
شناسایی 6 مبتال به کرونای انگلیسینباید به کمتر از لغو تمامی تحریم ها راضی شد
در گفت وگو با سخنگوی ستاد مقابله با کرونای خراسان رضوی مطرح شدآیت اللّه علم الهدی: 

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: طبق 
به کمتر  نباید  انقالب  رهنمودهای رهبر معظم 
آیت الله  شــد.  راضــی  تحریم ها  تمامی  لغو  از 
سیداحمد علم الهدی در خطبه های نماز جمعه 
رضـــا)ع(  امـــام  در حــرم مطهر حــضــرت  مشهد 
افزود: طبق نظر رهبر معظم انقالب، همان زمان 
که آمریکا از برجام خارج شد، ایران هم باید از 

آن خارج می شد...

 هشدارها هر روز نسبت به شیوع ویروس کرونا 
به خصوص نوع انگلیسی آن در کشور بیشتر و 
بیشتر می شود. در خراسان رضوی که تا اواخر 
نبود  انگلیسی  کرونای  از  خبری  گذشته  هفته 
مواردی از مثبت شده های این ویروس به ثبت 
زمره  در  نیز  و خراسان رضوی  تا مشهد  رسید 
بگیرند.  قــرار  انگلیسی  کرونای  به  ــوده  آل نقاط 

گرچه کارشناسان حوزه... .......صفحه 2 .......صفحه 4 

تمهیدات کرونایی سفر به مشهد در نوروز ۱۴۰۰
پدیده فال های مجازی در روزهای 

کرونایی رونق گرفته است

راز دروغ های 
دوست داشتنی 
مزرعه داران قهوه!

رئیس شورای قضایی 
خراسان رضوی خبر داد

کاهش آمار موجودی 
پرونده های طالق 

در محاکم

.......صفحه 4 

.......صفحه 3 
.......صفحه 2 

بازدید میدانی و جلسه 
چهار ساعته مدیران استانی و 
شهری برای حاشیه شهر مشهد

آغاز بازآفرینی 
شهری در شهرک 

شهید رجایی
شهید  شــهــرک  مشکالت  و  کمبودها  بــه  رســیــدگــی 
رجایی مشهد به عنوان یکی از مناطق حاشیه نشین 
این کالنشهر در قالب طرح بازآفرینی شهری به همت 
استاندار خراسان رضوی و مدیران دستگاه های اجرایی 
آغاز شد.به گزارش روابط عمومی استانداری خراسان 
رضوی؛ استاندار و سایر مدیران دستگاه های مربوط پس 
از بازدید از  شهرک شهید رجایی مشهد؛ در جلسه ای 
که به مدت چهار ساعت در محل استانداری خراسان 
رضوی به طول انجامید، رفع کمبودها و معضالت این 
شهرک را مورد بحث و بررسی قرار دادند.در این جلسه 
رفع مشکالت ساخت  بــرای  معتمدیان  محمدصادق 
مشهد  رجایی  شهید  شهرک  منطقه  در  بیمارستان 
با وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و چند نفر 
دیگر از مسئوالن مرتبط عالی رتبه در تهران به صورت 

تلفنی گفت وگو کرد و...

مدیرکل میراث  فرهنگی خراسان رضوی تشریح کرد

.......صفحه 2 

قهوه که جوش می آید، در فنجان سفید کوچک همیشگی 
برای خودم قهوه می ریزم، پس از نوشیدن، متوجه ته مانده 
قهوه می شوم که با کمی دقت می توان آن را به اشکال مختلفی 

تشبیه کرد. پرنده، کوه، قلب...

راه  بهترین  گفت:  خراسان رضوی  قضایی  شــورای  رئیس 
حمایت از حقوق زنان و کودکان در جامعه، تالش در جهت 
استحکام بنیان خانواده است و در این زمینه نیازمند یک 

رناعزم همگانی از سوی همه نهادها...
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موسس�ه تربیت بدنی آس�تان قدس رضوی در نظر دارد بوفه داخل مجتمع آبی بانوان  
ش�ماره دو واقع بلوار خیام و دو بوفه مواد غذایی و همچنین فروش�گاه لوازم ورزشی 
مس�تقر در محوط�ه موسس�ه و همچنین زمینهای ورزش�ی تنی�س خاکی واق�ع در بلوار 
فردوس�ی نبش تقاطع خیام را بص�ورت منفردا یا مجموع ، به اف�راد حقیقی یا حقوقی 
واجد ش�رایط واگذار نمای�د . لذا از متقاضی�ن دعوت می گردد از تاریخ انتش�ارآگهی 
حداکثر لغایت 1399/12/18 جهت بازدید و دریافت اس�ناد مزایده و تحویل پیش�نهاد 
قیمت به آدرس مشهد ، بلوار فردوسی ، نبش تقاطع خیام ،ساختمان اداری سردار شهید 
س�لیمانی ، واحد دبیرخانه مراجعه و یا با ش�ماره تلفنهای 37672236 و  37618004-5 

تماس حاصل فرمایند .

مزایده اجاره بوفه های  محوطه و بوفه داخل مجتمع آبی شماره دو)بانوان(  
،اجاره فروشگاه لوازم ورزشی و اجاره زمینهای تنیس خاکی موسسه تربیت بدنی 

آستان قدس رضوی

موسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده شرکت گروه همکاران نیارش طرح 

سهامی خاص- شماره ثبت 28793
 شناسه ملی 10380440622

بدینوس��یله از کلیه س��هامداران ش��رکت گروه 
هم��کاران نی��ارش طرح دع��وت می ش��ود تا در 
جلس��ه مجمع عمومی عادی بط��ور فوق العاده که 
در روز 5ش��نبه 99/12/14 س��اعت 9 صب��ح ب��ه 
آدرس بین بلوار کالهدوز 17 و عطار پالک 348 
طبقه دوم تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:
انتخاب مدیران و اعضای هیئت مدیره و انتخاب 
بازرس و روزنامه کثیراالنتشار و تغییر آدرس 

شرکت
 مدیرعامل 

ع 9
91
23
31

 )) اطالعیه آگهی مزایده ((
موقوفه " غالمحس��ین دس��ت فروش" درنظر دارد یکی از رقبات مس��کونی خود را به مدت یك س��ال از طریق مزایده 

کتبي به اجاره واگذارنماید.

متراژ)مترمربع(عنوانرديف
پايه کارشناسی 
آدرس محل)اجاره ماهیانه(

يک باب منزل 1
امام خمینی 14 - کوچه ورزنده6.500.000 ريال261مسکونی

بلوار پیروزی  20 - بین حق شناس 3 و 17.500.0005 ريال40يک دربند مغازه2

خیابان طبرسی60.000.0005 ريال5 /28يک دربند مغازه3

متقاضیان جهت کس��ب اطالعات بیش��تر می توانند به اداره اوقاف واقع در میدان تختی،خیابان آبکوه،مقابل پمپ بنزین س��عد 
آباد،اداره اوقاف ناحیه یک واحد اجارات مراجعه و یا با شماره تلفن 38439451 تماس حاصل نمایند.

مهلت شرکت در مزایده تا پایان ساعت اداری روز شنبه مورخ 16 /12 /1399 می باشد.  پاکت های مزایده در روز یکشنبه مورخ 
17 /12 /1399 ساعت 12 ظهردر محل اداره اوقاف ناحیه یک با حضور اعضای کمیسیون مزایده بازگشایی خواهد شد. ,ع

99
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3

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت 
تولیدی شن وماسه مقاوم شرق)سهامی خاص(

به شماره ثبت 24788

دعوت ب��ه عمل میاید تا در جلس��ه مجمع 
عمومی فوق العاده ش��رکت در س��اعت 10 
م��ورخ 1399/12/23 ب��ه نش��انی مش��هد 
پ��الک   6 و   4 صب��وری  بی��ن  احمدآب��اد 

2/8تشکیل میشود حضور بهم رسانند.
دس��تور جلس��ه:انتخاب هیئ��ت مدیره و 

مدیر عامل وبازرسین شرکت.
 مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

 احسان غنی سلماسی
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ش��هرداری درگز درنظر دارد تعداد یکباب مغازه جنب ایس��تگاه 
آتش نشانی خود را از طریق تجدیدمزایده بصورت اجاره واگذار نماید .

 تلفن تماس جهت کسب اطالعات بیشتر : 46232801
                                                                                                    رمضان یزدان پناه- شهردار درگز 
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آگهی تجدید مزایده 



در گفت وگو با سخنگوی ستاد مقابله با کرونای خراسان رضوی مطرح شد

شناسایی 6 مبتال به کرونای انگلیسی
هاشم رسائی فر: هشدارها هر روز نسبت 
ــروس کرونا به خصوص نوع  به شیوع وی
بیشتر  و  بیشتر  کشور  در  آن  انگلیسی 
اواخر  تا  می شود. در خراسان رضــوی که 
هفته گذشته خبری از کرونای انگلیسی 
نبود مواردی از مثبت شده های این ویروس 
به ثبت رسید تا مشهد و خراسان رضوی 
نیز در زمره نقاط آلوده به کرونای انگلیسی 

قرار بگیرند.
این  بر  حــوزه سالمت  کارشناسان  گرچه 
زیــادی بین کرونای نوع  باورند که تفاوت 
چینی و انگلیسی آن وجود ندارد اما آنچه 
کرونای انگلیسی را خطرناک تر جلوه می دهد 
سرعت شیوع آن و نیز درصــد باالتری از 
مرگ و میر در گرفتار شده های این ویروس 
 است. راه های پیشگیری اما همان رعایت 
ــت؛ استفاده  شــیــوه  نــامــه  هــای ســابــق اسـ
رعایت  و  دســت هــا  شستن  مــاســک،  از 

فاصله گذاری اجتماعی. 
اعــالم مسئوالن بهداشتی خراسان  طبق 
رضوی تاکنون تعداد 6 نفر از مبتالیان به 
کووید19 آزمایش هایشان کرونای انگلیسی 
این  را مثبت نشان داده اســت هر چند 

تعداد تا دیروز بعدازظهر ثابت مانده است 
اما به گفته دکتر قلیان، سخنگوی ستاد 
استانی مقابله با کرونا ثابت ماندن در عدد 
6 به این معنا نیست که افراد دیگری گرفتار 
کرونای انگلیسی نخواهند شد چون با ثبت 
همین تعداد مشخص است که کرونای 
انگلیسی در حال چرخش در بین مردم 

استان است.
باشند هر  مــردم هوشیار  مــی افــزایــد:  وی 

عالمتی از کرونا را کرونای انگلیسی فرض 
کنند چون از 6 مورد مثبت شده تا به امروز 
)دیروز( یک نفر خارجی بوده، یک نفر هم با 
او ارتباط داشته و چهار نفر دیگر نه خارجی 
بودند و نه با خارجی ها ارتباط داشتند که 
این نشان دهنده این است که باید بیشتر 

مراقب بود.
ــه شــروع  ب واکــنــش  قــلــیــان همچنین در 
در  سفر  ــرای  ب قطارها  بلیت  پیش فروش 

نوروز به مشهد اظهار کرد: به جهت اینکه 
پــالک هــای  مشهد  شهر  ورودی هـــــای  در 
غیربومی کنترل می شود برخی با استفاده 
از قطار، هواپیما یا اتوبوس به مشهد سفر 
می کنند و چون سامانه های فروش بلیت 
به سامانه ماسک متصل است در صورتی 
فهرست  در  بلیت  درخواست کننده  کــه 
مثبت شده های کرونا در 48 ساعت قبل از 
درخواست بلیت باشد به وی بلیت فروخته 
نمی شود باز هم می توان از سفر این افراد 
از  بلیت  پیش فروش  امــا  ــرد،  ک جلوگیری 
اکنون برای نوروز کمی ما را نگران کرده است؛ 
چرا که شاید درخواست کننده اکنون کرونا 
 نداشته باشد اما زمان سفرش که حداقل 
20 روز آیــنــده خــواهــد بــود چــه تضمینی 
وجــود خواهد داشــت که تستش منفی 
باشد. به همین جهت باید در این مورد 
چاره اندیشی شود که یا زمان ورود تست از 
آن ها گرفته شود یا اینکه در جلسات آینده 
که برای سفرهای نوروزی برگزار می شود در 
این خصوص تصمیم گیری شود. به نظر 
می رسد همه چیز درباره سفرهای نوروزی 

هفته پیش رو مشخص شود.

توسط ایران خودرو خراسان انجام شد

توزیع هزار و 200 بسته اقالم غذایی 
در گام دوم رزمایش کمک مؤمنانه

گــام دوم رزمایش  ایـــران خـــودرو خــراســان در  شرکت 
مواسات، همدلی و کمک مؤمنانه هزار و 200 بسته 
اقالم کمک معیشتی را در قالب کمک های مؤمنانه 
تهیه و بــرای توزیع در مناطق محروم اطــراف مشهد 

ارسال کرد.
ــران خــودرو خــراســان؛ در  ــط عمومی ای به گــزارش رواب
مــراســمــی کــه هــمــزمــان بــا مــیــالد بــاســعــادت حضرت 
امیرالمؤمنین علی)ع( برگزار شد، پیام فرشاد مقیمی؛ 
قرائت  هــم  ــودرو  خـ ــران  ایـ صنعتی  گـــروه  مدیرعامل 
این پیام آمده بود: گروه صنعتی  از  شد. در بخشی 
ایران خودرو در سال 1399 در كنار فعالیت های ذاتی 
خود كه همانا تحقق جهش تولید، تعمیق خودكفایی 
و بی نیازی از منابع خارجی و همچنین ارتقای تنوع 
مشتریان  رضایت  راستای  در  محصوالت  كیفیت  و 
اجتماعی  مسئولیت های  به  اســت،  جامعه  آحــاد  و 
ــر افــتــتــاح مــدرســه در  خـــود هــم پــرداخــت و عـــالوه ب
از  مسئوالنه  خرید  و  بلوچستان  و  سیستان  استان 
تولیدكنندگان داخلی، در چند نوبت نسبت به ارائه 
اهــدای  نیز  و  نیازمند  اقــشــار  بــه  مؤمنانه  كمك های 
بسته های بهداشتی به ساكنان جامعه محلی اقدام 
كرد که توزیع هزار و 200 بسته اقالم کمک معیشتی 
راستای  در  نیز  خــراســان  ــران خــودرو  ای توسط شركت 

تداوم این برنامه هاست. 
مجلس  نماینده  هاشمی،  قــاضــی زاده   سیداحسان 
شورای اسالمی نیز در این مراسم ضمن تبریک والدت 
حضرت علی)ع( و روز پدر گفت: تقارن این مراسم با 
والدت حضرت علی)ع( و روز پدر ترجیع بند زیبایی به 
وجود آورده است؛ این مراسم نشان از ایفای صحیح 
نقش پدری در شرکت ایران خودرو خراسان دارد که در 
شرایط سخت اقتصادی، امنیت شغلی مناسبی برای 
کارکنان ایجاد شده است که نه تنها نیرویی تعدیل 
نشده بلکه بیش از 200 نیروی جدید نیز استخدام 
رونق  توسعه،  ایجاد  با  پــدرانــه  ایــن نقش  و  شــده انــد 
اقتصادی و تهیه و اهدای همین کمک های مؤمنانه در 

منطقه گسترش یافته است.
بیژن زاهدی فرد، مدیرعامل شرکت ایران خودرو خراسان 
نیز توزیع هزار و 200 بسته اقالم غذایی را لبیکی دوباره 
به فرمایش رهبر معظم انقالب عنوان کرد و افزود: در این 
مرحله هزار و 200 بسته شامل مواد غذایی و ضدعفونی 
کننده به ارزش ریالی 3 میلیون و 500 هزار ریال تهیه و 

در اطراف مشهد توزیع خواهد شد.

بازدید میدانی و جلسه چهار ساعته مدیران استانی و 
شهری برای حاشیه شهر مشهد

 آغاز بازآفرینی شهری 
در شهرک شهید رجایی

ــه کــمــبــودهــا و مــشــکــالت شــهــرک شهید  رســیــدگــی ب
رجایی مشهد به عنوان یکی از مناطق حاشیه نشین 
این کالنشهر در قالب طرح بازآفرینی شهری به همت 
استانداری خراسان رضوی و مدیران دستگاه های اجرایی 
آغاز شد.به گزارش روابط عمومی استانداری خراسان 
رضوی؛ استاندار و سایر مدیران دستگاه های مربوط پس 
از بازدید از  شهرک شهید رجایی مشهد؛ در جلسه ای 
که به مدت چهار ساعت در محل استانداری خراسان 
رضوی به طول انجامید، رفع کمبودها و معضالت این 
شهرک را مورد بحث و بررسی قرار دادند.در این جلسه 
رفــع مشکالت ساخت  بــرای  محمدصادق معتمدیان 
بیمارستان در منطقه شهرک شهید رجایی مشهد با 
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و چند نفر دیگر 
از مسئوالن مرتبط عالی رتبه در تهران به صورت تلفنی 
گفت وگو کرد و هماهنگی ها برای عملیاتی کردن ساخت 
بیمارستان و نیز حل مشکالت فاضالب منطقه و دیگر 

مسائل موجود را انجام داد.
استاندار خراسان رضوی در این جلسه گفت: چارچوب 
رسیدگی به مشکالت شهرک شهید رجایی مشهد در 
قالب طرح بازآفرینی شهری تعیین شد و پس از آن با 
تدوین برنامه های مختلف این طرح ها عملیاتی می شود.

معتمدیان افزود: همین الگو برای ساماندهی مشکالت 
و کمبودها در سایر محالت و مناطق حاشیه نشین شهر 
مشهد انجام خواهد شــد.وی بیان کرد: هم اکنون 11۷ 
محله در شهر مشهد وجود دارد که ۷8 محله از این 

تعداد در مناطق حاشیه ای شهر مشهد قرار دارند.
اســتــانــدار خــراســان رضــوی گفت: بیش از ۷00 پــروژه 
عمرانی و زیربنایی در قالب طرح های باز آفرینی شهری 
بهداشتی،  حوزه های  در  مناطق حاشیه ای مشهد  در 
درمانی، فرهنگی، آموزشی، ورزشی و تأسیسات زیربنایی 
اجرا خواهد شد.وی خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی 
کــه شاهد تخلیه روســتــاهــا و سکنا گــزیــدن آن هـــا در 
حاشیه شهرها هستیم، باید معضالت حاشیه نشینی 
مدیریت و ساماندهی شود و همچنین مانع از گسترش 
حاشیه نشینی شد. از طرف دیگر باید جلو مهاجرت 
بیشتر روستاییان به حاشیه شهرها گرفته شود و این 
نیست.شهرک  امکان پذیر  روستاها  توسعه  جز  امــر 
با  بــه قلعه ساختمان  شهید رجــایــی مشهد مــعــروف 
جمعیت بیش از 120 هزار نفر یکی از مناطق پرجمعیت 

حاشیه نشین کالنشهر مشهد به شمار می رود.
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شماره پیامک: 300072305  استان مااستان ما2
@q u d s d a i l y فضای مجازی: 

 شنبه  9 اسفند 1399
   15 رجب 1442  27 فوریه 2021  
 سال سی و چهارم  
شماره 9476  ویژه نامه 3855 

پ
/9
90
32
28

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
/9
90
99
26

باربری نمونه امام رضا
خاور ساعتی 60 ت و کارگر 25 ت 

32136393-4
سلطانی 09152494232

ط
/9
91
15
52

ط
/9
90
92
89

طالب بار
ارزانتر از همه جا
37519293
37529293
37531990

09159169763

ط
/9
91
21
20

اطمینان بار
تخفیف ویژه مستاجران
احمدآباد 38473716
پیروزی      38910291
قاسم آباد 35252020
سراسرمشهد 36011376

/د
99
10
04
1

خس��رو بار 
وانت - خاور - کارگر

36674400-37662126
38915159

ج
/9
90
09
68

کرایه اتومبیل رهنورد
ارائه لوکس ترین خودروهای ایرانی 
وخارجی با راننده وبدون راننده
36026696-09155115692

اتومبیل کرایه بدون راننده
استان خراس�ان رض�وی

سعی�د عل�یزاده
09153552983-09153559467

خرید خودروهای فرسوده 
باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

ط09038017038
/9
80
21
62

ج
/9
90
60
85

خریدخودروهای فرسوده
باالترین قیمت،بازدید رایگان 
پرهیزگار09153026722

09356353513

ط
/9
90
46
75

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564
گرانولیت ، بلکا ، سیمان کاری 

کاشی  )آخرین تماس با ما (
 پایین ترین قیمت بدون واسطه 
رضایی 09356339458 

ط
/9
80
60
50

کنیتکس،بلکا،گرانولیت
نقاشی با 30 سال تجربه، دفتر 

خراسان نما، محبوب 36519776
ط37665344-09158910589

/9
90
36
23

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
عبادی  32281129

میرجلیلی 09153045934

ط
/9
91
06
02

ج
/9
91
15
23

گروه هنری  عالئی
گچبری.نقاشی.کاغذدیواری.پنل

art.alaei
09153138018-09388047702

ج
/9
90
21
96

نقاشی وکاغذدیواری
 یگانه

فروش ،نصب ،اجرا
09153006440

ج
/9
81
58
50

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

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

داربست رحمتی
با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/9
90
89
09

ج
/9
90
50
16

 داربست محمدپور   
نصب سریع تخته 

09155186843
داربست پردیس

با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 
جاده قدیم و سنتو

36667643-09153079215

ط
/9
91
15
51

ایزوگام شرق
قیرگونی،آسفالت لکه گیری 

حتی 1 متر »حاجی رمضانی«
37571068-09153059302

ط
/9
90
63
54

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/9
90
14
94

ایزوگام شرق 
قیرگونی ، آسفالت  

کلی ، جزئی 
09150020052

ط
/9
90
98
53

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

کورین
سنگ مصنوعی کابینت 

09108740861

ط
/9
91
16
74

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

ط
/9
91
10
84

ج
/9
90
32
20

جوشکاری وبرشکاری 
اجرای اسکلت ،پله ،نما 

سایبان پارکینک  ،خورده کاری 
درب وپنجره آبگرمکن 

09155184248

ج
/9
91
03
42

مشارکت 
درساخت
09151016288

تبریزی

ج
/9
91
03
33

فروش زمین 
گلب���هار

)250متر سندتک برگ
12م(

09155023228
زینلی

ج
/9
91
03
37

خری��دار
زمین

جل���دک
09151016288 تبریزی

ج
/9
90
37
77

ش����اندیز
خرید وفروش
زمین ،باغ ویال

09151116733 اکرمی

خریدار لوازم منزل
ضایعات،کابینت خرده ریز انباری
حسن پور 09153255622

09302978698

ط
/9
90
84
67

بهترین و باالترین خریدار
لوازم منزل فیروزی

» حاج قاسم« 32766296
09155135102

ط
/9
71
50
65

ط
/9
91
09
26

قالیشویی 
ته���ران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

کرایه خودرو

مشاورین امالکخودروهای فرسوده

خرید و فروش
باغ و زمین

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

قالی شویی

نقاشی و کاغذ دیواری

درهای اتوماتیک

داربست

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

آسانسور

کابینت / ام دی اف

گازرسانی

جوشکاری

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
/9
90
06
79

ج
/9
90
33
01

قالیشویی امیرکبیر
33872450

09153141343
09366662046

ج
/9
90
28
35

 میالدقالیشویی
3731460037649518 37339600

شستشوی اسالمی

ط
/9
90
05
59

سـیدقالیشوئی
100% اسالمی

سرویس دهی به تمام نقاط شهر
گری
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598

پ
/9
90
33
17

ط
/9
90
05
60

ستاره شرققالیشوئی

100% اسالمی
سرویس دهی

گری به تمام نقاط شهر
رفو

32716830
32511320

33446882
37416619
36031285
38461494
32131128

ایام تعطیل09155086122

مدیرکل میراث  فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان 
رضوی با اشاره به اینکه اقامت مسافران و گردشگران باید 
در واحدهای اقامتی صورت گیرد، شرایط و روند دریافت 

مجوز ورود به مقاصد گردشگری را تشریح کرد.
به گزارش قدس آنالین، ابوالفضل مکرمی فر در خصوص 
ــوروز امسال  ن ــوروز 1400 اظهار کــرد:  ن شرایط سفر در 
طبیعتاً برنامه  زیادی برای تبلیغ سفر نداریم اما با توجه 
به مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا، برای افرادی که در 
واحدهای اقامتی، اقامت خواهند داشت و یا در قالب 
تورهای مسافرتی سفر می کنند، تسهیالتی در نظر گرفته 
خواهد شد و کسانی که در چادرهای مسافرتی و یا در 
منازل اقوام و فامیل اقامت داشته باشند، خیلی مورد 
حمایت قرار نخواهند گرفت، در واقع امسال هیچ  یک 

از مقاصد گردشگری کشور مجوز سفر نخواهند داشت.
وی در مورد روند دریافت مجوز مسافران برای سفر در ایام 
نــوروز خاطرنشان کرد: وزارت میراث فرهنگی و معاونت 
نــرم افــزاری را با عنوان سامانه »جانا«  گردشگری کشور، 
طراحی کــرده  اســت که در ایــن سامانه تمام تأسیسات 
گردشگری دارای پروانه بهره برداری و نرخ نامه مصوب ثبت 
شده اند و شرایط رزرو در این سامانه پیش بینی شده است.
وی اضافه کرد: افراد برای سفر به شهرهای مختلف باید 
از رزرو  نام نویسی کنند و پس  این سامانه شــده،  وارد 
واحد اقامتی مد نظر، سفر خود را آغاز کنند؛ زیرا برای 
سفر با خودرو شخصی و در شرایطی که منع تردد در 
مسیرهایی در نظر گرفته شده است، به افــرادی اجازه 
ورود به شهرهای مقصد داده خواهد شد که این رزرو 

را همراه خود داشته باشند.به طور طبیعی در شرایط و 
زمان هایی که وضعیت قرمز و نارنجی باشد، شرایط سفر 
بسیار سخت خواهد بود و اجازه تردد صادر نخواهد شد.
مکرمی فر تصریح کرد: عالوه بر این ها امکان استفاده از 
نرم افزار »ماسک« وزارت بهداشت و علوم پزشکی در 
تمام هتل های ما به صورت برخط وجود دارد؛ به شکلی 
که با وارد کردن کد ملی در این نرم افزار شرایط و وضعیت 

افراد از نظر انتقال ویروس کرونا مشخص خواهد شد. 
وی عنوان کرد: امسال شرایط سختگیرانه ای در برخورد با 
واحدهای غیرمجاز خواهیم داشت و نظارت های تلفیقی 
را پیش بینی کرده ایم. با هماهنگی اداره نظارت بر اماکن 
غیرمجاز  واحــدهــای  با  حتماً  انتظامی  نیروی  عمومی 

برخورد خواهیم کرد.

مدیرکل میراث  فرهنگی خراسان رضوی تشریح کرد

تمهیدات کرونایی سفر به مشهد در نوروز ۱۴۰۰



خبرخبر
 مجروحیت شدید 

دو نوجوان ترقه ساز 
مدیرعامل آتش نشانی مشهد از سوختگی و جراحت 
شدید دو نوجوان ۱۰و۱۴ســالــه در حین ساخت مواد 
محترقه در منزل مسکونی، در شرق این شهر خبر داد.
آتشپاد مسعود ظهوریان گفت: عصر روز پنجشنبه 
هفتم اسفند ماه ۹۹ در پی تماس تلفنی شهروندان با 
سامانه ۱۲۵ مبنی بر شنیدن صدای انفجار از داخل یک 
منزل مسکونی، ستاد فرماندهی بالفاصله آتش نشانان 
حادثه  محل  به  را   ۹ و   ۲۰ ایستگاه های  نجاتگران  و 
گزارش  کرد.برپایه  اعــزام  اعتصامی  پروین  خیابان  در 
قدس، مدیرعامل آتش نشانی مشهد افزود: با حضور 
آتش نشانان در محل مشخص شد دو برادر ۱۰و۱۴ساله 
در حین ساخت مواد محترقه در طبقه دوم یک منزل 
مسکونی به دلیل انفجار دچار سوختگی شدید شده 
که آتش نشانان بالفاصله این دو نوجوان را برای انتقال 
به مراکز درمانی تحویل تکنسین های اورژانس حاضر در 
محل دادند.آتشپاد مسعود ظهوریان خاطرنشان کرد: 
در بررسی های دقیق در محل مشخص شد، این دو 
نفر در اقدامی خطرناک و به دور از چشم والدین خود، 
حین ساخت مواد محترقه از ناحیه سر و صورت دچار 

سوختگی شدید شدند.

قلع و قمع بیش از 900 باغ ویالی 
غیرمجاز در گلبهار

غالمعلی صادقی از قلع و قمع ۹۲۴ قطعه باغ ویالی 
غیرمجاز و رهاسازی 3۰۵ هکتار از اراضی کشاورزی 

در ۱۰ ماه سال ۱3۹۹ در منطقه گلبهار خبر داد.
بنابر گزارش قدس، رئیس کل دادگستری خراسان رضوی 
گفت: در راستای سیاست های کلی دستگاه قضایی 
قاطع  دســتــورات  و  قوه قضائیه  ریاست  ــژه  وی تأکید  و 
صــــادر شـــده در زمــیــنــه صــیــانــت، حــفــظ و احــیــای 
حقوق عامه و پیشگیری از گسترش پدیده زمین خواری، 
تغییرکاربری های غیرمجاز اراضی کشاورزی و در راستای 
دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه در ۱۰ ماهه 
ســال جــاری، 3۰۵ هکتار از اراضــی کــشــاورزی گلبهار 
در حــدود ۹۲۴ قطعه که در حال تبدیل به باغ ویالی 

غیرمجاز بودند، مورد شناسایی قرار گرفت.
در ادامــه و در راستای تبصره ۲ مــاده ۱۰ قانون حفظ 
کاربری اراضی زراعی و باغ ها، با حضور دادستان محل 
مذکور  کــشــاورزی شهرستان  جهاد  اداره  مسئوالن  و 
ایــجــاد شــده تخریب و بــه وضــع سابق  مستحدثات 

)حالت اولیه و کشاورزی( برگشت داده شد. 

از  زورگیری های سریالی  باند  رحمانی:  عقیل 
شهروندان که در حاشیه شهر سد راه عابران 
ارعــاب،  و  با تهدید ســالح ســرد  و  می شدند 
تالش  با  می بردند،  یغما  به  را  مــردم  امــوال 
کارآگاهان دایره مبارزه با جرایم خشن پلیس 
عملیات  دو  پــی  در  خــراســان رضــوی  آگــاهــی 

برق آسا زمینگیر و دستگیر شدند.

ماجرای سرقت طال و جواهر در حاشیه »
شهر چه بود؟

فقره  چندین  مــاجــرای  انعکاس  بــا  همزمان 
حوالی  در  پــیــاده  ــران  عــاب از  خشن  ســرقــت 
با  مــبــارزه  اداره  ــه  ب مشهد  ســـاغـــروان  پــیــچ 
که  آگــاهــی خـــراســـان رضـــوی  پلیس  ســرقــت 
با  امــوال شهروندان،  بردن  کنار  در  مجرمان 
برخی  ــرای  ب خــود  وحشتناک  نقشه  اجــرای 
ایجاد  نیز  روحــی  مشکالت  مالباخته ها  از 
ــوجــه بـــه ایــنــکــه عــامــالن  ــرده بـــودنـــد، بـــا ت ــ ک
در  را  خـــود  بیشتر ســرقــت هــای  ــدام  ــ اق ایـــن 
ــروب رقـــم مـــی زدنـــد، پــرونــده روی  حــوالــی غـ
دایــره  رئیس  سرهنگ»میش مست«،  میز 
استان  آگاهی  پلیس  با جرایم خشن  مبارزه 
پیچیده ای  پرونده های  مانند  تا  گرفت  قــرار 
بود،  رسیده  سرانجام  به  وی  هدایت  با  که 

به دستگیری  هم هرچه سریع تر  ماجرا  این 
سارقان خشن ختم شود.

تمامی جوانب کار مانند اظهارات شکات و... 
از سوی این مقام انتظامی مورد بررسی قرار 
سرقت های  تمامی  شــد   مشخص  و  گرفت 
ســریــالــی در مــحــدوده هــای پــیــچ ســاغــروان، 
و...  طالقانی  بیمارستان  فردوسی،  سه راهی 
قرار  آن هم 6 مجرم  پــرده  و پشت  داده  رخ 
دارنـــد کــه در بــانــدی بــه ســرکــردگــی فــردی با 

هویت »عاصم« دست به سرقت می زنند.
این  گونه شد که دستور انجام دیگر اقدام های 
بازبینی  و  چــهــره زنــی  مانند  پلیسی  و  فنی 
وقوع  مناطق  حوالی  مداربسته  دوربین های 
جرم به یکی از تیم های دایره مبارزه با جرایم 

خشن پلیس آگاهی استان داده شد. 

چهره زنی سارقان»
وقتی موضوع به دقت در دستور کار مأموران 
مذکور  ــراد  اف اینکه  به  توجه  با  گرفت،  قــرار 
زورگیری  برای  را  مناطقی  آگاهانه  به صورت 
از سوی  آن هــا  زنی  رد  که  انتخاب می کردند 
نگیرد، چند  راحتی صــورت  به  قانون  مــردان 
روزی اقدام های میدانی و فنی پلیس به درازا 
کشیده شد اما این اقدام آن ها هم راه فراری 

تمامی  چهره  و  نکرد  بــاز  عدالت  چنگال  از 
اعضای باند شناسایی و برای تطبیق هویت 
وقتی  گــرفــت.  قـــرار  مالباخته ها  اخــتــیــار  در 
شهروندان تأیید کردند افراد شناسایی شده 
مرحله  هستند،  تعقیب  تحت  باند  اعضای 
رهگیری  همان  که  پلیسی  عملیات  از  دیگر 

محل اختفای آن ها بود، کلید خورد. 
ــا در  کــه آن هـ پــی آن هــم مشخص شــد  در 
حوالی مشهد و در یکی از روستاها خانه ای 
اجــاره  و فقط در غــروب روزهــای مد نظر از 
به حاشیه شهر  و  خــارج  روستایی  آن خانه 
رفته و وقتی  شهروندی را مورد سرقت قرار 
می دادند از محل متواری شده  و مجدد به 

روستا گریخته و آنجا مخفی می شدند.

پایان خواب خوش سارقان»
وقتی کار به اینجا رسید مأموران دایره مبارزه 
با جرایم خشن پلیس آگاهی استان موضوع 
را به اطالع مقام قضایی رسانده و پس از این 
پلیس  عملیات  از  مرحله  آخرین  هماهنگی، 
باند  کـــردن  متالشی  و  دستگیری  همان  کــه 
بود را آغاز کردند و مأموران پلیس آگاهی که 
کنترل  را تحت  باند  اعضای  تحرکات  تمامی 
گرفته بودند، زمانی که متهمان در خواب به 

سر می بردند در اقدامی غافلگیرانه وارد خانه 
روســتــایــی شــده و اعــضــای باند »عــاصــم« را 

دستگیر کردند.
اعضای  اختفای  از محل  مــاجــرا،  ایــن  پــی  در 
باند زورگیری که یکباره پلیس را باالی سرخود 
مشاهده کرده بودند و چرتشان پاره شده بود، 
یک دستگاه خودرو ساینا سرقتی و دو شمشیر 
کشف شــد. بررسی ها نشان مــی داد متهمان 
ــوه نقد  ــر ســرقــت طـــال، جــواهــر و وجــ عــــالوه ب
همراه رهگذران خــودروی مذکور را هم در یکی 

از این اقدام های مجرمانه سرقت کرده بودند.
در ادامه متهمان به مقر پلیس آگاهی منتقل 
شدند. آن ها که تمامی ادله پلیس را علیه خود 
می دیدند، لب به سخن گشوده و راز  ۲۵ فقره 
سرقت خشن از شهروندان مشهدی در حوالی 
مناطق مذکور را برمال کرده و هر کدام را برای 
مأموران بازگو کردند. با توجه به ابعاد گسترده 
ماجرا ، احتمال افزایش تعداد جرایم از سوی 
متهمان متصور است، تحقیقات در این زمینه 

ادامه دارد.

با تالش مأموران پلیس آگاهی خراسان رضوی، مجرمان دستگیر شدند

زورگیری در شهر، اختفا در روستا
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حقوق  از  حمایت  راه  بهترین  گفت:  خراسان رضوی  قضایی  شورای  رئیس 
زنان و کودکان در جامعه، تالش در جهت استحکام بنیان خانواده است و 
در این زمینه نیازمند یک عزم همگانی از سوی همه نهادها و سازمان ها و 

همچنین آحاد شهروندان گرانقدر هستیم.
به گزارش قدس غالمعلی صادقی افزود: مجموعه قضایی استان با رویکرد 
حمایت از خانواده و پیشگیری از وقوع طالق، تالش های زیادی انجام داده 
و معتقدیم باید در این زمینه هم فرهنگ سازی کنیم و هم نهادهای متولی 
به  آگاهی های عمومی  ارتقای  از طریق  و رسانه ها  پــرورش  و  آمــوزش  حــوزه 
وظیفه خود به درستی عمل کنند تا شاهد کاهش هر چه بیشتر آسیب های 

اجتماعی، اختالف های خانوادگی و انواع طالق باشیم.
در حوزه  قوانین  و  اسناد  میدانی نشان می دهد  بررسی های  کرد:  بیان  وی 
که  ازدواج  نمونه سند  به عنوان  به روزرسانی شوند؛  و  باید اصالح  خانواده 

یک سند رسمی است مربوط به سال های پیش است در حالی که شرایط 
کنونی به روزرسانی آن را گوشزد می کند؛ بنابراین نیازمند قانون کامل با یک 
نگرش متفاوت به حوزه مسائل خانواده با تأکید بر مصالح جامعه، خانواده، 

زوجین و فرزندان هستیم.
با  اخیر  مــدت  در  متأسفانه  ــزود:  اف خراسان رضوی  قضایی  شــورای  رئیس 
افزایش درخواست طالق یکطرفه از سوی زوجه به دلیل اعطای وکالت در 
طالق از سوی زوج به زوجه هنگام ازدواج هستیم. به عبارت دیگر، به دلیل 
اعطای وکالت در طالق از سوی مرد به زن هنگام ثبت ازدواج، شاهد افزایش 

این گونه طالق هستیم که نیازمند فرهنگ سازی و آگاهی رسانی است.
 ۱3۹3 از سال  موجود  تمامی مشکالت  وجــود  با  افــزود:  غالمعلی صادقی 
تاکنون شاهد کاهش پرونده های طالق هستیم، به این معنی که در سال ۹3 
حدود ۲7۰ پرونده در شعب خانواده وجود داشت و این میزان با تالش های 

اقدام های  براساس  و  رسیده  پرونده  فقره   ۱3۰ حــدود  به  پذیرفته  صــورت 
مشاوره به زوجین شاهد میانگین ۱7درصدی سازش در انواع طالق در طول 

این مدت هستیم.

رئیس شورای قضایی خراسان رضوی خبر داد

کاهش آمار موجودی پرونده های طالق در محاکم 
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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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تخلیه چاه سعید 
در تمام نقاط شهرمشهد 
بنز ده چرخ و بنز ده تن 

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir
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نظافتی جنت 
نظافت پله وپیلوت 
38475587

09155799498
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تعمیررویه مبل
 با رنگ وپارچه دلخواه شما 

حمل ونقل و بازیدرایگان
09337933193آسیابان
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مشهد کاور قدیم 
طلق وپارچه- بدون پرو)18سال سابقه (
09157799971 سعیدی

09380904479
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سالمندان مهروماه
VIP بلوارسجاد،فضای

خدمات باکیفیت کادر مجرب
36024166-09154077916

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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اجناس کرایه
 مصطفی 

صفارنجیب 
صندلی،مبل،میز،ظروف  لوکس

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

38765120  - 09157775600
مطهری شمالی 

 37323700 - 09151103700
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به چند ویزیتور 
خانم جهت پخش

 روغن زیتون
 نیازمندیم 

09151312781

به تعدادی راسته دوز آقا 
جهت کار در تریکو نیازمندیم 

مفتح 10
09356403563
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تابلوسازصنعت آذین
LED،چلینیوم،استیل

کامپوزیت،بنر،فلکسی، چاپ اجسام،برش 
لیزر،هدایاتبلیغاتی 09154205729
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37604809 تضمین پایین ترین نرخ تور
کیش
قشم
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نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره
ضایعات فالح

خرید آهن،آلومینیوم،مس و...
شرکت در مزایده

09157137499-36660883
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خرید آهن آالت 
تخریبی و ضایعات و... 

)عضویت 833( 09157006104 
09397396104    غالم آذر     
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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

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

خدمات
پزشکی و درمانی

آموزشگاه های
تخصصی

کرایه چی

بازاریاب

خیاط و چرخکار

تابلوسازی

خرید و فروش
ضایعات

خدمات نظافتی

پرده و مبلمان
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55

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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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
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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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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
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بهترین خریدار 
ضایعات فلزی 

آهن ، آلومینیوم ، مس ، 
کارتن و پالستیک

بطور شبانه روزی، حمل رایگان 
09361958723
09152222034
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1

خرید ضایعات 
وآهن آالت 
36901796

 09151118441 

مرادی

ج
 / 

99
11

82
5

ضایعات 
مشهدی

خریدارکلیه
 ضایعات فلزی

آهن
آلومینیوم 

جمع آوری موتور خانه
 خورده ریز انباری

حمل و بازدید
 رایگان

09334959016

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای محمد قربانی

 مس��ئول دفتر مش��اور امالک به ش��ماره عضویت 
3603

 به نشانی:  دندانپزشکان 5 جنب پالک43
مش��ارالیه درخواس��ت کناره گیری از شغل خود 
را دارن��د ل��ذا از کلی��ه متعاملینی ک��ه در دفتر 
مشارالیه مدارکی دارند خواهشمند است جهت 
تس��ویه حس��اب حداکثر ظرف م��دت 30 روز از 

تاریخ نش��ر آگهی به محل فوق الذکر مراجعه و مدارک خود را تحویل 
بگیرند. الزم به توضیح اس��ت در صورت عدم مراجعه در زمان فوق 
یا عدم اعالم شکایت خود از مشارالیه، اتحادیه هیچ گونه مسؤولیتی 

در قبال مشکالت و ادعاهای احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09157334091
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

9/ع
91

23
23

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای سعید محمودی

 مسئول دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 10869
 ب��ه نش��انی:  بل��وار دان��ش آم��وز نب��ش دانش 

آموز34 پ 98
مش��ارالیه درخواس��ت کناره گیری از شغل خود 
را دارن��د ل��ذا از کلی��ه متعاملینی ک��ه در دفتر 
مشارالیه مدارکی دارند خواهشمند است جهت 

تس��ویه حس��اب حداکثر ظرف مدت 30 روز از تاریخ نش��ر آگهی به 
مح��ل فوق الذکر مراجع��ه و مدارک خود را تحوی��ل بگیرند. الزم به 
توضیح اس��ت در صورت ع��دم مراجعه در زمان ف��وق 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: 09152556007
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

9/ع
91

23
33

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای حسین غربی

 مس��ئول دفتر مش��اور امالک به ش��ماره عضویت 
4175

 به نشانی:  بلوار سرافرازان بین 3و5
مش��ارالیه درخواس��ت کناره گیری از شغل خود 
را دارن��د ل��ذا از کلی��ه متعاملینی ک��ه در دفتر 
مشارالیه مدارکی دارند خواهشمند است جهت 

تس��ویه حس��اب حداکثر ظرف مدت 30 روز از تاریخ نش��ر آگهی به 
مح��ل فوق الذکر مراجع��ه و مدارک خود را تحوی��ل بگیرند. الزم به 
توضیح اس��ت در صورت ع��دم مراجعه در زمان ف��وق 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: 09153171770
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

9/ع
91

23
00

آگ�هی ف�روش
   مق�دار حدود 3900 تن سازه ف�لزی غیرقابل 

استفاده به فروش می رسد.
جهت بازدید روزهای 9 و 10 و 11 اسفند 99 به آدرس 

شهرک صنعتی چناران- صنعت 20 مراجعه نمائید
46139016

9/ع
91

23
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قالیشویی 
دوستان

 32233525
 33724392
 35090658
 36112454
 38826164
37605989

زیرک 09155520736
سرویس رایگان
سراسر استان

ط
/9

91
02

68



خبرخبر خبرخبر
آیت هللا علم الهدی: 

 نباید به کمتر از لغو 
تمامی تحریم ها راضی شد

طبق  گــفــت:  رضـــوی  خــراســان  در  ولی فقیه  نماینده 
رهنمودهای رهبر معظم انقالب نباید به کمتر از لغو 

تمامی تحریم ها راضی شد.
نماز  خطبه های  در  علم الهدی  سیداحمد  آیــت هللا 
امــام رضــا)ع(  جمعه مشهد در حــرم مطهر حضرت 
افــزود: طبق نظر رهبر معظم انقالب، همان زمان که 
آمریکا از برجام خارج شد، ایران هم باید از آن خارج 

می شد.
وی ادامه داد: بنای برجام این بود که همه تحریم ها 
لغو شــود، امــا هشت ســال پــای بــرجــام نشستید و 
تحریم ها لغو نشد، دالر 3هزار تومانی ۲۵ هزار تومان 

شد و بهای فراوانی پای برجام دادیم.
امام جمعه مشهد گفت: نباید به دشمن و کشورهای 
استکباری اعتماد کرد، بر اساس فرمایش رهبر معظم 
انقالب، همه تحریم ها باید در عمل و نه روی کاغذ، 
لغو و راستی آزمایی شود و پس از آن ایران به تعهدات 

برجامی بازگردد.
وی افــزود: وقتی مجلس مصوبه ای برای احقاق حقوق 
مردم ایران و رفع تحریم ها تصویب کرده و نظر رهبری 
نیز در مورد آن مثبت است، توافق دوباره ایران با آژانس 
بین المللی انــرژی اتمی مبنی بر ادامــه رعایت پروتکل 
الحاقی غیرقانونی است و از جنبه سیاسی هم خالف 

است و به اقتدار نظام خدشه وارد می کند.
آیت هللا علم الهدی ادامه داد: در حالت عادی هم رعایت 
پروتکل الحاقی داوطلبانه است و مصوبه مجلس تداوم 
آن را تعطیل کرده در حالی که اکنون قرار است نظارت 
دوربین ها ادامه داشته باشد و ضبط شود و اگر پس از 
مدت تعیین شده، تحریم ها لغو شد در اختیار آژانس 
قرار بگیرد، که این هم خالف قانون است و باید از پنجم 

اسفند این همکاری پایان می یافت.
امام جمعه مشهد افــزود: بر اساس رهنمودهای اخیر 
رهبر معظم انقالب در مسئله هسته ای باید میان مردم، 
دولت، مجلس و جناح ها همصدایی وجود داشته باشد 
و آن صدا براساس نظر رهبری، رفع همه تحریم هاست. 
معظم له فرمودند مجلس و دولت این مسئله را بین خود 
حل کنند، اما آنچه باید متذکر شویم این است که چرا 
از دشمن می ترسید، چرا باید در قبال جنایت و خیانت 
آن ها مماشات و عقب نشینی کنیم، ما قرآن را باور داریم 
و قرآن وعده داده است که دشمنان دین خدا را هالک 

می کنند و وارثان زمین مستضعفان هستند.
آیــت هللا علم الهدی گفت: اینکه امــام راحــل ۴۰ سال 
پیش فرمودند آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند یک 
شعار و ادعا نبود بلکه بر پایه بشارت های قرآن بود و 
دیدیم که از کارتر تا ترامپ شرور هیچ کدام هیچ غلطی 
نتوانستند بکنند، پس نباید از این جنایتکاران بترسیم 
و از آن ها طمع مهربانی هم نباید داشته باشیم، ما باید 
استکبارستیزی را از قرآن، حضرت علی)ع( و حضرت 

زینب)س( بیاموزیم و مرعوب دشمنان نشویم.

انتقاد معاون فرماندار قوچان از نبود 
کارتخوان در مطب پزشکان 

زهرایی: معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری قوچان از 
عدم رعایت پروتکل های بهداشتی در مطب های برخی 

پزشکان شهر قوچان انتقاد کرد. 
عباس رضــازاده مقدم گفت: در این روزها که شرایط 
اســت، شاهد  قوچان شکننده  در شهر  کرونایی  زرد 
عدم استفاده برخی از پزشکان از دستگاه کارتخوان در 
مطب ها هستیم و انتقال پول در این مطب ها می تواند 
به شیوع بیشتر بیماری کمک کند و شاهد تجمعات 

زیادی در بعضی مطب ها در فضای کم هستیم .
رضازاده مقدم تصریح کرد: شبکه بهداشت و درمان و 
نظام پزشکی باید به این مسئله توجه ویژه ای داشته 
باشند و مردم انتظار دارند متولیان بهداشتی خودشان 
ــت پــروتــکــل هــا و دســتــورالــعــمــل هــای  پــیــشــقــدم رعــای
بهداشتی باشند و اگر این امر تحقق پیدا نکند با این 

پزشکان متخلف برخورد خواهیم کرد .
خصوص  در  فــرمــانــداری  اجتماعی  سیاسی  مــعــاون 
شایعه لغو مصوبه ستاد مقابله با کرونای شهرستان 
قوچان برای تاکسی های درون شهری قوچان در فضای 
مجازی هم، گفت: این مصوبه لغو نشده است و باید 
به طور کامل در شهر اجرا شود و اگر ادارات مربوط در 
اجرای مصوبه کوتاهی کنند، تخلف محسوب شده و 

به مراجع قضایی معرفی می شوند.
رضازاده مقدم ادامه داد: در روزهای آینده طرح برخورد 
با بنگاه های معامالتی متخلف آغاز خواهد شد و هر 
بنگاهی که پروتکل ها را رعایت نکند بدون استثنا برای 

مدت ۱۵ روز تعطیل می شود. 
محمدعلی مظفری، معاون شهرداری قوچان نیز گفت: 
خصوص  در  کرونا  با  مقابله  ستاد  مصوبه  ابــالغ  با 
ــهـــری قــوچــان، هــشــت تاکسی  تــاکــســی هــای درون شـ
فعالیت  دفترچه   ۲۰ و  هدایت  پارکینگ  به  متخلف 
که  گرفته شد  قوچان  درون شــهــری  تاکسی  رانندگان 
ــرای این  از اعــتــراض هــای رانــنــدگــان تاکسی اجـ پــس 
مصوبه چند روزی به تعویق افتاد اما به زودی شاهد 

اجرای دوباره این مصوبه خواهیم بود.

نایب قهرمانی انجمن خبرنگاران 
و عکاسان در جام دهداری

که  دهـــداری  زمستانه  فوتبال  جــام   رقــابــت هــای 
با  می شود،  برگزار  زمستان  فصل  در  ساله  هر 

معرفی تیم های برتر به پایان رسید. 
سنی  رده  در  و  مسابقات  ــن  ای پــایــانــی  روز  در 
پیشکسوتان باالی ۵۰ سال تیم »غرب« توانست 
به عنوان قهرمانی برسد و تیم »پیشکسوتان« 

عنوان نایب قهرمانی را بدست آورد. 
ــا شرکت  ب مــســابــقــات  ــه  ک هــم  آزاد  بــخــش  در 
و  دهـــداری  بــزرگ  باشگاه  خــانــواده  از  تیم  پنج 
و  خبرنگاران  انجمن  ــام  ن بــا  میهمان  تیم  یــک 
در  شد،  برگزار  خراسان رضوی  ورزشــی  عکاسان 
با  »المپیک«  بــه  مــوســوم  تیم  پایانی  مسابقه 
یک گل بر انجمن عکاسان و خبرنگاران ورزشی 
قهرمانی  مقام  بــه  و  کــرد  غلبه  خــراســان رضــوی 

رسید و خبرنگاران نایب قهرمان شدند.

در ناحیه ۲ مشهد

کلنگ بیست و پنجمین مدرسه 
خیرساز به زمین خورد 

خــانــواده  نیک اندیش  خیر  همت  بــه  صاحبی: 
شهید رزاقی و اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس 
و با مشارکت آموزش و پرورش ناحیه ۲ مشهد 
کالسه   ۱۲ آموزشگاه  ساخت  اجــرایــی  عملیات 

شهید حاج اسماعیل رزاقی آغاز شد.
بیان  با  ناحیه ۲ مشهد  و پرورش  مدیر آموزش 
باسعادت حضرت  والدت  تبریک  و  این مطلب 
اسماعیل  شهیدحاج  آموزشگاه  گفت:  علی)ع( 
رزاقی، بیست و پنجمین مدرسه خیرساز ناحیه 
۲ است و با توجه به قدمت مــدارس آمــوزش و 
پرورش ناحیه ۲ مشهد همچنان حدود 3۰درصد 
مدارس تخریبی است و نیاز به ساختن مدارس 

بیشتر داریم.
محسن روحانی نیا افزود: بیشترین نیاز آموزش 
و پرورش ناحیه ۲ برای ساخت مدارس جدید در 
منطقه طرق و سیدی است که تراکم دانش آموزی 
با  طــرق  منطقه  در  البته  دارد،  بــاالیــی  بسیار 
خیرین  مجمع  رضــوی،  قــدس  آستان  همکاری 
تا  و تجهیز مدارس  نوسازی  اداره  و  مدرسه ساز 
سال ۱۴۰۰ دو آموزشگاه دیگر افتتاح خواهد شد، 
فضاهای  کمبود  معضل  منطقه سیدی  در  ولی 
آموزشی از طریق ساخت مجموعه امام رضا)ع( 

حل خواهد شد.

به یاد سردار سلیمانی انجام شد 

 صعود کوهنوردان فریمانی 
به چهارمین قله مرتفع کشور

از  اداره ورزش و جوانان فریمان  فریمان: رئیس 
قله  چهارمین  به  فریمانی  کوهنورد   ۱۲ صعود 

بلند کشور خبر داد.
صیامی گفت: این تیم کوهنوردی به سرپرستی 
آقای زحمتی؛ رئیس هیئت کوهنوردی فریمان، 
بــام اســتــان کرمان  بــه قله هـــراز،  پــس از صعود 
به  نهادن  ارج  راستای  در  متر،   ۴۵۰۱ ارتفاع  با 
رشادت های حاج قاسم سلیمانی عازم زیارت قبور 
مطهر شهدای کرمان و سردار دل ها شدند و با 
نثار فاتحه به مقام شامخ آن شهید واالمقام و 

همرزمانش ادای احترام کردند. 

پدیده فال های مجازی در روزهای کرونایی رونق گرفته است

راز دروغ های دوست داشتنی مزرعه داران قهوه!
قهوه که جــوش می آید،  هــادیــان:  ســرور 
در فنجان سفید کوچک همیشگی برای 
نوشیدن،  از  مــی ریــزم، پس  قهوه  خــودم 
متوجه ته مانده قهوه می شوم که با کمی 
را به اشکال مختلفی  دقت می توان آن 
قلب، ستاره،  کــوه،  پــرنــده،  کــرد.  تشبیه 
درخــت، سکه و خالصه شکل چیز های 

مختلفی را می توان تصور کرد.
گوشی موبایلم را برمی دارم، تبلیغ انواع 
را  توجهم  مــجــازی  فضاهای  در  فــال هــا 
جلب می کند. انواع فال ها که این روزها 
 از تورم هم پیشی گرفته اند و گاه آن قدر
بــا رقـــم هـــای عــجــیــب و غــریــبــی مــواجــه 
برابر ویزیت  می شوی که نرخشان چند 
فوق تخصص های حاذق شهرمان است .
می دانم از گذشته های دور در بین اقوام 
جــذاب  همه  ــرای  بـ پیشگویی  مختلف 
بوده و هست، از همان دوران خواب گذار 

اعظم! پول می دهیم تا خبر پول برسد!
به هر حال این روزها فال و فال گیری جای 
خودش را به فال های اینترنتی و مجازی از 
طریق تلگرام و اینستاگرام داده است. پول 
چندان  نه  آینده  در  بگویند  تا  می دهیم 
دور، پولی به دستمان می رسد و یا امضای 

سندی داریم، ارتقای شغلی و... . 
ــا هــم مــقــولــه فـــال و  ــ در واقـــع ایـــن روزه
ــنــد خـــریـــد هـــای آنــالیــن  فـــال گـــیـــری مــان
فال  می توان  شبانه روز  در  یعنی  اســت. 
تا  کــرد  پیگیری  آنــالیــن  را  گرفتن  فــال  و 
جــایــی کــه در هــر زمـــان کــه دلــت بگیرد 
داری،  بی پاسخی  پرسش  یــا  نگرانی  یــا 
کنی،  را جست وجو  فال  کلمه  می توانی 
روزانــه،  فــال  چــون  کانال هایی  بالفاصله 
فرنیا،  با  فــال  بانو،  فــال  آینده بینی،  فــال 
فال طالع بینی، فال تاروت، فال قهوه، فال 

ورق، فال شمع و... را انتخاب کنی .
موضوع اعتقاد و علت روی آوردن قشر 
خصوص  بــه  و  جامعه  روشنفکرنمای 
مطرح  در یک جمع  را  فــال  به  جوان ها 
مواجه  گوناگونی  پاسخ های  با  و  می کنم 
آن ها  خــوانــدن  که  پاسخ هایی  مــی شــوم؛ 

خالی از لطف نیست .
در گام نخست بالفاصله همه شماره های 
ذخیره شده را از گوشی تلفن همراه شان به 
من اعالم می کنند و هر کدام روی یک نفر 
خاص که خودشان بارها تجربه فال گرفتن 
دارند، نظر مساعدشان را اعالم می کنند. 
اما از مجموع گفت وگوها درمی یابم باید 
ببینی که کدام یک از این فالگیرها با انرژی 
خودت هماهنگ تر است و حال خوب را به 

تو انتقال می دهد. 

فالگیرها در دوران کرونا»
یک خانم خانه دار ۴۰ ساله می گوید: فال 
هم درست مثل رفتن به دکتر است باید 
ببینی از کدام دکتر نتیجه بهتری می گیری! 
سیمین می گوید: یا مانند وکیل است. باید 
پیچ و خم ها را بتواند تفسیر کند، باید همه 
بــروی هر کــدام در بخشی می توانند  جا 

آینده را برایت بازگو کنند .
الناز، ۲۲ ساله دانشجو می گوید: اکنون 
ــمــی رود و  کسی دنــبــال فــال حــضــوری ن
پذیرش  از  کرونا  دلیل  به  هم  فالگیرها 
مراجعان حضوری پرهیز دارند، از طرفی 
این  باشیم،  نــوبــت  در  هفته  یــک  بــایــد 
روز  همان  در  گاهی  که  اســت  حالی  در 
مشکل داری و دلت می خواهد تا پایان 

آن روز تکلیفت مشخص شود!
ــدا، ۲7 ســالــه دانــش آمــوخــتــه مقطع  نـ  

ــد نیز  ــ ــاســی ارشـ ــارشــن ک
بــا بــیــان آنــکــه فــال قهوه 
می شود،  حساب  تخلف 
مـــــی افـــــزایـــــد: هــمــیــشــه 
آنکه  خــطــر  و  اضـــطـــراب 
مــحــل شــنــاســایــی شــود 
و گــردانــنــدگــان مــحــل و 
دستگیر  را  مــشــتــریــان 
کنند، وجود دارد پس فال 
غیرحضوری امنیت دارد. 

مراحل فال اینترنتی »
ــد: ایــن  ــی دهـ او ادامـــــه مـ

با  و  دارنـــد  کانال  فالگیرها  بیشتر  روزهـــا 
وقت گرفتن در پــی وی و واریــز مبلغ فال، 
زمان را مشخص می کنند و نیت می کنی 
و به جای تو قهوه را می نوشند، ورق های 
تاروت را می چینند، شمع روشن می کنند 
و با تلفن یا از طریق ضبط صدا در ارتباط 
مجازی فالت را می گوید و در آخر نیت و 
پرسش هایت را راحت می پرسی. خیلی هم 
راحت تر است نه خطری دارد، نه هزینه 
رفت و آمد، نه ساعت ها منتظر می شوی، 
نه معرف می خواهد و نه آشنایی تو را در 

محل گرفتن فال می بیند.
فال  محاسن  در  نیز  خــانــه دار  سپیده، 
غیرحضوری تصریح می کند: در گذشته 
فالگیرها به  فال ها حضوری بود معموالً 
مکانشان  مــدام  رفتن  لو  از  تــرس  دلیل 
مکان های  در  یــا  و  مــی کــردنــد  عــوض  را 
عمومی تر فال می گرفتند تا خطر لو رفتن 
مزون  آرایشگاه،  مانند:  باشند  نداشته 
اگر  یا  دوستانشان  یا  خودشان  منزل  و 
بود در  زیــادی مشتری هماهنگ  تعداد 
خانه یکی از مشتریان جمع می شدند. 

خانم مسنی هم که سال ها در این حوزه 
تجربه دارد، با اقتدار خاصی می گوید: به 
فال مجازی اعتقادی ندارم، چون پول را 
واریز می کنی و نمی دانی قرار است چه 
همان  که  باالیی  هزینه های  با  و  بگوید 
ابتدا می گیرد، ممکن است چند جمله 
بگوید و تو نمی توانی برای کلی گویی ها و 

حتی چرندیاتش اعتراض کنی.

 فال ترکیبی اینترنتی »
۲۰۰ هزار تومان!

با یکی از فالگیرهای اینترنتی تماس می گیرم 
بــرای گرفتن  او بالفاصله پیام می دهد،  و 
وقت مبالغ اعالم شده را به شماره حساب 
واریز کنید و تأکید می کند: توضیحات در 
گــروه را مطالعه و سپس مبلغ را واریــز و 
نوع فالتان را مشخص کنید. به گروهش 

بــرمــی گــردم و بــا فهرست 
مواجه  غریبی  و  عجیب 
مــی شــوم. از امـــروز توسط 
آینده بینی  و  ــال  فـ ــروه  ــ گ
فایل های سابلیمینال ارائه 
می شود: هزینه هر پکیج 
سابلیمینال ۱۵۰ هزار تومان 
اســـت. بـــرای درخــواســت 
فایل بوستر )تسریع کننده 
سابلیمینال( مبلغ ۵۰ هزار 

تومان اضافه می شود.
گروه دیگری برایم پیامکی 
ــروف  ــه حــ ــ مـــی فـــرســـتـــد ک
آن مشخص  در  اطرافیان  اســم  و  اسمی 
می شود، گذشته را به طور کامل توضیح 
داده و زمان حال هم به طور کامل توضیح 
خبر  که  چیزهایی  گفتن  مــی شــود.  داده 
ندارید؛ راه حل مشکالت، مشخص شدن 
بودن یا نبودن دعا در زندگی و شخصی 
در چه  دعــا  آن  و  نوشته  را  دعــا  آن  کــه 
زمینه ای اســت، گفتن مشخصات کامل 
آیــنــده )شکل ظــاهــری، وضعیت  همسر 
و...(،  رفتاری  شخصیت  مالی،  و  شغلی 
و  قانونی  قـــرارداد، سند، مسائل  امضای 
بانکی، مسائل مالی؛ قرض، قسط، وام و...، 
مسائل درسی؛ تحصیلی، دانشگاه، مدرک 
مسائل  و...،  تحصیل  ادامـــه  تحصیلی، 
عشقی و احساسی، گفتن نتیجه رابطه 
احساسی، مسیر احساسی آینده به طور 
کامل و دقیق به همراه اسم مشخصات و 
فال ترکیبی شامل )قهوه+تاروت+ورق+مارگا

ریتا+شمع+خاک و نمک( ۲۰۰ هزار تومان 
هستند .  

از  ایــن همه اطــالعــات  کــه  مــن می مانم 
دانه های قهوه، شمع، نمک، کارت، خاک 

و... چگونه ممکن است؟

نبود اطمینان به آینده »
به سراغ یکی از روان شناسان و مشاوران 
شهرمان مــی روم. وی دربــاره عالقه مندی 
بـــه فـــال و پــیــشــگــویــی مــی گــویــد: بـــرای 
بسیاری از افراد، آینده به علت ناشناخته 
بودن، همیشه هراسی به همراه دارد. این 
در حالی است که جذابیت پیشگویی از 
مختلف  ــوام  اق بین  در  دور  گذشته های 

رایج بوده است.
بی هدف  افراد  وقتی  می افزاید:  حسینی 
هستند یا نسبت به آینده یا در کاری که 
قدم می گذارند مطمئن نیستند به فال و 

شاید جادو و... روی می آورند. 
وی تصریح می کند: بیشتر افراد متقاضی 
فال، خودشان بهتر از همه می دانند که 

اتفاقی  آمــدن  هــم  کنار  یــا  قهوه  نقوش 
تفاله های  یا  مختلف  اشکال  با  ورق هــا 

چای نمی تواند از آینده خبر دهد. 
وی با اشاره به کلی گویی های فالگیران اظهار 
وقــایــع مشترک  انسان ها  همه  ــی دارد:  مــ
چون مسائل اقتصادی، احساسی، کاری 
و خانوادگی دارند و معموالً کلی گویی های 
فالگیران  همه  در صحبت های  مشترکی 
وجود دارد که این اتفاق ها در زندگی همه 
افراد دیده می شود و از طرفی در مسائل 
با شگردهای خاصی حرف  ریــزتــر، آن هــا 
مورد نظرشان را از البه الی گفته های خود 
فرد مراجعه کننده پیدا می کنند و همان ها 

را به شکل دیگری تحویل او می دهند.

میانبرهای غیرقانونی»
این روان شناس تأکید می کند: متأسفانه 
یــادآوری کنم که  باید این ضعف را هم 
وقتی افراد یک جامعه با عدم رسیدگی 
دقیق و به موقع مسائل قانونی و اداری 
در جامعه مواجه می شوند برای رسیدن 
راه هـــای  خواسته هایشان،  بــه  سریع تر 
میانبر را انتخاب می کنند که یکی از آن 
راه ها مراجعه به فالگیرها و رمال هاست. 
ــاره بـــه ایـــن نــکــتــه کـــه بــارهــا  ــ وی بـــا اشـ
مراجعه کنندگان او برای مشاوره از فال و 
گرفتن دعا برای حل مشکالت زندگی و 
همسرشان یاد کرده اند، توضیح می دهد: 
با  مــشــاوره هــا  در  بــارهــا  مــن  متأسفانه 
افرادی مواجه شده ام که از طوالنی شدن 
بــرای آرامــش یافتن  یا  رویــه هــای قانونی 
یا بهانه ای برای ماندن در یک رابطه به 
فال و دعا روی آورده اند و وقتی به آن ها 
خــودشــان  نهایت  در  مــی دهــم  توضیح 
قبول می کنند که نمی توان به این حرف ها 

مطمئن بود.

تقویت باورهای دینی»
این مشاور و روان شــنــاس تأکید می کند: 
بــاورهــای دینی و  به اعتقاد من تأکید بر 
آموزش به نسل جدید برای پذیرفتن تاوان 
می تواند  آن  از  گرفتن  درس  و  اشتباه ها 

قدرت تحمل آن ها را بیشتر کند.
از طرفی فال اینترنتی شگرد و کالهبرداری 
است که باید هم مردم را نسبت به آن 
آگاه کرد و هم مراجع قانونی برای برخورد 

جدی با آن ها سریع تر اقدام کنند.
حــاال بــه فنجان قــهــوه کــه نــگــاه می کنم 
ــای  ــر اســـت از دروغ هــ حــس مــی کــنــم، پ
صاحب  کشورهای  که  دوست داشتنی 
ــرای آرزوهـــای  مــزرعــه هــای قــهــوه آن را بـ

تحقق نیافته بشریت منتشر کردند.

آن ها با شگردهای 
خاصی حرف مورد 

نظرشان را از البه الی 
گفته های خود فرد 
مراجعه کننده پیدا 

می کنند و همان ها را به 
شکل دیگری تحویل او 

می دهند

بــرشبــرش
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به  ۱. فرزند خدمتگزار که در خانه مخدوم 
افريقايی وحشی  آهــوی  آمــده بــاشــد-   دنيا 
۲. خاک کوزه گری- سيستم رديابی خفاش- 
انگليسی ــفــبــای  ال در  حــرفــی   غــيــرعــمــد- 
ــات ســازمــان مــلــل-  3. حـــق حــــذف مــصــوب
صــوت نــدا- تــرديــد- پيامبری ۴. يــار روسی 
توانایی-  يار بی زبان- بی کس وکار ۵.  قوری- 
 رايحه و بــو- اســب چاپار- اليــه درخطر جو 
حرص  اســـاس-  و  پايه  جنگی-  کشتی   .6
و طمع- ســودای ناله 7. وحشی و درنــده- 
 شــهــر و تــيــم فــوتــبــال آلــمــانــی- افــســانــه گــو 
دوسنت  »آنــتــوان  از  کودکانه  افسانه ای   .8
اگزوپری« که عنوان سومين داستان پرفروش 
قرن بيستم را به خود اختصا ص داد 9.نمايش 
عمومی فيلم- بازيکن تخصصی پست دفاع 
واليبال- تکان و جنبش ۱۰. از چاشنی ها- بز 
 کوهی- ايــراد بی جا- استانی در افغانستان 
دشمن سرسخت-  پرهيزکار-  دوختن-   .۱۱
سياه رنگ-  تتمه-   .۱۲ فرانسوی  نــان  نوعی 
خالق »سه دفتر« ۱3. نام پسرانه- محصول 
ــان- شــمــشــيــر  ــ ــکـ ــ ــل و مـ ــحـ  صـــــابـــــون- مـ
۱۴. نت منفی- درياچه ای در ترکيه- چراغ 

 خوراک پزی نفتی- به دنياآوردن ۱۵. بزرگ ترين ،
ــاز جــهــان-  قــديــمــی تــريــن و قـــوی تـــريـــن ســ

  ... شنيدن از دور خوش است

۱. نوعی آب نبات قديمی رنگارنگ موردعالقه 
 کـــودکـــان- کــنــايــه از جــــواب مــنــفــی اســت
 ۲. ياری طلبيدن- قراريافتن 3. پس از پشتک 
می زنند- ترديد- سرپرست ۴. آخرين نازی- 
پوستين- نشان تجارتی- آرزو ۵. چندين زائر- 
از سنگ های آذرین که دارای سختی نسبتاً 
زیاد و رنگ سیاه که لب بریدگی هایش کند 
اســت- قوت اليموت 6. يک لحظه- کی بود 
 مانندديدن- شهر خون وقيام- دل آزار کهنه 
7. بيماری- مينيمم- بی ترديد 8. شهر باران- 
محل بارگيری و تخليه کشتی ها- مثل و مانند 
9.هست شده- بازيکن و سرمربی سابق تيم 
فوتبال چلسی- يک ويک۱۰. قلب قرآن- آش 
وزنه بردار-  دستان  ايمنی  وسايل  از  ســاده- 

مقابل ۱۱. خورشيد- وسيله ای در چرخ خياطی که نخ به 
گرد آن پيچيده می شود- پناهگاه ۱۲. جلد- کرم خونخوار- 
پنج آذری- گل سرخ ۱3. از ضماير عربی- درخت انگور- از 
وسايل پرواز ۱۴. زمينی که الله فراوان در آن روييده باشد- 
رمل ۱۵. درگاه- گياه خاردار خودرو با گل هايیی زيبا که برای 

درمان سرفه و پايين آوردن تب مفيداست

  افقی

  عمودی
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