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هی بد ن  ــــا م تو د ر میلیا  1 85
میراث شهرداری و شورای قبل برای شهر چناران

شهردار چناران از انباشت صد و هشتاد و پنج میلیارد ناموت بدهی 
به پیمانکاران و سرمایه گذاران طی ۶ سال گذشته خبر داد و گفت: 
مردم نگران نباشــند، با کار شبانه روزی، روحیه جهادی، صداقت در 

گفتار و عملکرد و اســتفاده از همه ظرفیت های مســئولین شهری، 
اســتانی و کشوری به مردم قول می دهیم که آینده مطلوبی را برای 
شــهر رقم بزنیم...          در صفحــه 8 بخوانید

سرپرست فرمانداری چناران در 
گفتگو با کالم تازه مطرح کرد:

در گفتگوی کالم تازه با سرپرست 
شرکت عمران شهر جدید گلبهار مطرح شد؛

گزارش کالم تازه از وضعیت فعلی 
فرسایش خاک 

گفتگو با پاکبان بازنشسته چنارانی 
که هنوز دست و دلش 
پیش شهر باقی مانده

کالم تازه وضعیت مهاجرت 
روستاییان به شهرها و محرومیت 
زدایی از روستاها را بررسی می کند

آغاز عملیات اجرایی 
آسفالت معابر چناران

تا یک ماه دیگر

ح نهضت ملی مسکن در گلبهار آخرین جزئیات از  اجرای طر

میزان  از  آماری 
در  خاک  فرسایش 

گلبهار  و  چناران 
نیست! موجود 

دریغ از گفتن یک 
خدا قوت از سوی 

مسئوالن!

محرومیت زدایی 
از   روستاها نیاز  به 

تخصیص اعتبار  دارد
33445555
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ســپیده نقدی | در هشــتمین روز از دهه مبارک 
فجــر، پــروژه خط انتقــال فاضالب شــهر گلبهار 
بــه تصفیه خانه واقع در روســتای محســن آباد 
ایــن شهرســتان با حضــور حســین امامی راد 
نماینده مردم چناران، طرقبه شــاندیز و گلبهار در 
مجلس شورای اســالمی، حجت االسالم گنابادی 
زائرین  امور  نژاد معــاون هماهنگی و مدیریــت 
استانداری خراسان رضوی، حجت االسالم غالمی 

امام جمعه، دونــده فرماندار گلبهار و جمعی دیگر 
از مســئولین شهرستان افتتاح شد.

به گزارش کالم تازه، این پروژه که کلنگ آن در سال 
1394 بــه زمین خورده بود، بــا اعتباری بالغ بر 55 

میلیارد ناموت نهایتا امســال به بهره برداری رسید.
در ایــن ســال ها ۵ پیمانکار مختلف در پیشــبرد 
این پــروژه نقــش ایفا کردنــد کــه نهایتا خط 
انتقالــی به طول ۱۱٫۵ کیلومتر افتتاح شــد که به 

گفتــه مســئولین امور آب و فاضالب شهرســتان 
گلبهار، این پــروژه با ظرفیتی برای ۲۸۵ هزار نفر 
ایجاد شــده و حتی در صــورت راه اندازی فاز ۳ 
و ۴ گلبهار، این شــهر درخصــوص دفع و تصفیه 

داشت نخواهد  مشکلی  فاضالب 
در این مراســم، امامی راد نماینده مردم چناران، 
طرقبه، شــاندیر و گلبهار با اشــاره به تحریم های 
به زعم دشــمنان فلج کننده اظهــار کرد: مردم ما 
با ایســتادگی و مقاومت نقشــه های دشمنان را 
نقــش بر آب کردند و مفتخریم پروژه هایی که در 
دهه فجر افتتاح شــده و به بهره برداری می رسد، 

در دوران تحریم محقق شــده است.
وی با اشــاره به توجه و نــگاه ویژه دولت جدید 
بــه توانمندی ها و توانایی های کشــور، از بارقه 
امیــدی که دولت جدید ایجاد کرده ســخن گفت 
و اظهار کرد: راه برون رفت از مشــکالت اقتصادی 

عمل کردن به بیانیه گام دوم انقالب می باشــد.
امامی راد به فرمایــش حضرت آقا در این بیانیه 
گر از ظرفیت همسایگان  اشــاره کرد و یادآور شد ا
اســتفاده کنیم و مــراودات اقتصــادی را با این 
کشورها به سرانجام برســانیم بخش عمده ای از 

است. حل  قابل  ما  مشکالت 
نماینده مجلس شــورای اسالمی  از توجه دولت 
ســیزدهم به حوزه ســالمت تقدیر کرد و گفت: تا 

کســن تولید ویا خریداری  امروز ۱۳۰ میلیون دز وا
شــده که شاهد برکات این امر هستیم و آمار فوت 
شــدگان در روزهای اخیر بسیار کمتر شده است.

کید کرد: با رد شدن از عقبه گذراندن  امامی راد تا
بودجه ۱۴۰۰ و عقبه کرونا شــاهد وضعیت بهتری 
خواهیــم بود و به فرموده حضرت آقا مردم از این 

انتخاب )دولت ســیزدهم( خیر می بینند.
در ادامه دونده فرماندار گلبهار نیز در این مراسم از 
زحمــات دکتر دهقان و دکتر امامی راد جهت تزریق 

اعتبار ملی به این پروژه تقدیر و تشــکر کرد.
فرماندار گلبهــار از لزوم توجه به گام دوم انقالب 
و بحــث تببین انقالب به نســل جوانان ســخن 
گفت و بیان کرد: علیرغم همقســم شدن دشمنان 
انقالب جهت ۴۰ ســاله نشــدن انقالب در آستانه 
۴۳ ســال ایــن انقالب هســتیم و نبایــد اجازه 

داده شود. آن  تحریف 
وی همچنیــن به بودجه ۱۹۲ میلیارد تومانی برای 
۷۵ پروژه اشــاره کرد که ۶۸ پروژه به بهره برداری 
رســیده و ۸ طرح در مرحله کلنگ زنی هســتند و 
کید کرد: بــا همدلی و همافزایی حول  در انتهــا تا
محــور امام جمعه و نماینده مجلس مشــکلی در 
گلبهــار نداریم و دغدغه اصلی شــهر بحث حمل و 
نقل و لزوم توجه به تســریع ســاخت مترو و آزاد 

باشد. می  راه 
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ــــار با اعتباری  ــــهر گلبه پروژه خط انتقال فاضالب ش
55 میلیارد تومان افتتاح شــــد بالــــغ بر 

 مجتبــی جعفری | در یک ماه گذشــته، حجم باالیی از پیام های مخاطبان 
به دســتمان رســید که در خصوص وضعیت طرح نهضت ملی مســکن 
در شهرســتان گلبهار و جزییات آن ســواالتی را مطرح کرده بودند. در این 
خصوص به سراغ سرپرست شرکت عمران شهر جدید گلبهار رفتیم و با او در 
این خصوص به گفتگو پرداختیم. آنچه در ادامه می خوانید حاصل گفتگوی 

ما با »مسعود حاجی بگلو« است:
- چه تعداد واحد برای طرح نهضت ملی مسکن در گلبهار درنظر گرفته شده 

است و برنامه ریزی برای اجرای این طرح بصورت چند ساله است؟ 
۵۰ درصد از ظرفیت طرح نهضت ملی مســکن شــهر مشــهد به استعداد 
۱۱۲ هزار واحد برای شــهرهای جدید بینالود و گلبهار در نظر گرفته شده که 
برنامه ریزی ابالغی ساخت برای گلبهار در هر سال حدود ۱۵ هزار واحد است 

که برنامه چهارساله ۶۰ هزار می باشد.
- کدام مناطق گلبهار برای اجرای این طرح درنظر گرفته شده است؟ 

برای برنامه دوساله تعدادی از این ظرفیت در فاز ۲ )مرکز شهر( پیش بینی 
شــده است که متناسب با ظرفیت پاالیش و متقاضیان موثر و دارای واریز 

وجه پروژه تعریف خواهد شد.
- درخصوص تامین زیرســاخت ها برای احداث ایــن حجم از واحدهای 

مسکونی، چه برنامه ریزی هایی صورت گرفته است؟ 
با دستگاه های خدمات رسان جهت پیش بینی انجام خدمات مکاتبات الزم 
توســط این شــرکت انجام شده و در مصوبات شورای مسکن استان نیز به 

این موضوع تاکید شده است.
-آیا این طرح پیوســت های مختلف از جمله پیوست فرهنگی و اجتماعی 

جهت احداث مسجد، مدرسه و... را دارا می باشد؟ 
طبق قانون تولید مســکن شــیوه نامه مربوطه تاکنون ابالغ نشده است. 
ولیکن این شــرکت به جهت رشــد و توسعه شهر متناسب با استقرار مردم 
در محالت نســبت به انجام برنامه ریزی ساالنه و اجراء ظرفیت های پیش 
بینی شده در طرح جامع و تفضیلی مربوط به فضاهای فرهنگی و اجتماعی 

اقدام می نماید.
- درخصــوص میزان پیش پرداخت اولیه، مبلغ وام، نحوه بازپرداخت وام 

و...  توضیحات الزم را اعالم بفرمایید. 
میزان مبلغ اولیه طبق ضوابط ابالغی ۴۰۰ میلیون ریال میزان وام در حال حاضر 
برای گلبهار 300 میلیون ناموت به ازاء هر واحد است که مقرر است در مصوبات 

شورای پول و اعتبار کشور این مبلغ به ۴۰۰ میلیون ناموت افزایش یابد.
- نحوه انتخاب پیمانکاران مربوطه برای اجرای طرح به چه صورت است؟ 
طبق مصوبات ســفر مقام عالی وزارت به اســتان مقرر شد تا سازندگان بر 
اساس فراخوان عمومی ،ارزیابی کیفی شده تا پس از آن بر اساس مصوبات 

شورای مسکن استان به سازندگان ذیصالح واگذار شود.
- پروژه مســکن مهر در گلبهار تجربه مشــابهی بود که هنوز بعد از گذشت 
سال ها، برخی مشکالت آن هنوز برطرف نشده است. برای جلوگیری از بروز 

دوباره مشکالت مشابه مسکن مهر، چه برنامه ریزی هایی شده است؟
در این خصوص پیشــنهادات الزم در راســتای ابالغ شیوه نامه های جدید 
طرح جهت تولید مســکن به جهت اصالح فرآیند به مجموعه شرکت مادر 

تخصصی عمران شهرهای جدید ارائه شده است.

برای مشاهده گزارش تصویری،

بارکد باال را اسکن کنید.
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پیگیری
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کالم تازه | مدیر شــبکه بهداشت و درمان 
شهرستان چناران گفت: با مشارکت دانشگاه 
علوم پزشــکی و سرمایه گذاری ۲۰ میلیارد 
ریالی بیمارســتان ثامن االئمه )ع( شــهر 

چناران به دستگاه ماموگرافی مجهز شد.
به گزارش کالم تــازه همزمان با میالد با 

سعادت مولی الموحدین حضرت علی علیه 
الســالم با حضور نماینده مردم، فرماندار، 
امام جمعه و جمعی از مســئولین مراسم 
افتتاح و بهره برداری از دستگاه ماموگرافی 
در بیمارستان ثامن االئمه )ع( برگزار شد.

یعقوب مظفری در تشریح این خبر گفت: 

با ارائه خدمات درمانی مورد نیاز بیماران 
عــالوه بر تســریع در شــناخت و درمان 
بیماری های پستان در بانوان و پیشگیری 
از ضرورت تردد به بیمارستان های مشهد، 
هزینــه های درمانی  به یــک چهارم نیز 

کاهش خواهد یافت.

بیمارستان ثامن االئمه )ع( چناران بیمارستان ثامن االئمه )ع( چناران 
به دستگاه ماموگرافی مجهز شدبه دستگاه ماموگرافی مجهز شد

با حضور نماینده مجلس و معاون استاندار خراسان رضوی؛

آخرین جزییات از 
طرح نهضت ملی مسکن در گلبهار



سرپرست فرمانداری چناران گفت: شهردار محترم 
با پیگیری هایی که انجام دادند و طبق زمان بندی 
که به فرمانــداری اعالم کردند بــزودی کارخانه 
آســفالت کار خود را آغاز خواهد کرد. انشاا.. اگر 
ایــن مهم رخ دهد و همچنین شــرایط جوی در 
پایان سال مناســب باشد می توانیم این نوید را 
بدیم که شاهد آغاز عملیات اجرایی آسفالت معابر 

شهری در سال ۱۴۰۰ باشیم.
 مه آبادی، در گفتگو با کالم تازه اظهار داشــت: در 
ایــام فجر 1400 در بخش های مرکزی، ســید آباد 
و رادکان شــاهد افتتاح ۴۱ پروژه با اعتباری بالغ 
بــر 70 میلیارد ناموت در بخش های خصوصی و 

دولتی بوده ایم.
وی افــزود: این پروژه هــا در حوزه های صنعتی، 
خدماتی، رفاهی، گردشگری و همچنین در جهت 
بهبود شــرایط در خدمات روستایی و شهری به 

بهره برداری رسیده است.
مه آبادی با اشــاره به جزئیات برخی از این پروژه 
ها بیان داشــت: بعضی از پروژه های مهم که در 
این مدت به بهره برداری رســیده اند می توان به 
دکل های مخابراتی دربخش بقمچ، افزایش شبکه 
برق در روســتاهای بخش ســیدآباد و روشنایی 

معابر شــهرک صنعتی اشاره کرد. همچنین واحد 
تولیدی »صنایع شــیمیایی کیمیاگــران« که با 
اعتباری بالغ بر 25 میلیارد ناموت در مدت کمتر از 
۱۱ ماه به بهره برداری رسید، از پروژه های مطلوبی 

بود که با حضور معاون استاندار افتتاح شد.
سرپرســت فرمانداری شهرســتان چنــاران در 
خصوص آســفالت معابر شــهری چناران نوید 
تحقق ایــن مطالبــه را داد و اظهارکرد: با اعالم 
زمان بندی شهردار چناران کارخانه آسفالت تا دو 
هفتــه آینده آغاز به کار خواهــد کرد و با رخ داد 
این اتفاق می توان به مطالبه به حق شهر نشینان 

چناران پاسخ داد.
وی ادامه داد:  شورای شهر چناران در دوره ششم 
بــه خوبی پیگیــری مطالبات مردمی هســتند؛ 
همچنین شــهردار محترم بــا پیگیری هایی که 
انجام دادنــد و طبق زمان بندی که به فرمانداری 
اعالم کردند بزودی کارخانه آســفالت کار خود را 
آغاز خواهد کرد. انشــاا.. اگــر این مهم رخ دهد 
و همچنین شــرایط جوی در پایان سال مناسب 
باشــد می توانیم این نوید را بدیم که شاهد آغاز 
عملیات اجرایی آســفالت معابر شــهری در سال 

۱۴۰۰ باشیم.
محســن مه آبادی با اشــاره به روند اجرای طرح  
نهضت ملی مســکن در شهرســتان چناران بیاد 
داشت: در موضوع طرح نهضت مسکن ملی طی 
جلسات منظم هفتگی در حال پیگیری هستیم. 

و تعداد1180 واحد در ســال اول اجرای طرح، به 
شهرستان اختصاص داده شده که  15 درصد این 
تعداد در روســتاها و مابقی در حوزه سه شهری 
جانمایی شده است که انشاا.. شاهد آغاز عملیات 

اجرایی این طرح در آینده نزدیک خواهیم بود.
سرپرســت فرمانداری شهرستان چناران در رابطه 
با پروژه قطار برقی مشــهد_گلبهار_چناران گفت: 
از گذشــته و در حال حاضر به صورت جدی این 
موضوع پیگیری می شــود بحث فنی و جانمایی 
ایســتگاه قطار شــهری در ورودی شــهر چناران 
انجام شده است که با پیگیری شهرداری و توافق 
با ســازمان موقوفات ملک این ایستگاه به زودی 

انشاا... احداث خواهد شد.
وی همچنین با اشــاره به تجهیز بیمارستان ثامن 
االئمه )ع( بیان داشــت: طی دو روز گذشته شاهد 
بهره برداری از دســتگاه ماموگرافی در بیمارستان 
چناران بوده ایم که به واســطه نبود این دســتگاه 
هم شــهریان عزیز باید به شــهر مشــهد مراجعه 
می کردند و جدا از موضوع رفت و آمد، می بایست 
بالغ بر ۴۸۰ هزار ناموت هزینه می کردند که در حال 
حاضر این هزینه به ۱۲۰ هزار ناموت در شهر چناران 

کاهش پیداکرده است.
مه آبادی ادامه داد: انشــاا.. با پیگیری هایی که 
صــورت گرفته و همچنان در حال انجام اســت 
دستگاه سی تی اسکن به زودی دراین بیمارستان 
تعبیه خواهد شــد و هدف گذاری ما برای تحقق 

این مهم نیمه اول سال ۱۴۰۱ خواهد بود.
سرپرســت فرمانداری چناران در پایان بیان داشت: 
تشــکر می کنم از یکایک مردم شهرســتان چناران 
چه شــهروندان چنــاران، ســیدآباد، رادکان و چه 
روستاییان عزیز که کمبودها را تحمل می کنند و پیگیر 
مطالبات شان هستند؛ و این اطمینان خاطر را داشته 
باشند که مسئولین شهرستان با تمام تالش و توان 

خودشان در صدد رفاه هرچه بیشتر مردم هستند.
وی همچنین گفت: در دولت سیزدهم این همت 
مضاعف هســت و امیدوار هستیم با پروژه های 
خوبی که در آینده اتفاق می افتد شــرایط بسیار 

خوبی در شهرستان چناران رقم بخورد.

آغاز عملیات اجرایی آسفالت معابر چناران تا یک ماه دیگر
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کالم تازه | در مراســمی با حضور معاون سیاســی، 
امنیتی و استانداری خراسان رضوی، محمدرضا حاجی 

زاده به عنوان فرماندار شهرستان گلبهار معرفی شد.
معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی استانداری 
خراســان رضوی در این مراســم گفت: مدیر در 
جامعه اســامی باید خادم مردم، عدالت محور، 

فساد ستیز و شایسته ساالر باشد.
فرمانــدار جدید گلبهار هم در این مراســم گفت: 
ســرمایه انســانی بزرگترین ثروت هر کشور است 

بنابراین باید به ساماندهی سرمایه انسانی به عنوان 
یک اصل خیلی مهم توجه داشت.

حاجی زاده افزود: گلبهار شــهری نوپاست که قرار 
گرفتن این شهر در مجاورت کانشهر مشهد باعث 
شــده کارکرد های خاصی بــرای آن در نظر گرفته 
شــود، اما با توجه به ارتقاء این شهر به شهرستان 
از سال قبل این کارکرد ها تا حد زیادی تغییر و این 
شهرســتان باید  بیشتر از گذشته درون زا، اشتغالزا 

و مستقل باشد.

کالم تازه | رئیس اداره تبلیغات اسامی شهرستان 
چنــاران به اتفــاق روح اله عرفانی کارشــناس امور 
فرهنگی و تبلیغ این اداره در چناران و حجت االسام 
رضا صولتی، مسئول نمایندگی اداره تبلیغات اسامی 
در شهرستان گلبهار با حضور در دفتر نشریه و پایگاه 
خبری کام تازه، از نزدیک با مدیر مسئول و سردبیر 

این رسانه به گفت و گو پرداخت.
حجت االسام محمد اسحاق پاروکار در این دیدار ضمن 

تقدیر از اقدامات موثر نشریه و پایگاه خبری کام تازه در 
جهت آگاهی بخشی به جامعه، درج انتقاد سازنده را 
یکی از رسالت های خطیر خبرنگاران دانست و افزود: 
اصحاب رسانه در کنار درج انتقادات سازنده و به دور از 
تخریب و مغرضانه، باید عملکرد دستگاههای دولتی را 
به طور صحیح و واقعی و بدون کم و کاست به مردم 
منعکس نمایند و در جهت تحقق فرمایشــات مقام 

معظم رهبری در خصوص "جهاد تبیین" گام بردارند.

فرماندار جدید گلبهار معرفی شدفرماندار جدید گلبهار معرفی شد

اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
در گلبهار مستقر خواهد شد

حضور رئیس اداره تبلیغات اسالمی شهرستان چناران حضور رئیس اداره تبلیغات اسالمی شهرستان چناران 
در دفتر نشریه و پایگاه خبری کالم تازه در دفتر نشریه و پایگاه خبری کالم تازه 

سرپرست فرمانداری چناران در گفتگو با کالم تازه مطرح کرد:

نویسنده: محمد جواد محمودی یزدی

زمان تقریبی مطالعه: 3 دقیقه

کالم تازه | مهدی مسکنی معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همراه حمیدرضا پناه مدیر 
کل اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی اســتان از پروژه های مســکن مهر شهرستان بازدید نمودند 

و همچنین معاون وزیر از احداث اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی در شهرستان گلبهار خبرداد.
به گزارش کالم تازه، در این بازدید محمدرضا حاجی زاده فرماندار گلبهار ضمن خوش آمد گویی، 

مشکالت مساکن مهر و شرکت تعاونی های شهرستان را مطرح نمود.
فرماندار گلبهار گفت: از مجموع ۴۰ هزار مسکن مهر شهرستان حدود ۳۴ هزار واحد بهره برداری 
و تعیین تکلیف شــده و هزار واحد دیگر با پیشــرفت فیزیکی بیش از ۸۰ درصد تا پایان سال 

جاری افتتاح خواهد شد.
حاجی زاده افزود: بخشی از مساکن مهر شهرستان به دلیل تغییر مداوم پیمانکاران و عدم انجام 

تعهدات شان تعیین تکلیف نشده است.
وی ادامه داد: با توجه به تغییر در ســازوکار و قوانین خدمات آب و گاز،بســیاری از متقاضیان 
توانایی پرداخت مابه التفاوت تعرفه خدمات فوق را ندارند و در تالشیم تا با استفاده از قوانین، 

مشکالت ایشان را مرتفع نماییم.
حاجی زاده با اشاره به مشکالت تعاونی های شهرستان گفت: با توجه به اعالم آمادگی شرکت 

عمران جهت تامین مکان موقت،عدم استقرار اداره تعاون قابل قبول نیست.
عدم تعیین قیمت تمام شــده ،عدم تمکین بســیاری از شرکت های تعاونی از مصوبات شورای 
مسکن،عدم صدور پایان کار ،فروش واحد توسط عضو به غیر عضو و بازرسی دقیق از هیئت های 

تسویه از دیگر مشکالت مطروحه توسط فرماندار گلبهار بود.
در این دیدار حاجی زاده پیشنهاد کرد که با همراهی و تعامل همه بخش های درگیر در مقوله 
ی مسکن مهر، ۵۹۷ واحد بالتکلیف و همچنین ۱۵۱۹ واحد اقاله شده و بیش از ۴۲۱۳ واحد با 

پیشرفت فیزیکی بین ۳۰ تا ۸۰ درصد تعیین تکلیف گردد.
حجت االسالم غالمی امام جمعه شهرستان و حاجی بیگلو مدیر شرکت عمران شهر جدید گلبهار 

نیز در این دیدار سایر مشکالت شهرستان در حوزه تعاون را مطرح نمودند.
در پایان مسکنی معاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی با تقدیر از زحمات مسئولین شهرستان 
گفت: در جهت تکمیل پروژه های نیمه تمام و برای افرادی که آورده کافی ندارند تالش میکنیم 

تا از وزارت راه و شهرسازی و بانکهای عامل تسهیالت مناسب اخذ نماییم.
وی همچنین برای احداث اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهرستان گلبهار قول مساعد داد.
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عضو کمیســیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شــورای اســامی 
مهمترین دســتاورد انقاب اسامی را تشکیل جهاددانشگاهی دانست و 
گفت: جهاددانشــگاهی پلی میان علم و صنعت است و تلفیق این دو به 

زیبایی در جهاددانشگاهی انجام می شود.
 حســین عباس زاده امامی راد، در نشســت با رئیس و معاونین سازمان 
جهاددانشــگاهی خراسان رضوی با اشــاره به سخن مقام معظم رهبری 
مبنی بر اینکه "جهاددانشــگاهی مولود مبارک انقاب است"، افزود: مقام 
معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقاب اسامی دو حوزه علم و صنعت را 

از مسیرهای توسعه کشور برشمرده اند.
نماینده مردم چناران، گلبهار، طرقبه و شــاندیز در مجلس شورای اسامی، 
افزود: جهاددانشگاهی پلی میان علم و صنعت است و تلفیق علم و صنعت 

به زیبایی در این نهاد انقابی انجام می شود.
وی با اشــاره به اینکــه فعالیت هایی که در جهاددانشــگاهی انجام می 
شــود مورد نیاز کشــور اســت، ادامه داد: در همه حوزه ها نیازمند کمک 
جهاددانشــگاهی هســتیم به ویژه در تصویب طرح های مجلس شورای 
اسامی که به قانون تبدیل می شود؛ چراکه باید آسیب طرح ها از زوایای 

مختلف نگریسته شود.
وی به تحریم و شرایط سخت اقتصادی کشور اشاره و تصریح کرد: مجموعه هایی 
همچون جهاددانشگاهی می توانند در این شرایط مشکات کشور را حل نمایند.
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسامی  یکی از 
راه های برون رفت از شرایط فعلی را تکیه بر توان داخلی ذکر و اظهار کرد: نوع 

فعالیت های جهاددانشگاهی به گونه ای است که می توان به آن تکیه کرد.
عباس زاده امامی راد مراودات اقتصادی با کشــورهای همسایه و توسعه 
صادرات به این کشــورها را از دیگر راه های برون رفت از شــرایط موجود 
دانست و افزود: نگاه ویژه به تولیدات داخل نیز از دیگر راه های برون رفت 

از شرایط موجود اقتصادی کشور است.
نماینده مردم چناران، گلبهار، طرقبه و شــاندیز در مجلس شورای اسامی 
با اشــاره به ظرفیت های حوزه انتخابیه خود در  موضوعات گردشــگری، 
آثار تاریخی و اشــتغال روســتایی عنوان کرد: جمعیت روستایی کشور از 
۷۰ درصد ابتدای انقاب به ۳۰ درصد در حال حاضر رســیده اســت و این 

موضوع بسیار نگران کننده است.
وی ادامه داد: کاهش جمعیت روستایی، افزایش حاشیه نشینی در شهرها 
و در نتیجه فقر را به دنبال دارد و باید با ایجاد اشتغال در روستاها بتوانیم 

مهاجرت معکوس از شهرها به روستاها را داشته باشیم.
 حمیدرضا بیدخوری، رییس سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی نیز 
در این نشست به معرفی ظرفیت های این سازمان در حوزه های پژوهش 
و فناوری، آموزشی و فرهنگی پرداخت و از آمادگی این سازمان برای کمک 
به توسعه شهرستان های چناران، گلبهار، طرقبه و شاندیز خبر داد. /ایسنا

گزارش کالم تازه از وضعیت فعلی فرسایش خاک در دو شهرستان خراسان رضویخبــــــر

نویسنده:هدیهرجبنیا

زمانتقریبیمطالعه:8دقیقه

آماری از میزان فرسایش خاک در شهرستان های چناران و گلبهار موجود نیست!

معاونت فنی و اجرایی جهاد کشاورزی شهرستان های 
چنــاران و گلبهار گفت: بدلیل احصا آب های زیرزمینی 
جهت امر کشــاورزی، بمرور با افت ســطح ایستایی 
آب های زیرزمینی، آب های شــور پمپاژ شــده و نمک 
وارد زمین های کشــاورزی می گردد. به همین جهت 
در سال های پرآبی، به کشاورزان و بهره برداران توصیه 
شده در کنار سامانه های آبیاری نوین، آبیاری غرقابی نیز 
صورت گیرد تا اماح مزارع شستشو داده شود و نمک 
از مزارع خارج گردد، ولی در چند ســال اخیر بدلیل کم 

آبی این کار صورت نگرفته است.
سید باقر موســوی با بیان اینکه "اگر زمین از پوشش 
گیاهی مناسبی برخوردار باشد گیاهان بمثابه چتر عمل 
کرده و از شستشــوی خاک جلوگیری بعمل می آید" 
خاطر نشــان کرد: با وجود اینکه سد جمعاب الیروبی 
شــده اســت، اما بعلت ازیاد فرسایش خاک، مجددا 

شاهد جمع شدن خاک در پشت این سد هستیم.
موسوی وارد شدن دام در مراتع زودتر از موعد، بیشتر 
ماندن دام در مرتع و اســتفاده از مراتع در فصل های 
غیر مجاز را موجب فقر پوشش گیاهی دانسته و تاکید 
کرد: گیاه چون به فصل زایش نرســیده، نسل بعدی 
گیاه عما از بین می رود و وقتی پوشش گیاهی خاک 
از بین رفت، با یک بارندگی خفیف خاک شسته شده 

و از بین می رود. 
معاونت فنی و اجرایی جهاد کشاورزی شهرستان های 
چناران و گلبهار از خاک بعنوان بســتری برای آرامش 
و تامین امنیت غذایی انســان نــام برد و تاکید کرد: 
متصرفیــن اراضــی که بــا اقدامات ســودجویانه و 
غیرمحاســباتی، اراضی را که قابلیت دیم کاری ندارند 
شخم می زنند سبب پودر شدن و کم قوام شدن خاک 
و فرســایش آن می شــوند و همچنین شخم ورزی در 

جهت شــیب زمین به این فرســایش دامن می زند. 
وی از ســوزاندن بقایای مــزارع به عنوان عاملی دیگر 
در فرســایش خاک اشــاره کرد و بیان نمــود: با این 
کار هم زمین گرم می شــود و هم میکروارگانیسم های 
موجود در خاک نابود می شــوند، ولی عده ای که اکثر 
آنها جزو مستاجرین زمین های کشاورزی هستند برای 
آماده شــدن هرچه سریع تر زمین برای کاشت بعدی و 
شخم، اقدام به این کار می کنند، یا عده ای دیگر که برای 
شیرین تر شــدن و متورم شدن ریشه هویج و چغندر 

قند، سنگ نمک در زمین ها استفاده می کنند. 
آماری از میزان فرســایش خاک در شهرستان های 

چناران و گلبهار موجود نیست!
سید باقر موسوی با اشاره به در دسترس نبودن آماری 
از فرســایش خاک در دو شهرســتان چناران و گلبهار 
تاکید کرد: جهت جلوگیری از فرسایش خاک، تشکیل 
شــرکت های مکانیزاســیون که با تامین ماشین های 
جدیــد بذر پاش که بدون نیاز به شــخم ورزی، بذر را 
بهمراه کود در عمق زمین تزریق می کنند بسیار مهم و 

ضروری می باشد
موســوی با بیان اینکه "باید کشاورزان به یقین و باور 
برســند که آب و خاک ودیعه الهی اســت و باید آن را 
تحویل آیندگان دهیم" ادامه داد: کشــاورز و بهره بردار 
برای یک کاشت مجبور است با تراکتور در چند مرحله 
اقدام کند و بدلیل ســنگینی تراکتور و رفت و آمدهای 
مکرر، الیه های ســطح زیرین زمین سخت می شود و 

تنفس زمین دچار مشکل می گردد.
وی از قوانین بازدارنده جهت جلوگیری از فرسایش خاک 
نیز یاد کرد و افزود: متخلفین به مراجع قضایی معرفی 
شــده و با آنان برخورد می شــود، ولی سطح نظارت ها 
پایین است و نیروی زیادی برای نظارت مورد نیاز است.

معاونت منابع طبیعی شهرســتان های چناران و گلبهار 
نیز در گفتگوی اختصاصی با کام تازه عوامل فرسایش 
خاک در شهرســتان های چناران و گلبهار را برشــمرد و 
گفــت: طبیعت از نظر اکولوژی قــادر به بازپیرایی خود 
است، بشرط این که عوامل انسانی در فرسایش آن دخیل 
نباشند. در حالی که کل دنیا بسمت کشت های حفاظتی 
و بدون شخم حرکت می کنند، متاسفانه در کشور ما و به 
تبع آن در شهرستان های چناران و گلبهار از ادوات مختلف 
کشاورزی جهت دست ورزی و شخم زنی استفاده می شود 
و بــا اقدام غیر اصولی بخصوص در مناطق کوهپایه ای، 
زمین در جهت شیب خاک، شخم زده می شود که این 

کار موجب فرسایش خاک می شود.
سعید صانعی ادامه داد: با این کار به محض بارندگی، 
خاک ســطحی از دسترس کشاورزان خارج می شود و 
ضروریست این شیار و شخم در مناطق کوهپایه ای و 
تپه ماهورها بصورت عمود بر شیب باشد، تا کمترین 

فرسایش بر اثر باد و باران اتفاق بیفتد.
صانعی تصریح کرد: برخی افراد ســودجو نیز به بهانه 
آبــا اجدادی بودن و مالکیت قدیمی زمین هایشــان، 
در پشــت مزارع متصل به اراضی، ایجاد تراس کرده و 
به فضای باغ و ملکشــان اضافه می کنند یا در اراضی 

مرتفع باال دست، کشت می کنند.
معاونت منابع طبیعی شهرستان های چناران و گلبهار 
"ورود دامداران به مراتع قبل از موعد مطلوب و تعیین 
شده که صد روز بعد از عید است را از عوامل غیرمستقیم 
انسانی در فرسایش خاک برشمرد" و یادآوری کرد: کم 
شدن پوشش گیاهی در منطقه، خاک را از جهت مقابله 
و حفاطــت در برابر عواملی چون باد و باران بی دفاع 
می نماید. ورود دامداران به مراتع، ناشی از سرریزشدن 
مشکات اقتصادی است که در حوزه دامپروری نیز رخ 

می دهد و دامدار وقتــی توانایی خرید خوراک دام را 
نداشته باشد، جهت باقی ماندن در آستانه خسارت و 
وارد نشدن به خسارت، به مراتع ارضی و ملی پناه برده 

و این اقدام را توجیه می کند.
سعید صانعی ادامه داد: دامداران که در ماه های پاییز و 
زمســتان، به سختی از عهده تامین خوراک دام بر آمده 
اند، با شروع فصل بهار و گرانی جو و علوفه به مراتع پناه 
می برند که البته این کار قابل توجیه نیست و منابع طبیعی 
با تشکیل پرونده قانونی از این کار ممانعت بعمل می آورد.
او افزود: این اقدام موجب ازدحام پرونده در دســتگاه 
قضا و حوزه تولیدات دامی خواهد شــد و چون سال، 
ساِل حمایت از تولید است، دامدار خود را تولید کننده 

می داند و توقع درک متقابل دارد.
صانعــی از اقدامــات انجام شــده در ایــن خصوص به 
فرهنگ ســازی و پیاده کردن شعار مردمی در حوزه منابع 
طبیعی اشــاره و تصریح کرد: اقداماتی چون اســتفاده از 
ظرفیت ریش سفیدان و بزرگان جهت حل و فصل مشکاتی 
از این دست، توانسته تا حدودی از گرفتاری های قضایی برای 
دامداران جلوگیری نماید. همیشه افزایش اعتماد دامداران، 
از دیگر اقداماتی بوده که منابع طبیعی بجد آنرا در دستور 
کار خویش قرار داده که با دامدار صادقانه رفتار ولی با افراد 

سوءاستفاده گر برخورد قانونی شود.
وی دســته بنــدی حوزه مراتع و قرق کــردن مراتع را از 
اقدامات دیگر منابع طبیعی جهت جلوگیری از فرسایش 
خاک و جلب اعتماد دامداران تا زمانیکه کشور از بحران 
خشکسالی خارج شود برشمرد و تاکید کرد: از کشاورزان 
و بهره برداران درخواست می کنیم باتوجه به اینکه خاک 
بستری غنی برای امنیت غذایی و تولیدات گیاهی است، 
از خاک محافظت بیشتری شده تا در آینده کمتر شاهد 

فرسایش خاک باشیم.

خاک، فرسایش آن و از دست دادن مواد آلی و تهدیدات امنیت 
غذایی اش از مقوله هایی است که امروزه بشر به اهمیت آن پی 
برده است. عوامل انسانی که با چرای بی رویه دام و کشت مداوم 
اراضی شیب دار، قطع درختان و از بین بردن بوته ها، عملیات های 
ضروری عمرانی، تغییر کاربری، و توسعه کشاورزی در اراضی دیم، 
بدون رعایت اصول حفاظت از خاک، به عنوان مهم ترین عامل 

فرسایش خاک شناخته می شود.

دخالت عوامل انســانی در طبیعت، همچنین باعث بروز 
خسارت های زیان باری در رویدادهای طبیعی شده است، 
ســیالب های مخربی کــه براثر نابودی پوشــش گیاهی 
در حوضه های باالدســت و به دلیل فرســایش خاک رخ 
می دهد ناشی از همین دخالت های عوامل انسانی است 
که توانســته جایگاه ایران را در فرسایش خاک با ساالنه 
دو میلیارد تن، به رتبه اول جهان تبدیل کند. یعنی هشت 
برابر متوســط جهانی و ازنظر وخامت اوضاع در کشور، ۱۶ 
برابر متوســط جهانی و خسارت ساالنه 56 میلیارد دالر به 
کشــور، به تعبیری دیگر هرســال به اندازه تنب کوچک و 
بزرگ و جزیره ابوموســی خاک از دست می دهیم. قضیه 

زمانی تاســف بار می شود که بدانیم برای تولید هر سانتی 
متر مکعب خاکی که در آن گیاهان رشد کنند و باکتری ها 
و میکروارگانیســم ها تاثیرگذار باشند باید به طور متوسط 

۸۰۰ سال زمان صرف کرد.
اکنون چه باید کرد؟ چه راهکارهایی باید اندیشــیده شود تا 
شــاید بتوان کمی جلوی فرسایش سرسام آور خاک را گرفت؟ 
وضعیت فرسایش خاک در شهرستان های چناران و گلبهار به 
چه صورت اســت؟ آیا آماری از میزان فرسایش خاک در این 
دو شهرستان موجود اســت؟ بازوهای نظارتی دستگاه های 
متولی تا چه اندازه توانمند است تا بتواند بر فرسایش خاک، 
توسط عوامل انسانی نظارت کرده و جلوی آن رابگیرد؟ در میان 

تمامی ســئواالتی که در این گزارش به آنها خواهیم پرداخت 
بنظر می رسد دستگاه قضایی در حوزه شهرستان های چناران و 
گلبهار، هم چون گذشته، می بایست بصورت اورژانسی و با قید 
فوریت نســبت به جلوگیری از تغییر کاربری اراضی که یکی از 

دالیل مهم فرسایش خاک است اقدام نماید.
برای پی بردن به وضعیت فعلی فرســایش خاک در سطح 
شهرســتان های چناران و گلبهار بســراغ سید باقر موسوی 
معاونت فنی و اجرایی جهاد کشــاورزی و ســعید صانعی 
معاونت اداره منابع طبیعی شهرســتان های چناران و گلبهار 
رفته و با آن ها به گفتگو پرداختیم. آنچه در ادامه می خوانید 

حاصل این گفتگوست. با ما همراه باشید.

حسین امامی راد: 
جهاددانشگاهی 
پلی میان علم و 

صنعت است
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دریغ از گفتن یک خدا قوت از ســــوی مســــئوالن!دریغ از گفتن یک خدا قوت از ســــوی مســــئوالن!
گفتگو با پاکبان بازنشسته چنارانی که هنوز دست و دلش پیش شهر باقی مانده

 به جهت جلوگیری از شــیوع ســویه جدید کرونا بازدید از 
مناطــق پر جمعیت از جمله تاالرهــای پذیرایی مجدد در 

شهرستان های چناران و گلبهار آغاز شد.
بنابر اظهار محمدرضا مقدم رییس اداره صمت شهرستان 
چناران بازدید مشترک کارشناسان اداره صمت، مرکز بهداشت 
و اداره اماکن و اتحادیه صنف تاالر داران شهرستان چناران در 
شب گذشته از تاالرهای پذیرایی شهر چناران صورت گرفت.

رییس اداره صمت افزود: بنا به استناد صورت جلسه ستاد 

کرونا اســتان که تاالر ها می توانند با ۳۰ درصد ظرفیت به 
فعالیت خود ادامه دهند.

همچنین با رعایت دســتورالعمل های بهداشتی از جمله 
ماســک، فاصله مناسب، تعداد مهمانان و استفاده از مواد 
ضدعفونی کننده گرفته شــده و اطالع رسانی الزم صورت 

پذیرفته است.
لذا در صورت مشاهده عدم رعایت موارد فوق در تاالر پذیرایی 

توسط اداره بهداشت شهرستان پلمپ خواهند شد.

همزمان با دهه فجر  انقالب اسالمی، دفتر نمایندگی صنعت، 
معدن و تجارت و اتاق اصناف در شهرستان گلبهار افتتاح گردید.

به گزارش کالم تازه، این مراسم با حضور حجت االسالم گنابادی 
نژاد معاون هماهنگی و مدیریت امور زائرین استانداری خراسان 
رضوی، امامی راد نماینده مردم چناران، طرقبه شاندیز و گلبهار در 
مجلس، حجت االسالم غالمی امام جمعه گلبهار، دونده فرماندار 

شهرستان و جمعی دیگر از مسئولین شهرستان برگزار شد.
در حاشــیه این مراســم، محمدرضا مقدم رئیس اداره صمت 

شهرســتان های چناران و گلبهار گفت: با افتتاح این نمایندگی 
اکنون می توانیم قانونا کمیسیون نظارت را در شهرستان گلبهار 
تشــکیل دهیم و با توجه به واحدهــای صنفی، اتحادیه های 
مربوطه و اتاق اصناف شهرستان را راه اندازی نماییم تا در آینده 

مسئول مستقل برای این اداره تعیین شود.
وی ادامــه داد: در حال حاضر حدود ســه هزار واحد صنفی و 
۲۳ واحد تولیدی صنعتی بزرگ در شهرستان گلبهار مشغول به 
فعالیت هستند. ظرفیت خوبی در خصوص پیشرفت تولید و 

اشتغال در این شهرستان برقرار است و همچنین با پیگیری های 
فرماندار و نماینده مجلس امیدواریم عملیات ساخت یک میدان 

بار و شهرک صنعتی گلبهار آغاز گردد.
همچنین ناصر سخی رئیس اتاق اصناف چناران و گلبهار گفت: 
محل درنظرگرفته شــده برای این نمایندگی، یکی از واحدهای 
حاشیه مجتمع تجاری اوپال گلبهار است که بزودی و با راه اندازی 
کامل این مجتمع، دفتر نمایندگی نیز به واحدهای اداری طبقه 

مثبت دو منتقل خواهد شد.

»نمایندگی صنعت، معدن و تجارت« و »اتاق اصناف« گلبهار افتتاح شد»نمایندگی صنعت، معدن و تجارت« و »اتاق اصناف« گلبهار افتتاح شدبازدید از اماکن پرجمعیت چناران و گلبهار دوباره آغاز شدبازدید از اماکن پرجمعیت چناران و گلبهار دوباره آغاز شد

هیچ کاری عار نیســت،جمله ای آشنا که برای 
کبان چنارانی  برخی شــعار اســت، اما برای پا
که با عــرق جبین ۹ تن از فرزندانش را ســر 
و سامان داده است شــعاری است که به آن 

شده. پوشانده  عمل  جامه 
علــی فانی بازنشســته شــهرداری چناران و 

است.  ۱۳۲۷ متولد 

۱۷ شهریور جنوبی این  سال هاست در خیابان 
دارد. سکونت  شهرستان 

دســتان پینه بســته و چروک های صورتش 
یــک دنیا حــرف دارند، وقتی پــای صحبت 
هایــش می نشــینی صداقــت را در نگاه و 
رفتارش پیــدا می کنی، گوهری که این روزها 
کمیاب اســت و کمتر کسی این الماس گرانبها 

را در وجودش دارد.
پالتویــی قدیمی به تن دارد به همراه کالهی 
آفتابگیــر و چکمه های کهنه که ســال ها با او 

هم مسیرند.

کبان بهشــت زینب چنــاران از گفتگو  علی، پا
بــا ما به گرمی اســتقبال می کنــد و با لهجه 
شــیرین چنارانی اش ما را زیر سایه درختانی 
که به گفته خودش ۸ ســال است تشنه مانده 

می کند. دعوت  اند 
گویــی نگاه گرم و گیرایش ســال هاســت با 

است. آشنا  نگاهمان 
فانــی، از ســال ۱۳۴۶ در شــهرداری چناران 
خدمــت کرده، زمانــی که بــه گفته خودش 
اطراف ســاختمان شهرداری علف و نیزار بوده 

است.
کبــان خوش صحبت چنارانــی می گوید: از  پا
ســال ۱۳۶۴ به مدت ۱۰ ســال مسئول فضای 
ســبز شــهرداری چناران بودم و پنج سال هم 
در بخش های خدمات، عمران و فضای ســبز 

شــهرداری این شهرستان خدمت کرده ام.
او که بعد از ۲۹ ســال خدمت بازنشسته شده 
اســت حاال ۴ ماه اســت که ناجی درختان کم 
آب و بــی جان بهشــت زینب شــده و اغلب 
درختــان آنجا را به رایــگان و بدون دریافت 

کند. می  دستمزدی هرس  هیچ 
او در بهشــت زینــب چنــاران به پاکســازی 
جوی های درختــان، آب دادن و هرس کردن 
آن ها می پردازد و می گوید: به شــکرانه بینا 
شــدن چشم هایم بعد از ســال ها امروز بدون 

دریافــت ریالــی و تنها برای رضــای خدا کار 
می کنم.

علی فانی در گردان یداهلل با شــهید برونســی 
همرزم بوده اما به خاطر چشم های ضعیفش 
او را بــه جبهــه راه نمی دادند،بــا این حال 
باالخره التمــاس هایش نتیجه می دهد و به 
مدت ۹ سال در نبرد دفاع مقدس حضور پیدا 
کثر عملیات ها در کنار شــهید  مــی کند و در ا

است. کرده  برونسی خدمت 
کبان چنارانی با گالیه از مســئوالن می گوید:  پا
دریــغ از گفتن یک خدا قوت از ســوی آنان! 
با وجود اینکه درختان بهشــت زینب ۸ سال 
است تشــنه مانده اند و من کامالً داوطلبانه 
بــه آنهــا رســیدگی می کنــم هیچ کــدام از 
مســئوالن حتی یک جفت دســتکش هم به 

اند! نداده  من 
کبــان ۷۳ ســاله چنارانی ۴ ماه  علــی آقا پا
هســت که بعد از بازنشســتگی رســمی، با 
عشق، به بهشت زینب جان تازه ای داده اما 
از مــردم هم به دلیل بــی توجهی به نظافت 
آنجــا گله دارد و می گوید: متاســفانه مردم 
بــا تمام تالش هایــی که مــن و همکارانم 
می کنیــم به نظافت اینجــا توجهی ندارند و 
بــا بی دقتی خود نســبت به فضــای اینجا 

زحمــت ما را دو چندان می کنند.

نویسنده: فاطمه برزنونی

زمان تقریبی مطالعه: 3 دقیقه

خبـــــــر

صفحه اینستاگرام کالم تازه برای سومین بار در دو ماه گذشته، از دسترس خارج شد. 
این اقدام توســط کمپانی اینســتاگرام )متا( و بعلت انتشار یک استوری رخ داده که در یکی از 
گزارش های تصویری دهه فجر، از »سپاه پاسداران« و »بسیج« نام برده شده بود و اینستاگرام 

آن را مغایر با قوانین خود اعالم کرد. 
گویا این کمپانی آمریکایی، حتی از نام های سپاه و بسیج هم هراس دارد و شعاری که با عنوان 

»آزادی بیان« در کشور میزبان این کمپانی اعالم می شود، چیزی جز یک دروغ بزرگ نیست.
در همین راســتا، ضمن پوزش از تمامی مخاطبان کالم تازه و مشــتریان گرامی که سفارشات 
تبلیغاتی در اینستاگرام کالم تازه داشتند، اعالم می داریم مسدودی حساب کاربری هنوز از جانب 

اینستاگرام بصورت دائمی اعالم نشده و احتمال بازگشت صفحه هنوز وجود دارد.
البته پس از این اتفاق، سه صفحه اینستاگرام جدید توسط تیم کالم تازه راه اندازی شده که در 

ادامه نشانی آن ها را مشاهده خواهید کرد:
@chenaran_taze :دورهمی مردم چناران در اینستاگرام
@golbahar_taze :دورهمی مردم گلبهار در اینستاگرام

@kalametazenews :صفحه اینستاگرام پشتیبان کالم تازه

وقتی آمریکا حتی از اسم »سپاه« هم وحشت 
دارد! / صفحه اینستاگرام کالم تازه از دسترس 

خارج شد / راه اندازی صفحات جدید
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نویسنده:رزیتاولیزاده

زمانتقریبیمطالعه:8دقیقه

محرومیت زدایی از  روستاهای چناران و گلبهار، نیاز به تخصیص اعتبار دارد

از بخشــدار مرکزی شهرستان چناران می پرسم در بخش 
مرکــزی چند روســتا وجــود دارد و چه تعــداد از این 
روســتاها فاقد دهیار می باشــد و او در جواب می گوید 
که در چناران 59 روســتا وجود داشــته که 33 روســتا 
دارای شــورا و دهیاری می باشد و 22 روستا فاقد شورا و 
دهیاری و ۴ روســتا نیز وجود دارد که دارای شــورا بوده 

فاقد دهیاری می باشد. اما 
از محمــد غفران می خواهم تا از اقدامات انجام شــده در 
طی مدت مسئولیت خویش در خصوص محرومیت زدایی 
و فراهم کردن بســتر مناســب جهت بازگشت روستاییان 
بــه زادگاه شــان برایــم بگویــد و او در پاســخ می گوید: 
محرومیت زدایی از روســتاها یک برنامه کالن کشوریست 
ولی بخشــداری مرکزی چناران سعی کرده با فراهم کردن 
امکانات رفاهی اعم از آب، گاز، برق و تلفن و پیگیری طرح 
هادی و توســعه مشاغل خانگی با برگزاری جلسات متعدد 
از جمله گردهمایی ۱۵۰ بانوی روستایی برای ایجاد مشاغل 

خانگی بمناســبت روز زن در این جهت گام بردارد.
به بخشــدار مرکزی چناران می گویم که یکی از سازوکارهای 
کارآمــد در اصالح جریان مهاجرت از روســتا به شــهرها، 
تقویت هویت های روســتایی اســت در این خصوص چه 
اقداماتی انجام داده اید و او چنین گفت: از کارهایی که در 
جهت تقویت فرهنگ روســتا انجام شده، سپردن این امر 
مهم به روحانیون اســت که قطعا نقش روحانیون در این 

خصوص بسیار ارزنده است.
غفــران این را هم گفــت که یکــی از راهکارهای هویت 
بخشــی و انســجام در روســتاها، »تقویت شــوراها« 
می باشــد که آن ها قادر خواهند بود با پیگیری مشکالت 
مردم و برخورد مناســب با اهالی، موجب تقویت هویت 
روستایی شــوند همچنین برگزاری مراسم کتاب خوانی و 

مشارکت مردم در ورزش های محلی نیز از جمله اقدامات 
الزمی اســت که در این زمینه می تواند موثر واقع شود.

چگونگــی تقویــت اقتصــاد روســتایی و اســتفاده از 
ظرفیت های محیطی و اقلیمی اش از دیگر ســئواالتی بود 
که از بخشــدار مرکزی چناران پرســیدم و محمد غفران 

کز کشاورزی و واکسینه  اینگونه پاســخ داد که تقویت مرا
کردن دام ها با همکاری بســیج مهندسین، کشت گیاهان 
دارویــی و کاشــت گل در چند ســال اخیــر از اقدامات 
موثری اســت که در زمینــه تقویت اقتصاد روســتایی 
و اشــتغال زایی در روســتاها صــورت گرفته اســت. او 
روســتاهای اخلمد و خواجه جراح که در حوزه گردشگری 

بی نظیرنــد نیز نام برد و همچنین از برخی روســتاها که 
اســتعداد قهرمان پروری دارند نیز سخن گفت.

»آمار دقیقی از بازگشــت روســتائیان، از شهر به روستا 
در دست نیســت ولی بعلت باال رفتن هزینه های زندگی 
در شــهرها، شــاهد مراجعت  بسیاری از روســتائیان به 
زادگاه شــان هســتیم« این را محمد غفــران می گوید و 
تاکیــد می کند که الزم اســت همه امکانــات الزم برای 
سرعت بخشیدن به بازگشت روستائیان چون تهیه زمین 

فراهم گردد. و تسهیالت مسکن 
-------------------------------

در ادامه گزارش بســراغ بخشدار مرکزی گلبهار نیز رفتم و 
همین سئواالت را نیز از او پرسیدم پاسخ های فاطمه حامد 
ابریشم تاب نیز حاوی نکات خاصی بود او گفت »در بخش 
مرکــزی گلبهار ۱۲۶ روســتا، کالته و آبادی وجود دارد که از 
این تعداد 39 روســتا دارای شورا بوده که از این تعداد ۳۰ 
روستا دارای شورا و دهیاری می باشد« او در ادامه می گوید: 
با توجه به سرشــماری صورت گرفته در سال ۱۳۹۵، چون 
تعداد افراد روستانشــین در این سرشماری کمتر قید شده، 
بالطبع دســتگاه های اجرایی، امکانــات کمتری را در نظر 
می گیرنــد به همین جهت از مســوولین، تقاضای برگزاری 
سرشــماری جدیــد را داریم تا بر اســاس قانون، بودجه و 
اعتبارات بیشــتری برای رفاه و آبادانی روســتاهای بخش 

مرکزی گلبهار درنظر گرفته شود.
فاطمه حامد از روســتاهایی چــون »چنبر قربال« نیز نام 
می برد که در سرشماری سال ۱۳۹۵، ۴ خانوار ثبت شده اند 
ولی در حال حاضر ۱۰ خانوار در این روستا در حال زراعت 
هســتند او تاکید می کند که ضروری اســت این افزایش 
جمعیت لحاظ شــده تا دســتگاه های خدمات رسان قادر 

باشــند امکانات بیشتری را در نظر بگیرند.

از بخشــدار مرکــزی گلبهار در خصــوص اقدامات انجام 
شــده در جهت تقویت توســعه اقتصادی می پرسم و او 
در جوابــم می گویــد که رونق دادن به مشــاغل خانگی 
بــه جهت ایجاد اشــتغال به بانوان روســتایی، پیگیری 
مشــکالت کارآفرینان منطقه و انعکاس آن به فرمانداری 

در جهــت رفــع موانع تولید، تشــویق و ارائه امکانات و 
خدمات به کارآفرینان فعال شهرســتان مشــهد، بمنظور 
ســرمایه گذاری و ایجاد اشــتغال در روســتاهای بخش 
مرکزی از جمله فعال ســازی کارگاه خیاطی در روستاهای 
»جوقــان و قره جنگل« و معرفی خرده دامداران و خرده 
کشــاورزان واجد شــرایط برای دریافت تســهیالت به 

جهاد کشــاورزی از جمله اقداماتی بوده است که در این 
خصوص صورت گرفته است.

تقویت هویت های روســتایی و اقدامات انجام شده در 
این خصوص، ســئوال دیگری بود که از بخشدار مرکزی 
گلبهار پرســیدم و او نیز از نقش بســزای دهیاران جهت 
پیشــرفت فرهنگی در روستاها ســخن گفت. او به این 
نکته نیز اشــاره کرد که با برگزاری مراســم های مختلف 
مذهبــی، محلــی و منطقه ای، آموزش های مســتقیم و 

غیرمســتقیم فرهنگی صورت پذیرفته است.
فاطمه حامد این را هم اضافه کرد که غبارروبی مزار شهدا 
بصورت کارناوال های خودرویی، برگزاری یادواره شــهدا 
در روســتاهای بخش و مراسم جشــن در مناسبت های 
مختلــف و ... که با حضور دهیار، اعضای شــورا، ســپاه 
و بزرگان روســتا انجام می شــود نقش بسزایی در ایجاد 
صمیمیت و برقراری ارتباط مناســب با اهالی داشــته و 
در ایجاد فرهنگ همبســتگی و صمیمیت بســیار مفید 

بوده است.
بخشــدار مرکزی گلبهار نیز مراجعت اهالی روســتاهای 
این بخش به زادگاه شــان را ناشی از افزایش هزینه های 
زندگی در شــهرها عنوان نمود و یادآور شــد چون بحث 
زمین خواری در میان نیســت و اهالی روستا با کشاورزی 
بر روی زمین های آبا و اجدادی خودشــان مشغول به کار 
می شــوند طبعا از حاشیه نشینی و ایجاد مشاغل کاذب 

و تبعات ایجاد شــده نیز جلوگیری بعمل می آید.
فاطمه حامد ابریشــم تاب محرومیت زدایی از روستاها را 
نیازمنــد اختصاص بودجه کافی در این خصوص می داند 
و می گوید در صورت بهره مندی از اعتبار و وجود امکانات 
و خدمات الزم می توان اقدامات مناســبی را در خصوص 

داد. انجام  فرهنگ سازی  و  محرومیت زدایی 

هفتم بهمن ماه ســالجاری بــود که احمد وزیری، 
وزیر کشــور دولت رئیسی، در اولین جلسه قرارگاه 
جهادی در حوزه محرومیت زدائی روستا های کشور، 
ریشه بسیاری از معضالت و چالش های اجتماعی 
در شــهر های کشــور را در مهاجرت های بی رویه از 
محیط های روســتایی به حاشیه شهر ها دانست و 

خواســتار این شــد که جریان یکطرفه مهاجرت از 
روستا به شهر اصالح شود.

او بــر این نکته نیز تاکید کرده بود که بســیاری از 
معضــالت و چالش های اجتماعی در شــهر های 
کشور ریشه در مهاجرت های بی رویه از محیط های 
روســتایی به حاشــیه شــهر ها دارد کــه یکی از 
مکانیســم های کارآمد در اصالح جریان مهاجرت 
از روستا به شــهرها، تقویت هویت های روستایی 
اســت. هویت هایی همچون فرهنگ دوســتی، 

گذشــت، در غم و شــادی همدیگر شریک بودن، 
صــدق و صمیمیــت و مهربانی در کنــار معماری 
روستایی اســت که باید این معماری متناسب با 

فرهنگ و تاریخ و آداب و سنن روستا باشد.
وزیر کشور در آن نشست از ضرورت سرعت بخشی به 
تشکیل دهیاری در همه روستا های باالی ۲۰ خانوار 
کشور نیز سخن گفته بود و تاکید کرده بود که باید به 
طرق مختلف هویت و انســجام را در روستا تقویت 
بخشــیم و این موضوع را هم در نظر داشته باشیم 

که در مواقع بحران های طبیعی، حمایت های هالل 
احمر و ســایر نهاد های خدمات رسان به روستا های 

فاقد دهیار به سختی صورت می گیرد.
احمد وحیدی در بخش های دیگری از سخنان خود 
به تاکید مقام معظم رهبری بر رفع محرومیت زدائی 
در روســتا های کشور اشاره و این را هم گفته بود که 
تقویت اقتصاد روستایی و استفاده از ظرفیت های 
محیطی و اقلیمی اش می تواند حوزه های کشاورزی، 
صنایع دستی، صنعت دامداری، ماهیگیری و حتی 

گردشگری را تقویت و فعال نماید.
او اســتفاده از ظرفیت های داخلــی، میدان داری 
مــردم و کارآفرینان و صنعتگــران و افراد صاحب 
نام و نشان روســتا، را باعث تحولی عظیم در رفع 
محرومیت روســتا های کشور دانسته بود و بر این 
نکته نیز تاکیــد کرده بود که انگیزه، توان، ظرفیت 
نیرو های انســانی، دانش مدیریتی و مادی برای 
تحقق امر مهم محرومیت زدانی در مناطق مختلف 
کشــور وجود دارد و باید این کار به صورت جهادی 

و مردمی تحقق یابد.
سخنان احمد وزیری در خصوص محرومیت زدایی، 
مهاجرت های بی رویه از محیط های روســتایی به 
شــهرها، تقویت هویت های روســتایی و ضرورت 
سرعت بخشی به تشکیل دهیاری ها و ... ما را بر آن 
داشت تا بسراغ بخشداران مرکزی شهرستان های 
چناران و گلبهار رفته و اقدامات صورت گرفته در این 
خصوص را بررســی نمائیم. آنچه در ادامه خواهید 
خواند حاصل این گفتگوهاست. با ما همراه باشید.

محمد غفران،
بخشدار مرکزی چناران:

محرومیت زدایی از روستاها یک برنامه کالن کشوریست 
ولی بخشــداری مرکزی چناران سعی کرده با فراهم کردن 
امکانات رفاهی اعم از آب، گاز، برق و تلفن و پیگیری طرح 
هادی و توسعه مشاغل خانگی با برگزاری جلسات متعدد 
از جملــه گردهمایــی ۱۵۰ بانوی روســتایی برای ایجاد 
مشاغل خانگی بمناسبت روز زن در این جهت گام بردارد.

فاطمه حامد ابریشم تاب،
بخشدار مرکزی گلبهار:

مراجعت اهالی روســتاهای این بخش به زادگاه شــان 
ناشــی از افزایش هزینه های زندگی در شهرها می باشد. 
چون بحث زمین خواری در میان نیســت و اهالی روستا 
با کشــاورزی بر روی زمین های آبا و اجدادی خودشــان 
مشــغول به کار می شوند طبعا از حاشیه نشینی و ایجاد 
مشــاغل کاذب و تبعات ایجاد شــده نیز جلوگیری بعمل 

می آید.

اینجا
محل تبلیغات شماست!

051-38328070
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185 میلیاردتومان بدهی
میراث شهرداری و شورای قبل برای شهر چناران

نویسنده: مرتضی یگانه - روزنامه نگار

زمان تقریبی مطالعه: 9 دقیقه

در طی 4 ماهی که از شــروع فعالیت شــهردار 
جدید می گذرد ســعی کردیم در شــماره های 
مختلــف از ماهنامــه کالم تــازه، از اقدامات 
صورت گرفته توســط وی و مجموعه شهرداری 
تحــت امر او گــزارش تهیه کــرده و به اطالع 

مردم برســانیم. این بار نیز بســراغش رفتیم و 
او نیز همچون گذشــته با صداقت، پاسخگوی 
ســئواالتمان بود. اما حمیدرضــا داورزنی در 
گفتگــوی این دفعه خود با ما، پرده از اتفاقاتی 
در دوره مدیریت گذشــته شهرداری و شورای 

شــهر چناران برداشــت که در نوع خود جای 
تامل بسیاری دارد. مشروح مصاحبه کالم تازه 
با شــهردار چناران در خصوص وضعیت فعلی 
مدیریت شهری چناران و بدهی های شهرداری 

را در ادامه میخوانید.

شــهردار چناران از انباشــت صد و هشــتاد و 
پنــج میلیــارد ناموت بدهی بــه پیمانکاران و 
ســرمایه گذاران طی ۶ ســال گذشته خبر داد و 
گفت: مردم نگران نباشــند، با کار شبانه روزی، 
روحیه جهادی، صداقــت در گفتار و عملکرد و 
از همه ظرفیت های مسئولین شهری،  استفاده 
اســتانی و کشــوری به مردم قول می دهیم که 

آینده مطلوبی را برای شــهر رقم بزنیم. 
بدهی حال حاضر شــهرداری به پیمانکاران و 
ســرمایه گذاران چقدر اســت و مربوط به چه 

می باشد؟ زمانی 
بدهی حال حاضر شــهرداری تــا این لحظه، 
مبلــغ صد و هشــتاد و پنــج میلیارد ناموت 
می باشــد که هشــتاد و پنــج میلیارد ناموت 
آن تعییــن تکلیف شــده اســت. بدهی های 
6 ســال پیش انباشت  شــهرداری چناران از 
خود را آغاز می کند و طی ســه ســال گذشته 
بــه اوج خود رســیده؛ مطالباتــی که حاصل 
قراردادهــای شــهرداری بــا پیمانــکاران و 
سرمایه گذارانی اســت که پس از چندین ماه 
فعالیــت و عــدم پرداخت مطالبات شــان از 
سوی مدیریت شــهری منجر به طرح شکایت 

شد. قضایی  دستگاه  در 
کی  دو شا نمونه، شهرداری چناران  عنوان  به 
40 میلیارد ناموت داشــت  با طلــب بیش از 
که در دســتگاه قضایی شکایت کرده و حکم 
با حضور در شــهرداری   امــا  گرفتــه بودند 
و بازخوانــی مجدد دو پرونــده و اعتراض 
در دســتگاه قضایــی به حکم اولیــه، نهایتا 
را به  ارقام  ایــن  با دفاع خوب،  توانســتیم 

2 میلیارد ناموت برســانیم. کمتر از 
در حــال حاضر تعــدادی از پیمانکاران حاضر 
به توافق با شــهرداری نبوده و همچنان پیگیر 
شــکایت خود هســتند؛ مثال یــک پیمانکار 
صــورت وضعیت 40 میلیــارد تومانی دارد و 
می گوید حاضر اســت بــا دریافت 4 میلیارد 
ناموت توافــق کند در صورتی که ما ادعا داریم 
در پــروژه مذکور تنها 1 میلیارد و 300 میلیون 

ناموت توســط پیمانکار هزینه شده است.
قراردادهای منعقد شــده در دوره گذشــته، 
دارای مولفه های قانونی و براســاس ضوابط 

است؟  بوده 
کارگروه ســرمایه گذاری ها، ابالغی از ســوی 
سازمان شهرداری های کشور، مهم ترین بخش 
بــرای جمــع آوری و شناســایی ظرفیت های 
موجــود اقتصــادی اســت کــه طرح هــای 
پیشــنهادی اقتصادی، بایــد در آن مطرح و 
ســپس جهت تصویب به شورای شهر ارجاع 
داده شــود، این در حالی اســت که بسیاری 
از ایــن طرح ها و پروژه های اقتصادی، بدون 
مطرح شــدن در کارگروه ذکر شــده، نهایتا یا 
مصوبه شــورا را داشته و یا نداشته، به مرحله 
اجرا در آمده که بســیاری از آن ها امروز نیمه 

تمــام مانــده و در خصوص عــدم پرداخت 
مطالبــات پیمانــکاران، در دســتگاه قضایی 
تبدیل به شــکایت از شــهرداری چناران شده 

است.
اکثــر این پروژه ها حدود 6 ماه فعالیت داشــته 
و پس از عدم حصــول پیگیری های پیمانکاران 
از شــهرداری وقت در خصوص پرداخت حق و 
حقوقات، منجر به ایجاد بدهی صد و هشــتاد و 
پنج میلیارد تومانی برای شهرداری چناران شده 

است.
را یک مانع بــرای انجام فعالیت های  بدهی 
خود در مدیریت شهری می دانید؟ در صورت 
وجــود نداشــتن این بدهی ها الویت شــما 
برای هزینه کرد بودجه شهرداری در چه حوزه 

بود؟ هایی 
مدیریت شــهری همواره دارای بدهی اســت 
و امــا حجــم این میــزان بدهــی نیز دارای 
مدیریت  تحویــل  زمــان  از  اســت؛  اهمیت 
شــهری در سه ماه گذشــته حدود 8 میلیارد 
ناموت از بدهی های موجود را به صورت نقدی 

کرده ایم. پرداخت 
شــهرداری چنــاران در زمــان شــروع بکار 
مدیریت شــهری جدید، با 4 ماه حقوق عقب 
افتاده پرســنل مواجه بود که با بررسی دقیق 
موضوع توانســتیم از ابتدای شــروع به کار 
حقوق پرســنل را به صــورت منظم پرداخت 
کنیم کــه این پرداختی ها در سیســتم مالی، 
به عنوان حقوق های عقب افتاده منظور شده 

است.
در کنار تســویه بدهی ها در ســه ماه گذشته، به 
صورت میانگیــن ماهیانه 2.5 میلیارد ناموت نیز 
حقوق پرداخت شده است؛ بی شک بدهی های 
موجود نمی تواند ما را از اهدافمان دور ســازد و 
به طور قطع اگر وضعیت به شــکل کنونی نبود 
تاکنون ســاخت و به ســازی چند بلوار را در شهر 
آغاز کرده بودیم و می توانســتیم به مقوله بهبود 
وضعیت و کیفیت آســفالت خیابان ها بیشــتر 
رســیدگی کنیم تا از میزان نارضایتی های مردم 

بکاهیم.
و  قراردادها  انگاری در کنترل دقیــق  ســهل 
نظــارت بر روند پیشــرفت پروژه ها در دوره 
گذشته، چه خســاراتی را برای شهر به وجود 

آورده است؟
در نظر داشــتیم تــا ســرمایه های بالفعل و 
بالقوه شــهر چنــاران را در برنامــه ای دقیق 
بــه کارگیری کنیم اما وجود برخی مشــکالت 
بر ســر راه مدیریت شــهری، تا این لحظه از 
ایجاد زیرســاخت اصلی شروع حرکت جهادی 
در حوزه بهبود ســیما و منظر شهر و همچنین 
افزایش میزان کیفیت خدمات شــهری تقریبا 

است. بوده  بی نتیجه 
مردم تــا این لحظه در برابر مدیریت شــهری 
از خود صبر نشــان داده اند و مطمئن باشــند 

که این صبر از ســوی مدیران شــهری بی پاسخ 
نخواهد ماند؛ با پیگیری های متوالی بســیاری 
از طلبکاران خرد شهرداری را گرد هم جمع آوری 
کرده و با آنها تسویه حساب شده، تا به صورت 
کلــی از میــزان نارضایتی عمومــی از عملکرد 

شود. جلوگیری  شهری  مدیریت 
بدهی واقعی شــهرداری چناران به طلبکاران 
چقدر اســت؟ تــوان پرداخت آن از ســوی 
مدیریت شهری طی 4 سال آینده وجود دارد؟
بودجه شــهرداری در سال 1400 به میزان 36 
میلیارد ناموت بوده اســت در حالی که بدهی 
فعلی شــهرداری چناران به پیمانکاران تقریبا 
چند برابــر اصل بودجه در نظــر گرفته برای 
گر از امروز تا  شهر اســت؛ مدیریت شــهری ا
7 ســال آینده هیچ پــروژه جدیدی را تعریف 
نکند و به پرســنل خود حقوقی پرداخت نکند 

می تواند این بدهی ها را تســویه کند.
وجــود مشــکالت عدیده مالی تــا این لحظه 
نتوانســته جلوی فعالیت های ما را در مدیریت 
شــهری بگیــرد و مــا در تالش هســتیم تا با 
پیگیــری و برنامه ای موازی در کنار تالش برای 
جلب رضایت طلبکاران و تســویه حساب مالی 
با آنها، از اصلی ترین هدفمان که رشد و توسعه 

غافل نشویم. شهر چناران است 
مردم نگران نباشــند، با کار شبانه روزی، روحیه 
جهادی، صداقت در گفتار و عملکرد و استفاده 
از همه ظرفیت های مســئولین شهری، استانی 
و کشــوری به مردم قول می دهیــم که آینده 

بزنیم. برای شهر رقم  را  مطلوبی 
مردم تا حدودی از وعده های مدیران شهری 
ناامیــد شــده اند که بیشــتر ایــن گالیه در 
نامناسب  و  خصوص وضعیت ظاهری شــهر 
اســت؛  خیابان ها  آســفالت  وضعیت  بودن 
در حــوزه جلــب اعتماد عمومــی مردم چه 

دارید؟ برنامه هایی 
مــردم چناران تا این لحظــه، لطف بزرگی به 
مدیریت شــهری کرده اند ما نیز از سوی دیگر 
در تالش هستیم تا پایان سال 1400 دو اتفاق 
بزرگ را در شــهر رقم بزنیم؛ در این رابطه نیز 
6 میلیارد ناموت جدول سنگی  کنون بیش از  تا
و چراغ روشنایی برای بهبود وضعیت مبلمان 

است. شده  خریداری  شهری 

با توجه به افزایش گالیه های مردم در خصوص 
وضعیت آســفالت نیــز در گام اول 440 تن قیر 
به منظــور تامین مواد اولیه کارخانه آســفالت 
خریــداری و انبار کرده ایم تا به زودی از آنها برای 

شروع پروژه های آسفالت شهر استفاده کنیم.
وضعیــت درآمدی شــهرداری در حال حاضر 

است؟  قبول  قابل 
وضعیت درآمــدی شــهرداری در حال حاضر 
نامطلوب نیســت، اما ظرفیت های موجود در 
مدیریت شهری می تواند درآمد بسیار بیشتری 
را برای ما به ارمغان بیاورد. از ســویی ما با در 
پیش گرفتن تســویه حساب آنی با پیمانکاران 
و تامیــن کنندگان مواد اولیــه و تجهیزات، به 
دنبال آن هســتیم تا هیچ بدهی از خود برای 

نگذاریم. باقی  آینده  دوره های 
به طور قطع اگر وضعیت به شــکل کنونی نبود 
تاکنون ساخت و بهســازی چند بلوار را در شهر 
آغاز کرده بودیم و می توانســتیم به مقوله بهبود 
وضعیت و کیفیت آســفالت خیابان ها بیشــتر 
رســیدگی کنیم تا از میزان نارضایتی های مردم 

بکاهیم.
باید از فرصت موجود نهایت بهره را ببریم و با 
ایجاد فضایی در شــهرداری چناران زمینه ساز 
رشد و توسعه شهر باشــیم؛ پرسنل شهرداری 
همه پای کار هســتند. امروز شــهر چناران از 
اعضای شورای شــهری دلسوز و توانمند بهره 
می برد که می توان با استفاده از تجربه آنها و 
روشنی  افق  پرسنل شهرداری،  بی شائبه  تالش 
را برای چناران در سال 1401 به وجود بیاورند.

بررســی های صورت گرفتــه، دلیل اصلی  در 
ایجــاد بدهی هــای موجــود در شــهرداری 

است؟ شده  شناسایی 
تجربه 21 ســال کار با شوراهای شهر را دارم و 
بــه صراحت می گویم که تمامی مشــکالت به 
وجود آمده ناشــی از دخالت شوراها در امور 
شــهرداری اســت، اما در این بین کم توجهی 
مدیــران به فرایندهای در حال اجرا نیز دارای 

است. پررنگی  نقش 
به شــرایط بحرانی و گالیه های موجود مردم، 
اشــراف کامل داریم و با رصد کارهای اجرایی 
در شهرداری در تالش هســتیم تا پاسخگوی 

باشیم. مردم  بحق  نیازهای 

یادداشت سردبیر

انتظار و امید مردم چناران
اگر شهر چناران را شهر اتفاقات غافلگیرانه و گاها شوک برانگیز )طی سالهای مدیریت شورای پنجم 
و شهردار منتخب آنان( بنامیم شاید بیراه نگفته باشیم. شهری که مردمانش هر از گاهی با درز اخبار 
ریز و درشت از بدنه شهرداری و شورای شهر آن، انگشت حیرت بر دهان گرفته و از خود پرسیده اند 

که آیا این اتفاقات در این شهر رخ داده است؟
اجازه بدهید کمی شفاف تر، آن سال ها و اتفاقاتی که بر این شهر گذشت را از ابعادی دیگر بررسی 

و تشریح کنیم.
طی آن سال ها نه از حضور سرمایه گذاران قدری که طرح خود را به اتمام برسانند در این شهر خبری 
بود نه از پروژه های عظیم شهری، هر از چند گاهی هم که سخنی از وجود پروژه ای هرچند کوچک 
بمیان می آمد پس از چند ماه و در کمال تعجب شاهد تعطیلی آن پروژه بودند، مبلمان شهری هم 
مزید بر علت شده بود، آسفالت نامناسب معابر و خیابان های شهر که گاها وجوه مرتبط به آسفالت 

معابر از ساکنین آن دریافت شده بود اما در کمال ناباوری خبری از آسفالت نبود.
 ســرمایه گذاران چنارانی در شهرهای اطراف به هزینه کرد سرمایه خویش پرداختند و خبری از 
اشتیاق سرمایه گذاران به گسیل کردن آورده های نقدی شان، جهت سرمایه گذاری در این شهر نبود. 
جدای از گالیه و شکایت کارگران زحمت کش شهرداری مبنی بر عقب ماندن مداوم حقوق هایشان 
و شکایت متعدد پیمانکاران پروژه های شهری به مراجع قضایی، گزارش کاملی هم از اقدامات 
صورت گرفته در خصوص درآمدهای پایدار شهری بگوش مردم نمی   رسید. ادامه این روند سبب 
پایین آمدن سطح خواســته ها و درخواست های مردم از شهرداری و شورای اسالمی تا سطح 
آسفالت معابر و خایابان های شهر تقلیل یافت. حاال دیگر مردم از شهرداری هیچ نمی خواستند جز 

آسفالت خیابان ها و کوچه های محل زندگی شان.
این قصه ادامه داشت تا در سال پایانی شورای پنجم، دادستان وقت چناران خبر از تعقیب قضایی 
و انتظامی 17 نفر از کارکنان شهرداری، شورای شهر و شهرداران سابق و اسبق چناران داد. نظرجانی 
گفته بود که مجموعه دادســتانی شهرستان، براساس رسالت و وظیفه ی ذاتی خود در راستای 
منویات مقام معظم رهبری )حفظه ا...( در مورد مبارزه جدی با فساد و رانت و تاکید مسئوالن 
محترم عالی قضایی و پیگیری و حمایت رییس کل محترم دادگستری استان و دستورالعمل 
پیگیری ترک فعل مســئوالن و مدیران، با ورود جدی به موضوع از بدو امر تذکرات و مکاتبات 
متعدد، جمع آوری اسناد و مدارک الزم از منابع مردمی و اطالعات و ورود سازمان بازرسی استان، 
نهایتا 17 نفر از کارکنان شــهرداری، شورای شهر و شهرداران فعلی، سابق و اسبق چناران در مورد 
تخلفات و جرائمی همچون 1- مشــارکت در اختالس 2- تصرف غیرقانونی در وجوه شهرداری 
3- جعل و استفاده از سند مجعول 4- نقص قانون منع مداخله وزرا، نمایندگان و کارمندان در 
معامالت دولتی 5- سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری 6- کم کاری یا سهل انگاری در انجام 
وظایف محول شده، تحت تعقیب قضایی و انتظامی قرار گرفته اند و پس از تفهیم اتهام و صدور 

قرار تامین قضایی مناسب بعضا بازداشت و روانه زندان شدند.
وی این را هم گفته بود که پرونده های مربوطه به لحاظ پیچیدگی و لزوم کارشناسی های مالی و 
به فراخور صالحیت در شهرستان و مرکز استان در حال رسیدگی است و قطعا برخورد قضایی و 
اداری بازدارنده صورت خواهد گرفت. لکن اطالع رسانی از جزئیات پرونده ها با معذوریت و مانع 

قانونی مواجه است.
این در حالی بود که پیش از این حسین سپهری، رئیس وقت شورای شهر چناران در بین یکی از 
خطبه های نماز جمعه به صراحت گفته بود که اعضای شورای شهر، عالوه بر پاکدستی، هیچگونه 

پرونده ای در دادگستری نداشته، ندارند و ان شاءاهلل نخواهند داشت. 
سال بعد انتخابات دوره ششم شورای اسالمی شهرها و روستاهای کشور برگزار و شورای اسالمی 
شهرچناران نیز ترکیب اعضای جدید خود را شناخت. پس از آن برابر قانون، شورای شهر چناران 
هم مثل سایر نقاط کشور دست به انتخاب شهردار جدید برای این شهر زد و حمیدرضا داورزنی 

رسما به سمت شهردار جدید چناران انتخاب شد. 
اکنون شهردار جدید چناران بود که می بایست به خواسته های کنونی مردم توجه کرده و به آن 
جامه عمل بپوشاند، خواسته های بحقی که نارضایتی بخش بسیاری از مردم را درپی داشته است. 
شورای جدید چناران نیز، از ابتدای امر با شعار شفافیت به استقبال رسانه ها رفت و سعی نمود 
پاســخگوی ابهامات و سئواالت خبرنگاران در نشریات گوناگون شهرستان باشد. اقدامی که در 
صورت تدوام آن می توان امیدوار بود که مردم محرم قلمداد شــده و شورانشــیان چیزی برای 

مخفی نمودن از مردم ندارند.
مردم چناران اما، همچنان منتظرند تا پس از تغییر و تحوالت صورت گرفته در این دوره، شاهد 
اقدامات عملی از سوی مدیران شهری باشند. آنان می گویند از شنیدن شعار و وعده های توخالی 
خسته اند اما بشدت امیدوارند تا اتفاقات خاصی در حوزه مبلمان شهری و پیشرفت شهر چناران را 
بچشم دیده و لمس کنند. آیا شورانشینان و شهردار چناران این انتظار و امیدواری مردم را بخوبی 

درک کرده اند؟ تاریخ قضاوت خواهد کرد.

حمیدرضا جعفری | روزنامه نگار



ماهنامه اجتماعی، سیاسی کالم تازه
نشریه مردم چناران، گلبهار و گلمکان
www.kalametazenews . i r

نشانی:
تلفن:
رایانامه:
پایگاه خبری:
شبکه های اجتماعی و پیام رسان:
سامانه پیامک: 

جعفری مجتبی 
جعفری حمیدرضا 

ســــپیده نقدی  - هدیه رجب نیا - رزیتا ولی زاده 
مرتضی یگانه - معصومه سلیمی - محدثه ولی زاده 

فاطمه برزنونی - محمدجواد محمودی یزدی 
محمدی حمیدرضا 

نوید

خراسان رضوی . شهر گلبهار . خیابان بهار . خیابان نرگس . مقابل نرگس7. پالک 24
38322110 - 38326866 - 38328070 - 38326887

info@kalametazenews.ir   -   kalametaze@gmail.com
www.kalametazenews.ir - www.kalam-news.ir

@kalametazenews :اینستاگرام   @kalametaze :تلگرام
30007477676767

مطالب درج شده در ماهنامه و ضمائم آن الزاما به معنای تائید محتوای آن از جانب کالم تازه نمی باشد.

صاحب امتیاز و مدیرمســــئول:
سردبیر:
همکاران این شماره:

واحد طراحی:
چاپ:

24
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بدانیم

سالمت

کتابخونه درس زندگی

آینده روشن

جدول شرح در متن

چندموردازجالبترین
دانستنیهایدنیا

عواملاسترسزادرخانه؛پاسخبهدوسوالرایجورزشی
توصیههاییبرایکاهشاسترس

تختخوابترا
مرتبکن!

اونزودترخندید!/نگاهیبهمجموعهپرطرفدار»جوکر«

1- سوســک ها ســریعترین جانوران ۶ پا می باشــند با 
سرعت یک متردرثانیه.

2- جلیقه ضــد گلوله ،برف پاک کن شیشــه خودرو و 
پرینتر لیزری همگی اختراعات زنان می باشد.

3- خرگوشها و طوطی ها بدون نیازبه چرخاندن سرخود 
قادرند پشت سرخود را ببینند.

4- سگهای شهری بطورمتوسط ۳ سال بیشتر از سگهای 
روستائی عمرمی کنند.

5- درامریکا ســاالنه ۱۵نفر بر اثر گازگرفتگی توسط سگها 
جان خود را از دست می دهند.

6- مادروهمسرگراهام بل مخترع تلفن هر دو ناشنوا بودند.
7- ۱۰ % وزن بدن انسان )بدون آب ( را باکتریها تشکیل 

می دهند.
8- ۱۱% جمعیت جهان را چپ دستان تشکیل می دهند.
9- از هر ۱۰ نفر یک نفر در سراسر جهان در جزیره زندگی 

می کند.
10- ۹۸ % وزن آب از اکسیژن تشکیل یافته است.

11- یک اسب در طول یک ســال ۷ برابر وزن بدن خود 
غذا مصرف می کند.

12- گربه  ها مي توانند بيش از يكصد صدا با حنجره خود 
توليد كنند در حاليكه سگ ها كمتر از 10 تا!

13- ادرار گربه زير نور سياه مي درخشد.
14- تعــداد چيني هايی كه انگليســی بلدنــد، از تعداد 

آمريكايی هايی كه انگليسی بلدند، بيشتر است!

        آیا ورزش، اشتها را زیاد می کند؟
این مساله که ورزش موجب زیاد شدن اشتها می شود، موضوعی است که اغلب درباره 
آن اشتباه می کنند. تحقیقات نشان داده است که فعالیت بدنی بیشتر برای کسانی 
که عادت به ورزش نداشــته اند، تمایل آنها را به خوردن غذای زیاد کاهش می دهد؛ 

بنابراین ورزش می تواند در کم کردن وزن بدن ، عامل موثری به حساب آید.

آیا نمی توان بدون ورزش کردن و فقط با رژیم غذایی ، وزن بدن را کمتر کرد؟
البته این امکان وجود دارد، اما رژیم غذایی عالوه بر نســوج چربی ، مقداری از نســوج 
عضالنی را نیز از بین می برد، اما اگر ورزش کنید، چربی ها کمتر می شود. با توام کردن 
ورزش با رژیم غذایی ، می توان از وزن بدن کاست و سالمت و تناسب اندام به دست آورد.
آیا با ورزشهای بخصوص می توان فقط چربی یک قسمت از بدن را کاهش داد؟نه ، چربی 
به طور کلی از تمام بدن کم می شود، اما این کم شدن در قسمت شکم بیشتر به چشم می 

خورد. به عبارت دیگر شکم افراد بیشتر از پاها کوچک و الغر میشود.

ارشــد  نظامی  پرفــروش  کتــاب  ایــن  نویســنده 
باآوردن  ویلیام مک ریون است. مک ریون  آمریکایی، 
مثال هایی از جنگ و ارتــش از مجموعه عادت های 
کوچکــی می گوید که با تغییِر آن  ها می توان تاثیرات 

کرد. مشاهده  زندگی  در  چشمگیری 
مک ریــون در ده درس کوتاه، تمرینات نظامی ارتش 
را بــا خاطرات دوران آموزش، خدمت و جنگ تلفیق 
می کند. نتیجه کتابی می شود که با زبان ساده در ما 
تاثیر خود را می گذارد. عنــوان فصل های این کتاب 
به اندازه ای جذاب هســتند که مــا را متقاعد کنند 
خواندن این کتــاب کم حجم را شــروع کنیم. »کار 
امروز را به فردا مگــذار«، »تو به تنهایی از عهده اش 
بر نمی آیی«، »باید جســارت زیادی داشته باشی« و 

بگیرید«. قرار  درست  موقعیت  »در 

با توجه به اینکه این روزها بیشتر افراد دورکارند و در خانه کار می کنند، ممکن است بیشتر 
از گذشته در خانه با استرس دست وپنجه نرم کنند. استرس مسئله بسیار مهمی است که 
باید عوامل آن شناسایی شوند. شما هم دچار استرس هستید؟ در این مقاله، درباره عوامل 

استرس زا در خانه حرف می زنیم و برای کاهش استرس توصیه هایی می کنیم.
عوامل استرس زا در خانه

روان درمانگران معتقدند بین محیط و ســالمت روان ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. اگر 
اســترس دارید و بیشــتر اوقات خود را در خانه می گذرانید، باید عناصر استرس  زا را 

شناسایی کنید و سپس با اصول خاصی استرس را کاهش دهید.
۱. شلختگی و بی نظمی محیط

بی نظمی و شــلختگی در خانه اشــکال مختلفی مانند تخــت نامرتب و ظرف های 
شسته نشده دارد که معموال باعث ایجاد استرس می شود.

اگر بیشــتر وقت خود را در خانه می گذرانید، بهتر است همیشه محیط اطراف خود را 
تمیز و مرتب نگه دارید، چراکه محیط تمیز باعث کاهش اســترس و دوری از هر نوع 

تنش و اضطراب می شود.
۲. نبود نور کافی در محیط

نبود نور کافی ممکن اســت باعث اســترس و خواب آلودگی در افراد شود. بر اساس 
مطالعات انجام شــده در سال ۲۰۰۵، نور و به خصوص رنگ ها تأثیر زیادی بر روان افراد 
دارند. اســتفاده از نور ســفید و سبز اســترس و تنش را به طرز معجزه آسایی کاهش 
می دهد. اگر بیشــتر اوقات در خانه هســتید، برای دور ماندن از استرس می توانید از 
المپ های سبز و سفید اســتفاده کنید و درها و پنجره ها را برای نور طبیعی خورشید 

و هوای تازه باز بگذارید.
۳. فضای کوچک و تنگ

فضای کوچک و تنگ، به خصوص اگر بدون پنجره باشد، باعث ایجاد استرس می شود. 
چیدمان وســایل خانه راز مدیریت استرس است. اگر در خانه کار می کنید، سعی کنید 
فضایــی بزرگ تر و با پنجره را انتخاب کنید و برای تقویت روان خود روزانه چند دقیقه 

زیر نور خورشید قدم بزنید.
۴. یکسان بودن محیط کار و محیط استراحت

به خاطر همه گیری کرونا دورکاری برای افراد اجباری شــد و بسیاری نتوانستند خود را 
با محیط کار و محیط اســتراحت وفق دهند و همین امر باعث ایجاد استرس بود. اگر 
در خانه کار می کنید، باید در ذهنتان نیز محل کار و محل استراحت را از هم جدا کنید 
و اگر توانستید، اتاق مجزا برای هرکدام داشته باشید. به گفته روان درمانگران حتی اگر 
بتوانید تخت خواب خود را دورتر از میز کار قرار دهید، تأثیر زیادی بر مدیریت استرس 

خواهد داشت.
۵. وسیله های قدیمی

وســایل قدیمی مثل کاناپه یا میز قدیمی می توانند باعث ایجاد اســترس در افراد 
شــوند. بهتر است از شــر وسایل کهنه خود خالص شــوید و آرامش درون خود را 

تضمین کنید. / چطور

احادیثی از حضرت امیرالمومنین، امام علی )ع(:

- »َتَفکَّر َقبَل أن َتعِزَم َو شــاِور َقبَل أن ُتقِدَم َو َتَدبَّر َقبَل 
أن َتهُجَم؛«

»پیش از تصمیــم گیرى بیندیــش و پیش از اقدام، 
مشورت کن و پیش از داخل شدن ]در کار[ تدّبر کن.«

- ال تستعظمن احدا حتی تستکشف معرفته.
پیش از آنکه از دانش و معرفت کســی با خبر شــوی 

دربزرگداشت او مکوش.

ِه ِاَنَْما یعــاُب َمْن َاَخَذ ما  - ال یعــاُب الَمــْرُء ِبَتاخیِر َحِقْ
َلُه. َلیَس 

برای انســان عیب نیست که حقش تاخیر افتد، عیب 
آن است که چیزی را که حقش نیست بگیرد.

چند هفته پیش مجموعه رئالیتی شو »جوکر« 
منتشر و رقابت کمدین  ها برای جدی بودن و 

نخندیدن آغاز شد.
مســابقه همان ابتدا تکلیفــش را با مخاطب 
روشــن کرد و در ابتدا این توضیح به تماشاگر 
داده شــد که »جوکر« نسخه ایرانی مسابقه  ای 
به نام »داکیومنتال« است که ایده آن مربوط به 
یک کمدین ژاپنی است. قسمت اول مسابقه 
جذاب، ســرگرم کننده پیش رفت و مخاطب را 

به خنده انداخت.
 رقابت خنده دار بر سر جایزه 100 میلیونی

فضای »جوکر« مانند یک خانه طراحی شده که 
به شــرکت کنندگان آزادی عمل می دهد و دکور 
رنگارنــگ خانه نیز به آن زیبایی داده اســت. 
اولین فصل مســابقه با حضور هشت کمدین 
یعنی امین حیایی، سام درخشانی، امیرمهدی 
عبداللهــی، غالمرضا  ژوله، هومــن حاجــی 

نیکخواه، بیــژن بنفشــه خواه، امیر کاظمی و 
سهیل مستجابیان شروع شد.

کمدین ها باید سعی کنند به روش های مختلف 
دیگــران را به خنده بیندازنــد. اولین خنده یا 
لبخند، یکی از فرصت های آن ها را می سوزاند و 

دومین خنده باعث حذف شان می شود. جایزه 
برنده »جوکر« 100 میلیون ناموت است.

تالش کمدین ها برای این که جدی باشــند در 
حالی که در موقعیتی خنده دار مانند تماشــای 
اســتندآپ یا ادا و اطوارهای یکی از رقبای شان 
ایجاد  برنامه  بامــزه  ای در  هســتند، لحظات 
می کنــد و این تضــاد مخاطــب را به خنده 

می اندازد.
میــزان بامزگی مســابقه بســتگی به کیفیت 
ایده های شرکت کنندگان برای خنداندن رقیبان 
دارد. در قســمت اول شــرکت کنندگان خوب 
پیش رفتند و شــاهد رقابتی مفــرح و بامزه 
بودیم، منتها روایت شرکت کنندگان از اتفاقاتی 
کــه می افتاد، عملکــرد خود یا رقبا، ســرعت 
مســابقه را کم و تماشــاگر را از حال و هوای 
مســابقه خارج می کرد، بنابراین بهتر اســت 

روایت ها کمتر و کوتاه تر شود. /خراسان
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