندارد كيف 

به حراست شركت آسمان منتقل گرديد ...
.......صفحه 2 
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.......صفحه 2

دو هفته پس از گزارش 
انتقادى قدس

استاندار براى 
ساخت باغ موزه 

دفاع مقدس 
ضرب االجل داد
قدس   اســتاندار خراســان رضوى گفت: فاز 
اول پــروژه باغ موزه دفاع مقدس در مشــهد كه 
از سال 95 اجرايى شــده بايد ظرف دو سال به 
انجام رســيده و قبل از دهه فجر امسال تكميل 
شــده و در اين ايــام از آن بهره بردارى شــود.
على رضا رشــيديان در جريان بازديد از مراحل 
انجــام اين پروژه و پيشــرفت فيزيكــى آن در 
نشستى با مسئوالن اجرايى اين طرح افزود: اين 
پروژه فرهنگى نياز مشــهد است و بر اين اساس 
بخشى از هزينه هاى اين طرح از سوى شهردارى، 
بخشى نيروهاى مسلح و نيز استاندارى خراسان 
رضوى تامين مى شود. وى تصريح كرد: به منظور 
بررسى عملكرد پيمانكار و هزينه اعالم شده براى 

اجراى پروژه، تيمى ...



قدس از يك حركت خودجوش در مشهد گزارش مى دهد

كلينيك  مهربانى
��

��ر

ســرورهاديان  يكى ازحس هاى خوب و 
مشــترك بين ما آدم ها حس كمك به ديگران 
است.حسى كه در بدو خلقت درون هرانسانى 
وجــود دارد و با گذشــت روزگاران اين حس 
مى توانــد تقويت شــود آن گاه اســت كه در 
مقابل مشكالت همنوعانمان نمى توانيم راحت 
از كنارشــان عبور كنيم. اين درحالى اســت 
كه ايــن روزها در ماه مبــارك رمضان كه ماه 
مهربانى هاســت در بين مردم حال و هواى اين 

حس زيبا بيشتر تجلى دارد.

 ماه مهربانى هاى بى ادعا 
كمك كــردن راه هاى مختلفــى دارد.يكى از 
كلينيك هاى درمانى شهركه در راستاى كمك 
به مردم و محرومان شــهرمان پيشينه خوبى 
دارد، ايــن بارطرحى را با اهداى ســبد كاالى 
رمضان به مردم روزه دارنيازمند شــهرمان آغاز 

كرده است.

 طرحى خودجوش
فرشــته هنرى معاون آموزشى انجمن توسعه 
ســالمت مهر پارســى و مدير درمانگاه ميالد 
درباره تهيه و توزيع ســبد كاال براى نيازمندان 
كه به همت خيرين اين انجمن براى نخستين 
بار برگزارشــد، مى گويد: ايــن طرح به صورت 
خودجوش توســط همكاران بــراى كمك به 
محرومين و افراد بى بضاعت شــهرمان مطرح 
شد. وى مى افزايد:تصميم گرفتيم چندين سبد 
كاال را بسته بندى كنيم كه اين سبد شامل يك 
كيسه برنج، روغن، عدس، ماكارونى، خرما، پنير 
و سوياســت كه رقمى معادل 130 هزار تومان 

مى باشد.

 پيوستن مردم به اين طرح 
وى درادامــه درباره نحوه كمك خيرين به اين 
طرح نيــز اظهار مى دارد: اين طرح از بين خود 
پزشــكان، پرستاران و اقوام و دوستان ما شروع 
شد و بانصب يك آگهى كوچك و چيدن اقالم 
ســبد، هر بيمارى كه براى درمان به كلينيك 
مراجعه دارد معموالً از ما مى پرســد؛ اين طرح 
چيســت؟ بعد از توضيح دادن بــه آن ها كه از 
1000 تومــان تا هرچقدرعالقه مند باشــند، 
هر فرد در اين كار خوب مى تواند، مشــاركت 
داشــته باشــد، هميــارى مردمى هــم آغاز

 شد.

 از 1000 تا يك ميليون كمك هاى مردم 
وى خاطر نشان مى سازد:در اين طرح براى مثال 
بيمارى كه براى تزريق يا ويزيت پزشك مراجعه 
مى كند، هنگام كارت كشيدن مى گويد، 5000 
تومــان هم براى كمك در ايــن طرح برداريد. 
حــاال او از همان اولين روزهاى اين طرح برايم 
تعريف مى كند و مى گويد: يك شــب ساعت 
12 شب خانمى مراجعه كرد كه نياز به پزشك 
داشت و وقتى ســبد كاال را ديد گفت ديشب 
بعداز مدت ها به ايران برگشته است و مبلغ يك 
ميليــون و 300 هزار تومــان را براى كمك به 
خريد داروى مردم نيازمند در نظر گرفته است 
كه با ديدن اين طرح از ماخواست 10 سبد كاال 

را به نيت او به محرومان روزه دار اهدا كنيم.

 مناطق حاشيه شهر و نياز به كمك 
وى بيشترين افراد براى كمك را در مناطق كم 
برخوردار و حاشيه شهراعالم مى كند و مى افزايد: 
تاكنون درمناطق شهرك  شهيد باهنر و رجايى، 
پورسينا، مهدى آباد، گلبهار، بولوار توس، طرق، 
ســيدى و بولوار رســالت به افراد معرفى شده 
كمك هاى سبد كاال اهدا شده است. وى درادامه 
ازســاير كمك هاى اين انجمــن نيز مى گويد: 
پزشكان ما در حاشيه شهر به همراه پرستاران، 
مشــاوران در بحث تغذيه و روان شناســى در 
مباحث مشاوره هاى خانوادگى به صورت رايگان 
حضور پيدا مى كنند تا براى ســالمت روحى و 
جســمى، آن ها را يارى كنند.زيــرا همه گروه 

معتقديم زكات علم مان را اين گونه مى دهيم.

 ويزيت رايگان، پرداخت هزينه دارو
وى دربــاره ديگر كمك هاى ايــن انجمن نيز 
تصريح مى كند: از ديگر برنامه هاى ما هماهنگى 
و همكارى پزشــكان براى افرادى اســت كه 
درهنگام مراجعه متوجه مى شــويم كه داراى 
امــكان پرداخت هزينه ويزيت، آزمايشــگاه و 

داروى خود نيستند.

 تأمين دارو براى نيازمندان 
معــاون آموزشــى انجمن توســعه ســالمت 
مهرپارســى اذعان مى دارد: با چنــد داروخانه 
هماهنگى هــاى الزم را انجــام داده ايم كه اگر 
بيمارى به دليل نداشتن تمكن مالى نتوانست 

هزينه نســخه خودش را بپردازد از 40 تا 70 
هزار تومان داروهــاى آن ها را تأمين كنند. در 
همين راســتا مراجعه رايگان ويزيت بيماران 
هم داريم كه براى همه آن ها پرونده تشــكيل 
مى دهيم. وى همچنين از طرحى كه از ابتداى 
ماه مبارك رمضان با كميتــه امداد امام انجام 
مى شود،خبر مى دهد و مى گويد: دراين طرح، 
افــراد ديابتى به ما مراجعه و تمامى آزمايش ها 
شــامل آزمايش هاى اصلى قند و چربى خون، 
انجام مى شود و در ادامه همين طرح، آزمايش ها 
و ويزيت هاى رايگان يك ماهه مددجويان كميته 

امداد نيزانجام مى شود.

 يارى براى ترك اعتياد
وى از واحــد ترك اعتياد و كمك به افرادى كه 
امكان مالى براى ترك اعتياد ندارند، خبر مى دهد 
و مى گويد: با كمپ هايى وارد مذاكره شــده ايم 
وافرادى كه خواهان ترك اعتيادشان هستند به 
كمپ ارجاع مى دهيم و اگر از بهزيستى معرفى 
شوند هم با اندك هزينه آن ها را براى ترك اين 

بالى خانمانسوز يارى مى كنيم.

در حوالى امروز2

ركورددار حفظ قرآن در گفت و گو با قدس:
 تالش و توفيق الهى كليد واژه هاى 

موفقيتم  هستند

تربت جام- على نوروزى: ركورد دار حفظ قرآن كريم كه 
در چهار ماه توانســت حفظ قرآن را به اتمام برســاند حضور 
درمحافل قرآنى، تالش و توفيــق الهى را كليد واژه هاى رمز 
موفقيت خود برشمرد و توانســت ركورددار حفظ در كشور 

شود. 
رضا گلشاهى در گفت و گو با قدس گفت: از 10سال گذشته 
همواره در محافل قرآنى شركت مى كردم و عالقه خاصى به 
آيات قرآن داشتم و همين عالقه موجب شد تا سال 93 حدود 

40 درصد از قرآن را به صورت پراكنده حفظ كنم.

 30 بار تصميم به حفظ قرآن گرفتم اما موفق نشدم
وى گفت: همواره براى حفظ قرآن اقدام مى كردم و هربارفقط 
بــا حفظ يك يا دوجزء اقدام مى كردم و بيش از 30 بار اقدام 
به حفظ كردم، اما نمى توانستم به حفظ كل قرآن دست يابم.

اين حافظ قرآنى در ادامه گفت: تا ســال 93 با همين روش 
حــدود 40 درصد از قرآن را به صورت پراكنده حفظ كردم و 
انگيزه حضور در مسابقات كشورى در من سبب شد از سال 
93 به صورت جدى كار حفظ را زير نظر استادان برجسته آغاز 
كنم ودر سن 17 سالگى در مدت 120 روز ركورد حفظ قرآن 
دســت پيدا كنم كه در كشور تا كنون چنين اتفاقى نيفتاده 

است.
رضا گلشــاهى به رتبه هاى كشورى و بين المللى خود اشاره 
كرد وگفت: از ســال 90تا 93 در كشور كويت و تونس رتبه 
سوم مســابقات ودر مسابقات كشــورى در رشته حفظ در 
ســال هاى 94تا 96به ترتيب رتبه  دو، سوم و ممتاز كشورى 

را كسب كردم.
اين حافظ قرآن به جوانان توصيه كرد: قرآن وســيله اى است 
كه هم عزت دنيا و آخرت را دارد؛ الزم اســت با اســتفاده از 
شــبكه هاى مجازى با اســتادان اهل فن در ارتباط باشند تا 
دغدغه مقام معظم رهبــرى براى تربيت بيش از 10ميليون 

حافظ قرآن در كشور محقق شود.
وى گفــت: در ســال 1390 در ديدار جامعــه قرآنى با مقام 
معظم رهبرى، من در محضر ايشان تالوت داشتم كه يكى از 
خاطرات خوبم بود. در اين ديدار مقام معظم رهبرى مطالبه 
15 ميليون حافظ قرآن كردند كه اين مطالبه و ســخنان آن 

زمان معظم له تأثيرات زيادى بر من گذاشت.
وى اظهار داشــت: پس از آن ديدار من شايد 30 بار به سمت 
حفظ قرآن رفتم، اما به دليل اينكه همواره درگير مســابقات 
قرائت بودم نمى توانســتم در اين زمينه موفق شوم تا اينكه 

در سال 93 تصميم گرفتم با جديت حفظ قرآن را آغاز كنم.

دو هفته پس از گزارش انتقادى قدس
 استاندار براى ساخت باغ موزه

دفاع مقدس ضرب االجل داد

 قدس:استاندار خراســان رضوى گفت: فاز اول پروژه باغ موزه 
دفاع مقدس در مشــهد كه از سال 95 اجرايى شده بايد ظرف 
دو سال به انجام رسيده و قبل از دهه فجر امسال تكميل شده 
و در اين ايام از آن بهره بردارى شــود. على رضا رشــيديان در 
جريان بازديد از مراحل انجام اين پروژه و پيشرفت فيزيكى آن در 
نشستى با مسئوالن اجرايى اين طرح افزود: اين پروژه فرهنگى 
نياز مشهد است و بر اين اساس بخشى از هزينه هاى اين طرح از 
سوى شهردارى، بخشى نيروهاى مسلح و نيز استاندارى خراسان 
رضوى تامين مى شود. وى تصريح كرد: به منظور بررسى عملكرد 
پيمانكار و هزينه اعالم شده براى اجراى پروژه، تيمى با مسئوليت 
معاونت هماهنگى امور عمرانى استاندارى، بنياد حفظ آثار و نشر 
ارزش هاى دفاع مقدس، شــهردارى مشهد و نماينده نيروهاى 
مسلح، اقدامات انجام شده در اين پروژه طى اين مدت را دوباره 
بررسى كنند. رشيديان گفت: اگر پيمانكار امكان انجام پروژه با 
هزينه تعهد شده در زمان مشخص و با كيفيت مناسب را ندارد، 
خاتمه پيمان داده شود و كار به پيمانكار جديدى كه بتواند كار 

را با كيفيت مناسب و اين شرايط به انجام برساند، واگذار شود.
وى تصريح كرد: در اجراى ســريعتر اين باغ موزه نيز شهردارى 
كمك الزم را انجام دهد و از ظرفيت نيروهاى مســلح بر طبق 
تعهد براى تامين مصالح و ماشــين آالت مورد نياز اجراى طرح 
نيز استفاده شود. وى افزود: پس از بررسى و ارزيابى پروژه توسط 
تيم مربوطه،استاندارى هم كمك خود را به اين پروژه و تسريع 

در تكميل آن خواهد داشت. 
شــايان ذكر اســت دو هفته پيش در تاريخ 25 ارديبهشت ماه 
در گفت و گويى با دو نماينده مردم مشــهد در مجلس شوراى 
اسالمى آخرين وضعيت اين باغ موزه مورد بررسى قرار گرفت. در 
اين گزارش كه با تيتر «ساخت باغ موزه دفاع مقدس در مشهد در 
پيچ و خم بى ارادگى مسئوالن» منتشر شد نمايندگان خواستار 

تسريع در ساخت باغ موزه دفاع مقدس شدند.

 ضرب االجل 2 هفته اى
 براى تاكسى هاى اينترنتى

قدس: مديرعامل سازمان تاكسيرانى گفت:شركت هاى اينترنتى 
حمل و نقل تا 20 خرداد امسال براى دريافت مجوز از شهردارى 
مشهد مهلت دارند. علوى مقدم افزود: پس از پايان اين مهلت، 
از فعاليت دفاتر و ناوگان شــركت هاى حمل و نقل بدون مجوز 
جلوگيرى مى شود. وى ادامه داد:از سه شركت تاكسى اينترنتى 
فعال در مشهد، تنها يكى از آن ها پروانه بهره بردارى شركت خود 
را دريافت كرده، اما براى دريافت مجوزهاى الزم براى ناوگان اين 

شركت اقدامى صورت نگرفته است.

مسئول اداره كتابخانه هاى عمومى بشرويه 
مطرح كرد

 لزوم مشاركت فرهنگيان و 
دانش آموزان در جشنواره رضوى

بشرويه- خبرنگار قدس:مسئول اداره كتابخانه هاى عمومى 
بشرويه گفت: اميد است شركت كنندگان در جشنواره رضوى 
كه در دو بخش آنالين و مكتوب برگزار مى شود بويژه فرهنگيان 

و دانش آموزان به نسبت سال گذشته بيشتر باشند.
مريم كيانى، با بيان اينكه نبايد مشــغله فكرى موجب شود تا 
از فرهنــگ كتابخوانى دور بمانيم بيان كرد:رهبر معظم انقالب 
اسالمى در بازديدشان از نمايشگاه كتاب امسال در يكى از غرفه ها 
نام رمان ها و كتاب هاى خوانده شده اى را بازگو كردند كه شايد 
موجب تعجب افراد شد و اين نشان مى دهد رهبر عزيزمان باوجود 

مشغله هاى فراوان به امر كتابخوانى اهميت ويژه اى مى دهند.

رئيس آموزش و پرورش صالح آباد:
 دانش آموزان گنج هاى پنهان جامعه هستند

صاحبى: دانش آموزان مناطق محرومى چون صالح آباد گل هاى 
سرسبد و گنج هاى پنهان جامعه هستند، اين دانش آموزان گر 
چه به لحاظ فضا، امكانات و تجهيزات داراى كمبودهايى بوده و 
هستند ولى از حافظه خوبى برخوردارند. رئيس اداره آموزش و 
پرورش منطقه صالح آباد در مراسم كلنگ زنى عمليات احداث 
آموزشگاه سه كالسه روستاى خرم آباد عليا با بيان اين مطلب 
گفت: اگر در زمينه آموزش براى دانش آموزان كار بيشتر و توجه 
جدى شود ما به طور چشمگيرى پيشرفت مى كنيم. سيد خليل 
صدر افزود: فقر اقتصادى در اين منطقه ريشــه در فقر فرهنگى 
دارد و ما بايد دنبال اين باشيم كه فقر فرهنگى را از بين ببريم 
كه پيشنياز رونق و پيشــرفت اقتصادى است. وى خاطرنشان 
كرد: به هر كس كه در راه مدرســه ســازى و مدرسه يارى قلم 
مى زند و قدم بر مى دارد خداوند 100 برابر بركت و پاداش به او 
مى دهد ضمن اينكه كمك به علم و دانش صدقه جاريه است و 
هميشه برقرار خواهد بود. پيش از اين مراسم، تفاهمنامه احداث 
آموزشگاه سه كالسه خيرساز توسط خير محترم منطقه صالح 

آباد «حاج گل احمد رحيمى» امضا شد.

�و��ون
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مخاطبان گرامى!
در  را  خــود  نظــرات  لطفــاً 
خصوص اين مطلب  به شماره 

300072305 پيامك كنيد.

k h o r a s a n e m r o o z @ y a h o o . c o m
@quds95 :كانال تلگرام

هاشم رسايى فر  اوايل هفته بود كه كاركنان شركت هواپيمايى آسمان مستقر در فرودگاه 
شهيد هاشمى نژاد مشهد كيفى حاوى مبالغ زيادى پول (400 ميليون ريال) پيدا كردند.پس 
از اينكه مشخص شد صاحب كيف در فرودگاه حضور ندارد كيف به حراست شركت آسمان 
منتقل گرديد و از طريق مداركى كه همراه كيف بود با صاحب آن براى دريافتش تماس گرفته 

شد و در نهايت كيف پر از پول نقد تحويل صاحبش گرديد.
مهرآيين، مدير شــركت هواپيمايى آســمان در مشهد با تأييد اين خبر به خبرنگار ما گفت: 
شركت ما در مشهد 200 پرسنل دارد كه همگى معتقد و متعهد هستند، يكى از اين پرسنل 
آقاى اختيار سرشيفت حراست شركت است كه بعد از پيدا كردن كيف حاوى 400 ميليون 
ريال آن را به دفتر حراست منتقل كرده و صورت جلسه تهيه مى شود. بعد از اين مراحل تماس 
با صاحب كيف طى مى شود كه در كمترين زمان با صاحبش تماس گرفته شد و كيف پيدا 

شده تحويل خانواده وى گرديد.
وى در پاسخ به اين پرسش كه آيا موارد اين چنينى قبالً هم وجود داشته است، اظهار داشت: 
چنين مواردى معموالً در فرودگاهى مثل فرودگاه مشهد شايع است كه با تعهدى كه همكاران 
ما داشــتند و شــخص آقاى اختيار كه چندمين بار اين چنين موردى داشته است اشياى با 

ارزشى كه پيدا شده به دست صاحبان آن ها رسانده شده است.
 مدير شركت هواپيمايى آسمان در مشهد همچنين در واكنش به اين موضوع كه آيا شركت 
پاداشى هم براى يابنده كيف در نظر گرفته است، گفت: قبل از اينكه اين كيف پيدا شود اواخر 
سال گذشته موردى اين چنينى توسط همين همكار ما پيدا شد و به دست صاحبش رسيد 
كه شركت از تهران براى وى درخواست پاداش نمود و قطعاً باز هم براى قدردانى از وى اقدام 

خواهيم كرد.

فارس رئيس اتحاديه صنف مشاورين امالك مشهد از افزايش 10 تا 12 درصدى قيمت امالك 
در مشــهد خبر داد و گفت: طرح شناسايى مشــاورين امالك برتر در كشور بايد اجرا شود. على 
مرادزاده در خصوص تعداد واحدهاى صنفى مشاورين امالك در مشهد، ادامه داد: حدود 5 هزار و 
800 واحد صنفى داراى پروانه كسب در مشهد درحال فعاليت هستند كه البته در كنار اين تعداد 
حدود دو هزار واحد صنفى مشاورين امالك كه به صورت غير مجاز در حال فعاليت هستند نيز 
وجود دارد. وى ضمن اشاره به اينكه اجاره بها در مشهد از 300 هزار تومان شروع مى شود و تا 2 
ميليون هم گاهى مى رسد، گفت: ميزان اجاره بها بسته به منطقه و متراژ ملك متفاوت است. رئيس 
اتحاديه صنف مشاورين امالك مشهد با تاكيد بر اينكه حدود 60 تا 70 درصد پرونده هاى قضايى 
مربوط به حوزه امالك و مســتقالت است، بيان كرد: ديگر قرارداد دست نويس مورد تاييد نيست 
و قراردادها بايد به صورت پرينتى و هولوگرامدار باشد و به قراردادهاى غير پرينتى و هولوگرامدار 

كميسيون تعلق نمى گيرد.

كيف 400 ميليونى درفرودگاه مشهد از 
«آسمان» به صاحبش رسيد!

ميزان افزايش قيمت امالك 
در مشهد اعالم شد 

با چند داروخانه 
هماهنگى هاى الزم را 
انجام داده ايم كه اگر 

بيمارى به دليل نداشتن 
تمكن مالى نتوانست 
هزينه نسخه خودش 

را بپردازد از 40 تا 70 
هزار تومان داروهاى 

آن ها را تأمين كنند
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حل جدول شماره قبل

كه  كسي  نخستين   – پوشاندن   -1
چاه نفت حفاري كرد

 – عرب  «ماهي»  نشر-  خالف   -2
نيروگاه – شهر  لنز عكاسي  نوعي 

3- آماس – نام پسرانه وطنى– پنج 
آذري – خيس و آبدار

4- مقاطعه كار – ياقوت سرخ
5- جادو – مقتدا – مقابل «اسيد»

از  نيمى   – اينترنتي  صفحه   -6
«حمام» – نيكو – از صيغه هاي فعل 
اى سرشار  7- خوراكي رشته  آمدن 

از نشاسته – ميوه كال
از بودن  دعايي  – صيغه  پهلوان   -8

– بي دين – درون دهان
(ع)  علي  اميرالمؤمنين  از القاب   -9

– رستگار- نقطه سياه روي پوست
از   – خطرناك  مسري  بيماري   -10
ادات تنبيه – برهنه – شم و رايحه

آب–  آوردن  جوش  ظروف   از   -11
قدما پول   – بسيار بخشنده 

رئيس جمهور   – دخترانه  نامي   -12
بالروس از سال 1994 تاكنون

از آن طرف سازي است ضربي   -13
– بوي رطوبت – جوانمردي- ردپا

 – خرما  ليف   – تركي  سال   -14
توجه كردن – نت آخر

15- ازورزش هاي توپي و راكتى – 
به دور خورشيد    مسير حركت زمين 

مهم  فاكتور  دو   – فرنگي  باشگاه   -1
در توليد

موجود   – كردن  كوتاهي   -2
موهومي – از مواد ضد عفوني كننده
 – درآمده  كسي  تملك  به   -3

شلوارجين  – نگهبان 
از موجودات   – و اساس  پايه   -4
كشور   – دوزيست  الجثه  عظيم 

خجسته
از  عضوي   – اندك  خيسي   -5
يار گرامي   – هاضمه  دستگاه 

(ص) پيامبراكرم 
اصحاب   - «آش»  قديمي  يار   -6
 – گويند  را  (ع)  عيسي  حضرت 

ضمير غايب
 منتظر نظرها، ديدگاه ها و انتقادهايتان در خصوص جدول هستيم

 با ما تماس بگيريد

iranpuzzle@gmail.com
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 افقى

 عمودى
از  – منفي!  عدد   – جاتي  اداره   -7

 بت هاي جاهليت
8- پرگار – امروز تازي

صوت   – در تركيه  اي  درياچه   -9
الجثه  عظيم  اي  خزنده    – شادباش 

و خطرناك
از   – كجي!  دهن  حرف   -10
نوعي   – تنفسي  دستگاه  بيماري هاي 

موشك
11- زاري – آشكار- زورق

سخن   – اصلي  از چهارجهت   -12
صريح – قطعه – برادر پدر

13- رود اروپايي – شيره چغندر قند 
– قابل خواندن

انعقاد  ويتامين   – بودن  مفرد   -14
نامي پسرانه  – خون 

15- اثري از «سنايي غزنوي» - عضو 
بينه  كا
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يك سال و نيم از كلنگ زنى پروژه 540 تختخوابى حاشيه مشهد گذشت

بيمارستان محرومان همچنان روى خاك
هاشم رسائى فر  آذر ســال 95 بود كه 
كلنگ عمليــات اجرايى بيمارســتان 540 
تختخوابى در حاشيه شهر مشهد در ابتداى 
جاده سرخس و در منطقه محروم نهريزآغاز 
شد. طرحى كه زمين آن به مساحت 5 هكتار 
از سوى آستان قدس رضوى به صورت رايگان 
تأمين شــد و به صورت ويديــو كنفرانس با 
حضور رئيس جمهور، وزير بهداشت و درمان، 
استاندار، جمعى از مسئوالن ارشد كشورى و 

استانى كليد خورد. 
همزمان اعالم شد اين بيمارستان قرار است 
بــا زير بناى 48 هزار متــر مربع وهزينه اى 
بيــش از 2700 ميليــارد ريــال در قالب 
50 درصــد وزارت بهداشــت و 50 درصد 
استاندارى خراســان رضوى در مدت چهار 
سال ساخته شود. بيمارســتانى كه عنوان 
گرديــد كارفرماى طرح آن دانشــگاه علوم 
پزشكى مشهد اســت و توسط وزارت راه و 

شهرسازى ساخته خواهد شد.
آنچه كه در مورد طرح ساخت بيمارستان 540 
تختخوابى شرق مشهد از سوى مسئوالن در 
آن برهه از زمان گفته شــد، اين بود كه زمين 
مورد نياز براى ســاخت توسط آستان قدس 
رضوى اهدا گرديده و بخش عمده اى از منابع 
مالى اين طرح بر پايه قطعه زمينى به مساحت 
20 هكتــار كه با تغيير كاربرى به مســكونى 
تبديل شده اســت، تأمين خواهد شد تا اين 

طرح در نهايت به فرجام برسد. 
براى اينكه از چند و چون ماجراى ســاخت 
بيمارســتان 540 تختخوابى منطقه محروم 
نهريز مشــهد با خبر شويم در تماس تلفنى 
با اخبارى، كارشناس رسانه اى دانشگاه علوم 
پزشكى مشهد درخواست همراهى مسئوالن 
ايــن دانشــگاه در جهت اطالع رســانى از 
شــرايط فعلى اين طرح را مطرح كرديم كه 
وى با اعالم اين موضوع كه دانشــگاه علوم 

پزشــكى در اين طرح فقط نقش كارفرما را 
دارد و تا زمانى كــه طرح تكميل و تحويل 
نشــود، عمًال هيچ كاره است، خبرنگار ما را 
به اداره كل راه و شهرسازى استان به عنوان 

مجرى طرح ارجاع داد.
پس از اين، تماس براى پيدا كردن مســئولى 
از راه و شــهر ســازى كه بتواند در مورد اين 
بيمارســتان اطالعاتى بدهد، برقرار گرديد كه 
مرتضوى، مدير روابط عمومــى اين اداره كل 
مهندس سميعى را به عنوان مدير فنى و اجرايى 
اداره كل راه و شهرســازى براى پاسخ دهى به 

پرسش هاى خبرنگار ما معرفى كرد.
مهندس سميعى پس از مطرح شدن موضوع 
آب پاكى را روى دســت خبرنگار ما ريخت و 

عنوان كرد اين موضوع به دانشگاه علوم پزشكى 
مرتبط است و دراين مورد آن ها هستند كه بايد 
اظهار نظر كنند و اداره كل راه و شهر سازى در 

اين ارتباط نقشى ندارد.

 هيچ كارى براى شروع ساخت نشده است!
پس از اين جريانات 
بحرينى،  دكتــر  با 
توســعه  معــاون 
منابع  و  مديريــت 
علــوم  دانشــگاه 
مشــهد  پزشــكى 

تمــاس گرفتيم كــه وى با اشــاره به اين 
مطلب كه هيــچ كارى تاكنون در خصوص 

بيمارســتان 540 تختخوابى انجام نشــده 
است، گفت: اجراى عمليات اين بيمارستان 

در حال حاضر درگير تأمين اعتبار است.
معاون توســعه مديريت و منابع دانشــگاه 
علوم پزشكى مشهد گفت: اعتبار مصوبى در 
خصوص اين بيمارســتان وجود ندارد، فقط 
بايد مســاعدتى كه وزارت راه و شهرسازى 
در اين خصوص داشته، تبديل به پول شود 

تا اين طرح شروع به كار كند.
دكتــر بحرينى همچنين در پاســخ به اين 
پرســش كه براى شــروع كار ساخت هيچ 
اظهار داشــت:  زمانى مشــخص نيســت، 
هــر زمــان به مــا پــول دادند ما شــروع 

خواهيم كرد.

آب و �وا
 تداوم روند كاهشى دما

همراه با بارش هاى رگبارى
قدس: هواشناسى خراسان رضوى اعالم كرد پيرو بولتن هاى 
پيش بينى صادره طى روزهاى اخير روند كاهش دما در سطح 

استان ادامه خواهد داشت.
طبق نقشه ها و مدل هاى هواشناســى براى نواحى شمال و 
شــمال غرب استان در ساعات بعدازظهر افزايش ابر همراه با 
رگبــار پراكنده باران توأم با رعــد و برق و براى ديگر نواحى 
اســتان مخصوصاً نوار شرقى استان وزش باد شديد همراه با 

گردو خاك پيش بينى مى شود. 
بر اين اساس با توجه به رگبارى بودن بارش ها احتمال ايجاد 
روانــاب در برخى از نقاط اين اســتان دور از انتظار نيســت 
كه بيشــترين حجم بارش در شهرســتان هاى درگز، كالت 
نادر(بويژه نواحى غربى)، قوچان، چناران، ارتفاعات هزار مسجد 

و بينالود پيش بينى مى شود. 

��ر
ديروز اتفاق افتاد 

  كيفيت هواى 5 منطقه مشهد 

در وضعيت هشدار

  قدس: مديركل حفاظت محيط زيست خراسان رضوى گفت: 
براساس گزارش ايستگاه هاى سنجش آلودگى هوا، كيفيت هواى 

پنج منطقه مشهد روز گذشته در وضعيت هشدار قرار داشت.
حميد صالحى ميانگين شاخص كلى كيفيت هواى مشهد را 87 
پى.اس.آى اعالم كرد و افزود: ايستگاه هاى اماميه و خيام شمالى 
هر يك با 114، چمن با 109، شهيد آوينى با 108 و خاقانى با 

106 پى.اس.آى در وضعيت آلوده قرار داشتند.
مشهد طى ماه هاى فروردين و ارديبهشت امسال 16 روز هواى 
پاك، 39 روز هواى سالم و هفت روز هواى ناسالم براى گروه هاى 

حساس داشته است.

  اوج گيرى مافياى پرواز در تعطيالت

  ايرنا- همزمان با نزديك شدن به تعطيالت نيمه خرداد، برخى 
شركت هاى هواپيمايى موقعيت را غنيمت شمرده و همزمان با 

افزايش تقاضا، بازار سياه براى عرضه بليت ايجاد كرده اند.
طى چند روز گذشــته، نرخ سرسام آور بليت پروازهاى داخلى 
ســوژه اى براى شــبكه هاى مجازى شــده و برخى شركت ها 
با توجه به افزايش تقاضاى ســفر در تعطيالت پنج روزه نيمه 
خرداد پروازهاى خود را حتى تا سه برابر قيمت روزهاى عادى 

نرخ گذارى كرده اند.
در اين ميان كالنشهر مشــهد نيز با دارا بودن دومين فرودگاه 
پرترافيك كشور از اين بازار سياه درامان نمانده و اعمال نرخ هاى 
مختلف از 500 هزار تا 650 هزار تومان براى پروازهاى مشــهد 
- تهران و همچنين نرخ هاى حداقل دو برابرى براى شــهرهاى 

پرتقاضا به گوش مى رسد.
البته با جســت وجو در سايت هاى اينترنتى نرخ پرواز مشهد - 
تهران در روز 12 و 13 خرداد توســط شــركت هاى مختلف از 
112 هزار تا 560 هزار تومان و بليت تهران - مشــهد براى 16 
خــرداد ماه با نرخ هاى متغير از 140 هــزار تا 600 هزار تومان 

اعالم شده است.
مديركل تعزيرات حكومتى خراســان رضوى در اين باره گفت: 

آزادسازى نرخ و چارتر فروشى اين تبعات را نيز به همراه دارد.
حميدرضا كريم افزود: به طور معمول گران فروشى ها خارج از 
شبكه توزيع و عرضه بليت و توسط شركت هاى زيرزمينى اعمال 
مى شــود. وى اظهار كرد: در صورت وجود شكايت مردمى اين 

سازمان به طور جدى با هر تخلف برخورد خواهد كرد.
وى گفت: پارسال به 46 پرونده تخلف شركت هاى هواپيمايى 
رسيدگى شد و اين شركت ها در مجموع به پرداخت يك ميليارد 

و 214 ميليون و 581 هزار و 975 ريال محكوم شدند.
وى افزود: هرگونه گران فروشــى در هر صنفى تخلف اســت و 
شهروندان مى توانند در صورت مشاهده اين تخلفات موضوع را به 

اداره تعزيرات حكومتى گزارش كنند.
مديركل شركت هواپيمايى ايران ايرتور در خراسان رضوى نيز 
گفت: بهاى بليت هواپيما شناور است و شركت هاى هواپيمايى 
نرخ ثابت ندارند. حســين ترابيان افزود: نرخ ها در برخى روزها 

ارزان تر و در برخى روزها گران تر است.
وى اظهار كرد: شــهروندان به فضاى مجازى اطمينان نكنند و 
براى آگاهى از نرخ پروازها به ســايت هاى مرجع و مورد تأييد 
مراجعــه كنند. رئيس انجمن صنفى دفاتر خدمات مســافرت 
هوايى و گردشــگرى خراسان  رضوى نيز در اين باره اظهاركرد: 
اغلب سايت هايى كه بليت پرواز با نرخ زياد به فروش مى رسانند 
از تهران هدايت مى شــوند. سعيد ولى زاده افزود: سقف قيمت 
بليت مشهد - تهران در ايام تعطيالت نيمه خرداد ماه طبق نرخ 
مصوب بين 220هزار تا 450 هزار تومان اســت و فروش بليت 
بيش از اين نرخ تخلف و گران فروشى است. وى اظهار كرد: تمام 
سايت هاى فروش بليت در داخل استان به صورت مداوم بررسى 
مى شود و چنانچه تخلفى مشاهده شود با همكارى پليس فتا با 

آن ها به صورت قاطع برخورد خواهد شد.
وى گفــت: از يك ريال افزايش قيمت نيز نخواهيم گذشــت. 
بنابراين شــركت هاى هواپيمايى نرخ مصوب در عرضه بليت را 

مدنظر داشته باشند.

  دستگيرى 3 سارق در زاوه

قدس: ســه سارق جوان يك دســتگاه كاميون حامل بار 
ضايعات قبل از فروش اموال مسروقه دستگير شدند.

فرمانده انتظامى شهرســتان زاوه با اعالم اين خبر، گفت: 
شنبه گذشته مأموران دايره مبارزه با سرقت پليس آگاهى 
اين فرماندهى هنگام كنترل خودروهاى عبورى در محور 
زاوه به تربت حيدريه به يك دســتگاه كاميون پارك شده 

در جلوى يك انبار خريد ضايعات مشكوك شدند.
سرهنگ دوم مجتبى حسنى افزود: مأموران اين فرماندهى 
كه متوجه شكسته شدن شيشــه در كاميون شده بودند 
پس از بررســى مــدارك اين خودرو و تناقض گويى ســه 
سرنشين جوان كه قصد فروش بار آهن آالت كاميون را به 
انبار ضايعاتى داشتند، آنان را با هماهنگى مقام قضايى به 

پليس آگاهى منتقل كردند.
وى تصريح كرد: كارآگاهان پليس آگاهى با شناسايى مالك 
خودرو با وى تماس گرفتند و او اعالم داشت خودرو كه حامل 
بار آهن آالت ضايعاتى بوده چند ساعتى قبل در شهرستان 
همجوار به سرقت رفته است. فرمانده انتظامى شهرستان زاوه 
خاطرنشــان كرد: با هماهنگى قضايى تحقيقات از متهمان 

جوان براى كشف ديگر جرايم احتمالى ادامه دارد.

  سارق 200 ميليون ريال طال 
دستگير شد

قدس: پليس آگاهى شهرســتان قوچان ســارقى را كه با 
اســتفاده از ســهل انگارى مالباخته، اقدام به سرقت 200 

ميليون ريال طال كرده بود، شناسايى و دستگير كرد.
فرمانده انتظامى شهرســتان قوچــان، گفت: در پى وقوع 
يك فقره سرقت طال به ارزش تقريبى 200 ميليون ريال 
به همراه مقاديرى لوازم منزل در يكى از مناطق هســته 
مركزى شــهر قوچان، پيگيرى پرونده به صورت ويژه در 

دستور كار مأموران پليس آگاهى قرار گرفت.
ســرهنگ رضا قدمگاهى افزود: كارآگاهــان دايره مبارزه 
با ســرقت پليس آگاهى پس از بررســى محل ســرقت و 
اظهارات مالباخته مبنى بر ســكونت سارقى سابقه دار در 
همان محدوده، به وى مظنون شــده و پس از جمع آورى 

ادله كافى او را با هماهنگى قضايى دستگير كنند.
سرهنگ قدمگاهى تصريح كرد: متهم در بازجويى هاى علمى 
كارآگاهان پليس اعالم داشت كه چندى پيش كيف حاوى 
مــدارك يكى از اعضاء خانواده را به ســرقت برده و با توجه 
به اينكه آدرس و كليد داخل كيف بود در فرصتى مناســب 
در نبود صاحبخانه به منزل دســتبرد زدم. فرمانده انتظامى 
شهرســتان قوچان خاطرنشــان كرد: با هماهنگى قضايى 
تحقيقات از متهم براى كشف ديگر جرايم احتمالى ادامه دارد.

  هشدار جهاد كشاورزى 
نسبت به مصرف قارچ هاى خودرو

قدس: جهاد كشــاورزى خراسان رضوى طى اطالعيه اى 
نسبت به مصرف قارچ هاى خودرو (وحشى) هشدار داد. 

در اين اطالعيه آمده اســت مردم استان به منظور حفظ 
ســالمت و ايمنــى خود، از برداشــت، خريــد و مصرف 

قارچ هاى وحشى خوددارى كنند. 
اين اطالعيه مى افزايد: با توجه به گسترش مسموميت هاى 
ناشــى از مصرف قارچ هاى خودرو (وحشــى) در روزهاى 
اخير و فصل رويش اين گونه قارچ ها در عرصه هاى جنگلى 
و مرتعى كشور تا اواخر خرداد ماه و عدم امكان تشخيص 
قارچ هاى سمى و غيرسمى در محل رويش، هم استانى ها 

از مصرف قارچ هاى خودرو (وحشى) خوددارى كنند.
در ادامه اطالعيه آمده اســت: قارچ هــاى خوراكى توليد 
شده در واحدهاى پرورش قارچ خوراكى استان پاسخگوى 
نياز مصرف كنندگان اســت. بنابرايــن مصرف كنندگان، 
قارچ هاى خوراكى مورد نياز خود را به صورت بسته بندى 
داراى برچسب و پروانه بهره بردارى از مراكز و فرشگاه هاى 

معتبر كشور تهيه كنند.

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 .
منتظر سوژه هاى شما از طريق 

سامانه پيامكى  هستيم.
لطفًا ابتداي پيام كلمه «سوژه» را قيد نماييد.
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مديرعامل جديد شركت بهره بردارى قطار شهرى مشهد خبر داد

عادالنه كردن نرخ كرايه و كمبود واگن در خط يك
خبر

مهناز خجســته نيا از تهيه طــرح كرايه 
قطار شــهرى بر مبناى مســافت طى شده تا 
هدف گذارى براى جابه جايى 50 ميليون مسافر 
در سال 97 و ضرورت تأمين حداقل 60 واگن 
تا دو سال آينده خبرهايى بودند كه مديرعامل 
شركت بهره بردارى قطار شهرى مشهد ديروز 

در جمع خبرنگاران اعالم كرد.
به گزارش خبرنــگار ما وحيد مبين مقدم كه 
روز گذشته براى اولين بار پس از انتصابش در 
جمع خبرنگاران حاضر شده بود، گفت: يكى از 
برنامه هاى تكليف شده از سوى شوراى اسالمى 
شهر مشــهد براى سال 97 عادالنه كردن نرخ 
كرايه اين ناوگان با توجه به اتصال دو خط قطار 

شهرى است.
وى با بيان اينكه با اتصال دو خط قطار شهرى 
در مشــهد، سيســتم حمل و نقل ريلى اين 
كالنشهر به شبكه تبديل شــده است، افزود: 
تغييــر نرخ كرايه ضرورتــى در جهت عادالنه 

كردن كرايه است.
وى از تهيه طرحى به جهت متغير بودن نرخ 
كرايه قطار شهرى برمبناى مسافت خبرداد و 
گفت: در صورت تصويب شوراى اسالمى شهر 
اين طرح با اســتفاده از «مــن كارت» اجرايى 
خواهد شد. وى در عين حال از اعالم رقم كرايه 
حداقلى و حداكثرى قطار شهرى خوددارى كرد 
و اظهار داشــت: تا يك ماهه آينده اين رقم ها 

نهايى خواهد شد.

 هدف گذارى براى جابه جايى
 50 ميليون مسافر 

مديرعامل شــركت 
قطار  بهره بــردارى 
در  مشــهد  شهرى 
ادامه از هدف گذارى 
براى جابه جايى 50 
ميليون مســافر در 

ســال جارى خبر داد و گفت: طبق اين برنامه 
پيش بينى شده 45 ميليون مسافر توسط خط 
يك قطار شهرى و 5 ميليون مسافر توسط خط 
2 قطار شهرى در سال 97 جابه جا خواهند شد.

مبين مقدم با اشــاره به جابه جايى 40 ميليون 

مسافر در سال گذشته، افزود: از اين تعداد سهم 
خط 2 در سال 96 فقط 380 هزار نفر بوده كه 
اين رقم با توجه به اتصال دو خط و افزايش ساعت 
كارى خط دو قطار شهرى افزايش چشمگيرى 
در سال جارى خواهد داشت. به گفته وى با تغيير 
ســاعت كارى خط دو قطار شهرى از 6 صبح تا 
6 بعدازظهر تعداد مسافران اين ناوگان از 1500 
نفر در روز به 8500 نفر رسيده است. وى اظهار 
اميدوارى كرد چهار ايستگاه باقى مانده اين خط 

نيز تا پايان سال جارى به بهره بردارى برسد.

 سرويس دهى ويژه در شب هاى احيا
مبين مقدم در اين جلسه ساعات سرويس دهى 

ويژه خط 1 و 2 قطار شهرى مشهد در شب هاى 
احيا را نيز اعالم كرد و گفت: طبق ســنت هر 
ساله ساعت سرويس دهى خطوط قطار شهرى 
در شــب هاى احيا از 6 صبح تا 2 و نيم بامداد 

خواهد بود.
وى با بيان اينكه يكشنبه 13 خرداد، سه شنبه 
15 خرداد و پنجشنبه 17 خرداد جزو اين ايام 
هستند، افزود: قطارهاى هر دو خط اين ناوگان 
در تاريخ هاى مذكور از ساعت 6 صبح تا 2 و نيم 

بامداد به عزاداران خدمت خواهند كرد.
به گفته وى ساعت سرويس دهى اين خطوط 
در روز جمعــه 18 خرداد مصادف با روز قدس 
از ساعت هفت صبح تا 22 بعدازظهر براى خط 
يك و از هفت صبح تا 14 بعدازظهر براى خط 

دو قطارشهرى است.
مديرعامل شركت بهره بردارى قطار شهرى در 
پاسخ به پرسش خبرنگار ما درخصوص كمبود 
واگن در خطوط گفت: در حال حاضر 60 واگن 
در خط يك قطار شهرى مشغول به كار است 
كه با اتصال خط دو به يك و تزريق مسافر قطعاً 
با كمبود واگن در آينده نزديك روبه رو خواهيم 
شــد. وحيد مبين مقدم بــا تأكيد بر ضرورت 
تأمين حداقل 60 واگن ديگر تا دو سال آينده 
افزود: اين در حالى است كه 100 دستگاه واگن 

براى خط دو قطار شهرى تأمين شده است. 
بــه گفته وى در حال حاضر براى خط 2 قطار 

شهرى مشكل واگن نداريم.

تســنيم  باال رفتن قيمت مواد غذايى 
و ساير كاالهاى اساســى يكى از مواردى 
اســت كه در ماه مبــارك رمضان همواره 
سبب ايجاد نگرانى براى مردم مى شود، اما 
افزايش قيمت مواد پروتئينى امسال ركورد 

زده است.           
امســال هم ماه مبارك رمضان با برخى از 
تالطم هــا و التهابات بازار همراه و ســبب 
شــده كه برخى از كاالهاى اساسى قيمت 
بسيار باالترى نسبت به سال قبل داشته و 
اعتراض هاى زيادى مبنى بر غيرمعقول بودن 

افزايشات قيمت اقالم خوراكى شده است.

 گوشت 64 هزار تومانى
فرزانه ر. يكى از شهروندان مشهدى است. 
او در باره قيمت گوشت مى گويد: گوشت را 
به قيمت كيلويى 64 هزار تومان خريدارى 
كردم. نمى دانم مــردم چگونه مى توانند 
نيازهــاى پروتئينى خودرا با اين قيمت ها 

رفع كنند.
وى بيان مى كند: اگــر يك خانواده چهار 
نفره عــادى هر كدام در ماه يك كيلو هم 
گوشــت بخواهند مصــرف كنند بيش از 
250 هزار تومان هزينه فقط گوشت آن ها 
مى شود و اين مسئله به هيچ عنوان منطقى 

و منصفانه نيست.

مصطفى ق. ديگر شهروند مشهدى است 
كه در ايــن زمينه مى گويــد: همه اقالم 
نسبت به قبل از ماه مبارك رمضان گران 
شــده اند و علت آن هم از ديدگاه بنده كم 

لطفى برخى از كسبه است.

 گران فروشى كسبه
على باخرد معاون بازرسى و نظارت سازمان 
صنعت، معدن و تجارت خراســان رضوى 
نيز در اين زمينه مى گويد: واقع مطلب اين 
است كه متأ سفانه ما شاهد گران فروشى در 
برخى از واحدهاى توزيعى خرد هستيم، 
اما از منظر تأمين كاالهاى مورد نياز مردم 

مشكلى وجود ندارد.
وى بيان مى كنــد: دولت بــراى واردات 
كاالهاى وارداتى عالوه بر ارز دولتى 400 
تومان هــم يارانه پرداخــت مى كند و به 
همين علت هيــچ بهانه اى براى باال بردن 

قيمت وجود ندارد.
معاون بازرســى و نظارت سازمان صنعت، 
معدن و تجارت خراســان رضوى با اشاره 
به افزايش قيمت گوشت و مرغ خاطرنشان 
مى كنــد: مرغ و گوشــت قيمت مصوب 
دقيقــى ندارد، اما دولت بــراى اين موارد 
طرح هايى را در نظر گرفته به عنوان مثال 
در خراسان رضوى طرح هايى براى تعديل 

قيمت گوشــت در نظر گرفته شــده كه 
توزيع گوشت قرمز منجمد و گوشت گرم 

استراليايى از جمله آن هاست. 
وى تأكيد مى كنــد: همچنين چند طرح 
ديگر هم براى تعديل قيمت گوشــت در 
دست اجرا است و اميد مى رود تا پيش از 
پايان ماه مبارك رمضان قيمت گوشت به 

حالت عادى خود بازگردد.

 برخورد بدون اغماض با متخلفان
حميدرضا كريم مديركل تعزيرات حكومتى 
خراسان رضوى نيز در اين زمينه مى گويد: 
ما طرح ضيافت را براى نظارت بر بازار در 
ماه مبارك رمضان از 22 ارديبهشــت ماه 
امسال آغاز كرده ايم و نظارت ها همچنان 

ادامه دارد.
وى بيان مى كند: متأسفانه امسال پيش از 
ماه مبارك رمضان نوعى جو روانى به وجود 
آمد و برخى از كسبه نااخالقى هايى را انجام 
دادند و قيمت تعدادى از كاالها بسيار باال 
رفت. كريم خاطرنشان مى كند: متأسفانه 
هم اكنون با اينكه گرانى وجود ندارد يعنى 
از نظر نهادهاى نظارتى هيچ كااليى نبايد 
افزايش قيمت داشــته باشد، اما برخى از 
كسبه گران فروشى مى كنند و حتى برخى 

كاالهاى خود را احتكار مى كنند.

قيمت گوشت گوسفند در مشهد از 60 هزار تومان عبور كرد

مشكلى وجود ندارد.مصطفى ق. ديگر شهروند مشهدى است 
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