
احضار 49 متخلف انتخاباتى به دادسرا تجلیل از مقام علمى دکتر اشرف زاده
یک مقام قضایى خراسان رضوى خبر داد در هفتمین کنگره بین المللى شعر از توس تا نیشابور  صورت گرفت

قدس: رئیس ستاد پیشــگیرى از جرایم و 
تخلفات انتخاباتى دادگسترى خراسان رضوى 
از احضار 49 نفر به دادســرا و ارســال چند 
گزارش تخلف نهادهاى نظامى براى سازمان 
قضایى نیروهاى مســلح خبر داد. سیدامیر 
مرتضوى روز گذشته و در نشست خبرى با 

اصحاب رسانه گفت: معیار دستگاه قضایى...

قدس: همگام با آیین  گشــایش  هفتمین 
کنگره بین المللى شعر از توس تا نیشابور در 
دانشگاه آزاد اسالمى مشهد از شخصیت علمى 
فرهنگى و پژوهشــى دکتر رضا اشــرف زاده 
تقدیر به عمل آمد. رشیدیان استاندار خراسان 
رضوى، اظهار داشــت: ایران اســالمى داراى 
پیشینه تاریخى و فرهنگ با شکوهى است که 

.......صفحه 4  .......صفحه 2 

شهروندان در گفت و گو با قدس: 

نیمى از نان تولیدى 
در جوین به خوراك 

دام تبدیل مى شود

.......صفحه 4 

معاون فرماندار در گفت و گو با قدس 
تشریح کرد 

آخرین خبرها از 
انتخابات در مشهد

قدس: جمعى ازشهروندان نقابى از وضعیت نامطلوب نان در این 
شهر انتقاد کردند. خانم حسین زاده در این باره گفت: کیفیت نان 

در شهر نقاب به گونه اى است که دوسوم ازیک قرص نان...

قدس:  معاون سیاســى انتظامى فرماندارى مشهد به خبرنگار 
قدس گفت: همه کاندیداهاى تأیید صالحیت شــده شوراهاى 

اسالمى شهر و روستا مى توانند با رعایت قانون در ...

.......صفحه 3 
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وعده هاى توخالى با آمارهاى خیالى
مسئوالن از عملکرد دولت در خراسان رضوى مى گویند

.......صفحه 3-2 

.......صفحه 4

قدس از قمصر خراسان 
گزارش مى دهد

فرخد؛ مهد 
گل محمدى 

در بوته 
فراموشى

قدس  مهد گل محمدى مشــهد کجا و قمصر 
کاشــان کجا! آنجا یک دنیا شــهرت اینجا در نهایت 
غربت! آنجا پر از محبوبیت، اینجا مملو از محرومیت! 
آنجا جزء پر بازدیدترین نقاط، اینجا ناشــناخته ترین 
منطقه در دل یک روستا! اردیبهشت آنجا بهشت ایران 
و اینجا برزخى میان بهشت و جهنم! آنجا پایتخت گل 
و گالب ایران، اینجا «فرخد» روستایى محروم در جاده 
کالت! کافى است تنها یک بار اردیبهشت ماه میهمان 
«فرخد» شوى تا همراه با طبیعت چشم نواز، مهمان 
هرســاله مهد گالب ناب مشهد باشى. خیابان اصلى، 

بلند و پر پیچ و خم روستا را که تمام کنى، رنگ...



مسئوالن از عملکرد دولت در خراسان رضوى مى گویند

وعده هاى توخالى با آمارهاى خیالى
قــدس  در ایام تبلیغــات یازدهمین دوره انتخابات ریاســت ��ر

جمهورى در سال 92 شــعارها و وعده هایى داده شد که نه تنها 
پایتخت نشینان، بلکه ساکنین پایتخت معنوى ایران هم دستشان 

خالى ماند. 
«بهبود معیشت، بازگشــت رونق اقتصادى، بهبود شاخص فضاى 
کسب و کار، مبارزه با اقتصاد دستورى، اصالح هدفمندى یارانه ها 
در کنار وعده هایى براى رفع مشــکالت شــهرها» تنها بخشى از 
وعده هایى بودند که منتخب برگزیده این دوره مطرح کرد تا بعد از 

چهار سال بتوان در کارنامه کارى اش ارزیابى کرد.
در این مدت وعده هاى ریز و درشت دیگرى هم براى رفع مشکالت 
استان خراسان رضوى داده شــد و بسیارى از مردم با وجود ارائه 
آمارهایى غیر واقعى، شاهد تحقق نیافتن وعده هاى توخالى هستند.

در نگاه اول به عملکرد دولت یازدهم مطابق اعالم دولتمردان، فقط 
مصوباتى در بوق و کرنا اعالم شد که نه تنها مشکلى از مشکالت 
این استان برطرف نکرد، بلکه توهمى بود که دولت با بیان آن سعى 

در قانع کردن مردم داشت.

  قسم جالله اى که خالف بود
رئیس شوراى اسالمى شهر مشهد در ارزیابى عملکرد دولت یازدهم 
در عمل به وعده ها مى گوید: متأســفانه دولتمردان مى نشینند و 
قســم جالله مى خورند که دو ســه برابر گذشته در همه حوزه ها 
فعالیت کرده اند، اما آنچه مشهود است خالف این اظهارات مى باشد.

کمال سرویها خلف وعده دولت در کمک به ناوگان اتوبوسرانى این 
کالنشــهر را گواه این ادعا عنوان مى کند و مى افزاید: در دوره قبل 
1000 اتوبوس به شــهردارى مشهد تخصیص یافت که تمام آن 
تحقق پیدا کرد ولى از تعدادى که دولت یازدهم وعده کرده فقط 

40 اتوبوس دریافت کرده ایم. 
وى تحقق وعده دولت در کمک به حاشیه شهر مشهد را نیز بسیار 
تأســف بار اعالم مى کند و اظهار مى دارد: یک ریال از وعده کمک 
160 میلیارد تومانى دولت به شــهردارى مشهد براى ساماندهى 

حاشیه شهر پرداخت نشده است.
عضو دیگر شــوراى اسالمى شهر مشهد هم مدعى است برخى به 
خودشان اجازه مى دهند که آمار نجومى از عملکرد دولت بدهند 
درحالى که دولت یازدهم ریالى براى حاشــیه شهر مشهد هزینه 

نکرده  است.

حســن قدیرى، در جلســه اى پیرامــون خبرى کــه در یکى از 
جراید مشــهد پیرامون دفاع از عملکرد دولت در مشــهد منتشر 
شــده بــود خطاب به محمــد مقــدورى، معاون امــور عمرانى 
اســتاندارى خراســان رضوى، اظهار داشت: بنده به عنوان رئیس 
کمیسیون شــوراى شــهر مشــهد از کمک هاى دولت یازدهم 
کامًال مطلع هســتم و جناب عالى و حواریون شــما را به مناظره 

دعوت مى کنم.
وى با بیان اینکه بودجه تخلفات به اســتان آمده است، مى افزاید: 
متأسفانه این بودجه را از استاندارى براى شهردارى تقاضا کردیم 
اما معاون استاندار در جواب گفتند که من قانون باالدستى ندارم و 
هرطور که بخواهم تقسیم مى کنم.به گفته این عضو شوراى شهر 
این در حالى است که 70 درصد این تخلفات در مشهد بوده است، 

پس چرا در شهرهاى دیگر هزینه کرده اید؟

  طلب 50 میلیارد تومانى در ناوگان اتوبوسرانى
مدیر عامل ســازمان اتوبوسرانى شهردارى مشهد هم مى گوید: 
در ســفر رئیس جمهور به مشهد در شــهریور سال 93، قول 
پرداخت 70 میلیارد تومان براى کمک به ناوگان اتوبوســرانى 
این کالنشــهر داده شد، اما فقط 20میلیارد تومان آن پرداخت 

شده است.
نیشابورى مى افزاید: این در حالى است خلف وعده 50 میلیارد 
تومانى دولت به کالنشهر مشهد باعث شده تا فرایند جایگزینى 

اتوبوس هاى فرسوده با نو با وقفه اى چند ساله مواجه شود.

به گفته مدیر عامل ســازمان اتوبوســرانى شــهردارى مشهد 
دولت هنوز ســهم یارانه سفر اتوبوس هاى درون شهرى در این 
کالنشهر را در ســال 95 پرداخت نکرده است؛ سهمى که یک 

سوم بهاى واقعى هزینه هاى این ناوگان است.

   وضعیت خراب صنعت و رکود شدید بازار
مدیر یک شــرکت صنعتى هم هفته گذشــته در سرکشــى 
گزارشــگر ما از شــهرك صنعتى توس گفته بود: وضعیت کار 

اکنون خوب نیست و رکود شدیدى بر بازار حاکم است. 

  «هدیه مرموز» به مشهد آمد

هادیان: «هدیه مرموز» یاســر خاســب به مشهد رسید. این 
نمایش به طراحى و کارگردانى و بازیگرى یاسرخاســب و به 
تهیه کنندگى مجتبى فرزانه است. این نمایش منتخب 15 
فســتیوال خارجى از جمله کشورهاى آمریکا، فرانسه، هلند، 
کانادا، استرالیا و... است. شایان ذکر است «هدیه مرموز» از31 
اردیبهشــت تا دو خرداد ماه با دو اجرا در ســاعت 18 و 20 
درسالن اصلى تئاترشهر واقع در پارك ملت براى عالقه مندان 

به تئاتر فیزیکال به روى صحنه مى رود.

 «هیوال خوانى» ویژه هنرمندان و 
اصحاب رسانه اجرا مى شود

قدس: نمایش «هیوال خوانى» امروز چهارشنبه ویژه هنرمندان و 
اصحاب رسانه روى صحنه مى رود. «هیوال خوانى» به کارگردانى 
سمیرا سلطانى ســاعت 18 امروز در تماشاخانه شمایل روى 

صحنه مى رود. 
در این نمایش احمد ریحانه، رضا عرفانى، مهشــید شریف و 

سعید معتمدزاده نقش آفرینى مى کنند.

 برگزارى مسابقات فوتسال 
جام هنرمندان در ماه رمضان

قدس: امســال مسابقات فوتسال با عنوان جام هنرمندان 
در ماه مبارك رمضان برگزار مى شــود. على روحى افزود: 
مسابقات فوتســال جام هنرمندان رمضان با هدف ترویج 
فرهنگ همدلى و نشــاط درمیان اقشارهنرمندان توسط 

خانه تئاتر خراسان رضوى برگزار مى شود.

رئیس شوراى اسالمى شهر مشهد :
در دوره قبل 1000 اتوبوس به شهردارى 

مشهد تخصیص یافت که تمام آن تحقق 
پیدا کرد ولى از تعدادى که دولت 

یازدهم وعده کرده فقط 40 اتوبوس 
دریافت کرده ایم 

بــرش
در بهمن ماه 1394 رئیس جمهور و 

همراهانش آغاز عملیات اجرایى 
برقى کردن خط   آهن تهران - مشهد را 

جشن گرفتند اما هنوز فاینانس آن تأمین 
نشده است و امروز در آستانه انتخابات، 

دوباره دم از آغاز این پروژه مى زنند

بــرش
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معاون فرماندار در گفت و گو با قدس تشریح کرد
 آخرین خبرها از انتخابات در مشهد

حسین پورحسین: معاون سیاسى 
انتظامى فرماندارى مشهد به خبرنگار 
قدس گفت: همه کاندیداهاى تأیید 
صالحیت شده شــوراهاى اسالمى 
شهر و روســتا مى توانند با رعایت 

قانون در مساجد سخنرانى کنند.
حیدر خوش نیت آخرین آمار افراد 
باقى مانده براى رقابت در انتخابات شــوراهاى شهر و روستا را 
761 نفر اعالم کرد و افزود: کل داوطلبین در مشهد و ُملک آباد 
1019 نفر بوده که 958 نفر براى مشهد و 39 نفر رضویه و 22 
نفر ُملک آباد ثبت نام کرده اند و تا پایان اعالم نظر هیئت نظارت 
857 نفــر تأیید و 71 نفر در هیئت نظارت اســتان مجدداً رد 

صالحیت شده اند.
وى گفت: 75 هزار نفر در قالب هیئت هاى اجرایى، بازرســى و 
نظارت انتخابات فعال هستند که از این تعداد 35 هزار نفر در 

حوزه مشهد انتخابات را همراهى مى کنند. 
خوش نیت با بیان اینکه در بخش مرکزى مشــهد 230 شعبه 
اخذ رأى  و هشت شعبه سیار مستقر هستند افزود: در بخش 
احمدآباد 57 شعبه اخذ رأى  دایر و از این تعداد 49 شعبه ثابت 
اســت و در بخش رضویه 75 شعبه دایر است که 68 شعبه آن 

ثابت خواهد بود. 
وى با اشــاره به اینکه جمعیت مشهد 3 میلیون و 372 هزار و 
660 نفر است افزود: از این تعداد 70 تا 75 درصد شرایط رأى  
دادن دارند. حیدر خوش نیت گفت: 1170 شعبه اخذ رأى فعال 

خواهند بود که از این تعداد 68 شعبه سیار است.

بجنورد؛ اســتاندار خراسان شــمالى گفت: با تدبیر انجام 
شــده در دولت یازدهم در خصوص بیمه رایگان همه منازل 
روســتائیان این استان، باید این طرح در سطح ملى و دیگر 
استان ها نیز اجرا شود.محمدرضا صالحى اظهار کرد: سرعت 
عمل دستگاه هاى مسئول در آواربردارى، امدادرسانى، اسکان 
اضطــرارى و ارائه خدمــات به زلزله زدگان بویژه از ســوى 
داوطلبان هالل احمر استان باالتر از حد انتظار بود که جاى 

قدردانى دارد.

خراسان رضوى؛ مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوى از 
رشد 29 درصدى گازرسانى به پنج نیروگاه بزرگ تولید برق 

این استان طى ماه هاى ابتدایى امسال خبر داد.

ســبزوار؛ برخورد یک دستگاه پژو پارس با وانت پیکان در 
محور سبزوار- بردسکن 2 کشته و 2 مجروح به جا گذاشت.

حسین پورحسین: 
انتظامى فرماندارى مشهد به خبرنگار 
قدس گفت: همه کاندیداهاى تأیید 
صالحیت شده شــوراهاى اسالمى 
شهر و روســتا مى توانند با رعایت 

قانون در مساجد سخنرانى کنند.
حیدر خوش نیت آخرین آمار افراد 
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رئیس پلیس آگاهى خراسان رضوى خبر داددر هفتمین کنگره بین المللى شعر از توس تا نیشابور  صورت گرفت رئیس سازمان جهاد کشاورزى استان در گفت و گو با قدس:در نیشابور انجام شد فرمانده انتظامى تایباد خبر داددادستان قوچان در گفت وگو با قدس عنوان کرد

کشف 2 تن گوشت چرخ کرده تقلبى تجلیل از مقام علمى دکتر اشرف زاده خسارت 1570 میلیاردى به باغ هاى خراسان شمالىبرگزاري مسابقات ریاضی روز ملى خیام دستگیرى سارق طالهاى دختربچه 3 سالهبرخورد با آلودگى هاى صوتى ستادهاى انتخابات
جلیل فخرایى : همگام با آیین  گشایش  هفتمین کنگره بین المللى شعر از توس تا 
نیشابور در دانشگاه آزاد اسالمى مشهد از شخصیت علمى فرهنگى و پژوهشى دکتر رضا 

اشرف زاده تقدیر به عمل آمد.
رشیدیان استاندار خراسان رضوى، اظهار داشت: ایران اسالمى داراى پیشینه تاریخى و 
فرهنگ با شکوهى است که از اصالت و قدمت برخوردار است. استاندار خراسان رضوى 
گفت: ایران مرز پرگهرى اســت که جاى جاى آن رنگ و بویى از علم و فرهنگ و ادب 

دارد و میراثى گرانقدر را برایمان به یادگار گذاشته است که هویت ملى ما را مى سازد.
وى افزود: نگاه به میراث فرهنگى گذشته و دیرینه هویتى این مرز و بوم، عامل موثرى است  
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمى خراسان رضوى با بیان اینکه مراسم پایانى کنگره شعر 
از توس تا نیشابور امسال به دلیل برگزارى انتخابات در تابستان برگزار خواهد شد، گفت: 
این کنگره یکى از 14 برنامه در نظر گرفته شده براى گرامیداشت روز ملى فردوسى است.

قدس: رئیس پلیس آگاهى خراسان رضوى حاکى است، دو تن مواد پروتئینى تقلبى 
از یک کارگاه غیرمجاز در حاشیه شهر مشهد کشف شد.

ســرهنگ حمید رزمخواه گفت: با دریافت گزارشى مبنى بر توزیع گسترده مواد 
پروتئینى تقلبى در سطح شهر مشهد توسط دو فرد سودجو، تیمى از کارآگاهان 
براى بررسى موضوع وارد عمل شده و در بررسى هاى خود دریافتند فرد سودجو 
با دایر کردن کارگاهى غیر مجاز در جاده مشــهد - فریمان، اقدام به بسته بندى 

مواد پروتئینى تقلبى با استفاده از سنگدان مرغ چرخ کرده مى کند.
کارآگاهان ســپس با هماهنگى قضایى و همکارى کارشناســان دســتگاههاى 
مرتبط، ضمن دســتگیرى این ســودجویان، در بازرســى از محل، حدود دو تن 
گوشــت ســنگدان چرخ کرده و بسته بندى شــده به ارزش 250 میلیون ریال 

کشف کردند.

نیشابور- خبرنگارقدس: همزمان با 28 اردیبهشت سالروز ملی بزرگداشت حکیم 
عمر خیام  نیشابوري  چهاردهمین دوره مسابقات ریاضیات بین دانش آموزان  مقطع  
دوم ابتدایى (چهارم ،پنجم وششم )ابتدایى برگزار شد. مدیر آموزش و پرورش نیشابور 
اظهار کرد: مسابقات ریاضی خیام همه ساله همزمان با سالروز ملی بزرگداشت حکیم 
عمر خیام نیشــابوري این ریاضی دان بزرگ جهان در بین تمام دانش آموزان مقطع  
ابتدایى برگزار مى گردد . قوامی نژاد افزود: مسابقات طی دو مرحله صورت گرفت که 
در مرحله نخست در بین تمام دانش آموزان مقطع  ابتدایى« چهارم ، پنجم وششم» 
بصورت  تیمی  در ســطح استان خراسان رضوى برگزار گردید که150تیم  3  نفره 
رافقط در شهرستان نیشابور تشکیل دادند و تیم هاي برتر به مرحله دوم راه یا فتند. 
وى خاطرنشان کرد: در این مسابقات در مرحله دوم که  بصورت  تیمی برگزار گردید 

25تیم  3نفره را تشکیل می دادند که تیم هاي برتر به مرحله نهایى راه یا فتند.

بجنورد- خبرنگارقدس: رئیس ســازمان جهاد کشــاورزى خراســان شمالى از 
سرمازدگى باغ هاى چهار شهرستان استان طى هفته گذشته خبرداد. 

عبداهللا یوسفى در گفت و گو با خبرنگار ما گفت: با توجه به کاهش محسوس دما طى 
هفته جارى باغ هاى انگور، گردو، ســیب ، زردآلو، بادام و برخى درختان هسته دار در 
شهرستان هاى فاروج، اسفراین و جاجرم بخصوص درشهرستان شیروان تا 100درصد 
خسارت دیده اند.وى افزود: عمق خسارت به گونه اى است  که دربرخى مناطق، عالوه 
بر نداشتن هیچ گونه محصولى درسال جارى، محصوالت سال آینده را نیز تحت تأثیر 
قرار داده اســت وحتى در صورت ضعف رسیدگى به باغ امکان خشکیدگى بخصوص 
در انگور وگردو وجود دارد. یوسفى خاطرنشان کرد: بیشترین خسارت در شهرستان 
شیروان با برآورد مبلغ1240 میلیارد ریال ودرشهرستان فاروج296  میلیارد ریال وکل 

خسارات وارده در استان به مبلغ 1570میلیارد ریال است. 

هادى زهرایى: روز گذشته شاهد جمع آورى سیستم هاى صوتى ستاد هاى تبلیغاتى و 
انتخاباتى در سطح شهر قوچان بودیم که در همین رابطه خبرنگار ما با دادستان قوچان 

گفت وگویى انجام داده است.
على آذرى، دادستان قوچان در گفت وگو با قدس گفت: پس از فرهنگ سازى و برگزارى 
جلسات متعدد با نامزدهاى انتخابات شوراى شهر و  در خصوص از بین بردن خرده فرهنگ 
دادن شام و نهار انتخاباتى و ابالغ منشور انتخابات به احزاب و نامزدها  ابالغ شد و پس از 
آغاز تبلیغات رسمى شاهد پخش موسیقى  به دنبال جایگزینى آن به جاى دادن شام و 

نهار بودند که این اتفاقات به شدت باعث نا رضایتى هاى مردم شده بود .
وى ادامه داد: به همراه فرمانده نیروى انتظامى قوچان ، به تمام ستادهاى انتخاباتى سطح 
شهر سر زدیم و ضمن توجیه مسئولین ستادها ، دستگاه هاى پخش موسیقى جمع آورى 

شد و ستادهاى انتخاباتى نیز کمال همکارى را با دادستانى داشتند.

قدس: پلیس شهرستان تایباد سارق گوشواره هاى دختربچه سه ساله را کمتر از 24 
ساعت شناسایى و دستگیر کرد.

سرهنگ ناگهانى فرمانده انتظامى تایباد گفت: در پى گزارش سرقت طالهاى دختربچه اى 
خردسال در بلوار امام خمینى(ره) تیمى از پلیس براى بررسى موضوع وارد عمل شد. وى 
افزود: در بررسى ها مشخص شد خانمى جوان دختربچه اى سه ساله به نام حدیث را به 
محل خلوت کشانده و گوشواره هاى او را سرقت و به سرعت از محل متوارى شده است. 
وى تصریح کرد: مأموران پس از یک ســرى تحقیقات محلى با استفاده از شگردهاى 
پلیسى مالخر گوشواره هاى مسروقه را که دو جوان 25 و 29 ساله اند دستگیر کردند.وى 
اظهار داشت: متهمان در بازجویى هاى به عمل آمده به خرید طالهاى مسروقه از خانمى 
سابقه دار به نام مریم اعتراف که با اطالعات بدست آمده بالفاصله او را دستگیر کردند. 

متهم 31 ساله به سرقت گوشواره هاى طالى دختربچه اعتراف کرد.

او کــه در بخش ذوب فلزات و قالب بنــدى قطعات مورد نیاز 
راه آهن فعال اســت مى گوید: در این شرایط براى جزئى ترین 
هزینه مانده ایم. این تولیدکننده با بیان اینکه اســفند ماه سال 
گذشــته به ناچار و ناخواســته به تعدیل و تســویه حساب با 

هشــت نیرو کار شــده ایم و از 38 نفر نیروى کار با دو شیفت 
کارى رسیده ایم به یک شیفت با 11 نیرو اظهار مى دارد: دلیل 
این امر هم این اســت که از بهمن ماه تاکنون سفارشى براى 

نداشته ایم. تولید 

کشورى با بیان اینکه صحبت از اشتغالزایى و حمایت از تولید 
فقط در اندازه حرف و شــعار است، مى افزاید: چندین بار برق 
ایــن واحد را قطــع کردند و مأمور در خصــوص قطع نکردن 
برق پاســخ مى داد که شرکت گفته اســت اگر برق واحدهاى 
بدهکار را قطع نکنید، حقوق خودتان قطع مى شــود و شرکت 
گاز هم بى رحمانه و بدون اطالع در صورت داشتن بدهى گاز 

را قطع کرد.
وى با اشــاره به اینکه هیچ کس دلش به حال تولید و ســرمایه 
گذارى در این بخش نمى سوزد،مى گوید:مالیات هم وحشتناك 
فشــار آورده است و به کوچک ترین مسئله دفاتر را رد و نسبت 
به صدور مالیات به صورت على الراس اقدام مى کند و اگر ظرف 
یک ماه فرصت پرداخت نشود هر آنچه به نام شرکت ثبت است، 

توقیف مى کند.

  داستان هزار و یک شب قطار برقى تهران- مشهد
خلف وعده هاى مکــرر دولت در اجراى راه آهــن برقى تهران-  
مشهد هم به داســتان هزار و یک شبى تبدیل شده که تمامى 

ندارد.
در بهمن مــاه 1394 رئیس جمهــور و همراهانش آغاز عملیات 
اجرایى برقى کردن خط   آهن تهران - مشهد را جشن گرفتند اما 
هنوز فاینانس آن تأمین نشده است و امروز در آستانه انتخابات، 

دوباره دم از آغاز این پروژه مى زنند.
در ابتــداى آغاز بکار ایــن دولت عباس آخونــدى، وزیر فعلى 

راه و شهرســازى، زمانــى کــه به عنــوان گزینه پیشــنهادى 
وزارت راه و شهرســازى مطرح شــد، در جلسه رأى اعتماد در 
مجلس شــوراى اســالمى، یکى از اولویت هاى خــود را اجراى 
پروژه برقى کردن راه  آهن تهران-مشــهد عنــوان کرد؛ پروژه اى 
کــه تکمیل آن به این دولت هم نرســید و وعــده دولتمردان 

در حد حرف ماند.

  اشتغال هر روز بدتر از روز قبل
رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوى هم با بیان اینکه دولت 
در حوزه بیکارى تنها آمارسازى کرده و شعار تحویل مردم داده 
است، مى گوید: مشاهدات نشان از این دارد که هر روز وضعیت 

تولید از قبل بدتر شده است. 
نماینده مردم ســبزوار مى افزاید: کافى اســت که یک نفر تنها به 
شــهرك صنعتى برود و برخى از مشــاهدات خود را با گفته هایى 
که از زبان مسئوالن دولتى شنیده مى شود، تطبیق دهد تا براحتى 
متوجه شود که اظهارات کنونى با واقعیت تفاوت بسیار زیادى دارد.

  غفلت از فرصت 10 ساله
اکنون پس از گذشــت چهار ســال نه تنها از تحقق وعده هاى 
دولت خبرى نیست، بلکه در دولت یازدهم از شروع سال 2017 
میالدى و معرفى مشــهد مقدس به عنــوان «پایتخت فرهنگى 

جهان اسالم» غفلت شد.
فرصتى که مى توانست براى مشــهدالرضا(ع) مغتنم باشد تا در 
عنوانى بین المللى که با تصمیم آیسســکو (ســازمان اسالمى، 
آموزشى، علمى و فرهنگى وابسته به سازمان کنفرانس اسالمى) 
به مشهد مقدس اطالق شده است این کالنشهر مذهبى جهان در 
کنار شهرهاى سنار از سودان، امان از اردن و کامپاال از اوگاندا به 
عنوان یکى از چهار پایتخت فرهنگى جهان اسالم در سال 2017، 

فرصتى فراملى براى فعالیت هاى فرهنگى داشته باشد.
چراکه با گذشــت 11 سال از سال 2006 که شهر اصفهان براى 
اولین بار از ایران به عنوان پایتخت فرهنگى جهان اسالم معرفى 
شــد، حاال مشهد مقدس دومین شهر ایران است که این فرصت 
یک ســاله را در اختیار دارد و بر اســاس اطالعات موجود، شاید 
تا 10 ســال دیگر این فرصت براى هیچ کدام از شهرهاى ایران 

اسالمى تکرار نشود.
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قدس از قمصر خراسان گزارش مى دهد

فرخد؛ مهد گل محمدى در بوته فراموشى
مهناز خجسته نیا  مهد گل محمدى مشهد 
کجا و قمصر کاشــان کجا! آنجا یک دنیا شهرت 
اینجا در نهایت غربت! آنجا پر از محبوبیت، اینجا 
مملو از محرومیت! آنجا جزء پر بازدیدترین نقاط، 
اینجا ناشــناخته ترین منطقه در دل یک روستا! 
اردیبهشت آنجا بهشت ایران و اینجا برزخى میان 
بهشت و جهنم! آنجا پایتخت گل و گالب ایران، 

اینجا «فرخد» روستایى محروم در جاده کالت!

 روستاى گل محمدى
کافى است تنها یک بار اردیبهشت ماه میهمان 
«فرخد» شــوى تا همراه با طبیعت چشــم نواز، 

مهمان هرساله مهد گالب ناب مشهد باشى.
خیابان اصلى، بلند و پر پیچ و خم روســتا را که 
تمام کنى، رنگ خوش گل هاى محمدى تو را از 
دور به نظاره باغ هاى گل محمدى دعوت مى کند. 
هیچ تصور نمى کنى در دل یک روســتا، زراعت 
گل محمدى به حدى باشد که در حیرتش بمانى.

 
 مزارعى پر از گل

با توجه به شروع فصل برداشت گل محمدى روانه 
روستاى «فرخد» در چند کیلومترى جاده کالت 

مى شویم.
در مزارع گل محمدى این روســتا زنان و مردان 
چنان با ســرعت مشغول چیدن گل هستند که 

انگار نه انگار خارى هم کنار گل وجود دارد.
خودشــان معتقدند، چیدن گل محمدى روش 
خاصى دارد، باید انگشــت شست را داخل گل 
بگذارى و با انگشــت اشاره بر انتهاى ساقه فشار 
بیــاورى. آن موقع هیچ خارى در دســتت فرو 

نمى رود.
یک گلکار که دو هکتار گل محمدى زیر کشت 
دارد، مى گوید: وضعیت کشت و کار گل محمدى 
با دیگر محصوالت کشاورزى قابل مقایسه نیست. 
به گفته وى زمان برداشت محصول گل محمدى 

تنها 20 روز در ســال است در حالى که در تمام 
سال باید هر 16 روز به بوته هاى گل آب داد.

وى با یک حســاب سرانگشــتى از هزینه هاى 
آبیارى، کارگر، سمپاشى و... مزرعه گل محمدى 
در طول ســال مى گوید: درآمد این مزرعه گل، 
حتى مخارج آن را تأمین نمى کند. بنابراین اگر 
امسال قیمت خرید گل بیشتر نشود، حتماً سال 
آینده بخشى از اراضى زیر کشت گل محمدى به 

گل زعفران تبدیل خواهند شد.
یکى دیگر از کشــاورزان «فرخــد» نیز مى گوید: 
اگــر وضعیت خرید گل به همیــن منوال ادامه 
یابد تا چند سال دیگر تمام مزارع باقى مانده گل 

محمدى هم خشکیده خواهند شد.
او که در فنون کشت و کار گل محمدى سابقه اى 
طوالنى دارد، مى افزاید: متأسفانه امروز زراعت گل 
محمدى اصال مقرون به صرفه نیست چراکه اآلن 
برداشت و فروش گل شروع شده، اما هنوز قیمت 
خرید آن معلوم نیست.به گفته وى قیمت پایین 
خریــد گل محمدى از کشــاورزان «فرخد» این 
روستا را به حیاط خلوت یک کارخانه گالبگیرى 
معروف تبدیل کرده است. وى با انتقاد از عملکرد 
مروجین اعزامى به روســتا ها مى گوید: مروجین 
بیشــتر داللند تا مروج! بنابراین همین امر، بى 

اعتمادى کشاورز را در پى داشته است.

 بالتکلیفى قیمت گل
مسئول یکى از مراکز خرید عمده گل محمدى 
روستاى فرخد هم با اشاره به کسادى بازار خرید 
گل محمدى مى گوید: تعطیلــى چند کارخانه 
تولید گالب در مشــهد باعث شده تا قیمت گل 

بالتکلیف بماند.
رجبى از ســختگیرى متولیان در رونق صنایع 
تبدیلى گالب در مهد گل محمدى مشهد انتقاد 
مى کند و مى افزاید: این در حالى است که بخش 
عمده اى از موفقیت تولیدکنندگان گل محمدى 
در قمصــر به دلیل صنایع تبدیلى ایجاد شــده

 است.
او که مرکز اصلى خرید گل محمدى در روستاى 
فرخد را دایر کرده است، اظهار مى دارد: متأسفانه 
وضعیت بازار فروش گل محمدى هر سال بدتر از 

سال قبل مى شود. 
به گفته وى امســال هر کیلــو گل محمدى از 
گلکاران روستاى فرخد بین 6 تا هفت هزار تومان 
اســت که آن هم به دلیل نبود امکان رقابت در 
بین کارخانه هاى تولید گالب به صورت نســیه 

خریدارى مى شود.
در تکمیل این گزارش اظهارات رئیس شــوراى 
اســالمى روســتاى فرخد الزم بود، اما به رغم 
هماهنگــى قبلــى، امــکان مصاحبه بــا او در 
زمان حضور تیم گزارشــى مــا در فرخد فراهم

 نشد.

آب و �وا

��ارش �و�ه

 پیش بینى کاهش چند درجه اى هوا در 
خراسان رضوى 

قدس: هواشناســى خراســان رضوى اعالم کرد: بارش هاى 
رگبــارى باران همراه بــا کاهش چند درجــه اى دما تا روز 

پنجشنبه هفته جارى در استان ادامه دارد.
براساس پیش بینى هاى انجام شده، میانگین دما در خراسان 
رضوى در روزهاى آینده نیــز کاهش چند درجه اى خواهد 

داشت.
از روز جمعه دوباره شــاهد افزایش تدریجى میانگین دما در 

مناطق مختلف استان خراسان رضوى خواهیم بود.

شهروندان در گفت و گو با قدس: 
  نیمى از نان تولیدى در جوین به 

خوراك دام تبدیل مى شود
جوین-پیرمحمد نقابى:جمعى ازشهروندان نقابى از وضعیت 
نامطلوب نان در این شهر انتقاد کردند. خانم حسین زاده در 
این باره گفت: کیفیت نان در شهر نقاب به گونه اى است که 

دوسوم ازیک قرص نان قابل استفاده نیست.
خانم کاظمى نیز گفت: وضعیت نامناسب نان، شهروندان را 
به ستوه آورده است تاحدى که ناچاریم فقط از برنج استفاده 

کنیم.
یکى ازمتصدیان نانوایى شهرنقاب هم گفت: مشکل اصلى نان 
در شهرســتان جوین از آردهاى تحویلى است چرا که نانواها 
تمــام تالش خود را براى پخت با کیفیت و مطلوب نان انجام 
مى دهند.مســئول آرد و نان شهرستان جوین نیز گفت: براى 
جلب رضایت شــهروندان و تحویل آرد خوب به نانوایان همه 
تالشــمان را براى متقاعد کردن مسئولین انجام داده ایم ولى 
تاکنون نتیجه اى حاصل نشده است.حسن عباسى افزود:موضوع 
کیفیت نامطلوب آرد شهرستان را همچنین ازطریق نمایندگان 
مجلس و مسئولین استانى وفرماندارى پیگیرى کرده ایم ولى 

تاکنون اقدامى در این باره انجام نشده است.
وى یادآور شــد: اگــر آرد مصرفى حداقل ازدوشهرســتان 
همجوارتحویل شود، مطمئناً کیفیت نان در نقاب باال خواهد 
رفت.فرماندارشهرستان جوین گفت: در این مورد اقدام هاى 
مناسبى انجام شده، ولى مدیران استانى مشکل حمل ونقل را 

یکى از بزرگ ترین موانع تهیه آرد اعالم مى کنند.
حسین جمشــیدى تأکید کرد: براى بهبود کیفیت نان در 

شهرستان جوین باید از ابزارهاى مختلفى استفاده شود.
وى یادآورشد: ایجاد مجتمع هاى نانوایى واستفاده ازشاطرهاى 

متخصص یکى ازشیوه هاى تهیه نان مرغوب است.
جمشیدى تأکید کرد: در حال حاضر نیمى از نان هاى تولیدى 

به علت نامرغوب بودن، خوراك دام ها مى شود. 

یک مقام قضایى خراسان رضوى خبر داد
 احضار 49 متخلف انتخاباتى به دادسرا

على محمدزاده: رئیس ستاد پیشگیرى از جرایم و تخلفات 
انتخاباتى دادگســترى خراســان رضوى از احضار 49 نفر به 
دادســرا و ارســال چند گزارش تخلف نهادهاى نظامى براى 

سازمان قضایى نیروهاى مسلح خبر داد.
سیدامیر مرتضوى روز گذشته و در نشست خبرى با اصحاب 
رسانه گفت: معیار دستگاه قضایى استان در برخورد با تخلفات 
انتخاباتى، قانون اســت و اصل بى طرفى اولویت رفتارى است 
و به منظور برگزارى انتخاباتى ســالم و مشارکت حداکثرى 
شهروندان، تمام تالش ها براى مقابله با تخلفات احتمالى است.
وى افزود: به طور متوســط روزانه گــزارش 10 مورد تخلف 
انتخاباتى به این ســتاد مى رســد که ابتدا به مرجع قضایى 
مربوطه یا مرجع قانونى مرتبط ارجاع مى شود تا مورد بررسى 
قرار گیرد و در صورت اثبات تخلف، برخوردهاى قانونى صورت 

مى گیرد.
مرتضوى اظهار داشت: گزارش تخلف دو فرماندار هم رسیده 
که به وزارت کشور ارجاع داده شده است تا بررسى هاى الزم 
انجام شود. همچنین دو یا سه گزارش نیز از تخلفات نهادهاى 
نظامى به ســازمان قضایى نیروهاى مسلح فرستاده شده تا 

نسبت به صحت و سقم آن تحقیقات الزم صورت گیرد.
وى گفت: در بخش انتخابات شــوراها نیــز 49 نفر به دلیل 
ارتکاب برخى تخلفات به دادســرا احضار شده اند که در میان 
آن ها چهره هاى شــاخصى که از اعضا شوراى چهارم هستند 
نیز وجود دارند.رئیس ســتاد پیشگیرى از جرایم و تخلفات 
انتخاباتى دادگسترى خراسان رضوى ادامه داد: متأسفانه گاه با 
بداخالقى هاى انتخاباتى روبه رو هستیم که رو به افزایش است 
و سخنان بیان شده علیه نامزدهاى رقیب بیشتر افترا، توهین، 

نشر اکاذیب، تشویش اذهان و تحقیر است.
در ادامه جاویدنیا معاون دادســتان عمومى و انقالب مشهد 
در جرایم رایانه اى نیز گفت: جدى ترین اولویت فعاالن حوزه 
مجازى امکان سوءاستفاده ضدانقالب از فضاى مجازى است. 
بنابراین شهروندان هر نوشته اى را در فضاهاى مجازى بدون 
بررسى باور نکنند. وى افزود: مدیران کانال هاى تلگرامى هم 
مراقب باشند مطالب منتشر شده از مصادیق جرایم اینترنتى 
نباشــد و مهم ترین نکته اینکه چنانچه افرادى با شماره هاى 
ناشناس یا تماس هاى بدون رؤیت شماره تلفن با آن ها تماس 
گرفتند و خواهان درج یا برداشــتن مطلبى از کانال شدند و 
خود را منتسب به دستگاه هاى امنیتى و نظارتى معرفى کردند 
به آن توجه نکرده و موضوع را به اطالع مراجع قانونى برسانند.

 یک شایعه
خرید و فروش آرا در فضاى مجازى باب شده است که کامًال 
کالهبردارى است و ارقامى چون هشت تا 80 میلیون تومان 

ذکر شده است.
 نامه اى در فضاى مجازى منتشــر شده است که وزیر کشور 
سابق نامه اى خطاب به رهبر معظم نوشته و تقلب در انتخابات 

(سال 88) را تأیید کرده که این نامه کامالً جعلى است.

برداشت11 تن گل در هر هکتار
یکى از ریش سفیدان روستا هم با بیان اینکه متوسط میانگین برداشت گل محمدى از 
هر هکتار زیر کشت 6 تا هشت تن است، مى گوید: البته برخى از کشاورزان نمونه روستا 
11 تن هم برداشت کرده اند. او با بیان اینکه قیمت خرید هر کیلو گل محمدى فرخد 
با گل محمدى قمصر تفاوت زیادى دارد، اظهار مى دارد: این در حالى است که کیفیت 
گل محمدى فرخد شاید باالتر هم باشد.او با گالیه از بى توجهى متولیان امر کشاورزى 
در رسیدگى به گلکاران مى گوید: گلکاران مشهد از گذشته تاکنون ناشناخته مانده اند. 
این کشاورز از موانع پیش روى کشاورزان گلکار مشهد در ایجاد صنایع تبدیلى گالب در 
مزارع گل محمدى انتقاد مى کند و مى افزاید: ما چاره اى جز تحویل گل به کارخانه هاى 

گالب با قیمت هاى بسیار پایین و نسیه نداریم.
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