
بی تردید یکی از سوژه های پرتکرار رسانه ها در یک 
سال اخیر بی ارتباط با مسئله آرد و نان و حاشیه های 
آن نبوده است از کمبود آرد گرفته تا دستمزد پایین 
کارگران نانوایی و تخلفات برخی نانوایان برای کاستن 
از وزن نان از جمله مــواردی است که بارها و بارها 
گفته شده است.بر همین اساس یکی از توجیهات 
ــرخــی از مــشــکــات،   مــطــرح شـــده در خــصــوص ب
اعامی  نرخ  با  نان  تمام شده  قیمت  عدم تناسب 
و مصوب بود که سرانجام چند هفته قبل افزایش 
قیمت نان مصوب و ابــاغ شد که در برخی موارد 
تا 40درصــد هم شاهد افزایش قیمت ها بودیم.  از 
سوی دیگر فصل برداشت گندم داخلی هم تمام شد 

و گندم به میزان الزم در دسترس 
قرار گرفت تا کمبود آرد هم مرتفع 
شود. با در کنار هم قرار دادن تمام 
این موارد توقع عمومی این بود که 

با توجه به افزایش قیمت ها ...

مدیرکلتعزیراتحکومتیاستانازتخصیصهایبیبازگشتمیگوید

300 هزار میلیارد در جیب 118 شرکت کاغذی!
قدسپیگیریمیکند

 گالیه مردم 
از نان شور وگران
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شمالی  صادرات زعفران خراسان 
برای نخستین بار 

کشف بزرگ ترین سایت فسیلی 
در غرب استان

 ۸ بیمارستان ارتش در شمال شرق 
در خدمت بیماران کرونایی 

 کاهش معنادار تولید 
فرش دستباف در خراسان جنوبی 
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مسئول پیگیری پرونده شهدای سامت سازمان 
نظام پزشکی مشهد گفت: در خراسان رضوی از 
۳۵ پرونده تشکیل شده برای شهدای سامت، ۱۶ 
پرونده تأیید نهایی و به بنیاد شهید ارجاع شده و 
تاکنون هیچ پرونده ای از پرونده شهدای سامت، 
به صورت قطعی رد نشده و تنها برخی از پرونده ها 

به علت نقص مدارک و موارد اینچنینی برگشت 
داده شده است.  مسعود زحمتکش در گفت وگو با 
ایسنا، با بیان اینکه سازمان نظام پزشکی مشهد با 
توجه به رسالت خود برای شکل گیری مسیر قانونی 
احراز شهادت برای کادر درمان تاش های فراوانی 
کرد، افزود: برگزاری جلسه با نمایندگان مجلس، 

امام جمعه مشهد، ارســال نامه به بیت رهبری، 
رئیس سازمان نظام پزشکی کشور و... از جمله 
اقدام های سازمان نظام پزشکی مشهد است. این 
خأل قانونی به پیشنهاد وزارت بهداشت، موافقت 
رهبر معظم انقاب و گردش  کاری در شورای عالی 
امنیت ملی مرتفع و آیین نامه تعیین مصادیق و 

امتیازات شهید خدمت حوزه سامت اباغ شد.
مسئول پیگیری پرونده شهدای سامت سازمان 
حال  در  کــرد:  خاطرنشان  مشهد  پزشکی  نظام 
و  حاضر شهدای سامت بخش های خصوصی 
دولتی توسط سازمان نظام پزشکی و دانشگاه علوم 

پزشکی شناسایی می شوند.

تشکیل ۳۵ پرونده شهدای سالمت در خراسان رضوی

ــرار چــنــد مــعــتــاد  ــ ــر فـ خـــبـــری مــبــنــی بـ
مــاده  اعــتــیــاد  تـــرک  کــمــپ  از  متجاهر 
بجنورد  در شهرستان  لنگر  ۱۶روستای 
مرکز خراسان شمالی که گفته می شود 
کرونا  به  مبتا  احتماالً  آن ها  از  برخی 
بوده اند در فضای مجازی منتشر شده 

است.
معاون توسعه و پیشگیری اداره کل بهزیستی خراسان 
شمالی در گفت وگو با ایسنا با تأیید فرار معتادان از 
کمپ ترک اعتیاد ماده ۱۶ روستای لنگر ادعا می کند: 
بر اساس آمار دقیق، ۵۲ معتاد متجاهر توانسته اند از 

این مرکز فرار کنند.
هاجر پاکدین می گوید: برقراری امنیت در این محل بر 
انتظامی است و مجموعه، نگهبان دارد  نیروی  عهده 

اما معتادان توانسته اند از این محل فرار کنند.
 ۳0 و   ۲ ساعت  حوالی  ظاهراً  می دهد:  ادامــه  پاکدین 

دقیقه صبح هنگامی که نگهبان نیز مشغول استراحت 
بوده است، این معتادان با ارّه، میله های آهنی پنجره 
از  کرده اند سپس  و جدا  بریده  را  دیــوار پشتی کمپ 

کمپ خارج و متواری شده اند.
وی می افزاید: شخصاً زمانی که تست کرونا از این افراد 
گرفته شد در مرکز ترک اعتیاد حاضر بودم. از آنجایی 
وجود  کرونا  از  نشانه ای  افــراد  ایــن  از  بسیاری  در  که 
اقدام های  و  گرفته شد  آن ها  از  کرونا  تست  نداشت، 
مثبت  که  آن هــا  از  تعدادی  کــردن  قرنطینه  بــرای  الزم 

بودند انجام شد.
پاکدین با بیان اینکه براساس فهرست تهیه شده، ۱۳ 
می کند:  اظهار  بوده اند  مثبت  کرونا  فــراری هــا،  از  نفر 
ممکن است علت فرار این افراد، مثبت بودن کرونای 
تعدادی از آن ها و ترس از ابتا باشد که موجب اقدام 

به فرار آن ها شده است.
وی در خــصــوص شــرایــط مــاقــات بــا ایــن افـــراد بیان 

می کند: به علت شرایط کرونایی، ماقات با این افراد 
ما  همکاران  که  اداری  زمــان  در  و  است  ممنوع  کاماً 
اما ممکن  نمی شود  انجام  دارند هیچ ماقاتی  حضور 
غیرقانونی(  صــورت  )بــه  ارتباط هایی  و  ماقات  اســت 
باشد که سبب  اداری صــورت گرفته  از ساعت  خــارج 
ابتای این افراد به کرونا شده باشد یا حتی با وجود 
منفی بودن تست های آن ها، ناقل بوده و منتقل شده 

باشد.
وی تأکید می کند: بهزیستی هنوز ریالی اعتبار دریافت 
نکرده و با مشکات متعددی روبه رو است. فرار کردن 
از پنجره محافظ دارِ دیوارِ پشتیِ کمپِ ترِک اعتیاد آن 
هم در هنگام استراحت نگهبان، ارتباطی به بهزیستی 

ندارد و مسئولیتش با جای دیگری است.
اســت شــورای هماهنگی  قــرار  ادامــه می دهد:  پاکدین 
مبارزه با مواد مخدر استان دیوار بلندی را پشت این 
افرادی که در این مرکز نگهداری  تا  مرکز احداث کند 

می شوند نتوانند به سادگی اقدام به فرار کنند.

فرار مجرمان یا بیماران ◾
دبیر شورای هماهنگی مواد مخدر خراسان شمالی در 
اعتیاد  ترک  مرکز  از  نفر   ۵0 فــرار  ایسنا،  با  گفت وگو 
آیتی  دانست. سعید  کذب  را  لنگر  روستای   ۱۶ ماده 
به  مربوط  معتادان  فــرار  که  پرسش  این  به  پاسخ  در 
چه روزی است و چرا تاکنون اطاع رسانی نشده بود 
مــی گــویــد: مــوضــوع فــرار مــربــوط مــی شــود بــه یــک ماه 
را  آن  بخواهیم  که  نبوده  هم  خاصی  موضوع  پیش، 

اطاع رسانی کنیم.
وی می افزاید: دقت کنید که این افراد مجرم نیستند و 

بیمارانی هستند که باید به آن ها توجه کرد.
همچنین  استان  مخدر  مــواد  هماهنگی  شــورای  دبیر 
امنیتی  مشکل  هیچ   ۱۶ مـــاده  کمپ  می کند:  تأکید 
نداشته و شرایط بسیار خوبی دارد. دوربین مدار بسته 
نیز در آن وجود دارد و نیروی انتظامی از آن محافظت 
می کند. وی ادامه می دهد: محوطه هواخوری این مرکز 
ممکن است کمی کوچک باشد که قرار است گسترش 
نکات  می کنیم  سعی  نیز  محوطه  افــزایــش  بــا  و  یابد 

امنیتی را بیشتر رعایت کنیم.
این  کــردن  فــرار  می شود  گفته  اینکه  به  پاسخ  در  وی 
افراد از طریق پنجره و جدا کردن نرده های آهنی اتفاق 
افتاده تأکید می کند: قطعاً این گونه نبوده و آن ها از در 
پشتی رختشورخانه و به وسیله کلیدی که در اختیار 

داشته اند فرار کرده اند.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیز در گفت وگو با 

ایسنا می گوید: تعداد فراری ها کمتر از ۵0 نفر است.
از  نفر   ۲0 حــدود  مــی افــزایــد:  قدرتی  محمد  سرهنگ 
معتادان این مرکز کرونا مثبت بودند که قرنطینه شدند 
و هیچ معتاد مبتا به کرونایی از مرکز فرار نکرده است 

و همه آن ها سالم بوده اند.
ــارزه بـــا مــــواد مــخــدر عــلــت فـــرار  ــبـ ــیــس پــلــیــس مـ  رئ
موفقیت آمیز معتادان را نواقص امنیتی کمپ دانسته 
این  بــرای  و  دارد  امنیتی  نقص  مرکز  ایــن  می گوید:  و 

موضوع مکاتبه نیز شده اما برطرف نشده است.
سرهنگ قدرتی می گوید: با دستور دادستانی، تعدادی 
از فراری ها دوباره دستگیر شده و به کمپ بازگردانده 
شــده انــد و بــا بــرطــرف شــدن نــواقــص ایــن مــرکــز، سایر 

فراری ها نیز فوراً دستگیر می شوند.
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ویژه خراسان شمالی، رضوی و جنوبی

اظهارات ضد و نقیض مدیران از فرار معتادان کمپ »لنگر«

آق��ای محس��ن قربان��ی فرزن��د غالمرض��ا 
مورخ��ه  انتش��ار  پی��رو  مجهول الم��کان، 
1400/5/18 در روزنام��ه ق��دس به علت 
عدم حضور جنابعالی طالق همس��ر ش��ما با 
وکالت شعبه اول دادگاه عمومی بر والیت 
به نوع خلع به شماره ترتیب 127 به تاریخ 

1400/5/31 ثبت گردید.
سردفتر طالق شماره 6 چکنه- بهروز کلیدری

ابالغیه 
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 بدینوس��یله از کلیه اعضاء  محترم ش��رکت تعاونی دعوت می شود درجلس��ه مجمع عمومی عادی )نوبت دوم( که در روز
 پنج شنبه مورخه1400/06/18 ر أس ساعت13:30 درمحل سالن اجتماعات ساختمان مرکزی سازمان پایانه های مسافربری 

شهرداری مشهد تشکیل می گردد ، حضور بهم رسانند. 
توضیحات :1-در اجرای بند 3 و 4 دستور جلسه )انتخاب اعضای هیئت مدیره و  بازرس اصلی و علی البدل  (متقاضیان 
، بایستی حداکثرتا تاریخ 1400/06/17 ضمن ارائه مدارك الزم کاندیداتوری خود را کتبًا به دفتر شرکت تحویل نمایند.

2-اعضاء محترمی که امکان حضور آنها در جلس��ه مذکور مقدور نمی باش��د می تواننداز تاریخ نش��ر آگهی لغایت تاریخ 
1400/06/17در س��اعات اداری به همراه وکیل مورد نظر خود به محل دفتر ش��رکت مراجعه و برگ وکالتنامه با تأیید یه 
شرکت را دریافت نماید.در این صورت تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر سه رأی و هر شخص غیر عضو تنها یك رأی 

خواهد بود.
دستور جلسه : 1-استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس 

 2-طرح وتصویب صورتهای مالی،) سالهای 98 و 99 ( 
3-انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال

4-انتخاب بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی
5-طرح وتصویب بودجه پیشنهادی هیئت مدیره برای سال مالی 1400 

6-تصمیم گیری در خصوص راه اندازی مجدد یا فروش تجهیزات کارخانه یخ
 هیئت مدیره شرکت تعاونی چندمنظوره  عام کارکنان سازمان پایانه های مسافربری شهرداری مشهد

آگهی مجمع عمومی عادی )نوبت دوم(شركت تعاونی چندمنظوره عام 
كاركنان سازمان پایانه های مسافربری - شهرداری مشهد

ح
/1
40
47
78

 بدینوسیله از کلیه س��هامداران دعوت میگردد 
جه��ت ش��رکت در جلس��ه مجم��ع عموم��ی عادی 
بط��ور ف��وق العاده ک��ه در س��اعت11 صب��ح مورخ  
1400/06/28 ک��ه در مح��ل قانون��ی ش��رکت ب��ه 
آدرس :کیلومت��ر 17 ج��اده قوچ��ان جن��ب صنایع 
بسته بندی مش��هد شرکت س��وتارا  )کدپستی: 
9185951571( برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

 دستورجلس��ه :اس��تماع گزارش هیئ��ت مدیره، 
حس��ابرس و بازرس قانونی شرکت برای عملکرد 

سال مالی منتهی به 30 اسفند1399.
بررس��ی و تصویب صورتهای مالی برای سال مالی 

منتهی به 30 اسفند1399 
انتخاب بازرس قانونی اصلی و علی البدل .

انتخ��اب روزنامه کثیر االنتش��ار جهت درج آگهی 
شرکت

سایر موارد قابل طرح که در صالحیت مجمع عمومی 
عادی بطورفوق العاده  می باشد.
 هیئت مدیره

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده صاحبان سهام شركت  

سوتارا )سهامی خاص( به شماره ثبت 3154 
و شناسه ملی 10380190567
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جلسات مجامع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده در تاریخهای ذیل در محل مشهد ، بولوار پیروزی ، پیروزی 
20، حق شناس 4، مسجد حضرت ابوالفضل با دستور جلسه ذکر شده در ذیل، تاریخ 1400/06/24 تشکیل میگردد.

از اعضای تعاونی دع�وت می شود با همراه داشتن مدارک عضویت و کارت ملی رأس ساعت مقرر در این جلسات، 
حضور بهم رسانند.

زمان برگزاری مجمع فوق العاده:       روز چهارشنبه مورخ 1400/06/24 ساعت 17:00 بعد از ظهر
دستور جلسه مجمع فوق العاده: 

1- تصویب انحالل شرکت تعاونی   2- تعیین مکان تصفیه
زمان برگزاری مجمع عادی بطور فوق العاده:     روز چهارشنبه مورخ 1400/06/24 ساعت 18:00 بعد از ظهر

دستور جلسه مجمع عادی بطور فوق العاده: 
1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس تعاونی.     2- تصویب صورت های مالی سالهای 1398 و 1399.

3- تصویب بودجه پیشنهادی سال مالی 1400.         4- تصویب اخذ تسهیالت بانکی .   
5- تصویب پاداش هیئت مدیره و بازرس مطابق آیین نامه مربوطه .

6- تصمیم گیری در خصوص اخراج اعضایی که علی رغم اخطار های داده شده تاکنون اقدام به تکمیل سپرده خود 
ننموده اند و نحوه ارزیابی سهام افراد مذکور و تسویه حساب با آنها .

7- انتخاب هیئت تصفیه و ناظر تصفیه.                                                        

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده ) نوبت سوم( و عادی بطور فوق العاده ) نوبت دوم(
شرکت تعاونی مسکن مهر شماره یکصد و سه مشهد به شماره ثبت 30996
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  هیئت مدیره شرکت



    ۸ بیمارستان 
. ارتش در شمال 

شرق در خدمت 
بیماران کرونایی  
امیر رضا آذریان، 
فرمانده قرارگاه 
منطقه ای شمال 
شرق نیروی زمینی 
ارتش گفت: هشت 
بیمارستان ارتش در 
شمال شرق در خدمت 
بیماران کرونایی است 
و ارتش این آمادگی را 
دارد تا ضمن افزایش 
تخت های بستری 
برای بیماران حاد 
تنفسی، نیروی انسانی 
مورد نیاز را در اختیار 
دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد قرار دهد.

خبر خوب نان خوب نایاب شده  ◾
شهروندی نوشته نان خوب 
ــای کرونایی  هــم مثل داروهــ
ــده و مــتــأســفــانــه  ــاب شــ ــایـ نـ
ــان نـــظـــارتـــی گــویــا  ــیـ ــولـ ــتـ مـ
خودشان نان نمی خورند که 

هر روز کیفیت ها بدتر می شود.
یکی دیگر می گوید: مدتی است میزان نمک 
نانی که می خریم بیشتر از حد معمول شده به 

حدی که گاهی شوری آن آزاردهنده می شود. 
خانمی هم نوشته دیگر مثل گذشته نمی توانیم 
نان را در فریزر نگهداری کنیم؛ چراکه پس از 
چند ساعت کیفیت خود را از دست می دهد و 
عمالً بیات می شود برای همین مجبور هستیم 
هر وعده غذایی نان تازه تهیه کنیم. دلیل اینکه 
نان به سرعت کهنه می شود را نمی دانم ولی 
بی شک چنین نانی مشکالت گوارشی هم به 

دنبال خواهد داشت. 
شهروندی هم ضمن گالیه از کیفیت نــان از 
کاهش محسوس وزن نان در برخی از نانوایی ها 
هم انتقاد داشته و می گوید: متأسفانه برخی از 
نانوایی ها به بهانه هایی چون نان عباسی و گرد 
و به اصطالح ناخن نخورده نانی دست مشتری 
می دهند که از وزن مصوب کمتر است و کامالً 

می شود فهمید. 
ــگــری از اجــحــاف آشــکــار بــرخــی از  ــوان دی جــ
نــانــوایــی هــای سنگک گالیه دارد و می گوید: 
ــوایــی هــای سنگکی عمالً  ــان بعضی از ایـــن ن
کنجدفروشی اجباری دارند چون با چند عدد 
کنجد که به نــان می زنند حداقل 500 تومان 
اضافه می گیرند و به نحوی کــار می کنند که 
مشتری مجبور می شود برای اینکه مدتی در 
صف معطل نشود تا سنگک ساده بگیرد پول 

بیشتری پرداخت می کند و سنگک کنجدی 
می خرد.

بی کیفیتی فصلی نان  ◾
رئیس اتحادیه نانوایان مشهد در واکنش اولیه 
به انتقادهای مطرح شده در پاسخ به خبرنگار 
ما می گوید: تمام مــوارد مطرح شــده را قبول 
داریم اما این مشکل به نوعی ساختاری است 

و هر ساله در چنین فصلی تکرار می شود.

مصطفی کشتگر مــی افــزایــد: متأسفانه هر 
ساله پس از خــرداد مــاه و پس از آنکه گندم 
ــه سیلوها می شود به  داخلی بــرداشــت و روان
محض اینکه آرد این محصول تازه به نانوایی ها 
ــوزه کیفیت نـــان آغــاز  مــی رســد مــشــکــالت حـ

می شود.
او ادامه می دهد: به اصطالح نانوایان، آرد گندم 
تــازه ضعیف اســت؛ چــرا که گلوتن آرد )شاید 
بتوان به طور عامیانه گفت سیمان آرد( پایین 

است و خمیر حاصله چسبندگی خوبی ندارد 
بنابراین نانوایی ها برای جبران این کاستی راهی 
جز استفاده از نمک ندارند به همین دلیل در 
هفته های اخیر انتقاد از شــوری نــان بیشتر 
شـــده اســـت و مــعــمــوالً ایـــن مشکل تــا اواخـــر 
شهریور ادامه دارد مگر اینکه آرد گندم دیگری 

استفاده شود.

راه حل ساده ◾
وی اظهار می دارد: موضوع دیگر اینکه خمیر 
آرد تازه قابلیت کشسانی خوبی ندارد بنابراین 
شاطر ها مجبورند نان را کمی کوچک تر کنند با 
این وصف بهترین راه، استفاده از آرد مخلوط 
گندم تــازه با گندم های قدیمی اســت که این 
موضوع هم در اختیار نانوایی ها نیست و باید 
متولیان آرد و گندم تدبیر نمایند؛ چراکه همین 
موضوع باز در انتهای فصل بر عکس می شود 
یعنی خمیر حاصل از گندم قدیمی به قدری 
سفت مــی شــود کــه دیــگــر نــمــی تــوان از نمک 

استفاده کرد.
کشتگر در خصوص کیفیت نــان به موضوع 
دیگری هم اشاره می کند که تأثیر قابل توجهی 
بر نــان تولیدی دارد؛ چــرا که معتقد اســت در 
ماه های گذشته بسیاری از کارگران ماهر که تمام 
این موارد را تجربه کرده بودند و می دانستند 
با چه فرمولی آرد گندم تازه را خمیر کنند که 
کمترین تأثیر را در کیفیت نان داشته باشد به 
علت دستمزد پایین از این شغل خارج شدند 
بنابراین با تغییرات صورت گرفته هم می توانیم 
بگوییم برخی از کارگران ماهر باز خواهند گشت 
و هم اینکه کارگران تازه کار مهارت الزم را کسب 
می کنند تا نانی که به دست مشتری می رسد از 

کیفیت قابل قبولی برخوردار شود.

قدسپیگیریمیکند

گالیه مردم از نان شور و گران 

خبرخبر
ويژهويژه

قطعی برق، سد راه  افزایش تولید لوله اسفراین
مدیر عامل شرکت لوله گستر اسفراین گفت: قطعی برق 
در تابستان سال جاری موجب شد نتوانیم به برنامه های 

پیش بینی شده برای تولیدات امسال برسیم.
زند در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: میزان تولیدی که امسال 
برای این واحد در نظر گرفته بودیم ۴0 هزار تن بوده است. 
وی با اشــاره به اینکه باید در طــول 6 مــاه نخست امسال 

۲0هزار تن لوله تولید می شد، افزود: قطعی برق موجب شد 
در فصل های بهار و تابستان به این میزان از تولید نرسیم.

زند در پاسخ به این پرسش که میزان تولیدات لوله در سال 
جــاری نسبت به سال های گذشته تا چه میزان افزایش 
داشته است، ادامه داد: میزان تولید لوله در سال گذشته 
۲۱هزار تن بوده است، در سال 9۸، 9 هزار تن و در سال 97 

نیز میزان تولید لوله 7هزار تن بوده است.
وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه این واحد 
تولیدی تا چه میزان می تواند تولید را افزایش دهد، بیان کرد: 
این واحد تولیدی با فرسودگی تجهیزات و دستگاه ها مواجه 
است و بیشترین تولیدی که در حال حاضر می تواند داشته 

باشد تا 50 هزار تن است.

مدیر عامل شرکت لوله گستر اسفراین تصریح کرد: اورهال 
کامل این واحد تولیدی به ۸0 تا 70 میلیون یورو نیاز دارد 
که در حال حاضر تأمین کامل این اعتبار در تــوان واحد 

تولیدی نیست.
وی تأکید کرد: اما در سال گذشته این واحد تولیدی برای 
نوسازی تجهیزات مبلغ ۴0 میلیارد تومان هزینه کرده است.

   علی محمدزاده    بی تردید یکی از سوژه های پیگیری مردمی
پرتکرار رسانه ها در یک سال اخیر بی ارتباط با مسئله 

آرد و نان و حاشیه های آن نبوده است از کمبود آرد 
گرفته تا دستمزد پایین کارگران نانوایی و تخلفات 

برخی نانوایان برای کاستن از وزن نان از جمله 

مواردی است که بارها و بارها گفته شده است.
بر همین اساس یکی از توجیهات مطرح شده در 

خصوص برخی از مشکالت، عدم تناسب قیمت تمام 
شده نان با نرخ اعالمی و مصوب بود که سرانجام 

چند هفته قبل افزایش قیمت نان مصوب و ابالغ شد 

که در برخی موارد تا 40درصد هم شاهد افزایش 
قیمت ها بودیم.  از سوی دیگر فصل برداشت گندم 

داخلی هم تمام شد و گندم به میزان الزم در دسترس 
قرار گرفت تا کمبود آرد هم مرتفع شود. با در کنار 

هم قرار دادن تمام این موارد توقع عمومی این بود که 

با توجه به افزایش قیمت ها باید نان باکیفیت تری 
در اختیارشان قرار بگیرد اما از حدود دو هفته پیش 
تعدادپیامک های ارسالی به روزنامه در خصوص 

کیفیت نان روند افزایشی داشته و شهروندان از 
کیفیت نان در مشهد به شدت گالیه دارند.

به کارگیری۶۱۴ نیروی جدید 
 برای کمک به کادر درمان 

در مشهد 
سرپرست مدیریت سرمایه انسانی دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد گفت: همگام با افزایش 
چشمگیر تعداد مبتالیان به کرونا، ۴۱6 نیروی 
جدید برای استقرار در مراکز درمانی و کمک به 
کادر درمــان در مناطق زیرپوشش این دانشگاه 

بکارگرفته شدند.
به گزارش وبدا دکتر علیرضا ابراهیم زاده گفت: 
7۴نفر از این تعداد پذیرفته شدگان قطعی آزمون 
پیمانی این دانشگاه، ۲90 نفر نیروهای طرحی، 
۴0 نفر نیروی خدماتی و ۱۲ نفر نیروی نگهبان در 
قالب نیروهای شرکتی هستند که به واحدهای 

زیرپوشش این دانشگاه اعزام شده اند.
وی افــزود: این اقــدام با توجه به افزایش تعداد 
مبتالیان به کرونا و بیماران کرونایی بستری 
شده در بیمارستان ها و افزایش فعالیت مراکز 
بهداشتی و پایگاه های تجمیعی واکسیناسیون 

انجام شده است.
سرپرست مدیریت سرمایه انسانی دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد با تاکید بر ضرورت اجرای 
سریع مصوبات قــرارگــاه مــرکــزی دانشگاهی 
مبارزه با کرونا ادامــه داد: با توجه به فعالیت 
ــداوم هــمــکــاران بویژه  مستمر و نــوبــت هــای مـ
گروه پرستاری در مراکز مقابله با کرونا شامل 
ــج(، امـــام رضــا )ع(،   بیمارستان های قــائــم )عـ
شهید هاشمی نژاد و شریعتی، حدود ۲50 نفر 
از کارکنان شاغل در سایر واحدها بطور موقت 
تا رفع بحران کرونا به این بیمارستان ها و مراکز 

بهداشتی انتقال یافتند.

 به اصطالح نانوایان، آرد گندم تازه ضعیف است؛ چرا که گلوتن آرد )شاید 
بتوان به طور عامیانــه گفت ســیمان آرد( پایین اســت و خمیر حاصله 
چسبندگی خوبی ندارد بنابراین نانوایی ها برای جبران این کاستی راهی 

جز استفاده از نمک ندارند.
گزيدهگزيده
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در استان

اح
ذب

ق 
اد

ص
  

باربری نمونه امام رضا
09152494232-32136393
09013563828-32136394

ط
/1
40
45
55

پونک بار 
بزرگ خراسان

قبول حمل اثاثیه منزل 
و بارهای تجاری و صنعتی

33685900
33895856
33895855
36237340
36237341
خاور - کامیون - تریلی

شبانه روزی - بیمه رایگان
سرویس دهی به تمام نقاط شهر

ط
/1
40
18
97

/د
99
10
04
1

خس��رو بار 
وانت - خاور - کارگر

36674400-37662126
38915159

اتومبیل کرایه بدون راننده
استان خراس�ان رض�وی

سعی�د عل�یزاده
09153552983-09153559467

ج
/1
40
32
19

مجدخودروشرق
خریدکامیون،اتوبوس،وانت،سواری 

09157593804
09303115804

خرید خودروهای فرسوده 
باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

ط09038017038
/1
40
44
47

ج
/1
40
37
16

فرهنگیا ن 
رنگ از شما اجراازما

09155039634

ج
/1
40
30
11

فوری
کیفیت وسرعت 

09155059144نگاری

 کنیتکس،بلکا،گرانولیت
نقاشی، 30 سال تجربه، دفتر 
خراسان نما 37665344
09158910589 محبوب

ط
/1
40
01
13

نقد، اقساط
) به قیمت پخش و تولیدی(
انواع کاغذ دیواری و پوستر، 

پرده تور، کرکره فلزی، کفپوش 
پارکت و موکت، آینه پازلی

همراه با نصب و ارسال آلبوم
فالحی 36237655

میرجلیلی 09153045934

ط
/9
91
06
02

ط
/9
90
86
43

دوربین مداربسته و دزدگیر
فروش و خدمات برق

09159159700
09364505911 

ج
/1
40
16
49

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

درب اتومات 
شیشه ای،جکی،ریلی
کرکره ای،راهبند
09151115493
38696868

ج
/1
40
29
91

 upvc پنجره ترمال بریک
شیشه  جام بالکنی،توری 
جمع شونده 09021571939
35593600-09151571939

داربست پردیس
با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 

جاده قدیم و سنتو
36667643-09153079215

ط
/1
40
46
96

خرید و فروش
لوازم داربست و قالب بتن
مالئی 09153050396

ط
/1
40
09
38

داربست رحمتی
با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/1
40
43
09

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/1
40
19
15

ایزوگام شرق ساده متری 27000
آلومینیوم دار متری 32000 

با نصب،با ضمانت،چک 3 ماهه 
09153015535

ط
/1
40
44
08

تخریب فوری ساختمان   
وخاکبرداری کلیه مصالح ش��ما را 

به باالترین قیمت خریداریم 
09151104708

ج
/9
90
05
90

کرگیری،کاشت انواع بلت
شیارزنی و تخریب

09158022533 موسوی

ط
/1
40
40
11

ج
/9
91
17
67

کارآسان ایده 
نصب واجرا،سرویس نگهداری
آسانسور هر توقف 8000ت 

38824494

گازرسانی 
تفکیک کنتور گاز ، تعمیرات نرده

نقد و اقساط "سمیعی"
09155597618-09359899792

ط
/9
80
04
42

لوله کشی گاز
ن��رده لول��ه ای، تعمی��رات گاز
33640007  /  09153182411
نقد اقس��اط / مدیریت کرمی

ط
/1
40
43
10

ج
/1
40
13
57

خری��دار
زمین

جل���دک
09151016288 تبریزی

طرقبه امالک ییالق 
خرید_فروش 

09151103221-34224200

ط
/1
40
05
35

ج
14
01
72
1

گ��لبهار
خرید،فروش،رهن،اجاره
امالک پطرو)بلوارپرند(

 09153587292-38324530

به یک مهمانپذیر یا خانه مسافر
یا ساختمان چند واحدی
جهت اجاره نیازمندیم 

09019686691

ط
/1
40
46
99

ج
/1
40
04
61

ش����اندیز
خرید وفروش
زمین ،باغ ویال

09151116733 اکرمی

ط
/1
40
09
69

سـیدقالیشوئی
100% اسالمی

سرویس دهی به تمام نقاط شهر
گری
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598

قالیشویی

غزال
عضو درجه یک اتحادیه

رفوگری، شستشو با اصول مذهبی 
تحت پوشش بیمه ایران

3 8 1 1 2 0 3 0
37286050
36222223
3 3 6 6 1 1 1 5
33670976
09153212034

مدیریت روحبخش

ط
/1
40
09
47

ط
/1
40
09
39

قالیشویی و مبلشویی 

قدس
آبکشی اسالمی با ضمانت بیمه

 38421086-38716277
37242125-37659429
36098693-36099035
32121288-32794264

ط
/1
40
41
13

قالیشویی 
ته���ران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان

پ
/1
40
42
53

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

کرایه خودرو

خودروهای فرسوده

مشاورین امالک

رهن و اجاره
آپارتمان

خرید و فروش
باغ و زمین

قالی شویی

نقاشی و کاغذ دیواری

دزدگیر/ سیستم های
حفاظتی و ایمنی

درهای اتوماتیک

در و پنجره

داربست

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

آسانسور

گازرسانی

ط
/1
40
09
48

قالی شوئی نیما
بهترین کیفیت را با ما تجربه کنید

100% اسالمی با ضمانت
پاره نشدن و رنگ ندادن

تخصص در شستشوی فرشهای کرم، دست باف و ماشینی تراکم باال

خرید و فروش
کارکرده

38465423-37236135
38819211-37413197-32793502

09155099472 

ج
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40
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ط
/9
91
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41

قالیشویی استان
شستشوی انواع فرشهای نفیس و فرشهای کرم و تراکم باال، شستشوی 

فرش های 1000 و 1200 شانه با ضمانت و تضمین کیفیت
100% اسالمیبدون چین و چروک و خدمات بعد از شستشو

کیفیت را تضمینی از ما بخواهید سرویس دهی تمام شهر مشهد

09155171502 برادران ایازی
 36011612-36011613-32792526



جریمه 
۷۴۰ خودرو 
غیربومی در 

خراسان رضوی
سرهنگ قانعی، 

جانشین 
رئیس پلیس راه 

خراسان رضوی به 
صدا و سیما گفت: 

سه شنبه گذشته در 
کنار جریمه این تعداد 

خودرو یک هزار و 
۲۶۷دستگاه خودرو 
غیربومی از ورودی 
شهر های این استان 

به مبدأ حرکتشان 
بازگردانده شدند و 

یک هزار و ۲۸۵راننده 
 غیربومی نیز 
تذکر گرفتند.

عقیل رحمانی  مــدیــرکــل 
تـــــعـــــزیـــــرات حـــــکـــــومـــــتـــــی 
خراسان رضوی ضمن بیان این 
واقعیت تلخ که 118 پــرونــده در 
حال حاضر در تعزیرات حکومتی 
خراسان رضوی وجود دارند که به 
اسم شرکت های بی نام و نشان و کاغذی ارز گرفته اند 
و دیگر ردی از مسئوالن آن ها وجود ندارد، از مسئوالن 
مربوط  درخواست کرد پیش از تخصیص ارز حداقل 
محل فعالیت و حضورمتقاضی دریافت ارز را بررسی 
کرده و تضمین های کافی برای اجرای تعهدات ارزی از 

آن ها دریافت شود.

تعهدات ارزی یعنی چه؟ ◾
حتماً جمله »عدم ایفای تعهدات ارزی« از سوی 
واردکــنــنــدگــان را بــارهــا شنیده اید، در مقابل هم 
پرسشی که می تواند در این زمینه شکل بگیرد این 
خواهد بود که این جمله چه معنا و مفهومی دارد. 
خــوب بــرای روشــن شــدن ایــن مفهوم، باید معنای 
»تعهد ارزی« مشخص شــود. مطابق ضوابط و 
مقررات، تعهدارزی عبارت است از تعهد متقاضی 
مبنی بر وارد کردن کاال یا دریافت خدمت، مطابق 
مشخصات ثــبــت ســفــارش یــا ثبت خــدمــت، در 
مهلت مقرر، به نحوی که کاال یا خدمت مربوط از 
جهت کمّی و کیفی با مشخصات ثبت سفارش 
یا ثبت خدمت، تطابق داشته باشد. همچنین 
متقاضی موظف است در صورت عــدم واردات کاال 
یا خدمت مربوط، نسبت به استرداد )بازفروش( 
ارز به بانک مرکزی اقدام کند. براساس این تعریف، 
عدم ایفای تعهد ارزی به سه حالت اطالق می شود: 
نخست آنکه در تعهد ارزی مربوط به واردات کاال، 
مدارک الزم مبنی بر ورود کاال به کشور ارائه نشده 
باشد. دوم اینکه ارزدریافتی توسط متقاضی به 

سیستم بانکی مسترد نشود و سوم، مهلت مقرر 
برای واردات کاال منقضی شده باشد.

همچنین باید توجه داشت افراد سودجو در چند 
سال اخیر با روش های گوناگون و بهانه های مختلف 
ارز4هزارو 200 تومانی را دریافت و تعهد داده بودند 
برای رفاه و آسایش مردم و حرکت هرچه سریع تر 
چرخ تولید داخلی و صنعت، کاال، مواد اولیه و ... 
وارد کنند که نه از پس دادن ارز خبری شد و نه  از 

رونق تولید. 
به عنوان نمونه تخلفات یک واحد تولید یخچال فریز 
را مدتی پیش منتشر کردیم که جای وارد کردن گاز 
یخچال، وزن آهن را روی محموله آورده بود و از سال 
97 تا 1400 هیچ کس به ماجرا مشکوک نشده تا 
اینکه ســربــازان گمنام امــام زمــان)عــج( در اداره کــل 
اطالعات خراسان رضوی پرده از سودجویی های او 
برداشتند و پرونده او در تعزیرات به سرانجام رسید 

و در نهایت چند میلیون واحــد پول کره جنوبی از 
مدیر مشهدی کارخانه پس گرفته شد.در حالی که 
شناسایی و برخورد با متخلفان این حوزه در حیطه 
اختیارات تعزیرات حکومتی استان خراسان رضوی 
قرار داشت، برای پیگیری آن به سراغ مدیرکل این 

سازمان رفتیم.

رسیدگی به 51 پرونده در چهار ماه ◾
سیدمرتضی مدنی فدکی در تشریح اقــدام هــای 
ــرخــورد بــا متخلفان حــوزه  ــورت گرفته بـــرای ب صـ
عــدم اجــرای تــعــهــدات ارزی، بیان کــرد: در بررسی 
پرونده هایی کــه بــه شعب تعزیرات حکومتی در 
خراسان رضوی ارجاع شد به وضوح مشخص است 
که اشخاص حقیقی و حقوقی متعددی پس از 
دریافت ارز نسبت به اجرای تعهد خود اقدام نکرده 

و در مواردی هیچ ارزی برگشت داده نشده است.
وی افــزود: در سال گذشته)99( حدود 144 پرونده 
ــعــهــدات ارزی در ســطــح شعب  عــــدم اجــــرای ت
تعزیرات حکومتی خراسان رضوی مورد رسیدگی 
قرار گرفت و تمامی پرونده ها هم به دقت مورد بررسی 

قرار گرفت و مختومه شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی اشاره ای 
هم به ورودی پرونده ها در چهارماهه اول سال جاری 
کرده و در این رابطه بیان کرد: در این مدت 51 پرونده 
به شعب ارجاع شده که تمامی آن ها مورد رسیدگی 
قرار گرفت و آرای متناسب برای متخلفان صادر شد. 
از این میان هفت پرونده هم با به پایان رسیدن مراحل 
قانونی و ارجاع پرونده به واحد اجرای احکام، برخورد 

با خاطیان در مرحله پایانی قرار دارد.
ارزش ریالی 51 پرونده هم به رقم 345 میلیارد ریال 
رسید. دیگر مراحل اداری پرونده های باقیمانده هم در 
حال طی شدن است تا پس از قطعی شدن آرا، مرحله 

اجرای احکام آن ها نیز طی شود.

سیدمرتضی مدنی فدکی تصریح کــرد: در سال 
گذشته 71 مورد از پرونده های عدم اجرای تعهدات 
ارزی با قطعی شدن آرای صــادره، اجرای حکم آن ها 

آغاز شد.

شرکت های کاغذی ارز ما را به یغما بردند! ◾
مــدیــرکــل تعزیرات حکومتی خــراســان رضــوی به 
ماجرای غم انگیز دیگری اشاره کرد و گفت: در میان 
پرونده هایی که برای رسیدگی از سوی دستگاه های 
مختلف به تعزیرات حکومتی ارجاع می شوند مواردی 
هستند که افراد و مدیران شرکت های دریافت کننده 
ارز به هیچ عنوان شناسایی نمی شوند و همچنان 
هویت آن ها نامشخص مانده است. 118 پرونده در 
حال حاضر در تعزیرات حکومتی خراسان رضوی 
وجود دارد که از این دست موارد است و شکات آن ها 
هم بانک های عامل هستند. متأسفانه بررسی های 
ما نشان داد بیشتر شرکت هایی که ارز دریافت 

کرده اند، وجود خارجی ندارند.
سیدمرتضی مدنی فدکی بــرای کاهش وارد آمدن 
این گونه زیان ها،پیشنهاد کــرد بانک ها در زمان 
تخصیص ارز به شرکت ها، تضمین معادل و مناسب 
از آن ها اخذ کنند. توصیه می شود حداقل پیش از 
تخصیص ارز به افــراد موصوف، نمایندگانی برای 
بررسی محل فعالیت افـــراد حقیقی و حقوقی و 
راستی آزمایی آن ها اعــزام شوند تا مشخص شود 

درخواست کننده ارز وجود خارجی دارد یا ندارد.
از سوی دیگر در بررسی های صورت گرفته مشخص 
شد که این افراد بیش از 66میلیارد یوان چین،بیش 
از 920 میلیون یورو،بیش از یک میلیارد و 250میلیون 
روبل روسیه، بیش از یک میلیاردو 364میلیون وون 
کره جنوبی و بیش از 14میلیون روپیه هند را دریافت 
کــرده انــد. طبق محاسبه قــدس مجموع ایــن ارقــام 

چیزی حدود 300 هزار میلیارد تومان می شود.

مدیرکلتعزیراتحکومتیاستانازتخصیصهایبیبازگشتمیگوید

300 هزار میلیارد در جیب 
118 شرکت کاغذی!

 این افراد بیش از ۶۶میلیــارد یوان چین،بیش از 9۲۰ میلیــون یورو،بیش از 
یک میلیارد و ۲۵۰میلیون روبل روسیه، بیش از یک میلیاردو 3۶۴میلیون وون 

کره جنوبی و بیش از 1۴میلیون روپیه هند را دریافت کرده اند.
گزيدهگزيده

در شهر3
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سارقان بی رحم سبب مرگ مالک خودرو شدند
رحمانی مرد میانسال مشهدی که سعی داشت هر 
طور شده سارقان را از بردن خــودرواش منصرف کند، در 
حــادثــه ای دلخرش جــان باخت.صبح روز گذشته مرد 
حــدوداً 65 ساله ای که در خیابان صبا)منطقه سیدی( 
مشهد زندگی می کرد، با شنیدن صداهای مشکوکی 

خــودش را مقابل در خانه اش رساند و تا در خانه را باز 
می کند می بیند دو سارق داخل خودرو پراید او نشسته و 
در حال روشن کردن آن هستند. مرد میانسال به سمت 
خودرو می دود تا سارقان بی رحم آن را به یغما نبرند اما 
در یک چشم به هم زدن خودرو روشن می شود و سارقی 

که پشت فرمان نشسته بود پا روی پدال گاز می گذارد و 
مالک خودرو هم خودش را از گوشه خودرو آویزان می کند. 
سارقان که متوجه ماجرا می شوند با حرکت های مارپیچ 
سعی می کنند مــرد میانسال از خــودرو جــدا شــود و در 
این میان پراید سرقتی با چند خودرو دیگر برخورد کرده 

و مالک خودرو مجروح می شود. افراد بی رحم که راه فرار 
با خودرو را بسته دیدند، پس از توقف، پای پیاده از محل 
متواری شدند. از سوی دیگر مالک خودرو هم بر اثر شدت 
جراحات جان خود را از دست داد. تحقیقات مأموران 

کالنتری سیدی در این زمینه ادامه دارد.

خط قرمز
    توقیف کامیون حامل مرغ  قاچاق در بیرجند   

مأموران انتظامی بیرجند در بازرسی از یک 
کامیون باری یک هزار و ۲۰۰قطعه مرغ زنده 

بدون مجوز بهداشتی کشف کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان بیرجند به صدا 

وسیما  گفت: مأموران انتظامی پاسگاه»مرک« 
شهرستان بیرجند در راستای اجرای طرح مبارزه 

با قاچاق کاال و طیور، هنگام کنترل خودرو های 
عبوری در محور های مواصالتی به یک دستگاه 
کامیون باربری مشکوک شدند و خودرو را برای 

بررسی بیشتر متوقف کردند.
سرهنگ فوالدی افزود: مأموران در بازرسی از 

کامیون، یک هزار و ۲۰۰قطعه مرغ قاچاق که بدون 
مجوز بهداشتی بود کشف کردند که ارزش ریالی 
طیور قاچاق کشف شده بنابر نظریه کارشناسان  

۴۰۰میلیون ریال برآورد شد.
فرمانده انتظامی شهرستان بیرجند افزود: 

مأموران در این رابطه یک نفر را دستگیر و خودرو 
را هم توقیف کردند. در ادامه متهم به همراه 

پرونده به مراجع قضایی معرفی شد.

خبرخبر
روزروز
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ستاره شرققالیشوئی

100% اسالمی
سرویس دهی

گری به تمام نقاط شهر
رفو

32716830
32511320

33446882
37416619
36031285
38461494
32131128

ایام تعطیل09155086122
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تاژقالیشویی و مبل شویی
شستشو به روش 100% اسالمی

38924418 
32715374
38471584
37255454
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 میالدقالیشویی
3731460037649518 37339600

شستشوی اسالمی
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عدالتیان
واحد نمونه سال88و89

تحت پوشش بیمه ایران، سرویس دهی در تمام نقاط شهر

هیچ شعبه دیگری ندارد

رفوگری

33442201-33680841-32731892
ایام تعطیل 09155156953

38825747-38595136-37329859

32424971-32135948-9 مدیریت :سید علی 

عدالتیان

قالی شوئی

عضو درجه یک اتحادیه

ج
/9
90
45
66

لوله بازکنی 
مشهدالرضا

 وصل اگو
 تشخیص ترکیدگی 
ونم زدگی بادستگاه 
ترمیم کف سرویس بامصالح

پیروزی 38764467 
 38764468 س��جاد 
فردوسی 38825264 
کوهسنگی 38825264 
مطه��ری 37285670
 38764467 معل��م 
وکیل آباد 38764467

 37285670 عب��ادی 
هاشمیه 38825264 
هفت تیر 38764467

ط
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53

تخلیه چاه سعید 
در تمام نقاط شهرمشهد 
بنز ده چرخ و بنز ده تن 

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir
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شغل مناسب
 با کمترین هزینه

دوره تعمیرات تخصصی موبایل
و تبلت کامال کاربردی دوره 
سیستمهای ایمنی حفاظتی 

)دزدگیر،دوربین مداربسته،اعالم 
حریق،آیفون تصویری،دربهای 
اتوماتیک(،تعمیر لوازم خانگی، 

PLC دوره های برق صنعتی و
و تابلوهای روان،دوره مونتاژ 
کامپیوتر و تعمیرات تخصصی 

سخت افزار،دوره های 
ICDL،اتو کد،فتوشاپ و ..
دوره های حسابداری + 

نرم افزار،مهارت های دیپلم 
ویژه بازماندگان از تحصیل

آموزشگاه شهریار 
با گواهینامه فنی و حرفه ای 

37285662 مطهری جنوبی13
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38
86

ج
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21

اجناس کرایه
 مصطفی 

صفارنجیب 
صندلی،مبل،میز،ظروف  لوکس

 فرش ،Lcd ، رقص نور، باند و....
رضاشهر 

38765120  - 09157775600
مطهری شمالی 

 37323700 - 09151103700

واز
پر

نا 
ری

آت

37604809 تضمین پایین ترین نرخ تور
کیش
قشم

ط
/1
40
14
18

ط
/9
91
23
22

خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162

ضایعات فالح
خرید آهن،آلومینیوم،مس و...

شرکت در مزایده
09157137499-36660883

ط
/9
90
51
44

ج
/1
40
07
26

خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884

ج
/1
40
37
77

نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره

ج
/1
40
37
34

خریدارکتاب،کاغذ
وروزنامه باطله،باقیمت باال

09158012802

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

آموزشگاه های
تخصصی

کرایه چی

خرید و فروش
ضایعات

ط
/1
40
09
72

قالی و مبل شوئی
نمونه

37490231-37329705-37336060
36612586-38822500
32765551-32135956

تحت پوشش

بیمه ایران

رفوگری

ایام تعطیل 09155092518
شستشو 100% اسالمی

قالی و مبل شوئی

عدالتیان
37490284-36612764
35130473-32762877
32298080-35024040

تحت پوشش بیمه ایران

رفوگریسرویس سراسر شهر

قالی شویی

38705347 - 32701313
33851235 - 32426635
09155004693 - 09025004693 ایام تعطیل

ممـتاز ایران
سرویس دهی

قابل توجه همشهریان گرامی تمام نقاط شهر
به اطالع می رساند آقای مجید شاهنواز

 دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 11470
 به نش��انی: قاس��م اباد مقابل حس��ابی شمالی 
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مشارالیه درخواست کناره گیری از شغل خود 
را دارن��د لذا از کلی��ه متعاملینی که در دفتر 
مش��ارالیه مدارکی دارند خواهش��مند است 
جهت تسویه حس��اب حداکثر ظرف مدت 30 
روز از تاریخ نش��ر آگهی به مح��ل فوق الذکر 

مراجع��ه و م��دارک خود را تحویل بگیرند. الزم به توضیح اس��ت در 
ص��ورت عدم مراجع��ه در زمان فوق ی��ا عدم اعالم ش��کایت خود از 
مشارالیه، اتحادیه هیچ گونه مسؤولیتی در قبال مشکالت و ادعاهای 

احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09155218625
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

/ح
14

04
63

2



   آتش سوزی 
در30هکتار از 
طبیعت خراسان 
رضوی از ابتدای 
سال   
سرهنگ ابوالفضل 
شعبانی، فرمانده 
یگان حفاظت محیط 
زیست خراسان 
رضوی گفت: طی ۶ 
رخداد جداگانه، دامنه 
آتش سوزی در مناطق 
زیست محیطی تحت 
حفاظت این استان 
از ابتدای امسال به 
30هکتار رسیده است. 
میزان آتش سوزی 
در مقایسه با مدت 
مشابه پارسال بیش از 
۸0درصد کاهش دارد.

در  حاشيه

بوچیاکار 
جوان خراسان 
رضوی در 
اردوی تیم ملی 

رئیس هیئت ورزش 
جانبازان و معلوالن 
خراسان رضوی گفت: 
مرتضی رباط جزی، 
جوان بوچیاکار استان 
به دومین مرحله اردوی 
آمادگی و انتخابی تیم 
ملی جوانان بوچیا در 
تهران دعوت شد.
مصطفی صفایی افزود: 
این اردوی آمادگی با 
حضور هشت بوچیاکار 
جوان کشورمان از 
هشتم تا سیزدهم 
شهریور در کمپ 
تیم های ملی فدراسیون 
جانبازان و معلوالن در 
تهران برگزار خواهد 
شد.
وی ادامه داد: این اردو 
به منظور استعدادیابی 
جوانان درخصوص 
تشکیل تیم ملی 
جوانان برای حضور در 
مسابقات پاراآسیایی 
جوانان بحرین در سال 
۲۰۲۱ برپا می شود.
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افقی ◾
 ۱. عــضــو مجلس ســنــا – شــیــمــیــدان و 
زیست شناس فرانسوی کاشف داروی 
بیماری هاری ۲. دعای دست نماز - گل 
مظهر شهادت 3. بنیان – صحنه نمایش 
– نوشته – مخفف کاه و کوه – بیماری 
مسری دستگاه تنفسی 4. مهار شتر – 
بیماری التهاب سینوس ها - دارو 5. پاره 
 آتش – خواب آشفته – بیماری اشراف

 6. خدای درویش – عزیز عرب – بخت و 
اقبال – از مبطالت روزه – حرف و ضمیر 
انگلیسی 7. جمع شدن خون در قسمتی 
 از بــدن – مجلس قــانــون گــذاری روسیه 
ــــگ  ــده خـــــــودرو - آون ــنـ ــنـ ــن کـ 8. روشـ
ــراج  ــاج و خـ ــ ــوع و مــســالــه- ب ــوضـ 9. مـ
۱۰. زائـــوتـــرســـان خــیــالــی – تــکــیــه دادن 
ــا – نــفــس خسته  ــزارهــ ــ ــواب اف – از خــ
– پــیــشــونــد اســتــمــرار ۱۱. نــویــســنــده – 
ــمـــدان - متفق ــان هـ ــتـ  شـــهـــری در اسـ

 ۱۲. ماه پرتابی – مرد دارای همسر وفرزند 
و نانخور زیاد - نصف ۱3. راه کوتاه – از 

ــوروزی – سرمای  ــ گرفتنی ها – حــرف ن
شدید - بیماری ۱4. چراغ – اهل کاشان 
۱5. از انــواع کالباس مرغوب – میمون 

انسان نما

عمودی ◾
 ۱. ابــزاری باسابقه برای شخم زدن زمین 
ــیــنــی کــه بعضی  ــودات ذره ب ــوجـ – از مـ
ــرای انــســان مضرهستند  گونه هایش ب

ــی با  ــوب ــــی جــن ــوردن  ۲. از مـــاهـــیـــان خــ
گــوشــتــی قــرمــزرنــگ - قــشــر 3. زدنـــی 
بهانه گیر – حیوان باوفا – بیماری تنگی 
نــفــس – مــرطــوب – پــســونــد شباهت 
4. خوگرفتن – خــواســتــار آســودگــی - 
گرداگرد اماکن مقدس 5. کشور بن علی 
ــد – پــرنــده ملقب به  مــعــدوم – دردمــن
ســلــطــان آســـمـــان 6. پــوســتــیــن – عــدد 
نخست – نــزدیــکــی – نــت اســتــمــرار – 
برادر گندم 7. ناسازگاری – از زیراندازها 
 8. بـــــزرگـــــراه – رنـــــگ فـــلـــزی خـــــودرو

ــدن – ســالــن پــذیــرایــی از  ــ ــرودآم ــ  9. ف

میهمانان ویــژه در فرودگاه ۱۰. خاندان 
– قــلــب قـــرآن – عــقــاب ســیــاه – نشان 
ــه – کــجــاســت؟ ــطــ ــی واســ ــ  مـــفـــعـــول ب
 ۱۱. بــی صــدا – شــهــر مــدفــن مــوالنــا – 
ــزار صید – برنجی که  برنج فروش ۱۲. اب
ــه هــای آن شکسته اســت-  ــوم دان دوسـ
راه رفــتــن ۱3. صــوت شگفتی – مــردن از 
غصه – ماه هشتم میالدی – سه کیلوگرم 
ــه -  ــی ۱4. اهـــل ســوری – پـــول ســامــورای
طوالنی ۱5. برگه دان دانشجو – شهری 

در شهرستان سیاهکل استان گیالن

جدول     8169
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15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
 

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

 

حل جدول شماره قبل

zadehalireza@gmail.com
طراح جدول: محمدرضا علی زاده

مهدی کاهانی  قلعه تاریخی 
»فورگ« در ۱۰ کیلومتری جنوب 
ــایــی به  شــهــر اســدیــه در روســت
همین نام در 5 کیلومتری بخش 

درمیان و در شرق بیرجند واقع شده است.
ساخت این بنا با توجه به اسناد موجود، در 
زمان حکومت نادرشاه افشار به وسیله میرزا 
بقاخان که از طــرف نــادرشــاه به عنوان حاکم 
منطقه تعیین شده بــود، شــروع و پس از وی 
توسط پسرش میرزا رفیع خان به پایان رسید. 
این قلعه دارای پالن نامنظم بوده و مهم ترین 
عامل شکل دهنده قلعه شکل خــاص کــوه و 
توپوگرافی آن است. فضای داخلی قلعه فورگ 
از سمت شرق به غرب دارای سه قسمت اصلی 
است؛ بخش اول در سمت شرق شامل انبار 
علوفه، محل زندگی خدمه، نگهداری احشام 
و حوض انباری به مساحت ۱۲6 مترمربع و 
ارتفاع 4 متر است. بخش دوم که در فاصله 
5۰ متری از محل زندگی احشام ساخته شده، 
بــه محل نگهداری آذوقـــه و تــدارکــات 
نظامی و محل سکونت 

سربازان اختصاص داشته و سومین بخش که 
حالت مرکزیت قلعه را داراســت، در دو طبقه 
ایجاد شده و محل سکونت حاکم و نزدیکانش 
بوده و مرتفع تر از سایر قسمت های قلعه است.
قلعه دارای ۱8 برج مدور برای نگهبانی و طوری 
ساخته شده که بر کل روستا و راه های ارتباطی 

پیرامون منطقه اشراف داشته است.
این قلعه پس از قلعه الموت، مهم ترین مقر 
حضور اسماعیلیان بــه حساب مــی آمــده و 
در این محل فداییان مطلق را تحت تعلیم و 

آموزش های مخصوص قرار می دادند.
این قلعه بر باالی صخره ای از سنگ، خشت و 
مالت گل ساخته  شده و بیشتر مصالح به کار 
رفته در آن سنگ، آجر، خشت، گچ، آهک و 

ساروج بوده است.
با توجه به آثــار و بقایای معماری داخــل قلعه 
چنین استنباط می شود که قلعه مزبور در 
چندین مرحله بازسازی و بر وسعت آن افزوده 
شده است. آخرین مرحله معماری آن مربوط 
به دوره افشاریه است که حصار فعلی قلعه و 
هشت برج مدور آن یادگاری از این دوره است.

ــوریــســم  ــوت یـــک مــتــخــصــص ژئ
و گردشگری گفت: بزرگ ترین 
ــرب  ســــایــــت فـــســـیـــلـــی در غــ
ــده اســـت و  خـــراســـان کــشــف شـ
فسیل شناسان با مطالعه این منطقه می توانند 

گونه های مختلف آن را کشف کنند.
علی اکبر شایان یگانه در گفت وگو بــا ایسنا 
اظــهــار کـــرد: بــا اطـــالع مـــردم محلی بــازدیــدی 
توسط زمین شناسان سبزوار از روستای تندک 
ششتمد به عمل آمد. گستره ای به مساحت 
حدود ۱۰ هکتار از اراضی جنوب روستای تندک 
ــای مختلف  پوشیده از سنگواره های دوران هـ
زمین شناسی است که با کنکاش بیشتر این 

عرصه، گستره خیلی بیشتری خواهد داشت.
وی ادامه داد: به گفته یکی از اهالی محل، مردم 
این روستا از نومولیت ها که روی زمین همانند 
سکه پخش شده است در گلدان ها به عنوان 
تزئین استفاده می کنند. من به همراه مهندس 
علیرضا شایان یگانه، کارشناس زمین شناسی 
متوجه شدیم این سایت، فسیل های چندین 
دوره زمین شناسی از اواسط پالئوزوئیک تا عهد 

حاضر را دربر دارد. از انواع این فسیل ها می توان 
به »اسپی ریفر«، »گاستروپود«، »حلزون های 
صدفی«، »روزن داران«، »نومولیت ها« و... 
اشاره کرد. البته تحقیقات در مرحله ابتدایی 

بوده و در حال تکمیل شدن است.
این استاد دانشگاه بیان کرد: فسیل شناسان 
می توانند در این سایت تازه کشف شده تحقیق 
و گونه های جالب آن را معرفی کنند، چه بسا 
با تکمیل شدن تحقیقات یکی از بزرگ ترین 
سایت های فسیلی شــرق کشور به جهانیان 
معرفی شود. این سایت می تواند غرب خراسان 
رضوی را یک پله به مرحله ژئوپارک شدن نزدیک 
 )tondok( کند. شایان یگانه عنوان کرد: تندک
روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان 
ششتمد استان خراسان. این روستا در جوار کوه 
میش قرار گرفته و از نواحی کوهستانی و سرد 
بخش ششتمد به حساب می آید، در این روستا 
بافت قدیم خانه ها بیشتر به صورت متمرکز و 
پلکانی بوده ولی بافت جدید اغلب پراکنده و 

در کنار راه های اصلی و فرعی به روستا 
شکل گرفته است.

قلعه تاریخی »فورگ«؛ دومین مقر اسماعیلیان کشف بزرگ ترین سایت فسیلی در غرب استان

ــــس از  پ
ــایـــان یافتن  پـ

تعطیالت 6 روزه کرونایی 
عمده مشاغل صنفی و غیرصنفی در کشور و 
اعمال شدید محدودیت های کرونایی، ستاد 
ملی مقابله با کرونا فهرست جدیدی از مشاغل 
هفتگانه ای که مجاز به فعالیت نیستند را منتشر 
کرد که فعالیت سالن های سینما و تئاتر نیز در 
این فهرست قرار گرفت. غیرمجاز بودن فعالیت 
سینما و تئاتر در این فهرست اما اعتراض برخی 
سینماداران خراسان رضوی به ویژه در مشهد را 
برانگیخت ولی اتاق اصناف ایــران در ابالغیه ای 
رسمی سینما و تئاتر را جزو مشاغلی عنوان کرد که 

مجاز به فعالیت نیستند.
از سوی دیگر انجمن صنفی سینماداران کشور 

ابـــتـــدای 
هــفــتــه کــنــونــی 
اعــالم کــرد سینماها از روز 
شنبه این هفته می توانند به فعالیت خود ادامه 
دهند که این گفته برخالف ابالغیه اتاق اصناف 
ایران و به تبع آن اتاق اصناف مشهد برای فعالیت 

سالن های سینما بود.
با این حال سالن های سینمایی زیرمجموعه حوزه 
هنری خــراســان رضــوی در مشهد از روز شنبه 
بی اعتنا به ابالغیه اتــاق اصناف، فعالیت خود 
را از سر گرفتند امــا سایر سالن های سینمایی 
کــه ضــرر زیـــادی از کــرونــا دیــده بــودنــد حاضر به 
بازگشایی نشدند. سالن هایی هم که در پاساژها 
و مجتمع های تجاری قرار داشتند به تبع تعطیلی 

اجباری آن ها همچنان تعطیل باقی ماندند.

سالن های تئاتر نیز به گفته رئیس انجمن هنرهای 
نمایشی خراسان رضوی همچنان در تعطیلی به 
سر می برند و هیچ سالنی در استان هیچ تئاتری را 
روی صحنه ندارد. احمدرضا بهبهانی، سرپرست 
امــور سینمایی حــوزه هنری خــراســان رضــوی به 
ایرنا گفت: اتاق اصناف ایران ارتباطی به مسئله 
بازگشایی سالن های سینما ندارد و فقط می تواند 
در خصوص آن دسته از سالن های سینمایی 
که در پاساژها و مجتمع های تجاری قــرار دارنــد 
اظهار نظر کند. در ابتدای هفته انجمن صنفی 
سینماداران کشور اعالم کرد منعی برای بازگشایی 
سینماها مشروط به رعایت دستورالعمل های 
 بهداشتی نیست و استعالم ما از اداره سینمایی و 
سمعی – بصری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

استان هم تأیید کننده این موضوع بود.

گزارش کوتاهگزارش کوتاه

چالش کرونا 
برای سینماداران 
خراسان رضوی

تلنگر

مثبت خبر

مردان آسمانی ميراث دیرینه شناسی

کاهش معنادار تولید فرش 
دستباف در خراسان جنوبی 

محمدحسن کامیابی، رئیس اتحادیه فرش 
دستباف خراسان جنوبی گفت: در چهار ماهه 
امسال حدود 8۰ هزار مترمربع فرش دستباف 
توسط بافندگان استان تولید شده که ارزش این 

میزان فرش ۱۲۰ میلیارد تومان است.
وی گفت: بیشتر فرش های بافته شده خراسان 
جنوبی شامل نقش های ریــزمــاهــی، افشان، 
ــزمــاهــی کــف ســــاده، نقوش  لــچــک، تــرنــج، ری
خشتی، طرح نائین و نقوش ایلیاتی در ابعاد 
مختلف بافته مــی شــود، گفت: در ایــن مدت 
میزان صادرات فرش دستباف در استان بسیار 
پایین بوده است چراکه دالیلی مانند تحریم های 
خارجی و مشکالت در حــوزه صـــادرات ایــران، 
برگشت ارز و بیماری کرونا تأثیرگذار بوده است.
کامیابی افزود: حجم صادرات فرش دستباف در 
استان به نسبت 5۰ سال اخیر در دو سال گذشته 
کمترین میزان بوده است و همچنین موضوعاتی 
از قبیل بیمه تأمین اجتماعی و بازنشستگی 
بافندگان فرش دستباف یکی از مشکالت اساسی 

بافندگان فرش محسوب می شود.
وی تأکید کرد: در حال حاضر کمتر از 8 درصد 
بافندگان فرش دستباف در خراسان جنوبی زیر 
پوشش بیمه قرار دارند و بیش از 9۰ درصد در 
انتظار هستند که امید است دولت جدید به 
این موضوع توجه بیشتری کند چراکه با توجه 
به اشتغال در فرش دستباف، افــراد زیــادی در 

استان به این حرفه روی آورده اند.
ــودن قیمت مــواد  ــاره بــه بـــاال بـ کــامــیــابــی بــا اشــ
اولیه فرش برای بافندگان، افزود: این امر توان 
خرید مواد اولیه مرغوب را از بافندگان سلب 
کرده و بافندگان انتظار دارنــد دولت با اعطای 
تسهیالت ارزان قــیــمــت در ایــن حــوزه به آن ها 

کمک کند.

دریافت »شناسنامه سالمت« 
توسط ۷۵ هزار نوآموز

ــاده ورود بــه دبــســتــان در  ــوآمــوز آمــ ــزار ن 75 هـ
خراسان رضوی »شناسنامه سالمت« دریافت 

کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان 
رضوی، معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش 
و پرورش خراسان رضوی گفت: از آغاز دریافت 
طرح سنجش سالمت تاکنون بیش از ۱۱۰ هزار 
نوآموز در این طرح نام نویسی کرده اند که نیمی 
از آن ها موفق به طی مراحل سنجش سالمت 
شده اند. ابوالحسن حقیقی افزود: پیش بینی 
مــی شــود امــســال حــدود ۱46 هــزار نــوآمــوز بدو 
ورود به دبستان در طرح سنجش مورد ارزیابی 

سالمت قرار گیرند.
حقیقی بــه فعالیت پایگاه های مجری طرح 
ــوزان آمــــاده ورود به  ــوآمـ سنجش ســالمــت نـ
دبستان اشــاره و بیان کــرد: امسال 7۲ پایگاه 
سنجش ســالمــت در اســتــان فعالیت دارنــد 
که از ایــن تعداد 67 پایگاه عــادی و پنج پایگاه 

تخصصی است.

نام شهید: محمد احمدی النگ
تاریخ تولد: ۱37۲/۰6/3۱

محل تولد: خراسان رضوی، مشهد مقدس
تاریخ شهادت: ۱394/۰۱/۱7

محل و نحوه شهادت: سیستان و بلوچستان، 
گردان مرزی نگور، درگیری با اشرار مسلح

زندگی نامه: 
شهید احمدی در آخرین روز گرم تابستان سال 
۱37۲ در خــانــواده ای مذهبی در شهر مقدس 
مشهد چشم بــه جهان گــشــود. دوران کودکی 
و نوجوانی را در کانون گرم خانواده سپری کرد و 
تحصیالتش را نیز در زادگاهش به پایان رساند. این 
مرزبان سلحشور با عضویت در بسیج توانست به 
خودسازی بپردازد و با ورود به سن قانونی و با همان 
روحیه بسیجی عازم خدمت مقدس سربازی شد. 
پس از طی دوره آموزشی به مرزبانی سیستان و 
بلوچستان انتقال یافت؛ خدمت در نــوار مرزی 
شــرق کشور، گذشته از شرایط نامساعد آب و 
هوایی، فراز و نشیب های فراوانی به همراه داشت 
که این مجاهد فی سبیل هللا با توکل به خداوند 
متعال و عزم راسخ خود برای دفاع از آب و خاک 
میهن اسالمی آن مشکالت را پشت سر نهاد. 
سرانجام در هفدهمین روز بهاری سال ۱394 در 
منطقه نگور به هنگام درگیری با اشرار مسلح و پس 
از وارد کردن ضربات مهلک به آنان ناجوانمردانه 
به فیض عظیم شهادت نائل گشت. روحش شاد

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کــشــاورزی خــراســان شمالی گفت: 

35۰کیلوگرم زعــفــران درجــه یک 
ــار از طریق  ــرای نخستین بـ ــ ب

گمرک ایــن استان در شمال 
ــه بـــازارهـــای  شـــرق کــشــور ب

جهانی صادر شد.
ــادی در  ــ ــ ــورآب ــ ــ ــد پ ســعــی
گفت وگو با ایرنا اظهار 
ــرد: 3۰۰ کــیــلــوگــرم  ــ ــ ک
زعفران مرغوب و درجه 
یــک خــراســان شمالی 
در بــســتــه بــنــدی هــای 
یــک گــرمــی، نیم گرمی، 
یــــک مـــثـــقـــالـــی و نــیــم 
مثقالی به کشور آلمان، 
۱۰ کیلوگرمی بــه امــارات 

و 4۰ کیلوگرمی بــه کشور 
کویت صادر شد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، 
ــاورزی خــراســان  ــشـ مــعــادن و کـ

شمالی گفت: اکنون این محصول 
اقتصادی به دلیل تغییر الگوی کشت 

و خشکسالی به کاالی دارای مزیت نسبی 
در استان تبدیل شده است. 

صادرات زعفران خراسان 
شمالی برای نخستین بار 

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی 
گفت: در پاسخ به خواسته مردمی، 
مـــوضـــوع حـــرکـــت غــیــراخــالقــی 
گزارشگر بازی تیم های فوتبال 
پیام وحدت بیرجند و خلیج 
ــارس بــنــدر مــاهــشــهــر در  ــ ف
لیگ دســتــه ســه در حال 

پیگیری است.
حــــســــن عــــــزیــــــزی در 
گفت وگو با ایرنا افــزود: 
ــه به  در ایــــن دیــــــدار کـ
میزبانی تیم خلیج فارس 
بــنــدر ماهشهر بــرگــزار 
ــازی  ــد، گـــزارشـــگـــر بـ شــ
ادبیات نامناسبی را هم 
ــازی و هم در  در گـــزارش ب
ــورد ســابــقــه و پیشینه  مــ
خــراســان و بیرجند بــه کار 
برد که موجب رنجش مردم 

خراسان جنوبی شد .
مدیرکل ورزش و جوانان خراسان 
جنوبی گفت: هر حقی از فوتبال 
استان به واسطه تخطی افــراد  ضایع 
شود ما وظیفه پیگیری آن را تا رسیدن به 

نتیجه داریم.

پیگیری اظهارات گزارشگر 
جنجالی از بیرجند

 مقدم     جالل الدین محمد بن محمد بن حسین 
حسینی خطیبی بکری بلخی معروف به جالل الدین 

محمد بلخی، مولوی، موالنا و جالل الدین رومی 
از مــعــروف تــریــن شــاعــران فــارســی زبــان 

است.
موالنا در سال 586 شمسی در شهر 

بلخ به دنیا آمد؛ دلیل شهرتش به 
»رومــی« طول اقامت او در شهر 
قونیه -اقامتگاه بیشتر عمر و 
مدفن او بوده- است، ولی موالنا 
هــمــواره خــود را از مــردم خراسان 
شمرده و اهل شهر خود را دوست 

می داشت.
پدر موالنا معروف به »بهاءالدین 

ولد« و ملقب به »سلطان العلما« 
از افاضل روزگــار و عالمه زمان بود 

و مشهور است مــادر بهاءالدین، از 
خاندان خوارزمشاهیان بــوده است. 

سلطان العلما زمــانــی کــه جــالل الــدیــن ۲4 
ســال داشــت، جــان سپرد و در همان قونیه به خاک 

سپرده شد.
ــایـــش با  ــتـــالف هـ ــر اخـ ــاطـ ــــه خـ ــن ب ــدیـ ــاءالـ ــهـ بـ
ســلــطــان مــحــمــد خـــوارزمـــشـــاه در ســال 
594قمری، زمانی که موالنا 6 ساله 
بود، به همراه خانواده از بلخ 
مهاجرت کرد. 

خروج آن ها از بلخ همزمان با حمله چنگیزخان بود. 
در طول این سفر، آن ها مدتی را در وخش و سمرقند 

گذراندند. پس ازآن به حج رفتند. هنگام بازگشت از 
مكه، چندی نیز در شام بودند. چند سالی 

را هم در الرنده به سر بردند كه در همین 
شهر، جالل الدین با گوهر خاتون، 
دختر شرف الدین الال، ازدواج كرد.

ــارف و  ــ مــوالنــا در 37 ســالــگــی ع
ــود شـــد و  دانــشــمــنــد دوران خــ
ــودش  ــردم از وجــ ــ ــــدان و مـ ــری مــ
بهره مند بودند تا اینکه شمس 
تبریزی در ۱6 آذر 6۲3 هجری 
شمسی، نزد موالنا رفت و موالنا 
شیفته او شــد و درس و وعــظ را 
کنار گذاشت و به شعر و ترانه و 
دف و سماع و نیز ســرودن اشعار 

پرشور و حال عرفانی پرداخت.
ــای مــــوالنــــا بــــه دو بــخــش  ــرهــ ــعــ شــ

تقسیم می شود؛ »مثنوی معنوی« که از 
مشهورترین کتاب های زبــان فارسی است و »کلیات 

شمس تبریزی« مجموعه بسیار قطوری که شامل 
حدود ۱۰۰هزار بیت غزلیات و رباعیات است.

جالل الدین محمد مولوی ۲6 آذر 65۲هجری 
شمسی، در سن 63 سالگی به دلیل 

بیماری و تب ســـوزان، جان 
سپرد.

موالنا؛ از بلخ تا روم

نام آوران خراسان
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