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برپایی اردوی جهادی توسط مرزبانان ارتشی 
تربت حیدریه 

شعبانی/ تعدادی از  نیروهای  ارتشی  از تیپ 177 متحرک هجومی 
شهید محمد جعفر نصر اصفهانی تربت حیدریه که به مناطق مرزی 
برای دفاع از حریم و کیان این مرز و بوم عزیمت کرده اند، حاال در کنار 
این مهم کمر همت بسته اند و در خدمت رسانی به محرومان مناطق 

مرزی و همنوعان خویش از هیچ کوششی فرو گذار نمی کنند. 
به گزارش خراســان رضوی، ســرهنگ ضرغام مــرادی فرمانده این 
تیپ گفت:با توجه به این که آســتان قدس رضــوی می خواهد برای 
ســاکنان روســتای چــاه زرد شهرســتان زیرکــوه خراســان جنوبی 
سرویس بهداشتی و حمام احداث کند و با توجه به درخواست کمک 
از این یگان، طی بازدید از روستای مذکور توسط مسئوالن با تشکیل 
دو گروه جهادی هشت نفره  تعدادی  نیرو به روستای مرزی چاه زرد 
اعزام و از تاریخ 1۸ آذر شروع به ساخت و احداث سرویس و حمام در 
این روستا کردیم. گفتنی است در این حرکت جهادی که با همکاری 
آستان قدس رضوی در حال اجراست، مصالح از سوی آستان قدس 
رضوی و نیروی کار و ساخت و ساز این سرویس ها توسط تیپ 177 

متحرک هجومی شهید نصر اصفهانی تربت حیدریه تامین شد.

قهرمانی راگبی بازان خراسانی در  کشور
تیم راگبی 1۵ نفره آقایان خراسان رضوی توانست به مقام قهرمانی 
رقابت های قهرمانی کشــور دست یابد. مســابقات راگبی قهرمانی 
کشور طی روزهای پنج شنبه و جمعه ٢1 و ٢٢ آذر به میزبانی بابلسر 

برگزار شد.
در این دوره از رقابت ها تیم خراسان رضوی پس از پشت سرگذاشتن 
تیم مازندران با نتیجه ۶٢ بر ٣ توانســت در دیدار فینال تیم داتیس 
تهران را با نتیجه ۴٢ بر 1٢ در هم بکوبد و بر سکوی اول رقابت های 
راگبی قهرمانی کشــور بایستد.  این دوره از مســابقات انتخابی تیم 

ملی نیز بوده است.

  نایب قهرمانی بانوی شطرنج باز 
در مسابقات جهانی

مســابقات جهانی، بین قاره ای معلولین و نابینایان ٢019 با نایب 
قهرمانی بانوی شطرنج باز خراسانی در ترکیه به پایان رسید.

در این رویداد چهار تیم از قاره های آمریکا، اروپا، آســیا، آفریقا و یک 
تیم از طــرف حامی مالی این مســابقات حضور داشــتند کــه پس از 
چهار دور رقابت تیم به تیم به صورت دوره ای تیم قدرتمند قاره اروپا 

قهرمان شد.
در تیــم منتخب قاره آســیا نیــز ملیحه صفایــی از ایران عنــوان نایب 
قهرمانی را به دست آورد. شایان ذکر است، تیم قاره کهن متشکل از 
بازیکنانی از کشورهای هند، قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان، 

ویتنام و ایران بود.
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گران نمی خریم

گران فروشی های بنزینی را 

 
به روزنامه خراسان اطالع دهید

پیامک : 2000۹۹۹ 

فرمانده سپاه امام رضا)ع( : 

اغتشاشات در مشهد  را با سرمایه 
اجتماعی مدیریت کردیم 

فرمانده ســپاه امام رضــا )ع( گفت : در قضایــای اخیر ســوال این بود 
که چرا مشــهد کمتر درگیر اغتشاشــات شــد، واقعیت این است که با 
استفاده از سرمایه اجتماعی توانســتیم اغتشاشات را مدیریت کنیم. 
به گزارش فارس، سردار »یعقوبعلی نظری« فرمانده سپاه امام رضا)ع( 
در چهارمیــن مجمع تخصصی بهداشــت و درمان ســپاه اظهــار کرد : 
اعتقاد داریم با ســرمایه اجتماعی که در طول زمان به دســت می آید، 
می توانیــم در تمامی صحنه ها فضاها را مدیریت کنیم. ســردار نظری 
با تأکید بر این که اساس نظام مقدس جمهوری اسالمی تکیه بر مردم 
است، متذکر شــد: جوهره نظام جمهوری اســالمی معنویت و حضور 
مردم است، تالش داریم تا سرمایه اجتماعی موجود را افزایش دهیم 
زیرا بعد از توکل و توســل از خداوند و امام رضا)ع(، سرمایه اجتماعی 
می تواند پاســخگوی مشکالت باشــد. وی تصریح کرد : اگر جامعه ای 
دارای سرمایه اجتماعی نباشد یا تدبیر و استفاده از آن را بلد نباشند در 

کوچک ترین میدان در مقابل دشمن شکست می خورند.

 پایه قدرت نظام مردم هستند	 
ســردار نظری با تاکید بر ایــن مطلب که پایــه قدرت در نظــام مقدس 
اسالمی مردم هستند، خاطرنشــان کرد: متأســفانه بدنه مردم تحت 
تاثیر عملیات روانی اســتکبار بوده و به همین علت معترض هســتند. 
فرمانده سپاه امام رضا)ع( یادآور شــد: اگر در بحث بهداشت و درمان 
به خوبی مدیریت و ســامان دهی انجام شــود، در صحنه های مختلف 
نظام اســالمی بیمه می شــود و تاثیر عملیــات روانی دشــمن کاهش 
پیدا می کند.  وی با بیان این که در شــرایط حساســی هستیم، اظهار 
کرد: خوشبختانه از لحاظ فکری و ماهیتی قدرت و توان نظام مقدس 

جمهوری اسالمی باالست. 
ســردار نظری افزود: اگر خدمت مســتمر در حوزه بهداشــت و درمان 
به عموم مردم صــورت بگیرد، تولید ســرمایه اجتماعی اتفاق می افتد 
و می توانیم توطئه های دشــمنان را از زاویه مردم خنثی کنیم. سردار 
نظری اضافه کــرد : »آمادگی رزم در حوزه بهداشــت و درمان«، »ارائه 
خدمات بهداشت و درمان به خانواده« و »کسب سرمایه اجتماعی« از 

محور های مهم و اساسی سپاه برای فعالیت در این حوزه است.

خدمت بهداشتی درمانی سپاه در حاشیه شهر	 
فرمانــده ســپاه امام رضــا)ع( اظهــار کــرد : در محور کســب ســرمایه 
اجتماعی، وظیفه ما خدمت به عموم جامعه اســت، قریب به ســه سال 
و شش ماه اســت که مأموریت ارائه خدمات بهداشــتی و درمانی را در 

حاشیه مشهد و خراسان رضوی داریم. 
فرمانده سپاه امام رضا)ع( با اشاره به این که ۴0 ناحیه بسیج و لشکر 
پنج نصــر را در خراســان رضــوی داریــم، خاطرنشــان کــرد: موضوع 
بهداشــت و درمان باید به صــورت مســتمر و موثر اجرا شــود و تمامی 
پاســداران عزیز مــا بایــد در بخش های مختلــف آموزش هــای الزم را 
فرا بگیرند. ســردار نظری با اشــاره به این که بســتر بهداشت و درمان 
زمینه خوبی برای افزایش ســرمایه های اجتماعی اســت، افزود: اگر 
ســرمایه های اجتماعی را از دســت بدهیــم، نمی توانیــم صحنه ای را 

مرتبط با نظام اسالمی مدیریت کنیم.



خبر

اقتصادی

عملیــات اجرایــی پــروژه انتقــال آب دریای 
عمــان از ســواحل چابهــار بــه ســه اســتان 
خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان 
و بلوچســتان امــروز در اســتان سیســتان و 
بلوچســتان آغاز می شــود. به گزارش روابط 
عمومــی اســتانداری، تفاهم نامــه مشــترک 
طرح انتقــال آب از ســواحل چابهار بیســتم 
شــهریورماه بــا حضــور معــاون وزیــر نیــرو و 
اســتانداران خراســان جنوبی و سیســتان و 
بلوچستان در مشــهد به امضا رســید و امروز 
عملیات اجرایی آن آغاز می شــود. بر اساس 
اعالم معاون آب و آبفای وزارت نیرو برای سه 
استان خراســان رضوی، جنوبی و سیستان 
و بلوچســتان اجــازه برداشــت یــک میلیارد 
و 200 میلیــون متــر مکعــب آب از ســواحل 
چابهار صادر شده اســت که میزان تخصیص 
آب اســتحصالی بــه سیســتان و بلوچســتان 
228 میلیــون مترمکعب، خراســان رضوی 
110 میلیون مترمکعب و خراســان جنوبی 

60 میلیون متر مکعب خواهد بود.

20 درصد کسری مخازن آبی کشور 	 
مربوط به خراسان رضوی است

در نشست مشترک اســتانداران استان های 
شــرقی کشــور برای امضای تفاهــم نامه این 
طرح بــود کــه معــاون وزیــر نیــرو گفــت:  در 
راهگذر شرق ســاالنه 11 میلیارد مترمکعب 
آب مصــرف می شــود و 20 درصــد کســری 
مخازن آبی کشــور مربوط به خراسان رضوی 
است. »قاســم تقی زاده« همچنین گفته بود: 

در مجموع برای سه استان راهگذر شرق یک 
میلیارد و 200 میلیون مترمکعب برداشــت 
آب از دریای عمان تخصیص یافته است که در 
کمترین وضعیت آن 400 میلیون مترمکعب 
در نظر گرفته شده،  مسئولیت این تخصیص بر 
عهده مدیران عامل آب منطقه ای و اختیارات 
کامل آن با اســتانداران اســت. تقی زاده این 
نکته را هم گفته بود که مصــرف این آب برای 
صنعت بســیار خوب خواهد بود و حتی برای 
کشــاورزی در بخــش گلخانــه ای و کارهــای 
مــدرن آبیاری نیــز می تواند اقتصادی باشــد 
اما عمده مصــرف ایــن آب در بخــش صنعت 
اســت. در حاشــیه این نشســت هم   »علیرضا 
رزم حســینی« اســتاندار خراســان رضــوی 
اظهار کرده بود: این طرح نیازمند منابع مالی 
زیادی اســت و به نوعی طرح بلندمدت است 
و بر اســاس برنامه ها حداقل 10 ســال طول 

خواهد کشید که آب به این مناطق برسد.

اجرای پروژه توسط بخش خصوصی	 
چنــد روز قبــل نیــز »احمدعلــی موهبتــی« 
اســتاندار سیســتان و بلوچســتان در گفــت 
وگو با تسنیم درباره طرح انتقال آب عمان به 
شرق کشــور اظهار کرد: دولت برای اجرای 
پروژه، پــول و اعتباری ندارد و پروژه توســط 
بخش خصوصــی اجــرا می شــود، متقاضی 
خصوصی هــم به علت وجود صنایــع فوالد و 
ســنگ آهن خواف در اســتان های خراسان 
رضوی و جنوبی  قدرت مانور بیشتری دارد، 
اما پروژه با همکاری هر اســتان اجرا خواهد 
شــد. موهبتــی در پاســخ بــه ســوالی درباه 
برآورد 3.9میلیــارد دالری مجری پروژه نیز 
می گوید: ایــن بــرآورد فقط بــرای انتقال به 
سیستان و بلوچستان اعالم شده و با توجه به 
روند تکمیل مطالعات برآورد سرمایه گذاری 
سه استان از این مبلغ بیشتر است و با تکمیل 

مطالعات اعالم می شود.

اخبار

جامعه 

برگزیدگان نخستین جشنواره خانواده رضوی تجلیل شدند
برگزیدگان نخستین جشنواره خانواده رضوی 
جمعه شب طی مراسمی با حضور مسئوالن 
استانی و ملی در بنیاد پژوهش های اسالمی 
آستان قدس رضوی معرفی و تجلیل شدند. به 
گزارش ایرنا، مشاور وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات در امور بانوان در این مراسم با تاکید بر 
اهمیت و جایگاه نهاد خانواده در جامعه گفت: 
تالش ما این است که در سطح ملی فرهنگ 
گفت وگو را به خانواده ها بازگردانیم. هانیه 
سامعی افزود: یکی از چالش های جدی در 
حوزه فعالیت های فرهنگی، نبود هماهنگی 

حوزه پژوهشی و بدنه اجرایی و سیستم دولتی 
پژوهشی  کار  فاقد  اقدامات  برخی  و  است 
مناسب است از سوی دیگر پژوهش های بسیار 
ارزشمندی توسط افراد توانمند انجام می گیرد 
نمی شود.  اجرا  ناکافی  حمایت  دلیل  به  که 
محمدحسین استاد آقا مدیرعامل بنیاد کرامت 
رضوی نیز در این نشست گفت: ضروری است 
در  خانواده  موضوع  با  پژوهشی  محصوالت 
چارچوب بیانیه گام دوم انقالب تولید شود تا 
بتوان با کمک تمامی دستگاه ها به اجرایی شدن 

طرح های منتخب کمک کرد.

گردهمایی سراسری خیران ازدواج در مشهد برگزار شد
گردهمایی مجمع خیران ازدواج جوانان کشور 

در مشهد به کار خود پایان داد. 
مدیر عامـل مجمـع ازدواج جوانان کشـور جمعه 
شب در حاشیه این گردهمایی به ایرنا گفت: در 
ایـن گردهمایی که بـا حضـور خیـران منتخب از 
سراسـر کشـور برگزار شـد درباره رفع مشکالت 

حـوزه ازدواج جوانـان، همفکـری و تبـادل نظـر 
شـد. 

محمـد علـی محمـدی نیـک افـزود: بعـد از پایان 
ایـن گردهمایـی خیـران ایـن مجمـع موضـوع 
مذکور را با جدیت در اسـتان های خـود پیگیری 

. می کننـد

آغاز کمپین مبارزه با مقاوت آنتی بیوتیکی در داروخانه های مشهد
بیوتیکـی  آنتـی  مقاومـت  بـا  مبـارزه  کمپیـن 
بـه منظـور اطـالع رسـانی بـه عمـوم مـردم در 
خصـوص بی تاثیـری ایـن داروهـا در درمـان 
بیماری های ویروسـی در داروخانه های مشـهد 

آغـاز شـد. 
دکتـر ژیــــال طاهــــــــــــر زاده دانشـیار گـروه 
فارموکولـوژی دانشـکده دارو سـازی دانشـگاه 

علـوم پزشـکی مشـهد در گفت وگـو بـا وب دا، 
اظهار کـرد: ایـن کمپیـن روزهـای 23 و 24 آذر 
ماه  بـا حضـور 16 نفـر از دانشـجویان دانشـکده 
داروسـازی در سـه درمانـگاه و هشـت داروخانـه 
پـر ازدحـام شـهر بـه منظـور آگاهـی بخشـی بـه 
عموم مـردم در خصوص مـوارد درمان بـا داروی 

آنتی بیوتیـک برگـزار می شـود.

انتصاب رئیس بیمارستان های ابن سینا و حجازی مشهد
در  مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه  سرپرست 
آموزشی،  مرکز  و  بیمارستان  رئیس  حکمی 
پژوهشی و درمانی ابن سینا و حجازی را منصوب 
کرد. به گزارش وب دا، دکتر سید محمد حسین 

علیرضا  دکتر  حکم  این  در  طوسی  بحرینی 
ابراهیمی عضو هیئت علمی دانشگاه را به عنوان 
رئیس بیمارستان و مرکز آموزشی، پژوهشی و 
درمانی ابن سینا و حجازی منصوب کرده است.

آغاز طرح امداد زمستانه اورژانس در استان
در   11۵ اورژانـس  زمسـتانه  امـداد  طـرح 
محورهـای درون و بـرون شـهری زیـر پوشـش 
پزشـکی  علـوم  دانشـکده های  و  دانشـگاه ها 
خراسان رضوی آغاز شـد. دکتر رضا وفایی نژاد 
مدیـر حـوادث و فوریت هـای پزشـکی دانشـگاه 
علـوم پزشـکی مشـهد در گفت وگـو بـا وب دا بـا 

بیـان این که ایـن طرح تـا 22 اسـفند ادامـه دارد 
اظهـار کـرد: در ایـن طـرح 230 پایـگاه فعـال 
102 پایـگاه  128پایـگاه جـاده ای و  شـامل 
شـهری بـا آمادگـی کامـل به صـورت 24 سـاعته 
در دانشـگاه ها و دانشـکده های علـوم پزشـکی 
خراسـان رضوی آماده خدمات رسانی هستند.

پیگیری گالیه های مردم

 

قول ایجاد ایستگاه اتوبوس، پس از احداث پل

»خیابان نمایشگاه به سمت بولوار آیت ا... هاشمی 
رفسنجانی نیاز به ایســتگاه اتوبوس دارد. معموال 
اهالی در هوای گرم و ســرد، باید مسیری طوالنی 
برای رسیدن به اولین ایستگاه اتوبوس طی کنند. 
طی این مسیر برای والدین بچه به بغل و سالمندان 
هم سخت و طاقت فرساست. لطفا پیگیری کنید«.

»عباس اتحادی«، روابط عمومی سازمان اتوبوسرانی مشهد در پاسخ 
به این گله و پیشنهاد، توضیح می دهد: »روال کار برای حذف یا ایجاد 
یک ایستگاه اتوبوس در شهر، بدین صورت است که موضوع باید در 
کمیسیون برنامه ریزی خطوط ســازمان اتوبوسرانی مطرح شود و 
در کنار این، کارشناس ترافیکی شهرداری منطقه و نماینده پلیس 
راهور هم با بررســی شــرایط، اعالم نظر کنند. یعنی سه حوزه باید 
روی حذف یا ایجاد ایســتگاه اتوبوس متفق القول باشند. از طرفی 
در چنین مناطقی چون عرض معبر زیاد اســت، باید رمپ ایستگاه 
اتوبوس هم توسط شــهرداری منطقه احداث شــود تا امکان توقف 
ایمن اتوبوس وجود داشــته باشــد. ما در این زمینه، درخواستی به 
شهرداری منطقه 12 دادیم و تاکید کردیم خیابان آیت ا... هاشمی 
رفسنجانی نیاز به رمپ و ایســتگاه دارد. نماینده سازمان ترافیک 
شهرداری منطقه 12 هم اعالم کرده هرگاه احداث پل این خیابان 
به اتمام رســید، این موضوع را در دستور کارشــان قرار می دهند«.

پارک محله بولوار ساجدی، با کمبود 
روشنایی و وسایل بازی روبه روست

»ساکن خیابان فخر حوالی بولوار ساجدی هستم.  
در پارک محله، روشــنایی بســیار کم اســت و این 
تاریکی باعث جمع شدن معتادان و اراذل و اوباش و 
مزاحمت برای نوامیس است، جوری که خانواده ها 
می ترســند به بچه ها اجــازه دهند. ضمــن این که 
وســایل بازی بچه ها هم خیلی محدود است و باید 

تجهیزات تکمیل شود.«

»کاشـی« روابط عمومـی شـرکت توزیـع  بـرق مشـهد دربـاره 
روشـنایی پـارک مذکـور، توضیـح می دهـد: »بـا توجـه بـه 
تمـام  شـبانه،  هفتگـِی  بازدیدهـای  و  مـداوم  بررسـی های 
المپ هـای موجـود در پـارک ایـن محلـه، دارای روشـنایی بـا 
تـوان ۵0 تـا 60 وات )حداکثـر نـور اسـتاندارد بـرای فضـای 
پـارک( اسـت کـه سـالم و فعـال هسـتند.« و در ادامـه، »جـالل 
قربانـی« شـهردار منطقه2 مشـهد هم قـول بررسـی و پیگیری 
و تامیـن تجهیـزات پـارک محلـه اِی ایـن منطقـه را بـه صفحـه 

می دهـد. خراسـان رضوی  حرف مـردم 

احداث پارک در خیابان امام خمینی)ره( 
به محض توافق شهرداری با ارتش

»ما اهالی محله امام خمینی)ره( هستیم و از این که 
این منطقه، پارک و بوستان ندارد گالیه مندیم. از 
شهرداری می خواهیم با تملک اراضی بالاستفاده، 
قدمی برای احداث بوستان و پارک تفریحی انجام 
دهد، چرا که کمبود فضای سبز در این جا به شدت 

احساس می شود.«

»علی شیرازی« شهردار منطقه 8 مشهد، در پاسخ به این گالیه 
پیامکی از ســوی مخاطبان صفحه حرف مردم، می گوید: » هم 
اکنون بوستان محلی اقاقیا و یک پارک حاشیه ای، در محله امام 
خمینی)ره( و برای استفاده شهروندان وجــود دارد اما فضای 
سبز این محله در مقیاس محلی، به حد قابل قبول نرسیده است. 
هم اکنون درحال رایزنی و تالش هستیم تا ان شاءا... پارکی در 
مقیاس پارک ملت برای اهالی این منطقه ایجاد کنیم. به محض 
این که بتوانیم با ارتش برای تحویل پادگان مستقر در این منطقه 
که طبق فرمایــش مقام معظــم رهبری و مصوبه شــورای عالی 
معماری شهرسازی است، به توافق برسیم، فضای سبز بزرگ و 
دلباز و مناسبی ایجاد خواهیم کرد. از آن جا که پیشرفت خوبی 
در مذاکره درباره این موضوع داشته ایم، احتماال طی یک سال 

آینده این توافق نهایی و این نیاز برطرف خواهد شد.«

 امروز، آغاز عملیات اجرایی 
 انتقال آب عمان به شرق کشور

اخــــبار
روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان رضوی
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برای اطالع مسئوالن
مخاطبان گرامی، ستون»برای اطالع مسئوالن « صدای شما را به صورت مستقیم به اطالع مسئوالن استان 

می رساند.

اتوبوسرانـــی

تعــداد  و  خطــوط  اتوبوســرانی،  مســیر   
ایســتگاه های بولوارعبدالمطلــب و خیام کافی 

نیست.

 چرامتأســفانه ســرویس دهــی خطــوط 
اتوبوسرانی در ایام فصل مدارس بسیار نامنظم 

و با فاصله زمانی بسیار زیاد انجام می شود.

 کاش در بعضــی از خیابان ها که اتوبوس ها 
بیشــتر اســت و گاهــی پشــت ســر هــم توقــف 
می کنند، راننده ها حوصله به خــرج دهند تا در 
هوای سرد مســافری جا نماند. نه که فقط نیش 

ترمز بزنند و بروند.

شهرستان ها
 لطفا به اوضاع درمانــگاه دولتی دولت آباد 
زاوه رسیدگی کنید. چرا که واقعا شرایطش در 

شان مردم نیست.

 در جاده طرقبه، روبه روی معلم 9 در مسیر 
رودخانه، مدتی است درختان را قطع می کنند، 
به شهرداری گزارش داده ایم اقدامی نکرده اند. 

لطفا بررسی و پیگیری کنید.

شهرداری
بعد از حادثه تلخ سقوط پل هوایی عابر پیاده 
چراغچــی، متاســفانه االن مردم ایــن منطقه با 
مشکالت زیادی مواجه هســتند. چرا که رفت و 
آمدشــان بایــد از زیرگذر ایــن منطقه کــه پاتوق 

معتادان است، انجام شود.

 شهرداری منطقه 2 اقدام به روکش آسفالت 
خیابان هــای آیــت ا... عبــادی ۵8، 60، 62  و 
مقابل آن ها کرده اما 64 و 66 را فراموش کرده. 

انگار ما عوارض پرداخت نمی کنیم.

 شــهرداری به اسم ســاخت مســیر اتوبوس
BRT،  در حــال از بیــن بــردن کل فضــای ســبز 

بولوارهاست.

 از شهرداری منطقه 9 درخواست داریم قبل 
و بعد از ورودی میدان اول هاشــمیه ســرعتگیر 
بگــذارد. واقعــا عبــور از خیابــان بــرای عابران 
خطرناک شده. چند وقت پیش یک نفر در همین 

نقطه تصادف کرد و فوت شد.
 بولوارطبرسی شمالی سرعتگیر الزم دارد 
بــه ویــژه روبــه روی طبرســی شــمالی 6 چــون 
ایســتگاه اتوبوس و بی آرتــی واقع شــده و عبور 

عابران از عرض بولوار زیاد است.

 شهرداری منطقه3 چرا پل های روی جداول 
خیابان عبادی73 را استانداردسازی نمی كند؟

 از اهالی خیابان رفیعی ۵ هستیم. چرا برای 
هرس درختان اقدامی نمی شود؟ کوچه ها کال 
تاریک شــده و چراغ برق ها الی درختان مخفی 
اســت. امنیت هم کمتر شده. خواهشمند است 

اقدام کنید. 

 تقاضــا داریــم جوی هــای تــورج 21تا33 
پوشــانده شــود؛ مخصوصا که در انتهــای تورج 
دبســتانی قــرار دارد و گاهــی بچه هــا درون آن 

می افتند.

متفرقــه
 چــرا ظرفیــت دوره یادگیری تنظیــم موتور 
مرکز فنی وحرفه ای شــماره دو مشــهد واقع در 
میدان فردوســی، با وجودمتقاضی فــراوان آن 

بسیارکم است؟

 لطفــا بــا بنگاه هــای خــودرو در مشــهد که 
خودروهای فاقد مدارک را می فروشند برخورد 

کنید.

 خواهشمندم یک سری هم به ناحیه 4 پست 
واقع در کــوی طــالب بزنیــد و از اوضــاع به هم 

ریخته آن جا گزارشی تهیه کنید.

  مگر ساخت ســرعتگیر اســتاندارد ندارد؟ 
برخی سرعتگیرها بسیار خطرناک و غیراصولی 
هستند. آیا رده بندی یا اســتانداردی بر اساس 
سرعت مجاز در آن خیابان وجود ندارد که حین 

ساخت سرعتگیر استفاده شود؟

 لطفا به داد اهالی باهنر6 برسید. گاهی در 
یک روز به فاصله دو، ســه ســاعت، چند تصادف 
بسیار سنگین ســر چهار راه داریم با وجود چهار 
مدرســه در یك محــل، باور كنیــد آســایش از ما 

گرفته شده است.
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گزارش

حسین باقری

در پــی دریافــت اطالعاتــی مبنــی بــر گــران 
فروشــی در بــازار پرنــد شــهر جدیــد گلبهــار، 
»برزنونی« دادســتان عمومــی و انقالب گلبهار 
به همراه »بیاتی« و »جیرفتی« از مدیران صمت 
شهرســتان چناران و تیم های بازرســی از اتاق 
اصنــاف، ســتاد تنظیم بازار، شــبکه بهداشــت 
و کالنتــری 13 گلبهــار بــه صــورت ســرزده از 
واحدهــای متخلــف صنعتــی ایــن شهرســتان 
بازدیــد کردنــد. دادســتان عمومــی و انقــالب 
گلبهــار در آغــاز فرایند بازرســی ها بــه اهمیت 
و ضــرورت آن اشــاره کــرد و گفت: نوســانات و 

افزایش قیمت  اقالم و اجناس و به ویژه مایحتاج 
ضروری مردم، آثار و تبعات نامطلوبی بر معیشت 
خانواده ها داشــته و ضروری اســت مســئوالن 
مرتبط بــا مدیریت صحیــح خود بــازار را رصد و 
با گران فروشــی های احتمالی برخــورد کنند. 
»خلیــل ا... برزنونــی« افزود: ســازمان صمت، 
اتــاق اصنــاف، ســتاد تنظیــم بــازار و تعزیرات 
حکومتــی بایــد ســرزده امــا مســتمر در بــازار 
حضور داشــته باشــند و اجازه ندهند متخلفان 
با رفتاری، موجب اخالل در بازار شوند و باید با 
کوچک ترین تخلفی با جدیت و قاطعانه برخورد 
شــود. قبــاًل هشــدارهای الزم بــه متخلفــان و 
محتکران داده شده است و دستگاه قضایی در 
این خصوص کوتاه نخواهد آمد و کسانی که نابه 

سامانی بازار را تشدید می کنند، منتظر برخورد 
سخت دستگاه قضایی باشند.«

در ایــن بازرســی که به شــکل گروهــی، صبح و 
بعدازظهر انجام شــد، در مجمــوع از 78 واحد 
صنفی بازدید شــد که 3۵ مــورد آن بــا عناوین 
مختلف نظیر گران فروشــی، کم فروشی، درج 
نشــدن قیمت در کاالهایی همچون خــوار بار، 
خشکبار و لبنیات، مصالح ساختمانی، اغذیه و 
رستوران، لوازم یدکی خودرو، تعویض روغنی، 
موبایل فروشی و پوشاک متخلف شناخته شدند 
و با تشکیل پرونده به تعزیرات حکومتی معرفی 
شدند تا رای صادر شــود. طی این بازدیدها، از 
برخی اغذیه فروشان و کباب پزی ها نیز بازرسی 
به عمل آمد که دیده شد در یخچال های مستقر 

در محل، گوشــت های چرخ شــده و آماده برای 
کباب کوبیده با گوشــت مرغ مخلوط شــده که 
دادســتان به شــدت به آن واکنش نشــان داد و 
ضمن تشــکیل پرونده برای متخلفان، دســتور 
بررســی و برخورد داده شــد. در ادامــه چندین 
واحد متخلف به دلیل درج نشــدن قیمت، ارائه 
ندادن فاکتــور و گران فروشــی، اعمــال قانون 
و یــک واحد صنفی نیز پلمب شــد. شــهروندان 
نیــز از ایــن اقــدام تیم های بازرســی اســتقبال 
خوبی کردند، به گونــه ای که طــی فرایند کار، 
بسیاری به صورت حضوری، مسائل و مشکالت 
و مشــاهدات خود را با آنان در میان گذاشــتند 
و خواســتار برخــورد قاطع و جدی بــا متخلفان 

شدند.

بازرسی دادستان از واحدهای صنفی گلبهار، در پی طرح »گـران نمی خریم« 

برخورد با 35 واحد صنفی متخلف در گلبهار
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سرکنسول عراق در مشهد:

دست هایی در پی اختالف افکنی 
بین عراق و ایران است

روز گذشــته جمعــی از طــالب حوزه هــای علمیه 
مشهد با حضور در کنســولگری عراق در این شهر 
و اهدای گل، بر وحدت هر چه بیشــتر مردم ایران 
و عــراق تاکید کردنــد و سرکنســول عــراق هم با 
دادن هدیه  یادبــودی از این حضور قدردانی کرد. 
به گــزارش ایرنا، سرکنســول عراق در ایــن دیدار 
گفت: دست های پشت پرده در پی اختالف افکنی 
بین مردم عــراق و ایران و جدا کــردن این دو ملت 
از هم است و همان  اشــراری که جوانان عراقی را 
می کشند همان ها نیز کنســولگری ایران را آتش 
می زنند. »احمد قیس« افزود:   مردم عراق با زائران 
ایرانی همانند یــک صاحبخانه رفتار کردند از این 
رو با عقل و منطق سازگار نیست کسانی که چنین 
خدمتی به ایرانی ها در عراق انجــام دادند بیایند 
و کنســولگری ایــران را آتــش بزنند. سرکنســول 
عراق در مشــهد ادامــه داد: از مردم ایران تشــکر 
می کنیم کــه با بصیرت کامل حســاب مردم عراق 
را از اشــرار و بدخواهان ارتباط و دوستی دو ملت 
جدا می کنند و  همان طــور که ما در عراق در حرم 
امام حسین)ع( برای عراق، همسایگان و محبان 
عراق دعا می کنیم شــما نیز در حرم امام رضا)ع( 
برای مردم عراق دعا کنید. حجت االسالم »مجید 
فاطمی ارفع« نماینده طالب و روحانیون مشــهد 
هم در این دیدار گفت:   بعد از حرکت شرارت آمیز 
آتش زدن کنسولگری ایران در نجف احساس شد 
که وضعیــت وحدت دو ملت ممکن اســت متزلزل 
شــود و بــرای اثبات ایــن کــه آن حرکــت ربطی به 
مردم عراق نداشت و مربوط به اشرار است، در یک 
حرکت مردمی اعــالم می کنیم که ایــن حرکت و 
کارهایی که در عراق علیه ایران انجام شده از پیش 
تعیین شده و خواسته بدخواهان دو ملت است. وی 
ادامه داد: دست های تفرقه افکن می خواهد ایران 
و عراق را از هم جدا کند اما ما آمده ایم که وحدت و 

دوستی خود را با مردم عراق اعالم کنیم.

گران نمی خریم
گران فروشی های بنزینی را 
 

به روزنامه خراسان اطالع دهید

2000999
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اخبار

گوناگون

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خبر داد: 

 توزیع ۳۴۶ میلیارد ریال
 از اعتبارات بازسازی خسارت های 

سیل ۹۸ در استان 
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری استان  از توزیع 
۳۴۶ میلیارد ریال از اعتبارات بازسازی خسارت های 
سیل ۹۸ در استان خبرداد.به گزارش  روابط عمومی 
استانداری شــایان فر اظهار کرد: اعتبارات مذکور به 
احیا و مرمت قنات ها، احداث و تکمیل کانال های آب 
رســانی، احداث، مرمت و بازســازی جاده بین مزارع 
عمومی، احداث و مرمت ایســتگاه پمپاژ باالی 100 
لیتر در ثانیه، زهکشی اراضی کشــاورزی، نگهداری 
و مرمت راه های عشــایری و مرمت ورزشگاه )کالت( 
اختصاص یافت.وی افزود: با توجه به افزایش بارمالی 
تمدید تسهیالت سررسید شده کشــاورزان خسارت 
دیده از حوادث غیرمترقبه، در جلســه ستاد مدیریت 
بحران مقرر شــد حداکثــر تســهیالت دریافتی قابل 
امهال از سقف یک میلیارد ریال به ســه میلیارد ریال 
افزایش یابــد.وی تصریح کــرد: همچنین در جلســه 
ســتاد مدیریت بحران، نحــوه توزیــع 1175 میلیارد 
ریال اعتبار کمک بالعوض به صورت هزینه ای برای 
جبران خســارت کشــاورزان از ســیل امســال تعیین 
تکلیــف شــد.وی افــزود: از ابتــدای امســال تاکنون 
۴۶72 میلیارد ریال اعتبار در قالب کمک بالعوض، 
تملک دارایی های سرمایه ای و تسهیالت برای جبران 
خسارت و بازســازی بخش های مســکن، تاسیسات 

زیربنایی و کشاورزی به استان اختصاص یافته است.

قاتل نامرئی ۳ قربانی گرفت 
شعبانی- مدیر مرکز حوادث و فوریت های پزشکی 

تربت حیدریه از مســموم شــدن یک خانواده چهار 
نفره با گاز co و مرگ سه نفر از آنان در روستای قلعه 
آقا حسن زاوه خبر داد.امیری گفت: ساعت ۸:۳7 
روزگذشته  طی تماسی با خطوط ارتباطی اورژانس 
115 مبنی بر مسمومیت با گاز منو اکسید کربن در 
روستای قلعه آقا حسن شهرســتان زاوه،  کارکنان 
اورژانس چخماق به محل اعزام شــدند.وی افزود: 
پس از رســیدن کارشناســان فوریت های  پزشکی 
به محل حادثه مشــخص شــد کــه قبل از رســیدن 
آمبوالنس مــادر و دو فرزند خانــواده فوت کرده اند 
و پدر خانواده نیز پس از اکسیژن رسانی و اقدامات 

اولیه درمانی به مرکز درمانی منتقل شد.

برقراری مسیر پروازی مشهد - باکو
مســیر پروازی باکو – مشــهد – باکو از بیست و پنجم 
آذرماه امســال در فرودگاه مشــهد برقرار می شــود. 
مدیرکل فرودگاه های اســتان گفت: پروازهای بین 
باكو و مشــهد و برعکس از روز دوشــنبه 2٥ آذرماه با 
هواپیمایی آزال ) آذربایجان ایرالین( فعالیت خود را 
آغاز می کند و قرار است در هفته دو پرواز در روزهای 
دوشنبه و پنج شنبه انجام دهد که پیش بینی می شود 

این مسیر در آینده به پروازهای روزانه تبدیل شود. 

آغاز عملیات اجرایی پروژه احداث 
باند دوم جاده مشهد -سرخس 

پرورش-مراســم کلنگ زنی و آغاز عملیات اجرایی 

پــروژه احــداث بانــد دوم جاده مشــهد- ســرخس 
)حدفاصل پلیــس راه شــهر رضویه تا تنگل شــور (

با حضــور نماینــده مجلــس و جمعی از مســئوالن 
شهرستان مشهد در شهر رضویه برگزار شد. 

قاضی زاده هاشمی  گفت: حضور پرشور شوراهای 
اسالمی و دهیاران منطقه نشان دهنده اهمیت این 
پروژه به عنوان یکی از پــروژه های حیاتی و کلیدی 
است. وی با اشاره به این که جاده مشهد -سرخس 
مربوط به 50 ســال قبل اســت و با توجه به افزایش 
جمعیت و تــردد خودروها بر ظرفیت جــاده افزوده 
نشده است گفت: حدود 100 واحد شن شویی در 
این مسیر قرار دارد که با توجه به تردد کامیون ها به 
این واحدها باید در احداث این پــروژه 50 میلیارد 
ریال مشارکت کنند. رئیس اداره راهداری و حمل 
و نقل شهرســتان مشــهد گفت: احــداث باند دوم 
جاده مشهد- سرخس با اعتبار 100 میلیارد ریال 
از امروز آغاز می شود و قرارداد عملیات اجرایی این 

پروژه با پیمانکار منعقد شده است. 
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شهرستان ها

برگزاری دهمین یادواره شهدای 
دانشجوی کاشمر و ۳ شهید گمنام 

 مهدیان- فرمانده ســابق ســپاه امام رضا)ع( با بیان 

این که شــهیدان عزت و افتخار شــهادت را به برکت 
هدایت امــام امت کســب کردنــد افــزود: اگر نفس 
نورانی و هدایتگــر آن مرد بزرگ نبــود، مطمئنًا این 
کشــته ها بــا کشــته های قبــل در دوره ظلــم تفاوت 
نمی کرد. ســردار احمــدی در دهمین یــادواره 1۳ 
شهید دانشجوی کاشمری و سه شهید گمنام مدفون  
شده در دانشگاه آزاد واحد کاشمر و شهدای امنیت 
که با عنوان »پایان نامه سرخ« در دانشگاه آزاد واحد 
کاشــمر برگزار شــد اظهار کرد: آن چه به شــهیدان 
عــزت و افتخار داده اســت، با هدایــت و حمایت یک 

فقیه تربیت  شده سر سفره ائمه طاهرین است.

معارفه مدیرعامل جدید سازمان 
اتوبوسرانی شهرداری مشهد 

طی مراسمی، مدیرعامل جدید سازمان اتوبوسرانی 
شهرداری مشهد معارفه شد.به گزارش پایگاه اطالع 
رسانی شــهرداری مشــهد، سعید حســینقلی زاده 
مقدم، به عنوان مدیرعامل جدید سازمان اتوبوسرانی 
شهرداری مشهد معرفی و سیدمهدی حسینی پویا 
تکریم و به سمت مدیر خریدهای خارجی شهرداری 
مشــهد منصوب شــد. خواجــه نائینی معــاون مالی 
و پشــتیبانی شــهردار گفت: وی از مدیرانــی بود که 
ارتباط مســتقیمی با بدنه سازمان داشــت و یکی از 
مصادیق عینی آن، حضور در نجف اشــرف و نظارت 
مستقیم بر خدمات رسانی اتوبوس ها ی شهرداری 
مشــهد به زائــران اربعین حســینی بــود.وی افزود: 
سعید حسینقلی زاده مقدم نیز که از این پس مدیریت 
ســازمان اتوبوســرانی را برعهده خواهد داشــت، از 
همکاران پرتالش و آشــنا به مدیریت شــهری است.
همچنین در این مراســم ســید مهدی حسینی پویا 
مدیرعامل ســابق اتوبوســرانی شــهرداری مشــهد 
اظهارکرد: یک سال و پنج ماه در کنار پرسنل خدوم 
اتوبوســرانی تالش کردیم تا به عهد خود در خدمت 
صادقانه به مردم، تامین ناوگان، بازسازی و نوسازی 
اتوبوس های فرســوده، افزایش بهــره وری، افزایش 
ایمنی و رضایت مردم عمل کنیم.همچنین در بخشی 
از حکم صادر شده از سوی محمدرضا کالیی شهردار 
مشهد، برای انتصاب حسینقلی زاده مقدم به عنوان 
مدیر عامل جدید ســازمان اتوبوســرانی مشــهد نیز 
آمده است : »نظر به شایستگی و توانمندی و سوابق 
ارزشمند جنابعالی و بنا به پیشــنهاد معاون محترم 
عمــران، حمل و نقــل و ترافیک به موجــب این حکم 
به ســمت مدیر عامل و عضــو هیئت مدیره ســازمان 
اتوبوسرانی شهرداری مشهد منصوب می شوید. امید 
اســت با اتکال به خداوند متعال ضمــن برخورداری 
از خرد جمعــی و جلب مشــارکت همــه ذی نفعان و 
بهره گیری از توان بالقوه مجموعه پرتالش شهرداری 
و سایر نهادهای مرتبط و همچنین بخش خصوصی و 
با برنامه ریزی مناسب و نظارت دقیق بر امور محوله 
در حــوزه مربوط بیش از پیش در جهت توســعه همه 
جانبه شهرداری مشهد و دستیابی به شهر هوشمند 

و شهروند مدار گام بردارید«.

کلثومیان-پیگیــری مشــکالت و رفــع موانــع 

تولیــد  یکــی از موضوعــات گــزارش هــای 
مشــهد  در  رضــوی  خراســان  پیگیرانــه 

وشهرستان های خراسان رضوی است.
) رهبر معظم انقالب  اوایل شــهریور امســال 
در دیداربــا اعضــای هیئت دولــت فرمودند: 
یک تولیدکننــده بــرای این که یــک کاری را 
انجام بدهد و شــروع کند، از هفــت خان باید 
عبور بکنــد؛ حال مــن می گویم هفــت خان، 
در واقع گاهی از هفتــاد خان باید عبور بکند؛ 
قوانین،مقــررات ایــن دســتگاه مــی آید یک 
چیزی مــی گویــد، آن  دســتگاه مــی آید یک 
چیزی می خواهد، آن دســتگاه مــی آید یک 
مجوزی می خواهد؛ چه لزومی دارد؟ این ها را 
جدی باید وارد شد(سه کارخانه در تایباد طی 
ســال های گذشته توسط مســئوالن استانی 
وکشــوری افتتاح شــده کــه دو واحــد معطل 
سرمایه در گردش است و یک واحد دیگر نیاز 
به ورود کاال از گمرک دارد  و به گفته سرمایه 
گذاران برای ایــن واحدهای تولیــدی آماده 
به کار، بیش از۴00میلیارد ریال ســرمایه تا 
مرحله آغــاز پروژه هزینه شــده، ولــی به علت 
تامین نشدن ســرمایه در گردش  و مشکالت 
مقــررات ایــن واحدهــای آمــاده بــه تولید در 
شهرســتان تایبــاد معطــل اســت و ســرمایه 
این  واحدهــای تولیــدی در این شهرســتان 
مرزی خاک مــی خورد. شــریعت زاده،مدیر 
عامــل کارخانــه خــوراک دام مرزنشــینان 
تایباد درخصوص وضعیــت کارخانه خوراک 
دام تایبــاد می گویــد: ایــن کارخانــه بابیش 
از10میلیارد تومان توســط اســتاندار سابق 
خراســان رضوی در شــهرک صنعتــی مرزی 
تایباد افتتاح شــد و معطل یک میلیارد تومان 
سرمایه در گردش است. متاسفانه به رغم قول 
های مکرر مســئوالن چرخ ایــن کارخانه  که 
مــی تواند بــه طــور مســتقیم و غیر مســتقیم 
100نفر را مشــغول به کار کند فقــط در روز 
افتتاح و برای بازدید مســئوالن در حد شروع 
اولیه روشــن و ســپس خامــوش شــد و مدت 
دوسال اســت که سرمایه شــرکت در شهرک 
صنعتی مــرزی تایبــاد خاک می خــورد.وی 
می گویــد: پیگیری هــای متعــددی از طریق 
متولیان و بخش خصوصی انجام داده ایم ولی 
هنوز ایــن کارخانه تعطیل و نیازمند ســرمایه 
در گــردش اســت. یکــی دیگــر ازواحدهای 
تولیدی که درشهرستان مرزی تایباد افتتاح 
وپــس ازافتتــاح تعطیل شــد، کارخانــه مواد 

شــوینده آزیــن بیــن الملــل اســت. مهندس 
غالمی مدیر عامل شــرکت آزین بیــن الملل 
می گویــد: کارخانه مــواد شــوینده آزین بین 
الملل درکیلومتــر 5جاده تایباد بــه خواف با 
ســرمایه گذاری شخصی وتســهیالت بانکی 
راه اندازی شد و توسط مســئوالن آغاز به کار 
کرد و حدود 200نفر در این کارخانه مشغول 
به کار شــد ند، ولی بــه دلیل مشــکل کمبود 
ســرمایه درگردش تعطیل شــد. مدیــر عامل 
این شــرکت می گوید: 100درصد ســرمایه 
شخصی و تسهیالت دریافتی را در این پروژه 
بــه کار گرفته ام اما متاســفانه بانــک عامل به 
تعهدات اولیه برای تامین سرمایه در گردش 
بنا به دالیلی عمل نکرد و مدت  پنج سال است 
که شرکت تعطیل است، در حالی که اگر این 
شرکت کارمی کرد، هم تســهیالت دریافتی 
پرداخــت می شــد وهــم 200 کارگر درســه 
نوبت می توانستند مشغول به کار شوند. وی 
می گوید: درحال تعامل با مســئوالن وبانک 
هســتیم تا این کارخانه را دوباره فعال کنیم، 
چراکه همه امکانات و وسایل کارخانه معطل 
مواد اولیه اســت که نیاز به سرمایه درگردش 
دارد. ان شــاءا...  به همــت اســتاندار ، اداره 
صنعــت ومعدن وبانــک عامل این مشــکل به 

زودی رفع شود.

کارخانه بوجاری برنج 	 
 کارخانــه دیگــری  که بــا حضورمعــاون وزیر 
درمنطقه ویــژه اقتصــادی دوغــارون افتتاح 
شــد و قــول بــه کار گیــری واشــتغال حــدود 
100نفــر از نیروهای بومی منطقــه را دادند 
کارخانه بوجاری برنج مستقر در منطقه ویژه 
اقتصادی دوغارون است که دو سال تعطیل 
ومعطــل قوانیــن ومقــررات دســت وپــا گیــر 

واردات وصــادرات درمرزهاســت. قنبــری 
ســرمایه گذار ورئیس هیئت مدیــر ه کارخانه 
بوجــاری برنــج در منطقــه ویــژه دوغــارون 
می گوید: حــدود 20میلیارد تومان ســرمایه 
برای راه انــدازی وتهیه مــواد اولیــه کارخانه 
بوجاری برنــج دردوغــارون تامین شــده و به 
دلیل این که ســرمایه گذار پاکســتانی داریم 
مشکل تامین اعتبارنداریم، ولی مدتی است 
چهــار میلیــارد تومــان ســرمایه مــا خوابیده 
همچنین ارز الزم را تامیــن و پرداخت کردیم 
و مــواد اولیه مــا در گمرک معطل اســت. وی 
می افزایــد: بــرای تامین برنج پاکســتانی در 
خراســان رضوی چنــد شــرکت کار بوجاری 
برنج خارجــی وارداتــی را انجام مــی دهند، 
اگر کار تامین برنج پاکستانی توسط کارخانه 
های داخلی انجام شود، در هر تن 2۳0دالر 
صرفه جویی ارزی می شود، این صرفه جویی 
ارزی به همراه ایجاد اشــتغال بــرای 70 نفر 
در ســه نوبت کاری در کارخانه است. قنبری 
می گوید: برنج پاکســتانی که درکشورتوزیع 
می شود باید به قیمت هرتن 1050دالروارد 
کشور شود، درحالی که همین برنج را اگر به 
صورت خام وارد کشــورکنیم، عالوه برایجاد 
اشتغال درداخل کشوربه قیمت ۸20دالرمی 
توانیــم دراختیارمشــتری قراردهیــم کــه 
100درصــد ارز بــه کشــور بر می گــردد و در 
هــر تــن 2۳0دالرصرفــه جویــی ارزی برای 
کشــورصورت مــی گیــرد. وی مــی گویــد: 
متاســفانه مقررات دســت وپاگیر ما را خسته 
کرده وســرمایه گذارخارجی ما هــم به دلیل 
این مشکالت دست وپا گیر خسته شده است. 
قنبری می افزاید: ســرمایه گــذار خارجی ما 
پاکستانی اســت و 1۸میلیارد تومان را بدون 
تسهیالت بانکی برایمان تامین  کرده است. 

تامین مواد اولیه درکارخانه ها یکی ازاساسی 
ترین نیازها بــرای فعالیت در کارخانه اســت 
که ما ایــن مشــکل را نداریــم ولی متاســفانه 
مســئوالن متوجه ایــن موضوع مهم نیســتند 
وســرمایه ما در گمرک معطل مانده و دوسال 
است که کارخانه تعطیل است. وی می گوید: 
در کشور۳2کارخانه بوجاری برنج خارجی در 
نقاط مرزی کار می کنند که متاسفانه در مرز 
دوغارون و استان خراسان رضوی مشکالت 
همه کارخانه داران مشترک است. ان شاءا... 
با همکاری اســتاندار و اداره صنعت، معدن و 
تجارت مشکالت حل شود. قنبری  می گوید: 
در سه نوبت کاری توان بوجاری 100تن برنج 
را درروز داریــم کــه می تواند نیاز شهرســتان  
های اســتان خراســان رضوی را تامین کند. 
قنبــری مــی افزایــد: در مــدت دوســالی که 
کارخانه بوجاری ما در دوغارون تعطیل است 
ماهی حدود ۴7میلیون تومان هزینه جاری 
برای نگهداری این کارخانه مــی پردازیم که 
امیدواریم به زودی این مشــکل با تشکلی که 
همه کارخانــه داران مــرزی ایجاد کــرده ایم 
و به همت مســئوالن شهرســتانی و اســتانی 
رفــع شود.اشــرفی رئیــس اداره صنعــت، 
معدن وتجارت تایباد در خصوص مشــکالت 
واحدهــای تولیدی می گویــد: کارخانه آزین 
بین الملــل کارخانــه ای اســت که مــا پیگیر 
رفع مشکلش بوده وهســتیم، درباره شرکت 
مواد شــوینده آزیــن بیــن الملل هــم مکاتبه 
شــده و ان شــاءا... بــه زودی مشــکلش رفع 
مــی شــود. مهــرداد کریــم زاده معــاون فنی 
واجرایــی فرمانــدار تایبــاد هــم در خصوص 
مشــکالت کارخانه داران تایباد می گوید: با 
نگاه مثبــت اســتاندار وفرماندار شهرســتان 
تایباد، کارگروه رفع موانع تولید در شهرستان 
تایباد فعال شده، این کارگروه توانسته است 
اولین کارخانه تولیدی پروفیل را درشــهرک 
صنعتی مرزی دوغارون فعال کند، ان شاءا... 
مشــکالت ســایر کارخانه های موجــود هم با 
همت استاندار وفرماندار و مسئوالن اجرایی 
وپیگیری سرمایه گذاران و مدیران شهرستان 
حل می شود. کریم زاده درخصوص کارخانه 
بوجاری برنج می گوید: باید مقررات صادرات 
و واردات برای رفع مشــکالت این واحدهای 
مــرزی روان ســازی شــود. وی درخصــوص 
کارخانه خوراک دام هم می گوید: در کارگروه 
رفــع موانــع ایــن موضــوع دراولیــن فرصت 

بررسی و نتیجه به مردم اعالم خواهد شد.

گزارشی درباره 3 کارخانه آماده تولید تایباد که سال های قبل افتتاح شد

آماده تولید اما نیازمند سرمایه در گردش

 زندانی نیشابوری با مطالعه
 2 هزار کتاب از زندان آزاد شد 

شــجاعی مهــر- رئیــس اداره زنــدان نیشــابور 

گفت: با توجه بــه تاثیر کتاب خوانــی و مطالعه 
در بازگردانــدن زندانیــان بــه شــرایط مطلوب 
اجتماعــی، زندانی کتاب خــوان این زنــدان با 
مطالعه بیش از دو هزار جلد کتاب وبا رایزنی با 
شاکیان پرونده و تالش واحد فرهنگی از زندان 
آزاد شد.رجبی افزود: این زندانی  به جرم سرقت 
و ردمال به مبلغ ۳0 میلیون ریال از سال ۹۶ در 
زندان نیشــابور تحمل حبس کردوبــا دعوت از 

شاکی پرونده در مددکاری زندان آزاد شد.

70 خان تولید
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یک شنبه
24 آذر 1398
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۱۵ دسامبر ۱۲۵6 | سقوط دژ الموت، پایگاه فداییان شیعه اسماعیلیه۱8 ربیع الثانی ۱۳۲۵ ق|سالروز انتشار اولین شماره روزنامه صوراسرافیل
نشريه صوراسرافيل كه به مديريت ميرزاجهانگيرخان شيرازی و با همكاری علی اکبر دهخدا 
منتشر می شد، يكی از برجسته ترين نشريه های دوران مشروطه بود. وی، اين روزنامه را در 

تكميل معنی مشروطيت و حمايت از مجلِس شورای ملی و مظلومين، انتشار می داد.

هالکوخان، ايلخان مغولی ايران که از ترور خواجه نظام الملک و تنی چند از قدرتمندان وقت به دست 
گروه ضربت اسماعيليه، معروف به فداييان آگاه شده بود، کمر به قلع و قمع آنان بست و در چنين روزی 
نيروهای او وارد دژ معروف الموت شدند و آن را که از پايگاه های مهم شيعه اسماعيليه بود، تصرف کردند.

از امام باقر)ع( سوال شد: کدام يک از عبادات افضل است؟ حضرت  در جواب اين سؤال مطلب اساسی  تری را فرمودند: هيچ چيز، ]حّتی عبادت[ نزد 
خداوند محبوب  تر از اين نيست که عبد آن چه را نزد خدا دارد ]يعنی همه چيز[ از او تقاضا کند! مرحوم آيت ا... شيخ مجتبی تهرانی در شرح اين حديث 
می گويد: »ما بدون مغز نمی توانيم کار کنيم. در عبادات هم همين  گونه است. آن چه مغز عبادت است و به آن جان می دهد، دعاست. نمی دانيد دعا 
چه می کند! تمام معجزات انبيا  و کرامات اوليا ، بر محور دعا بوده است. هيچ گاه نبايد از دعا غافل شويم. چون محبوب ترين عمل عندا... است. فکر هم 
نکنيم اگر دايمًا از صبح تا شب به خدا بگوييم: اين را می خواهم، آن را می خواهم، مزاحم خدا شده  ايم. چون خودمان نظر تنگيم، خيال می کنيم خدا 

هم نظرتنگ است! آن چه پيش خداست، تمام شدنی نيست، پس دعای تو هم نبايد تمام شدنی باشد.   
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 یک روایت، یک درس 
محبوب ترین عمل 
نزد خدا

بریده کتاب

صدای کسی را می شنوم. تو خالدی؟
سر بر می گردانم. کوتاه است و پهن. بازوهاش 
مثل قلوه ســنگ اســت. نگاهش مثل آتش می 

سوزاند: رد کن بياد.
درمــی مانم کــه چه بايــد بکنــم. حالــی ام می 
کند: برات رخت خــواب آوردم، دو چوغ رد کن 
بياد.ته جيبــم را مــی گــردم. دو تومانی مچاله 
شده ای می گذارم کف دستش. قاليچه را و پتو 
را و متکا را می زنم زير بغل و می روم تو انفرادی. 
در هر گره قاليچه نخ نما شده، بوی پدرم و بوی 
توتون پدرم خانه کرده اســت. پهنش می کنم. 
متکا را مــی گــذارم و دراز می کشــم. صورتم را 
به قاليچه می مالم. دلــم می خواهد گريه کنم. 
متکای مادرم است. گونه هام را تو متکا فرو می 
کنم و بو می کشــم. بغض دارد خفه ام می کند. 
کافی اســت کســی صدام کنــد و باهــام حرف 
بزند که گريه ســر بدهم. هيچ وقت اين قدر دلم 
نازک نبوده اســت. انــگار گيس مــادرم پخش 

انگار پــدرم روی قاليچه شده است روی متکا. 
نشسته است و سيگار 
می پيچــد. صــدای 
غمناک پــدرم را می 
شنوم. از دور دست 

ها، از بن چاه.

همسایه ها
نویسنده: احمد 

محمود

دیالوگ ماندگار
خوشحالم، همون قدر خوشحال که يه آدمی که 
خبر خوشی داره اما کسی رو نداره که بهش خبر 
بده.                                   شب های روشن
کارگردان: فرزاد موتمن

تفسیر نـور

در آیه 21 سوره یونس می خوانیم:

ْتُهْم  اَء َمَسّ اَس َرْحَمًة ِمْن َبْعِد َضَرّ َو ِإذا َأَذْقَنا الَنّ
ُ َأْســَرُع َمْكرًا ِإَنّ  ِإذا َلُهــْم َمْكٌر ِفی آیاِتنــا ُقِل الَلّ

ُرُسَلنا َیْكُتُبوَن ما َتْمُكُروَن
و هــرگاه پــس از رنجــی كــه به مــردم رســيده، 
)طعــم( رحمت و لطفی بــه آنان بچشــانيم، )به 
جای سپاس،( در آيات ما مكر و حيله می كنند. 
بگو: تدبير الهی ســريع تر و نافذتر است. همانا 
فرســتادگان مــا )فرشــتگان(، آن چــه را مكر و 

نيرنگ می كنيد می نويسند.
استاد قرائتی در تفسير اين آيه می گويد:

  نعمت هايی كه انسان از آن استفاده می كند، 
گوشه ای از رحمت بی كران الهی است.

 بعضــی انســان ها از نعمت هــای الهی ســوء 
استفاده و به جای شكر، مكر می كنند.

 كســی كه مكر كند، به تدبير و مكــر قهرآميز 
الهی گرفتار می شود.

 كيفر الهی با جرم متناسب است.

حکمت روز

فقط به او تکیه کنیم
  سبزه های شب عيد همان دانه هايی هستند 
که به جای خــاک بر يکديگــر تکيه داده و ســبز 
شده اند اما زود هم زرد شده و می خشکند. دانه 
هايی که بر خود تکيــه داده اند اگر هفتصد دانه 
هم باشند يکی ثمر نمی دهد، حال آن که اگر به 
دامان خاک چنگ زنند هر يکی شــان هفتصد 
دانه می شود. ما هم چيزی شــبيه دانه هاييم و 
بی حاصل می مانيم اگر بر خود يا ديگری يا حتی 
گرانبارترين متاع عالم يعنــی تقوا و دانش تکيه 
کنيم! تکيه بر ديگران يا هر چيز ديگر ممکن است 
چند صباحی ما را سبز و خرم دارد اما ديری نمی 
پايد که خشک و بی مايه می شويم. اين است که 
قرآن تکيه و تاکيد دارد که »علی اهلل فتوّکلوا«؛ »بر 

خداوند تکيه زنيد.«
حجت االسالم رنجبر | سلوک باران

 

در محضر بزرگان

جوان گرایی
  به دســتور آقای بهشــتی، جوانی را گذاشته 
بودند در دبيرخانه شورای انقالب. اوايل، کارها 
نقص داشت؛ دير می شد. اعتراض ها که زياد شد 
ايشان گفت: »جوانند، بايد ياد بگيرند برای آينده 
انقالب. بايد نســل جوان با ايمــان را بياوريم در 
ميدان. با خامی هايشان بسازيم و از خودسازی 
هايشان لذت ببريم.« اين طوری خيلی ها ساخته 
شدند برای آينده.     صددقیقه تا بهشت

حکایت
ســالم بن عبداهلّل عمر بن الخطاب، مردی 
پرهيزگار و پارسا بود. هشام بن عبدالملك به 
روزگار خالفت خويش به كعبه رفت و ســالم 
را ديد و بــه او گفت: »ای ســالم! از من چيزی 
بخواه!« او گفــت: »از خــدا شــرم دارم كه در 
خانه او از ديگری بخواهم.« چون بيرون رفت، 
هشــام به دنبالش رفــت و گفت: »اينــك نياز 
خويش را از من بخواه!« سالم گفت: »دنيوی 
خواهم يــا اخروی؟« هشــام گفــت: »دنيوی 
بخواه!« ســالم گفت: »از آن كه داشته است، 

نخواهم. چگونه از تو خواهم كه نداری؟«
کشکول

 روزی هارون نشســته بود. بهلول دوان دوان 
آمد و درهمی را كه در دستش بود، پيش روی او 
به زمين گذاشــت. هارون پرسيد: »بهلول! اين 
چيست؟« گفت: »درهمی اســت كه آن را يافته 
ام، خواستم به فقيری بدهم و از تو فقيرتر كسی 
را پيدا نكردم.« هارون پرسيد: »پادشاه چه نيازی 
به اين درهم دارد؟« بهلول پاسخ داد: »چون از هر 
كجا كه می گذشتم، می ديدم مأموران تو از كسبه 
پول طلب می كنند. معلوم می شود احتياج تو از 
همه بيشتر است.«                  حکایات علما با سالطین

ضرب المثل فارسی

 چراغ ظلم تا صبح نمی سوزد
قديم ها برای روشنايی از پيه سوز يا چراغ نفتی 
اســتفاده می کــرده انــد و آن چراغ ها تــا زمانی 
روشنايی داشت که سوخت داشــته باشد. اين 
جمله کنايه از آن اســت که ظلم و ظالم هميشه 

دوام نمی  آورد.

دیکشنری

Pull the strings
To have the real control over a
 person or organization, especially 
in secret or without it being public 
knowledge.
اعمال نفوذ کردن )معموال مخفيانه( کنترل 

کردن
مثال:

Many people suspect that major
 corporations are really pulling
 the strings of the government.
خيلی از مردم به اين که کمپانی های بزرگ 

روی دولت نفوذ دارند مشکوک اند.
Although the president of the 
company has the final say in all 
these matters, in truth it is really
 his daughter who pulls the strings.

با اين که رئيس شرکت در همه امور حرف 
آخر رو می زنه، واقعيت اينه که اين دخترشه 

که همه چيز رو کنترل می کنه.

دور دنیا   

معرفی کتاب
زمزمه های چرنوبیل

ســاعت ۱:۲۴ بامــداد ۲۶ آوريــل، دو 
انفجار پياپی، سبب شکافت سقف راکتور 

اتمــی چرنوبيل شــد و بــه دنبــال آن مواد 
راديواکتيوی که برای ساخت حدود ۱۰۰ 

بمب اتمی کافی بود، آزاد شــد. در آن سال 
مقامات شــوروی ســابق، انتشــار هــر گونه 

خبر در باره اين فاجعه را به شــدت ممنوع کردند. 
سويتالنا آلکســيويچ بيش از ۱۰ ســال با بيش از 
۵۰۰ شــاهد اين فاجعــه، از جمله آتش نشــانان، 
مهــارکنندگـــان، سياستمـــداران، پزشکـــان، 
فيزيک دانــان و برخی شــهروندان مصاحبه کرد. 
او در ســال ۲۰۱۵ به دليل »اثــری چندصدايی و 

خاطــرات رنج و شــجاعت زمان 
ما« موفق به دريافت جايزه نوبل 
ادبی برای کتــاب »زمزمه های 
چرنوبيل« شد. اين کتاب شرح 
غم انگيــز روحــی و جســمی 
افرادی است که تحت تاثير فاجعه اتمی چرنوبيل 
قرار گرفتند. کتاب توسط دکتر شهرام همت زاده 
از روسی به فارسی ترجمه شده و با توجه به احاطه 
مترجم به فرهنگ روســيه، پاورقی های مفصل و 
جذابی هــم دارد که کتاب را بســيار خواندنی تر و 
شيرين تر کرده. انتشارات نيستان اين کتاب را با 

قيمت 3۵۰۰۰تومان منتشر کرده است.

علم به زبان ساده
الماس چیست؟

الماس با ارزش ترين، بادوام ترين و سخت ترين 
ماده موجــود در جهان اســت کــه آن را بــا هيچ 
فلزی نمی توان بريد. اين ماده را تنها با اره های 
فلزی که حــاوی پودر الماس اســت، مــی توان 
برش داد. الماس از کربن خالص تشــکيل شده 
است. اين ماده در ۹۰۰ درجه ســانتی گراد به 
آرامی می ســوزد و دی اکســيد کربن توليد می 
کند. المــاس در ۱۰۰۰ درجه ســانتی گراد به 
گرافيت تبديل می شــود. هرچه حرارت بيشتر 
شود، ســرعت تشــکيل گرافيت نيز افزايش می 
يابد. المــاس، گرمــا را بــه راحتــی هدايت می 

کند؛ اما جريان الکتريسيته را از خود عبور نمی 
دهد. الماس گاه بی رنگ و گاهی اوقات به رنگ 
های سبز، قهوه ای، سفيد، زرد، صورتی و حتی 
ســياه اســت. تا ســال ۱۹۵۵ ميــالدی الماس 
فقط از معادن اســتخراج می شد؛ اما پس از آن، 
روشــی مصنوعی برای ســاخت اين ماده ابداع 
شد. الماســی که از معدن اســتخراج می شود، 
المــاس طبيعــی و الماســی کــه در آزمايشــگاه 
تهيه می شــود، الماس مصنوعی نام دارد. جال 
و درخشــندگی الماس حتی با گذشت هزاران 

سال از بين نمی رود.

معبد هندوها
 معبد هندوها، پرستشگاه هندوها یا پرستشگاه بت گوران، نام بنایی دیدنی در مرکز شهر بندرعباس است 
که چشــم هر بیننده ای را به خود خیره می کند. این بنا از دوران قاجار در این شهر جا خوش کرده و زمانی محل 
عبادت هندوها در ایران بوده است. البته امروزه معبد هندوها کاربری سابقش را از دست داده اما به عنوان یک 
جاذبه گردشگری، مسافران را به سوی خود می کشاند و جلوه ای از ترکیب معماری ایرانی، اسالمی و هندی را به 

نمایش می گذارد.

کمک دردسرساز
آدیتی سنترال |  يک مرد ۴3 برزيلی برای کمک 

به مادر ۶۰ ســاله اش، لباس مبدل پوشــيد و 
تالش کرد به جای او امتحان رانندگی بدهد. 
وقتی ماريا مادر هيتور اســکيو، برای بار ســوم 
در امتحان رانندگی رد شد، مکانيک ۴3 ساله 
احساس کرد برای کمک به او بايد کاری کند. 
به همين دليل از يک کاله گيس سفيد و مقدار 
زيادی گريم به همراه لباس های گل گلی زنانه 
کمک گرفت تا خودش را شبيه مادرش کند و 
امتحان رانندگی بدهد. اما متاسفانه شباهت 
نداشــتن گريم او به مادرش کار دستش داد و 
افسری که امتحان می گرفت، متوجه شد يک 
جای کار می لنگد. اين بود که به پليس اطالع 
داد و پليس هم هيتور را به جرم کالهبرداری و 

جعل هويت بازداشت کرد.

بازی یک زندگی
سـی بـی اس نیـوز|. هفتـه گذشـته، يـک بـازی 

ويدئويی بـه بازار عرضه شـد کـه در نـوع خود بی 
نظير است. شـايد به اين دليل که سـازنده بازی 
در زندگـی واقعی سـختی هـای زيادی کشـيده 
و بـازی، نمـادی از زندگـی او و امثـال اوسـت. 
لوئـال مايـن، مـرد ۲۵ سـاله ای که اهـل جنوب 
سودان اسـت و سـال ها با خانواده اش در کمپ 
پناهنـدگان بـا سـختی زندگی کـرده،  سـازنده 
ايـن بـازی اسـت کـه »سـالم« نـام دارد و در يـک 
کمـپ پناهنـدگان مـی گـذرد. بازيکـن در ايـن 
بازی بايد تـالش کند از کمـپ بگريـزد و زندگی 
آرامـی را بـا همسـر و فرزندانـش تشـکيل دهـد. 
لوئال می گويد برای ساخت شخصيت اول اين 
بـازی از مـادرم الهام گرفتـم که هرگز نگذاشـت 

مـن از روياهايـم دسـت بکشـم و نااميد شـوم.

معامله پر سود
اســکای نیوز |  يک نســخه از اولين چــاپ کتاب 

هری پاتر و تــاالر اســرار که امضای نويســنده 
کتــاب، يعنــی جی.کی.رولينــگ را بر رويش 
دارد و به قيمت يک پنی خريداری شده بود، به 
تازگی در يک حراجی به قيمت ۲.3۰۰ پوند 
فروخته شــد. صاحــب کتاب، مــارک کواتوی 
۵۱ ســاله کــه بيــش از ۱۵۰۰ جلد از ســری 
کتاب های هری پاتر را در مجموعه اش دارد، 
آن را از آمازون به قيمت يــک پنی خريده بود و 
نمی دانست که امضای نويسنده را دارد. حاال 
او می گويد از اين که توانســته کتــاب را به اين 
قيمت عالی بفروشــد خيلی خوشــحال است 
و اين يعنی امســال کريســمس پنــج فرزندش 
مــی توانند هديــه های بهتــری را از پدرشــان 

دريافت کنند.

زنگ تفریح

ساخت پرتره با ميوه ها و سبزيجات، کار تازه ای نيست. در قرن شانزدهم، نقاش ايتاليايی جوزپه آرچيمبولدو 
برای اولين بار پرتره های خيالی زيادی با ترکيب ميوه، سبزيجات، کتاب و گل ها، نقاشی کرده بود. امروزه هم 
هنرمندان زيادی دست به اين کار می زنند و آنا توکارسکا، هنرمند و عکاس لهستانی نيز يکی از آن هاست. 
توکارسکا برای ساخت و عکاسی هر يک از اين پرتره ها که با دقت طراحی، چيدمان و عکاسی شده اند، يک 
Designswan ماه زمان صرف کرده است.  

مهارت یک دقیقه ای

کارهایی که برای شروع یک زندگی موفق باید انجام دهید

حقيقـت اين اسـت کـه در پـس هـر ازدواج موفقی، 
دو شـخص وجـود دارنـد کـه از قبـل تمـام جزئيـات 
تصميم شـان را بارهـا و بارهـا سـنجيده اند و بـرای 
برداشـتن اين قدم مهـم، تا جايـی که در توان شـان 
بـوده، خـود را آمـاده کرده انـد. شـما چطـور؟ بـه 
ايـن فکـر کرده ايـد کـه پيـش از به انگشـت کردن 
حلقـه ازدواج، فهرسـتی از کارهايـی را کـه بايـد 
انجـام دهيـد بـرای خودتـان تـدارک ببينيـد؟ اگـر 
می خواهيد ازدواج موفقـی را تجربه کنيد، توصيه 

می کنيـم حتمـا ايـن کارهـا را انجـام دهيـد.
 از روابـط گذشـته تان درس بگیریـد. اگـر 
رابطـه ناموفقـی را از سـر گذرانده ايـد، بـه گذشـته 
نقـش  را مـرور کنيـد.  و دوبـاره همه چيـز  فکـر 
شـما در نافرجام مانـدن آن رابطـه چـه بـود؟ آيـا 
پيـش خودتـان فکـر می کرديـد، هـر کاری هـم کـه 
بکنيـد، شـريک تان بی چون وچـرا تـا ابـد مطيـع 
و فرمان بـردار کنـار شـما باقـی خواهـد مانـد؟ 
آيـا از او غافـل شـده بوديـد؟ او را بـه بـاد سـرزنش 

؟ فتيـد می گر
 زمانـی را بـه خلـوت و تنهایـی اختصـاص 
دهیـد. هرچـه در خلـوت و تنهايـی بـا خودتـان 
راحت تـر کنـار بياييـد، احتمـال آن کـه شـخصی 
مجذوب شما شود که در کنارتان احساس راحتی 

کنـد، بيشـتر می شـود. حتـی بـد نيسـت مدتـی را 
دور از والدين تـان، در خوابـگاه يـا نظايـر آن، سـر 
کنيـد،  به اين صـورت، عـالوه بر ايـن که تاحـدودی 
خودگـردان و مسـتقل می شـويد و ازاين حيـث 
مهـارت پيـدا می کنيـد، وقتـی بـا شـريک آينـده 
زندگی تـان زيـر يـک سـقف برويـد، قـدر او و جلـوه 
تـازه ای را کـه بـه زندگی تـان می دهـد، بيشـتر 

خواهيـد دانسـت.
 در جروبحث هـا انصـاف را رعایـت کنیـد. 
هيـچ زن وشـوهری را از ايـن مرافعه هـای گاه به گاه 
گريـزی نيسـت. ايـن موضـوع در خصـوص آينـده 
شما هم صادق اسـت. از همين حاال ياد بگيريد در 
چنين مواقعی انصاف را رعايت کنيد وگرنه ممکن 
اسـت بعد از ازدواج، بـا باالگرفتن بحـث، حرفی از 
دهان تـان بپـرد، لغزشـی ازتـان سـر بزنـد  کـه بعـدا 
از آن ها پشـيمان شـويد. از همين حـاال دربـاره اين 
موضوع حسـاس باشـيد و در بحث هايی که گاهی 
بين تان پيش می آيد،  سعی کنيد باانصاف باشيد. 

تمرينـی می شـود بـرای آينده.
 پیش گرفتـن رویکـردی بهتـر و سـالم تر 
در زندگـی روزمـره. اگـر عـادت يـا رفتـار بـدی 
داريـد سـعی کنيـد آن را کنـار بگذاريد. غـذای 
سـالم بخوريد و بـه ورزش کـردن روی بياوريـد.

4 گوشه ایران

یک روز در صومعه
آدیتی ســنترال |  در زمانه ای که ريلتی شــوها به 

زندگی پر زرق و برق و ســطحی ســلبريتی ها و 
مسائل شان می پردازند، يک شبکه تلويزيونی 
روسی، تصميم گرفته برای ساخت ريلتی شو، به 
سراغ يک سوژه عجيب برود: زندگی در صومعه. 
اين شــبکه تلويزيونی که وابســته به کليســای 
ارتودکس روسيه است،اين پروژه را کليد زده و 
نام آن را »جزيره« گذاشته است. در اين برنامه که 
در صومعه ای ميان مسکو و سن پترزبورگ ضبط 
می شــود، ۱۰ نفــر داوطلب منتخــب، زندگی 
راهبی را در پيش مــی گيرند و همه وظايفی که 
يک راهــب بايد انجام دهد، مانند شســتن کف 
زمين صومعه، پختن غذا، درســت کردن شمع 
و... را انجام می دهنــد و در اين حين نيز تالش 

می کنند معنای زندگی را بيابند.
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