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دورهمى دانش آموزان و معلمان پس از 32 سال محل نصب پوستر نداريم!
در محله «بازه شيخ» اتفاق افتاد گفت و گو با جواد على خوئيان ،فيناليست «دوساالنه وستربوليوى2017»

قدس: 32 سال پيش از اين بچه محل هاى 
«بازه شــيخ» در خيابانى كه اكنون پورسينا 
نام دارد سر كالس درس ابتدايى و راهنمايى 
روى نيمكتى نشسته اند كه الفباى خواندن 
و نوشــتن را ياد گرفته و بعدها كه بزرگتر 
شــدند به ديگران بياموزند يا از راه دانش و 

تعليم و تربيت و كار و كوشش زندگى...

قدس:  اين روزها همزمان بــا روزگرافيك، 
خبردرخشش هنرمند گرافيست شهرمان اتفاق 
خوبى بود. اوكارشناس گرافيك و متولدسال 66 
و درمشهد است. «جواد على خوئيان» موفق شد 
از بين 6 هزار و 444 پوستراز 71 كشورجهان، 
پوســتربوليوى2017»  «دوساالنه  فيناليست 

شود. وى درباره درخشش در... 
.......صفحه 2  .......صفحه 2 

گزارش قدس از چشم و هم چشمى هاى 
اين روزهاى مشهد

بوتاكس؛ عمل زيبايى 
واجب تر از نان شب!

.......صفحه 3 

قدس از بازار لوازم عقد و عروسى گزارش مى دهد  

قيمت هاى ميليونى 
آيينه و شمعدان در 

كسادى بازار

قدس: اين روزها هر كجاى شهر مشهد را كه ببينى به خصوص 
باالى شهر، ســمت چپ و يا كمى اين طرف تر، كلى كلينيك 
زيبايى و مطب هايى اســت كه روى پوست و مو اعمال زيبايى 

انجام مى دهند. بعضى ها حتى جراحى هاى كوچك و...

قدس: ماه هاى رجب و شعبان به واسطه اعياد و والدت ائمه 
اطهار(ع) يكى از زمان هاى اوج برگزارى مراسم عقد و عروسى 

است كه جوانان اين ايام را براى تشكيل زندگى مشترك...

.......صفحه 3 

kروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــرانروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران h o r a s a n e m r o o z @ y a h o o . c o m

يكشنبه 10 ارديبهشت  1396

 3 شعبان 1438
 30 آوريل 2017  
سال سى ام  
شماره 8386 
 ويژه نامه 2777 

س
قد

 -
ى 

ضاي
ى ر

 عل
مد

مح
س: 

عك

وعده  6 ساله «سيمان مجد» از سر خرمن هم گذشت
سهامداران در گفت وگو با قدس:

.......صفحه 4 

.......صفحه 4 

قدس از آخرين وضعيت يك 
بناى تاريخى گزارش مى دهد 

سايه غول 
عظيم الجثه 
بر سر«خانه 

داروغه»
قدس   به دســتور يوسف خان هراتى، آخرين 
داروغه مشــهد در دوره قاجار و نخستين رئيس 
نظميه بعد از مشروطه، بنايى در اين شهر ساخته 
مى شود كه به همين خاطر به نام «خانه داروغه» 
شهرت گرفته است. اين بناى تاريخى كه نمادى 
از معمارى ايرانى و منطق رياضى و عرفان در آن 
نهفته شــده هم اكنون در بافــت پيرامونى حرم 
مطهر رضوى و در يكى از كوچه هاى خيابان نواب 
صفوى واقع شده اســت. نوع معمارى خانه، سه 

طرف ساخت است. دو ضلع نشيمن و...



امام جمعه بردسكن: 
  مديران در نحوه پاسخگويى به 

ارباب رجوع تواضع و فروتنى داشته باشند

بردسكن- خبرنگارقدس: امام جمعه بردسكن در جلسه 
شــوراى ادارى اين شهرســتان با تبريك اعياد شعبانيه و 
تسليت به مناســبت شهادت جمعى از مرزبانان در حادثه 
ميرجاوه و به شــهادت رسيدن ســرباز معين بيانى از اين 
شهرســتان گفت: با توجه به اينكه زادگاه اين شهيد دلند 
گــرگان بود با موافقــت خانواده پيكر اين شــهيد به اين 

شهرستان انتقال داده شد. 
حجت االسالم والمسلمين امينى گفت: با توجه به اينكه مردم 
نگاه ويژه اى دارند مى طلبد مديران نيز در پست و مقام خود 
فروتنى و تواضع داشــته باشند و با سعه صدر پاسخ مردم را 

بدهند.
 وى گفت: تفكر و انديشه  نيز مى تواند انسان را به اهداف خود 
برساند و مديران بايد در نحوه پاسخگويى به مردم سنجيده 
عمل كنند و حرف هايى را بيان نكنند كه موجب دلسردى و 

دلخورى مردم شود. 
وى با گرامى داشت روز جهانى كار و كارگر گفت: كارگران در 
تحقق منويات رهبر معظم انقالب در حوزه اقتصاد مقاومتى 
توليد و اشتغال نقش بسزايى دارند و مى توانند تحقق بخش 

اين مهم باشند.
 وى همچنين با گرامى داشت ياد و خاطره شهيد مرتضى 
مطهرى و هفته بزرگداشــت مقام معلم گفت: مقام تعليم 
و تربيــت در جامعــه دينى و اســالمى از جايــگاه واال و 
ارزشمندى برخوردار است. وى با گرامى داشت روز شوراها 
از شــوراهاى اسالمى خواست در راستاى خدمت به مردم 
موفق تر عمل كنند و در بيان مسائل و مشكالت روستاها 

ابايى نداشته باشند. 

فرمانده ناحيه مقاومت نيشابور:
  دشمن، ايران و سپاه هراسى 

را تبليغ مى كند

نيشابور- خبرنگارقدس: امروز دشمنان از طريق رسانه ها 
و شــبكه هاى مختلف در كنار اسالم هراسى و ايران هراسى، 
سپاه هراسى را تبليغ و هجمه هاى سنگينى را عليه اين نهاد 

انقالبى ايجاد مى كند.
فرمانده ناحيه مقاومت بســيج شهرســتان نيشابور اظهار 
كرد: به دنبال پيروزى انقالب اســالمى دســت غارتگران 
اســتعمارگر از ايران قطع و منافع آن ها در اين منطقه به 
خطر افتاد تا بالفاصله براى حفظ منافع خود به فكر مقابله 

با انقالب اسالمى بيفتند.
سيد على اكبر حســينى گفت: اســتكبار جهانى با درك 
هيبت و پيام انقالب اسالمى به طراحى و عملياتى نمودن 
فتنه هــا، توطئه ها و تهديدات زنجيــره اى با هدف تجزيه 

كشور اقدام كرد.

گفت و گو با جواد على خوئيان، فيناليست «دوساالنه پوستر بوليوى2017»

محل نصب پوستر نداريم!
��ر

ســرورهاديان  اين روزهــا همزمان با 
روزگرافيك، خبردرخشش هنرمند گرافيست 
شهرمان اتفاق خوبى بود. اوكارشناس گرافيك 

و متولدسال 66  درمشهد است.
«جواد على خوئيان» موفق شــد از بين 6 هزار 
و 444 پوســتراز 71 كشورجهان، فيناليست 

«دوساالنه پوستربوليوى2017» شود.
وى دربــاره درخشــش دراين جشــنواره به 
خبرنگار ما مى گويد: دوساالنه پوستر بوليوى 
مهم تريــن رويداد بين المللــى در بوليوى و 
منطقــه آمريكاى جنوبــى در زمينه طراحى 
و ارتباطات بصرى اســت. اين رويداد توســط 
Grupo Catalografica (نخستين تشكل 
ســازمان يافته طراحان گرافيــك بوليويايى) 

سازماندهى مى شود.
 وى تأكيد مى كند: اين جشــنواره هر دوسال 
يك بار برگزارمى شــود و هدفــش آموزش و 
محك زدن جايگاه پوستردر طول تاريخ و ايجاد 
يك بســتر فراگير بــراى پرداختن به جايگاه 

پوستر در طراحى گرافيك امروز جهان است.
ايــن هنرمند گرافيســت خوب شــهرمان 
درخصوص ويژگى پوســتر نمايش «تاريكى» 
تصريح مى كند: در طراحى پوستر با توجه به 
متن و اليه هاى پنهانش، تمركز اصلى برعنصر 
تاريكى و نابينايى است. همراه با پس زمينه اى 
كه برگرفته ازخط بريل است و به لحاظ بصرى 
پارادوكسيكال اغراق شــده اى را ميان رنگ و 

سياهى برجسته مى كند.
وى اذعان مى دارد: همچنين تصوير اســتفاده 
شده در پوســتر، نگاره اى از شمايل رضا قلى 

ميرزا، پسر نادر شاه افشاراست.
وى در پاســخ به اين پرسش كه چرا جايگاه 
پوسترهنوز در شهرمان مشخص نيست، اذعان 
مــى دارد: زمانى كه ما كمتر روزنامه مى خريم 
و ترجيح مى دهيم اخبــار را لحظه به لحظه 
در فضاى مجازى دنبال كنيم نمى توان توقع 
داشت كه زمان صرف ايســتادن جلوى يك 
پوستر نصب شــده روى ديوار كنيم و مسئله 
مهم تر اين كه شايد پوستر هاى ما زيبا نيستند 
تا فروشگاه ها و اماكن عمومى ترغيب به نصب 

پوستر ما شوند.
 وى بيان مى دارد: پوستر تئاتر امروز در تعداد 
نسخه محدود چاپ مى شود با اين جواب كه 
محل نصب نداريم! و اين در حالى است كه اگر 
تئاتر را يك كتاب در نظربگيريم، پوستر كاور 

اين كتاب است.
على خوئيــان درباره گرافيــك كه يك هنر 

وارداتى در كشور ماست، مى افزايد: نسبت به 
ساير كشورها موقعيت قابل توجهى در جهان 
داريم و خوشبختانه بخوبى در دو ساالنه هاى 
معتبرجهان مى درخشــيم و اين امر به خاطر 
رقابتى بودن آن اســت. وى بيان مى دارد: در 
ايران كمتر پوســتر سالم به نمايش درمى آيد 
چون يا جشنواره اى است يا سفارش دهنده اى 

كه دانش بصرى كمترى دارد دخالت مى كند. 
پوستر تئاتر فضاى آزادانه ترى به طراح مى دهد 
و ســبب خالقيت در پوســترمى شود و تنها 

دليلش سفارش دهنده حرفه اى است.
شــايان ذكر است، نمايش «تاريكى» به برشى 
از زندگى نادر شاه مى پردازد كه به گمان وى 
پسرش رضا قلى ميرزا به او خيانت مى كند و 
دستور كشتن پدر را مى دهد. نادرازاين اتفاق، 
سخت برآشفته مى شود ومغموم، دستور كور 
كردن پسرش به جرم خيانت را صادر مى كند.

همچنين اين پوســتر در «ســى و چهارمين 
جشنواره بين المللى تئاتر فجر» به عنوان پوستر 

برگزيده انتخاب شده بود. 
وى در خصــوص موفقيت هايى كه دركارنامه 
هنرى خويش دارد نيز مى افزايد: رتبه نخست 
ســى و چهارمين جشنواره بين المللى پوستر 
تئاتــر فجر 1394 و همچنين رتبه نخســت 
پانزدهمين جشنواره بين المللى پوستر جوانان 

جهان اسالم 1387 را كسب كردم.
علــى خوئيــان در نمايشــگاه هاى متعددى 
همچون دوساالنه زنبورطاليى مسكو 2016، 
دوســاالنه پوســترمكزيك 2016، دوساالنه 
پوســتر بوليوى 2017، دوساالنه پوسترهاى 
نو صربســتان 2011، پنجمين و ششــمين 
نمايشــگاه بين المللى پوســتر فجر 1391 و 
1392، پوســترغزه تركيه 2014، نســل نو 
طراحان گرافيك ايران 1393، طراح نشــان 
جهانى ابوالقاسم فردوسى 1395 و همچنين 

برگزيده تصوير سال 1387را دارد.

اخـــبار2

  افزايش روبه رشد قبولى هاى 
رشته پزشكى در نيشابور

نيشابور- خبرنگارقدس: در ســال 92 قبولى هاى رشته 
پزشكى شهرستان نيشابور22 نفر بوده است كه در سال 95 

به 66 نفر افزايش يافت.
معــاون مديركل و مديــر آموزش و پرورش نيشــابور در 
گردهمايى رؤسا و نايب رئيسان انجمن اولياى مدارس اين 
شهرســتان اظهاركرد: ما بايد در نگاه خود، بينش خود و 
رفتــار خود به بهترين نحو تحول ايجاد كنيم و تغيير تنها 

قانون بشريت است.
سيد جواد قوامى نژاد افزود: امسال امتحانات متقارن است با 
ماه مبارك رمضان و اگر اولياى دانش آموزان پيش بينى هاى 
الزم را در ايــن زمينه مبــذول نكرده و بــراى اين موضوع 
برنامه ريزى نكنند ممكن است دانش آموزان با افت تحصيلى 
مواجه شوند چراكه در طول تحصيل خود با چنين موضوعى 

مواجه نشده اند.
وى خاطرنشــان كرد: مابايد با نظارت بيشتر، شرايط را براى 
آن ها آماده كنيــم و دانش آموزان را از هميــن اكنون براى 
روزهاى امتحان آماده كنيم و اين تجربه خاص مى طلبد كه 
براى اين موضوع برنامه داشته باشيم و اقداماتى انجام دهيم 

كه دانش آموزان متضرر نشوند.
قوامى نژاديادآورشد: در سال 92 قبولى هاى رشته پزشكى اين 
شهرستان 22 نفر بوده است كه در سال 95 به 66 نفر افزايش 

يافته است. 

  نيشابور صاحب نشريه جديد شد

نيشابور- خبرنگارقدس: در آخرين جلسه هيئت نظارت 
بر مطبوعات كشــور با صدور مجوز يك نشــريه جديد براي 

شهرستان فرهنگ پرور نيشابور موافقت شد.
كارشناس فرهنگى اداره فرهنگ وارشاد اسالمي نيشابور اظهار 
كرد: در آخرين جلسه هيئت نظارت بر مطبوعات كشور كه 
در تهران با حضور اعضا برگزار شــد، تقاضاهاى صدور مجوز 
نشــريات كشور و استان خراســان رضوى مورد بررسى قرار 
گرفت كه طى آن نشريات و پايگاه اطالع رساني مجوز انتشار 

دريافت كردند.
نرجس مقدم پاشا گفت: در اين بين هفته نامه، دوهفته نامه، 
ماهنامه، فصلنامه و دو فصلنامه مجوز انتشار گرفتند وهمچنين 
در اين جلســه با تغيير صاحب امتيازى و مديرمسئولى چند 
نشــريه كشور موافقت شــد. وى خاطر نشــان كرد: در اين 
جلسه همچنين نشــريه دوهفته نامه مكتوب «جريان شرق» 
از شهرســتان نيشــابور به صاحب امتيازى و مديرمسئولى 
«محمودميرزابياتى» در زمينه اجتماعى و فرهنگى در گستره 

استان خراسان رضوى پروانه انتشار گرفت.

در سومين جشنواره  فرهنگى، ورزشى 
فراغى استان گلستان

خراسان شمالى مقام قهرمانى كشتى 
كوراش را از آن خود كرد

بجنورد- خبرنگار قدس: مســئول انجمن كشتى كوراش 
خراسان شــمالى گفت: تيم كشتى كوراش خراسان شمالى 
در ســومين جشــنواره فرهنگى، ورزشــى فراغى اســتان 
گلستان،(مسابقات جام مختومقلى) مقام قهرمانى اين دوره از 

مسابقات را از آن خود كرد.
ايرج لعلــى در گفت و گو با خبرنگار ما، اظهــار كرد: در اين 
مســابقات در وزن 60 كيلوگرم، موسى پرويزى مقام اول، در 
وزن 70 كيلوگرم مصطفى پرويزى مقــام دوم و در وزن 80 
كيلوگرم آقايان حاج محمد پاينده و رضا كوهى به ترتيب مقام 

اول و سوم را كسب كردند.
وى افزود: همچنين در وزن 90 كيلوگرم آقايان يعقوب جالير 
و بهروز كوهى نيــز به ترتيب مقام اول و دوم و در وزن 100 
كيلوگرم آقايان محمود پروانه و موالم كوشا نيز به ترتيب به 

مقام اول و سوم دست يافتند.
وى افزود: در اين مســابقات آقايان حبيب محمدزاده ثانى و 
مصطفى پرويزى به عنوان مربى تيم، سبحان وردى آرين به 
عنوان داور، جبار قلى خادمى مسئول فنى مسابقات و عليرضا 
باغچقى به عنوان سرپرست تيم هاى اعزامى را همراهى كردند.

قدس: ادامه سريال معطلى مسافران در فرودگاه مشهد
نيش و نوش: واقعاً اين تأخير پروازها واسه مسئوالن فرودگاه 
مشهد حكم سريال رو پيدا كرده؛ فقط ميشينن تماشا ميكنن 

و از اون لذت ميبرن!
قدس: در منطقه الهيه مشهد، سنجاب ها از مردم نمى ترسند

نيش و نوش: اگه مردمم از ســنجاب ها نترسن ميشه يك 
زندگى مسالمت آميز كنار هم داشته باشن!

قدس: سيسمونى هاى ميليونى براى بچه هاى پر خرج
نيش و نوش: باالخره پول اختالس و ارتشا و زمين خوارى و 

حقوق نجومى بايد يك جايى خرج بشه!
قدس: انتقال تجارب شــهرى بين مديريت شهرهاى جهان 

اسالم در مشهد
نيش و نوش: مشهد هم قراره تجربه «اليت» رو به شهرهاى 

ديگه جهان اسالم انتقال بده!
قدس: رونمايى از گردنبند شبرنگ محافظ شتر براى كاهش 

تصادفات
نيش و نوش: چندوقت ديگه چند تا باند ســرقت راه ميفته 
كه ميگيرن گردن شترها رو قطع ميكنن تا گردنبندهاشون 

رو بدزدن!
قدس: نبود بهداشــت، زلزله زدگان بخش رضويه را تهديد 

مى كند
نيش و نوش: فعالً حواس همه مسئوالن به انتخابات معطوفه، 
تا بعد انتخابات مجبورن خود زلزله زده ها بهداشت رو رعايت 

و تأمين كنن!

��ر

يكشنبه 10 ارديبهشت 1396
 3 شعبان 1438 30 آوريل 2017  
سال سى ام  
شماره 8386  ويژه نامه 2777 

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

��ش و �وش
سعيد ترشيزى

  ازدواج با افراد سابقه دار
با سالم خدمت مشــاور محترم و تبريك روز روان شناس، 
دخترى دارم كه به مردى عالقه مند شــده كه در گذشته 
مرتكب چندين خالف شــده و كًال 10 ســال زندان بوده 
است. من و همسرم اصًال راضى به ازدواج دخترم با اين آقا 
نيســتيم ولى ما را تهديد مى كند كه اگر راضى نشويم، با 
مــرد مورد عالقه اش فرار مى كند. لطفاً راهنمايى بفرماييد 

كه چكار كنم؟ متشكرم.

  زهره نخعى كارشناس ارشد روان شناسى
با سالم خدمت شما خواننده محترم، از لطف شما متشكرم. 
ازدواج در زندگى هر فردى نقطه عطف محسوب مى شود 
و نمى توان به آن به صورت گذرا و احساســى نگريســت. 
دختر شــما به فردى عالقه مند شــده كه از نظر قانون و 
عرف غيرقابل اعتماد اســت؛ زيرا به گفته خودتان چندين 
بار مرتكب خالف شــده و ممكن است باز هم اين عمل را 

انجام دهد. 
هر چند ممكن است اين فرد متنبه شده باشد، اما اعتماد 
به حرف چنين شــخصى كمى ســخت است و با توجه به 
تهديدهــاى دخترتان مبنى بر فرار، مى توان حدس زد كه 
تحت تأثير خواستگارش، شــما را تهديد مى كند. توصيه 
مى كنــم در دام تهديدهاى دخترتان قرار نگيريد و از اين 
نترســيد كه با مخالفت شما فرار كند، بلكه از اين بترسيد 
كه اگر راضى به ازدواج آن ها شــويد، چــه آينده مبهم و 
احتماالً تاريكى در انتظار دختر شماســت. توصيه مى كنم 
به قانون مراجعه كرده و از اين آقا شــكايت كنيد. ايشان 
به دليل ســابقه دار بودن و جرم هــاى متعدد حق ندارد 
خانواده اى را از هم بپاشــد. از طريق قانون پيگيرى كنيد 
و دخترتان را نزد يك روان شــناس معتمد ببريد تا ايشان 
با راهكارهاى مربوطه، آينده اين ازدواج را برايش ترســيم 

كند و او را آگاه سازد.

خوانندگان گرامى! 
شما مى توانيد پرسش هاى خود را از مشاور روزنامه به 
سامانه 300072305 پيامك كنيد. پرسش هاى شما پس 

از بررسى توسط مشاور پاسخ داده خواهد شد.

سالم �شاور

حسين پورحسين  32 سال پيــش 
از ايــن بچه محل هاى «بازه شــيخ» در 
خيابانى كه اكنون پورسينا نام دارد سر 
كالس درس ابتدايــى و راهنمايى روى 
نيمكتى نشســته اند تا الفباى خواندن و 
نوشــتن را ياد گرفته و بعدها كه بزرگتر 
شدند به ديگران بياموزند يا از راه دانش 
و تعليم و تربيت و كار و كوشش زندگى 

آينده خود را ترسيم كنند.
دانش آمــوز كالس  روان  آب  محمــد 
سوم دبستان پســرانه 32 سال پيش، 
اكنون در ســن 43 سالگى جلوى درب 
مدرسه ايستاده اســت. او شغل آزاد را 
پيشه كرده و مى گويد: روزى براى تهيه 
نوشــت افزار فرزند به مغازه اى مى رود 
و در آنجا متوجه مى شــود كه صاحب 
مغازه (آقاى كريمى) از همكالسى هاى 
مدرسه خاقانى اســت و تلفن ها بين او 
و مغازه دار ســبب مى شود كه اكنون به 
مراسمى دعوت شود كه 32 سال قبل 
از اين پشــت نيمكت در كنار كســانى 
كه اكنون هر كــدام در جايى به كارى 
مشغولند با آن ها ديدارى تازه كند و باز 
هم روى نيمكت هاى فلزى كه براى اين 
دورهمى تدارك ديده شده در محوطه 
مدرسه گذشته را به ياد آورد. و اما نفر 
سوم اين گروه عطا فرخ زاده از دوستان 
جواد كريمى و همكالسى سابق اوست. 
عطــا فــرخ زاده يكــى ديگــر از اين 
همكالسى هاســت. او مى گويد: با جمع 
آورى آدرس و شماره تلفن همكالسى ها 
و معلمان و مديران توانستيم همه را در 
يك روز مثل امروز دور هم جمع كنيم. 
در اين جمع كارمند، شغل آزاد، دكتر، 
وكيــل، معلم و كارمند آســتان قدس 
رضوى هم ديده مى شــوند اما اكثريت 

همكالسى ها دنبال كار آزاد رفته اند.

 معلمان از راه مى رسند
معلمان از راه مى رسند آنچه جلب توجه 
مى كند اين اســت كه همكالسى ها آن 
قــدر تغيير چهره داده انــد كه تا وقتى 
خود را به ديگران معرفى نكرده اند روى 
نيمكت ها نشسته و نمى دانند كه نفر بغل 
دستى كيســت اما وقتى معلمان قديم 
خود را مى بينند نيمكــت را رها كرده 
و بســاط ديده بوسى و اشك و خنده و 
يادآورى گذشته آن قدر گرم مى شود كه 
انگار اين بچه هاى شايد حدود 9 تا 10 
ساله مدرسه خاقانى اكنون در سن باالى 
40 ســال آن قدر كوچك شــده اند كه 
خود را سر كالس درس معلم مى بينند 
و مى گويند: آقا اجازه من حسين صالحى 
هســتم، مدرس و مدير گروه دانشــگاه 
فرهنگ و هنر و اشــك در چشــمانش 
حلقه مى زند. پشــت تريبون مى رود و 
مى گويد: بعضى از همكالســى هاى ما 
شهيد شده اند محسن مجيدى در مقطع 

راهنمايى آن زمان در اين مدرســه كه 
اســتقالل نام داشت با من خيلى رابطه 
دوستانه اى داشت يكى از بچه ها به نام 
قاسم پور خادم كتاب بود من و محسن 
و خوش نظر و قاسم پور تصميم گرفتيم 
در مدرسه كتابخانه راه بيندازيم انبارى 
طبقه باال را مرتب كرديم و كتابخانه داير 

شد. محسن 16 سالش بود كه به جبهه 
رفت و به درجه شهادت رسيد. كتابخانه 
را به خانه محسن انتقال داديم و آنجا را 

كتابخانه كرديم.

 سيلى رئيس مدرسه
حســين صالحى هم با ذكر خاطره اى 
مى گويد: روزهاى آغاز ســال تحصيلى 
بود من بچه آرامى بودم معلم نيامده بود 
و كالس شلوغ و پر سر و صدا، هيچكس 
ســر جاى خودش نبود، رئيس مدرسه 
كالفه از ســر و صدا به كالس آمد و به 
صورت تنها دانش آموزى كه سر جايش 
نشســته بود يعنى من سيلى محكمى 
نواخت! كالس ســاكت شد! بغض آلود 
و دل شكسته، نامه اى اعتراضى نوشتم 
به صندوق مدرســه انداختم رياســت 
وقت مدرســه جناب ضيافتــى از من 

عذرخواهى كرد.

و حاال اين ضيافتى است كه متواضعانه 
در جمع بچه هاى ديروز مدرسه و مردان 

امروز جامعه از آن ها حالليت مى طلبد.

 ارفاق معلم
آقاى بابايى معلم دوســت داشتنى آن 
ســال ها هم مى گويد: ديــدن بچه هاى 

ديروز برايم بســيار ارزشمند است و من 
وقتى مى ديدم شاگردى 9 و چند صدم 
نمره آورده بدون اينكه شــاگرد متوجه 
باشــد نيم نمره مى دادم كه به نمره 10 
برسد و كارش به شهريورماه و تجديدى 

نكشد.
رضا عطاريان مدير مدرســه هم وقتى از 
راه مى رســد، يكى از بچه هــا براى آقاى 
مدير برپا مى دهد. مردان امروز و بچه هاى 
روزهاى دور مثــل همان زمان به فرمان 
مبصر كالس يك صدا از جا بلند مى شوند 
صداى تكان خوردن نيمكت هاى فلزى در 

فضاى حياط مدرسه مى پيچد.
پرتعــداد  جمعيــت  بعــد  لحظــه اى 
دانش آموزان همهمه كنان به سراغ مدير 
و معلم هاى سابق مى شتابند. معلم ها از راه 

مى رسند بر پا و برجاى مبصر ادامه دارد.
محمــد آب روان كــه معلمــش آقاى 
عطاريان را مى بيند جلو مى آيد و روى او 

را مى بوسد و مى گويد: من نماز و قرآن را 
از ايشان ياد گرفته ام.

 شهيدان در قاب
در گوشــه اى از حياط مدرسه چندين 
قاب عكس ناهمگون ديده مى شود در 
قــاب عكس هايى كه چنــد بچه قد و 
نيم قد كنار هم نشســته اند چهره هايى 
ديده مى شوند كه توجه همكالسى هاى 
سابق را به خود جلب مى كند او محمد 
دانشور يكى از شهيدان مدرسه خاقانى 
اســت. ديگرى احمد همتى، در ديگر 
حســن  خيردوســت،  براتعلى  قاب ها 
بيدل، محمدحســين تلگردى، محمد 
غالمرضا  پورعبــاس،  محمد  بهمنش، 

محروقى و...

 از دكتر تا آتش نشان
ســال   32 دانش آمــوزان  ميــان  در 
پيــش كه خــود را معرفــى مى كنند 
اين مشــاغل ديده مى شــود پيمانكار، 
كارمند بانك ملى، تراشــكار، تعميركار 
خودرو، مديرعامل فوالدگران خراسان، 
ورزشــكار، بارفروش، كاســب، راننده 
ترانزيت، رســتوران دار، خياط، اپراتور، 
آرايشــگر، كارپرداز نبرد فوالد، كارگر 
قطعــات خــودرو، آتش نشــان، دفتر 
امالك، نمايندگى پخش موادخوراكى، 
مهندس معمــار، عضــو هيئت ژورى 
قوى ترين مردان جهان، دهيار، كارمند 
كارمند  آســتان قدس رضوى،  امانات 
عمران آســتان قدس رضــوى، راننده 
كاميون، بازنشســته نيروهاى مســلح 
و نيــروى انتظامــى، فــرش فروش و 
كتاب فروش مشــاور حقوقى، كارمند 
حسابرسى، كارمند دادگسترى، توليدى 
اتومبيل، سرپرست  نمايشــگاه  كفش، 
تجهيزات پزشكى دكتر، استاد دانشگاه، 

كاشى كار، كارمند دانشگاه و...
اين جمع كه هر كدام به كارى اشــتغال 
دارند حال دور هم جمع شــده اند تا به 
پاس خدمات معلمان و مديران ســابق 
خود حق معلم شاگردى را با شاخه هاى 
گل به جا آورنــد و در پايان از 15 مدير 
و معلم 32 ســال پيش با اهداى شاخه 
گل و هدايايى قدردانى مى شود. در پايان 
هم عكسى يادگارى مى گيرند و معلم و 
شاگرد و همكالسى ها به دور از تشريفات 
مرسوم همايش ها و نمايش ها گرمابخش 

اين برنامه دورهمى هستند.

دورهمى دانش آموزان و معلمان پس از 32 سال

گرامى! مخاطبان 
نظــرات خــود را در  لطفــاً 
خصــوص ايــن مطلــب  به 
 300072305 شــماره 

پيامك كنيد.

در محله «بازه شيخ» اتفاق افتاد



فاطمه معتمدى   ماه هاى رجب و شعبان 
به واسطه اعياد و والدت ائمه اطهار(ع) يكى از 
زمان هاى اوج برگزارى مراسم عقد و عروسى 
اســت كه جوانان اين ايام را براى تشــكيل 

زندگى مشترك خود انتخاب مى كنند.
خريد عقد شــامل آيينه و شمعدان يكى از 
الزامات برگزارى عروســى است كه آقا داماد 
به فراخور توان مالى بايــد خريد و تهيه آن 
را متقبل شــود.به همين بهانه سرى به بازار 
خريد آيينه و شــمعدان زديــم تا از نزديك 
وضعيــت اين بازار و اينكه خريد اين قلم چه 
قدر براى داماد و يا خانواده وى آب مى خورد، 

رصد شود.

 پول؛ فاكتور مهم در خريد عروسى
در اولين فروشگاه هر چند متصدى به دليل 
اينكه به قول خودش صاحبكارش نيســت، 
تمايلى به پاســخگويى نــدارد، اما كمترين 
نرخ آيينه و شــمعدان را از 300 هزار تومان 
تا 2 ميليون تومان همراه با يك عدد آيينه و 
يك جفت شــمعدان و يك ميز در اين مغازه 
اعالم كرد و گفت: اما بيشــترين خريد ها در 
فاصله قيمتى 700 تا 800 هزار تومان است 
كه خانواده ها با توجه به فضاى كوچك محل 
سكونت عروس و داماد،استيجارى بودن منزل 
و از همه مهم تر پول نداشتن نسبت به خريد 

آن اقبال نشان مى دهند.
وى افزود: قيمت آيينه و شــمعدان همراه با 
دراور از جنس چوبى هم يك ميليون و 500 
هزار تومان است و بيشــتر مشتريان تمايل 
دارند آيينه و شمعدان كنسولى را خريدارى 
كنند. پاســخ هاى كوتاه وى اجازه براى طرح 
پرســش هاى ديگر نمى دهد، بنابراين راهى 
فروشــگاه ديگرى واقع در محدوده چهارراه 
خســروى كه از جمله مراكز بــورس خريد 

عروس است، مى شوم.

 آيينه و شمعدان 50 ميليون تومانى 
صاحب اين فروشــگاه كه بــه گفته خودش 
سابقه فعاليت بيش از 30 ساله در اين حرفه 
را دارد، نــرخ آيينه و شــمعدان در بازار را از 
130 هزار تومان تا 50 ميليون تومان بسته به 
نوع جنس و كيفيت كار اعالم كرد و گفت:در 
آيينه و شمعدان 50 ميليون تومانى، آب طال 

به كار رفته است.

 بى رونقى و اخراج 20 كارگر
وى با بيان اينكه بى پولى مردم، بى رونقى بازار 
آيينه و شــمعدان عروس را به دنبال داشته 

اســت، افزود: با وجودى كه مــاه و رجب و 
شــعبان از قديم اوج برگزارى مراسم ازدواج 
بوده اســت، اما اكنون بى نهايــت بى رونق و 
بى مشترى است؛ به طورى كه از سال گذشته 

مجبور به اخراج 20 كارگر شديم.

 كاركرد كوتاه 6 ماهه و يكساله
وى عمر آيينه و شمعدان هاى ارزان در فاصله 
قيمتى 100 تــا 300 هزار تومان  را محدود 
و در حدود 6 ماه و يا تا يك ســال دانســت 

و گفت: تأكيدم به زوج هاى جوان اين اســت 
كه اين نوع خريد مصداق بيرون ريختن پول 
است، بنابراين يا خريد نكنند يا نوع با كيفيت 

را تهيه كنند تا ماندگارى داشته باشد.

 بازار مرده و بى رونق
وى اضافه كرد: زمانى بازار خســروى بورس 
خريد عروس از جمله آيينه و شمعدان بود، اما 
اكنون بسيار بى رونق است. ماليات و عوارض 
سنگين در اين كسادى بازار سبب شده است 

فروش و كاسبى فروشگاه ها حتى كفاف تأمين 
هزينه هاى باالى كارگر،اجاره واحد و قبوض 

آب و برق و گاز نباشد.

 آيينه و شمعدان 50 هزار تومانى
بــازار طالب مقصــد بعدى بــراى تهيه اين 

گزارش بود.
فروشــنده يكى از فروشگاه ها در اين خيابان 
نرخ آيينه و شــمعدان در اين بــازار را از 50 
هزار تا 2 ميليون تومان دانست و گفت:البته 
خريد تا 800 هزار تومان در اين منطقه بيشتر 

كشش ندارد.
وى جنس آيينه و شمعدان 50 هزار تومانى 
را كه شــامل يك آيينه معمولــى با دو عدد 
شمعدان است را فايبر گالس و چوب دانست 
و گفت: آيينه هاى بلند نيز در ابعاد مختلفى 

مانند 140 در 70 است.
يكى ديگراز فروشــندگان اين واحد تجارى 
نيزوارد گفت وگو شــد و گفت: بازار امســال 
نسبت به ســال گذشته خراب تر و بى رونق تر 
شده است و دليل آن هم پول نداشتن مردم 

است.

 منصرف شدن از خريد
وى اضافه كرد: بى پولــى مردم كار را تا آنجا 
رســانده كه زوج ها حتى پولــى براى خريد 
آيينه و شــمعدان 200 تا 300 هزار تومانى 

هم نداشته باشند.
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 امام جمعه نيشابور سفير سالمت شد

نيشــابور- خبرنگارقدس: امام جمعه نيشابور با تكميل 
پرونده الكترونيك در پايگاه ســالمت در محل فرهنگسراى 
سيمرغ، عضو داوطلب متخصص سالمت و سفير سالمت شد.
امام جمعه نيشابور در خصوص هفته سالمت اظهاركرد: اسالم 
بــه عنوان يك برنامه كامل زندگى به تمام نيازهاى روحى و 

روانى انسان توجه كرده است. 
حجت االســالم و المسلمين سيدقاســم يعقوبى افزود: پيامبر 
گرامى اسالم (ص) آنقدر به صله رحم اهميت مى دهد تا آنجا كه 
مى فرمايد: يكى از ويژگى هاى انسان كامل (مؤمن) اين است كه هم 
با ديگران الفت داشته باشد و هم ديگران بتوانند با او انس بگيرند.

وى با حضور در بيمارستان  حكيم نيشابور از بيماران بسترى 
در اين بيمارســتان عيادت كرد و با اهداى شاخه گل، از آنان 

دلجويى وبراى آنان شفاى عاجل مسئلت كرد.

يك مسئول:
  نبود بازار فروش، ركود واحدهاى 

توليدى را دامن زده است
بجنورد-خبرنگار قدس: معاون دفتــر قوانين و مقررات 
صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: نبود 
بازار فروش يكى از داليل ركود واحدهاى توليدى خراســان 

شمالى است.
سيد ابراهيم حسينى در آيين اختتاميه سمينار بين المللى 
تخصصى و آموزشــى فرصت هاى تجارى و  سرمايه گذارى 
بازار عراق، اظهار كرد:در اين استان معادن زيادى وجود دارد 
ولى متأسفانه بيشتر معادن خراسان شمالى راكد هستند كه 

نمى توانند از تسهيالت خوب معادن استفاده كنند.
وى افزود: اين در حالى است كه واردات ماشين آالت معدنى 

بدون نمايندگى با معافيت امور گمركى امكان پذير است.
وى بر شناسايى بازار فروش براى واحدهاى توليدى در جهت 

رونق توليد و تجارت تأكيد كرد.
وى افزود: گاه ديده شــده برخى كشورها به كاالهاى كشور و 
همچنين اين استان نياز دارند، ولى به دليل محدوديت ها و يا 
اعمال معافيت كاال و يا در جريان نبودن مشوق هاى صادراتى، 

توليد كنندگان بازار فروش كاالى خود را از دست مى دهند.
حســينى با اشاره به نبود شــركت حمل و نقل در خراسان 
شــمالى، گفت: وجود اينگونه شــركت ها در اســتان باعث 

بهره مندى تسهيالت ويژه اين حوزه مى شود.
معاون دفتر قوانين و مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، 
معدن و تجارت همچنين با بيان اينكه بر اساس سياست هاى 
كشــور بايد ورود كاال به ايران از طريق نمايندگى هاى مجاز 

انجام شود گفت: در حال حاضر فقط ورود برنج آزاد است. 
حسينى اظهار كرد: همچنين واردات خودروى سوارى نيز بايد 

از طريق نمايندگى هاى مجاز انجام شود.
وى افزود: هم اينك واردات خودرو براى جانبازان 70 درصد و 

معلوالن، بدون كارت بازرگانى انجام مى شود.
وى از مهم ترين بخش هاى بازاريابى را حضور در نمايشگاه هاى 
بيــن المللى و اختصاصى عنــوان كرد و افــزود: حضور در 

نمايشگاه ها باعث معرفى كاال به عموم مى شود.
وى اعمــال معافيت هاى 50 درصدى، اختصاص مشــوق ها و 
اعطاى جوايز صادراتى را از جمله تسهيالت ويژه براى واحدهايى 

دانست كه در نمايشگاه هاى بين المللى حضور مى يابند.
حسينى خاطرنشان كرد: هم اكنون سامانه جامع تجارت در 
كشــور راه اندازى شده كه از 7300 تعرفه كه در كشور داريم 
فقــط 600 تعرفه از طريق ثبت ســفارش و مابقى از طريق 

سامانه انجام مى شود.
وى با بيان اينكه بســيارى از معادن خراســان شمالى راكد 
هستند گفت: به همين دليل نمى توانند از ظرفيت تسهيالتى 
در بخــش واردات ماشــين آالت معدنى با معافيت گمركى 

استفاده كنند.
گفتنى است نخستين سمينار بين المللى تخصصى و آموزشى 
فرصت هاى تجارى و سرمايه گذارى عراق به مدت دو روز در 

خراسان شمالى برگزار شد.

قدس از بازار لوازم عقد و عروسى گزارش مى دهد 

توسط يك گروه جهادى حقوقى انجام شدقيمت هاى ميليونى آيينه و شمعدان در كسادى بازار
  خدمات حقوقى رايگان در بخش 

احمدآباد
طاهرى: بزودى خدمات جهادى حقوقى در اكثر روستاهاى 

خراسان رضوى به مردم ارائه مى شود.
معاون اجرايى مؤسسه حقوقى فرهنگ و مديريت جهادى 
ضمن اظهار اين مطلب گفت: تيم حقوقى اين مؤسســه با 
حضور در روستاى دلبران از توابع بخش احمدآباِد شهرستان 
مشهد، در قالب مشــاوره و آموزش مسائل قضايى، به ارائه 

خدمات به مردم پرداختند.
قاســم تركمنى اظهار داشــت: اين تيم متشــكل از پنج 
حقوقدان به صورت افتخارى در راستاى تبيين بيانات مقام 
معظم رهبرى در خصوص رســيدگى به مناطق محروم با 
هدف كاهش دعاوى قضايى، ارتقاى دانش حقوقى و مراجعه 

نكردن روستائيان به شهر به ارائه خدمات رايگان پرداخت.
او اذعان داشت: غالب موضوعات مطروحه در زمينه دعاوى 

خانواده، زمين و امالك، منابع طبيعى و ثبتى بود. 

مديرشركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى 
خراسان جنوبى:

فرآورده هاى نفتى درانبارهاى جديد نفت 
بيرجند تخليه مى شود

بيرجند- خبرنــگار قدس: مدير شــركت ملى پخش 
فرآورده هاى نفتى خراســان جنوبى با اشاره به افتتاح انبار 
جديد فرآورده هاى نفتى در دوم فروردين ماه امسال اظهار 
داشت: همزمان باافتتاح اين انبارها، كار تخليه اضافه فرآورده 

مصرفى استان در انبار جديد در حال انجام است.
على اصغــر اصغرى در گفت و گو بــا خبرنگار ما در بيرجند 
اظهار داشت: فعاليت موازى انبارهاى تازه تأسيس در كنار 
انبار موجود به منظــور جلوگيرى از اختالل هاى احتمالى 
در رونــد توزيع فــرآورده، امرى طبيعى اســت و با اتمام 
موجودى انبار قديــم، عمًال تخليه وبارگيرى از انبار جديد 

انجام مى شود.
مدير شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى خراسان جنوبى 

تصريح كرد: فعاليت رسمى انبار جديد همزمان با افتتاح اين 
انبارها در دوم فروردين ماه امســال آغازشده وبدون مشكل 

ادامه دارد.
اصغرى خاطرنشــان كرد: كماكان تخليــه اضافه فرآورده 

مصرفى استان در انبار جديد در حال انجام است.
مدير شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى خراسان جنوبى 
گفت: با رســيدن موجــودى فرآورده به ســطح مطلوب، 

بارگيرى فرآورد هاى نفتى از اين مخازن انجام مى شود.
وى بــا بيان اينكه انبار نفت جديــد بيرجند يكى از مدرن 
ترين انبارهاى نفت كشور است، افزود: اين مخازن از حيث 
تجهيزات ايمنى و آتش نشانى و ابزار دقيق بسيار پيشرفته 
بوده كه با تالش هاى شــبانه روزى به بهره بردارى رســيده 

است.
اصغرى با تأكيد بر اينكه اين مخــازن، مزيت بزرگى براى 
استان محســوب مى شــود، بيان كرد: وجود مخازن نفت 
جديد بيرجند سبب افزايش توان ذخيره سازى و همچنين 

صادرات فرآورده هاى نفتى استان مى شود.
مدير شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى خراسان جنوبى 
اظهار داشــت: جلوگيرى از قاچاق فرآورده هاى نفتى و رفع 
نگرانى هــاى موجود در خصوص محل انبــار قبلى از ديگر 

ويژگى هاى انبار جديد است.

 جذب هزار و 13 دستگاه مكانيزه 
كشاورزى در خراسان شمالى 

بجنــورد- خبرنگارقدس: رئيس اداره امــور فناوري و 
مكانيزه ســازمان جهاد كشاورزى خراسان شمالى از جذب 
هزار و 13 دســتگاه مكانيزاسيون تا نيمه اول فروردين ماه 

جارى در استان خبرداد.
بهشتى در گفت و گو با خبرنگار ما گفت: تا نيمه اول فروردين 
سال جارى از خط اعتبارى مكانيزاسيون سال گذشته، تعداد 
403 دستگاه انواع تراكتور، 28 دستگاه انواع كمباين، 582 

دستگاه ساير ادوات جذب شده است.
وى اظهارداشت: از 249 ميليارد و 300 ميليون ريال اعتبار 
تخصيصى به استان، 123 درصد معادل 306 ميليارد و 890 

ميليون ريال اعتبار جذب و 190 درصد معرفى شده اند.
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قيمت در سطح شهرنرخ طال و سكه

(تومان)
117/200

1/220/000
1/175/000

680/000
373/000

3770

هر گرم طالى 18 عيار
سكه تمام طرح جديد
سكه تمام طرح قديم

نيم سكه
ربع سكه

دالر

هنگامه طاهرى   اين روزها هر كجاى شهر مشهد را كه ببينى به خصوص باالى 
شهر، سمت چپ و يا كمى اين طرف تر، كلى كلينيك زيبايى و مطب هايى است 
كه روى پوســت و مو اعمال زيبايى انجام مى دهند. بعضى ها حتى جراحى هاى 
كوچــك و بزرگ را هم تقبل مى كنند تا افراد بعد از چند نوبت «زيبايى درمانى»، 
از حضور در جمع اســترس قبل از آن را نداشــته باشند. اما همه آنها قابل اعتماد 
نيستند ،هر چند پاى صحبت هاى تك تكشان كه بنشينى خود را خداى اين كار 

مى دانند! و بعضى ها هم در حرفه خود در واقع استادند.

 چرا زيبايى؟
اصوالً داليل مردم براى انجام بوتاكس،هياالرونيك ، هايفو تراپى و ... صرفاً در يك 

كلمه خالصه مى شود : «زيبايى»...
 اما در واقع وقتى علت ها ريشــه يابى مى شــود، متوجه مى شــوى مسائلى كه 
باعث شده فرد به صرافت اين كارها بيفتد شامل: كاهش اعتماد به نفس، تمسخر 

اطرافيان، نكوهش همسر ، اختالالت روحى و يا آينه اى(!) است كه هر روز ايرادات 
صورت را به رِخ فرد مى كشد.

يكى از خانم هاى جوانى كه در مطب براى درمان نافرم شدن بدن به دنبال چاقى 
در نوبت نشسته مى گويد: اگر چه وضعيت اندامى من ارثى است ،اما برايم بسيار 
دردآور اســت كه وقتى در خيابان راه مى روم مرا «تانك» خطاب كنند يا توســط 

دوستان و اقوام مورد تمسخر قرار بگيرم. 
او خودش اقرار مى كند مادرش از چاقى مفرط فوت شــد و خودش هم سه سال 
است به همين دليل از خانه خارج نشده است تا اينكه بعد از اين همه مدت براى 

رهايى از اين معضل، مراجعه به مطب جراحان پالستيك را برگزيده.
يكى ديگر از همين خانم ها از ازدواج مجدد همســرش به خاطر تغيير اندام وى 
به دنبال زايمان هاى مكرر شاكى است و تصور مى كند بعد از جمع و جور كردن 
افتادگى هاى بدنش مى تواند همســرش را به خانه بر گرداند.  ديگرى  كه براى 
تزريق ژل به لب هايش آمده بيان مى كند كه همسرش در خيابان و ميهمانى ها 
دائم در جست وجوى لب هاى زيباست و انگشت اشاره اش سمت زنانى است كه 

از نظر او لب زيبا دارند .
دختر خانمى 27 ســاله با چهره اى كه به خاطر مراقبت نكردن از پوست حسابى 
چروك شــده هم اظهار مى دارد: خواستگارانم خيال مى كنند دروغ مى گويم كه 
27 ســاله ام. به همين خاطر از چروك هاى اطراف چشم هايم احساس خطر مى 

كنم . مى ترسم روى زندگى آينده ام تأثير منفى بگذارد.

 رد پاى شبكه هاى ماهواره اى
 اما يكى از كارشناســان ارشــد روان شناســى بالينى معتقد است : تزريق مكرر 
بوتاكس باعث شــل شدن تدريجى عضله مى شود و اصًال دليلى براى دختران زير 

30 سال جهت چنين اعمالى وجود ندارد.
زهــره نخعى اظهار مى دارد: البته ايــن كه زنان به زيبايى ظاهرى خود ارجحيت 
مى دهند يك امر ذاتى است، به شرطى كه به مرحله نياز به استفاده از آن رسيده 

باشند.
او مــى گويد:من مطمئنم زيبايى براى همه مهم اســت و مخالف آن نيســتم اما 
تبليغات و نمايش فيلم هايى از شــبكه هاى ماهواره اى، در حال تهاجم به جامعه 
زنان اســت تا گرايش آن ها را به سوى انواع تزريق ها يا عمل هاى جراحى زيبايى 

افزايش دهد.
وى ادامه مى دهد:در شرايط كنونى جامعه ما متأسفانه خانم ها تصورشان بر اين 
است كه بايد با انجام چنين اعمالى به زيبايى برسند در حالى كه مادربزرگ هاى 

ما بدون انجام اين اعمال زيبا بودند.
او مى افزايد : در زندگى ماشــينى امروزى استرس زيادى به مردم وارد مى شود و 
اگر هر كســى تالش كند استرس خود را كم كند به خودى خود زيبا مى ماند و 

نيازى به اعمال مصنوعى براى حفظ زيبايى پيدا نمى كند.
به اعتقاد اين كارشناس ارشــد روان شناسى بالينى نه تنها زنان مجذوب زيبايى 
فيلم هاى ماهواره اى شده اند، بلكه مردان هم دائم در حال مقايسه همسر خود با 
اين زنان هستند در حالى كه توجه نمى كنند زيبايى آن ها مصنوعى و با استفاده 
از انواع پروتزها و اعمال زيبايى صورت گرفته است. فكر نمى كنند او بازيگر است و 
شغلش ايجاب مى كند به اين اعمال دست بزند. بنابراين چشم و هم چشمى زياد 
مى شود و زنان يا مرداِن راغب، انواع اعمال زيبايى را به هم توصيه مى كنند و به 

يكباره مى بينيم تب انجام اعمال زيبايى در جامعه باال رفته است. 

 بوتاكس براى ترميم نه تغيير
يك مشاور معتقد است آنچه بايد در اين مسير بر آن صحه گذاشت، ترميم و بهبود 

پوست است نه تغيير قيافه.
وى مى گويد: درســت است كه بعضى ها در خصوص بوتاكس با ترديد صحبت و 
يا آن را كًال تقبيح مى كنند، اما اگر اين ماده بجا استفاده شده و توسط متخصص 

تزريق شود،  بسيار هم مفيد است.
وى اظهار مى دارد: كســانى كه نســبت به بوتاكس نگاه ترديدآميز دارند، افرادى 
هســتند كه يا از بوتاكس نتيجه مورد نظر را نگرفته اند و يا صورتشــان نسبت به 
قبل از تزريق اُفت پيدا كرده است. با اين حال بوتاكس نه تنها در خصوص زيبايى، 
بلكه براى مواردى چون درمان ميگرن، رفع برخى مشكالت حركتى در كودكان و 
بهبود كارعضالت و تاندون ها، رفع پلك زدن هاى سريع و مكرر و حتى رفع عرق  
دست، پا و زير بغل، يا تنظيم عضالت ضخيم پيشانى و ... نيز توصيه مى شود. اما 
آنچه در اين خصوص از اهميت بااليى برخوردار اســت اين است، كه بايد بوتاكس 

با هدف كم كردن عارضه و در محل مناسب تزريق شود.

 متقاضى از شهرستان ها!!
برايمان خيلى جالب اســت كه از دباغيان مى شنويم، نه تنها مردم مشهد بلكه از 

شهرستان هاى اطراف هم متقاضى بهبود وضعيت چهره يا اندام هستند.
دباغيان مى افزايد: اصًال انتظار نداشتم با چنين استقبالى از طرف مردم مشهد براى 

انجام بوتاكس يا ساير اعمال زيبايى مواجه شوم.
او يادآور مى شود: اگرچه قشرى كه بيشترين تقاضا را دارند متوسط به باال هستند، 
اما گاهى به داليل اجتماعى و خانوادگى برخى افراد از قشر پايين هم حاضرند از 

بعضى ضروريات خود گذشته و براى اين گونه موارد هزينه كنند.

گزارش قدس از چشم و هم چشمى هاى اين روزهاى مشهد

بوتاكس؛ عمل زيبايى واجب تر از نان شب!

زاو� ��و�
سوارى رايگان يك شهروند از خودروى جمع آورى ضايعات

جمعه گذشته / بزرگراه شهيد كالنترى سوژه از شما / پيگيرى از ما

 قـدس ويـژه خـراسان
در راستاى رسالت مطبوعاتى 

وظيفه خود مى داند در جهت رفع 
مشكالت مردمى،  سوژه هاى 

ارسالى از سوى خوانندگان  عزيز    
در حوزه هاى شهرى، اجتماعى، 

اقتصادى و ...  را پيگيرى و 
منعكس كند .

منتظر سوژه هاى شما از 
طريق سامانه پيامكى  هستيم.

لطفًا ابتداي پيام كلمه «سوژه» را قيد نماييد.

شماره پيامك:   300072305
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قيمت باال،كيفيت پايين
در حال تهيه اين گزارش زوج جوانى نيز كه قيمت ها ومدل آيينه و شــمعدان ها را 
رصد مى كردند، دليل خريد نكردن خود را باال بودن قيمت آيينه و شمعدان دانستند 
و گفتند:قيمت هاى باال با كيفيت اجناس همخوانى ندارد، ضمن اينكه كارها قديمى 

و تنوعى ندارند.
اين زوج كه دانشجو و در دوران عقد بسر مى برند، اظهار داشتند: با توجه به اينكه آيينه 
و شــمعدان به عنوان خاطره، سال هاى سال در زندگى عروس و داماد ماندگار خواهد 
بود، پس بايد جنســى خريد كه هم كيفيت و ماندگارى و هم ظريف و زيبا باشد كه 
چنين آيينه و شمعدانى قيمت بااليى دارد كه امكان پرداخت آن با جيب ما همخوانى 

ندارد، بنابراين هنوز نتوانستيم موردى مناسب پيدا كنيم. 
يكى ديگر از مشتريان نيز با انتقاد از نبود تنوع در توليد آيينه و شمعدان گفت:البته 
آيينه و شمعدان هاى با طراحى و ظرافت به طور عمده از جنس نقره است كه براى 
خريد آن بايد چند ميليون تومانى خرج كرد و مابقى كه به اصطالح معمولى است، 

كيفيت و زيبايى ندارد و مدل ها همانند 10 سال گذشته و البته گران است.  
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قدس از آخرين وضعيت يك بناى تاريخى گزارش مى دهد 

سايه غول عظيم الجثه بر سر«خانه داروغه»
مهناز خجسته نيا  به دستور يوسف خان 
هراتى، آخرين داروغه مشهد در دوره قاجار و 
نخستين رئيس نظميه بعد از مشروطه، بنايى 
در اين شــهر ساخته مى شــود كه به همين 
خاطر به نام «خانه داروغه» شــهرت گرفته 

است.
اين بناى تاريخى كه نمادى از معمارى ايرانى 
و منطق رياضى و عرفان در آن نهفته شده هم 
اكنــون در بافت پيرامونى حرم مطهر رضوى 
و در يكــى از كوچه هاى خيابان نواب صفوى 

واقع شده است.
نوع معمارى خانه، سه طرف ساخت است. دو 
ضلع نشــيمن و يك ضلع غالم رو كه هر سه 
به هم وصل مى شوند. خانه داراى سرداب هم 
بوده كه يكى از نخستين شومينه هاى مشهد 

در آن نصب است.
نخســتين حمام خصوصى مشهد هم در اين 
خانه ساخته شده است و طرح تراس پله هاى 
دوطرفه، تزئينات و اروســى ها هم نشــانگر 
الگوبردارى از طرح هاى معمارى شرقى است.

اتاق هاى اين خانه نيز شــامل تاالر اصلى يا 
اتاق چهار در با نماى پنج در، اتاق بادگير كه 
در وســط آن حوضچه اى براى خنك كردن 
باد خروجى از دهنه بادگير تعبيه شده، اتاق 
كرسى در مجاورت اتاق چهار در با قرار گرفتن 
يك فرورفتگى در مركز اتاق به عنوان جايگاه 
كرســى، اتاق مهتابى در قسمت فوقانى اتاق 
سرداب كه به سبب وجود حوضخانه در طبقه 
همكف همواره داراى دماى پايين و سرد بوده 
اســت و گواه اين امر، وجود شومينه اى زيبا 
در اتاق اســت و اتاق نقاشــى كه منقوش به 
يك منظره رودخانه و قايق به سبك اروپايى 
است، اتاق بخارى هيزمى بين اتاق نقاشى و 
اتاق كرسى و در نهايت اتاق مطبخ با دو تنور و 

اجاق براى فعاليت هاى خدماتى است. 
حياط اين خانه تاريخى شــامل يك حوض 
و چهار باغچــه كوچك مى شــود. اختالف 
ســطح اين بناى تاريخى با زمين در حدود 
75 سانتيمتر و نســبت به زمين هاى اطراف 

گودتر است.
براســاس شــواهد موجود تا حدود سه دهه 
پيش اين بنــاى تاريخى كاربرد مســكونى 
داشت، اما سال 66 توسط ورثه به نمايندگان 
يكى از هيئت هاى مذهبى روستاى شهيديه 
شهرستان ميبد يزد فروخته شد و از آن پس 
تا سال 1391 از اين بنا به عنوان محل تجمع 
و اسكان هيئت هاى مذهبى در مشهد استفاده 
مى شد.ســازندگان خانه داروغه در معمارى 
بسيار بى نظير عمل كرده اند، به طورى كه در 
دو طرف حياط، بخش هاى زمستان نشين و 

تابستان نشين بنا شده است.
در بخش زمســتان نشــين تمامى وســايل 
گرماساز و مطبخ در طبقه زيرين قرار گرفته تا 
به نوعى دماى خانه را مناسب سازد. همچنين 

وجود بخارى ديوارى و پنجره هاى دو جداره 
از عجايب اين معمارى محسوب مى شود كه 

در آن زمان مورد استفاده قرار مى گرفته است.
در بخش تابســتان نشين خانه داروغه وجود 
اتاق هاى بادگير، حوض آب جارى ســنتى و 
سبك معمارى كامًال مهندسى به نوعى اين 
ســبك را به رخ آيندگان كشيده است كه با 
استفاده از انرژى هايى نظير آب، باد و آفتاب 
چگونه مى توان يك بناى بزرگ را بدون هيچ 

هزينه اى اداره كرد.
اين بنا به شماره 6357 به عنوان يكى از آثار 
ملى ايران در ســال 1381 در فهرســت آثار 
ملى به ثبت رســيده است، اما در اين كوچه 

باريك دو خانه ديگر هم وجود دارد كه داراى 
ارزش تاريخى هستند و قرار است جزو 100 

اثر ديگر تاريخى خراسان در فهرست آثار ملى 
به ثبت برسند. خانه هايى كه در قديم هر سه 

آن ها به يكديگر راه داشته اند.

 هزاران افسوس
اگر ايــن روزها گذرتان به تماشــاى «خانه 
داروغه» افتاده باشد، قطعاً مواردى را مشاهده 
خواهيد كرد كه نه تنها دل شــما را رنجيده 
مى كنــد بلكه هزاران افســوس نيــز براين 

رنجيدگى شما افزوده خواهد شد.
هرچنــد كه پى خواهيد بــرد خانه داروغه و 

خانــه توكلى از ميان ده ها بناى تاريخى جزو 
خانه هاى خوش شانسى به شمار مى آيند كه 
در عرصه تاخت و تاز تخريب بافت فرســوده 
و به يمن داغى بازار ســاخت و ســاز، اسير 
تازيانه هاى تخريب نشــده اند و جان ســالم 
به در برده اند، اما اكنون شــهردارى منطقه 
ثامن از «خانه داروغه» به عنوان ســاختمان 
مركزى «بنياد زائر» استفاده مى كند و دفتر 
امور ادارى اين بنياد هم در اتاق شــاه نشين 

اين عمارت مستقر شده است.
برج ســربه فلك كشيده در حاشيه اين بناى 
زيبــا را تحت تأثير قرارداده كه نمى توان باور 
كرد كه همان دســتگاهى كه براى خريد و 
مرمت اين بنا هزينه چنــد ميلياردى كرده 
است، مجوزى براى ساخت اين برج نيز صادر 

كرده باشد.
مشكل اينجاســت كه تا چندى پيش هيچ 
عكسى از دوربين بازديد كنندگان اين بناى 
تاريخى بدون تاوركرين (نوعى جرثقيل برج 
سازى است كه اجســام سنگين را جا به جا 
مى كند) از اين خانه منتشــر نمى شد و حاال 
هم غول عظيم الجثه اى براى هميشه چنان 
ديوار به ديوار اين خانه شده كه تا ابد در قاب 

عكس اين خانه جا خواهد داشت.

آب و �وا
 پيش بينى جوى نسبتاً پايدار همراه با 

افزايش نسبى دما
قدس: نقشــه ها و مدل هاى هواشناسى بيانگر جوى نسبتاً 
پايدار همراه با افزايش نسبى دماى روزانه در سطح خراسان 
رضوى است و آسمان استان غالباً صاف تا قسمتى ابرى گاهى 
با وزش باد (در نواحى شــمالى و جنوب شرقى استان گاهى 

شديد توأم با گرد و خاك) خواهد بود. 
بر اين اساس براى امروز اغلب نواحى خراسان رضوى آسمانى 
صاف تا كمــى ابرى همراه با غبار صبحگاهى، در ســاعات 
بعدازظهر گاهى وزش باد و افزايش ابر پيش بينى شده است.

گفتنى است كمينه و بيشينه دماى امروز مشهد هم به ترتيب 
8 و 23 درجه سلسيوس پيش بينى شده است.

��ر
 قطعات واگن هاى قطارشهرى مشهد به 

گمرك بندرعباس رسيد

قدس: مديرعامل شركت قطارشهرى مشهد از ورود قطعات 
مورد نياز مونتاژ واگن هاى قطارشــهرى اين كالنشــهر به 

گمرك بندرعباس خبر داد.
كيانوش كيامرز گفت: 100 واگن شامل 20 رام قطار براى 
خط دوم قطارشــهرى مشهد نياز است كه طبق قرارداد با 
شــركت چينى سه رام بايد به صورت واگن و بقيه در قالب 

قطعات وارد كشور شوند.
وى افزود: تاكنون ســه رام قطار به صورت واگن از كشــور 
چين وارد شــده و يك رام مونتاژ شده در داخل كشور نيز 

اواخر اسفند گذشته تحويل داده شد.
مديرعامل شــركت قطارشــهرى مشــهد گفت: يك رام 
مونتاژى ديگر شامل پنج واگن تا اواخر ارديبهشت جارى به 
شركت قطارشهرى مشهد تحويل مى شود. وى يادآور شد: 
بقيه قطعات براى مونتــاژ 15 رام قطار مورد نياز اين خط 
نيز به گمرك بندرعباس رســيده و بزودى به شركت واگن 

سازى تهران براى مونتاژ منتقل مى شود.

 اعالم ويژه برنامه هاى «معلم سپاس» و 
«خداقوت كارگر» در مشهد 

قدس: قائم مقام سازمان فرهنگى تفريحى شهردارى مشهد 
با اشاره به گراميداشــت روز كارگر و هفته معلم گفت: دو 
ويژه برنامه «معلم سپاس» و «خداقوت كارگر» با محوريت 

تجليل از معلمان و كارگران در مشهد برگزار مى شود. 
جعفر رئيســيان زاده ظهر ديروز در نشستى خبرى ضمن 
تبريك فرا رسيدن اعياد شعبانيه اظهار كرد: اطالع رسانى 
درباره طرح هاى بزرگى كه توســط اين ســازمان در شهر 
مشــهد به صورت آزمايشى انجام شــده، قابليت اجرا در 

بسيارى از شهرهاى ديگر را دارد.
وى ادامه داد: سياســت ها، راهبردها و برنامه هاى سازمان 
فرهنگى تفريحى درســه بخِش توســعه فضاهاى مكانىـ  
جغرافيايى، مشاركت مردمى و توجه به رويه ها و روش هاى 

جديد انجام مى شود.
قائم مقام ســازمان فرهنگى تفريحى شــهردارى مشهد با 
اشــاره به برنامه هاى اين ســازمان در روز كارگر گفت: در 
مراســم ويژه روز كارگر، 13 فرهنگســرا در سطح مشهد 
نســبت به برگزارى ويژه  برنامه هايى اقدام مى كند كه طى 
آن ها از كارگرانى كه حضور بيشترى در مساجد داشته و يا 
فعاليت شاخصى در مساجد انجام داده اند، تجليل مى شود.
وى بيــان كرد: بخش ديگر ويژه برنامه هاى روز معلم و روز 
كارگر به صورت ميدانى تدارك ديده شده كه اين برنامه ها 
در بازارهاى مركزى، آرمان، فردوســى، امام رضا(ع) و 17 
شهريور، بوستان ملت و پاتوق هاى فرهنگى برگزار مى شود. 
همچنين يك پاتوق به  صورت سيار به كارگاه ها و كارخانه ها 

رفته و با كارگران ديدار مى كند.
قائم مقام فرهنگى تفريحى شــهردارى مشهد همچنين از 
برگزارى جشــن «خدا قوت كارگر» بــا حضور 4000 نفر 
از كارگران و خانواده هاى آنان در ســالن شــهداى راه آهن 
خبر داد و افزود: در اين مراســم 800 كارگر ســاختمانى، 
كارواش هــا و كارگران باربرى كه كمتر مــورد توجه قرار 
مى گيرنــد، حضور خواهند داشــت.همچنين با هماهنگى 
ســازمان فنــاورى و دانش بنيان مشــهد، از كارگران اين 

سازمان نيز قدردانى خواهد شد.
وى با اشــاره به برگزارى مراسم منطقه اى ويژه روز كارگر 
خاطر نشان كرد: بيش از 20 جشن «خدا قوت كارگر» طى 
هفته جارى در مناطق مختلف مشهد برگزار و از تالش ها و 
زحمات مقنى ها، كارگران سازمان پارك ها، بوستان ها، گل 

كاران و باربران تجليل مى شود.
رئيســيان زاده به برگزارى جشن بزرگ «معلم سپاس» به 
مناسبت گراميداشت هفته معلم اشاره كرد و گفت: جشن 
معلم سپاس، ميزبان تعدادى از چهره هاى ورزشى، هنرى 
و فرهنگى است كه قرار است طى آن از معلمان خود طى 

سال هاى تحصيلى مختلف قدردانى كنند.
وى همچنين اظهار كرد: در روز معلم هر فرهنگسرا حداقل 
پنج مدرســه اطراف خود را شناسايى كرده و قرار است در 
روز معلم، از معلمان شاغل و بازنشسته اين مدارس تجليل 

شود.
قائم مقام فرهنگى تفريحى شــهردارى مشــهد ادامه داد: 
از على مســعودى طنزپرداز مشهدى، هادى عامل گوينده 
ورزشــى، رضا توكلى و مهدى صباغــى از بازيگران مطرح 
كشــور، عليرضا صادقى گوينده خبر صدا و سيما و قاسم 
رفيعا شــاعر مشهدى براى شــركت در اين مراسم دعوت 

شده است.
مراســم مذكور، دوشــنبه 12 ارديبهشــت مــاه برگزار

 مى شود.

برادران غيور بسيجى شهرك شهيد بهشتى؛ بابت پاك سازى 
شهرك از لوث معتادين خداقوت وخسته نباشيد، واقعاً پاتوق 
معتادان و خالفكاران سبب سلب امنيت و آسايش مردم شده 

بود.
930...9904

يك نفر درستكار در اين مملكت نيست كه جواب ما را بدهد؟ 
در تلويزيون مصاحبه كردند كه مؤسســه كاسپين مشكلى 
ندارد، مى توانيد پولتــان را برداريد، ولى هنوز براى يك ريال 
هم جوابگو نيستند. آخر تا كى اين همه تحقير و بدبختى را 

تحمل كنيم؟
915...8396

درمنطقه مهاجرنشين مشهد يعنى بلوار آوينى گلشهر از هر 
ســه خانه يكى كارگاه توليدى غير مجاز و زير زمينى است. 
كاش يكى پيدا شــود تا دســت اين غاصبان مشاغل جوانان 

ايرانى را كوتاه كند.
915...6481

قابل توجه مديرعامل سازمان  اتوبوسرانى؛ ما شهروندان ساكن 
در قرقى حكمت 62 پنج سال است كه با تغيير مسيرى كه 
براى خط 41 ايجاد كرده ايد از سفر درون شهرى با اين خط 
بيزار شــده ايم. خواهشمندم دستور دهيد خط 41و 68اقدام 
شــود تا از قرقى تا  ميدان عسكريه ازمسير فعلى و از پايانه 

مفتح مسير خط 68 به سمت پايانه غدير برود.
935...1221

با توجــه به تعارض2خــط67و55 با خط 3بــى آر تى اين 
مســيربراى هر دو خط پيشنهاد مى شــود؛ ميدان عدالت- 
خيابان سرخس- بلوار عباسپور-بلوارشهيد پورطرقى- ميدان 
مفتح- بلوارميامى- خيابان پورسينا- چهارراه ساختمان- 10 

مترى مهريز و بالعكس.
936...6158

بيشتر خيابان هاى كوى امير حتى خيابان هاى 10 مترى به 
محل پارك انواع خودروهاى سنگين چون اتوبوس، كاميون، 
تريلى و... تبديل شده. شايد سازمان هاى متولى برخورد با اين 

تخلفات از آن ها حق پارك مى گيرند!
915...4457

چرا كسى به فكر افزايش قيمت كاالهاى اساسى كه هر روز 
باالو باالتر مى رود، نيست؟ از قيمت ميوه كه نبايد حرف زد!

935...5621
چرا هر سال بيمه شخص ثالث افزايش پيدا مى كند؟ اين همه 
درآمد شركت هاى بيمه بخصوص شركت هاى بيمه دولتى كجا 

هزينه مى شود؟
936...2154

   من در شــركت پديده سرمايه گذارى كرده ام. مگرموالى 
متقيان نفرمودند كه خدمتگزارى به مردم عبادت است؟ چرا 

مسئوالن كشور به فكر ما ناتوانان نيستند؟
915--1023

چرا كوهستان پارك شــادى راه اندازى نمى شود؟ چراغ هاى 
رنگارنــگ چرخ و فلــك اين تفرجگاه از دور مى درخشــيد 
و نور زندگى و شــادى بــود. اگر توان راه اندازى وســايل را 
نداريــد، حداقل چراغ هاى الوان چرخ فلك بزرگ را روشــن

 كنيد!
930--2844

 جوابيه سازمان اتوبوسرانى مشهد
در پاســخ به پيام شهروند محترم مندرج در شماره 8376 
مورخ 96/1/28 با موضوع: از نبود من كارت هاى اتوبوس و 
دادن وجه نقد چه كسانى ضرر و چه كسانى سود مى برند، 
از كارت هايى كه شارژ دارند و مى شكند يا مى سوزد، چطور؟ 
چرا در باجه هاى اتوبوســرانى من كارت موجود نيست؟ به 
استحضار شــهروند محترم مى رساند از ابتداى تيرماه سال 
گذشته، كليه خدمات شارژ و فروش من كارت و همچنين 
نظارت بــر چگونگى فعاليــت اين مراكز به ســازمان فاوا 

شهردارى مشهد واگذار شده است. 
علــى ايحــال برابــر پيگيرى انجام شــده و طبــق اعالم 
كارشناسان سازمان ياد شده، من كارت هاى جديد در كليه 

باجه هاى فروش من كارت توزيع شده است.

 با سرمايه گذارى 15 ميليارد ريالى بنياد بركت
  سامانه  نظام مراقبت اجتماعى از 

دانش آموزان رونمايى شد
قدس: با تكميل طراحى و پياده سازى سامانه  نظام مراقبت 
اجتماعى از دانش آموزان (نماد) در 6 استان كشور، از نرم افزار 
طراحى شده  اين سامانه با سرمايه گذارى بنياد بركت، وابسته 

به ستاد اجرايى فرمان حضرت امام(ره) رونمايى شد. 
مديرعامل بنياد بركت در دومين نشست شوراي عالي سند 
نظام مراقبت اجتماعي از دانش آموزان (نماد) گفت: طراحى 
و پياده ســازى ســامانه  نماد با مشــاركت بركت تِل يكى از 

شركت هاى زيرمجموعه بنياد بركت انجام گرفته است.
 دكتر عارف نوروزى گفت: بنياد بركت به نمايندگى از ستاد 
اجرايى فرمان حضرت امام (ره) با ســرمايه گذارى مبلغ 15 

ميليارد ريالى طرح نرم افزارى اين سامانه را آغاز كرده است.
وى با بيان اينكه در 72 مدرســه طرح به شــكل آزمايشى 
اجرايى شده است، گفت: اطالعات 18 هزار دانش آموز در اين 
سامانه وارد شده است و براى همه مدارِس اين طرح، امكانات 
سخت افزارى خريدارى و براى 10 مدرسه امكان مشاوره از راه 
دور فراهم شده است. افزون بر اين، امكان معاينه و سنجش 

سالمت دانش آموزان با تجهيزات پيشرفته هم وجود دارد. 
در اين جلسه همچنين، وزير آموزش و پرورش گفت: هرچند 
كار گروهي، آن هم با مشاركت بيش از 10 وزارتخانه، سازمان 
و يا دســتگاه هاي دولتي، ســخت به نظر مي رسد، اما طبق 
گزارش هاي رسيده، گام هاي مؤثري توسط اعضاي «نماد» در 
راستاي پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي برداشته شده است.
دانش آشــتيانى خاطرنشــان كرد: در موضوع آســيب هاي 
اجتماعي بايد بيشترين ســرمايه گذاري درحوزه  پيشگيري 
انجام گيرد و دانش آموزان بايد نســبت به فراگيري مهارت ها 

ترغيب شوند.

مخاطبان عزيز خرسنديم كه ارتباط دوسويه با اين 
رسانه در ارسال سوژه از سوى شما خوانندگان 
گرامى، با راه اندازى اين ستون به ثمر نشست، 

بنابراين اميدواريم مسؤوالن دستگاه هاى اجرايى با 
پاسخ خود، ما را در اين مسير همراهى كنند. شما 

مى توانيد از طريق سامانه پيامكى 300072305 با ما 
در تماس باشيد.

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

300072305 پيامك كنيد.
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سهامداران در گفت وگو با قدس:

وعده  6 ساله «سيمان مجد خواف» از سر خرمن هم گذشت

خبر

رضا طلبى  شــركت سيمان مجد خواف 
كه سهامى عام است و در سال 1385 پس از 
پذيره نويسى و تبليغات گسترده در رسانه ها 
توانست بيش از 55 هزار سهامدار براى خود 
جذب كند، اين روزها صداى سهامدارانش 
را در آورده، بــه طورى كــه در تماس ها و 
مكاتبه هايى كه با دفتر روزنامه داشــته اند، 
خواستار پيگيرى موضوع و مشخص شدن 
وضعيت سهام خود شده اند. به هر حال اين 
حق ســهامداران اســت كه حداقل بدانند، 
سرمايه آن ها پس از 10 سال در كجا هزينه 
شده و در چه شرايطى به سر مى برد.  يكى 
از ســهامداران اين شركت گفت: حدود 10 
ســال پيش با تبليغات فــراوان تلويزيون و 
با هزار اميد از طريق پذيره نويســى، سهام 
اين شــركت را خريدارى كردم. وعده اوليه 
مديران عامل وقــت تكميل پروژه در چهار 
سال و بهره مند شدن ســهامداران از سود 

آن بود.
طالبــى در ادامه به قدس افــزود: اما بعد از 
چهار ســال، هر وقت كه با شــركت تماس 
مى گيرم با بهانه هاى مختلف قول سال بعد 
را مى دهند و در حالى كه پروژه پيشــرفتى 
نداشته است، شــروع به افزايش سرمايه و 

فروش حق تقدم كرده اند، اگرچه پروژه هنوز 
در مراحل اوليه خود باقى مانده است.

وى تصريح كرد: بعد از حدود 6 ســال فاز 
اول كارخانه راه اندازى شــد و سهام شركت 
وارد فرابورس شــد، ولــى بازهم در مجامع 
عمومى كه در شــهر خواف برگزار مى شد، 
چيزى عايد سهامداران نشد و مديران نيز از 
دورى راه و حضور نيافتن سهامداران كمال 
سوء استفاده را كرده و با بى كفايتى، هميشه 

شركت را زيانده اعالم مى كردند. 
طالبــى با بيــان اين نكته كه هــدف ما از 
ســرمايه گذارى در اين شــركت كمك به 
اقتصاد داخلى و ايجاد اشــتغال بود، اظهار 
داشــت: قيمت هرســهم در حال حاضر به 
نصف ارزش اسمى خودش رسيده و بعد از 
مدت 10 سال ســرمايه ما نه تنها افزايش 
پيدا نكــرده، بلكه كاهش نيز داشــته، در 
صورتى كه اگــر درهر جــاى ديگرى اين 
مبلغ را ســرمايه گذارى كرده بودم با تورم 
به وجود آمده در چند ســال اخير، حداقل 
10 برابر شــده بود.يكى از سهامداران ديگر 
اين شــركت نيز به قدس گفت: بى لياقتى 
مديران اين شــركت، باعث شده است كه 
پس از 10سال هنوز اين پروژه تكميل نشود 

و سرمايه اوليه 55هزارنفر از مردم كشور را 
به نصف برسانند.ميرزايى در ادامه افزود: طى 
سه ســال اخير هربار با دفتر شركت تماس 
مى گيرم، پاســخ هاى تكرارى و مبهم ارائه 
مى كنند. وى با بيان اين مطلب كه از قدس 
تقاضا داريم صداى ما سهامداران اين شركت 
را به گوش مسئوالن مربوطه برساند، تصريح 
كرد: در آخرين تماس، منشى شركت اعالم 
كرد كه تصميمى براى تخصيص ســود به 
ســهامداران گرفته نشده و بايد حداقل سه 
ســال ديگر صبر كنيد، شايد اوضاع شركت 

سر و سامان بگيرد.
مديركل دفتر هماهنگــى امور اقتصادى و 

بين الملل استاندارى خراسان رضوى در اين 
باره گفت: اين شركت جزو بخش خصوصى 
اســت و مســئوليتى در اين زمينه متوجه 
بخش دولتى نيست. على رسوليان در ادامه 
به قدس افزود: مســئوالن اين شركت بايد 
پاسخگوى ســهامداران باشند زيرا اين حق 
سهامداران است كه بدانند سهام شركت آن 

در چه شرايطى به سر مى برد.
با وجــود تماس هاى مكرر قدس با نماينده 
مردم خواف در مجلس و مسئوالن شركت 
ســيمان مجد خواف، متأســفانه موفق به 
گفت وگو و ارائه پاسخ از سوى آن ها در اين 

باره نشديم.

قدس: مديركل انتقال خون خراسان رضوى گفت: 52 درصد 
از كل اهداكنندگان خون در اين استان به طور مستمر اين 
اقــدام را انجام مى دهند و بقيه اهداكننــدگان بار اولى و يا 
باسابقه هستند. دكتر حميدرضا اسالمى افزود: اهداكنندگان 
مســتمر به افرادى گفته مى شود كه در ســال بيش از دو 
نوبت مبادرت به اهداى خون مى كنند.وى ارتقاى شــاخص 
اهداكنندگان مستمر را كه سالم ترين خون را دارند و كاهش 
اهداكنندگان بار اولى را از اهداف سازمان انتقال خون ذكر و 
بيان كرد: اهداكنندگان بار اول يعنى براى نخستين بار خون 
اهدا مى كنند و اهداكنندگان با ســابقه يعنى تاكنون سابقه 
اهداى خون داشته اند.مديركل انتقال خون خراسان رضوى 
همچنين از رشد 12 درصدى شمار اهداكنندگان مستمر، 

رشــد 6 درصــدى اهداكنندگان باســابقه و كاهش چهار 
درصدى اهداكنندگان بار اولى طى فروردين گذشته در اين 
استان خبر داد.وى ادامه داد: شاخص اهداكنندگان مستمر 
پارسال نسبت به سال قبل از آن يك درصد افزايش داشته 
است.دكتر اسالمى از رشد 30 درصدى اهداكنندگان مستمر 
در شهرستان گناباد طى سال 95 نسبت به سال ماقبل خبر 
داد و افزود: پس از آن شهرستان هاى تربت حيدريه، سبزوار 
و نيشابور به ترتيب بيشترين رشد اهداكنندگان مستمر را 
در خراســان رضوى داشــته اند. وى تعداد مراجعان را براى 
اهداى خون در خراسان رضوى طى سال گذشته 183 هزار 
و 451 نفر اعالم و بيان كرد: 138 هزار و 997 هزار نفر از اين 
تعداد شرايط اهدا را داشته و موفق به اهداى خون شده اند. 

مديركل انتقال خون خراسان رضوى افزود: فروردين امسال 
از ميان 15 هزار و 810 نفر مراجعه كننده براى اهداى خون 

12 هزار و 336 نفر خونگيرى انجام شده است.

سهم 52 درصدى اهداكنندگان مستمر خون در خراسان رضوى

س
قد

 / 
يى

ضا
ى ر

 عل
مد

مح
س : 

عك


	page 1 khorasan
	page 2 khorasan
	page 3 khorasan
	page 4 khorasan-new-new

