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رفع مشکل 15 ساله 15 مترى «فتح آباد» خواسته هاى عشایر از رئیس جمهور آینده
گزارش قدس براى بهارستانى ها به ثمر نشست برگزارى انتخابات شوراى عشایر براى دومین دوره در خراسان رضوى

قدس: امروز با گذشــت کمتــر از یک ماه 
پس از درج گزارش قدس مشکلى از محله 
بهارستان برطرف مى شود که نزدیک به دو 
دهه باعث عذاب اهالى بود. اهالى ساکن در 
15 مترى دوم محله فتح آباد مشهد تاکنون 
مجبور بودند در زمســتان با گل و الى و در 

تابستان با خاك و خاشاك آنجا کنار ...

قدس: در راســتاى رفع مشــکالت جامعه 
عشــایرى، دومین دوره انتخابات شوراهاى 
عشــایرى در خراســان رضوى همزمان با 
انتخابات ریاست جمهورى برگزار خواهد شد. 
خبرنگار ما براى گفت و گو با عشــایر، خود را 
به 130 کیلومترى مشهد، در ارتفاعات کوه 

محمد بیگ در شهرستان قوچان رساند...
.......صفحه 4  .......صفحه 3 

با حضور وزیر بهداشت انجام شد

افتتاح بیمارستان 
فوق تخصصى کودکان اکبر 

و بانک چشم در مشهد

.......صفحه 3 

.......صفحه 3 

400 هزار سپرده  گذار کاسپین 
تعیین تکلیف شدند 

سپرده  گذاران تا
10 میلیون تومان در اولویت 

نخست 

قدس: همزمان با افتتاح رســمى بیمارســتان فوق تخصصى 
کودکان اکبرتوسط وزیر بهداشــت وى براى کمک به ساخت 

بیمارستان ویژه بانوان سرور نیز اعالم آمادگى کرد. دکتر ...

ایسنا:با تصمیم جدید بانک مرکزى و مراجع قضایى در رابطه با 
رسیدگى به امور مؤسسه کاسپین قرار بر این شد تا سپرده گذاران 

تا 10 میلیون تومان تعاونى منحله فرشتگان در اولویت...

.......صفحه 4 

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

پنجشنبه 28 اردیبهشت  1396

 21 شعبان 1438
 18 مى 2017  
سال سى ام  
شماره 8402 
 ویژه نامه 2793 

با شکوه ترین اردیبهشت ایرانیان
مردم براى آفرینش یک حماسه دیگر، فردا پاى صندوق هاى رأى مى روند

.......صفحه 2 

افزایش تقاضاى 
خرید در سامانه اتاق 
مبادالت سهام پدیده

قدس: در چند روز اخیر تقاضا براى خرید سهام در اتاق مبادالت 
ســهام پدیده شاندیز افزایش یافته است. مدیر امور سهام شرکت 

پدیده شاندیز گفت: به دنبال شروع مقدمات راه اندازي....



��ر
400 هزار سپرده  گذار کاسپین تعیین تکلیف شدند

سپرده  گذاران تا 10 میلیون تومان در 
اولویت نخست 

ایســنا:با تصمیم جدید بانک مرکــزى و مراجع قضایى در 
رابطه با رســیدگى به امور مؤسسه کاسپین قرار بر این شد تا 
سپرده گذاران تا 10 میلیون تومان تعاونى منحله فرشتگان در 
اولویت نخســت تعیین  تکلیف قرار گیرند. با طى این فرایند 
وضعیت حدود 87 درصد از سپرده گذاران این تعاونى مشخص 

خواهد شد.
آن طــور که رئیس کل بانک مرکزى اخیراً اعالم کرد، تعیین 
تکلیف سپرده گذاران تعاونى اعتبارى فرشتگان به عنوان یکى 
از هشت تعاونى زیرمجموعه مؤسسه کاسپین در دستور کار 

قرار گرفته است.
بانک مرکزى در جدیدترین اطالعیه اى که در این رابطه منتشر 
کرد اعالم کرد که با اولویت بندى انجام شــده براى رسیدگى 
به امور کاســپین، در مرحله اول تا 87 درصد از سپرده گذاران 
تعاونى منحله فرشــتگان که بزرگ ترین آن ها نیز محسوب 

مى شود، مورد بررسى قرار خواهند گرفت.
در توضیح بانک مرکزى آمده اســت که پیرو اطالعیه اسفند 
1395 و صدور مجوز فعالیت اســفند 1394 براى مؤسســه 
اعتبارى کاسپین که با هدف ســاماندهى تعاونى هاى اعتبار 
منحله هشت گانه (فرشــتگان، الزهرا، دامداران و کشاورزان 
کرمانشاه، عام کشاورزان مازندران، حسنات، پیوند، بدر توس 
و امید جلین) انجام شد و از سویى دیگر ارزیابى و نقل و انتقال 
دارایى ها با مسئولیت هیئت هاى تصفیه، مؤسسه و متناسب با 
آن حسب موافقت مرجع قضایى، انتقال سپرده هاى تعاونى هاى 
منحله هشت گانه به مؤسسه اعتبارى چند مورد اعالم مى شود. 
بــا توجه به اقدام هاى بانک مرکــزى و مراجع قضایى در این 
خصوص، روند نقل و انتقال دارایى ها و بدهى هاى تعاونى هاى 
منحله در پایان سال 1395 و با توجه به انجام بخش قابل قبولى 
از فرایند ارزیابى و نقل و انتقال دارایى ها و فراهم آمدن امکان 
انتقال تدریجى سپرده هاى تعاونى اعتبار منحله فرشتگان و از 
سویى درخواست مؤسسه اعتبارى کاسپین به منظور دریافت 
مجوز  تأسیس شعب، مقرر شد؛ با توجه به احراز شرایط الزم، 
مجوز افتتاح 20 شعبه براى مؤسسه اعتبارى کاسپین صادر 
و بدین ترتیب مؤسســه مجاز شد، نسبت به انجام امور بانکى 
اقدام کنند. در این مرحله مؤسســه موظف است حسب نظر 
مرجع قضایى نخســت نســبت به پذیرش تعهد و پرداخت 
ســپرده سپرده گذاران تعاونى اعتبار منحله فرشتگان تا مبلغ 
یکصد میلیون ریال براى هریک از مشتریان این تعاونى منحل 
شده، طبق برنامه زمان بندى که در پایگاه اطالع رسانى مؤسسه 

اعتبارى کاسپین به اطالع عموم خواهد رسید، اقدام کند.
برنامه تعیین تکلیف سپرده هاى تا 10 میلیون تومان تعاونى 
اعتبار منحله فرشــتگان قدم نخست بوده و مؤسسه اعتبارى 
کاســپین مکلف اســت برنامه تعیین تکلیف تدریجى سایر 
ســپرده گذاران با هماهنگى بانک مرکزى و مراجع قضایى را 

انجام و اخبار آن را به اطالع عموم برساند.
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� ا��خابات
برگزارى انتخابات شوراى عشایر براى دومین 

دوره در خراسان رضوى
  خواسته هاى عشایر از رئیس جمهور آینده

هادى زهرایى: در راستاى رفع مشکالت جامعه عشایرى، 
دومین دوره انتخابات شوراهاى عشایرى در خراسان رضوى 
همزمان با انتخابات ریاســت جمهورى برگزار خواهد شد و 
خبرنگار ما براى گفت و گو با عشایر، خود را به 130 کیلومترى 
مشــهد، در ارتفاعات کوه محمد بیگ در شهرستان قوچان 

رساند تا پاى صحبت عشایر بنشیند.
قربان داغستانى یکى از عشایر منطقه مى گوید: پس از انقالب 
فرقى نمى کند در مناطق ییالقى یا قشالقى باشیم و همیشه 
صندوق هــاى رأى به مناطق ما مى آیند و ما نیز مانند همه 
ایرانیان در تعیین سرنوشت خود سهم داریم وطى چند سال 
اخیر با برگزارى شــوراى عشایر توانسته ایم به طور مستقیم 
خواسته هاى خود را از طریق نماینده اى که خودمان انتخاب 

مى کنیم به گوش مسئوالن برسانیم. 
نادر داغســتانى یک دیگر از عشایر مى گوید: رئیس جمهور 
باید به فکر ما محرومان باشــد و ما از نعمت آب لوله کشى، 
برق و گاز محروم هستیم و مى خواهیم که رئیس جمهور تنها 
رئیس جمهور شهرهاى بزرگ و اقشار خاص نباشد و بتواند با 
برنامه ریزى به فکر ما هم باشد. ما با زحمت فراوان دامدارى 
مى کنیم و موقع فروش آن، سود اصلى نصیب دالل ها مى شود 

و تنها زحمت آن براى ماست. 
مدیرکل امور عشایر خراسان رضوى نیز از برگزارى انتخابات 
شوراى عشایر در چهار شهرســتان خراسان رضوى در 29 

اردیبهشت ماه خبر داد.
حســین صفرپور گفت: هدف از تشکیل شوراى عشایر جدا 
از اهداف تشکیل شــوراهاى اسالمى شهر و روستا نیست و 
از آنجایى که جامعه عشــایرى، جامعه اى مستقل از جامعه 
شــهرى و روستایى اســت و داراى خصوصیات منحصر به 
خود مى باشد، نیازمند تشکیالتى مستقل و مردمى مى باشد 
که بتواند خواســته هاى این جامعه را از مبادى قانونى خود 

پیگیرى نماید.
وى افزود: قرار است در 29 اردیبهشت ماه 14 شوراى عشایر 
در چهار شهرستان قوچان، 7 شورا  مشهد، 4 شورا  چناران، 2 
شورا و خوشاب یک شورا توسط آراى 4560 نفر واجد شرایط 

رأى دادن در این مناطق انتخاب شوند. 
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مردم براى آفرینش یک حماسه دیگر، فردا پاى صندوق هاى رأى مى روند

با شکوه ترین اردیبهشت ایرانیان
خجسته نیا- مروج کاشانى  39 سال از پیروزى انقالب 
شــکوهمند اســالمى ایران مى گذرد و در تمامى این سال ها 
ملت هوشــیار و ســرافراز ایران اســالمى با  تبعیت از مقام 
معظــم رهبرى بــراى پایدارى این نظام مقــدس در تمامى 

عرصه ها حاضر و آماده ایثار و فداکارى بوده اند.
بدون تردید انتخابات یکــى از مهم ترین عرصه هاى تجلى و 
ظهور مردم ساالرى دینى اســت و در تمامى سال هاى پس 
از پیروزى انقالب شــکوهمند اسالمى، شاهد حضور حماسى 

و افتخــار آفرین مردم در پاى صندوق هاى رأى بوده ایم. 
در انتخابات پیش رو نیز بــا توجه به رقابت هاى انتخاباتى و 
فضاى گرم و پرشــور تبلیغات همچون سال هاى قبل، شاهد 
این حضور دشــمن شــکن خواهیم بود و ایــن انتخابات بار 
دیگر بــه همه جهان اثبــات مى کند کــه نهاد هاى اصلى و 
ارکان نظام اســالمى برآمده از رأى و اراده ملت بزرگ ایران 

است.
بى شــک تمامى اقشــار مردم کشــور در این روز بزرگ  و 
سرنوشت ساز در پاى صندوق هاى رأى حاضر خواهند بود و 
رأى خود را پشتوانه نظام مقدس جمهورى اسالمى خواهند 

ساخت.
پــس از برگزارى مناظــرات و پخش برنامه هــاى تلویزیونى 
و تبلیغــات نامزدهــاى انتخابات دوازدهمین دوره ریاســت 
جمهورى، به میان شــهروندان مشهدى رفته و نظرات آنان 
درباره اینکه اگر باالترین مســئول اجرایى کشــور بودند را 
جویا شــدیم. از آنان پرســیدیم که اگر رئیس جمهور بودند 
چــه کار مهم و سیاســت فورى و اساســى را در اقدام هاى 

عاجل خود قرار مى دادند؟!
مردم ایران با تبدیل 29 اردیبهشــت به روزى حماسى این 
بار نیز عزت و ســربلندى ایران اسالمى را به نمایش خواهند 

گذاشت.
اما هر بار که مســئله انتخابات مطرح مى شــود، این پرسش 
نیز براى بخشى از مردم طرح مى شود که چرا باید رأى داد؟ 
این نظرات و پرســش ها همیشه بوده و هست و کسى هم که 
نمى خواهد در انتخابات شــرکت کند، کارى به پاســخ هاى 
داده  شده ندارد، ولى شــاید کسانى باشند که این پرسش ها 

براى آنان موضوعیت دارد.

مشارکت در تعیین سرنوشت کشور  
على نراقى یکى از کارشناســان رسمى دولتى مى گوید: من 
در انتخابات شــرکت مى کنم، چون کشورم را دوست دارم و 

نمــى خواهم بیگانگان برایش تصمیم بگیرند.
این شهروند با اشــاره به یکى از اشتباهات رایج عموم مردم 
اظهــار مــى دارد: برخى نیز گمــان مى کننــد منتخبى که 
ازطریق رأى  دادن انتخاب مى کننــد، لزوماً به نفع آنان کار 

نمى کند این در حالى اســت که این عقیده اشتباه است.
یکى از جوانان رأى اولى که بــراى حضور در انتخابات فردا 
اشــتیاق زیادى دارد، مى گویــد: من در انتخابات شــرکت 
مى کنم، چون مى خواهم سرنوشت کشورم را به دست فردى 

صالح تر و مفیدتر واگذار کنم.
وى با بیان اینکه فردا براى اولین بار مهرى در شناســنامه ام 
زده مى شــود که مایه افتخار من است مى افزاید: خرسندم از 
اینکه من نیز در تعیین سرنوشت کشورم شریک خواهم بود.

وى رأى دادن را وظیفه اى شــرعى عنــوان مى کند و اظهار 
مى دارد: اما مســئله فقط رأى دادن نیســت، چراکه اگر رأى 
بدهیم و دیگــر پیگیر رأى خود نباشــیم، اثرگذارى اندکى 

داشت. خواهیم 
یکى از بانوان ورزشکار هم مى گوید: من در انتخابات شرکت 
مى کنــم، چــون رأى من مهــر تأییدى بر نظــام جمهورى 

اسالمى و نشان اعتماد به این نظام است.
او بر نقش مشــارکت مردم در انتخابات هاى گذشــته صحه 
مى گذارد و مى افزاید: این در حالى اســت که دشمنان نظام 
همیشــه سعى در به اثبات رساندن خالف این موضوع دارند.

جوانى هم که امســال موفق به دانش آموختگى در رشــته 
مهندســى عمران شــده مى گوید:  من در انتخابات شرکت 
مى کنــم، چون نمــى خواهم بدخواهان و نامحرمان چشــم 

طمع به این مرز و بوم داشــته باشند و بر آن مسلط شوند.
وى با اشــاره به ضرورت کارآفرینى و رفع مشــکل بیکارى 
جوانــان مى افزایــد: اگر با اقتصــاد مقاومتى پیــروز میدان 
کارآفرینى شــویم، آن موقع اســت که باید افتخار کنیم به 

کرده ایم. مقاومتى عمل  اقتصاد 

زن جوانــى هم که به همراه فرزندانش در یکى از جلســات 
انتخاباتى شــرکت کرده، مى گوید: من در انتخابات شــرکت 
مى کنم، چون «انتخاب» حق من اســت و کســى نمى تواند 

چیزى بر من تحمیل کند.
وى استقالل کشور را باالتر از هرنوع وابستگى به کشورهاى 
بیگانــه عنوان مى کنــد و مى افزاید: همیــن انتخابات آزاد، 

نمونه اى از استقالل کشور است. 
یک بازنشســته هم به گزارشگر ما مى گوید: من در انتخابات 
شــرکت مى کنم، چون دشــمنان این ملت و بدخواهان این 

کشــور، از حضور من در انتخابات بیم دارند و بیزارند.
او با اشــاره به جانفشانى هایى که هم سن و سال هاى او در 
پیروزى شکوهمند انقالب اسالمى داشته اند، مى افزاید: این 
در حالى است که دشمنان نظام با هزاران ترفند و تحریم به 

دنبال پشــیمانى ما از پیروزى انقالب هستند.

انتخاب اصلح  
یکى از طالب حوزه علمیه هم با بیان اینکه «من در انتخابات 

شرکت مى کنم، چون انتخابات ما تجلى مردم ساالرى دینى 
و مصداق بارز اســتبداد ســتیزى اســت» مى گوید: در همه 
انتخاباتى که مردم نقــش آفرینى کرده اند، چیزى جز مردم 

ساالرى دینى به اثبات نرسیده است. 
وى با بیان اینکــه انتخاب اصلح ترین ها با رأى مردم یکى از 
مهم ترین بندهاى قانون اساســى اســت، اظهار مى دارد: در 

غیر این صورت حکومتى غیر مردمى بر کشور حاکم مى شد.

 براى اداى دین به شهدا باید در انتخابات شرکت کرد
یکى از فرهنگیان بازنشســته آموزش و پرورش هم مى گوید: 
مــن در انتخابــات شــرکت مى کنم، چون خــود را مدیون 
خون هــاى پاکى مى دانم که وجب بــه وجب این خاك را با 

من در انتخابات شرکت مى کنم، چون 
نمى خواهم بدخواهان چشم طمع به این 

مرز و بوم داشته باشند.
اگر با اقتصاد مقاومتى پیروز میدان 

کارآفرینى شویم، آن موقع است که باید 
افتخار کنیم به اقتصاد مقاومتى عمل کرده ایم

بــرش

نظام تعلیم و تربیت باید اصالح شود، 
جذب دانشجو باید هدفمند شود. نگرش 

دانش آموزان به دانشگاه باید تغییر کند، 
مدرك گرایى باید برطرف شود و به طور 

خالصه علم را براى خود علم 
باید فرا گرفت

بــرش

انگیزشان معطر کرده اند. عطر دل 
وى با بیان اینکه براى شــرف و استقالل و آزادى این مرز و 
بوم، رنج ها، جان ها و درد هاى بســیارى هزینه شــده است، 
مى افزایــد: براى اداى دین به شــهدا نیز بایــد در انتخابات 

شرکت کرد. 
یکى از دانشــجویان رشــته پزشــکى هم مى گویــد: من در 

انتخابات شــرکت مى کنم تا با موفقیت کشورم را ثبت کنم.
وى بــا بیان اینکــه در هیچ جاى دنیا شــرکت در انتخابات 
به معناى تأیید کســى نیســت، مى افزاید: بــراى همه مردم 
منتخب میدان انتخابات محترم اســت، چراکه آینده بچه هاى 

ایران  زمین اصل است.
جوانى هم که از نزدیکان یکى از نامزدهاى شــوراى اسالمى 

شــهر است، مى گوید: من در انتخابات شرکت مى کنم تا همه 
شــهروندان، صرف نظــر از تعلق فکرى، جایــگاه اجتماعى، 
داشــتن یا نداشــتن قدرت و پول، در مقابــل قانون به طور 

شوند.  انتخاب  یکسان 
وى بــا بیــان اینکه اعتقاد دارم ســربلندى، عــزت و اقتدار 
ایران زمیــن نیازمند مشــارکت همه شــهروندان، صرف نظر 
از دیدگاه هــاى سیاســى و اجتماعى اســت، مى افزاید: رأى 
مى دهم تا خرد جمعى جایگزین خودبینى و خود شــیفتگى 

برخى سیاست  بازان شود. 
بــه گفته وى مردم ایران رأى مى دهند چــون بر این باورند 
توســعه همه جانبه کشور صرفاً به دست زنان و مردان دلسوز 

این آب و خاك میسر است. 

مبارزه با فساد دولتى
جوانى 28 ســاله که پزشک عمومى است در پاسخ به اینکه 
اگر رییــس جمهور بودید چــه کار مى  کردیــد، مى گوید: 
مبارزه با فســاد دولتى را ســرلوحه کارم قرار مى دادم. راه 
مبارزه با فســاد، انتصــاب مدیران الیق و متعهد و شــفاف 
ســازى انجام امور اقتصادى در دولت و دستگاه هاى اجرایى 

است.

یک کارشناس بازرگانى در پاسخ به این سؤال اظهار مى دارد: 
جلوى رشــد بى رویه تورم را مى گرفتم، گرانى، رکود و تورم 

در حال حاضر مشکل اساسى کشور است.
مرد میانســالى که خود را بازنشســته دولت معرفى مى کند 
نیز مى گوید: عدالــت اجتماعى به معناى از بین بردن فاصله 

طبقاتى را مورد توجه قرار مى دادم.
فرد دیگرى که از بازنشســتگان نیروهاى مســلح است، انتخاب 
وزراى صالح و ساده زیست و پرهیز از تجمل گرایى و اشرافى گرى 

را دغدغه خود در پاسخ به این سؤال عنوان مى کند.
معلم بازنشســته اى هم مى گوید: من برنامه هایم را با جدیت 
و واقعیــت بیان مى کردم، نســل جوان را مــورد توجه قرار 

مــى دادم، اما به آنان وعده توخالى و بیهوده نمى دادم.
یک فروشــنده پوشــاك نیــز رئیــس جمهــور را منتخب 
همــه مــردم مى دانــد و تأکیــد مى کنــد: من اگــر رئیس 
جمهــور بــودم خــودم را جاى قشــر ضعیف مى گذاشــتم 
و آن گاه بــراى زندگى مــردم و تأمین مخــارج و هزینه ها 

مى گرفتم. تصمیم 

 تعامل سازنده با دنیا
مرد میانســالى که خود را تاجر خشــکبار معرفى مى کند نیز 
معتقد اســت: تعامل ســازنده با دنیا باید در اولویت کارهاى 
رئیس جمهور باشــد، زیرا در مدیریت جهانى سایر کشورها، 
تجربیــات مفیدى وجود دارد که با فرهنگ و آداب و رســوم 

کشــور ما سازگار است و باید از آن ها بهره برد.
مهنــدس عمرانى کــه تازه به بحث ما پیوســته اســت نیز 
خاطرنشــان مى کند: خروج اقتصــاد از انحصار دولت و توجه 
به بخش خصوصى و تعاونى از جمله برنامه هاى اساســى من 

در این زمینه است.

توجه به صنایع مادر
یک پزشــک متخصــص نیز تأکیــد مى کنــد: کار خوب دو 
خصوصیــت دارد: برنامه خوب براى ارائــه، مدیران توانمند 
جهــت اجرا، برنامه خوب و انتخاب مدیران متخصص و خبره 

در جهت اجراى برنامه ها از اولویت هاى من مى باشــد. 
یک بازنشسته صنعت فوالد مى گوید: به صنایع مادر که نقش 
اساســى در تولید صنعتــى و تأمین مواد اولیــه کارخانجات 

بیشتر توجه مى کردم. دارند 
یک نظامى شــاغل در نیروهاى مســلح اولویــت کارى خود 
را تقویت بنیه دفاعى و انســداد فیزیکــى مرزها و بخصوص 

مرزهاى شرقى کشور عنوان مى کند.
ورزشــکارى که از صــرف هزینه هاى گزاف و بــى بازده در 
ورزش کشــور انتقاد دارد نیــز مى گویــد: ورزش حرفه اى، 
قهرمانى و همگانى را با شــاخص هاى استاندارد جهانى خود 
گســترش مى دادم، امروز اقتصاد و پــول به اهداف ورزش و 

بخصوص قهرمانى ضربه زیادى وارد کرده است.
جوان دانشــجویى که در رشــته اقتصاد تحصیل مى کند هم 
یادآور مى شــود: از اســالم مقوله اقتصاد اسالمى رادر پیاده 
کردن سیاست هاى اقتصادى بیشتر مورد توجه قرار مى دادم. 

براســتى چقدر مدیران ما با اقتصاد اسالمى آشنا هستند.

 اصالح نظام تعلیم و تربیت 
یک آزاده دوران دفاع مقدس  نیز در پاســخ به این پرســش 
معتقد است: دولت جمهورى اســالمى ایران، دولت مقاومت 
اســت. این روحیه باید در بین نوجوانــان و جوانان بیش از 

تقویت شود.  پیش 
از اســتاد دانشــگاهى این ســؤال را مى پرســیم در جواب 
مى گویــد: نظــام تعلیم و تربیــت باید اصالح شــود، جذب 
دانشــجو باید هدفمند شود. نگرش دانش آموزان به دانشگاه 
بایــد تغییر کند، مدرك گرایى باید برطرف شــود و به طور 

خالصــه علم را براى خود علم باید فرا گرفت.
یــک کارشــناس مدیریت نیــز در ادامه بحث نظــر خود را 
ایــن گونــه بیان مى کنــد: مهم ترین مشــکل دولــت، خود 
دولــت اســت، انحصارات دولت اســت، تصمیمــات مدیران 
دولتى اســت، یک اقدام عاجــل در مدیریت هاى دولتى باید 

صورت گیرد. 
یک مهندس برق عنوان مى کند: ارتباط دانشگاه با صنعت را 
قوى تر مى کردم. دانش آموختگان دانشــگاه ها باید در همین 
کشــور خدمــت کنند. صنعت بایــد از خروجى دانشــگاه ها 

کند. استفاده 



گزارش قدس براى بهارستانى ها به ثمر نشست

رفع مشکل 15 ساله 15 مترى «فتح آباد»
مهناز خجسته نیا   امروز با گذشت کمتر از 
یک ماه از د رج گزارش قد س مشکلى از محله 
بهارستان برطرف مى شــود که نزد یک به د و 

د هه باعث عذاب اهالى بود.
اهالى ســاکن د ر 15 مترى دوم محله فتح آباد 
مشهد تاکنون مجبور بود ند د ر زمستان با گل و 
الى و د ر تابستان با خاك و خاشاك آنجا کنار 
بیایند و د ر تمام ایام ســال هم با آلود گى هاى 

زیست محیطى آنجا د ست و پنجه نرم کنند.
البته تاکنون بارها وعد ه هایى از سوى مسئوالن 
براى سروســامان د اد ن بــه اوضاع این محله 
د اد ه شــد ه بود، اما 15 ســال گذشت و «آش 
همان  آش و کاســه همان کاسه» بود! این در 
حالى اســت که «فتح آباد» محله اى درســت 
پشــت همه زرق و برق هاى حاشیه کمربند 
صد مترى و د ر یک وجبــى آباد انى بازارهاى 

سپاد است.
به گفته اهالى، همه مشکالت این محله واقع 
د ر فتح آباد یک طرف و اوضاع 15 مترى د وم 

فتح آباد طرف د یگر است.
آنان مى گویند این محله از همه امکانات شهرى 
فقط نام شــهر را ید ك کشید ه د ر حالى که 
هیچ ســهمى از شهر و شهرنشینى ند ارد. اما 
خرســند یم که حاال بــا پیگیرى هاى قد س، 
اهالى این محله خبرهاى خوشــى را د ریافت 

کرد ه اند.
حد ود یــک ماه از زیرســازى این 15 مترى 
براى آسفالت مى گذرد و همه اهالى خوشحال 
از بهره مند ى خد متى هســتند که به همت 

روزنامه قدس رقم خورد ه است.
روز گذشــته که بنا به د عوت اهالى راهى این 
محله شــد یم، شــاهد اوضاعى بود یم که باید 

سریع تر به د اد آن برسند.
جد ول گذارى سیمانى و زیرسازى 15 مترى 
بســیار زیبا به اتمام رسید ه، اما معطل ماندن 
براى آســفالت د غد غه اى اســت که اهالى از 

فراموشى آن نگران هستند.

  امیدى که با صبر 15 ساله ناامید ماند
یکى از اهالى مى گوید: امید وار شد یم که صبر 
15 ساله ما که با همین خاك و زباله ها زند گى 
را ســر کرد ه بود یم به نتیجه رسید ه، اما حاال 

امید مان ناامید شد ه است.
او که شرایط زند گى د ر این محله از کالنشهر 
مشهد را بد تر از زاغه نشینى د ر مناطق محروم 

عنوان مى کند، مى افزاید: ســاکنین این محله 
هنوز تکلیفشان روشن نیست که اینجا شهر 

است و آنان شهروند هستند یا اینکه...
یکى د یگر از ساکنین هم از رسیدگى نکردن به 
زمین هاى رها شد ه گالیه مى کند و مى افزاید: 
مگر مى شــود یک طرف بلوار مسکونى و جزء 
محد ود  ه شــهر باشــد و طرف د یگر، بیابان و 

خــارج از حریم شــهر باقى 
بماند.

به گفته وى معلوم نیســت، 
ســاکنین اینجا تا کى باید 
صبر کنند کــه طرف د یگر 
هم جزء بافت مســکونى و 

آباد شود.
زن جوانــى هــم مى گوید: 
مترى  اهالــى 15  بیشــتر 
فتح آبــاد عطــاى زند گى 
د ر این محلــه را به لقایش 
بخشید ه اند و بناچار خانه هاى 

خود را خالى کرد ه اند.
وى با بیــان اینکه زندگى در 

این محله با اعمال شاقه همراه است، مى افزاید: 
این د ر حالى است که محله فتح آباد جزء اولین 
شهرك هایى اســت که در مشهد شکل گرفته 

است.

یکــى از کســبه اى کــه تاکنــون مکاتبات 
زیاد ى براى رفع مســایل این محله انجام د اد ه 
نیز مى گوید: متأسفانه این تعلل ها باعث شد ه 
تا شمار زیاد ى از ساکنین این محله با انشعاب 
غیــر مجاز از بــرق، آب و حتى گاز به صورت 

رایگان استفاد ه  کنند.
وى بــا بیان اینکــه بارها این موضــوع را به 
د ســتگاه هاى متولى اطالع 
مــــــى افزاید:  د اد ه ایــم، 
د ستگاه هاى  متأســـــفانه 
خد مت رســان نه براى رفع 
مشــکل ما و نه د رخصوص 
جمع آورى انشــعابات غیر 

مجاز هیچ کارى نمى کنند. 

  خبرهاى خوش شهردارى 
منطقه 2

گزارشــگر ما براى پیگیرى 
انتقادهــاى مطرح شــد ه از 
ســوى اهالى ایــن محله به 
سراغ مدیران اجرایى شهرد 

ارى منطقه دو مشهد مى رود.
مهنــد س انتخابــى معــاون فنــى و عمران 
شهرد ارى منطقه 2 در گفت وگو با گزارشگر ما 

خبرهاى خوشى براى اهالى مى د هد. 

وى با بیان اینکه قرارد اد پیمانکار شــهرد ارى 
براى انجام زیرســازى این پروژه 3 ماهه بسته 
شد ه، مى افزاید: از زمان تحویل پروژه د ر تاریخ 
24 اسفند ماه ســال 95 پیمانکار باید ظرف 

مد ت سه ماه آن را تحویل دهد.
وى نسبت به پیشرفت فیزیکى پروژه زیرسازى 
15 مترى د وم فتح آباد توسط پیمانکار اظهار 
رضایت مى کند و مى گوید: اهالى، هرگز نگران 
وقفه نباشــند چراکه اد امه زیرســازى معطل 
انجام آزمایش  هــاى الزم براى ریختن آخرین 

الیه زیرسازى است.
معاون فنى و عمران شهردارى منطقه 2 مشهد 
د ر اد امــه مى افزاید: بــه محض تحویل پروژه  
زیرسازى آسفالت 15 مترى د وم فتح آباد نیز 

انجام خواهد شد.
به گفته مهند س انتخابى، آســفالت این معبر 
نیز توسط خود شهردارى و حد اکثر در فاصله 
زمانى کمتر از 10 روز از اتمام زیرسازى انجام 

مى شود.
این مقام مســئول با بیان اینکه شهرد ارى 
در ارائــه خد مات به این محله هیچ کوتاهى 
نکرده است، اظهار مى د ارد: د لیل مشکالت 
پیش آمــد ه د ر این محله به اختالف اهالى 
با پیمانکار قبلى پروژه زیرسازى در مشارکت 

برمى گرد د.

 این محله از همه امکانات 
شهرى فقط نام شهر را 

ید ك کشید ه د ر حالى 
که هیچ سهمى از شهر و 

شهرنشینى ند ارد. اما 
خرسند یم که حاال با 

پیگیرى هاى قد س، اهالى 
این محله خبرهاى خوشى 

را د ریافت کرد ه اند
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��ر آب و �وا
  باد شدید خراسان رضوي را در مى نوردد

قدس: اداره کل هواشناســى خراســان رضوى اعالم کرد، 
نقشــه ها و مد ل هاى هواشناسى بیانگر عبور امواج ناپاید ار 
تراز میانى جو از روى استان است که براى ساعات بعدازظهر 
امروز، باد نســبتاً شــدید، افزایش ابر و بارش هاى پراکنده 
رگبــارى توأم با رعد و برق بویژه در نواحى شــمال و غرب 

استان پیش بینى مى شود. 
بر این اساس امروز هواى اغلب استان صاف تا کمى ابرى در 
بعدازظهر افزایش ابر ودر برخى نقاط غربى با احتمال رگبار 
خفیف و پراکنده باران، گاهى با وزش باد شــدید با گرد و 
خاك همراه خواهد بود. کمینه و بیشینه دماى هوا در مشهد 

نیز امروز به ترتیب 16 و 27 درجه سلسیوس خواهد بود.

��ر
  افزایش تقاضاى خرید در سامانه اتاق 

مبادالت سهام پدیده

قدس: د ر چند روز اخیر تقاضا براى خرید ســهام د ر اتاق 
مبادالت سهام پد ید ه شاند یز افزایش یافته است.

مد یر امور سهام شرکت پد ید ه شاند یز گفت: به د نبال شروع 
مقدمات راه اندازي ســاخت و ساز، د ریافت وجه کنسرسیوم 
بانکی و همچنین تبلیغات تلویزیونی د ر چند روز اخیر تقاضا 

براي خرید سهام افزایش یافته است.
عباســعلى طوســیان در خصوص وضعیــت معامالت اتاق 
مباد الت سهام پد ید ه افزود: از ابتد اي فعالیت اتاق مباد الت 

تاکنون 72 هزار و 15 سهم مبادله شد ه است.
نمایند ه مردم تربت حید ریه د ر مجلس شــوراى اســالمى 
نیزگفت: پد ید ه یکى از پروژه هاى ملى اســتانى اســت که 

خوشبختانه بعد از رکود د ر آستانه حرکت و رشد است.
ســعید باســتانى افزود: پروژه پد ید ه د ر چند سال اخیر با 
مشکالت زیر ساختى زیادى رو به رو بود که د ر حال حاضر با 
عزم ملى مسئوالن این مشکالت یکى پس از دیگرى از پیش 

روى این پروژه برد اشته مى شود.
وى با اشاره به آغاز تبلیغات این پروژه د ر صد ا و سیما اظهار د اشت: 
با آغاز تبلیغات پد ید ه د ر صد ا و سیما تا حد زیاد ى این اعتماد از 

دست رفته مرد م و سهامد اران به پروژه باز گشته است.

با حضور وزیر بهداشت انجام شد
افتتاح بیمارستان فوق تخصصى کودکان 

اکبر و بانک چشم در مشهد
پروین محمدى: همزمان با افتتاح رســمى بیمارستان فوق 
تخصصى کود کان اکبرتوسط وزیر بهد اشت وى براى کمک 
به ساخت بیمارستان ویژه بانوان سرور نیز اعالم آماد گى کرد.

دکتر سید حسن قاضى زاد ه هاشمى با اشاره به توانمند ى د انشگاه 
علوم پزشکى مشهد افزود: اضافه کرد ن 1200 تخت بیمارستانى 
به خصوص د ر شرایطى که محدودیت هاى زیاد ى د اشتیم بى نظیر 
اســت.  وى یاد آور شــد: از این رو با توجه به اینکه مشــهد قطب 
گرد شگرى و د ومین کالنشهر مذهبى است و مى تواند د انش و علم 
زنان ایرانى را به کل جهان اسالم تبلیغ کند، ایجاد یک بیمارستان 

تخصصى و فوق تخصصى براى بانوان کار ارزند ه اى خواهد بود.
وى بــا اعالم آمــاد گى بــراى کمک به ســاخت و تجهیز این 
بیمارستان خاطر نشان کرد: د انشگاه علوم پزشکى مشهد جزء 

ســرمایه د ارترین دانشگاه هاست چون مى تواند از کمک آستان 
قد س رضوى، شهرد ارى و خیرین استفاد ه کند و این بیمارستان 
را بسازد، زیرا سالمت مجاوران و زائران مسئولیت بزرگى است که 
بر گرد ن همه مسئوالن و سازمان هاى این استان مى باشد و باید 

به مشکالت د رمانى مرد م توجه بیشترى د اشته باشند. 
د ر اد امه به پیشنهاد دکتر بحرینى براى تجهیز اتاق عمل هاى 
بیمارســتان فوق تخصصى چشم خاتم االنبیا، وزیر بهد اشت 
براى تجهیز 12 اتاق عمل د راین بیمارســتان قول همکارى 
و مســاعد ت د اد. همچنین دومین بانک چشــم کشور طى 
مراســمى د یروز با حضور وزیر بهداشــت، د رمان و آموزش 

پزشکى د ر مشهد به بهره برد ارى رسید.
مسئول راه اند ازى بانک چشم د انشگاه علوم پزشکى مشهد 
د ر این مراسم گفت: بانک چشم جمهورى اسالمى از 20 سال 
گذشته د ر تهران راه اند ازى شد و اکنون شاهد افتتاح د ومین 

بانک چشم کشور د ر مشهد هستیم.
دکتر سیامک زارعى افزود: بانک چشم د انشگاه علوم پزشکى 
مشــهد د ر زمینى به مساحت حد ود 800 متر مربع احد اث 
شد ه و قابلیت نگهد ارى و آماد ه سازى 50 قرنیه د ر روز براى 

پیوند را د اراست.
وى اظهار کرد: د ر این بانک چشــم، قرنیه هــاى اهد ایى از 
بیمــاران مرگ مغزى و قرنیه هاى افراد ى که به اهد اى قرنیه 

پس از مرگ وصیت کرد ه باشند، نگهد ارى مى شود.


	page 1 khorasan New
	page 2 -3 khorasan
	page 4 khorasan New

