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متن کامل نطق میان دستور حسین امامی 
راد در نشست علنی مجلس

میزگرد بررسی انتقادات مردمی نسبت به 
وضعیت نان و نانوایی ها

کالم تازه بررسی می کند؛

بخشدار مرکزی گلبهار
در گفتگوی اختصاصی با کالم تازه مطرح کرد:

پای پرآبله رئیس جمهور و 
دولتمردان باید 

جایگزین  زخم بستر خانه نشینی ها 
و دورکاری ها شود

خواسته های مردم، 
دغدغه های نانوا

آیا فروشگاه های زنجیره ای
در حال نان ُبری از واحدهای 

صنفی خرده فروش هستند؟

سفر استاندار به روستاها مایه 
خیر و برکت برای مردم بود
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روایت سفری به مناطق محروم چناران و گلبهار
سفرنامه استاندار خراسان رضوی به منطقه؛
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نماینــده مردم چناران، طرقبه شــاندیز، گلبهار، 
گلمکان، ســیدآباد و رادکان در مجلس شورای 
اســامی در نشســت علنی مجلس شــورای 
اسامی در نطق میان دستور خود با بیان اینکه 
ملت بزرگ حماســه ساز ایران مفتخر است که 
بــزرگ ترین رخداد قــرن یعنی پیروزی انقاب 
شــکوهمند ایران اســامی را رقم زده، گفت: 
انقابی کــه به فضل الهــی گام در دهه پنجم 
نهاده است، انقابی بین دو انقاب، که شروعش 
بعثت و انقاب پیامبر رحمت و مهربانی و ائمه 
اطهار)علیهم الســام(بود، استمرار آن با زعامت 
دو ساله نبوی، علوی و فاطمی بود و امید آن را 
داریم که توفیق درک بزرگ ترین رخداد تاریخ که 
همانا ظهور آخرین ذخیره الهی و منجی بشریت 

است، داشته باشیم.
حســین امامی راد ادامــه داد: انقابــی که با 
آشــنایی زدایی و سنت شکنی شگرف، نظامی، با 
ترکیب جمهوریت و اسامیت به جای نظام سلطه 
وابسته در ایران سترگ نهادینه کرد و بعد از گذشت 
43 سال علیرغم تمام شیطنت ها و دشمنی های 
آمریــکا، اروپا و هم پیمانان آنها و همراهی های 
تفالــه ها و خودفروختگان داخلی و غربگدا، یک 
به یک شاهد تحقق پیش بینی ها و وعده های 

صادق امام)ره( و رهبری عزیز هستیم.
وی در ادامه با بیان اینکه در عرصه جنگ نظامی، 
سیاســی، امنیتی و دیگر عرصه ها پیروز میدان 
بوده و هستیم، عنوان کرد: نه جنگ تحمیلی، نه 
کودتا، نه ترور شخصیت ها، نه شبیخون فرهنگی 
و نه تحریم های ظالمانه، هرچند خساراتی چند 
به بار آورد، ولی هرگز نتوانست سد محکم و بنیان 
مرصوص مردم را نسبت به انقاب و نظام در هم 
شکند ولی دشمن دست به ساح برنده تحریف 

برده است.
امامــی راد در ادامه جریان تحریف را بزرگ ترین 
خطر برای انقاب اســامی دانست و افزود: به 
فرمایش رهبری معظم انقاب، اگر جریان تحریف 
در کشور شکست بخورد، شکست جریان تحریم 
صد در صدی است همچنین ایشان در بیانیه گام 

دوم انقــاب اذعان دارند خبرهای دروغ، تحلیل 
های مغرضانه، وارونه نشان دادن واقعیات، پنهان 
کــردن جلوه های امیدبخش، بزرگ کردن عیوب 
کوچک و یا انکار محسنات بزرگ، برنامه همیشگی 
هــزاران رســانه صوتی و تصویــری و اینترنتی 

دشمنان ایران است.
این نماینــده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: 
جریان تحریف با تبلیغات گســترده دشــمن با 
امیرالمؤمنین آن مــی کند که وقتی خبر ضربت 
خوردن موال در محراب مسجد کوفه که تا شامات 
می پیچد، مردم متعجبانه از هم می پرسند علی در 

مسجد چه می کرده و او را با نماز چه کار؟
وی در ادامه با بیان اینکه جای شــرم اســت که 
گاهی ناخواسته از تریبون مجلس آب به آسیاب 
دشــمن ریخته و خوراک نداشته دشمن را فراهم 
می کنیم، اظهار داشت: البته واقعیت گریز نیستیم 

و اعام می کنیم با همه پیشرفت های خیره کننده 
ایران در 43 ســال پس از انقاب هنوز راه نرفته 
فراوانی در پیش داریم اما جار زدن نارسایی های 
حوزه انتخابیه از تریبون مجلس که دشمنان قسم 
خورده نظام نیز به رصد گفته ها، نطق ها و تصمیم 
گیری های نمایندگان نشسته اند بدون اشاره به 
دستاوردهای عظیم انقاب، خود، تقویت جریان 

تحریف است و خسارت جبران ناپذیر به نظام.
امامی راد در ادامه با بیان اینکه ایران ســربلند به 
برکت انقاب، به قدرت برتر منطقه تبدیل شــده 
اســت، یادآور شد: به واســطه حضور مقتدرانه، 
خیزش های بیداری اســامی ناشــی از انقاب 
ایــران، هیمنه آمریکا و غرب در هم شکســته و 
علیرغم نگاه جریان مرعــوب و واداده داخلی به 
کدخدای پوشــالی، عبرت آموزی از سرنوشــت 
صدام، قذافی، مرســی و اشرف غنی نشان داده 

آمریکا شــریک مطمئنی نبوده و هرجا پای نهاده 
جز خسارت، چیزی بر جای نگذاشته که نمونه اخیر 
آن حضور 20 ساله خسارت بار و اشغالگرانه آمریکا 
در افغانستان بود که در نهایت منجر به خروجی 

ناکامانه و فرار مفتضحانه آنها شد.
این عضو مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی 
ادامه داد: امیدواریم افغانستان که کشور برادر، هم 
زبان، هم دین و همســایه ما اســت با رأی ملت 
افغان و مشارکت گروه های مردمی و مذهبی برای 

همیشه روی آرامش و ثبات را ببیند.
وی در ادامــه عنوان کرد: با اســتقرار دولت در کنار 
مجلــس انقابی موجی از امیــد و انتظار در توده 
های مردم شکل گرفته که انتظار داریم دولت حزب 
اللهی چون دیگر قرار نیست زنبیل های گدایی مان 
را پشــت دیوارهــا و دروازه های غرب پهن کرده و 
ارابه کش سیاست های آمریکا و اروپا باشیم، تکیه 

بر توان داخلی و توسعه روابط بین الملل و تجارت با 
کشورهای همسایه و کشورهای قابل اعتماد دیگر و 
توسعه صادرات می تواند چالش های اقتصادی و 

معیشتی ما را حل کند، در اولویت قرار دهد.
امامی راد اضافه کرد: اهتمام به درکنار مردم بودن و 
حضور در میان محرومین  و گرفتاران،که در دستور 
کار دولت قرار دارد؛ لذا پای پر آبله رئیس جمهور و 
دولتمردان باید جایگزین زخم بستر خانه نشینی 
ها، دورکاری ها و وحشت از درمیان مردم بودن ها 
شــود. محاکمه بانیان وضع موجود انتظار جدی 
مجلس و مردم از دســتگاه قضا است؛ همان ها 
که عاوه بر خسارات جانی ناشی از عادی انگاری 
شرایط کرونایی، هنری جز تعطیلی کارخانجات، 
توقف صادرات، کاهــش ارزش پول ملی، گرانی 
سرسام آور مسکن، دست درازی در بازار سرمایه، 
کسری شــدید بودجه و وابستگی به درآمدهای 
نفتی، عدم ایجــاد منابع درآمدی جدید و ایجاد 
بدهی های میلیاردی عایدی نداشــت و گاهی از 
سر حماقت و گاه با خیانت، کشور را تا لبه پرتگاه 
سازش های ذلیانه در برابر خواسته های دشمن 

به پیش بردند.
عضو کمیســیون آموزش، تحقیقــات و فناوری 
مجلس شورای اسامی، خاطرنشان کرد: احیای 
اصل 49 قانون اساســی و اعاده اموال نامشروع 
مســئوالن از ابتدای انقاب و بازگشت این اموال 
به صاحبان حــق و بیت المال انتظار ما از دولت 
و قوه قضائیه اســت و ما، در فراکسیون مبارزه با 
فساد مجلس نیز، به عنوان ظرفیتی برخاسته از 

اراده ملت، درکنارتان هستیم.
  امامــی راد در پایان خطاب به رییس دولت ابراز 
داشــت:جناب دکتر رییسی! در اجرای رتبه بندی 
معلمین و همسان سازی بازنشستگان، پرداخت 
فوق العاده ویژه فرهنگیان و پاداش پایان خدمت 
از سال۱۳۹۹، توجه به کارگران ساختمانی و تکمیل 
کســری نیروی آموزش و پرورش از طریق جذب 
غیردولتی ها، خریدخدمات، نهضتی ها، نیروهای 
طرح امین، حق التدریســان و ســرباز معلمین، 

اهتمام ویژه داشته باشید.

سیاست ماهنامه خبری تحلیلی کالم تازه

نشـریـه مردم چناران، گلبهار و گلمکان
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پای پرآبله رئیس جمهور و دولتمردان باید 
  انتهای بلوار پردیس تا اول جاده کمربندی مسیر راه باریک جایگزین زخم بستر خانه نشینی ها و دورکاری ها شود

و پرحادثه هســت. پر از گودال هــای عجیب و پرحادثه. من 
یک راننده آژانس هســتم امروز صبح الستیک جلوی ماشینم 
افتاد داخلی یکی از همان چاله ها و ترکید. مگر ما چقدر درآمد 
داریم که بخواهیم هر روز یک جایی از ماشین مان را به خاطر 

بی مسئولیتی مسئولین شهر درست کنیم.
 امروز رفتم مدرسه دخترم برای فرم، مدرسه خودشان 
ی. وقتی  ی هســت یــا مجاز نمی دانند کالس ها حضور
خودشــان خبر ندارند چرا ســیصد تومن پول فرم اونم 
ی که در آن مدرســه سال آخر هست و  برای دانش آموز

ســال دیگر فرم به کارش نمی  آید.
 ما ســاکن روستای خیج هستیم واقع در چند کیلومتری 
گلبهار نزدیک به سه ماه و نیم هست آب روستای ما قطع 
اســت. بعضی روزها ســاعت ۷ صبح آب گل آلود می آید 
گر میشــود به گوش  برایمــان که هیــچ فایده ای ندارد. ا
مســئولین برســانید ما واقعا عذاب می کشــیم. ما فقط 
چند کیلومتــر از گلبهار فاصله داریم منبع آب گلبهار داخل 

زمین های روســتای خیج است ولی ما آب نداریم.
 برای شــرکت اتوبوســرانی گلبهار داخل شهری می شود 
بگوییــد که ســاعت حرکت اتوبوس هارا مشــخص کنند؟ 
که ما بدانیم چه ســاعتی اتوبوس می رســد؟ خیلی خوب 
می شــود اینطور حداقل می دانیم ک چقــدر تایم داریم تا 

منتظر اتوبوس باشیم.
 ســام خسته نباشــید کوچه شــقایق 11 خونه مامانم 
هست خونه خودم رسام 20 هست 2 هفته است درچاه 
کی باید  رو دزدیدنــد چرا مســئولین کاری نمیکننــد تا

باشد؟ داشته  ادامه 
 االن ســاعت چهار صبح است و سر صدای زیاد سگ های 
ولگردی اســت که سمت خانه ما جمع میشوند شب ها کال 
در گلبهار ســگ ولگرد زیاد است که باعث اذیت و آزار مردم 
شدند ولی در محله ی ما یکی از مجتمع های درحال ساخت  
)شــاهنامه ۲( فکر کنم ۶ تا ســگ دارد و هر شب به خاطر 
همین ها شــاید ده تا بیشتر ســگ می آیند و شروع میکنند 
به پارس کردن و زوزه کشیدن.ناســالمتی اینجا اســمش 
شهر است نه روستا که هرکسی دلش خواست دوتا سگ با 

خودش بیاورد باعث اذیت و آزار بقیه شود.
 االن چرا کمک های مردمی در مدرســه اجباری شــده در 
این اوضاع خودمان مانده ایم برای خرج بچه خودمان باید 
کمک اجباری هم شــرکت کنیم تا کمک نکنیم اســم بچه را 

نمی نویسند مدرسه.

کالم مردم

مشکالت، انتقادات و پیشنهادات خود را
برای ما ارسال کنید.

پیگیری می کنیم.
شماره پیامک: 30007477676767
@kalametaze:پیام رسان ها

  امامی راد خطاب به رییس دولت ابراز داشت:جناب دکتر رییسی! در اجرای رتبه بندی معلمین و همسان سازی بازنشستگان، پرداخت 
فوق العاده ویژه فرهنگیان و پاداش پایان خدمت از سال۱۳۹۹، توجه به کارگران ساختمانی و تکمیل کسری نیروی آموزش و پرورش 
از طریق جذب غیردولتی ها، خریدخدمات، نهضتی ها، نیروهای طرح امین، حق التدریسان و سرباز معلمین، اهتمام ویژه داشته باشید.



ایــن میزگرد با حضــور محمدرضا مقدم؛ رئیس 
اداره صمت شهرســتان های چنــاران و گلبهار، 
حمیدرضــا دهقانی؛ رئیس اتحادیــه نانوایان، 
محمدعلــی نجاتی و هادی نجفی؛ کارشناســان 
اداره صمــت، عاطفه بیدل؛ بازرس و کارشــناس 
بهداشت و محیط، رحمتی و حسینی، متصدیان 
دو واحــد از نانوایی هــای گلبهــار و در نهایت 
خبرنــگاران کالم تــازه بــه عنوان بازگــو کننده 

انتقادات و نظرات شهروندان  برگزار شد.
دلیل کیفیت پایین نان در گلبهار و چناران چیست؟
رئیــس اتحادیه نانوایان شهرســتان های چناران 
و گلبهار گفــت: تمام عوامل کیفیت پایین نان به 
دســت نانوا نیســت، بلکه آرد، خمیرمایه و کارگر 
ماهر هم در این امر دخیل اســت. در حال حاضر 
بخاطر نداشــتن توان مالی نانوا قادر نیست مزد 
خوبــی به کارگران بدهد و افراد ماهر را از دســت 
می دهند و مجبور به انتخاب افرادی می شوند که 

دارای تخصص کمتری هستند.

دهقانی در ادامه بیان کرد: درجلسه کارگروه آرد و 
نان شهرستان گلبهار بیان کردیم که در ماه های تیر 
و مرداد بــه دلیل تازگی گندم، نانوا نمی تواند نان 
خوب دســت مردم بدهد. گاهی آردی به دست 
نانوا می رســد که به هیچ نحوی پخته نمی شود! 
نانوایان هــم در این بی کیفیتــی نقش دارند و 
بی تقصیر نیســتند اما آرد و خمیرمایه هم در این 

امر تاثیر زیادی دارند.
رئیس اتحادیه نانوایان در ارتباط با ســاعت کاری 
نانوایی ها اظهار کرد: ساعت پخت در شیفت صبح 
6:15 الــی 7:45، ظهر 11 الی 12:45 و عصرها 16:30 

تا 20 می باشد.
دهقانی افزود: اگر نانوایی بیشتر از این ساعت ها 
پخــت کند خارج از وظیفه اســت و خــود نانوا 
مشــخص می کند که اگر افــراد داخل صف زیاد 
باشــند، تعداد کمتری نان بدهد و اگر کمتر باشند 

تعداد بیشتری نان بدهد.
وی همچنیــن درخصوص سیســتم نوبت دهی 
بیــان کرد: نانوایی ها دســتگاه نوبت دهی دارند 
و بــرای ازدحام درصف و یــا بی نوبت نان گرفتن 
مشــکلی نداریم و حدود 50 درصد نانوایی ها این 
طرح نوبت دهی را اعمال کردند. نســبت به 6 ماه 

پیش پیشرفت داشتیم و این زمان طوالنی بخاطر 
هزینه بر بودن این طرح اســت. در هر صورت نانوا 
موظف به نوبت دهی چه بصورت دستی و چه از 

طریق دستگاه می باشد.
رئیس اتحادیه نانوایان شهرســتان های چناران و 
گلبهارگفــت: در صورت مشــاهده هرگونه حرکت 
متعارف از سمت نانوا از قبیل فروش خارج از نوبت، 
دپو کردن نان برای اشــخاص یا اصناف دیگر و... 

برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
نقش شبکه بهداشت در سنجش کیفیت نان

کارشناس شبکه بهداشت و درمان شهرستان گلبهار 
نیز گفت: در نمونه نان هایی که توسط شبکه بهداشت 
بررســی شــده و مورد آزمایش قرار گرفته، تاکنون 
مشــکل خاصی در خصوص کیفیت آرد مشاهده 
نشده اســت. برای این منظور آزمایش روی نمک، 
پی اچ و خاکستر باقی مانده نان انجام گرفته است.

عاطفه بیدل افزود: شبکه بهداشت باید هر ماه یک 
بار از نانوایی ها بازدید داشــته باشد و ماهانه این 
روند در حال اجرا اســت. حال اگر شکایت از سوی 
مردم و یا شکایت از سامانه 190 باشد مجددا بازدید 
صورت می گیرد. در این بازدیدها ســیب سالمت، 
خمیرمایه و آردها چک می شود و تاکنون مشکل 

خاصی در این خصوص مشاهده نشده است.
آزادپز یا نیمه یارانه ای؟ مسئله این است!

یکی از متصدیان نانوایی در گلبهار نیز در خصوص 
کیفیت نان بیان کــرد: من مقصر اصلی را دولت 
قبل می دانم که در سال 97 باعث شد نانوایی های 
آزاد پز به نیمه یارانه ای تبدیل بشوند. پیش از آن 
ما نانوای آزادپز بودیم و هر تعداد دوست داشتیم 
آرد می خریدم و پخت می کردیم. از وقتی آرد نیمه 
یارانه ای شــد، دولت مقدار محــدودی آرد به ما 

می دهد و باید همان را پخت کنیم.
هــادی رحمتی ادامه داد: زمانی به قیمت بین 70 
تا 80 هزار ناموت کیســه آرد را خریداری می کردیم 
ولــی مجدد که به بــازار آزاد مراجعه کردیم، با آرد 
کیسه ای 200 هزار ناموت روبرو شدیم. چطور با این 

مبلغ می توانیم آرد بخریم؟
او ادامه داد: از نظر شــبکه بهداشت و از نگاه علمی 
و آکادمیک هریک کیســه آرد باید با 400 گرم نمک 
مخلوط بشود، اما بر اساس تجربه ای که ما نانوایان 
داریم در تابستان به عنوان مثال باید 600 گرم نمک 

مخلوط کرد تا کیفیت نان به حد باال برسد.
رحمتی در خصــوص دغدغه هایش گفت: اولین 
دغدغه ما نبود نرخی متناســب با تورم ســالیانه 
اســت. در واقع خواهشمان این است که هرسال 
متناسب با نرخ تورم، قیمت نان نیز افزایش پیدا 
کند و نرخ جدید اعالم شود. در این صورت بسیاری 

از مشکالت نانوایی ها حل خواهد شد.
وی افــزود: کارگــر ماهر نیازمند دســتمزد خوب 
است، وقتی نرخ نان مناسب باشد، مسئولین هم 
انتظاراتشــان متقابال بیشتر می شود. نانوایان هم 

انتظارشان از کارگر افزایش پیدامی کند.
من به عنوان نانوا اختیاراتی دارم!

در ادامه یکی دیگر از نانوایان گلبهاری گفت: با کلی 
مشکالت خمیرمایه تازه تهیه کردیم و از آنجایی که 
لزومی بر وجود یخچال در مغازه نیســت در خانه 
نگهداری کردیم و هر روز صبح سه بسته خمیرمایه 

به مغازه منتقل می کردیم.
حســینی در پاســخ به خبرنگار کالم تازه مبنی بر 
عدم رعایت نوبت در برخی نانوایی های شهر گفت: 
اجاره ملک ما 15 میلیون ناموت شــده اســت! اگر 
مالک مغازه زنگ بزند و نان بخواهد، دو دســتی 
نان را می بریم درب خانه اش تحویل می دهیم که 

سال دیگر هم تمدید بکند! 
وی ادامه داد: اگر صاحب ملک 100 تا نان بخواهد 
هم بهش می دهم که اگر زمان اجاره رســید برای 
یــک روز تاخیر زنگ نزند. اگر پــدرم بیاید داخل 
نانوایــی و بــدون صف نان بخواهــد، هرچقدر 
بخواهــد تحویلش می دهــم و جریمه اش را هم 
پرداخــت می کنم و جواب همــه را هم می دهم! 
شــما خودتان را جای من بگذارید. شما بودید چه 
می کردید؟ من به عنوان نانوا اختیاراتی دارم که به 

خانواده ام بدون صف نان بدهم.
این نانوای گلبهاری شــغل خود را مترادف با کلمه 

دغدغه خواند و اذعان کرد: از هرکیسه آرد 185 عدد 
نان تولید می شــود که قیمت هرکدام  1150 ناموت 
اســت یعنی هر کیســه آرد 213 هزارناموت که 74 
هزارناموت این مبلغ پول کارگراست. بدون محاسبه 
هزینه کارگــر، خمیرمایه، گاز و اجاره 140هزارناموت 
باقی مانده می ماند. اما وقتی هرکیسه آرد را از من 
به مبلغ 180 هزارناموت خریداری می کنند نانوا برای 
پخت نان رغبتی ندارد. اگر قیمت مناســب باشد 
نانوا بجای فروش آرد بــه دام داران، آرد را پخت 

کرده و به مردم نان تحویل می دهد.
تالش برای افزایش سهمیه نان

در انتهای این جلسه، رئیس اداره صنعت، معدن و 
تجارت در پاسخ به پیام های مردمی، صحبت ها و 
دغدغه های نانوایان گلبهار گفت: تفاوت قیمت آرد 
آزاد و آرد یارانه ای مشکالتی را در کشور ایجاد کرد 

از جمله تعطیلی زیاد واحدهای نانوایی. 
محمدرضا مقدم درادامه گفت: تالش های زیادی 
در حوزه نان از سوی فرمانداری گلبهار بابت افزایش 
سهمیه آرد انجام شد. از مدیرغله استان در جلسه 
آرد و نان شهرستان دعوت به عمل آمد و تقاضای 
افزایش آرد برای نانوایی های ســطح شهرستان را 
ارائه کردیم و خوشبختانه این اقدام صورت گرفت. 
در اســفند ماه سال گذشته و در ابتدای امسال نیز 
مقداری آرد عرضه شــد و اخیرا نیز 35 تن آرد به 

بدنه شهرستان تزریق گردید.
وی اظهــار کرد: کم شــدن شــکایات مردمی از 
تعطیلــی غیرمجاز نانوایان نشــان دهنده این 
است که نانوا آرد مورد نیاز خود را دارد و بصورت 

منظم پخت می کند.
 مقدم بیان کرد: شــاید مواردی از جمله کم کردن 
ساعت کاری وجود داشته باشد اما بهرحال قدمی 
به جلو برداشته شده است. افزایش آرد در نانوایی 
های شهرستان باعث شده که توزیع زیر 200 کیسه 
در نانوایی های سطح شهرستان محدود شود و در 
تالش هســتیم که با همکاری فرماندار شهرستان 

سهمیه آرد نانوایان به 300 کیسه برسد.
آنچه باعث افت کیفیت نان می شود

رئیس اداره صمــت چناران و گلبهار با بیان اینکه 
آرد خارج شــده از کارخانه دارای اســتاندارد های 
الزم اســت، گفت: در کارخانجات تولیدکننده آرد، 
نماینده سازمان استاندارد و کنترل کیفیت حضور 
دارنــد و خروج آرد بی کیفیــت از کارخانه اتفاقی 
بســیار نادر است. البته اخیرا این اتفاق افتاده بود 
کــه با مراجعه به کارخانه و انجام بازدید به همراه 

نماینده فرمانداری این موضوع حل شد.
مقــدم در ادامه بیان کرد: افزودنی هایی که در آرد 
اضافه میشــود 10 درصد در کیفیت نان تاثیرگذار 
اســت و بخش عمده ای از کیفیت مربوط به آردی 
اســت که مورد استفاده قرار میگیرد. این نوع آرد 
در چناران و مشــهد هم پخت می شــود پس اگر 
افت کیفیت نان مربوط به کیفیت آرد باشــد پس 
باید کیفیت نان در همه نانوایی ها پایین باشــد 

که چنین نیســت. مهارت در پخت، خمیرمایه و 
دستگاهی که استفاده می شود می توانند در پخت 

نان نقش داشته باشند.  
خرید مستقیم خمیر مایه از کارخانه؛ راهکاری 

نانوایی برای کاهش هزینه های 
محمدرضــا مقدم با اشــاره به قرارگیــری کارخانه 
خمیرمایه رضوی در حوزه چناران ، بیان کرد: طبیعتا 
اختیارات بیشتری نسبت به سایر شهرستان ها داریم 
و میتوانیــم عالوه بر بازدید بابت کیفیت و قیمت، 
امتیازات خوبی نیز برای نانوا ها از این کارخانه بگیریم. 
مقــدم در ادامــه اظهارکرد: اگــر افزایش قیمتی 
درارتباط با خمیرمایه در ســطح بازار وجود داشته 
باشد به دلیل داللی خمیرمایه در سطح شهرستان 
است و اگر به صورت مستقیم از کارخانه خریداری 
شود بر اساس قیمت مصوب خواهد بود و می تواند 

در کاهش هزینه های نانوایی ها موثر باشد.
اتفاقات خوب در راه است

رئیــس اداره صنعت، معدن و تجارت در راســتای  
شلوغی نانوایی ها گفت: انتظار داشتیم با افزایش 
قیمت نان بر اســاس تصویــب دولت و همچنین 
افزایش ســهمیه آرد که اتفاق افتاد، شلوغی ها در 
سطح شهرستان کمتر شود. البته در چناران این اتفاق 
افتاد و اکنون شــاهد خلوت شدن نانوایی های این 
شهرستان هستیم. اما شاید یکی از دالیل شلوغی در 
گلبهار، نداشتن آمار دقیق از جمعیت فعلی این شهر 
است. قرار براین بود که در نیمه اول امسال سرشماری 
انجام شود و آمار جمعیت شهرستان به دست بیاید 
که گویا بعلت شــرایط کرونایی، انجام سرشماری به 

تعویق افتاده است. 
مقدم اذعان کرد: خوشــبختانه در کارگروه آرد و نان 
شهرستان مصوب شد چند نانوایی یارانه ای و آزادپز 
به بدنه شهرستان افزوده شود. باید کارگروه آرد و نان 
استان را برای اخذ مجوز نانوایی به شهرستان گلبهار 
مجاب کنیم که خوشبختانه با پیگیری فرماندار گلبهار، 
این امر اتفاق افتاده و فراخوان تاســیس نانوایی در 

گلبهار صادر شده است.
رئیــس اداره صنعت، معــدن و تجارت درخصوص 
بهداشت نانوایی ها بیان کرد: چنانچه کارشناسان شبکه 
بهداشت تخلفی از نانوایی ها کشف نمایند، عالوه براینکه 
نانوا به دادستانی شهرستان معرفی می شود، بر اساس 
بخشنامه استانی رونوشتی به سازمان صنعت، معدن 
وتجارت ارسال می شود تا به مدت یک ماه 25 درصد 
از سهمیه نانوایی متخلف کسر شود و به نزدیک ترین 
نانوایی منطقه انتقال یابد تا کمبود نان در آن منطقه نیز 
نداشته باشیم. این مورد درخصوص کیفیت پایین نان 

نیز صدق می کند.
 محمدرضا مقدم گفت:پیگیر ایجاد مجتمع نان 
در شهرســتان گلبهار هســتیم. همچنین برنامه 
ریزی شــده تا نانوایی ســیار در محدوده پرند 
گلبهار راه اندازی شــود که امیدواریم با همکاری 
شــرکت عمران و با پیگیــری فرماندار به زودی 

شاهد این اتفاق باشیم.

3جامــعــه
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ماهنامه خبری تحلیلی کالم تازه

نشـریـه مردم چناران، گلبهار و گلمکان

میزگردبررسیانتقاداتمردمینسبتبهوضعیتنانونانواییها

خواسته های مردم، دغدغه های نانوا
نان؛ همین بازیگر نقش اول سبد غذایی خانواده ها مدتی  است که با افزایش 40 درصدی قیمت روبرو شده اما گویا باز هم آن کیفیت روزهای قدیم را 
ندارد. وعده داده بودند که اگر گران شود، مشکالتش حل می شود اما گران شد و باز هم مردم از کیفیت پایین نان، ازدحام در صف، برخورد نامناسب 
برخی نانوایان و رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی در برخی از نانوایی های شهر  گله مند بودند. از سوی دیگر حرف های نانوایان و متصدیان این 
واحدها هم شنیدنی بود. آن ها هم دغدغه های خودشان را داشتند و نمی شد یک طرفه قضاوت کرد. از همین رو تصمیم به برگزاری میزگردی گرفتیم 

که در آن هم صحبت های مردم شنیده شود، هم نانوایان از دغدغه هایشان بگویند و هم مسئولین حضور داشته باشند تا رسیدگی کنند.





کالم تازه | محمدصادق معتمدیان، استاندار خراسان رضوی در  ادامه سفرهای 
شهرســتانی خود در سه شنبه نهم شــهریورماه 1400 از شهرستان های چناران و 

گلبهار بازدید کرد.
شهرســتان چناران؛ بیســت و پنجمین مقصد سفر شهرستانی استاندار
محمدصادق معتمدیان، در ابتدای بیست و پنجمین سفر شهرستانی خود، در 
ســاعت 7 صبح روز سه شنبه نهم شــهریورماه از استانداری خراسان رضوی به 
مقصد چناران حرکت کرد. ساعتی بعد با همراهی نماینده مردم چناران، طرقبه 
شــاندیز و گلبهار در مجلس شورای اســامی، فرماندار و امام جمعه وارد گلزار 
شهدای گمنام شهر چناران شد. در بدو ورود استاندار خراسان رضوی به مزار شهدا 

ضمن غبارروبی، وی به مقام واالی شهیدان ادای احترام کرد.
اســتاندار خراســان رضوی پس از بازدید از شــهر »چناران«، شهری واقع در 50 
کیلومتری مشــهد، از روســتای محروم فیض آباد به منظور حل مشکات این 

روستا بازدید کرد. 
سرنوشت روســتای فیض آباد تغییر خواهد کرد

محمدصادق معتمدیان با بررسی وضعیت روستای فیض آباد، روستایی از توابع 
شهرســتان چناران و دارای جمعیتی حدود 47 خانوار و 156 نفر، تصمیماتی در 
خصوص بهبود وضعیت این روستا گرفت. تصمیماتی که برای روستای فیض آباد 

سرنوشت ساز است و به آبادانی این روستا کمک خواهد کرد.
اســتاندار از اهدای تسهیات قرض الحسنه با بازپرداخت 20 ساله به هر یک از 
اهالی روســتا که به هر دلیلی فاقد مسکن هستند، خبر داد. همچنین وعده ی 
ســاخت به سرعت مدرســه ای جدید با کاس های هوشمند را به فرزندان این 
روستا داد و گفت: ساخت مدرسه 2 کاسه جدید با ترک تشریفات در این روستا 
به ســرعت در دستور کار اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس قرار خواهد 
گرفــت  و 200 میلیون ناموت برای این امر اهدا و تا دهه فجر آماده بهره برداری 

خواهد شد.
اجرای طرح هادی روستایی و عملیات اجرایی آن به منظور احیای معابر و به سازی 
محیط، تامین آب آشــامیدنی روستاییان، بررسی و رفع مشکل قطع مکرر برق 
از طریق شــرکت توزیع برق خراسان رضوی، ایجاد تسهیات ارزان قیمت برای 
تقویت طرح بوم گردی جهت زیبایی محیط و ایجاد اشــتغال، تحت پوشــش 
کمیته امداد امام خمینی )ره( قرار گرفتن خانوارهایی که مشکل معیشتی دارند 
و زیر نظر هیچ نهادی نیستند و اختصاص 100 میلیون ناموت، از جمله دستورات 

معتمدیان برای حل مشکات این روستا بود.
 تامین مســکن و مایحتاج روستانشینان محمدآباد

اســتاندار خراسان رضوی همچنین با حضور در جمع اهالی روستای محمدآباد 
چنــاران با 70 خانوار و 213 نفر، یک میلیــارد ریال کمک باعوض برای تامین 

بخشی از نیازهای مردم این روستا اختصاص داد. 
محمدصادق معتمدیان در بازدید از روســتای محمدآباد افزود: اعتبار الزم برای 
تامین قیر و اجرای آسفالت معبر اصلی این روستا از سوی بنیاد مسکن خراسان 
رضوی تامین و کار به سرعت اجرایی می شود. همچنین وام های قرض الحسنه 
ارزان قیمت با دوره بازپرداخت طوالنی برای تامین مســکن و به سازی مسکن 
روستایی مردم روستای محمدآباد اختصاص یافته و به سرعت در دستور کار بنیاد 

مسکن استان قرار می گیرد.
معتمدیان ادامه داد: توافقات الزم با آستان قدس رضوی برای اختصاص زمین 
مورد نیاز روستاییان انجام خواهد گرفت تا مشکل تامین زمین برای این منظور 

و تامین مسکن و سایر اماکن مورد نیاز روستا برطرف شود.
اعضای شورای روستای محمدآباد نیز مهمترین مشکات و درخواست های مردم 
این روستا را نبود پارک کودک، ساختمان دهیاری، تامین و اجرای آسفالت خیابان 
اصلی روستا به مساحت چهار هزار متر، ضرورت نصب دکل مخابراتی به دلیل 
عــدم آنتن دهی و ضرورت مذاکره با دایره موقوفات آســتان قدس به منظور 
دریافت زمین برای ساخت پارک کودک و دیگر فضاهای خدماتی عنوان کردند.

معتمدیان، در خصوص تامین اعتبار مورد نیاز برای ســاخت مسجد این روستا 
نیز قول مساعدت داد. همچنین 100 میلیون ناموت به دهیاری روستای محروم 

محمدآباد برای حل بخشی از مشکات این روستا اختصاص یافت.
زمانی که استاندار خراسان رضوی در سفر شهرستانی خود از روستاها و شهرها 
بازدید می کرد، اشرفی، معاون وی ساعت 10 صبح در جلسه تشکیل کارگروه رفع 

موانع تولید شهرستان چناران در شهرک صنعتی حضور داشت.
معتمدیان در ادامه به شــهر های تازه تاسیس سیدآباد و رادکان سفر کرده و در 
منزل پدر شهیدان واالمقام فخرایی و بسته قماش حضور یافت و به مقام شامخ 

شهدا ادای احترام کرد.
شهر رادکان، مقصد بعدی بیســت و پنجمین سفر شهرستانی استاندار
شــهر رادکان 2609 نفر جمعیت را در خود جای داده اســت و از توابع شهرستان 
چناران محســوب می شود. استاندار خراسان رضوی از اباغ تاسیس شهرداری 
شــهر رادکان ظرف روزهای آتی از ســوی وزیر کشــور خبر داد و هدف از ارتقای 
تقسیمات کشوری را ارائه خدمات بیشتر به مردم دانست و مطرح کرد: در این 
راســتا 500 میلیون ناموت به شهرداری رادکان جهت تحقق کارهای عام المنفعه 

اختصاص می دهیم.
تصویب طرح مطالعاتی توســعه منطقه گردشگری رادکان و اجرای فاز اول آن 
تا پایان ســال، اختصاص وام های ارزان قیمــت برای ایجاد بوم گردی در حوزه 

طرح های توسعه ای و سرمایه ای و ماشین آالت و تجهیزات مورد نیاز شهرداری 
از جمله دستاوردهای بازدید استاندار خراسان رضوی از شهر تاریخی رادکان بود.

ســیدآباد؛ یکی از 16 شهر تازه تاسیس
محمدصادق معتمدیان در بازدید از شهر سیدآباد، شهری با جمعیت 5312 نفر 
ضمن بررسی وضعیت این شهر بیان کرد: شهر سیدآباد یکی از 16 شهر جدید 
التاسیس خراسان رضوی است که به زودی حکم شهردار آن نیز اباغ شده و 
شــهرداری آغاز به کار خواهد کرد. به منظور تجهیز شهرداری جدید التاسیس 
ســیدآباد، ماشین آالت و تجهیزات مورد نیاز از سوی ادارات مربوطه تامین و 

به این شهر اختصاص خواهد یافت.
معتمدیان اظهار کرد: با هدف تعیین تکلیف دامداری ها در این شهرستان، تامین 
زمین به ســرعت انجام می گیرد تا بتوان مجتمع دامپروری را به زودی تاسیس 
کرد و امید است بتوان سرمایه گذاری مناسبی در توسعه صنایع تبدیلی از محل 

دام های پرورش یافته این شهر ایجاد کرد.
از دیگر دستاورد ها و اقدامات استاندار برای شهر سیدآباد می توان به اختصاص 
500 میلیون ناموت، تامین زمین برای ساخت زمین چمن و بهره برداری تا دهه 
فجر، ارائه خدمات توانبخشی و تامین مسکن به یک خانواده دارای سه معلول 

در شهر سیدآباد، اشاره کرد.
همچنین رییس شــورای شهر سیدآباد در این دیدار ایجاد رشته های نظری در 
دبیرســتان ها، تکمیل پروژه آبرسانی به سیدآباد، توجه به کشاورزان و پرداخت 
خسارت بابت خشکسالی، ایجاد ساختمانی برای بخشداری، ایجاد سالن ورزشی 
ویژه بانوان، تخصیص اعتبار ویژه ســاالنه به این شهر، ایجاد کتابخانه عمومی، 
به ســازی و روکش آسفالت معبر اصلی و ورودی شهر سیدآباد، طراحی و اجرای 

میدان و تامین روشنایی معبر اصلی این شهر را خواستار شد.
در ادامه این بازدید استاندار خراسان رضوی به همراه نماینده مردم در مجلس و 
فرماندار چناران به منظور تکریم مقام واالی خانواده شهدا، در خانه پدری شهید 
بســته قماش حضور یافتند و به مناسبت یادبود ایثارگری های این بزرگواران از 

خانواده شهیدان بسته قماش و فخرایی تقدیربعمل آمد.
شهید ابراهیم فخرایی تنها شهید خلبان شهرستان چناران بوده است و فرماندار 

قول نامگذاری یکی از میادین اصلی شهر به نام این شهید را داد.
خراسان  فوالد  کارخانه  برداری  بهره 

در ادامه ی بیست و پنجمین سفر شهرستانی  استاندار خراسان رضوی، واحد فوالدسازی 
چناران در شهرک صنعتی این شهرستان افتتاح شد و به بهره برداری رسید.

استاندار خراسان در آیین افتتاح واحد تولیدی »رهام خراسان« گفت: این واحد 
تولیدی با ســرمایه گذاری هزار و 200 میلیــارد ریالی بخش خصوصی به بهره 
برداری رسیده و برای 120 نفر شغل ایجاد کرده است. این واحد تولیدی از طریق 
جمع آوری آهن قراضه ها و آهن اسفنجی، اقدام به تولید شمش آهن می کند.

 استاندار خراسان رضوی در این بازدید نسبت به رفع مشکل عدم پذیرش وثیقه 
این واحد توســط بانک ها برای دریافت وام و تامین زیرســاخت ها برای اجرای 
طرح های توســعه آن از جمله برق، قول مساعدت داد .محمدصادق معتمدیان 
مطرح کرد: همزمان با هفته دولت و با وجود محدودیت های مالی و فشارهایی 
که بر مردم کشورمان وارد شده بود ۷۷۹ طرح عمرانی و خدماتی با اعتبار ۳۴ هزار 
میلیارد ریال در بخش های مختلف توسط ۲۵ دستگاه اجرایی و ۱۳ شهرداری در 

استان مورد بهره برداری قرار گرفت.
معتمدیان افزود: ۲۸ طرح از طرحهای بهره برداری شده مربوط به حوزه صنعت 
خراسان رضوی با اعتبار ۱۵ هزار میلیارد ریال است که نسبت به طرح های صنعتی 

بهره برداری شده در هفته دولت پارسال ۱۰ درصد افزایش اعتبار دارد.
چناران  اتیام  خانه  از  بازدید سرزده 

استاندار خراسان رضوی ضمن نشست صمیمانه با اتیام و شنیدن صحبت های 
آنان، به تمامی کودکان مستقر در مراکز نگهداری نصر، فدگ و ایثار به تعداد 90 
نفر کمک های نقدی به حسابشان واریز کرد. همچنین کلیه تولیدات کودکان مرکز 
ایثار را خریداری و دســتور تامین تجهیزات ورزشی از قبیل دوچرخه، میز پینگ 

پنگ و... را صادر نمود.
انجام مصوبات ســفر یک تکلیف قانونی است

اســتاندار و هیات همراه، به همراه مسئولین اجرایی شهرستان، نماینده و امام 
جمعه این شــهر در پایان ســفر یک روزه خود به شهرســتان چناران در جلسه 
جمع بندی مصوبات این سفر در سالن اجتماعات فرمانداری چناران حضور یافته 
و پس از بررســی در مورد مسائل و مشکات شهرستان به تایید مصوبات این 

سفر پرداختند.
استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه مصوبات سفرهای شهرستان یک تکلیف 
قانونی است و باید در اولویت دستگاه های اجرایی باشد، افزود:  58 مصوبه سفر 
به چناران نقشه راه شهرستان است و دستگاه های اجرایی هم باید در خصوص 

تحقق آن وقت بگذارند.
وی ادامــه داد: بــا این وجود در معاونت هماهنگی امور عمرانی اســتانداری، 
دبیرخانه پیگیری مصوبات سفر  راه اندازی شده و به صورت هفتگی پیگیر اجرای 

مصوبات است و گزارش را مرتب به ما ارائه می دهد. 
محمدصادق معتمدیان اظهار کرد: بحث مصوبات سفر یک کار کارشناسی شده 

است که بر اساس مطالعات میدانی و مطالبات مردمی تدوین می شود.
وی با بیان اینکه وقت کاغذ بازی نیســت و بایــد مردانه به میان مردم برویم، 
گفت: در این راســتا چناران ظرفیت های بالقوه زیادی نظیر صنعت، کشاورزی، 
گردشــگری و زیارت دارد که پتانســیل باالیی بوده و می توانیم در بستر آن ها  

سرمایه گذاری کنیم.
شهرک صنعتی چناران، یکی از بزرگ ترین شهرک صنعتی های شرق کشور
در ادامه این جلســه، فرماندار چناران به برخی از ظرفیت ها و پتانســیل های 
شهرســتان اشــاره کرد و گفت: چناران با برخورداری از بزرگترین شهرک صنعتی 
به لحاظ وسعت در شرق کشور که به زودی از لحاظ تعداد نیز در رتبه های برتر 
اســتان در صنعت فعال خواهد شد و درخواســت توجه و عنایت ویژه به این 

بخش را داشت.
حمیــد انصاری همچنین به توانمندی های بخش کشــاورزی شهرســتان 
چناران را اشــاره و اظهار کرد: چناران به عنوان قطب کشــاورزی در تولید 
بســیاری از محصوالت مهم این بخش کسب رتبه های اول تا سوم استان 
را از شــاخه ها دانســت و پیگیری مشکات و کمک به این بخش را باعث 

دانست. توسعه شهرستان 
وی ادامه داد: چناران بدلیل قرارگیری در 55 کیلومتری کانشــهر مشهد - عبور 
ساالنه بیش از 10 میلیون نفر مسافر و زائر از مسیر شهرستان - حدفاصل رشته 
کوه های هزار مسجد و بینالود - مناطق ییاقی و تاریخی - رودخانه های دائمی 
و فصلی و... از نقاط برجسته گردشگری استان بوده که توجه ویژه به این مهم 
می تواند در ضریب ماندگاری مسافر در استان و باالخص مشهد مقدس کمک 

شایانی را ارائه نماید.
مجتمع های فرهنگی چناران نیازمند رســیدگی هستند

امام جمعه چناران نیز در ادامه این جلسه گفت: باید تمام تاش های ما پیوست 
فرهنگی داشته باشد زیرا هدف از خلقت بشر اینگونه بوده است.حجت االسام 
تاجی ضمن گایه از وضعیت فرهنگی شهرستان گفت: سالهاست یک مجتمع 
قرآنی در حال احداث اســت ولی نیمه تمام باقی مانده و از سوی دیگر مجتمع 
فرهنگی و هنری میقات الرضا ارشــاد اســامی نیز سال هاســت نیمه تمام و 

باتکلیف رها شده است.
وی به استعداد و توانمندی های کشاورزی شهرستان اشاره کرد و گفت: مدیریت 
آب در شهرستان یک ضرورت است. کشاورزان در تحریم آسیب های زیادی دیده 

اند و باید به آنان کمک و مساعدت شود. 
وی گردشگری را یکی از ظرفیت های توسعه شهرستان عنوان کرد و گفت: به ظرفیت 
گردشگری شهرستان کمک کنید تا بخشی از زائران و مسافران مشهد را پوشش دهد.

چناران؛ شهرستانی سرشار از ظرفیت و پتانسیل
سپس نماینده مردم چناران، طرقبه شاندیز و گلبهار در مجلس شورای اسامی 
حضور مسئولین در میان مردم را یکی از برکات انقاب اسامی و نظام عنوان کرد 

و گفت: این نعمت باید قدر دانسته شود.
حســین امامی راد سپس به ظرفیت های شهرستان اشاره کرد و گفت: یکی از 
مهمترین ویژگی های شهرستان چناران همجواری با مشهد به عنوان میقات الرضا 
اســت که البته هم فرصت اســت و هم تهدید که باید تهدیدهای آن کاسته و 

فرصت های آن مورد بهره برداری بیشتر قرار گیرد.
وی صنعت را از دیگر ظرفیت های شهرستان چناران دانست و گفت: ۲۵۲ واحد 
در شهرک صنعتی چناران فعالیت دارند که بزرگترین شهرک صنعتی شرق کشور 

است و از این تعداد ۹۳ واحد محصوالت صادراتی دارند.
امامی راد افزود: شهرستان چناران با این همجواری، آمادگی و پوشش حوزه های 
مختلف آموزشــی فرهنگی ســامت و بهداشــت مشهد را داراســت که از بار 
مشــهد کاسته شود که این همجواری موجب تمرکز زدایی از مشهد می شود و  

ظرفیت های شهرستان نیز استفاده می شود.
وی به پروژه های ناتمام شهرســتان اشــاره کرد و گفت: یکی از این پروژه ها به 
عنوان بزرگترین پروژه استانی فعال، قطار برقی مشهد ـ گلبهار چناران است که 

یک پروژه ویژه است.
نماینده مردم چناران طرقبه شــاندیز و گلبهار ادامه داد: ســالیانه بیش 
از  ۱۸ میلیون زائر امام رضا از مســیر چناران به مشهد وارد می شوند که 
این یک ظرفیت ویژه اســت. احداث آزاد راه مشــهد چناران که کارگاه 
گر پروژه فعال و نیمه تمام شهرستان محسوب می شود  آن فعال اســت ا
انتظار این اســت که کمک شــود تا این پروژه این پروژه مهم و منطقه 

برسد. اتمام  به 
امامی به ضعف مبلمان شهری چناران نیز اشاره کرده و گفت: مبلمان شهری از 
جذابیت کمی برخوردار بوده و قابلیت جذب و پذیرش مسافران ندارد و نیازمند 

توجه ویژه است.
او خواستار رسیدگی بیشتر به وضعیت آب شرب چناران شد و اظهار کرد:  اگرچه 
اقدامات خوبی انجام شده، اما بخش عمده ای از آب شرب مشهد از چناران تامین 
می شود که بیش از یکصد حلقه چاه است. ضروری است با توجه به حوزه آب به 
حوزه آبخیزداری و آبخوانداری منطقه توجه ویژه شود تا سفره های آب زیرزمینی 

منطقه تقویت گردد.
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ماهنامه خبری تحلیلی کالم تازه

wنشـریـه مردم چناران، گلبهار و گلمکان w w . k a l a m e t a z e n e w s . i r

ویــــــــژه 6
در سفر معتمدیان به  شهرستان چناران چه گذشت؟

سفرنامه استاندار خراسان رضوی
به شهرستان چناران

 

ردیف 
 

دستگاه اجرایی  متن مصوبه
 مرتبط 

مهلت 
 اقدام 

  3فاز  یطرح مطالعات یچناران، اجرا  یصنعت  مستقر در شهرک یصنعت یرفع مشکل کمبود آب واحدها یهفته برا  ک یظرف  یصنعت یهاشرکت شهرک 1
 هفته کی ی صنعت یشرکت شهرک ها .دیخانه شهرک را ارائه نما هیتوسعه تصف یخانه شهرک، برنامه زمانبند هیاعتبار جهت توسعه تصف نیو تام یشهرک صنعت

مطالعه و ارائه مدارک و مستندات مربوطه  لی نسبت به تکم ندهیماه آ ک یچناران ظرف  یشهر چناران، شهردار یلیطرح تفص بیبا توجه به زمانبر شدن تصو 2
 مطرح گردد. 5ماده  ونیسیاقدام نموده و متعاقبا موضوع در اسرع وقت در کم یبه اداره کل راه و شهرساز

 ی اداره راه و شهرساز
 چناران  یشهردار

 ماه  کی

  قاتیم یو هنر  ی نفر و رفع نواقص ساختمان مجتمع فرهنگ 400 شیتئاتر چناران با گنجا یسالن آمف  لیاعتبار جهت تکم نیو عدم تام  یفیبه بالتکل تیبا عنا 3
تا   یسال جار  باراعت %100 صیضمن تخص یز یو برنامه ر تیر یشهرستان و سازمان مد یفرماندار   یبا هماهنگ یالرضا )ع(، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالم

 . دیاز پروژه اقدام نما یارو بهره برد لینسبت به تکم ندهیخرداد ماه سال آ

 اداره کل فرهنگ و ارشاد 
 یاسالم

 شهرستان  یفرماندار
 ی زیو برنامه ر تیریمد سازمان

خرداد  
1401 

آباد،   یحاج یو روستاها یدر سال جار جیآباد و خر  ض یچهارمهن، محمد آباد، ف یروستا 4 ی هاد یاستان نسبت به اجرا  ی مسکن انقالب اسالم ادیبن 4
قزلحصار و  ،آباد اثی غیو روستاها یاز توابع بخش مرکز یدهنه اخلمد، شتر پا و اخلمد سفل یو روستاها دآبادیموچنان و قزلکن از توابع بخش س دآباد،یس

 شود.  یزیبرنامه ر 1401سال  یمغان از توابع بخش رادکان برا

  یسالم ا انقالب مسکن ادی بن
 استان 

سال  انیپا
 یجار

  یاقدام و ط دآبادیس یخیرباط تار یاستان نسبت به طرح مرمت و بازساز  یو گردشگر  یفرهنگ راثیاداره کل م یماه با هماهنگ ک ی ظرف  دآبادیس یشهردار  5
 . دیاقدام نما یآن در سال جار  یاستان نسبت به اجرا  هیر یتفاهم نامه با اداره کل اوقاف و امور خ

 دآباد یس یشهردار
 و  یفرهنگ راثیم  اداره

 استان  یگردشگر

سال  
 یجار

آباد اقدام و تا   دیدر شهر س ینسبت به نصب چمن مصنوع یو شهردار یاسالم یتوسط شورا یو فنس کش نیزم یرساز ی اداره کل ورزش و جوانان پس از ز 6
 اداره کل ورزش و جوانان  برسد.  یسال به بهره بردار  انیپا

دهه فجر  
1400 

 انیدر شهر رادکان شهر اقدام و تا با ینسبت به نصب چمن مصنوع یو شهردار یاسالم یتوسط شورا  یو فنس کش یرساز یاداه کل ورزش و جوانان بس از ز 7
 اداره کل ورزش و جوانان  برسد. یسال به بهره بردار

دهه فجر  
1400 

اداره کل ورزش و جوانان   برساند.   یو به بهره بردار  لینفره شهر چناران را تکم 1200چند منظوره  یپروژه سالن ورزش ندهیماه سال آ ر یاداره کل ورزش و جوانان تا ت 8
 1401 ریت استان 

به عمل   یرادکان به گروه را در سال جار ییاعتبار پروژه آسفالت محور روستا نیالزم جهت اجرا و تام یر یگیاستان ب یو حمل و نقل جاده ا  یاداره کل راهدار  9
 برساند.  یسال به بهره بردار انیآوره و پروژه را تا پا

و حمل و   یاداره کل راهدار
 استان  ینقل جاده ا

سال  انیپا
 یجار

بهمن جان تا رادکان به طول   یبرق حدفاصل روستاها عیدر اسرع وقت نسبت به اصالح شبکه توز یفرماندار  یبرق استان با هماهنگ یروین غیشرکت توز 10
 الزم را انجام دهد.  یو اقدامات اصالح ییمناطق افت فشار را شناسا ز یو ن لومتر یک   9 یبیتقر 

برق    یروین  غیشرکت توز
 استان 

اسرع  
 وقت

 اد یبن   ،یاستاندار یدفتر فن و ابالغ گردد. بیتصو ه، یمسکن در اسرع وقت ته اد یبن یبا هماهنگ یتوسط دفتر استاندار  دآبادیشهر س یلیطرح جامع و تفص 11
 دهه فجر  ی انقالب اسالم  مسکن

  ینیامداد خم تهیکم یمجتمع اقتصاد نیپرونده موضوع ورود به محدوده زم لی)ره( تشک ینیامداد خم تهیهفته با در خواست کم ک ی چناران ظرف  یشهردار  12
مطرح و اقدام  5 هماد ونیسیماه در کم ک ی پرونده ظرف  د،یاستان ارسال نما یهکتار متصل به شهر را انجام و به اداره کل راه و شهرساز  19 زانی)ره( به م

 الزم به عمل آورد.  یقانون

  یاداره کل راه و شهرساز
 تان اس

)ره(   ینیامداد امام خم تهی کم
 چناران  یشهردار

 ماه  کی

 یر یگیاعتبار مورد پ نی)کال کرنگان( اقدام نموده و مراتب تام لیمس 2نسبت به انجام مطالعات فاز  یآذر ماه سال جار انی استان تا پا یشرکت آب منطقه ا  13
 .ردی قرار گ 

 
 ی شرکت آب منطقه ا

آذر سال  
 یجار

 ی( را براطیو تقس مهیچناران )حداقل جر   یسبز شهردار یمساعدت الزم جهت حل مشکل حقابه چاه آب فضا یو آب منطقه ا  یبرق منطقه ا  یشرکت ها 14
 مهر ماه به عمل آورند. انیتا پا یدر بهره بردار عی تسر 

 ی شرکت برق منطقه ا
 ی آب منطقه ا شرکت

سال  انیپا
 یجار

الزم جهت   یریگیپ یفرماندار یبا همکار یو رادکان، اداره کل جهاد کشاورز دآبادیس سیتازه تاس یدر بخش ها یمراکز خدمات کشاورز جادیا   یبرا  15
 به عمل آورد. یکشاورز یدولت ر یمراکز خدمات غ یو راه انداز یکشاورز یرشته ها النیفارغ التحص ییشناسا 

 یفرماندار
 استان  یکشاورز جهاد

در اسرع  
 وقت

 

ردیف 
 

دستگاه اجرایی  متن مصوبه
 مرتبط 

مهلت 
 اقدام 

16 
اختصاص  ایکننده تنباکو(  دیدر  دهستان بقمچ )تول  یصنعت هیناح جادیا  یبرا یماه مطالعات کارشناس ک یحداکثر ظرف مدت  یصنعت یشرکت شهرک ها

 .دینما عالما  یو فرماندار  یاستاندار  یامور عمران یرا به معاونت هماهنگ جهی چناران انجام و نت یصنعت یتوتون و تنباکو در شهرک ها  یفرآور یزون تخصص
شرکت شهرک های صنعتی  

 استان 
 ماه  کی

 1401خرداد  اداره کل راه و شهرسازی  .واحد مسکن مهر چناران اقدامات الزم به عمل آورد 155ماه جهت رفع مشکل  ک یظرف مدت  یکل راه و شهرساز  اداره 17

18 
از  ییدر قبال ارائه بسته اشتغال زا  16و تبصره  دیام ینیره، صندوق کارآفر  ی نیامداد امام خم تهیکم  یاز سو  الیر اردیلیم 300الزم به مبلغ  التیتسه ارائه
ها با  یاریده یدرآمدزا  یو طرح ها ییروستا  یتعاون یخرد شرکت ها یو صندوق ها یگردشگر  ،یدست عیصنا یها نهیشهرستان در زم یفرماندار  یسو

 .دیاقدام نما یدر سال جار یاستاندار 

 استانداری 
 صندوق کارآفرینی امید 

 ره کمیته امداد امام 

سال  انیپا
 یجار

19 
و   یشتیو مع یمحالت دامدار جادیا  یبرا طیواجد الشرا  انیپس از درخواست متقاض یو جهاد کشاورز  یفرماندار یبا همکار ی مسکن انقالب اسالم ادیبن

 .دیاقدام نما نی زم نینسبت به تام یهاد یطرح ها  یشهرستان در قالب الحاق و بازنگر  یدر روستاها یدست عیصنا یبازارچه ها

 فرمانداری شهرستان 
 بنیاد مسکن انقالب اسالمی 

 جهاد کشاورزی استان 
 ی سال جار

20 
احداث مسکن  یبرا  متیارزان ق التیفقره تسه 500استان نسبت به پرداخت  یستیامداد امام ره و بهز  تهیکم ،یمسکن انقالب اسالم ادیبن دیگرد مقرر

 .د یاقدام نما ندهیماه آ 3شهرستان حداکثر تا  یفرماندار یبا معرف ییروستا نیمحروم

 بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
 کمیته امداد امام ره 

 بهزیستی استان 

دهه فجر  
1400 

21 
و  یزیبرنامه ر یشهرستان برابر مصوبه شورا یروستا 23 یطرح ها یالحاق و بازنگر  یجلسات کارشناس یظرف مدت سه ماه نسبت به برگزار  یفرماندار 

اقدام   ابالغ و بیماه  نسبت به تصو 4ظرف مدت   ز یمسکن استان ن ادی. بنندیمسکن استان ارسال نما  ادیاقدام و به بن وستیپ ستی توسعه استان و برابر ل 
 .دینما

 فرمانداری
 بنیاد مسکن انقالب اسالمی 

 استان 

دهه فجر  
1400 

آباد مساعدت  ضیف یاریاز ده ک یروستا به هر  یعمران یلوازم پارک کودک و... بابت طرح ها ،یمصالح عمران نیاعتبار  در قالب تام الیر اردیلیم ک ی مبلغ 22
 .شود

 1401 ریت استانداری 

س از راه اندازی به پنج میلیارد ریال جهت طرح های عمران شهری )بهسازی و آسفالت معابر( مورد تایید معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری پمبلغ  23
 شهرداری رادکان مساعدت شود. 

سازمان مدیریت و برنامه  
 ریزی 

 اسرع وقت 

24 
ای فیض آباد و...( را بررسی و تا دهه فجر سال جاری نسبت به رفع آن اقدام شرکت آب و فاضالب استان مشکل آب شرب مجتمع جوکال )شامل روست 

 نماید.
 شرکت آب و فاضالب استان 

دهه فجر  
 سال جاری 

محمدآباد مساعدت ارک کودک و... بابت طرح های عمرانی روستا به هریک از دهیاری پمبلغ یک میلیارد ریال اعتبار در قالب تامین مصالح عمرانی، لوازم  25
 شود.

 استانداری 
در اسرع  

 وقت

26 
  نج میلیارد ریال جهت طرح های عمران شهری )بهسازی و آسفالت معابر( مورد تایید معاونت هماهنگی معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداریپمبلغ 

   س از راه اندازی به شهرداری سیدآباد مساعدت شود.پ
سازمان مدیریت و برنامه  

 ریزی 
در اسرع  

 وقت

27 
اقدام الزم بعمل  یآن در دهه فجر سال جار یآباد و بهره بردار ضیف یکالسه در روستا 2باب مدرسه  ک یمدارس استان نسبت به احداث  یاداره کل نوساز

 شود. یمساعدت م یتوسط استاندار ز یاعتبار ن الیر اردیلیآورد ضمنا مبلغ دو م 

 استانداری 
اداره کل نوسازی مدارس  

 استان 

آذر سال  
 یجار

امور  ی و به معاونت هماهنگ ه یرادکان(، را در اسرع وقت ته لیرادکان )م یتوسعه گردشگر یاستان طرح مطالعات یو گردشگر یفرهنگ راثیاداره کل م 28
 . دیارائه نما یاستاندار  یعمران

شرکت شهرک های صنعتی  
 استان 

 اسرع وقت 

29 
دستگاه به منظور تامین زمین برای ساخت و ساز در روستاهای شهرستان جلسه ای با حضور نمایندگان آستان قدس رضوی، بنیاد مسکن انقالب اسالمی و  

 های ذی ربط توسط معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری برگزار و تمهیدات الزم  
 بعمل آید. 

 استانداری 
 آستان قدس رضوی

 قالب اسالمی بنیاد مسکن ان
 اسرع وقت 

آزادسازی  شرکت آب منطقه ای استان با همکاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان در اسرع وقت نسبت به انجام مطالعات جامع، تعیین حقابه و 30
 رودخانه دائمی رادکان اقدام قانونی الزم بعمل آورد. 

 شرکت آب منطقه ای استان 
اداره منابع طبیعی و  

 آبخیزداری 
 اسرع وقت 

مصوبات سفر استانــدار خراسان رضوی به شهرستان چناران



قصــه پر غصــه حمل و نقل برون شــهری 
گلبهار  و مســافربرهای شخصی شهرســتان 
کن در این شــهر  رنــج و عذاب مردم ســا
بی تفاوتــی  و  بی توجهــی  و  مســافران  و 
را  این مشکالت  رفع  به  مربوطه  مســئولین 

است. ساخته  نمایان 
از شــروع همه گیری کرونا بیش از یک سال و 
اندی گذشــت و تبدیل شدن شهر جدید گلبهار 
بــه شهرســتان بارقه های امید و شــادمانی را 
در دل ســاکنین گلبهار شــکوفا کرد اما در عمل 
خدمات شــهری و خصوصا خدمــات حمل و 
نقل برون شــهری با توجــه به نیاز دائمی رفت 
و آمد تعدادی از شــهروندان گلبهار به مشــهد 
و بلعکــس تقریبا هیچ اتفــاق مهم و بهبودی 

خاصی رخ نداده است.
از پایان ســال 1399 حداقل دو مرحله به کرایه  
مسافربرهای شخصی گلبهار اضافه شده است.
سوال: پس از این همه سال از شروع مسکونی 
شــدن گلبهار، متولی این مسافربرهای شخصی 

کیست؟
آیا یک بار برای همیشه نباید این معضل توسط 

ارگان های مسئول حل وفصل شود؟
در این میان هربار تردد ساکنین فهیم و مظلوم 
گلبهار به مشــهد و بلعکس توام با اســترس و 

اکثرا با عذاب همراه بوده است 
مشــخص نبودن هویت افــراد )رانندگان( و 
نابسامانی در مبالغ دریافتی کرایه ها و سلیقه ای 
بودن اخذ مبالغ کرایه ها، درگیری لفظی دائمی 
مسافران با رانندگان بر سر مبالغ کرایه، نداشتن 
امنیــت جانی به دلیل ســرعت های غیر مجاز 
برخــی از این راننــدگان در جاده، متاســفانه 
حتی بــدون نظارت و کنترل راهنمایی رانندگی 
گلبهــار و گاهی بــدون حتی داشــتن بیمه ی 
به مسافرکشی می کنند. اقدام  اتومبیل هایشان 
 در این میان جان و مال مســافران و ساکنین 
گلبهــار در معرض خطر اســت چــون نظارتی 

وجود ندارد.
 جالب تر آنکه مکان تجمع این مســافربرهای 
شــخصی که قطعا انسان های خدمت گذار  و 
درســت کار و زحمتکشــی نیز در میان آن ها 
وجود دارد بــا دکه دائمی پلیــس راهنمایی 
رانندگی گلبهار بیش از چندین قدم نیســت، 

جای تاســف اســت در حالی کــه در چناران 
بحــث فاصله گذاری به خوبــی و با دقت در 
چند ماه گذشــته این امور مدیریت شــده )با 
ســوار کردن 2 سرنشین در داخل صندلی های 
عقــب خودروهــای تاکســی برون شــهری 
چنــاران( و به خوبی پروتکل های بهداشــتی 
رعایت می شــود اما در طول یک سال و چند 
ماه از شــروع ویروس مرگبار کرونا، حتی یکبار 
هم شــاهد رعایت این پروتکل های بهداشتی 
و رعایت تعداد مســافر توســط مسافربرهای 
شــخصی نابسامان گلبهار به مشهد و بلعکس 

نبوده ایم.
کنون وقت آن رســیده و البته دیر نیز هست  ا
کــه ارگان های ذیربط گلبهار با شناســنامه دار 
کــردن قانونی و رســمی این مســافربرهای 
شخصی گلبهار، گامی در خور ارتقاء شهرستان 
گلبهار برداشــته و جلوی ایــن بی نظمی ها و 
ســلیقه ای عمل کردن هــای مغایر با قانون در 
تــردد مســافرکش های شــخصی گلبهار و با 
مدیریــت کردن این خدمــات و نه حذف آن 

شود. گرفته 
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کالم مردم

نوید ابراهیم نژاد | شهروند خبرنگار

کالم تازه | چند ســالی می شود که در شهرهای 
چناران و گلبهار چندین فروشگاه  زنجیره ای با سرمایه 
گذاری های قابل توجه و با اخذ مجوزهای الزم افتتاح 
گردیده انــد. اقدامی که در نوع خود می توانســت 
جلــوه ای از توســعه و فراهم نمودن رفاه نســبی 
شهروندان را در پی داشته باشد اما به نظر می رسد با 
افزایش این فروشگاه ها، امکان رقابت برای واحدهای 

صنفی خرده فروش از آنان سلب شده است.
در این میان اما، مشــوق هایی همچون تخفیفات 
ویــژه و خاص، ارائه اقالم تنظیم بــازار، بهره مندی 
از امکان تبلیغات گســترده تلویزیونی و .... سبب 
استقبال شــهروندان از این فروشــگاه ها گردید و 
بالطبع کسبه خرده فروش با سرمایه اندک را که توان 
رقابت با این فروشــگاه های زنجیره ای را نداشتند با 
چالش هایی جدی مواجه کرد. چالش هایی همچون 
اخراج نیروهای شاغل در سوپرمارکت ها و در نهایت 
تعطیلــی تعدادی از این واحدهای صنفی و افزوده 

شدن به آمار بیکاران شهر
برای بررسی بیشــتر ابعاد حضور فروشگاه های 
زنجیــره ای در شــهرهای چنــاران و گلبهار طی 
گزارشــی به بررسی زوایای مختلف این موضوع 
پرداختیم. با گزارش اختصاصی کالم تازه همراه 

باشید.
گالیه های شــدید بعضــی از واحدهای 

فروش خرده  صنفی 
صاحب یکی از واحدهای خرده فروش مســتقر 
در شــهر چناران بما گفت: بیــش از 1500 کارگر در 
2 هزار واحد صنفی ُخرد و ســوپر مارکت در سطح 
شــهرهای چناران و گلبهار مشغول به کار هستند 
که خانواده های آن ها از این محل نان می خورند 
و امرار معاش می کنند. با افزایش فروشــگاه های 
زنجیره ای، عمال شاهد بیکاری و تعطیلی واحدهای 
خرده فروش و سوپر مارکت ها هستیم. با این روند 
افزایشی فروشگاه های زنجیره ای تکلیف واحدهای 

صنفی خرده فروش چه خواهد شد؟ 
صاحب یکی دیگر از مغازه های خرده فروش مواد 
غذایی در چناران نیز با ابراز گالیه شدید از افزایش 
این فروشــگاه ها در  این شــهر گفت: به سختی 
سرمایه ای جور کرده و این مغازه را راه اندازی کردم. 
معیشــت و نان خانواده ی چهار نفره ام از همین 
مکان تامین می شود. دو کارگر نیز دارم که آنها نیز 
متاهل هستند و نان آور خانه، یعنی مسئولین و 
متولیان امر نمی دانند که این فروشگاه ها با غولی 
از سرمایه و رانتی که در اختیار دارند باعث نان بری 
از ما واحدهای خرده فروش شــده اند؟ دردمان را 
به که بگوئیم؟ هفته پیش مجبور شــدم یکی از 
کارگرانم را بعلت درآمد کم عذرش را بخواهم. بخدا 
ما اینجا هم عوارض میدهیم هم مالیات. هم اجاره 
میدهیم هم خرج خانه! چرا دولت و مســئولین 
فکری به حال ماها نمی کنند؟ چه دســتی در کار 

است که با حمایت از یک عده سرمایه دار، کمر به 
نابودی مشاغلی مثل ما زده است؟

صاحب یکــی از واحدهای خرده فروش در گلبهار 
حرف هایش از جنس دیگری است او به موضوع 
رسیدگی به تخلفات این فروشگاه ها اشاره می کند 
و مدعی می شــود: در حالی که بازرسین اتحادیه، 
اتاق اصناف و اداره صمت شهرستان، گاه و بی گاه 
از مغازه های ســوپرمارکت سطح شهر بازدید و در 
صورت مشاهده تخلف، به اداره تعزیرات چناران 
معرفی و برخورد قانونی با آنان صورت می پذیرد، 
امــا جالب اســت بدانید اداره تعزیــرات چناران 
در صــورت بــروز تخلف احتمالــی از جانب این 
فروشگاه ها حق رسیدگی به آن ها را ندارد و حتی 
به تخلفات این فروشگاه ها نیز در تهران رسیدگی 
می شود. چه کسانی حامی این فروشگاه ها هستند 
که اینها بنوعی از این حق برخوردارند. این سئوال 
همیشــه ذهن مرا درگیر نموده که چه قانونی و 
بر چه اساســی حــق رســیدگی تعزیراتی جرایم 
احتمالی این فروشــگاه ها را از چناران سلب و به 
اداره تعزیرات تهران واگذار نموده است؟ تخلف در 
اینجا صورت گرفته، رسیدگی در تهران انجام شود؟ 

چرا و به چه علت؟  
صاحب یکی دیگر از سوپرمارکت های شهر گلبهار 
گفت: مجوز این همه فروشــگاه زنجیره ای را چه 
دســتگاهی می دهد که از تمام امکانات این شهر 
استفاده می کنند اما درآمدشان نیز به تهران منتقل 
می شــود. درآمدشــان بصورت مستقیم از طریق 
کارت خوان های شان به حسابی در تهران واریز می 
شود و مالیاتی را هم در اینجا پرداخت نمی کنند و 

تنها پول و منابع شهرمان را خارج می  نند.
گالیه هــای واحدهای صنفی خرده فروش از ازدیاد 
فروشگاه های زنجیره ای در سطح شهرهای چناران 
و گلبهار بقدری زیاد بود که اگر نگران کمبود فضای 
کارکتری صفحه نبودیم حتما همه آن ها را منعکس 
می کردیم. برای بررســی بیشــتر زوایای حضور و 
افزایش این فروشــگاه ها در سطح این دو شهر به 
سراغ مسئولین مربوطه رفتیم تا نظرات آن ها را نیز 

جویا شویم.
زنجیره ای چگونه شــکل  فروشــگاه های 

می گیرند؟
رئیس اداره صمت شهرســتان های گلبهار و چناران 
بما گفت: فروشگاه های زنجیره ای در شهرستان های 
مختلف ســطح کشــور دارای شعباتی هستند که 
مجوزشان به شکل متمرکز در تهران صادر می شود. 
به تبع کشوری بودن مجوز فروشگاه های زنجیره ای، 
تامین و نرخ گذاری کاالهایشان به صورت کشوری 
و با نظارتی که در حوزه ســازمان حمایت از مصرف 
کنندگان و تولید کنندگان در تهران وجود دارد صورت 
می گیرد. توزیع اقالمشان نیز به صورت متمرکز در 

سطح کشور انجام می شود.
مقدم در خصوص رسیدگی به تخلفات احتمالی 

این فروشگاه ها نیز گفت: نظارت بر فروشگاه های 
زنجیره ای بــر عهده اتاق اصناف و اداره صنعت، 
معدن و تجارت شهرســتان است. طبق آخرین 
بخشنامه اعالم شده از طرف وزارتخانه، در صورت 
کشــف تخلف، موضوع به ســازمان حمایت در 
تهران انتقال و پس از بررسی در آنجا، نتیجه به 

ما اعالم می شود.
از وی در رابطــه بــا نحوه اعمــال تخفیف های 
فروشگاه های زنجیره ای سوال کردم و او در پاسخ 
گفت: تخفیفات و حراجی هایی که در فروشگاه های 
زنجیره ای صورت می گیرد با اخذ مجوز کشــوری 
در تهران، اعمال می شــود و مجوز اخذ شده باید 
در صورت مراجعه بازرســین ما، به رویت بازرسین 
برسد در غیر این صورت تخلف محسوب شده و ما 

وظیفه داریم این تخلف را منعکس کنیم.
رئیــس اداره صمت گلبهار و چناران ادامه داد: 
درصد ســود برای کاالهــای مختلف، متفاوت 
اســت. حداقل سود 7 درصد اســت و بسته 
به نــوع کاال تــا 20 درصد افزایــش می یابد. 
فروشگاه های زنجیره ای نیز از سود کاال تخفیف 

را لحاظ می کنند.
مقدم بــا بیان این که واحدهــای خرده فروش 
ســنتی در رقابت با این فروشگاه ها، طبیعتا در 
جهت بروز و مدرن کــردن امکانات مغازه خود 
تالش خواهند نمــود تصریح کرد: ایجاد چنین 
فروشــگاه هایی در شهرســتان های کوچک تــر 
می تواند بهتر از مرکز اســتان باشد. واحد های 
صنفی خرده پا باید مواردی همچون استفاده از 
دســتگاه کارت خوان و دستگاه مخصوص برای 
صدور فاکتور که در فروشــگاه های بزرگ وجود 
دارنــد را بــه روند کاری خود اضافــه کنند. این 
واحدها به نحوی توسط مشتری با هم مقایسه 
می شــوند و خریدار تمایل دارد از یک فروشگاه 
شــیک خرید کند. به نظر می رسد این سیاستی 
از طــرف دولت بوده تا با ایجاد فروشــگاه های 
زنجیره ای، سایر واحدهای صنفی هم به سمت 
مدرن شدن رفته و بازار از شکل سنتی خود خارج 
شود. در سطح کشــور، با چنین سیاستی مجوز 
می دهند ولی ما صدور پروانه کسب را همچنان 

به همان روال قبلی انجام می دهیم.

وی ادامه داد: صدور فاکتور در فروشگاه های زنجیره ای 
از طریق دستگاه الزامی است و تاکید و توصیه ما نیز 
به واحدهای صنفی در سطح شهرستان این است که 
فاکتور فروش را مثل فروشگاه های بزرگ با صندوق 
مکانیزه صادر کرده و به مشــتری تحویل دهند. در 
خصوص خروج درآمدهای این فروشگاه ها نیز باید 
گفت که این یک گردش مالی کشوری است و نباید 

در خصوص آن جزیره ای فکر کرد. 
ابهام در میزان تخفیف های اعمال شده در 

فروشگاه های زنجیره ای
رئیس اتاق اصناف شهرستان های گلبهار و چناران 
هــم از تاثیرات منفی حضور این فروشــگاه ها بر 
واحدهای صنفی خــرده فروش گالیه می کند. او 
بما گفت: سود متعلقه به واحدهای خرده فروش 
مشــخص است اما متاســفانه در فروشگاه های 
زنجیــره ای بــا پدیده »فریب مشــتری« مواجه 
هســتیم. آن هم بتوسط ســفارش و رانتی که با 
تولید کننده برقرار نموده اند قیمت های متفاوتی 
بر روی کاالها درج می شود که از سود آن می توانند 
تا 40 درصد تخفیــف لحاظ کنند. در قانون نظام 
صنفی درصد ســود اجناس برای عرضه کننده کاال 
مشــخص شده، چگونه است که این فروشگاه ها 
قادر هســتند این میزان تخفیف آن هم نه از اصل 

قیمت، بلکه از سود اعمال کنند.
ناصر سخی ادامه داد: قبال اتاق اصناف نمی توانست 
در این زمینه ورود پیدا کند و نظارت داشته باشد. 
اما خوشبختانه جدیدا قانونی را مصوب کرده اند 
کــه اتاق اصناف هم قــادر خواهد بود بر عملکرد 
فروشــگاه های زنجیره ای نظارت داشــته باشد و 
بزودی بازرســین اتاق اصناف نظارت خویش را بر 

این فروشگاه ها نیز اعمال خواهند کرد.
گالیه ها ادامه دارد

رییس اتحادیه صنف خواربار، خشکبار و لبنیات 
شهرســتان های چنــاران و گلبهار نیــز با گالیه 
فراوان از ازدیاد این فروشــگاه ها در سطح این 
شهرســتان ها انتقاد می کند. او نیز مثل رئیس 
اتاق اصناف شهرستان از سیاست اعمال »فریب 
مشتری« در این فروشــگاه ها سخن می گوید. 
او بما گفت: گویا فروشــگاه های زنجیره ای این 
سیاست آزار دهنده را در پیش گرفته اند. می توان 
این را به اثبات رســاند که قیمت مصرف کننده 
یک کاال در یک واحد صنفی خرده، با تاریخ تولید 
یکسان، با کاالیی که در ویترین این فروشگاه ها 
وجود دارد بالغ بر 20 الی 30  درصد تفاوت داشته 
باشد و در فروشگاه های زنجیره ای قیمت مصرف 
کننده باالتر از عرف بازار اســت اما بنظر می رسد 
این فروشگاه ها توانسته اند با تبیلغات فراوان و 
اعمال قرعه کشــی های فصلی و ... مشتریان را 

بسوی خویش جلب نمایند.
حسینی تشریح کرد: در قانون نظام صنفی برای 
گرانفروشــی مجازاتی تعیین شــده و اگر کسی 

بخواهد کاالیی را گران تر از قیمت درج شــده بر 
روی محصول بفروشــد متخلف شناخته خواهد 
شد. گویا فروشگاه های زنجیره ای از این موضوع 
سوءاســتفاده کرده و در جهت باال بردن درصد 
سود خویش، با درخواســت از تولید کننده، به 
منظور چاپ قیمت دلخواه بر روی کاالها، ســود 
مدنظر خویش را کســب می نمایند. سئوال ما 
اکنون از متولیان امر این است که آیا بر عملکرد 
تولید کننده ها نظارتی وجود دارد که قیمت یک 
کاال با 2 قیمت متفاوت بر روی یک کاالی یکسان 

درج نشود؟
رییس اتحادیه صنف خواربار، خشــکبار و لبنیات 
شهرســتان های چناران و گلبهار از این موضوع هم 
گالیه می کند که توزیع کاالهای تنظیم بازار که اتفاقا 
باعث رونق کسب و کارهای خرده پا می شود، بجای 
اینکه به واحدهای صنفی خرده فروش سپرده شود 
به فروشــگاه های زنجیره ای داده می شود. حسینی 
این را هم می گوید که چنانچه در کارگروه تنظیم بازار 
هر شهرستان، به استفاده از فروشگاه های زنجیره ای 
بخاطر محیط بزرگشان و در نتیجه جلوگیری از ایجاد 
صف های طوالنی و پیشــگیری از شیوع کرونا نیاز 
باشد، از این فروشگاه ها برای توزیع کاالهای تنظیم 

بازار استفاده خواهد شد. 
حســینی ادامه داد: این طور که به نظر می رسد 
فروشــگاه های زنجیــره ای از طــرف تهــران و 
مســئولین حمایت می شوند و تحت نظر هیچ 
اداره ای نیستند. هیچ کدام از اداره های تعزیرات، 
بهداشــت و نظارت نمی توانند در کار این نوع 
فروشگاه ها دخالتی داشته باشند و اجازه بازرسی 

به مسئولین اتحادیه ما هم داده نمی شود.
پروانه های کسبی که باطل نمی شوند

نایب رئیس اتحادیه صنف خواربار، خشــکبار و 
لبنیات شهرستان های چناران و گلبهار نیز در گفت 
و گو با کالم تازه گفت: در شهرستان های چناران و 
گلبهار 2 هزار خواربار فروشی وجود دارد که با وجود 
10 فروشگاه زنجیره ای در سطح این شهرستان ها به 
صورت روزانه شاهد افزایش ابطال پروانه کسب در 

این حوزه هستیم. 
رمضانی ادامه داد: آیا سیاســت دولت این است 
که مردم بیکار شــوند؟ مگر نه این است که دولت 
به دنبال اشــتغال زایی اســت، اما آیــا با وجود 
سیاست کالن کشوری برای افزایش فروشگاه های 
زنجیره ای، خرده فروش ها قــادر خواهند بود به 
کســب وکار بپردازند؟ برای مغازه های خرده پایی 
که بر اثر اعمال این تصمیمات در شــهرهایی مثل 
چنــاران و گلبهار تعطیل می شــوند چه تدبیری 
اندیشیده شده؟ مگر هزینه های زندگی کاسبان از 
همین طریق تامین نمی شود؟ استفاده از چنین 
سیاستی برای کشــوری خوب است که وضعیت 
اقتصادی اش در حالت طبیعی باشــد و به افراد 

ضعیف تر جامعه آسیبی وارد نشود.

آیافروشگاههایزنجیرهای
درحالنانُبریازواحدهای
صنفیخردهفروشهستند؟

کالمتازهبررسیمیکند؛

ردیف
 

 دستگاه اجرایی مرتبط متن مصوبه
مهلت 
 اقدام 

واحدهای تولیدی  برای گازرسانی به منطقه گروه مشتمل بر هفت روستای فاقد گاز رادکان و واحد های صنعتی و تولیدی مستقر در منطقه، آخرین آمار جمعیتی و 31
اخذ مجوز گازرسانی با  و صنعتی ظرف دو هفته توسط فرمانداری به شرکت گاز استان ارسال و متعاقب آن شرکت گاز ضمن بررسی و انجام مطالعات در زمینه 

 یگیری و اقدام بعمل آورد.پهمراهی نماینده محترم شهرستان در مجلس شورای اسالمی ظرف مدت سه ماه 

 استانداری 
 شرکت گاز استان 

 فرمانداری
 سه ماه

اعتبار و تکمیل احداث بندهای سنگی گابیونی حوزه سوهان  به منظور کنترل سیل و رسوب، مقرر شد اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان در خصوص تامین  32
 منابع طبیعی و آبخیزداری استان  میلیون ریال از محل اعتبارات ملی اقدام و تا دهه فجر سال جاری به بهره برداری برساند.  4500با اعتبار معادل 

دهه فجر 
 سال جاری 

ایین دست مقرر شد اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری در خصوص تامین اعتبار بندسنگی مالتی روستای بهمن جان از  پبه منظور کنترل سیل و تغذیه منابع آبی  33
 میلیون ریال اقدام و تا دهه فجر سال جاری به بهره برداری برساند. 4500محل اعتبارات ملی با اعتبار معادل 

 آبخیزداری استان  منابع طبیعی و
دهه فجر 
 سال جاری 

میلیون ریال جهت مطالعات مشارکت مردمی حوزه رادکان از محل اعتبارات آبخیزداری    1000ایین دست مقرر شد اعتبار پبه منظور کنترل سیل و تغذیه منابع آبی  34
 منابع طبیعی و آبخیزداری استان  ایان سال اقدام گردد. پتا  1400در سال 

ایان سال  پ
1400 

آبخیزداری استان در خصوص تامین اعتبار و احداث بندهای خاکی حوزه درز آب شهر سیدآباد  به منظور کنترل سیل و رسوب، مقرر شد اداره کل منابع طبیعی و  35
 میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی اقدام و تا دهه فجر سال جاری به بهره برداری برساند. 10با اعتبار معادل 

 منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
دهه فجر 
 سال جاری 

یهی کشاورزی استان در اسرع وقت نسبت به انجام مطالعه و احداث مجتمع دامداری با همکاری شورای اسالمی و شهرداری سیدآباد اقدام نماید. بداداره کل جهاد  36
یرساخت ها  ز است در صورت تامین زمین و طرح مصوب مبلغ ده میلیارد ریال توسط استانداری و الباقی از محل منابع ملی جهاد کشاورزی استان برای تامین

 مساعدت خواهد شد.

 شهرداری سیدآباد، ، استانداری
سازمان مدیریت و  ، جهاد کشاورزی

 برنامه ریزی

در اسرع 
 وقت 

انی استانداری به شهرداری چناران  مبلغ بیست میلیارد ریال جهت طرح های عمران شهری )بهسازی و آسفالت معابر( مورد تایید معاونت هماهنگی امور عمر 37
 مساعدت شود. 

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
در اسرع 

 وقت 

 یک هفته  جهاد کشاورزی استان  تن نهاده دامی عالوه بر سهمیه شهرستان ظرف یک هفته توسط جهاد کشاورزی استان مساعدت شود.  300 38

نماینده شرکت ساخت و  ،  استانداری یگیری جدل بعمل آید.پبرای آزادسازی و تملک اراضی مسیر قطار شهری گلبهار به چناران مکاتبات الزم با وزارت راه و شهرسازی و  39
،  زیربناهای حمل و نقل کشور توسعه

 استان راه و شهرسازی 

در اسرع 
 وقت 

اداره کل راهداری و حمل  ، شهرداری بهشت رضوان( با مشارکت دستگاه های ذی ربط بهسازی و زیباسازی انجام شود. –مسیر زندان )از چهارراه رادکان  40
 جاده ای   و نقل

 1400اسفند 

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی  ایان سال مالی بهره برداری شود.پاعتبارات در سال جاری تکمیل و تا  %100ژوهشکده قرآنی با تخصیص پمرکز  41
 اداره کل راه و شهرسازی 

ایان سال  پ
 جاری 

یگیری حمایت های مالی از طریق وزارتین  پ س از تایید فرمانداری برای پطرح حمایت از زوجین جوان در کانون محبت شهرستان توسط مدیران کانون تهیه و  42
 کشور و ورزش و جوانان به معاونت سیاسی، اجتماعی و امنیتی استانداری ارسال شود. 

 کانون محبت، فرمانداری 
 استانداری معاونت سیاسی 

 یک ماه 

های راکد و نیمه تمام، عناوین و فرصت های  روژه پ یوند بین سرمایه گذاران و متقاضیان تامین مالی مقرر شد فرمانداری شهرستان فهرست پبا عنایت به ضرورت  43
ای از مطالعات طرح، در اختیار مرکز خدمات سرمایه گذاری استان قرار دهد و مرکز سرمایه گذاری جدید شهرستان منطبق بر مزیت های نسبی به انضمام خالصه

روژه ها به متقاضیان سرمایه گذاری داخلی و خارجی با  پنسبت به معرفی س از بررسی کارشناسی ابعاد اقتصادی فرصت ها پ خدمات سرمایه گذاری مکلف است 
 بهره گیری از کلیه ظرفیت های اطالع رسانی خود اقدام نماید.

،  مرکز خدمات سرمایه گذاری استان
 فرمانداری چناران 

 سه ماه

شتیبانی و مانع  پیرو تصمیمات اتخاذ شده در ستاد راهبردی پسازی آنها واحد صنعتی معدنی غیرفعال در شهرستان و ضرورت فعال  11با عنایت به وجود تعداد  44
شنهادات عملیاتی را جهت  ی پزدایی از تولید مقرر شد جلسات تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان نسبت به بررسی کارشناسی مشکالت و موانع واحدها اقدام و 

 طرح در کارگروه تسهیل استان و تصمیم گیری آن اقدام نماید.  

 فرمانداری چناران 
 سازمان صمت استان 

 یک ماه 

های بخش کشاورزی مقرر شد جهاد کشاورزی شهرستان به تفکیک نام واحد  با عنایت به درخواست جهاد کشاورزی شهرستان در خصوص موضوعات امهال وام  45
ع تولید استان و  نمیزان تولید و مسائل مشکالت واحدها ظرف یک هفته آتی گزارش آن را به استان منعکس و استان مراتب را از طریق کارگروه تسهیل و رفع موا

 یگیری قرار دهند.پیا مرکز مورد 

 جهاد کشاورزی 
 فرمانداری چناران 

 دو ماه

س  پ مساعدت مقرر شد میزان سرمایه در گردش و ثابت مورد نیاز واحدهای بخش کشاورزی بصورت دقیق و کارشناسی توسط فرماندار شهرستان تعیین و حداکثر   46
 ذیرد. پاز بررسی توسط جهاد کشاورزی و شورای هماهنگی بانک ها از طریق کارگروه تسهیل استان صورت 

دبیر شورای  ، جهاد کشاورزی
 استان  هایگی بانک هماهن

 دو ماه

والد آذرماهان و سایر واحدهای تولیدی شهرک صنعتی چناران مقرر شد  پاسارگاد و پدر ارتباط با موضوع تامین برق مورد نیاز واحدهای تولیدی همگرصنعت فوالد  47
 مدیریت نمایند. شرکت شهرک های صنعتی استان با توجه به امکانات برق در اختیار، شرایط موجود را 

دستگاه  همچنین کمبود برق در شرایط موجود طرح های توسعه در دست اقدام در جلسه توسعه شهرک های صنعتی استان در محضر استاندار محترم با حضور 
 های اجرایی مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد. 

 شرکت شهرک های صنعتی 
شرکت توزیع نیروی برق  ، استان 

 منطقه ای استان شرکت برق ، استان 
 یک ماه 

یشرفت فیزیکی طرح مزبور و ضرورت تامین آب مجتمع مقرر شد در صورت خرید چاه آب کشاورزی توسط متقاضی،  پمجتمع دامداری مصدق خندان: با توجه ببه  48
 انتقال آب به محل مجتمع از طرف آب منطقه ای استان مورد مساعدت الزم قرار گیرد.

 استان شرکت آب منطقه ای 
در اسرع 

 وقت 

ایم در  مقرر شد جلسه ای در خصوص مصوبات کارگروه تسهیل که تا کنون طی یک سال گذشته برای تامین برق واحدهای مستقر در شهرک های صنعتی داشته  49
 استانداری بررسی و تصمیم گیری شود.جلسه ای با حضور مدیران برق و شرکت شهرک های صنعتی با ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی 

 معاونت هماهنگی اموراقتصادی 
 شرکت برق منطقه ای استان 
 شرکت شهرک های صنعتی 

 یک ماه 

مگاوات   132پست  یبرا یزیبه برنامه ر تی چناران و با عنا  یدر شهرک صنعت ماندهیمگاوات برق باق  11استان در خصوص  یصنعت یمقرر شد شرکت شهرک ها 50
 گردد. یریگ  میتصم  یمتقاض یواحدها نیجهت تام 

شهرستان    یزیبرنامه ر  تهیاستان و با مساعدت کم  یصنعت یچناران با مشارکت شرکت شهرک ها یمقرر شد موضوع رفع مشکل تلفن شهرک صنعت نیهمچن
 انجام شود. 

 ماه  کی استان  یصنعت یشرکت شهرک ها

 عالیس: مقرر شد حداکثر طی ماه آتی به اداره کل راه و شهرسازی ضمن اخذ استعالمات الزم از دستگاه دهکده سالمت  51
 های اجرایی مرتبط، موضوع را در کارگروه امور زیربنایی مطرح و تعیین تکلیف نماید.

هرسازی موضوع واگذاری و طی فرآیندهای قانونی مرتبط حداکثر  همچنین با توجه به تحویل عرصه های مربوطه توسط اداره کل منابع طبیعی به اداره کل راه و ش
   ذیرد.پماه آتی صورت  2طی 

 اداره کل راه و شهرسازی استان 
 اداره کل منابع طبیعی استان 

 معاونت هماهنگی امور عمرانی 
 استانداری 

 یک ماه 

استان در تحویل اراضی منیژان )که در حریم شهر چناران می باشد( و اعالم آن به اداره کل  زمین منیژان عالیس: با عنایت به نظر مساعد اداره کل منابع طبیعی  52
هفته به دبیرخانه   3راه و شهرسازی استان مقرر شد با فوریت اداره کل راه و شهرسازی استان نسبت به موضوع رسیدگی و اقدام الزم بعمل آید و گزارش آن ظرف  

 د استان ارائه گردد.کارگروه تسهیل و رفع موانع تولی

 
 اداره کل راه و شهرسازی استان 

 دو هفته

تسهیل با نظر   برودت صنعت افق: مقرر شد موضوع مشکالت تامین اجتماعی و مالیاتی شرکت در گروه کاری امورمالیاتی و تامین اجتماعی و گمرک ذیل کارگروه 53
 مساعد بررسی شود.

 دو هفته سازمان صمت استان 

مگاوات اقدام   5مگاوات فعلی و در آینده تا  3.5ست گلبهار نسبت به تامین برق مجتمع تا  پخمیر مایه رضوی: مقرر شد شرکت توزیع نیروی برق استان از محل  54
 نماید. 

 یک ماه  شرکت توزیع نیروی برق استان 

 شرکت آب منطقه ای استان  اجرای مصوبه قبلی اقدام نموده و گزارش آن به دبیرخانه کارگروه اعالم نمایند. قند چناران: مقرر شد شرکت آب منطقه ای استان ظرف یک هفته نسبت به  55
 سازمان صمت استان 

 یک هفته 

بانک آینده و  مقرر گردید در خصوص مشکل ارزی شرکت فوالد بارثاوا و همگر صنعت توس جلسه ای با حضور کارشناسان شورای هماهنگی بانک ها، بانک رفاه،  56
 نمایندگان دو شرکت در محل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری برگزار و نتیجه جهت بررسی به جلسه آتی کارگروه تسهیل ارائه شود.

دفتر هماهنگی امور اقتصادی  
 استانداری 

 دو هفته

نمایندگان دفتر سرمیه گذاری و اشتغال استانداری بررسی و تصمیم گیری  روتئین با محوریت مرکز جذب سرمایه گذاری استان و حضور پمقرر شد طرح شهر  57
 شود.

،  دفتر سرمایه گذاری و اشتغال استانداری
 گذاری مرکز جذب سرمایه 

 دو هفته

 یک هفته  استان شرکت شهرک های صنعتی  متقاضی مطرح و تصمیم گیری شود. شهرک های صنعتی با حضور  شرکت راه نو: در خصوص استفاده از فشار گاز و آب جهت تولید برق مقرر شد موضوع در شرکت  58

مصوبات سفر استاندار خراسان رضوی به شهرستان چناران
قصه پرغصه حمل و نقل برون شهری گلبهار
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کالم تازه - ســپیده نقدی | فاطمه 
حامدابریشــم تاب، متولد سال ۱۳۵۸ 
اســت و تحصیل کرده رشــته روان 
شناسی. در کارنامه کاری او ۱۹ سال سابقه 
کار در فرمانداری مشهد با عنوان مشاور 
امور بانوان و خانواده بچشم می خورد او 
همچنین حدود دو سال فعالیت در دفتر 
سیاسی، اجتماعی فرمانداری مشهد را 
تجربه نموده اســت. وی اولین بانویی 
بــود که در تاریخ ســیزدهم بهمن ماه 
سال گذشته توانست سمت بخشدار 
مرکــزی  گلبهار را از آن خود کند. اکنون 
پس از گذشت 8 ماه از شروع فعالیتش، 
بمنظور جویا شدن از عملکرد وی در این 
مدت بســراغش رفتم و با او به گفتگو 
نشســتم. آنچه در ادامــه می خوانید 

حاصل این گفتگوست. 
بخشدار مرکزی گلبهار سفر استاندار به 
شهرســتان گلبهار و حضور در بخش 
مرکــزی را مایــه خیر و برکــت برای 
مــردم این منطقه دانســت و خاطر 
نشــان کرد: از برکات حضور استاندار 
محترم خراســان رضوی، تصمیمات و 
دستورهای خوبی بود که از جانب وی 

به نفع مردم صادر شد.
بخشدار مرکزی گلبهار بیان کرد: در شروع 
فعالیت، بمنظور بررسی و آسیب شناسی 
مشکالت روستاها، بازدیدها و نشست هایی 
با دهیاران واعضای شورای پنجم و ششم، 
به صورت روستا به روستا را شروع نموده و 
تمام تالشم را بر این موضوع متمرکز نمودم 
که مشکالت را شناسی و طبقه  بندی کرده 
و با راهنمایی های فرماندار محترم گلبهار بر 
اساس اولویت، جهت حل آن ها اقدام کنیم.

فاطمه حامدابریشــم تاب اظهار کرد: 
با توجه به اینکه گلبهار پتانســیل های 
و  دامداری، کشــاورزی  گردشــگری، 
فرصت های شغلی بسیار خوبی دارد، 
خوشبختانه شاهد مهاجرت معکوسی 
هســتیم که از شهر به روستاها در حال 
انجام است. خدا را شاکر هستیم که بر 
اســاس آخرین سرشماری رسمی سال 
۹۵، حتی روســتاهایی که برای مدتی 
سکنه زیادی نداشته است تعداد افراد 
ســاکن در آن افزایش پیدا کرده است. 
اکنون می بایست با برنامه ریزی درست، 
بمنظور ارائه خدمات مورد نیاز مردم و 
نگاه جدی به مقوله اشتغال، توانمان را 
در جهت افزایش مهاجرت معکوس در 

روستاهای بخش مرکزی بکار ببریم.
فاطمه حامد به خشک سالی و کمبود 
آب سال گذشته که مشکالتی را برای 
کشــاورزان و دامــداران فراهم کرده 
بود اشــاره کرده و گفــت: با برگزاری 
جلسات متعدد با اداره آب و فاضالب 
شهرستان گلبهار و با حضور دهیاران و 
شوراها، مسائل و مشکالت روستاها را 
در حوزه آب، بصورت روستا به روستا 
پیگیری کردیم تا توانستیم بحران آب 

را در تابستان مدیریت کنیم.
بخشــدار مرکزی گلبهار اشتغالزایی در 
روســتاها را از الویت های برنامه های 
خویش دانســت و گفت: با شناسایی 
پتانسیل های منطقه در زمینه اشتغال، 
طی جلســات مختلفی با رییس اتاق 
کار آفرینی کشور، مدیر عامل روستا بازار 
و مدیــر کل دفتر امور بانوان، در جهت 
بررسی و برنامه ریزی فرصت های شغلی 
روســتائیان و علی الخصــوص بانوان 
روستایی تالش نمودیم تا فرصت های 
شغلی جدید را در روستاها ایجاد نماییم 
که این امر نیاز بــه زمان و همکاری و 
تعامل همه ی دســتگاه ها دارد. در این 
خصوص نیز جلســاتی را با روســای 

کمیته امداد امام خمینی)ره( و بهزیستی 
شهرستان برگزار نمودیم.

فاطمه حامد ادامه داد: هدف ما در بخش 
مرکــزی گلبهار، حمایــت از کارآفرین ها 
می باشــد. معتقدم هرجا که کارآفرینی 
حضور داشته باشد عالوه بر فکر و ایده ی 
نو، مشــکل اشتغال را حل کرده و باعث 

آبادانی منطقه نیز خواهد شد.
حامــد در ادامه با تاکیــد بر حضور و 
جذب ســرمایه گذاران در این منطقه 
گفــت: در مرحلــه اول بایــد بتوانیم 
پتانسیل های منطقه را به منظور جذب 
سرمایه گذاران معرفی نموده در مرحله 
بعد آموزش های خاص به کشــاورزان 
منطقه ارائه شود. مسئله این است که 
شاید ما بلد نیستیم از نیروی انسانی 
وخدماتی کــه در بخش های مختلف 
در حال ارائه خدمات هستند بدرستی 
اســتفاده کنیم بر این اساس تصمیم 
گرفتیم جلساتی را با کارآفرین هایی که 
در این زمینه فعالیت می کنند داشــته 
باشــیم تا با همکاری و ســابقه خوب 
آن ها بتوانیم از توانمندی های آنان به 
نفع ساکنین روســتاها بهره ببریم.وی 
در ادامه به پروژه های افتتاح شــده در 
هفته دولت اشاره کرد و گفت: در هفته 
دولت پروژه گاز رسانی روستای فتح آباد، 
گلخانه ســبزی و صیفی جات در محل 
روستای درخت سنجد و مجموعه علمی 
و پژوهشی دکتر  سعادتی هم در هفته 
مهارت افتتاح شد و ان شااهلل امیدواریم 
بعد از این هم شاهد افتتاح پروژه های 

مختلف در بخش مرکزی باشیم.
حامد سفر استاندار به شهرستان گلبهار 
و حضور در بخش مرکزی را مایه خیر و 
برکت برای مردم این منطقه دانست و 
خاطر نشان کرد: از برکات حضور استاندار 
محترم خراســان رضوی، تصمیمات و 
دســتورهای خوبی بود کــه در اینجا از 
جانب وی به نفع مردم صادر شد. در سفر 

استاندار محترم مصوب شد که شرکت آب 
منطقه ای استان، نسبت به صدور مجوز 
چاه به جای قنات برای روستاهای سیدآباد 
و خانی آباد ظرف یک هفته بررسی و اقدام 

قانونی الزم را بعمل آورد.
وی ادامه داد: همچنین بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی موظف شد نسبت به 
تکمیل اجرای طرح هادی و بهسازی 
معابر روستاهای چشمه گیالس، قره 
جنگل، گلک، ســیدآباد و خان آباد در 

سال جاری اقدام نماید.
بخشدار مرکزی همچنین از اختصاص 
مبلغ یــک میلیارد ریــال اعتبار برای 
بهسازی مبلمان روســتای سیدآباد با 
هماهنگی فرمانداری به بنیاد مسکن 
انقــالب اســالمی خبــر داد و گفت: 
مصوب گردید که شــرکت گاز استان 
برای گازرسانی به کلیه روستاهای فاقد 
گاز بــاالی 20 خانوار دارای طرح هادی 
و ضوابط تقســیمات کشوری از جمله 
سیدآباد و خان آباد آخرین آمار جمعیتی 
را از فرمانداری اخذ و متعاقب آن ضمن 
بررسی و انجام مطالعات در زمینه اخذ 
مجوز گازرســانی با همراهی نماینده 
محترم شهرســتان در مجلس شورای 
اسالمی و استانداری ظرف مدت شش 

ماه پیگیری و اقدام الزم بعمل آورد.
فاطمه حامد در پایــان تصریح کرد: در 
خصوص احــداث گلخانه10هکتاری در 
اراضی چشمه گیالس مقرر شد مجری 
جناب آقای مظلوم نســبت بــه ارائه 
موقعیــت محل اجرای طرح بــه اداره 
جهاد کشاورزی با توجه به اخذ مجوزات 
انجام شده اقدام نماید و متعاقباً اداره کل 
مذکور ضمن بررســی مطالعات الزم در 
خصوص پرداخت تسهیالت به میزان ۵۰ 
میلیارد ناموت اقدام نماید. از سوی دیگر 
شورای هماهنگی امور بانک ها در جهت 
اختصاص تسهیالت و طرح موضوع در 

کمیته تامین مالی مساعدت نماید

سفر استاندار به روستاها
 مایه خیر و برکت برای مردم بود

بخشدار مرکزی گلبهار در گفتگوی اختصاصی با کالم تازه مطرح کرد؛


