
سیدالشهدا)ع(  حضرت  به  ارادت  اظهار  شیوه 
مرسوم  مختلف  شیوه های  و  اشكال  به  تاكنون 
بوده و هست كه صرف نظر از شیوه های بومی و 
شامل  محرم  مــاه  مناسک  رایج ترین  منطقه ای، 
شبیه خوانی،  یــا  تعزیه  روضــه خــوانــی،  مجالس 
و  نوحه سرایی  زنجیرزنی،  پــرده خــوانــی،  یا  نقالی 
برپا كردن سفره های نذری است.  هرچند ریشه 
پرده خوانی، تعزیه یا شبیه خوانی به قیام حضرت 
نحوه  در  اما  می گردد،  باز  اباعبدهللا الحسین)ع( 
دو  بین  مبارزه  و  رویارویی  تداعی گر  بیشتر  اجــرا 

نیروی خیر و شر یا نیكی و بدی 
ادبیات  با یكدیگر است كه در 
ــا« و  ــیـ مــحــرم بـــه نـــام هـــای »اولـ

»اشقیا« ظاهر می شوند...

بررسی موانع رشد دومین صنعت اشتغال زای کشور در خراسان رضوی

گره قاچاق برتار و پود صنعت نساجی
گفت وگو با پسر مرشد میرزا عباس جاللیه

آخرین 
پرده خوان 

تربت

2
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 واردات تلمبه بادی 
به جای مواد اولیه کاشی!

کاهش ۳۰ درصدی تولید 
تخم مرغ در استان

توزیع ۳/5 میلیون لیتر آب تانکری 
در روستا های نیشابور  

دعوت از ورزشکار خراسان شمالی 
به اردوی تیم ملی راگبی 
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سامانه پیگیری درمان کرونا 
در مشهد راه اندازی شد

اجرایی  ستاد  درمـــان  و  مراقبت  کمیته  عضو 
مبارزه با کرونا در دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
»فالو  یــا  درمـــان  پیگیری  راه انــــدازی سامانه  از 
آپ« بیماران مبتال به کووید۱۹ از روز دوشنبه 
در مشهد خبر داد. به گــزارش قــدس آنالین، 
سامانه  این  ــزود:  اف صالح مقدم  امیررضا  دکتر 
صــورت  بــه  مشهد  شریعتی  بیمارستان  در 
در  مهرماه  ابتدای  از  و  شد  اجرایی  آزمایشی 
تمامی بیمارستان های زیر پوشش دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد به اجرا درخواهد آمد.  وی اضافه 
کرد: بر اساس تحقیقات به عمل آمده پیگیری 
درمان بیماران پس از ترخیص، موجب اطمینان 
از تداوم مراقبت، ارتقای خودمراقبتی در بیماران 
عــوارض  کاهش  مــزمــن،  بیماری های  بــه  مبتال 
بیماری و درمان های مرتبط، پیشگیری از موارد 
بیماران،  رضایتمندی  افزایش  مجدد،  بستری 
کاهش هزینه های نظام سالمت و جلوگیری از 

مراجعات به اورژانس بیمارستانی می شود.

شناسایی ۹۲ درصد 
دانش آموزان بازمانده 

از تحصیل در خراسان شمالی
عصمت بدخشان، دبیر ستاد ثبت نام اداره کل 
آموزش و پرورش خراسان شمالی گفت: با توجه 
مبادی  انسداد  تخصصی  کارگروه  تشکیل  به 
اجــرایــی،  دستگاه های  مشارکت  و  بــی ســوادی 
راهــبــران آمــوزشــی و مــدیــران مـــدارس در بحث 
شناسایی کودکان بازمانده، تاکنون بیش از ۹۲ 
درصد کودکان شناسایی شده اند که ۳۱درصد از 
این بازماندگان واجد شرایط در مدارس استان 

ثبت نام شده اند.

آغاز به کار قرارگاه جهادگران مدرسه ساز
در خراسان جنوبی

انعقاد  با  جنوبی  خراسان  مدرسه ساز  جهادگران  قــرارگــاه 
قرارداد بسیج سازندگی و سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز 

مدارس، فعالیت خود را آغاز کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مسئول بسیج سازندگی 
استان در این مراسم با اشاره به اینکه یکی از برنامه های 
بسیج سازندگی در سال ۱۴۰۰، تشکیل قرارگاه های جهادی 
استان  در  قرآنی  جهادگران  قــرارگــاه  تاکنون  گفت:  اســت 
را  فعالیت خود  قرارگاه مدرسه ساز  اکنون  و  تشکیل شده 

آغاز کرد.
۱۱ عرصه  در  گــروه جهادی  ایــن پس ۴۰  از  ــزود:  افـ هنری 
تخصصی در حوزه صنعت ساختمان برای بهبود فضا های 

آموزشی در قالب این قرارگاه فعالیت خواهند کرد.
چاوشان مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان 
نیز با اشاره به اینکه پیش از این هم برای بهبود فضا های 
آموزشی از ظرفیت گروه های جهادی استفاده می شده، اما 
و سرعت  منسجم تر  تالش ها  این  قرارگاه،  این  تشکیل  با 
بیشتری خواهد گرفت، گفت: هم اکنون ۴۸۰ کالس درس 
با  امیدواریم  که  داریــم  آموزشی  فضای  کمبود  استان  در 

کمک خیران، مردم و جهادگران این کمبود ها را رفع کنیم.

مدیرکل حج  و زیارت خراسان  رضوی اعالم کرد

دریافت دو دُز واکسن کرونا، شرط حضور در پیاده روی اربعین
ــارت خــراســان  ــ مــدیــرکــل حــج و زیـ
رضوی با اشاره به اینکه اعزام زائران 
پیاده اربعین منوط به صدور مجوز 
از سوی کشور عــراق اســت، گفت: 
افــرادی به پــیــاده روی اربعین اعــزام 
خواهند شد که دو دز واکسن کرونا 

دریافت کرده و بیماری زمینه ای نداشته باشند.
جواد شاد در گفت وگو با ایسنا درخصوص پیاده روی 
اربعین اظهار کرد: با توجه به اینکه هنوز کشور عراق 
اربعین اعالم  پیاده  زائــران  بــرای ورود  دستورالعملی 
نکرده است و دستورالعمل ها به زودی از طرف آن ها 
اعالم خواهد شد، بنابراین در راستای پیش بینی اعزام 
زائران، سامانه »سماح« حج و زیارت راه اندازی شده 
است و افراد در این سامانه پیش ثبت نام خود را انجام 
می دهند، اما اعزام زائران منوط به صدور مجوز ورود 

از سوی کشور عراق است.
وی ادامه داد: بنابراین شروع نام نویسی از ساعت 

۹ صبح روز ۱۵ شهریور بــرای افــرادی که تمایل و 
سامانه  در  ــد  دارنـ اربعین  ــاده روی  ــی پ بــه  اشتیاق 
سماح و از طریق سایت اینترنتیhaj.ir  آغاز شده 
اســت. بر ایــن اســاس افـــرادی اعــزام خواهند شد 
که تا بیستم شهریور ۱۴۰۰ دو دز واکسن کرونا را 
توانایی  دریافت کرده، بیماری زمینه ای نداشته و 

عزیمت به این سفر را داشته باشند.
مدیرکل حج  و زیارت خراسان رضوی بیان کرد: پس 
اینکه سیستم  به  با توجه  ــراد  اف ایــن  نام نویسی  از 
است،  درمــان متصل  و  بهداشت  و  ثبت احوال  به 
اطالعات افراد پایش خواهد شد و افرادی که هر دو 
اولویت قرار  کــرده باشند، در  را دریافت  دز واکسن 

خواهند گرفت. 
شاد خاطرنشان کرد: افراد هنگام نام نویسی در سامانه 
ثبت نام  و  کرد  نخواهند  پرداخت  وجهی  هیچ گونه 
رایگان خواهد بود، اما افرادی که برای نام نویسی به 
دفاتر زیارتی مراجعه می کنند هزینه ای )۵۰ هزارریال( 

بابت حق الزحمه پرداخت خواهند کرد. 
بنابراین براساس مجوز کشور عراق و دستورالعمل هایی 
که برای اعزام افراد اعالم می کند، افراد اعزام خواهند 
شد و هزینه سفر که شامل هزینه بیمه، ویزا، صدور 
ویـــزا و هــالل احــمــر اســـت، متناسب بــا زمـــان سفر 

دریافت خواهد شد.
وی درخصوص افراد زیر ۱۸سال که واکسن کرونا 
درخــصــوص  کـــرد:  تصریح  نمی کنند،  ــافــت  دری
صــدور  چگونگی  و  می شوند  ــزام  اعـ کــه  افـــرادی 
عـــراق تصمیم گیرنده  دولـــت  ــران،  ــ زائ بـــرای  ویـــزا 
و  بخشنامه  منتظر  ترتیب  ایــن  به  بــود،  خواهد 

دستورالعمل ابالغی از سوی عراق هستیم.
مدیرکل حج  و زیارت خراسان رضوی افزود: در حال 
عراق  به  سفر  ــرای  ب زمینی  مــرزهــای  تمام  حاضر 
تعطیل است. بنا بر تصمیم اتخاذ شده در ستاد 
ملی مبارزه با کرونا تحت هیچ شرایطی زائران به 

مرزها مراجعه نکنند. 

ویژه خراسان شمالی، رضوی و جنوبی

در استان4

رئیس حوزه هنری خراسان شمالی گفت: قصه ســرداران و 
امیران دفاع مقدس خراسان شمالی در قالب ۶۵ عنوان کتاب 
به رشته تحریر درخواهد آمد. اکرم صدیقی در گفت وگو با 
بنیاد  میان  تفاهم نامه  براساس  اقــدام  این  کرد:  اظهار  مهر 
حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس، حوزه هنری استان و نیز مرکز 
از  خواندنی  خاطراتی  و شامل  گرفت  خواهد  سپاه صــورت  آثــار  حفظ 
ســرداران و امیران شهید استان است که در دو سال برای نوجوانان به 
رشته تحریر درخواهد آمد. صدیقی بیان کرد: ١٧ عنوان کتاب نیز توسط 

نویسندگان استان در مرحله تدوین خاطرات قرار دارد.

تجارت  و  معدن  سازمان صنعت،  داخلی  بازرگانی  اداره  رئیس 
خراسان رضوی گفت: به منظور کنترل قیمت لبنیات، واحدهای 
تولیدی لبنی ملزم به خرید شیرخام با نرخ مصوب هستند در غیر 
این صورت مجاز به افزایش قیمت مواد لبنی خود نخواهند بود و 
با تخلف آن ها برخورد می شود. به گزارش قدس آنالین، حمیدرضا رجوعی افزود: 
واحدهایی که شیرخام را به قیمت مصوب هر کیلوگرم ۶۶ هزار ریال خریداری 
می کنند تابع ضوابط سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
هستند. وی اضافه کــرد: نرخ تعیین شده بــرای مــواد لبنی از سوی واحدهای 

تولیدی باید براساس قیمت مصوب شیرخام به اضافه سود مجاز آن ها باشد.

قصه سرداران دفاع مقدس خراسان شمالی
 در ۶5 کتاب روایت می شود

واحدهای لبنی ملزم به خرید شیرخام 
با نرخ مصوب هستند

تولید هنر و رسانه
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موقوفه متصرفی مسجدجواداالئمه)ع( درنظر دارد تعدادی از رقبات تجاری خودرا به مدت يكسال از طريق مزايده كتبي به اجاره واگذارنمايند.

عنوانرديف
متراژ 

)مترمربع(
پایه کارشناسی 
آدرس محل)اجاره ماهیانه(

000 /000 /13 ریال9یک دربندمغازه تجاری -نوبت  اول1
انتهای بلوارشهیدفرامرزی عباسی ،خیابان بهاران یک 

مقابل فتح 12 جنب مسجد

000 /500 /13 ریال10یک دربندمغازه تجاری -نوبت  اول2
انتهای بلوارشهیدفرامرزی عباسی ،خیابان بهاران یک 

مقابل فتح 12 جنب مسجد

متقاضیان جهت كسب اطالعات بیشتر می توانند به اداره اوقاف واقع در میدان تختی،خیابان آبكوه،مقابل پمپ بنزين سعد آباد،اداره اوقاف ناحیه سه واحد اجارات 
مراجعه و يا با شماره تلفن 05138432011 - داخلی 3265 تماس حاصل نمايند.

مهلت شركت در مزايده تا پايان ساعت اداری روزسه شنبه مورخ  23 /06 /1400 می باشد.  پاكت های مزايده در روز چهارشنبه مورخ  24 /06 /1400 ساعت 10 صبح در 
محل اداره اوقاف ناحیه سه با حضور اعضای كمیسیون مزايده بازگشايی خواهد شد.

 )) اطالعيه آگهی مزايده  نوبت اول ((
بدین وس��یله از کلیه س��هامداران ش��رکت 
فوق دعوت می ش��ود در جلسه مجمع عمومی 
عادی ب��ه طور ف��وق العاده روز ش��نبه مورخ 
1400/07/17 در محل قانونی شرکت واقع در 
مش��هد کیلومتر 27 بزرگراه آسیایی شهرک 
صنعت��ی ماش��ین س��ازی نبش صنع��ت 9 که 
در س��اعت 17 برگزار می گ��ردد حضور به هم 

رسانند. 
دستور جلسه:

1-انتخاب مدیران 
2-انتخاب بازرسین

3- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار 
4- تصویب ترازنامه سال های 90 تا 99 

5-تغییر آدرس قانونی شرکت
هیئت مدیره

آگهی دعوت مجمع عمومی 
عادی به طور فوق العاده 

شرکت پمپ ريزان توس ) سهامی خاص (
به شماره ثبت 17211
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بدی��ن وس��یله از کلی��ه س��هامداران 
شرکت فوق دعوت می شود در جلسه 
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
روز ش��نبه مورخ1400/7/17 در محل 
قانونی شرکت واقع در مشهد کیلومتر 
20 بزرگراه آسیایی ، سه راه عسکریه 
حاش��یه جاده ، که در ساعت 10 برگزار 

میگردد حضور به هم رسانند.
 دستور جلسه :

1-انتخاب مدیران 
2-انتخاب بازرسین

3- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
4- تصویب ترازنامه سال های 90 تا 99 

هیئت مدیره

آگهی دعوت مجمع عمومی 
عادی به طور فوق العاده

 شرکت پمپاژ توس ) سهامی خاص(
 به شماره ثبت 6131 
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از فرمایشات امام جواد علیه السالم
روز اول هر ماه 2 رکعت نماز بخوان، در رکعت اول 
رکعت  در  و  توحید  سوره  مرتبه   30 حمد  از  بعد 
دوم 30 مرتبه سوره قدر بخوانید.سپس صدقه 
ماه  و مستمندان( سالمتی آن  ایتام  به   ( بدهید 

شما تامین میشود.
نقل از بحاراالنوار جلد 97 ص 133

واریز کمکهای نقدی : بانک صادرات 
شماره کارت 4618 9024 6919 6037

)خیریه مولود کعبه(
درضمن ذبح گوسفند عقیقه، نذری و مرغ 

پذیرفته میشود
خواجه ربیع ، خیابان شهید یوسف زاده 2 

جنب مسجد امام رضا )ع(
37413316-7  ،  09151135325 

با غذای گرم پذیرای 350  همه هفته شبهای شنبه 
محترم  ،خیرین  هستیم  مستمندان  و  ایتام  از  نفر 
می توانند از این مراسم بازدید نموده و در صورت 

تمایل بانی یک یا چند هفته در سال باشند.

فرا رسیدن ماه صفر، ماه نشانه ها تسلیت

جلس��ه مجمع عمومی عادی نوبت دوم  ش��رکت 
ترب��ت  کامیون��داران  نق��ل  و  حم��ل  تعاون��ی 
ج��ام س��اعت 9 صب��ح روز چهارش��نبه  مورخ��ه 
1400،06،31در مح��ل رس��توران ب��اران )ش��یر 
محمد س��ابق(  با دستور ذیل تشکیل می گردد. 
لذا از کلیه اعضا محترم تعاونی دعوت می ش��ود 
با همراه داش��تن دفترچه عضویت، برگ س��هام 
و کارت عضوی��ت جهت اتخاذ تصمیم نس��بت به 
موضوعات ذیل در این جلسه حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:
1- انتخاب هیئت مدیره

2-انتخاب بازرس
3-استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان 

4-طرح و تصمیم گیری صورتهای مالی سال 99
5-   بودجه پیشنهادی سال 1400 

6- نحوه تقسیم سود
 هیئت مدیره تعاونی حمل و نقل 

 کامیونداران تربت جام

 آگهی دعوت مجمع عمومی عادی  شرکت تعاونی حمل و نقل کاميونداران تربت جام
) نوبت دوم(

ف
/1
40
52
30



نامنویسی
۷۰۰مسجد
خراسانجنوبی
درطرح
»مهروارهاوج«
حجتاالسالم
رضایی،مدیرکل
تبلیغاتاسالمی
استانبااشارهبه
نامنویسی۷۰۰
مسجدخراسان
جنوبیدرطرح
مهروارهاوج،گفت:
دراینطرحاز
ظرفیتمساجدبرای
خدمترسانیبهمردم
بهویژهنیازمنداندر
زمینههایمختلف
استفادهمیشود.

مهدیتوحیدی    چرخ های 
ــه از آن به  صنعت نــســاجــی ک
عنوان موتور رشد اقتصادی یاد 
مــی شــود، ایــن روزهـــا بــا دور کُند 
مــی چــرخــد، اهمیت وجـــود این 
صنعت تا آنجاست که به دلیل 
ضریب اشتغال زایی بــاال از آن بــه عــنــوان دومین 
صنعت اشتغال زای کشور یاد می شود، در این بین 
پیشینه خراسان در صنعت نساجی به چند صد 
سال پیش برمی گردد؛ خراسان و به خصوص مشهد 
از گذشته های دور با فعالیت در حوزه هایی مانند 
رنگرزی، پنبه پاک کنی، ریسندگی، بافندگی، تولید 
پارچه، فرش، انواع منسوجات و پوشاک به عنوان 
یکی از قطب های کشور در این بخش بوده و هست.

کمبود نقدینگی و ماشین آالت مستهلک ◾
بــا ایــن همه، سایه مشکالت اقــتــصــادی، صنعت 
ــرار داده به طــوری که  نساجی را نیز تحت تأثیر ق
سال هاست به دلیل معضالتی نظیر واردات بی رویه 
به خصوص پوشاک، نفس واحدهای این صنعت در 

استان به شماره افتاده است.
بــه گفته دســـت انـــدركـــاران، صنعت نــســاجــی و 
پوشاک در خراسان رضــوی به دالیــل متعدد كه 
بخش اعظم آن بیرونی اســت با وجــود داشتن 
ظرفیت های بسیار با گرفتاری هایی دست وپنجه 

نرم می كند.
رئیس انجمن صنایع نساجی خراسان رضــوی با 
اشاره به اینکه ظرفیت قابل تأملی در صنعت نساجی 
خراسان رضوی وجود دارد و کارخانه های قوی از جمله 
بافندگی فــرش، ریسندگی و پارچه بافی در استان 
وجود دارد، گفت: قاچاق منسوجات به داخل کشور، 
تأمین نشدن مواد اولیه ارزان و باکیفیت مطلوب و 
نیز افزایش قیمت تمام شده محصوالت مشکالت 

فراوانی برای این صنعت به وجود آورده است.
غالمعلی رخصت در گفت وگو با خبرنگار ما کمبود 
نقدینگی را یکی از موانع و مشکالت جــدی این 
بخش دانست و افزود: مستهلک بودن ماشین آالت 
تولید در بسیاری از واحدهای  تولیدی و بازار فروش 
در داخل و خارج از موانعی است که بر سر راه این 

صنعت در استان قرار گرفته است.

میدانداری چند دهه ای مافیای قاچاق ◾
وی با تأکید بر اینکه صنعت نساجی به خصوص 
در چند دهــه گذشته گرفتار مافیای قاچاق بوده 
اســت، عنوان کــرد: در چند ســال گذشته با توجه 
به اینکه دولت سعی کرده تاحدودی جلو قاچاق را 
بگیرد و از طرفی تغییر زیاد نرخ ارز، قاچاق پوشاک را 
توجیه ناپذیر کرده بود و کمی وضعیت پوشاک بهتر 

شد، اما باز بحث کرونا همه معادالت را بر هم زد و 
صنعت پوشاک را در یک کمای ناخواسته فرو برد.

وی با اشــاره به اینکه لوکوموتیو صنایع نساجی، 
صنعت پوشاک است و اگر چرخ این صنعت خوب 
نچرخد صنایع باالدستی و پایین دستی این صنعت 
هم به مشکل می خورند، افزود: یعنی صنایع رنگرزی، 
بافندگی و ریسندگی هم در نبود صنعت پوشاک 
با مشکل مواجه می شوند از سوی دیگر استقبال 
نکردن از صنعت پوشاک در این دوران که مردم با 
کرونا درگیر هستند سبب شده یک توقف اجباری 

در همه صنایع مرتبط با نساجی رخ دهد.

هزینه بر بودن انتقال پول به خارج ◾
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی با تأکید بر 
اینکه مشکالت در تأمین قطعات صنایع نساجی، 
کارآفرینان این بخش را به شدت با مشکل مواجه 
کرده است، عنوان کرد: انتقال پول به خارج بسیار 
هزینه بر شده است وهمچنین خرید برای خارجی ها 
از کشور نیز به دلیل اینکه نیاز به باز کردن ال سی 
دارنـــد، مشکالت فــراوانــی به وجــود آورده و امکان 

صادرات پوشاک به شکل استاندارد وجود ندارد.
رخصت اظهار کرد: صــادرات استان به کشورهای 
همسایه به صورت امانی است؛ کاالیی برود و کاالیی 
برگردد که آن هم باز تبعات خاص خودش را دارد، 
این درحالی است که دولت در این شرایط با صادرات 
کاال به صــورت امانی و ریالی هم موافق نیست در 
صورتی که ما در شرایطی که نمی توانیم پول به خارج 
انتقال دهیم باید حتماً صادرات ریالی به کشور های 
همسایه داشته باشیم و توسعه صادرات تنها راه برای 

رونق صنایع نساجی است.
وی عنوان کرد: زیرساخت ها و ظرفیت ها در استان 
وجود دارد، اما همین کمبود نقدینگی و استقبال 
نکردن از صنعت پوشاک ایــرانــی، مشکالت ما را 

بیشتر کرده است، از طرفی سخت گیری های سازمان 
توسعه تجارت و بانک مرکزی در راستای صادراتی که 

انجام می شود مشکالت را افزایش داده است.
وی بــا بــیــان اینکه اگــر ســازمــان توسعه تــجــارت و 
بانک مرکزی برای موضوع صــادرات یک سرفصل 
جداگانه ای باز کنند و صادرات پوشاک را آزاد بگذارند 
و از موضوع بازگشت ارز کمی کوتاه بیایند بی تردید 
هم در اشتغال و هم در صادرات موفق خواهیم شد، 
گفت: این درست است که برگشت ارز خیلی مهم 
است، اما اشتغال مهم تر از هر چیزی است، چراکه 

اشتغال به امنیت کشور گره خورده است.
وی بــا اشـــاره بــه اینکه در حــال حــاضــر صنایع 
نساجی استان و کشور با 60درصد ظرفیت خود 
مشغول به کــار هستند، امــا صنعت پوشاک با 
زیــر 40درصـــد در حــال فعالیت اســت، تصریح 
کـــرد: صنایع بــاالدســتــی و ریسندگی فعالیت 
خوبی دارند، اما صنایع پایین دستی که به زنجیره 
پوشاک متصل هستند به دلیل سختی در تأمین 

مواد اولیه با مشکل مواجه هستند.
وی ادامــه داد: تعداد قابل توجهی از افــرادی که در 
صنعت پوشاک فعالیت می کنند، افراد متخصص 
و صنعتی نیستند و این ناآگاهی که در برخی مدیران 
ایــن بخش وجــود دارد، موجب شــده با مشکالت 

بیشتری مواجه باشند.
وی در خصوص چرایی عدم راه انــدازی شورای عالی 
نساجی با بیان اینکه قرار بود در دولت جدید وزارت 
نساجی داشته باشیم که به این نتیجه رسیدند این 
موضوع سخت است، عنوان کرد: قرار بر این است که 
یکی از معاونان وزیر، معاونت نساجی در وزارتخانه را 
بر عهده داشته باشد که اگر این موضوع اتفاق بیفتد 
و با توجه به ظرفیت صنعت نساجی که از صنعت 
 خـــودرو هم بسیار باالتر اســت، صنعت نساجی 

سر و سامان بهتری یافته و رشد خواهد کرد.

بررسی موانع رشد دومین صنعت اشتغال زای کشور در خراسان رضوی

گره قاچاق 
برتار و پود صنعت نساجی

خبرخبر
روزروز

استاندار:پروژههایبرزمینماندهاستانردیفبودجهملیمیخواهد
استاندار خراسان رضــوی گفت: تمرکز بیش از حد و 
تالش مدیران دستگاه های دولتی بر جذب بودجه های 
استانی از مشکالت فعلی است در حالی که باید برای 
تسریع در اجــرای پروژه ها و کارهای بر زمین مانده به 

سراغ ردیف ها و اعتبارات ملی رفت.
محمدصادق معتمدیان در گفت وگو با ایرنا با اعالم این 

مطلب افزود: یکی از مهم ترین مشکالت استان این است 
که متأسفانه دستگاه های مختلف تمام تالش خود را بر 
جــذب بودجه های استانی گذاشته اند در حالی که این 
اعتبارات کمتر از ۲0 درصد اعتبارات بودجه ای کشور است 
و بیش از ۸0 درصد اعتبارات بودجه ای کشور در اختیار 
وزارتخانه ها و سازمان های ملی است. وی اضافه کرد: اینکه 

بنشینیم تا سازمان برنامه وبودجه از محل اعتبارات استانی 
پول بدهد و سپس برویم به سراغ اجرای پروژه در حقیقت 
مدیریت پیمانکاری است به این معنا که اگر اعتبار استانی 
برسد کار می کنیم و اگر نرسد کار تعطیل می شود در حالی 
که مدیران باید تالش و پیگیری برای دریافت اعتبارات از 

محل منابع ملی داشته باشند تا کار تعطیل نشود.

استاندار خراسان رضوی با تأکید بر اینکه باید از شکاف 
بین مناطق برخوردار و کم برخوردار کاسته شود، گفت: 
براساس ساختارهای بودجه ای کشور و با شیب کنونی 
این امر ممکن نیست، بلکه باید پیگیری بــرای جذب 
اعتبارات ملی درخــصــوص خدمت رسانی به مناطق 
کم برخوردار و رشد خدمات در این مناطق صورت گیرد.

روستا
توزیع3/5میلیونلیترآبتانکری 

درروستاهاینیشابور
مدیرعاملشرکتآبوفاضالبشهرستان

نیشابورگفت:تابستانامسال3/5میلیونلیتر
آببهوسیلهتانکردر3۰٨روستایزیرپوشش

شرکتآبوفاضالبشهرستاننیشابوربابیشاز
۴٩هزارمشترک،توزیعشدهاست.

بهگزارشخبرگزاریصداوسیما،علیرضااخویان
افزود:کمبودنزوالتآسمانی،خشکشدن

منابعآبمحلی،قطعیمکرربرق،شیوعکرونا

وضرورترعایتمسائلبهداشتیوافزایش
زودهنگامگرمایهواموجبافزایشنیازآبی

بهویژهدربخشروستاهاشدهاست.
ویبااشارهبهآبرسانیبهصورتروزانهومداوم

توسطدودستگاهتانکردرمناطقروستایی

افزود:تاکنون٢٢۴تانکربه١١۰روستای
زیرپوشششهرستاننیشابوروفیروزهاعزام
شدهاست.اخویانیادآورشد:بیشترینمیزان
آبرسانیمربوطبهروستاهایبخشمرکزی
شهرستاننیشابوربا3۰هزارمشترکاست.

درحالحاضرصنایعنساجیاستانوکشوربا6۰درصدظرفیتخودمشغول
بهکارهستند،اماصنعتپوشاکبازیر۴۰درصددرحالفعالیتاست.صنایع
باالدستیفعالیتخوبیدارند،اماصنایعپاییندستیکهبهزنجیرهپوشاک
متصلهستندبهدلیلسختیدرتأمینمواداولیهبامشکلمواجههستند.

گزيدهگزيده
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س
قد

یو 
رش

  آ

باربری خورشید هشتم
 09153581596
09301898407

خاور،تخفیف مستاجران و ارگانها

ط
/1
40
51
34

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

باربری نمونه امام رضا
09152494232-32136393
09013563828-32136394

ط
/1
40
45
55

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
30
11

فوری
کیفیت وسرعت 

09155059144نگاری

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

ط
/1
40
01
13

ج
/1
40
37
16

فرهنگیا ن 
رنگ از شما اجراازما

09155039634

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 رحمتی
با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/1
40
43
09

خرید و فروش
لوازم داربست و قالب بتن
مالئی 09153050396

ط
/1
40
09
38

داربست پردیس
با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 

جاده قدیم و سنتو
36667643-09153079215

ط
/1
40
46
96

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ، آسفالت

لکه گیری حتی یک متر
09153030516 حاجی رمضانی

ط
/9
90
63
80

ایزوگام شرق ساده متری 27000
آلومینیوم دار متری 32000 

با نصب،با ضمانت،چک 3 ماهه 
09153015535

ط
/1
40
44
08

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ،لکه گیری 

حتی یک متر
09365265704 شرافتی

ط
/1
40
50
41

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/1
40
19
15

کرگیری،کاشت انواع بلت
شیارزنی و تخریب

09158022533 موسوی

ط
/1
40
40
11

تخریب فوری ساختمان   
وخاکبرداری کلیه مصالح ش��ما را 

به باالترین قیمت خریداریم 
09151104708

ج
/9
90
05
90

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
50
44

ط
/1
40
50
43

کشمیری 19
منزل 100 متری

2 طبقه، امتیازات جدا
قیمت توافقی

یا معاوضه با خودرو
09153588667

ج
/1
40
04
61

ش����اندیز
خرید وفروش
زمین ،باغ ویال

09151116733 اکرمی

ج
/1
40
50
52

فروش فوری 
شاهنامه 76

قیمت زیر فی کارشناسی 
بعدازروستامحمدآبادیک 
4650مت��ر  ب��اغ  قطع��ه 
سندآس��تانه ب��ا کارب��ری 
دارای  دوردی��وار  باغ��ی 
اس��تخر 3باب اتاق کارگر 
دارای آب برق وسیس��تم 
قط��ره ای ک��ه جم��ع ش��د 
باش��د  انبارم��ی  ودر 
روس��تای  :بی��ن  آدرس 
ی  س��تا و ر و د با آ محمد
م��دارک  هم��ه  دهش��ک 
واسنادآماده جهت گلخانه 
دامپ��روری ...زمین روبه 
رشد09151140772

ف
14
05
18
5

باغچه ارزان 
1100 متر ملکی  دور دیوار 
نیم ساعت آب قنات تانکر 
2000 لیتری نهال های سه 

ساله  روستای گلمکان 
فقط 140 میلیون تومان یا 

معاوضه
09153588667

پ
/1
40
42
53

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

کرایه خودرو

مشاورین امالکخودروهای فرسوده

رهن و اجاره
آپارتمان

خرید و فروش
خانه و ویال

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
70

ستاره شرققالیشوئی

100% اسالمی
سرویس دهی

گری به تمام نقاط شهر
رفو

32716830
32511320

33446882
37416619
36031285
38461494
32131128

ایام تعطیل09155086122

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

ط
/1
40
09
39

قالیشویی و مبلشویی 

قدس
آبکشی اسالمی با ضمانت بیمه

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

ج
/1
40
41
65

 میالدقالیشویی
3731460037649518 37339600

شستشوی اسالمی



 کاهش
 ۳۰ درصدی 

 تولید تخم مرغ 
در استان

سید حسین 
موسوی نژاد، 

مدیرعامل اتحادیه 
مرغداران مرغ تخم گذار 

خراسان رضوی به 
باشگاه خبرنگاران گفت: 

امسال به دلیل گرانی 
نرخ دان، تولید تخم مرغ 

کاهش داشته است. 
آخرین باری که دولت 
نرخ تخم مرغ را تعیین 

کرد، دی ماه 1۳99 
بود که متأسفانه 

یک نرخ گذاری 
غیرکارشناسی بود.

 تعقیب  تعقیب 
و گریزو گریز

ــل رحـــمـــانـــی    ــی ــق ع
سیدمرتضی مــدنــی فدکی 
ضمن اعــام تخلف عجیب 
یــک کارخانه شناخته شده 
تولید ظروف چینی در استان 
و برخورد تعزیراتی با متخلفان 
گفت: مدیران این کارخانه به جای وارد کردن 
مواد اولیه تولید ظروف چینی با دریافت ارزی 
معادل 156 میلیارد تومان، اقدام به وارد کردن 

محموله عظیم تلمبه بادی کرده بودند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در 
تشریح ماجرا به خبرنگار قدس گفت: چند ماه 
پیش یک پرونده واردات کاال مغایر آنچه به بهانه 
آن ارز دولتی دریافت شده به تعزیرات حکومتی 

استان فرستاده شد. 

مواد اولیه جایش را به تلمبه بادی داد! ◾
وی ادامه داد: بررسی های اولیه موضوع به این 
ماجرای تلخ اشاره داشت که مدیران یک کارخانه 
شناخته شده در استان به بهانه نیاز مبرم به 
واردات مــواد اولیه تولید برخی ظــروف چینی، 
درخواست تخصیص ارز را از نهادهای متولی 

می کنند.
سیدمرتضی مدنی فدکی بیان کــرد: در ادامه 
مدیران واحد تولیدی اعام نیاز به ارز دولتی را 
چند میلیون دالر اظهار می کنند. برهمین اساس 
دیگر مراحل کار هم طی می شود و معادل 156 
میلیارد تومان ارز دولتی )نرخ حال حاضر( برای 
وارد کــردن مــواد اولیه مــورد نیاز اعــام شده در 

اختیار واحد تولیدی قرار می گیرد.
پس از تحویل ارز دولتی، موضوع واردات کاال 
از سوی متولیان امر تحت رصد قرار داشت تا 
اینکه مشخص شد جــای واردات مــواد اولیه 

تولید ظروف چینی، محموله عظیمی از تلمبه 
بادی وارد کشور شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی بیان 
کرد: از همین رو به سرعت هماهنگی های الزم 
صــورت پذیرفت و تمامی محموله که در چند 

کانتینر قرار داشت پیش از توزیع توقیف شد.
کار به اینجا که می رسد رسیدگی دقیق پرونده در 
یکی از شعبه های تعزیرات حکومتی مشهد به 

صورت ویژه ای در دستور کار قرار می گیرد.

توقیف چند ملک  ◾
سیدمرتضی مدنی فدکی ادامه داد: باتوجه به 

مستندات موجود در پرونده و همچنین مغایرت 
کاالی وارداتی باآنچه توسط واحد تولیدی اعام 
شده بود، هیچ جایی برای توجیه این اقدام خاف 
قــانــون وجـــود نــداشــت. یکی از خــط قرمزهای 
حال حاضر تعزیرات حکومتی تخلفات حوزه 
ارزی اســت که بارها مـــوارد مشابه را از طریق 
روزنامه قدس رسانه ای کــرده ایــم، پس به هیچ 
عنوان در مقابل این گونه اقدام های خاف قانون 
کوتاه نخواهیم آمد و به متخلفان اجازه جوالن 
نمی دهیم و در مقابل تا جایی که امکان داشته 
باشد بــرای باز پس گرفتن ارز هــای دولتی تمام 

توان را به کار خواهیم بست.

این مقام مسئول در تعزیرات حکومتی خراسان 
رضوی گفت: از همین رو دیگر مراحل رسیدگی 
به پرونده واردات تلمبه به جای مواد اولیه نیز در 
دستور کار قرار گرفت و مشخص شد کارخانه 
مذکور چند ملک به نام شرکت دارد. ازهمین 
رو با قاطعیت دستور داده شد تا معادل تخلف 
صورت گرفته از اماک مذکور توقیف شود که در 
این راستا چهار سند ملکی توقیف شد تا دیگر 

مراحل پرونده نیز طی شود.

جریمه یک محتکر ◾
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان در ادامه به 
جریمه 145 میلیون تومانی یک واحد صنفی 
هم اشاره کرده و در ادامه بیان کرد: کارشناسان 
بازرسی اتاق اصناف مشهد پی بردند محموله  ای 
بیش از 11 هزار حلب روغن خوراکی توسط یک 
واحد صنفی در محلی احتکار شده و عامان 
این اقدام قصد دارند این حجم از روغن را به جای 
توزیع در شبکه تعریف شــده، خــارج از شبکه 
عرضه کنند و ســود نامشروعی هــم بــه جیب 

بزنند.
از همین رو دستور توقیف محموله داده شده و 
از بازرسان خواسته شده هرچه سریع تر پرونده 
متشکله را جمع بندی و به تعزیرات حکومتی 

ارسال کنند.
وی بیان کرد: این کار هم صورت گرفت و پس از 
آن پرونده به دقت مــورد رسیدگی قــرار گرفت. 
درنهایت عامل احتکار کاال به پرداخت جریمه 

145 میلیون تومانی محکوم شد.
 ایــن همه ماجرا نبود و فــرد متخلف ملزم شد 
11 هزارو 119 عدد حلب روغن را به قیمت قانونی 
میان مردم توزیع کند که این کار هم با نظارت 

کارشناسان صورت گرفت.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی از پرونده ای 156 میلیاردی خبر داد

 واردات تلمبه بادی 
به جای مواد اولیه کاشی!

خط قرمز
 ماجرایی که با تالش مأموران 
کالنتری معراج ختم به خیر شد

 آدم ربایی در خوی، 
دستگیری در مشهد

رحمانی   دو جوان حدود 18 ساله که پس از 
ربودن یک دختر از شهر خوی به مشهد آمده 
بودند در پی یک عملیات ضربتی پلیسی 

دستگیر شدند.
مــأمــوران کانتری معراج با دریــافــت نیابتی 
قضایی در جریان یک مورد آدم ربایی دختر 
ــرار گرفتند. وقتی ماجرا دقیق تر  15 ساله ق
مورد بررسی قرار گرفت مشخص شد دو نفر 
از اتباع خارجه عامل ایــن اقـــدام هستند و 
دختر مذکور را از شهر خوی ربوده و به مشهد 

منتقل کرده اند.
رد زنــی هــای پلیسی نشان مــی داد آدم رباها 
 بـــه هـــمـــراه فــــرد ربــــــوده شــــده در حــوالــی 
کوشک مهدی مخفی شده اند. از همین رو 
هماهنگی های قضایی صــورت گرفت و در 
پی یک اقدام غافلگیرانه آدم رباها دستگیر 
و دختر 15 ساله نیز پس از رهایی تحویل 

پدرش شد.
بررسی های دقیق تر پلیس حاکی از آن بود 
که دو فرد بازداشت شده با سوء استفاده از 
مشکات خانوادگی طعمه، دختر مذکور 
را اغفال و پس از ربــودن به مشهد منتقل 
ــزارش قــدس بــا بسته  کـــرده بــودنــد. بنابر گـ
شدن این پرونده مراحل انتقال متهمان به 
شهر مــذکــور در دســتــور کــار پلیس مشهد 
 قرار گرفته و تحقیقات تکمیلی در این زمینه

 ادامه دارد.

در شهر3
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دستگیری سارقان حرفه ای با شلیک پلیس
رحمانی   دو سارقی که پس از سرقت خــودرو هــای 
سواری آن ها را در بیابان های اطراف شهر اوراق می کردند، 

با شلیک پلیس زمینگیر و دستگیر شدند.
روز گذشته مأموران کانتری الهیه حین گشت زنی 
در مــحــدوده عملیاتی خــود بــه یــک دستگاه ســواری 
ــده بــود   پــرایــد کــه در مــنــطــقــه ای خــلــوت مــتــوقــف شـ

مشکوک شدند.
آن هــا بــرای بررسی ماجرا وارد عمل می شوند، اما دو 
ــودرو حــضــور داشــتــنــد بــه محض  فـــردی کــه داخـــل خـ
مشاهده مــأمــوران، پــای پیاده هر کــدام به طرفی فرار 
کــردنــد. آن هـــا کــه بــه دســتــور ایــســت پلیس توجهی 
نداشتند، به سمت خیابان نرگس مــتــواری شدند. 

مأموران کانتری الهیه نیز اقــدام به شلیک چند تیر 
هوایی می کنند که موجب می شود یکی از سارقان 
تسلیم شــود امــا دیگری همچنان به دستور ایست 
توجهی نداشت تا اینکه خودش را در محاصره پلیس 
دید. او برای آنکه مأمور وظیفه شناس را از دستگیری 
منصرف کند با سنگ به مرد قانون حمله ور شد و او را 

سطحی مجروح کرد اما مأمور کانتری او را هم زمینگیر 
و دستگیر کرد. با بازرسی خودرو مشخص شد هر دو 
ــوازم خــودرو مذکور  ســارق در محل سرگرم بــازکــردن ل
بودند که در حوالی خیابان امام رضا)ع( به سرقت رفته 
بود. پس از انتقال سارقان به کانتری، به 6 فقره سرقت 

دیگر اعتراف کردند.

کرونا
   پلمب 1۸۶باشگاه ورزشی در استان
1۸۶باشگاه ورزشی خراسان رضوی در 

تعطیالت کرونایی اخیر به دلیل بی توجهی به 
دستورالعمل های کرونایی پلمب شدند.

رئیس هیئت پزشکی ورزشی خراسان رضوی به 

صداو سیما گفت: با توجه به شیوع موج پنجم 
کرونا، باشگاه های ورزشی استان در نیمه نخست 

مرداد تعطیل شدند، اما 1۸۶ باشگاه  متخلف 
همچنان به فعالیت خود ادامه دادند که با آن ها 
برخورد شد.وی گفت: از ابتدای امسال حدود 

هزار و ۵۰۰بازرسی از باشگاه های استان انجام 
شد که بیش از ۸۰درصد از این موارد منجر به 

صدور اخطار شد.
گلدوزیان افزود: با بازگشایی دوباره باشگاه های 
ورزشی از چند روز گذشته، تمام باشگاه ها برای 

فعالیت ملزم به رعایت دستورالعمل های بهداشتی 
و رعایت فاصله اجتماعی هستند و با تخلفات 

برخورد می شود.حدود هزار و ۵۰۰مکان و باشگاه 
ورزشی در خراسان رضوی فعالیت می کنند که 

حدود ۷۰درصد از این تعداد مجوز فعالیت دارند.

پ
/1

40
42

52
ج

/1
40

16
03

ط
/1

40
09

71

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

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
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40
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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 
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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
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تخلیه چاه سعید 
در تمام نقاط شهرمشهد 
بنز ده چرخ و بنز ده تن 

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir
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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
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دکترمبل
مبلم��ان  ارتق��اع  درراس��تای 
مش��هدوحومه تعمیرات انواع 
وتخ��ت  ونهارخ��وری  مبلم��ان 
میش��ود  و...پذیرفته  خ��واب 
وتمامی مبلمان شما رابابهترین 
طراح��ان  توس��ط  کیفی��ت 
وب��ه  تغیی��رداده  ای  حرف��ه 
روزترین ش��کل ممکن تقدیم 
ش��ماعزیزان میگردانداگرب��ه 
دنبال جای مطمئن برای تعمیر 
مبل خود می گردید بابهترین 
و... ازابرتاپارچ��ه  اجن��اس 

دربازاربرای  جن��س  بابهترین 
وازی��ک  تعمیرک��رده  ش��ما 
س��ال تا5س��ال ضمانت کتبی 
درصورت بروزهرنوع مش��کل 
در مبل شما به صورت رایگان 
تعمیر ودوباره تقدیم شما می 

09035885878گرداند

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
برق ساختمان،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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اجناس کرایه
 مصطفی 

صفارنجیب 
صندلی،مبل،میز،ظروف  لوکس

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

38765120  - 09157775600
مطهری شمالی 

 37323700 - 09151103700

فوری-فوری
به تعدادی پیک 

موتوری جهت کار در 
آشپزخانه نیازمندیم .
تلفن تماس:37579990

3757999114
05

18
1

واز
پر

نا 
ری

آت

37604809 تضمین پایین ترین نرخ تور
کیش
قشم
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خریدارکتاب،کاغذ
وروزنامه باطله،باقیمت باال

09158012802
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خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162
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خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884
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نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره
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تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

آموزشگاه های
تخصصی

کرایه چی پیک موتوری

خرید و فروش
ضایعات

متفرقه

پرده و مبلمان

ط
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40
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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

 تمام نقاط شهر
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تاژقالیشویی و مبل شویی
شستشو به روش 100% اسالمی

38924418 
32715374
38471584
37255454
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قالیشویی 
ته���ران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای مصطفی غوریانی

 دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 12669
 به نشانی: اقبال الهوری بین 10 و 12 پ 44

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 
مراجعه و مدارک خود را تحویل بگیرند. الزم 

به توضیح اس��ت در صورت عدم مراجعه در زمان فوق یا عدم اعالم 
ش��کایت خود از مش��ارالیه، اتحادیه هیچ گونه مس��ؤولیتی در قبال 

مشکالت و ادعاهای احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09359484040
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد
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قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای علی دولت آبادی

 دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 12214
 به نشانی: پنج تن 48 شهید قربانی بین 11و13
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 

مراجعه و مدارک خ��ود را تحویل بگیرند. الزم 
به توضیح اس��ت در صورت عدم مراجعه در زمان فوق یا عدم اعالم 
ش��کایت خود از مش��ارالیه، اتحادیه هیچ گونه مس��ؤولیتی در قبال 

مشکالت و ادعاهای احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09155117995
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد
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قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای علی اصغر جبلی

 مس��ئول دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 
1278

 به نشانی: میثم بین 11 و 13 پالک 825
مش��ارالیه درخواس��ت کناره گی��ری از ش��غل 
خ��ود را دارن��د لذا از کلی��ه متعاملینی که در 
دفتر مش��ارالیه مدارکی دارند خواهش��مند 
اس��ت جهت تس��ویه حس��اب حداکث��ر ظرف 

م��دت 30 روز از تاری��خ نش��ر آگه��ی ب��ه محل 
فوق الذک��ر مراجع��ه و م��دارک خ��ود را تحوی��ل بگیرن��د. الزم ب��ه 
توضی��ح اس��ت در ص��ورت ع��دم مراجع��ه در زم��ان ف��وق ی��ا عدم 
اع��الم ش��کایت خ��ود از مش��ارالیه، اتحادی��ه هیچ گونه مس��ؤولیتی 
 در قب��ال مش��کالت و ادعاه��ای احتمال��ی بع��دی نخواه��د داش��ت.

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09151062891
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد
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  توزیع ۲۷ دستگاه 
پنل خورشیدی 
بین عشایر فاروج
فرماندار فاروج گفت:

 ۲۷ دستگاه پنل 
خورشیدی ۱۰۰وات 
بین عشایر این 
شهرستان توزیع شد. 
ابوالحسن نجفی در 
گفت وگو با ایرنا با 
بیان اینکه برای این 
تعداد پنل ۲ میلیارد 
و ۷۰۰ میلیون ریال 
اعتبار هزینه شده 
است، افزود: یکی از 
اولویت های امور 
عشایری تجهیز 
سامانه عرفی عشایر به 
پنل های خورشیدی 
و انرژی های نو است.

خارج از گود

دعوت از 
ورزشکار 
خراسان شمالی 
به اردوی تیم 
ملی راگبی 

رئیس هیئت 
انجمن های ورزش 
خراسان شمالی گفت: 
حامد شریفان، بازیکن 
شایسته راگبی استان 
به مرحله دوم اردوی تیم 
ملی دعوت شد.
علی کمالی در گفت وگو 
با ایرنا اظهار کرد: پس 
از اتمام مرحله نخست 
اردوی تیم ملی راگبی 
آقایان، با نظر و تأیید 
مربی تیم ملی نام حامد 
شریفان نیز در کنار سایر 
افراد دعوت شده به تیم 
ملی قرار گرفت.
وی افزود: اردوی تیم 
ملی از ۱۸ شهریور آغاز 
می شود و به مدت ۱۲ روز 
ادامه خواهد داشت و 
بازیکنان برای اعزام به 
مسابقات غرب آسیا 
که در کشور لبنان برگزار 
خواهد شد، آمادگی 
کسب می کنند.
کمالی با بیان اینکه 
شریفان سابقه حضور 
در تیم ملی را دارد، 
افزود: این بازیکن ارزنده 
راگبی استان در سال 
۲۰۱۵ به عنوان بهترین 
بازیکن آسیا معرفی 
شده بود.
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مریم ساالری   شیوه اظهار ارادت 
به حضرت سیدالشهدا)ع( تاكنون 
بــه اشــكــال و شــیــوه هــای مختلف 
مرسوم بوده و هست كه صرف نظر 
از شیوه های بومی و منطقه ای، رایج ترین مناسک 
ماه محرم شامل مجالس روضه خوانی، تعزیه 
یا شبیه خوانی، نقالی یا پرده خوانی، زنجیرزنی، 

نوحه سرایی و برپا كردن سفره های نذری است. 
هرچند ریشه پرده خوانی، تعزیه یا شبیه خوانی به 
قیام حضرت اباعبدهللا الحسین)ع( باز می گردد، 
اما در نحوه اجرا بیشتر تداعی گر رویارویی و مبارزه 
بین دو نیروی خیر و شر یا نیكی و بدی با یكدیگر 
است كه در ادبیات محرم به نام های »اولیا« و 

»اشقیا« ظاهر می شوند. 

ادامه دهنده راه پدر ◾
مهدی جاللیه تنها پرده خوان تربت حیدریه به 
خبرنگار ما گفت: متولد ۱3۵۵ و44 سال سن 
دارم و پس از درگذشت پدرم در سال 9۱، تاکنون 
هنر وی را ادامــه داده ام و تصور می كنم از نسل 
جوان یا میانسال تربت حیدریه تنها من این راه را 
ادامه می دهم. 3۵ سال است مداح اهل بیت)ع( 
هستم و مدت ۱۰ سال است که پرده خوانی هم 
دارم. پرده خوانی را از پــدرم مرشد میرزاعباس 
جاللیه که از پرده خوانان باتجربه بود آموختم، 
پدرم در قید حیات نیست ولی پرده ای را برای من 
به یادگار گذاشته که حدود ۱۱۰ سال قدمت دارد. 

وی اظهار كرد: در این پارچه ها از رنگ گیاهی 
استفاده می شده كه ماندگاری آن را زیاد كند 
و در تمام پرده ها اغلب 7۲ تصویر یا مجلس به 
عدد قهرمانان كربال وجود دارد كه موضوعات آن 
نیز به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به واقعه 
عاشورا مرتبط است. جاللیه گفت: عالوه بر آن، 
تصاویر اشقیا نظیر شمر، ابن سعد و ابن زیاد 
نیز در ایــن پــرده هــا بــه چشم مــی خــورد و یک 
پرده خوان زمانی كه قصد دارد از رنج و مصیبت 
امام حسین)ع( و یارانش سخن بگوید با لحنی 
مالیم و با سوز و گداز )گونه ای از مداحی( آن را 
اجرا می كند و در مقابل زمانی كه بنا بر توصیف 
اشقیا باشد، با لحن خشن و مستبدانه )بحر 

طویل( سخن می گوید. 

هنری که نباید فراموش شود ◾
وی كه هنرمند تئاتر نیز هست، از مسئوالن 
اجرایی خواست نسبت به هنر پرده خوانی توجه 
بیشتری داشته باشند تا این هنر به فراموشی 
سپرده نشود. درحــال حاضر در تربت دو نفر 
با این هنر آشنایی دارنــد، من و مرشد رجبعلی 
صالحی که ایشان دیگر به دلیل کهولت سن 

فعالیت نمی کنند. 
جاللیه بیان کــرد: تا به حال در چهار سوگواره 
ــرده ام، در اســتــان حـــدود هشت نفر  ــ شرکت ک
پرده خوان داریم که 6 نفر آنان دیگر از کارافتاده 
شدند. در پــرده خــوانــی تمثال شخصیت های 
نقش بسته در پرده، مستمعین را از همان ابتدا 
جــذب مجلس می کند به 

نحوی که خود را همراه در قصه می بینند.
وی بیان می کند: درخــواســت من از مسئوالن 
فقط این است به این هنر و دیگر هنرها قدری 
بها دهند،چراکه در این دو سالی که کرونا بوده 
واقعاً روزهای سختی برای ما که این هنر و هنرهای 
نمایشی را داشته ایم، بوده است، ضربان قلب 
»پــرده خــوانــی« تربت حیدریه در ایــام کرونا به 

شماره افتاده است.

اطالعاتی از پرده خوانان ثبت نشده است ◾
محمد حـــســـن زاده، مــدیــر پیشین فرهنگ و 
ارشــاد اسالمی شهرستان تربت حیدریه نیز 
به خبرنگار ما گفت: تاكنون بانک اطالعاتی در 
زمینه پرده خوانی و نقالی در این شهرستان شكل 
نگرفته و فقط نام افرادی كه توسط مركز هنرهای 
نمایشی مورد قدردانی واقع شده اند، در بولتنی به 
ثبت رسیده است.  وی اظهار كرد: چند سال پیش 
با همكاری انجمن هنرهای نمایشی و حمایت 
شهرداری و شورای شهر، پرده خوانی را برگزار كرده 
و سعی داشتیم ادامه دهیم، ولی به سبب ادامه 
نداشتن حمایت ها و كمبود منابع مالی، این امر 
انجام نشد. در این زمینه باید همگرایی بیشتری 

بین اداره ها و سازمان ها انجام شود.
گفتنی است از نسل بزرگ هنرمندان پرده خوان 
و نقال تربت حیدریه اینک فقط دو نفر باقی 
مانده و هیچ نشانی جز واگویه های مردم از دیگر 

پرده خوانان این منطقه موجود نیست.

گفت وگو با پسر مرشد میرزا عباس جاللیه

آخرین پرده خوان تربت

طمه  فا
ســیــدآبــادی، 

بافنده فرش و تابلوفرش 
است. او در این رشته تدریس هم می کند؛ وی 
دربــاره فعالیتش در این حوزه می گوید: حدود 
۲۰ ســال در ایــن حــوزه فعالیت دارم، تا وقتی 
کرونا نبود، وضع بهتر بود و درآمد نسبتاً خوبی 
داشت، اما کرونا روی کار ما هم تأثیر گذاشته و 
موجب شده درآمد ما مثل بسیاری از کارهای 

دیگر کم شود.
ــرش و تــابــلــوفــرش در گفت وگو  ــن بــافــنــده ف ای
بــا ایسنا افـــزود: مــن در چند نمایشگاه هم 
شرکت کرده ام و در رباط شاه عباسی نیشابور 
غرفه دارم و بیشتر کارهایی که انجام می دهم 
سفارشی است، هم برای تاجران فرش تبریز 

و هم در 
خود نیشابور 
مشتری دارم اگرچه به 
صورت مستقیم صادراتی نداشته ام اما پیش 
از شــیــوع کــرونــا توریست ها کــه بــه نیشابور 
می آمدند، آثار مرا می دیدند و خرید می کردند. 
به یاد دارم از توریست های آمریکایی، برزیلی، 
آمریکای جنوبی و ایتالیا مشتری داشته ام 
اما در زمان فعلی من طرح های تبریز را تولید 

می کنم.
وی ادامــه داد: واسطه ها کــار را از ما می خرند 
و به دلیل اینکه تــوان مالی و ارتباطات ایشان 
بهتر اســت می توانند صــادر کنند و بهتر این 
تولیدات را به فروش برسانند. کارهای من فروش 
مستقیم ندارند و بیشتر تولیداتم را به همکاران 

و واسطه ها می فروشم و آن ها به دست مشتری 
می رسانند که در این بین متأسفانه سود کالن 

نصیب آن ها می شود.
سیدآبادی در ادامه به مشکالت و چالش های 
کار بافندگی پرداخت و گفت: مشکل نخست 
بافندگان بیمه است؛ متأسفانه از هر بهانه ای 
بــرای قطع بیمه بافندگان استفاده می شود 
برای مثال بیمه خودم که ۸ یا 9سال پرداخت 
ــودم به  کــردم؛ چــون دو روز به مسافرت رفته ب
ایــن بهانه که حضور نداشتم بیمه ام را قطع 
کردند در صورتی که من حدود ۲۰ سال است 
با پرزهای قالی زندگی می کنم، البته فقط برای 
من این اتفاق نیفتاد بین بافندگان و همکارانم 
نیز هستند کسانی که به هر بهانه ای بیمه شان 

را قطع کردند. 

صنایع دستیصنایع دستی

 در گفت وگو با یک بافنده نیشابوری
 مطرح شد

از سود کالن 
واسطه ها  

تا سهم ناچیز 
بافندگان

مردان آسمانی

میراث

کافه هنر

 نام شهید : ستوان سوم عبدهللا الهی
 تاریخ تولد : ۱3۵۱/۰۱/3

 محل تولد : خراسان رضوی- تربت حیدریه
 تاریخ شهادت : ۱3۸۵/۱۲/۰7

محل و نحوه شهادت : خراسان رضوی 
هنگ مرزی تایباد درگیری با اشرار

زندگی نامه : 
شهید الهی در ســوم فــروردیــن مــاه ســال ۱3۵۱ 
در خانواده ای مؤمن و متدین و در شهرستان 
تــربــت حــیــدریــه چشم بــه جــهــان گــشــود. این 
مرزدار غیور در دوران طفولیت از فضای معنوی 
و دینی خانواده بهره مند شد و با همین روحیه 
و شور و عشق انقالبی به استخدام ناجا درآمد 
و در منطقه مـــرزی خــراســان رضـــوی مشغول 

خدمت شد. 
صالبت محکم و عــزم انقالبی او عرصه را بر 
اشـــرار مسلح و قاچاقچیان تنگ کـــرده بود 
ــراری کــه قصد  و نــام بلندش لــرزه بــرانــدام اشـ
ورود به مرزهای خراسان رضــوی را داشتند، 
ــداخــت. ســرانــجــام در هفتمین روز از  مــی ان
اسفند ماه سال ۱3۸۵ در محور تایباد به خواف 
در حین انجام مأموریت با اشــرار مسلح که 
قصد ورود به کشور و ایجاد ناامنی را داشتند 
درگیر شده و به فیض عظیم شهادت رسید؛ 
از این شهید واالمقام یک پسر و چهار فرزند 

دختر به یادگار مانده است.

بازخوانی کتیبه های مسجد 
جامع تاریخی گناباد

رئــیــس اداره مــیــراث فرهنگی، گــردشــگــری و 
صنایع دستی گناباد گفت: یکی از هنرمندان 
گنابادی به تازگی موفق به خوانش صحیح سه 

کتیبه مسجد جامع تاریخی این شهر شد.
علیرضا شناسایی در گفت وگو با ایرنا افــزود: 
امــیــن ســلــطــان خــواه از هــنــرمــنــدان گــنــابــادی، 
کتیبه های ســـردر ورودی و دو کتیبه داخلی 
ــوان و شبستان مسجد  شامل ضلع شرقی ای
جامع تاریخی این شهرستان که به خطوط نسخ 

و کوفی نگارش شده است را خوانش کرد.
وی ادامــه داد: مسجد جامع تاریخی گناباد 
از بناهای ارزشمند دوره خوارزمشاهیان و از 
شاهکارهای تاریخی خراسان رضوی است که 
با بیش از ۸ قرن قدمت در منطقه ای موسوم به 
قصبه شهر واقع شده است و از امتیازات مهم 
آن می توان به وجود کتیبه های نسخ و کوفی و 
آجرکاری های زیبا یاد کرد که بر اطراف ایوان قبله، 

شبستان و سردر ورودی آن نقش بسته است.
رئــیــس اداره مــیــراث فرهنگی، گــردشــگــری و 
صنایع دستی گناباد گفت: این اقــدام که برای 
نخستین بار توسط این هنرمند گنابادی انجام 
شــده، نقطه عطفی در شناسایی فرهنگی و 
هویت و کتابت کتیبه های این اثر فاخر تاریخی 

است.
این هنرمند گنابادی که دارای رتبه های برتر در 
سطوح ملی و بین المللی در عرصه های فرهنگی 
و هنری از جمله نشان ملی و گواهینامه درجه 
یک هنری است، گفت: در کتیبه تاریخی سردر 
ورودی مسجد جامع تاریخی این شهرستان به 
خط نسخ عبارت های یا هللا، الرئوف، الرقیب و 
الرحیم نقش بسته که پیش از این تصور می شد 
این عبارت بسم هللا الرحمن الرحیم است و با 
این مضمون به اشتباه در برخی از کتاب ها درج 

شده بود.
ــزود: عبارتی که در ضلع  امین سلطان خواه اف
شرقی ایــوان مسجد جامع تاریخی گناباد به 
خــط کــوفــی درج شــده عــبــارت »عــمــل نیکپی 
شهابی البنا غفرهللا له« آمده است که پیش از 
این به اشتباه در دایره المعارف بناهای تاریخی 
این عبارت »عمل نیکی شهابی« ذکر شده بود.

وی ادامه داد: در این کتیبه نام »نیکپی شهابی« 
به عنوان معمار و سازنده اصلی مسجد جامع 
تاریخی گناباد ذکر شده و این عبارت به معنای 
آن است که »این بنا کار نیکپی شهابی است که 

غفران و رحمت الهی بر او باد«.
این هنرمند گنابادی گفت: در سومین کتیبه 
مسجد جامع تاریخی گناباد که به خط کوفی 
و برای نخستین بار خوانش شده است عبارت 
»الــرحــمــن، الــرحــیــم ادخــلــوهــا بــســالم آمنین 
محمد« نقش بسته و بقیه عبارت زیر گچبری 

مرمت اثر تاریخی قرار گرفته است. 
سلطان خواه افزود: مسجد جامع تاریخی گناباد 
دارای تعداد دیگری کتیبه و بیشتر به خط کوفی 

است که تاکنون خوانش نشده است.

سرپرست اداره کــــل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی خراسان 

ــاره بـــه مــرمــت و  ــ شــمــالــی بـــا اشـ
ــای  ــی حــمــام روســت ــرای ــی ــازپ ب

پیرشهید شیروان، از رونق 
و احــیــای ایــن اثــر تاریخی 
ــا راه انــــــــــــــدازی خــانــه  ــ بـ
صــنــایــع دســتــی در ایــن 
مــحــل خــبــر داد. علی 
مستوفیان اظهار کرد: 
با همکاری بخشداری 
و دهـــیـــاری روســتــای 
پیرشهید شـــیـــروان، 
برای نخستین بار خانه 
صنایع دستی روستایی 
در مــحــل اثـــر تــاریــخــی 

حمام پیرشهید راه اندازی 
شده و در اختیار هنرمندان 

و صنعتگران این روستا قرار 
می گیرد. بنای تاریخی حمام 

خزینه روستای پیرشهید شیروان، 
مربوط به دوره قاجاریه اســت که با 

معماری ویژه اسالمی ایرانی ساخته شده 
و در سال ۱3۸۲ ثبت ملی شد.

مرمت حمام تاریخی روستای 
پیرشهید شیروان 

مـــدیـــرکـــل اوقــــــــاف و امـــــــور خــیــریــه 
خــــراســــان جــــنــــوبــــی از اجـــــــرای 
چهاردهمین مرحله رزمــایــش 
مواسات و کمک های مؤمنانه 
با عنوان »شمیم حسینی« 

در استان خبر داد.
حــــجــــت االســــالم پــرویــز 
بخشی پور در گفت وگو 
با فارس اظهار کرد: این 
طـــرح بــا هـــدف تعظیم 
ــنــی،  شـــعـــائـــر حــســی
تــرویــج فرهنگ وقــف، 
ــیــات واقــفــان  ــرای ن ــ اجـ
خیراندیش و همچنین 
ترویج روحیه مواسات، 
همدلی و کمک مؤمنانه 
بـــه اقـــشـــار کـــم بـــرخـــوردار 
برگزار می شود. بخشی پور 
مــطــرح کـــرد: در ایـــن مرحله 
4هزار و 4۰۰ بسته معیشتی به 
ارزش یک میلیارد و 3۲۰ میلیون 
تومان بین نیازمندان استان توزیع 
خواهد شد و هر بسته شامل برنج، روغن، 

رب گوجه فرنگی، حبوبات و چای است.

 عطر »شمیم حسینی« 
در خراسان جنوبی پیچید

مقدم          سید عمادالدین حسنی برقعی)مبرقعی( 
معروف به عماد خراسانی از نـــام آوران شعر و غــزل  و 

قصیده سرای مشهور ایران معاصر به شمار می آید. 
عماد خراسانی متولد بهار ۱۲99 شمسی 

در روستای کاهوی شهرستان مشهد 
ــــدرش »ســیــد محمدتقی  اســــت. پ

از صاحب منصبان  معین دفتر« 
ــادرش  ــوی و مـ ــدس رضــ آســتــان قـ
ــام داشــتــنــد.  ــی حــرمــت« نـ ــی ب »ب
گفته شده نسب عماد به احمدبن 
موسی مبرقع و در انتها بــه امــام 

محمدتقی)ع( می رسد.
عماد در سه سالگی مــادرش و در 

6 سالگی پــدرش را از دست داد و 
ازآن پس تحت سرپرستی پدربزرگ 

و مادربزرگ رشد کرد. او از 9 سالگی 
بــا تشویق دایــی خــود، شعرخوانی و 

ــرودن شعر را آغـــاز کــرد و در جوانی  سـ
بــا تخلص »شاهین« یــا »شــاخــص« شعر 

می گفت و سپس تخلص »عماد« را که فریدون مشیری 
برایش انتخاب کرده بود، برگزید.

عماد یک بار ازدواج کرد، اما همسرش هشت ماه 
بعد درگذشت. او از سال ۱33۱ به تهران رفت. 
فرزندی نداشت و تا آخــر عمر تنها 
زندگی کـــرد.  در دوره ای که 
غزل در ادبیات 

ما شرایط خاصی داشــت و به سکون و سرگردانی 
رسیده بود، محمدحسین شهریار، محمدحسن رهی 

معیری و عماد خراسانی، هر یک با زبــان و بیان 
خــاص خــود، در پــی غــزل اصیل و سنتی 

رفتند. در این  بین عماد با حفظ ساختار 
و استحکام شعر کهن، حاالتی را ارائه 

می دهد که قابل توجه است و درد 
جامعه امــروز را می شناسد. نکته 
مهم در غزل عماد، تجلی دردها، 
نــاراحــتــی هــا و ســرخــوردگــی هــایــی 
است که او در زندگی خود با آن ها 

روبه رو بوده است.
دیـــوان اشــعــار عماد خراسانی با 
مقدمه ای از مهدی اخــوان ثالث، 
که دوست نزدیک عماد بود، بارها 

تجدید چاپ شده است. 
برخی شعرهای عماد به ضرب المثل 

ــده و چــنــد نــســل از الیــه هــای  بـــدل شـ
مختلف مردم ایران، از شاعران نوآور گرفته 

تا کسانی که با ادبیات مکتوب معاصر آشنایی چندانی 
نــدارنــد، عــواطــف و احساسات و حــاالت خــود را با 

تکرار بیتی از عماد بیان می کنند که در حافظه 
ــان نقش بسته اســت. عماد خراسانی  آن

پس از یک دوره بیماری، ۲۸ بهمن 
۱3۸۲ در ۸۲ سالگی در تهران 

درگذشت.

»عماد خراسانی« شاعر لحظه ها

نام آوران خراسان

افقی ◾
ــاع مـــقـــدس از  ــ ــ  ۱. کــتــابــی دربـــــــــاره ی دف
»اســمــاعــیــل فــصــیــح« ۲. ثـــابـــت کـــردن 
ــاش - پــدر عــرب 3. پسوند  – زنــگ آمــاده ب
 شــبــاهــت - یـــابـــنـــده - پـــارســـنـــگ تــــرازو

 4. تصویر افقی مجموعة ساختمانی زمین 
یا جزییات ساختمان - گریختن – عنصری 
بــا عــدد اتمی ۲۸ در جــدول تناوبی ۵. نام 
دخترانه وطنی – سرب ها - صدمترمربع 
6.سرزمین بلقیس – وعده گاه – صدق گفتار 
 7. صفت گربه – جامه درویش – پشت سر
ــد –  ــدیـ ــای شـ ــرمــ ــر – ســ ــ  ۸. مــخــفــف اگـ
ــع  عــنــصــر شــیــمــیــایــی کـــم حـــرف – مــداف
ــزاری رســـمـــی کــویــت  ــرگـ ــبـ ــبــالــی 9. خـ فــوت
 – اولـــیـــن مــــوذن اســــالم – پــارچــه فــروش
 ۱۰. فیل عظیم الجثه مــودار ماقبل تاریخ – 
گیاه رنگرزی – برصورت آقایان بجویید ۱۱. 
توگوشی – تیرانداز – ذره دارای بار مثبت 
ــدن -  الکتریکی ۱۲. بــن مــضــارع از رســان

مالطفت - خدای شاهین گورستان ، تاریکی 
و زوال در اساطیر مصر باستان ۱3.»درآن« 
تازی – وسط - یازده ۱4. شهر پرفروغ – آکنده 
– استانی تازه تاسیس در همسایگی تهران 
۱۵. صــوفــی و عـــارف قــرن 7و9 کــه سلسله 

نعمت اللهی منتسب به وی است
عمودی ◾

 ۱. ناشکر – کسی که سربار سفره و غذای 
ــاشــد ۲. مــانــنــد – شــهــر ارگ –  ــران ب ــگـ دیـ
فرومایه – غــوزه پنبه 3. مایه حیات – ماده 
ــت پــرشــاخ و بــرگ  پـــرکـــردن دنــــدان – درخــ
جنگلی 4. بخش پایینی کــوه – پرحرفی – 
 روکــشــی بـــراق بـــرای ســاخــت کیف و کفش

 ۵. پـــرده دری – دست کشیدن – حــرف دوم 
یونانی – قهرمان سرزمین ترویا 6. پیشرفت 
– نگاه خیره – چندین منبع 7. روبند زنان 
ــازی الکترونیکی باسابقه – عزیز  تــرک – ب
عرب ۸. از زبان های برنامه نویسی رایانه ای 
 – صوت درد – نوعی حلوا – غذای مجردی

 9. مخفف شاه – کارمندی که کارش نوشتن 
است - زشت ۱۰. نوباوه – بچه می کشد – 
درس نوشتنی ۱۱. محل عبور – تکیه کالم 
مشهدی – چه بسیار - مزمار ۱۲. اشــاره به 
جمعی دور – از احشام - اسباب ۱3.مقروض- 
اولین رئیس جمهور کشور اندونزی - رایحه 
۱4. مظهر سیاهی – تیغ موکت بری – حیات 
– نام پسرانه فرنگی ۱۵.گیاه سنبل الطیب – از 

انواع دوگانه فالوده

جدول     8179
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15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
 

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