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خبرنگار
پیشکسوت
چنارانی،
دار فانی را
وداع گفت

دادستان عمومی و انقالب گلبهار در گفتگو با کالم تازه خبر داد:

گلبهار؛ رتبه اول
باغ ویالهای غیرمجاز
در خراسان رضوی

دادســتان عمومی و انقالب گلبهار گفت :متاسفانه در سطح شهرستان
گلبهار قریب به  ۲۷هزار ویالی غیر مجاز وجود دارد و این رقم باالترین
رتبه در ســطح استان است و با رصدی که انجام شده است نزدیک به

سرپرست فرمانداری چناران در
گفتگو با کالم تازه مطرح کرد:

 ،1401سال کلنگزنی
ایستگاه مترو
و طرح نهضت ملی
مسکن در چناران

2

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان چناران
در گفتگو با کالم تازه مطرح کرد:

سالمت گوشتی که از
کشتارگاه چناران خارج
میشود را تضمین میکنیم

 ۹۰درصد این ویالها در قالب مجتمعهای رفاهی و شرکتهای تعاونی
مربوط به ادارات و دســتگاه مختلف است که بعضی از این دستگاهها
متاسفانه عضو شورای حفظ بیت المال دادگستری کل استان هستند.
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سرپرست فرمانداری شهرستان
گلبهار در اولین گفتگو با کالم تازه:

رییس اداره منابع طبیعی و
آبخیزداری چناران و گلبهار در
گفتگو با کالم تازه:
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برای توسعه پایدار
در گلبهار ،ابتدا
زیرساختها
آماده شود

صیانت از اراضی
ملی ،مهمترین
وظیفه ماست

مدیرعامل شرکت خدماتی
شهرک صنعتی چناران :

تحقق شعار سال و
عملبهمنویات رهبری،
مهمترین هدف ما در
حوزه صنعت است
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گفتگوی کالم تازه با رئیس
دانشگاه پیام نور چناران؛

دانشگاهی
به وسعت ایران
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بازدید سرزده دادستان چناران و
دیگر مسئولین از واحدهای عرضه
موادپروتئینی
در راستای ارتقا بهداشت و سالمت شهروندان چنارانی و با عنایت به تشدید
نظارتهای ویژه ایام نوروز ،در یک بازدید دو ســاعته دادستان شهرستان به
همراه روسای ادارات صمت ،تعزیرات ،دامپزشکی ،بهداشت و اتحادیه مربوطه
از واحد های عرضه کننده فرآوردههای گوشتی و پروتئینی چناران بازدید کردند.
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پیگیری

دیدار با سه تن از مقامات کشوری
برای پیگیری مسائل
و مشکالت شهر چناران

سرپرست فرمانداری شهرستان چناران در گفتگو با کالم تازه خبر داد:

 ،1401سال کلنگزنی ایس ــتگاه مترو
و طــرح نهضت ملی مســکن در چناران
نویسنده :حمیدرضا جعفری
زمان تقریبی مطالعه 4 :دقیقه
سرپرســت فرمانداری شهرســتان چناران ،ماههای
ابتدایی ســال  1401را زمان کلنگزنی ایستگاه قطار
برقــی چناران عنوان کرد و همچنین ابراز امیدواری
کرد تا مــردم بزودی شــاهد کلنگزنی پروژههای
نهضت ملی مســکن شهرستان چناران ،همزمان با
سایر شهرستانهای استان باشند.
محسن مهآبادی در گفتگوی اختصاصی با کالم تازه
ضمن تبریک بهار و فرا رســیدن عید نوروز به مردم
شهرســتان چناران و آرزوی ریشهکن شدن ویروس
کرونا خاطرنشــان کرد :تالش همه همکاران ما در
مجموعه شهرســتان و تمامی دستگاه های اجرایی
و اداری در پایان ســال به نتیجه رسید بطوری که
بزودی مردم شــهر چناران ،اقدامــات خوبی را در
زمینه مبلمان شــهری شاهد خواهند بود.
مهآبادی افزود :کارخانه آســفالت شهرداری چناران
با تالشــی که صورت گرفت کارش را شروع و معابر
و خیابانهای این شــهر آســفالت گرم خواهد شد
که امیدواریم در زمینه فضاســازی و مبلمانشهری،
مردم عزیز چناران از فضای خوب و مرفهای در سال
آینده برخوردار باشند.

سرپرست فرمانداری شهرستان چناران به مجموعه
علوم قرآنی چناران و مشکالت عدیده آن نیز اشاره
کرد و گفت :این مجموعه ســالیان ســال به دلیل
مشــکالت مالی تعطیل شده بود و یکی از مطالبات
مردمی و دســتگاههای فرهنگی سروسامان دادن
بــه این پــروژه و جلوگیری از تخریــب آن بود که
با اقدامات و پیگیر یهای صــورت گرفته ،پیمانکار
تکمیــل این پروژه تعیین و کارش را از  22اســفند
شــروع خواهد کــرد ،امیدواریم بــا بودجهای که
تخصیص داده شده تا پایان سال  1401شاهد اتمام
این پروژه باشــیم و اداره تبلیغات اســامی نیز در
مجموعه علوم قرآنی شهرســتان استقرار یابد.
محســن مهآبادی با بیان اینکه نظارت بر بازار باید
به طور مســتمر و جدی در سطح شهرستان انجام
شــود تصریح کرد :رصد بازار به شــکل مطلوبی در
حال انجام است .بهمنظور تقویت هرچه بهتر توان
ناظرین و بازرسین در جهت تنظیم بازار و نظارت بر
عرضه کاالهای اساسی از ظرفیت  20نفر از نیروهای
بســیج بهره برده تا از هرگونه سوءاستفاده در این
خصوص جلوگیری شود.
سرپرســت فرمانداری شهرســتان چناران اقدامات
انجام شــده در خصوص زائرین و مسافران نوروزی
در ایام آغازین ســال نو را برشمرد و گفت :با توجه
به اینکه زائرین و مســافران نوروزی از ابتدای ورود

به شهرســتان و در هنگام خروج از آن میبایست از
امکانــات و خدمات بین راهــی و اماکنی که جهت
ایــن عزیزان پیشبینی شــده اســتفاده نمایند با
صدور  50حکم برای دســتگاههای خدماترســان،
هماهنگــی الزم صورت گرفت تا خدمات رســانی
بهتر انجام گیرد.
محســن مهآبادی تاکید کرد :دهیاران محترمی نیز
که در مســیر جاده آسیایی هســتند میبایست با
اقدامات زیباسازی و نظافت محیط ،فضایی مناسب
را برای مسافران فراهم نمایند .هماهنگیهای الزم
نیز در خصوص فعالیت ،کشــیک و افزایش ساعات
کاری ،کســبه ،بازاریــان ،نانواییهــا ،مکانیکها
و دیگــر صنوف صــورت پذیرفته تــا در ایام نوروز
بــا همت و تــاش این عزیزان اســتقبال خوبی از
مســافران و زائران در شهرستان چناران که میقات
الرضاســت داشته باشــیم و امیدواریم بتوانیم این
خدمــات را به نحو مطلوبی ارائه دهیم.
مهآبــادی ادامه داد :جهت دســتگاههای اجرایی
نیز کشــیکهای نوروزی مشــخص شــده و همه
آماده خدمت رســانی هســتند ،در حوزه امنیت و
بخشهــای فرهنگی و اجتماعی نیز پیشبینیهای
الزم صورت گرفته تا شــاهد ســال نو ،شــاداب و
پرنشــاطی برای شــهروندان ،مســافرین و زائرین
بارگاه ملکوتی ثامنالحج باشیم.

مقام عالی دولت در شهرســتان چناران با اشاره به
اینکه دولت سیزدهم ،دولتی بر پایه عدالتمحوری،
پاک دســت و فساد ستیز اســت بیان کرد :از همه
مردم عزیز چناران درخواســت میکنیم که امیدوار
به زندگی و پیشــرفت و توسعه چناران باشند چرا
کــه تمام تالش دولتمردان این اســت که خدمات
خویش را بــرای مردم ،مخصوصا مردم محروم قابل
لمس کرده و دســت کســانی را که برهم زننده نظم،
امنیت و اقتصاد هستند را نیز کوتاه نماید.
وی با بیان این کــه کلنگزنی پروژ ههای نهضت
ملی مســکن شهرستان چناران ،همزمان با سایر
شهرســتا نهای اســتان در یک برنامه مشــترک
صورت خواهد گرفت اظهار داشــت :با برگزار ی
بالغ بر  11جلســه اراضی مورد نیاز جهت اجرای
ایــن طــر ح پیشبینی شــده و ا نشــاءاهلل به
زودی شــاهد کلنگزنی عملیــات اجرایی آن نیز
خواهیم بود.
مهآبــادی در پایان نوید کلنگزنی ایســتگاه قطار
برقی چناران در ماههای ابتدایی ســال  1401را داد
و گفت :بــا هماهنگیهای انجام شــده ،جانمایی
ایســتگاه قطار برقی مشــهد گلبهــار چناران انجام
شــده و بهزودی شــاهد کلنگ زنی ایستگاه قطار
برقی چناران نیز خواهیم بود که این امر به احتمال
قوی در اوایل ســال  1401اتفاق خواهد افتاد.

در جریان ســفر شــهردار و دو عضو شورای شــهر چناران به تهران دیدار با
ســه تن از مقامات کشــوری برای پیگیری مسائل و مشکالت شهر چناران
صورت گرفت.
به گزارش کالم تازه️،حمیدرضــا داورزنی به همراه مهدی کارگر نایبرئیس
و محمدعلی حیدری رئیس کمیســیون فرهنگی و اجتماعی شــورای شهر
میهمان دو روزه حسین امامی نماینده حوزه انتخابیه بودند.
️در جریان این ســفر دو روزه که با دعوت و هماهنگی نماینده مردم چناران
در مجلس شــورای اســامی و با هدف تعامل بیشتر مجموعه شهرداری و
شــورای شــهر چناران با نماینده حوزه انتخابیه انجام شد با دو دیدار مهم
دیگر نیز توام گردید.
️دیدار با محمد دهقان نماینده ادوار قبلی حوزه انتخابیه و معاونت حقوقی
نهاد ریاست جمهوری و همچنین دیدار با جعفرزاده معاون پارلمانی رئیس
سازمان شهردار یهای کشور از اقدامات انجام شده در این سفر بود.
طــی این دیدارها ،اهداف مهمی در حوزه مدیریت شــهری و رفع برخی از
مســائل و کمبودهای شــهری مد نظر بود که با قول مســاعد پیگیری این
مسئولین همراه شد.
️دربافت قیر از سازمان شهرداری ها و وزارت نفت برای اسفالت معابر شهری
و بولوار شهدا از جمله اهداف مهم این سفر به شمار می آید.
پیگیــری دریافت تســهیالت بانکی در حوزه خریــد دوربین های پایش
تصویری سطح شهر از دیگر اهداف این سفر محسوب می شود.
️همچنین طی این ســفر قول مســاعد در خصوص دریافت یک دســتگاه
خودروی سنگین تجهیز شده آتش نشانی نیز اخذ شد.
️حضور در جمع اعضای تیم جودوی اعزامی چناران و شــهید فخرایی شــهر
سیّ دآباد در فینال مسابقات سوپر لیگ جودو مردان(جام ایثار برای ایران) در
سالن شهید افراسیابی تهران از دیگر برنامه های این سفر بود.
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رئیس جدید آموزش و پرورش گلبهار
معرفی شد

حسین امامیراد ،با رای اعضای تمامی استانهای کشور،
عضو شورای مرکزی جمعیت رهپویان انقالب اسالمی شد
کال م تا زه | انتخابات دوره ششــم شــورای مرکزی
جمعیــت رهپویان انقالب اســامی ،با مشــارکت
تمامی اســتا نهای کشور ،به صورت مجازی برگزار
گردید.
بــه گزارش کالم تــازه️،در این انتخابــات ۴۴ ،نفر از
اعضای جمعیت رهپویان انقالب اســامی از سراسر
کشور ،کاندیدای شورای مرکزی بودند که از بین آنها

باید ۲۵نفر برای عضویت در شــورای مزبور ،انتخاب
میشدند.
️در پایــان و پــس از اعــام نتایــج ،دکترامامیراد،
نماینــده چناران ،طرقبه شــاندیز ،گلبهــار ،گلمکان،
ســیّ دآباد و رادکان بــه عنوان عضو شــورای مرکزی
جمعیت رهپویان انقالب اســامی کشور ،انتخاب و
در ترکیب  ۲۵نفره این شــورا قرار گرفت.

یادداشت

کالم تازه | محمود رضوانیکیا ،با حکم مدیرکل آموزش و پرورش خراســان
رضوی به عنوان رییس جدید آموزش و پرورش شهرستان گلبهار معرفی شد.
بــه گزارش کالم تازه️،آئین تکریم و معارفه رئیــس جدید آموزش و پرورش
شهرســتان گلبهار با حضور حســینی ،معاونت پژوهش و پشــتیبانی اداره
کل آموزش و پرورش خراســان رضوی ،فرماندار شهرســتان و جمعی دیگر از
مســئولین برگزار و محمود رضوانیکیا بهعنوان رئیس جدید اداره آموزش و
پرورش شهرستان گلبهار منصوب و از زحمات حمیدرضا خم ر قدردانی شد.

سرپرست فرمانداری شهرستان گلبهار در اولین گفتگو با کالم تازه:

فرهنگ مهدوی و امید
حجت االسالم غالمی ،امام جمعه گلبهار | در آستانه والدت با سر سعادت منجی بشریت
قطــب عالم امکان حضرت ولیعصر این روز بســیار نورانی را به محضر تمام مردم ایران و
شهرستانهای گلبهار و چناران تبریک و تهنیت عرض می کنم.
حضــرت ولیعصر و جریــان ظهور و مهدویت به عنوان یک غایت و یک هدف و یک نقطه
بسیار متعالی و پیشرفته در تمدن شیعه اثنا عشری مطرح است و هر چند در مذاهب دیگر
و همچنین در ادیان ابراهیمی و غیر ابراهیمی نیز مطرح گردیده است.
و مسئله ظهورواقعیتی است که وعده خداوند متعال در قرآن و در روایات بسیاری نیز خیلی
مطرح شــده و آن مطلبی که مدنظر بنده اســت و میخواهم آن را مطرح نمایم ،مســئله
امیدآفرینی در فرهنگ مهدویت و فرهنگ حضور میباشد.
فرهنگ مهدویت یک نقطه شــفاف و روشــنی دارد و آنچه که در دل ســختیها ،رنجها،
مشقتها و بالیا ،موجب حرکت و مذهب تشیع میگردد امید و نگاه به مهدویت است.
نگاه آرمانی به ظهور ،قدرت و انرژی ایجاد می کند و بر همین اساس میتوان گفت کسانی
که دارای این نگاه هستند،می توانند بر رنجها و مشقتها غلبه کرده و خودشان را به نقطه
پیروزی برســانند و این نشــاندهنده این امر مهم میباشــد که حتی لفظ امید در انسان
قابلیت تولید انرژی داشته و حال اگر این امید در انسان یک امید واقعی ،روشن و شفاف
باشد ،قدرت بیشتر و غیر قابل تصوری ایجاد می نماید.
حال می توان این سوال را پرسید که شهید سلیمانی با کمترین امکانات و محدودیتهای
فراوان مکتب انسانســاز تشــیع در عدم امکان اســتفاده از هر ابزاری و لزوم استفاده از
ابزارهای مشروع ،چگونه و با چه انرژی و قدرتی توانست بر دشمنی کامال افسار گسیخته،
دارای امکانات و به کارگیری نیروهایی توانمند در هر شرایطی ،به پیروزی دست یابد؟
پاسخ این است که دلیل این پیشبرد ،رسیدن به اهداف و همچنین موتور محرکه شیعه،
تنهــا اعتقاد و باور بــه مهدویت بوده که در حزب اهلل لبنان ،مجاهــدان و مبارزات حق و
حقیقت در عرصه های مختلف فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و عرصه امنیتی ،هم شاهد آن
هستیم و دشمن با درک این مطلب تمام تالش خود را در جهت ناامیدی و یاس جوانان با
پیچیده نمودن زندگی ،درگیری بیش از حد و غافل شدن آنان از امید ،به کار گرفته است.
یاس و ناامیدی یک گناه نابخشودنی است خداوند متعال منع میکند از یاس و می فرماید
که به جز انسانهای گمراه ناامید نمی شوند.
وظیفه ما در برابر مکر دشمن شفاف سازی اهداف مستقیم ،اهداف واقعی و قابل دسترس
برای مردم عزیزمان میباشــد و خدا را شاکر هســتیم در این  43سال اهداف بسیار عالی
محقق و به بسیاری از آن اهداف نیز دست پیدا کردهایم .با اشراف بر اینکه در بعضی موارد
ضعیف عمل شــده است ،امیدوار هســتیم در قدم دوم انقالب اسالمی مردم عزیز ایران و
جوانان ما دست به دست داده تا بر مشکالت ،تعلل های اداری ،کم کاری اداری غلبه نمایند.
برنامه راهبردی تحول تدوین شده و ارائه شده توسط رئیسجمهور و دولت محترم طرحی
بسیار دقیق و تخصصی بوده و انصافا بنده به عنوان شخصی دارای تجربه حضور در مسائل
سیاسی -فرهنگی خیلی بیطرفانه خوشحال شدم و می توان گفت برای تدوین این طرح
تفکر زیادی صورت گرفته ،بطوریکه اطالعات جمعآوری ،چالشها رفع و مشکالت شناسایی
و سپس برای مشکالت راهکار ،هدف و برنامه مشخص شده وبرای دستیابی به این اهداف
تعیین شده نیز تالش می کنند.
در ادامه نیز اقدام ســپاه در جهت انتقامگیری خون شــهیدانی که در ســوریه به شهادت
رسیدند ،با منهدم نمودن دو مقر موصاد را در اربیل عراق جای تشکر وقدردانی دارد و اینها
نقطه امید و نشــاندهنده این اســت که در فضای بین الملل دشمنان ما باید حواسشان
را جمع کنند.
امیدواریم به زودی ساختار تحریم ها چه با حذف تحریمها چه غیر آن از طرف امریکا ،ساختار
کلی تحریمها به فضل الهی فرو ریزد و دشمنان ما به خود مشغول باشند و از ما فارغ گردند.
ســال  1401را سالی پر از موفقیت ،قدرت ،پیشرفت ،اندیشه و تعقل برای جمهوری اسالمی
ایران ،همه امت اســامی و همه مردم آزاده جهان آرزو می کنم و امیدوارم جوانان ما قدر
این روزها را بدانند و شانه های خود را زیر بار مسائل و مشکالتی که در حال حاضر جمهوری
اسالمی ایران درگیر آن است ،بدهند و در جهاد تبیین ،تالش خود را ادامه داده و به فضل
الهی موفقیتها و پیروز یهای جدیدی را برای جمهوری اسالمی رقم زنند.
توصیه بنده به همه جوانان عزیزمان این اســت ،اولین اقدام آنان در ســال  1401در صورت
عدم تاهل ،ازدواج و در صورت تاهل فرزند آوری باشــد و ما یک شوخی هم کردیم ،تحت
این عنوان که سال ببر است و ببر را در اسطورهها نماد قدرت و حیوان مقتدری مینامند و
کسانی که در سال ببر متولد میشوند افراد مدیر ،مدبر و توانمندی میباشند و جالب است
بدانید ببر با تمام اقتدار خود ،دارای تواضع نیز است .بزرگترها در جهت تسهیل امر ازدواج
بــرای مجردیــن و فرزندآوری برای مناهلین گام برداشــته و در امر نگه داری ،ایام بارداری
وهمچنین رفع مشکل مالی به زوجین کمک نمایند .
امیدواریم هم سال خوبی پیشرو داشته و هم در گام دوم انقالب گامهای بلندی در جهت
پیشــرفت کشور برداشته شــود(.برداریم) و از همینرو زمینه ساز حضور حضرت ولیعصر
باشــیم و بــه بیان نورانی مقام معظم رهبری با این عنــوان که درپیچ تاریخی مهمی قرار
داریــم ،اعتقاد داشــته و میتوان اینگونه بیان کرد کــه در بینالطلوعین ظهور قرار داریم
اگر ظهور را طلوع خورشــید امامت تصور کنیم انقالب اســامی مقدمه آن میباشد ،یعنی
فجر انقالب اســامی باعت شــد ،عالم ،به فجر انقالب اســامی ،نورانی شود و به سمت
بینالطلوعین یرویم.
در بینالطلوعین ظهور خواب کراهت دارد و غفلت هم در بین الطلوعین ظهور بسیار مضر
می باشد و باید همه ما با جهاد تبیین هوشیار شویم و سهم خودمان را در ظهور امام زمان
بیشتر کنیم و از این کاروان عقب نیوفتیم.
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برایمشاهدهفیلماینگفتگو،
بارکد باال را اسکن کنید.

نویسنده :مجتبی جعفری
زمان تقریبی مطالعه 4 :دقیقه
سرپرست فرمانداری گلبهار گفت :در توسعه متوازن و
پایدار ،بنا بر این گذاشته شده است تا جهت دستیابی
به افزایش ظرفیتهای توسعه شهرستان گلبهار ،ابتدا
زیر ساختهای الزم فراهم گردد.
محمدرضا حاجــی زاده در گفتگوی اختصاصی
با کالم تازه با اشــاره به اینکه شهر تازه تاسیس
گلبهار ،در استان خراسان رضوی و حتی در سطح
کشــور بینظیر بوده و آینده بسیار روشنی دارد
بیــان کــرد :در حال حاضر نیز  4شــاخصه را در
جهت ارتقا این شهرستان و رسیدن آن به جایگاه
واقعی این شهرستان تعریف نمودهایم بطور یکه
هیچ فعالیتی در گلبهــار بدون برنامه ،تحقیق و
آمار
پژوهــش ،اقدامپژوهی ،پژوهشمحوری و
ِ
قابل فهم ،انجام نخواهد شــد و محور اقدامات
صــورت گرفته بــر این مبنا خواهــد بود که هر
برنامهای ،در ســطح شهرستان گلبهار باید جامع
و در برگیرنده همه بخشها باشد.
وی ادامه داد :شهرســتان گلبهــار را میتوان به
عنوان یک شهرستان چند هویتی ،شامل هویت
شرکت عمران ،اقوام مختلف با شناسایی  81قوم،
شورا ،شهرداری و فرمانداری نام برد که هر کدام
دارای یک هویت مســتقلی میباشند ،هر کدام
از مواردی که نام برده شــد بایــد به گونهای با
سیســتم اداری پیوند زده شــوند که با ماهیتی
کامل ،همســو ،هماهنــگ و بههنگام ،در جهت
پیش بردن شهرســتان به سمت دانشمحوری،
همدیگر را کمک و مساعدت نمایند.
او افــزود :هر چنــد باید بتوان در کنــار بهرهوری
و اســتفاده از توانمندیهــای موجــود در درون
شهرســتان ،از ظرفیتهای خارج از شهرستان نیز
استفاده نمود اما برای رسیدن به توسعه پایدار نیز
میبایست از توسعه متوازن ،استفاده از نیروهای
علمی و اشــتغال دانشبنیان و با نگاهی عدالت
محور بهره برد.
سرپرســت فرمانــداری گلبهــار با بیــان اینکه

برایتوسعهپایدار در گلبهار
ابتدا زیرساختها آمادهشود
«توســعه غیرمتــوازن در آینــده ایجاد زحمت
خواهد کرد» تاکید کرد :در توســعه غیرمتوازن،
عــدم تامین زیرســاختهای الزم موجب ایجاد
مشکالتی شــده که در آینده ،مردم و مسئولین
را نیز دچار زحمــت خواهد کرد ،کلنگزنی طرح
نهضت ملی مســکن در گلبهار ،مثال واضحی از
یک توســعه غیرمتوازن بــود ،بطوریکه اگر این
پروژه ،بدون فراهم کردن زیرســاختهای اصلی
و زیربنایــی چــون ،آب ،بــرق و گاز و خدمات
روبنایی همچون ،حمــل و نقل و تلفن عملیاتی
و اجرا میشــد مشکالت عدیدهای را برای مردم
بــه بوجود میآورد به همیــن دلیل جلوی آن را
گرفتیم .لذا در توسعه متوازن و پایدار ،بنا بر این
گذاشته شده است تا جهت دستیابی به افزایش
ظرفیتهای توسعه شهرســتان گلبهار ،ابتدا زیر
ساختهای الزم فراهم گردد.
محمدرضا حاجیزاده بر لزوم استفاده از نیروهای
علمــی و دانشبنیان بهمنظور ایجاد اشــتغال در
شهرســتان گلبهار تاکید کــرد و گفت :با توجه به
اینکــه شهرســتان گلبهار یک شــهر خوابگاهی

محمدرضا حاجی زاده
سرپرست فرمانداری گلبهار:
در توسعه غیرمتوازن ،عدم تامین زیرساختهای

الزم موجب ایجاد مشــکالتی شده که در آینده،
مردم و مســئولین را نیز دچــار زحمت خواهد
کــرد ،کلنگزنی طــرح نهضت ملی مســکن در

گلبهار ،مثال واضحی از یک توســعه غیرمتوازن

بــود ،بطوریکه اگر این پروژه ،بدون فراهم کردن
زیرســاختهای اصلی و زیربنایی چون ،آب ،برق

و گاز و خدمــات روبنایی همچون ،حمل و نقل و
تلفن عملیاتی و اجرا میشد مشکالت عدیدهای
را برای مردم به بوجــود میآورد به همین دلیل

جلوی آن را گرفتیم.

میباشــد ،جهت بهبود شــرایط و ثبات وضعیت
زندگی مردم ،باید بتوانیم ایجاد اشــتغال نموده و
این امر باید در داخل شهرستان گلبهار محقق شده

و در مدت زمان کوتاهی نیز به نتیجه برســد .در
همین راستا ،در برنامه کوتاه مدت و میان مدت ،در
صنایع تبدیلی ،حدود  70نوع کارآفرینی و اشتغال
در هفــت گروه تخصصی ,اعــم از صنایع دارویی،
غذایی ،گردشگری و مخصوصا بهداشت و درمان
در بخشهای مختلف تهیــه نمود ه تا بتوانیم در
این  7گروه ،ایجاد اشتغال نماییم.
وی افــزود :در حال حاضر مدیریت ســنتی ،برای
اعمال تغییرات ســریع و نرمافزاری که هم اکنون
در دنیا رواج دارد پاســخگو نیست ،بنابراین باید
سیستم مدیریت سنتی را به سمت مدیریت بهروز
و دقیق تغییــر دهیم .در این نوع مدیریت ،هیچ
کمکاری و بیتوجهــی ،بیبرنامگی ،خلف وعده و
قانونشــکنی نسبت به مطالبات مردمی را تحمل
نخواهیم کرد.
حاجــیزاده تاکید کــرد :فرماندار ،مجــری اجرای
سیاســتهای عمومی کشــور در ارتبــاط با همه
وزارتخانهها ،شرکتها و بقیه بخشها میباشد.
باید تالش شــود تا با یک هماهنگی خوب ،علمی
و دقیــق دغدغه مردم را کم کنیم ،لذا تالش میکنیم
بــا رویکرد پژوهشمحوری ،حرفــهای عمل کرده و
در اخالق ،برخورد و تعامل با مردم مســئولیتپذیر
باشیم.
وی ادامــه داد :تصمیم بر این اســت تا در تمامی
جلسات ،هیچ مصوبهای که بر خالف قانون و مقررات
است و قابلیت اجرا ندارد تصویب نگردد و وقتی که
قانونی مصوب شد و قابلیت اجرا بر اساس قانون و

ظرفیت را داشــت پیگیری تا حصول نتیجه نیز در
دستور کار قرار گیرد.
حاجــیزاده بــر لــزوم عدالتمحــوری و
مســئولیتپذیری در اجرای برنامهها تاکید نمود
و گفت :بســراغ مکانهایی کــه ظرفیت و توان
اقتصــادی کمتری دارند در قالب دهگردشــی از
روســتاها خواهیم رفت تا از نزدیک با مشــکالت
آنان آشنا شده و نسبت به رفع آن اقدام نماییم.
مقام عالی دولت در شهرستان گلبهار با بیان اینکه
برنامههایی که طراحی شــده و به دالیلی اجرای
آن با مشــکالتی مواجه شــده است را میتوان با
کمی انعطاف اجرایی نمود خاطرنشان کرد :از همه
مهمتر ،وحدتنظر و همسویی همه بخشهاست،
در سیستم اداری هیچگونه ناهماهنگی نباید وجود
داشــته باشد .با احترام به منزلت و جایگاه قانون،
اقتدار را نیز بر اساس قانون تعریف میکنیم.
محمدرضــا حاجــیزاده افــزود :تبدیل شــدن
سیســتم اداری به یــک مولد انــرژی ،در جهت
تضمیــن آرامشخاطر و رفــع تمامی دغدغههای
سرمایهگذاران در شهرســتان گلبهار نیز به عنوان
یکی از شاخصههای مهم تعریف شده است.
حاجــیزاده در پایان خاطرنشــان کــرد :باید
نســبت به اموالی که به ما ســپرده شــده در
صنایع دســتی ،گردشگری و همچنین در بحث
انــرژی پاک ،زیــر بنایی و معمــاری امانتدار
باشــیم تا بتوانیم فعالیتهای خوب و مفیدی
در این زمینه انجام دهیم.
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یادداشت

جایگاه امید در آموزه های دینی و
نقش آن در پیشرفت جامعه

حجت االسالم مظفر تاجی ،امام جمعه چناران | با نگاهی به آموزههای دینی
درمییابیم كه اساس زندگانی بر امید بنا شده است .میتوان گفت تمامی تالشهای
پیامبران و اولیای الهی با محوریت امید صورت گرفته است .بهطور كلی در اسالم،
امید جایگاه رفیعــی دارد تا جایی كه در روایات معصومین(ع) از امید به عنوان
رحمت الهی یاد شده است كه منشأ همت ،كار و تالش به شمار میرود .پیامبر
اکرم(ص) در این باره می فرمایند :امید و آرزو ،رحمت برای امت من است و اگر
امید و آرزو نبود ،هیچ مادری فرزندش را شیر نمیداد و هیچ باغبانی نهالی نمی
كاشت ( .بحاراالنوار ج  74ص )172
در جهانبینی توحیدی ،امید در راستای تکامل و کماالت اخالقی انسان است و این
تکامل از منظر قرآن ،ب ه سوی خلیفه اللهی در جریان است ،توجه به این فضیلت
اخالقیعاملآرامشواستحکاماودربرابرنامالیماتمیباشد.بنابراین،امید،عامل
حركت انسان به سوى كمال است .بر اساس آیات و روایات هركس به چیزى امید
داشته باشد ،براى رسیدن به آن تالش مى كند.
با توجه به این آموزه ها ،انسان و جامعهای رشد یافته و متكامل خواهد بود كه با توكل
بر خداوند بتواند بر مشكالت غلبه نماید .امید در زندگی انسان ،موجب انجام كارهای
شایستهوتالشهایمفیدوپرثمرمیشود.دربرابرامید،ناامیدیقرارداردكهزیانهای
فراوانیبرایفردوجامعهبهدنبالدارد.انسانناامید،بهكارمهمیدستنمیزندوهیچ
اقداممثبتیانجامنمیدهدوچونامیدیبهآیندهندارد،مرتكبكارهایلهووبیهوده
میگردد.رهبرمعظمانقالباسالمینیزبارهابراهمیتامیدوامیدواریدرحركتیك
ملتبهسویرشدوتعالیتأكیدنمودهاند.ایشاندراینزمینهفرمودهاند:یکملت
باامیدمیتواندبهپیشبرود.یکسربازدرجبههجنگ،فقطباامیدمیتواندبجنگد.
اگر امید را از او گرفتند ،همه چیز را از او گرفتهاند .امید و امیدواری نقشی اساسی در
نشاط و پویایی جامعه اسالمی و تالش و كوشش مفید و مستمر آن در جهت نیل به
نمیكند.تنها
اهدافمتعالیداشتهورشد،پیشرفتوبقایجامعهاسالمیراتضمی 
وسیلهنجاتبرایانساندرجهتعبورازسختیهاومشکالتوگرفتاریهایزندگی
بیابان پر از برف و یخبندان قطب شمال ،راه خود را گم
امید است تصور کنید مردى در
ِ
کرده است .او مى داند در نقطه دورى پناهگاهى وجود دارد و باید خود را به آن برساند.
تمام سعى خویش را به کار مى بندد تا به آن پناهگاه برسد .اگر این فرد بسیار خسته
و سرمازده باشد ،دوست دارد روى زمین دراز بکشد و استراحت کند ،ولى مى داند در
این صورت به خواب مى رود و خواهد مرد .امید ،او را به حرکت وا مى دارد تا به هدف
ی توان گفت
ت های فردی و اجتماعی الزم است و م 
خویش برسد .امید برای پیشرف 
امید ،انگیزه تحرک و پویایی برای رسیدن به آیندهای بهتر است تا آیندهای بهتر از
امروز در سرنوشت افراد رقم بخورد .و این خود باعث طراوت بخشیدن به زندگی افراد
یها
میشودواینیعنینشاطاجتماعی؛ونشاطاجتماعیباعثازبینرفتنسست 
میشود .زمانیکه مردم یک اجتماع نسبت به آینده امیدوار باشند ،رضایت از زندگی
افزایش مییابد و احساس رضایت خود باعث تغییر و تحول مثبت در جامعه می
شود .امید اجتماعی یکی از مؤلف ه های حائز اهمیت در جامعه ب ه شمار میآید که
فقدانآنیأس،دلمردگی،افسردگیوغمرابهجامعهمیآورد.باالبودنامیداجتماعی
دریکجامعه،پویاییوسرزندگیرابهاجتماعهدیهمیدهد،هنگامیکهمردمجامعه
ای نسبت به آینده امیدوار باشند و شاهد و ناظر تغییرات و تحوالت مثبت در جامعه
باشند ،امید اجتماعی رشد خواهد کرد و ب ه طور کلی یکی از موتورهای محرکه هر
جامعه ای امید است .امید کمک میکند که افراد حس کنند به اهداف و آرزوهایی که
پیش رو دارند برسند ،و انگیزه کار ،تالش ،زندگی ،حرکت در فرد افزایشیابد.
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هشدار شورای حفظ حقوق بیتالمال خراسان رضوی به مدیران متخلف در پرونده رفع تصرفها

ماجرای اداراتی که در اطراف گلبهار
زیرساخت غیرقانونی ایجاد کردهاند!
اقدام به واگذاری انشعابات و خدمات غیرمجاز و حتی دست

این جلسه گفت :در ابتدا باید از اقدامهای خوبی که در زمینه

از سویی میطلبد اگر این شورا قرار است شورای حفظ حقوق

جلسه شــورای حفظ حقوق بیتالمال که با حضور دادستان

به تغییر کاربری زدهاند با هزینه خودشان نسبت به جمعآوری

حراســت از انفال و جلوگیری از تغییر کاربر یها صورت گرفته

بیتالمال باشد و هر کدام ما حافظان انفال باشیم ،باید مانند

رئیس کل دادگستری خراســان رضوی در هفتادو چهارمین
مشهد ،گلبهار و مدیران ارشد دستگاههای دولتی انجام شد از

و اعاده به وضع سابق محل اقدام کنند و در صورتی که اینگونه

است قدردانی کرد ،همچنین اقدامهای خوبی توسط دادستان

دادستان شهر گلبهار تالش کنیم و همافزایی بیشتری داشته

دادستان گلبهار خواست دستگاههایی که در حوالی این شهر

نشود مدیران کل متخلف بازداشت شوند .قاضی صادقی در

شهر گلبهار صورت گرفته که این نکته هم جای قدردانی دارد.

باشیم تا گامهای مؤثری در زمینه انجام وظیفه برداشته شود.

شــورای حفظ حقوق بیتالمــال را حمایت
کنید

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی تصریح کرد :در
این جلســه گالیه شد که اکیپ مشترک شورای حفظ
حقوق بیتالمال نسبت به ابتدای ایجاد آن پشتیبانی
خوبی از اقدامهای شورا ندارد ،این موضوع را دادستان
مشهد و معاون ایشــان در دادسرای زمین و مسکن
پیگیری کنند و درخصوص دعوت مدیران کل و موظف
کــردن آنها به همکاری همانند روز اول و حتی خیلی
بهتر از آن اقدام شود.
آنها باید در زمینه منابع انســانی ،لجستیکی و دیگر
مــوارد ،نیاز نیروها را تأمین و از آنها حمایت کنند و
مدیران کل باید درخصوص گزارش اقدامهای صورت
گرفته به حوزه دادســتانی اقدام کنند و اگر این کار را
ً
حتمــا موضوع به بنده منتقل شــود چراکه
نکردنــد
بیتردید با آنها برخورد خواهیم کرد.
این اقدام حداقل کاری است که باید انجام و اکیپهای
گشت مشترک شورای حفظ حقوق بیتالمال تقویت
شــود ،چراکه این افراد در خط مقدم مبازره با تخلفات
قرار دارند .اگر آنها تقویت و حمایت نشــوند چگونه
باید از اموال و این حوزه وسیع که متولی مراقبت از آن
هستند حفاظت کنند.

رئیس کل دادگســتر ی؛ دستور بازداشت چه
مدیرا نکلی را داد؟

قاضــی صادقی بیان کرد :در مورد ساختوســازهای
گلبهار که دادســتان این شهر به آن اشاره کردند ،باید
زیرساختهای غیرمجازی که توسط ادارههای دولتی
مانند انشــعابات آب ،برق ،گاز و ...داده شده خودشان
موظف به جمعآوری آنها شوند.
در درجه نخست دادستانی گلبهار شرکت برق را مکلف
و حتی برای آنها زمان هم تعیین کند .در زمان مذکور

نظارت و کابلکشــیها و تیر برقهای غیرمجاز ایجاد
شده جمعآوری شود.
اگر نســبت به جمعآوری آنها اقدام کردند ،از تعقیب
کیفری متولیان امر باحمل بر اینکه ســوءنیتی در کار
نبوده صرفنظر کنید ،اگر این کار را نکردند آنها را مورد
تعقیب قضایی قرار دهید و مدیران و افراد متخلف را
بازداشت کنید.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی ادامه داد :حتی
از آنها قرار هم پذیرفته نشود ،مسئولیت ماجرا هم با
بنده ،نمیشود همه مدیران در پوشش جلسه شورای
حفظ حقوق بیتالمال دور هم بنشینیم و شرکت برق
و آب اینگونه درآمد کســب کنند ،شرکت گاز هم کار
خودش را بکند .اینگونه باشــد خودمان معاونت که
هیــچ ،در تغییر کاربریهای صورت گرفته مشــارکت
کردهایم ،اینگونه نمیشود!

رئیس جمهور پای کار رفع تصرف اســت اما
اینجا برخی بــا متخلف همراهی میکنند!

قاضــی صادقی بیــان کــرد :مدیــران ادارههایی که
زیرســاختهای غیرمجاز در حوالی شــهر گلبهار ایجاد
کردهاند را احضار کنید ،حضور پیدا نکردند آنها را جلب
کنید ،آنهایی که به مرکز استان برمیگردد ،قاضی بهشتی

معاون دادستان در دادسرای زمین و مسکن با هماهنگی
دادستان مرکز استان تمامی مدیران کل متخلف را پای
میزمحاکمه بیــاورد ،برای آنها مهلــت بگذارید و اگر
زیرســاختهای غیرمجاز را با دست و هزینه خودشان
جمع کردند که هیچ ،در غیرآن تعقیب کنید.
در این زمینه هیچ مماشاتی نباید وجود داشته باشد ،در
دولتی که خود رئیسجمهورش برای آزادسازی سواحل
دریــا ،رودخانهها و ...تالش میکنــد ،ما اینجا ببینیم
مدیرکلی با مجرم همکاری میکند ،اینگونه نمیشود.
رئیس کل دادگستری خراســان رضوی افزود :ادارههای
دولتی که در پوشــش تعاونی اداره و ...دست به تغییر
کاربری زدهاند مدیرکل مقصر است ،حتی اگر در مجموعه
دادگستری باشد من را هم احضار کنید .مدیران کلی که
در حوالی شهر گلبهار مجموعههای آنها اقدام به خیابان
کشــی ،واگذاری انشــعابات و ...کردهاند بدون استثنا
احضارشان کنید .سپس آنها باید اعاده به وضع سابق
کنند ،سازمان بازرســی هم در این زمینه همراهی کند.
تخلفات در سوابق اداری مدیران کل و...مذکور درج شود.
این هزینه را به دوش مدیران مذکور بگذارید .در فاصله
کوتاهی اعاده به وضع سابق صورت بگیرد و اگر کاری
نکردند تعقیب سختی صورت بگیرد.

قاضی صادقی گفت :از این ماجرا به راحتی گذشــت
نخواهیم کرد .چطور میشــود اداره دولتی که خودش
عضو شــورای حفظ حقوق بیتالمال اســت و باید
حافظ بیتالمال و منافع مردم باشد ،خودش شروع به
قطعهبندی در قالب تعاونی کرده باشد ،شمای مدیرکل
اگر همراهی با ماجرا نمیکردی و یا حراســت شــما
کوتاهی نمیکرد ،اینگونه نمیشد.
همــه آنها مقصر هســتند ،هیچ عــذری نپذیرید.
بنگاههای غیرمجازی که در منطقه ایجاد شده همه را
جمعآوری کنید ،این ماجرا هم معنا ندارد که ما در حال
مبارزه هســتیم و برخی از متخلفان در جبهه مخالف
مقابل ما اینگونه عمل میکنند.

ماشــینآالت را بدون مدت توقیف کنید

رئیس کل دادگســتری خراســان رضــوی بیان کرد:
هیچ مماشــاتی در این مسیر نداشــته باشید .حتی
ماشــینآالتی که در عرصهها به عنــوان ادوات جرم
در حال فعالیت هســتند چه بــه صورت روزمزد و چه
پیمانکاری میکنند ،توقیف کنید بدون آنکه مدتی برای
آن اعالم کنید .باید صاحب این ادوات بدانند که در این
مسیر عظم جدی وجود دارد.
وی خطاب به دادستان گلبهار هم گفت :اگر اداره کلی
در شهر گلبهار ادارهای ندارد به خودشان مربوط است،
اما نمیشود که وظیفهشان را انجام ندهند ،آنجا حوزه
سرزمینی آنهاست .ادارهای ندارند کار نباید روی زمین
بماند .با آنها مکاتبه کنید که کاری روی زمین نماند.
مــا قبول داریم که در برخی ادارهها نیرو کم اســت و به
اندازه پستها نیست اما میتوانیم از عزیزان بسیجی در
این زمینه استفاده کنیم .میتوانیم مکاتبهای به فرمانده
سپاه امام رضا(ع) در این زمینه انجام بدهیم .برای مدت
ً
مسلما بسیج به شما کمک خواهد کرد تا وظایف
معینی،
روی زمین مانده شما انجام شود / .قدس آنالین
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خبرنگارپیشکسوتچنارانی،دارفانیراوداعگفت

"حسینباقری"خبرنگارپیشکسوتچنارانیدرحین
تهیه خبر به علت ایست قلبی به دیار حق شتافت.
او از خبرنگاران خستگی ناپذیر شهرستان چناران
بــود که عالوه بر تعلیــم و تربیت دانش آموزان
در آموزش و پرورش ،بیش از  ۳۰ســال در حوزه
مطبوعات فعالیت کرد و نمایندگی خبرگزاری صدا
و سیما ،روزنامه خراسان ،کیهان ،اطالعات و ...را
ت و سالهای سال به تهیه گزارش و
برعهده داش ️

اخبار در حوزههای مختلف اجتماعی ،اقتصادی،
فرهنگی و ...پرداخته بود.
تحریریه خبــر ماهنامه و پایــگاه خبری کالم
تــازه ،با اندوهی فراوان ایــن ضایعه غمبار را
به خانواده ایشــان ،بازماندگان ،همشهریان و
جامعه رسانهای شهرستانهای چناران و گلبهار
تســلیت عرض مینماید و بــرای آن مرحوم
رحمت الهی را آرزو میکند.
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استقبالشهرستانهایخراسانرضویازحضورتیمهایسیاراهدایخون

تیم ســیار انتقال خون خراسان رضوی درپی کاهش
مراجعات مردمی به دلیل گسترش سویه ی او میکرون
در شهرســتان مه والت برای جــذب حداکثری اهدا
کنندگان خون حضور یافت که با استقبال شایان توجه
مردم مواجه شد.
به گزارش روابط عمومی انتقال خون استان خراسان
رضوی به منظور تامین نیــاز خون و فراورده های ٦٢
بیمارستان و مركز درمانی سطح استان؛ تیم سیار انتقال

خون  ۱۴اسفند ماه از ساعت  ۸الی  ۱۲در شهرستان مه
والت حضور یافت.
در مدت حضور  ۴ساعته ی تیم سیار این اداره کل در
شهرســتان مه والت؛  ۷۹نفر از مردمان آن شهرستان
جهت اهدای خــون مراجعه کردند که  ۷۳نفر از آنان
موفق به اهدای خون کامل شدند.
حضور تیم ســیار استان در شهرســتان چناران نیز
با اســتقبال مواجه شــد و  156نفر از شهروندان این

شهرستان خون اهدا کردند.
شایان ذکر است با توجه به اینکه در فرودین ماه ۱۴۰۱
عالوه بر تعطیالت نوروز ،ماه مبارک رمضان نيز آغاز مي
شــود و همواره کاهش میزان مراجعه در ایام نوروز و
ماه رمضان قابل پیش بینی است به همین دلیل اداره
کل انتقال خون استان ،ضمن اعزام تیم های سیار به
محالت و شهرســتانها مردم را طی این روزهای پایان
سال و آغاز سال نو دعوت به اهدای خون می کند.

دادستان عمومی و انقالب گلبهار در گفتگو با کالم تازه خبر داد:

گلبهار؛ رتبه اول باغ ویالهای غیرمجاز در خراســان رضوی
دادستان گلبهار :متاسفانه شاهد سوداگری افرادی خاص در موضوع ساخت ویالهای غیرمجاز هستیم!

نویسنده :محمدجواد محمودی یزدی
زمان تقریبی مطالعه 5 :دقیقه
دادستان عمومی و انقالب گلبهار گفت :متاسفانه
در سطح شهرستان گلبهار قریب به  ۲۷هزار ویالی
غیر مجــاز وجود دارد و این رقم باالترین رتبه در
ســطح استان اســت و با رصدی که انجام شده
اســت نزدیک به  ۹۰درصد این ویالها در قالب
مجتمعهای رفاهی و شرکتهای تعاونی مربوط
به ادارات و دســتگاه مختلف اســت که بعضی
از این دستگاهها متاســفانه عضو شورای حفظ
حقوق بیت المال دادگستری کل استان هستند.
حمید علیــزاده در گفتگوی اختصاصی با کالم تازه
ادامه داد :متاسفانه شاهد سوداگری افرادی خاص
در موضوع ساخت ویالهای غیرمجاز هستیم .این
افراد در راســتای رســیدن به درآمدهای هنگفت
اقدام به خرید زمینهای کشــاورزی کرده و پس از
قطعهبندی غیرمجاز ،این اراضی با فروش زمین و
ساخت و ســاز غیرقانونی بدون پرداخت ریالی به
بیتالمال از سود زیادی بهره میبرند.
علیزاده با اشــاره به دیدگاه دادستانی در خصوص
حفظ حقوق بیتالمال بیان داشــت :در درجه اول
نگاه ما حفظ اراضی کشــاورزی و ملی و در درجه
بعد حفظ حقوق بیت المال است .اگر کسی ،قصد
صدور مجوز تغییر کاربری را داشته باشند به موجب

قانون میبایست  ۸۰درصد بهای روز آن زمین را به
دولت پرداخت کند اما بعضی از افراد سوداگر ،این
مبلغ را پرداخت نمیکنند و مردم یا دســتگاههای
مختلف را درگیر میکنند.
دادســتان عمومی و انقالب گلبهــار با بیان اینکه
افرادی که مبادرت به ارتکاب اینگونه جرایم میشوند
بهنوعی مجرمان یقه سفید میباشند تاکید کرد :این
افراد با علم به اینکه در حال انجام عملی غیرقانونی
میباشند اما اقدام خویش را قانونی جلوه دادهاند
و به سوداگری مبادرت ورزیدهاند.
دادســتان عمومی و انقالب گلبهار با ابراز تاسف از
تعــداد ویالها و مجتمعهای غیر مجاز در ســطح
شهرســتان گفت :متاســفانه در سطح شهرستان
گلبهار قریب به  ۲۷هزار ویالی غیر مجاز وجود دارد
و این رقم باالترین رتبه در ســطح استان است و با
رصدی که انجام شده است نزدیک به  ۹۰درصد این
ویالها در قالب مجتمعهای رفاهی و شرکتهای
تعاونی مربوط به ادارات و دســتگاه مختلف است
که بعضی از این دستگاهها متاسفانه عضو شورای
حفظ بیتالمال دادگستری کل استان هستند.
علیــزاده با تاکید بــر تفاوت ســوداگران با مردم
عادی بیان داشــت :در اینجا اعالم میکنم ،قانون
میبایســت نسبت به همه اجرا شود و نگاه ما به
هیچ عنوان به فــردی که صرفا جهت جلوگیری از
ســرقت ،دیواری بنا کرده و عمال باغداری میکند
سختگیرانه نیست .نگاه ما به عنوان مدعی العموم

برخورد قاطع و قانونی با سوداگران این حوزه است
تا بتوانیم جلوی ســاخت مجتمعهای غیرقانونی
که بیشــترین حجم تغییر کاربری را به شهرستان
اختصاص دادهاند را بگیریم.
وی افزود :متاسفانه مجتمعهای گوناگونی وجود دارد
که مربوط به ادارات و نهادهای مختلف هستند که از
ابتدای ساخت و ساز ،خالف قانون عمل کردهاند و بر
خالف قانون نیز به این مجتمعها انشعابات مختلف
تعلق گرفته است ،اگر دستگاههایی که این انشعابات
را بر خالف مجوز تبصره  1ماده  ۱قانون حفظ کاربری
اراضی کشاورزی و باغها ،واگذار کرده باشند خودشان
طبق ماده ۸این قانون مجرم هستند و به جزای نقدی
ســه برابر ارزش آن زمین محکوم خواهند شد .لذا از
طریق این رسانه اعالم میکنم به دستگاههای متولی
خدماترســان در حوزه آب ،برق و گاز که اگر در این
ً
سریعا اقدام به رفع تخلف
زمینه تخلفی صورت گرفته
کنند؛ در غیر این صورت مســئولین این دستگاهها
تحت تعقیب قرار میگیرد.
وی افزود :ممکن اســت برخی از این مســئولین
مدعی باشند که ما در راستای ماده  ۴قانون مجازات
استفاده کنندگان آب و برق و گاز ،به این مجتمعها
و ویالها به صورت غیر دائم انشــعابات دادیم؛ در
ً
صراحتا قید شده
پاسخ باید عرض کنم ،در آن قانون
است که پس از اعالم مراجع ذیصالح میبایست
این انشعابات قطع شود.
دادستان عمومی و انقالب گلبهار بیان کرد :حسب

گفتگو

چرا عید نوروز را جشن میگیریم؟
جامعه شناس گفت:نوروز به معنای امیدبخشی
برای ساختن جهانی بهتر است .خود خانهتکانی
از مراسمی به حساب میآید که به منظور ساختن
جهانی بهتر و امید به آینده شکلگرفته است.
حســین حجت پناه ،جامعهشــناس در برنامه
صبح پارســی شــبکه جام جم ،درباره نوروز و
رســوم آن ،گفت :ایرانی بــودن بیش از آن که
بحثی مربوط به جغرافیا باشــد درباره گونهای
از تفکر اســت که طی سالهای بسیار و تمام
جنگهای پیشآمده توانســته شــکل خود را
حفظ و نقش تاریخی خود را ایفا کند.
وی ادامه داد :این گونه تفکر تناســب بسیاری
با شــرایط طبیعی دارند؛ همانطور که میدانید
ایرانیها دقیقترین تقویم را داشــتند و اوج آن
زمانی اســت که عمر خیام آن را تنظیم میکند.
تقویمهای ایرانی متناســب با شرایط طبیعی
بودند ،این تناســب در دســتگاههای موسیقی
ایرانی و موارد دیگر هم دیده میشوند.
حجت پناه ادامه داد :نوروز به صورت عینی زمان
آغاز ســال و شروع فصلی نو است اما به صورت
ذهنی روزی به حساب میآید که خداوند خلقت
آسمانها را در شش روز به پایان میرساند .نوروز
از مناسبتهایی است که بعد از اسالم نیز مورد
تأیید آموزههای اســامی قرار گرفت .نوروز یک
جشن زیست محیطی است.
این جامعه شــناس اضافه کــرد :از لحاظ عینی
نــوروز میخواهد ما را با طبیعت و وجود اصلی
خود آشــتی دهد .پیش از نوروز نیز جشنهایی
در اسفند وجود دارد و قبلتر از آن نیز یلدا است.
تمامی این جشنها با هم ارتباط دارند که سعی
دارند انسان را نزدیک به طبیعت نگه دارند.
وی افزود :از لحاظ ذهنی ،از آنجایی که ایرانیها
ملتی توحیدی و یگانه پرســت بودند ،به لحاظ
ذهنی با مراسم شکرگزاری ،نیایش و مراسم آغاز
مجدد و دوری از ناامیدی آشنا بودند .جالب است
بدانیم نام ماه اســفند به معنای جوانه زدن گیاه
است چرا که در این ما زمانی که همچنان هوای
ســرد وجود دارد گیاهان شــروع به رشد کردن
میکنند.
ً
صرفا گیاه بیرونی
حجت پناه یادآور شد :این گیاه
نیســت و گیاه درونی ما نیز اســت که نشــان
میدهد همهچیز در گذشته ایران با شادی شروع
میشده است.
وی گفت :ما امروزه واژه سوگ را در معنای اندوه
اســتفاده میکنیم در حالی که این واژه برگرفته
شده از فرشته سوگاه و شادی است .فلسفههای
مختلفی وجود دارد که این فرشته چطور در زمان

مرگ انســانها ظاهر میشده که طی سالهای
بسیار تغییر کرده است.
این جامعه شناس تصریح کرد :به طور کلی نوروز
به معنای امیدبخشی برای ساختن جهانی بهتر
اســت .خود خانهتکانی از مراســمی به حساب
میآید که به منظور ســاختن جهانی بهتر و امید
به آینده شکلگرفته است.
حجت پناه متذکر شد :در احادیث آمده آن روز
که حضرت قائم ظهور میکند روز نوروز اســت.
در جهان ایران باستان نیز زمان ظهور منجیان
نوروز است و شما در اینجا شاهد پیوند معنایی
بین این دو باور هســتید .نوروز امید به آینده
را همواره برای ما زنده میکند همانطور که در
فصل بهار شاهد این زندگی دوباره در طبیعت
هستیم.
وی اظهــار کــرد :مرحوم محمــود روحاالمینی
میگفت فرهنگ ثابت اما متغیر است .فرهنگ
اجزای مختلفی دارد که میتوانند در زمان تغییر
پیدا کنند اما آنقدر این تغییرات آهسته هستند
که ما گمان میکنیم فرهنگ تغییری ندارد.
حجت پنــاه گفت:اصول فرهنــگ ایرانی طی
سالها ثابت مانده اما یک سری نکات ظاهری
آن تغییر کرده ،برای مثال همانطور که میدانید
هفت سین در گذشته هفت شین بوده است.
این جامعه شناس ادامه داد :همچنین از آنجایی
کــه ایرانیها ملتــی توحیدی بودنــد همواره
جشنهای خود را با اهورا مزدا پیوند میدادند و
امروزه شما شاهد این هستید که ما جشن نوروز
را با خدای متعال و دین اسالم پیوند میدهیم و
قرآن را روی سفره هفت سین میگذاریم.
حجت پناه ادامه داد :نوروز جشنی طبیعتگرا
اســت که سعی دارد به جان آدمی و طبیعت
احترام بگــذارد .برای مثال ماهــی قرمز در
سفره نوروز طی صد سال اخیر وارد این آداب
شده است.
وی بیان داشت:بیش از آن در سفرههای عید از
نارج استفاده میشده که در کل این میوه جایگاه
خاصی در فرهنگ ایران دارد به طوری که ما حتی
جشن بهار نارنج در شیراز داریم .نارنج محصولی
است که در شــمال و جنوب ایران پرورش داده
میشده و ما میبینیم که مرکبات در ایران تشکیل
دهنده پیوند فرهنگی هستند.
ایــن جامعه شــناس افزود :بــرای مثال علت
نامگــذاری لیمو امانــی به دلیل آمــدن آن از
پایتخت اردون اســت و نشــاندهنده شبکه و
ارتباط فرهنگی اســت .مرکبات مختلف تشکیل
دهنده ارتباطات فرهنگی بودند و خاصیتهای

خود را داشتند.
حجت پناه ابراز کرد:خــرده فرهنگهای ایرانی
به شــدت با هم مرتبط هستند و همانطور که
ابوعلی سینا میگوید در غذاهای ایرانی حکمت
وجود دارد .ما در ایده ایرانی شاهد ایده وحدت
در عین کثرت هستیم.
وی تصریح کرد :بــرای مثال محصوالتی مانند
ســرکه و شــیره وجود دارند که هر دو با وجود
تفاوت در طعم از انگور گرفته میشــوند .در ایده
ایرانــی مرگ کامل وجود ندارد و بعد از هر مرگی
زایشــی وجــود دارد .همانطور کــه بعد از هر
زمستان بهاری قرار دارد.
این جامعه شناس گفت :به زبان ساده حضرت
مولوی میگوید ســکون جسم به سکون روح
و افسردگی منجر میشود .خانهتکانی در واقع
یــک بازیابی وجودی اســت .امــکان دارد در
بسیاری از مراسم سال نو فرهنگهای دیگر نیز
خانهتکانی وجود داشته باشد اما در ایده ایرانی
این امر تفاوت دارد.
وی تصریح کرد :ما در ایران باســتان ســالها
را به صولت  ۳۶۰روزه داشــتیم و  ۵روز قبل از
نوروز زمانی بوده که تقدیر سال آینده مشخص
میشده است .در تفکر ایرانی ما تقدیر و تدبیر
داریــم؛ به همین دلیل اســت رســتم با تمام
علیرغم اندیش ورز یهــای خود در نهایت به
شکلی از دنیا میرود که برای او قابل پیشبینی
نبوده و تقدیرش بوده است.
حجت پناه متذکر شــد :ادامه داد :اما در مقابل
اودیسه در هومر یک خرد خود بنیان دارد .وجود
تقدیر از یک عالم باال میآید ،از عالم تاریکی که بر
عالم نور احاطه دارد.
وی گفــت :حاجی فیروز به همین دلیل صورت
مشــکیرنگی دارد چــرا که تقدیــر را از تاریکی
میآورد .خانهتکانی مسائل عینی بسیاری دارد که
شامل موضوعات بسیار جالبی است .برای مثال
امروزه ما با مشــکل کمبود آب در ایران مواجه
هســتیم و از نظر من راه حل برطرف کردن این
بحران بازگشت به فرهنگ ایرانی و تجسم معنای
آب در ایران باستان است.
حجت پناه افزود :فرهنگ ایرانی به آب احترام
میگــذارد و در نتیجــه آن را هدر نمیدهد.
خانهتکانــی ما را برای اخــذ و گرفتن تقدیر
بهتر آماده میکند و ما باید آمادگی زیســتی،

جســمی ،روانی و اجتماعی را از آن به دست
بیاوریم .در گذشــته بسیاری از خانهتکانیها
به صورت جمعی انجام میشده و همبستگی
اجتماعی را رقم میزد/ .فارس

مصوبات شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری
کل اســتان ،به مدیران کل دستگاههای اجرایی که
در قالب شــرکت تعاونی و مجتمع رفاهی اقدام به
ساخت غیرمجاز داشتهاند تذکر میدهم که هر چه
سریعتر در مدار قانون قرار بگیرند .نگاه ویژه رئیس
جمهور محترم نیز چه در زمان ریاست قوه قضائیه
و چه اکنون که ریاست قوه مجریه را بر عهده دارند
حفظ انفال و حقوق بیتالمال بوده است.
علیزاده با بیان اینکه «مردم از مدیر دســتگاهی که
بهعنوان کارگزار نظام اسالمی شمرده میشود توقع
دارند که به قانون احترام گذاشــته و تخلفی انجام
ندهد» تصریح کرد :من از طریق این رســانه تاکید
می کنم مدیران کل که اسامی آنها در صورت لزوم به
رسانهها قطعا اعالم خواهد شد موظف هستند در
اسرع وقت ،نسبت به رفع تخلفات و اعاده وضع به
حال سابق اقدام کنند در غیر اینصورت تحت تعقیب
قضایی قرار خواهند گرفت.
وی با اشاره به نقش مهم حراستها در این موضوع
بیان داشت :حراست وظیفه نظارت بر اجرای قانون
را دارد و بــه طور جدی میبایســت در ادارات کل
نقش آفرینی کند .چه معنایی دارد دســتگاهی که
خودش عضو شورای حفظ حقوق بیتالمال است
یا دستگاهی دولتی که کارگزار نظام اسالمی شناخته
میشــود ،مرتکب تخلف شود؟ در این صورت چه
انتظاری میتوان از مردم داشــت که همراه قانون
باشند؟ بنده در راستای مطالبه مردم در حوزه حفظ

انفال و حقوق بیتالمال ،حداکثر ظرف مدت یک
ماه به متولیان ســاخت ویالهــا و مجتمع های
غیرمجاز مهلت میدهم رفع تخلف صورت بگیرد
در غیر این صورت به مرجع قضایی ذیصالح احضار
شده و میبایست پاسخگو باشند.
علیــزاده بــا تاکید بر اهمیت حمایــت از تولید و
تفاوت آن با ساختهای غیر مجاز گفت :اگر کسی
ً
واقعا به دنبال تاســیس گلخانه و تولید است من

به عنوان دادســتان موظف بــه حمایت از تولید
هستم همانطوریکه در شهرستان های دیگر خیلی
از کارخانه ها که در معرض ورشکســتگی بودند با
حمایت قضایی و پیگیری خود من توانستیم جلوی
ورشکستگی آن ها را بگیریم؛ اما به هیچ عنوان اجازه
نخواهیم داد مجوزی بر خالف قانون صادر بشود.
متاســفانه شاهد هستیم در صدور برخی مجوزها
ارتباطی وجود دارد کــه طی مکاتبهای با اداره کل
بازرسی قوه قضاییه پیگیر این مسئله هستیم.
وی با اظهار تاســف از تعداد نامتعارف بنگاههای
امالک در گلبهار اظهار کرد :هدف از تاسیس شهر
جدید گلبهار این بوده اســت که بســتری شود
برای ســکونت خانوادههایی کــه از درآمدهای
زیادی برخوردار نیســتند ،اما شرایط به گونهای
رقم خورده اســت که در سطح شهرستان گلبهار
قریب بــه  ۵۸۰واحد امالک وجــود دارد که بنا
به گزارشــات واصله برخــی از اینها فاقد مجوز
هســتند و سوداگری آنها در امر خرید و فروش

مسکن و زمین موجب ضرر مردم شده است اما
متاسفانه هیچگونه آموزش ،ساماندهی و نظارتی
در این امر صورت نگرفته اســت که این امر بستر
بسیاری از جرائم را فراهم میکند.
این مقام مســئول ادامه داد :در شــهر گلمکان
تعداد بنگاههای معامالت امالک از ســوپرمارکت
ها بیشــتر اســت و بر این اســاس فعالً دستور
ممنوعیــت هرگونه صدور مجوز برای تاســیس
امــاک را دادهایم تا روند آمــوزش و نظارت بر
این واحدهای صنفی ســامان یابد؛ البته عدهای
از صاحبان امالک به وظایف خود آشنا هستند و
از مشــاوران حقوقی استفاده میکنند اما عدهای
ســواد حقوقی الزم و حتی ســواد اولیه را ندارند
و در عقد قراردادها ،مشــکالت زیادی برای مردم
و دســتگاه قضایی ایجاد میکنند ،بنابراین اداره
ثبت اســناد که مکلف به آموزش صاحبان امالک
است باید موضوع را پیگیری کند ما هم در حوزه
دادســتانی آمادگی خود را برای آموزش مباحث
حقوقی برای صنف امالکداران اعالم میکنیم.
دادســتان عمومی و انقالب گلبهار در پایان ضمن
هشــدار به مردم در رابطه بــا تبلیغات ماهوارهای
گفت :مردم مراقب تبلیغات ماهوارهای برای خرید
و فــروش زمین در گلبهار باشــند؛ در صورت قصد
هرگونه خرید حتما استعالمهای الزم از ادارات ثبت،
جهادکشاورزی و منابع طبیعی گرفته شود تا ضرری
متوجه آنها نشود.
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ماهنامه خبری تحلیلی کالم تازه
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رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان های چناران و گلبهار در گفتگو با کالم تازه:

صیانت از اراضی ملی،
مهمترین وظیفه ماست

برای مشاهده فیلم این خبر،
بارکد باال را اسکن کنید.

نویسنده :رزیتا ولیزاده
زمان تقریبی مطالعه 8 :دقیقه
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرســتا نهای
چنــاران و گلبهار مهمتریــن وظایف این نهاد را صیانت
از اراضی ملی دانســت و بیان کرد :از مهمترین وظایف
این اداره که توســط قانون بر عهده این نهاد گذاشــته
شــده ،صیانــت و حفاظــت از اموال ،اراضــی ملی و
مرتعی و بیتالمال است.
حمیدرضــا شــرفخانی در گفتگــوی اختصاصی با کالم
تــازه اقدامات مهم این اداره را برشــمرد و اظهار نمود:
اداره منابــع طبیعــی و آبخیــزداری شهرســتا نهای
چنــاران و گلبهــار ،متولی حفاظــت و نگهداری اراضی
ملی و مرتعی این شــهرها به مساحت  ۲۲۰هزار هکتار
میباشــد که از این میزان  ۷۰هزار هکتار در شهرستان
گلبهار و  ۱۵۰هزار هکتار در ســطح شهرســتان چناران
قرار دارد.
شــرفخانی ادامــه داد :از مجموع این مســاحت۱۵ ،
هــزار هکتار شــامل جنگلها و بیشــهزارهای طبیعی
اســت که  ۵هــزار هکتــار از این میــزان ،در گلبهار و
 ۱۰هــزار هکتار در چناران قرار دارند ،بیشــتر مناطق و
اراضــی ملی بصورت اراضی مرتعی اســت که در گلبهار
به میزان  10ســامانه عرفی و در چنــاران به تعداد ۶۰
ســامانه عرفی ممیزی شده و بعنوان چرا گاه دام مورد
اســتفاده قرار میگیرد که ظرفیت تالیف  ۲۰۰هزار واحد
دامی را داشــته و جزو مراتع کمنظیر و ویژه در استان
خراسا نرضوی حساب میشود.

پتانســیلهای مهم گردشــگری در شهرستانهای
چناران و گلبهار

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرســتا نهای
چنــاران و گلبهــار از اســتعدادهای گیاهی موجود در
منطقــه ،بعنوان یک فرصت جهت جذب گردشــگر یاد
کــرد و گفت :مجموعی از فلور که شــامل رســتنیهای
بســیار ویــژه و کمنظیــر از انواع و اقســام گونههای
گیاهــی که خاصیتهای متنوع دارویی دارند در مراتع

شهرســتان یافــت میشــود .از جملــه مهمترین این
رســتنیها میتوان به انغوزه ،کا کوتی ،آویشن کوهی و
باریجه اشــاره کرد .مراتع شهرستان عالوه بر ذخیر هگاه
گیاهــان دارویی و چــرای دام بعنوان پتانســیل مهم
گردشگری شــهرهای چناران و گلبهار به شــمار میآیند
که میتواند مورد توجه مســوولین و سیاســتگزاران
این حوزه قرار گیرد.

استفاده از ظرفیتهای مردمی برای صیانت از اراضی
ملی اهمیت دارد

حمیدرضــا شــرفخانی مهمتریــن وظیفه ایــن نهاد را
صیانت از اراضی ملی دانســت و بیان کرد :از مهمترین
وظایــف این اداره که توســط قانون بر عهده این نهاد،
گذاشــته شــده ،بحــث صیانت و حفاظــت از اموال،
اراضیملــی ،مرتعــی و بیتالمال اســت و با توجه به
جمیع مشــکالت در حوزه نیروی انســانی ،لجســتیک
و پشــتیبانیهای الزم و محدودیتهــای موجــود در
این زمینه ،از راهبردهای اساســی این اداره اســتفاده
از ظرفیتهــای مردمی برای حفاظت و صیانت از این
نعمات خدادادی است.
رئیــس اداره منابع طبیعــی افزود :بــه همین منظور
تقویــت جوامــع بومــی و محلی ،توســعه آموزش و
مســایل ترویجی و انعقاد تفاهــم نامههای مختلف با
این جوامع با اســتفاده از ظرفیت دهیاری و شوراهای
اســامی ســطح شهرســتا نهای چناران و گلبهار مورد
توجــه مدیریــت اداره منایــع طبیعی قــرار گرفته که
میتــوان بــه انعقاد  ۶فقــره تفاهمنامــه همکاری و
حفاطت مشارکتی در روســتاهای بهمنجان ،دلمهعلیا،
گروه ،بقمج ،پایه و فریزی اشــاره کنیم که ســطح قابل
توجهــی از اراضــی ملی و مرتعی شهرســتان در قالب
این تفاهمنامه توســط اهالی و بهر هبرداران به شــکل
شایســتهای در حال حفاطت و صیانت است.
وی بــه موضوع احیــا و اصالح بخشــی از اراضی
مرتعــی فرســایش یافته در اثر تغییــرات اقلیمی و
فشــار چرا اشــاره کرد و گفت :در ســا لجار ی این
میــزان بالغ بر  ۴۵۰هکتار بوده و جالب اینجاســت
کــه این رقم بــه تنهایــی بیشــتر از کل میزان احیا

و اصــاح شــده در قالب اعتبارات دولتی در ســال
 ۱۳۹۹اســت و نشــان دهنده اهمیت اســتقاده از
ظرفیتهــای مردمی بــرای احیا ،حفاظت ،اصالح و
صیانت از اراضی ملی اســت.

اهمیــت اجرای پروژه های آبخیــزداری در تقویت
سفرههای آب زیرزمینی

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان های
چناران و گلبهار مقوله آبخیزداری را بســیار مهم خواند
و گفــت :یکی دیگر از ماموریتهــای مهم اداره منابع
طبیعــی ،مقوله آبخیزداری و اســتفاده از ظرفیتهای
حوز ههــای آبخیز و آ بخوان ســطح شهرســتا نهای
چناران و گلبهار اســت و با توجه به وجود رودخانههای
دائمــی مثل رادکان ،اخلمد ،فریــزی ،گلمکان ،جمعاب،
پایــه و دولتآباد اهمیت اجرای پروژ ههای آبخیزداری
و ضرورت اجرای آن بر کســی پوشیده نیست.
حمیدرضــا شــرفخانی در ادامه نیز بیان کرد :از ســال
 ۱۳۹۷تا کنون با اســتفاده از اعتبارات تخصیص یافته از
صندوق توســعه ملی پروژههای بسیار خوبی در سطح
این دو شهرســتان اجرا شده اســت .مانند اجرای بند
خا کی حــوزه آبخیز ارکی در بخش گلمکان شهرســتان
گلبهــار که با بودجهای بالــغ بر  ۵۸۰میلیون ناموت اجرا
شــد .همچنین در شهرســتان چناران ،در حوزه آبخیز
بقمــج و ســوهان بندهای گابیونی متعددی در ســال
 ۱۴۰۰اجرا گردید که نقش بســزایی در کنترل فرسایش
و رســوب و تقویت سفر ههای آب زیرزمینی دشت فوق
بحرانی مشــهد و چناران ایفا می کند.

پروژه عظیم پخش ســیالب جمعاب ،آب مشــهد را
تامین میکند

شــرفخانی یکــی دیگــر از پروژههای مهــم اداره منابع
طبیعــی و آبخیــزداری چناران و گلبهــار را پروژه عظیم
بخش ســیالب جمعاب نام برد و تشــریح کرد :عملیات
اجرایی این پروژه از ســال  ۱۳۷۲آغاز و تا ســال 1392
بطول انجامید و به بهرهبرداری کامل رســید .با توجه به
حجم بسیار باالی آورد سیالب رودخانه فریزی که ساالنه
در پیــک خود به  ۵۵میلیون متر مکعب میرســد ،این
پــروژه عظیم ظرفیت ذخیره و نفوذ  ۲میلیون متر مکعب

آب در هر آبگیری را دارا اســت ،که در سالهای تر سالی
و بارندگی بالغ بر  ۶بار آبگیری میشــود.
وی ادامــه داد :بطــور میانگین بین  ۱۲تــا  ۱۵میلیون
متر مکعب ســیالب بصورت ســاالنه با کمک همکاران
اداره منابع طبیعی به ســفره آب زیرزمینی دشــت فوق
بحرانــی مشــهد و چناران تزریق میشــود که بصورت
مســتقیم  ۴۷حلقــه چاه آب تامین کننده آب مشــهد
مقدس و  ۶رشــته قنات و صدها هکتار زمین زراعی از
این پروژه استفاده میکنند.

شناســایی بیش از یکصد هکتار تخریب و تصرف
اراضی ملی در سطح شهرستانهای چناران و گلبهار
در سال 1400

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرســتا نهای
چنــاران و گلبهار به پروند ههای تخلــف و تخریب نیز
اشــاره و تصریح کرد :از اقدامات حفاظتی که توســط
اداره منابع طبیعی در چناران و گلبهار انجام میشــود،
فعالیتهای یگان حفاظت این مجموعه در ســطح ۲۲۰
هزار هکتار اراضی ملی دو شهرســتان است و تا پایان
بهمن ســال  ۱۴۰۰حــدود  ۲۵فقره پرونــده تخریب و
تصرف اراضی ملی موضوع ماده  ۵۵قانون بهر هبرداری
و حفاطت جنگلها و مراتع کشــور در شهرستان چناران
با مســاحتی بالغ بر  ۸۷هکتار و  ۱۳فقره پرونده تخلف
بــا مســاحتی بالغ بر  ۲۱هکتــار در شهرســتان گلبهار
شناســایی شــده و پس از تشــکیل پرونــده و تکمیل
تحقیقات انتظامی با همکاری دســتگاه قضایی بزودی
اعاده و به دامن بیتالمال برخواهد گشــت.

برنامههای ویژه هفته منابع طبیعی

شــرفخانی در پایان ســخنان خویش برنامههای انجام
شــده در هفته منابع طبیعی را تشریح و یادآوری نمود:
شــعار هفته منابع طبیعی سال « ،۱۴۰۰همه با هم جهاد
برای حفظ و احیای منابع طبیعی» ابالغ شــده بود ،که
بــرای اجرای موضوعات هفتــه منابع طبیعی حدود ۱۰
هزار اصله نهال توســط این اداره در سطح حوزه حمل
و بــه دهیار یها ،شــهردار یها ،ادارات و عموم مردم
شــهرهای چناران و گلبهــار اختصاص یافت .این اقدام
جایگاه بســیار مهمی برای تقویت فضای ســبز در این
دو شهرســتان محسوب میشود ،همچنین در  ۱۵اسفند
برای گرامیداشت آیین درختکاری مراسم باشکوهی با
حضــور مســئولین ،فرماندار و امام جمعه و آحاد مردم
برگزار شــد که جا دارد از مدیریت شــهری چناران برای
پشــتیبانی این برنامه تقدیر کنم.
شرفخانی خاطرنشــان کرد :در ادامه برنامههای هفته
منابع طبیعی بازدید مســوولین دادگســتری ،شــامل
قضــات ،ریاســت دادگســتری و دادســتان از بخش
رادکان و اراضی ملــی پیرامون رودخانه رادکان همراه
بــا غرس چند اصلــه نهال در پــارک جنگلی رادکان و
برنامه کوهپیمایی خانوادگی با کمک شــورا ،شهرداری
و هیــآت کوهنوردی شهرســتان چناران انجام شــد و
هدف از این برنامهها ایجاد تلنگر در شــهروندان جهت
اهمیــت دادن به منابع طبیعی و فشــردن دســت ما
جهــت حفاظت ،صیانت و بهر هبرداری صحیح از اراضی
ملی و نعمات خدادادی بود.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان چناران در گفتگو با کالم تازه مطرح کرد:

برای مشاهده فیلم این خبر،
بارکد باال را اسکن کنید.

سالمتگوشتیکهاز کشتارگاهچنارانخارجمیشودرا تضمینمیکنیم

نویسنده :هدیه رجب نیا
زمان تقریبی مطالعه 3 :دقیقه

شاید در ذهن بعضی از مردم ،هنوز خاطراتی از ذبح
دام در کنار بعضی از قصابیها ،جهت عرضه و فروش
آن باقی مانده باشد .امری که با سالمت مردم هم
مغایرت داشت .به همین دلیل دولتها با کمک
شهردار یها تصمیم به ساخت کشتارگاههایی به
منظور ذبح بهداشتی دام گرفتند .بعدها این مهم
به بخش خصوصی ســپرده شــد تا با استفاده از
فناوری نوین ،در قالب ایجاد کشتارگاههای صنعتی،
دام ذبح شــده و با امنیت غذایی بیشتری بدست
مصرف کننده برسد.
از حدود  53سال قبل ،ذبح دام در کشتارگاه سنتی
چناران صورت گرفته است .کشتارگاهی که در حال
حاضــر ،قادر به ذبح روزانه  100راس دام ســبک با
نظارت شبکه دامپزشکی این شهرستان میباشد.
هرچنــد بنظر میرســد با توجه بــه قدمت این
کشتارگاه و بازسازی هر از گاهِ آن ،احداث کشتارگاه
صنعتی در این شهرستان ،باید همچنان جزو الویت
برنامههایی باشد که در دستور کار متولیان امر قرار
گرفته است .ســخنی که رئیس شبکه دامپزشکی
شهرستان چناران نیز به آن صحه میگذارد .آنجایی
که میگوید "قطعا با توجه به شــرایط حال حاضر
و پیشــرفتی که شهر به سمت کشــتارگاه داشته،

کشــتارگاه دیگر قادر به ادامه فعالیت خویش در
اینجا نمیباشــد ،امیدواریم در آیندهای نه چندان
دور شــاهد احداث کشــتارگاه صنعتــی و کامال
بهداشتی ،به روز و با تکنولوژی جدید دنیا در چناران
باشیم".
بــا توجه به بــروز برخی گالیههــا و پیامکهای
مردمی رســیده به کالم تازه ،مبنی بر اعالم نگرانی
خود از وضعیت کشتار دام در تنها کشتارگاه سنتی
موجود در چناران برآن شدیم تا به بررسی وضعیت
آن بپردازیم .بر این اســاس بهسراغ رئیس شبکه
دامپزشکی شهرستان چناران رفته و با او به گفتگو
پرداختیم .آنچه در ادامه میخوانید حاصل گفتگوی
ما با دکتر شهرام کرباسی است .با ما همراه باشید.
نمیتــوان از این کشــتارگاه ،انتظار خدمات یک
کشتارگاه صنعتی را داشت
از رئیس شــبکه دامپزشــکی شهرســتان چناران
میخواهم تا وضعیت فعلی کشتارگاه سنتی چناران
را تشــریح کند و او برایم از تفاوت شرایط کشتارگاه
سنتی با صنعتی گفت و ادامه داد کشتارگاه سنتی
چناران با قدمت بیش از نیم قرن و انجام کشــتار
روزانه  100راس دام سبک و کشتار حدود  5عدد دام
سنگین در حال ارائه خدمات به مردم است.
«طبیعتــا نمیتوان از این کشــتارگاه ،انتظار یک
کشــتارگاه صنعتی را داشت ،اما تالش خویش را
برای ارتقای همین کشتارگاه جهت تضمین سالمت
مردم انجام دادهایم ».این را دکتر شــهرام کرباسی

میگوید و ادامــه میدهد که با همکاری و تالش
تمامی دستگاههای مرتبط اعم از شهرداری ،شورای
کف
شــهر ،فرماندار و دادستان محترم ،کفسازی ِ
کشتارگاه و کاشیکاری دیوارها و همچنین تخلیه
فاضالب صورت گرفته است ،اما مشکل کشتارگاه
موجود ،عدم وجود سکوهای الزم جهت کشتار دام
اســت که اگر سکوهای مورد نیاز نیز ساخته شود،
کشــتار بر روی سکوها انجام ،خون استحصالی از
فاضالب بهتری
فاضالب جدا شده ،در نتیجه تخلیه
ِ
صورت خواهد گرفت.
بزودی کشتارگاه به وضعیت مطلوبتری خواهد
رسید
او این را هم گفت که باید اصالحات بر روی ریلها
نیز صورت پذیرد تا از دخالت دست به هنگام ورود
دام ذبح شــده به ســردخانه جلوگیری شود .البته

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان چناران این نوید
را هم داد که قرار بر این شــده به همت مسئولین
مربوطه ،تا پایان فروردین ماه ســال آینده ،مشکل
کشــتار بر روی زمین با ســاخت سکو رفع شده تا
وضعیت کشتارگاه به وضعیت مطلوبتری برسد.
ســامت گوشتی که از کشــتارگاه چناران خارج
میشود را تضمین میکنیم
از رئیس شــبکه دامپزشــکی شهرســتان چناران
میپرســم با توجه به وضعیت موجود ،آیا گوشت
عرضه شده از این کشتارگاه ،دارای شرایط مطلوب
بهداشتی میباشد و او با اطمینان پاسخ میدهد که
با توجه به اینکه عملیات کشتار دام ،بطور پیوسته
توســط دو نیــروی دولتی و یــک نیروی بخش
خصوصی بدرستی تحت نظارت میباشد و بعد از
اتمام کشتار بروی الشــهها نیز مهر و لیبل خورده

و تاریخ کشــتار دام قید می شود ،هیچگونه خطر
بهداشتی برای مردم نخواهد داشت ،همه تالشمان
را برای روســفید بودن جلوی مردم و خدشه وارد
نشدن به سالمت گوشت انجام میدهیم و مردم
از این لحاظ خاطرشــان جمع باشــد .دکتر شهرام
کرباســی در ادامه این نکته را هم با تاکید میگوید
که سالمت گوشــتی که از کشتارگاه چناران خارج
میشود را تضمین میکنیم.
شرایط تحت کنترل میباشد
رئیس شبکه دامپزشــکی چناران با بیان اینکه»در
این یکسال شرایط کشــتارگاه خیلی تغییر پیدا
کرده اســت و هم اکنون نیز در حال ارتقا دادن به
آن هســتیم» اضافه میکند که در حال حاضر اگر
فعالیــت این کشــتارگاه را متوقف نماییم ،نصف
کشتارها به کوچه باغها و مکانهایی نامناسب و
بدتر از شرایط فعلی کشتارگاه ،انتقال پیدا خواهند
کرد در نتیجه میتوان گفت حداقل ،کشتار در مکان
فعلی تحت نظارت میباشد و سعی میکنیم آن را
کنترل نموده تا زمانی که به شرایط نرمال برسد.
منتظر اقدامات عملی در خصوص احداث کشتارگاه
صنعتیهستیم
کرباســی در ادامه می گوید «این کشــتارگاه ،یک
کشتارگاه سنتی بوده و بنده نیز وارث این کشتارگاه
میباشــم و در طی این چند ساله ،بنا بر این بوده
است که کشتارگاه صنعتی ایجاد شود ،اما متاسفانه
تاکنون با تمام پیگیریهایی که داشتیم هنوز هیچ

اقدامی در این خصوص صورت نگرفته اســت و بر
همین اساس جلسه ساماندهی کشتارگاه را تشکیل
دادیم چون نمیتوان بیشــتر از این منتظر احداث
کشتارگاه صنعتی ماند و باید اقداماتی را در جهت
ارتقای همین کشتارگاه موجود ،از لحاظ بهداشتی
انجام داد.
امیدواریم در آیندهای نه چندان دور شاهد احداث
کشتارگاه صنعتی در چناران باشیم
رئیس شبکه دامپزشکی چناران لزوم ایجاد کشتارگاه
صنعتی در شــهر چناران را امری مهم عنوان کرده و
راه رسیدن به احداث کشتارگاه صنعتی را مستلزم
ادامه پیگیریها میداند و تاکید میکند که قطعا با
توجه به شرایط حال حاضر و پیشرفتی که شهر به
سمت کشتارگاه داشته ،کشتارگاه دیگر قادر به ادامه
فعالیــت خویش در اینجا نمیباشــد ،امیدواریم
در آیندهای نه چندان دور شــاهد احداث کشتارگاه
صنعتی و کامال بهداشــتی ،بــه روز و با تکنولوژی
جدید دنیا در چناران باشیم.
دکتر شــهرام کرباسی در خاتمه میگوید که در حال
حاضر پیمانکاران فعلی کشتارگاه سنتی شهرداری
چنــاران ،آمادگی خود را بهمنظور ســرمایهگذاری
جهت احداث کشــتارگاه صنعتی اعالم کردهاند که
البته تحقق این امر مســتلزم همکاری مسئولین
مربوطه اعم از فرمانداری ،شــهرداری و شورای شهر
چناران برای جانمایی مکان مناسب جهت احداث
کشتارگاه میباشد.

ماهنامه خبری تحلیلی کالم تازه
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مدیرعامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی چناران در گفتگو با کالم تازه:

تحقق شعار سال و عمل به منویات رهبری ،مهمترین هدف ما در حوزه صنعت است
شهرک صنعتی چناران در یک نگاه

نویسنده :زنده یاد حسین باقری
زمان تقریبی مطالعه 8 :دقیقه

کالن شهر مذهبی کشــور و برخورداری از ظرفیتهای

موقعیت این شــهرک را ممتاز کرده است .تاکنون  2فاز

برق ،شــبکه دیتا و مراکز مخابراتی ،شبکه گازرسانی در

در اداره آن سهیم باشند و مسائل را با اتحاد و همدلی و

پوالد ســازان ،محمد جواد مقدس اقدس مدیرعامل

فرودگاهــی ،راه آهــن ،گمــرک آن ،نزدیــک بودن به

شهرک صنعتی چناران به مساحت  585هکتارعملیاتی

تمام نقاط شهرک ،شبکه جمع آوری فاضالب و تصفیه

توجه به مسائل و نیازهای خود پیش برند.

کارخانه شــهد نگین پیراپاژ توس اعضای دیگر هیأت

دروازههای صادراتی شمال ،آسیای میانه و شرق کشور،

شده اســت و بیش از 10هزار نفر در  269واحد صنعتی

خانه فاضالب اختصاصی 2 ،جاده دسترســی ،ایستگاه

در حــال حاضرعلی اصغر فیــاض مدیرعامل کارخانه

مدیره شــهرک خدماتی شــهرک صنعتــی چناران را

شــهرک صنعتی چناران در فاصلــه  ۴۵کیلومتری غرب

مجاورت با بزرگراه آسیایی ،خطوط انتقال انرژی برق و

فعال مشغول به کار هستند که نقش بسزائی در تولید،

آتشنشانی و مرکز بهداشت است.

چشمه نوشان خراســان (عالیس) مسئولیت رئیس

تشکیل می دهند.

مشــهد و در جوار جاده کمربندی شــهر چناران و جاده

گاز ،ظرفیت تولیدات کشاورزی ،باغی و دامی منطقه و

اشتغال و همچنین ارز آوری دارد.

واگذاری مدیریت اجرایی شهرکهای صنعتی بر اساس

هیات مدیره را عهده دار اســت ،محســن ظهوریان

در گزارش زیر در گفتگویی با سید وحید سید زادگان

مشهد  -قوچان و با مساحت کلی هزار و  167هکتار یکی

نیروی انســانی فراوان از یکســو و افق رشد و توسعه

شــهرک صنعتی چنــاران در حال حاضر برخــوردار از

مصوبه ســال  ۱۳۹2مجلس شورای اسالمی به هیئت

حــداد ثانی مدیرعامــل کارخانه ذوب پــوالد بارثاوا

بعنــوان مدیرعامــل منتخب هیئت مدیره شــرکت

از بزرگترین شهرکهای صنعتی کشور محسوب میشود.

عواملی چون احداث آزادراه مشــهد  -چناران  -قوچان

امکانات زیربنایی مورد نیاز شــامل  ۳حلقه تامین آب،

مدیره منتخــب واحدهای صنعتی در قالب شــرکت

نائب رئیس ،علی فقفوری مدیر عامل کارخانه الماس

خدماتی شــهرک صنعتی چنــاران به فعالیتهای ۱۵

اســتقراراین شهرک با وســعت قابل توجه در نزدیکی

و پروژه قطار برقی مشهد  -گلبهار -چناران از سوی دیگر

 ۲ســایت مخزن ذخیره زمینی ،ایستگاه پمپاژ ،پست

خدماتــی این امکان را فراهم کرده تا مدیران واحدها

کارتن ،مهدی حســن زاده کفاش مدیرعامل کارخانه

ماه گذشته این شهرک میپردازیم.

مدیرعامل شــرکت خدماتی شهرک صنعتی چناران در ابتدای سخن،
تحقق شــعار ســال و عمل به منویات رهبر معظم انقالب را مهمترین
اهداف خــود و مجموعه مدیریتی اش در حوزه صنعت و حمایت از
تولید کنندگان مســتقر در شهرک صنعتی چناران عنوان کرد و گفت:
تــاش داریم با حمایــت از واحدهای تولیــدی و صنعتی با فراهم
نمودن بســترهای تولید ،تثبیت و افزایش اشــتغال ،شاهد افزایش
محصــوالت تولیــدی به جهت تأمین نیازهــای داخلی و ارزآوری به
کشــور با صادرات محصوالت تولیدی باشیم که الزم است از حمایت
های ویژه مســئولین استانی و شهرســتانی از صنعت چناران تشکر
و قدردانی نمایم.

مشکالت واحدهای صنعتی فاز  2عدم اجرای شبکه جمع اوری فاضالب
و انتقــال آن با تانکر بود که هزینه های زیادی برای واحدهای صنعتی
به همراه داشــت ،لذا اجرای شبکه جمع آوری فاضالب و حل مشکالت
معارض زمین در دســتور کار قرار گرفت و تاکنون با  60درصد پیشرفت
فیزیکــی این پروژه در حال انجام اســت تا فاضــاب فاز  2به فاز یک
متصل و پس از تصفیه ،پســاپ حاصله ،بازچرخانی و در حوزه شــبکه
فضای سبز به مصرف برسد
ســید وحید ســید زادگان در ادامه گفت :در همین راســتا تصفیه
خانــه شــهرک صنعتی نیز بــه یک دســتگاه یونیت کامــل بلوئر
هوادهــی مجهز گردید ،قطعات مصرفی  6دســتگاه بلوئر هوادهی
اورهال و تعویض کامل شــد ،دو عدد تابلو ایســتگاه پمپاژ و اتاق
بلوئرها اورهال شــده 155 ،عدد نمایشــگر پرتابــل ولت و آمپر بر
روی تابلــو بر ق ها نصب و همچنین  5عدد پمپ لجن کش  11کیلو
واتی تعمیر و اورهال شــد و بصورت ماهیانــه واحدهای صنعتی
شــهرک نیز مــورد رصد و پایش قرار گرفته ،که در یک ســال اخیر
 650بازدید ثبت شده است.

 ۸۰هزار متر مربع زیرسازی و آسفالت بلوارها و خیابان ها در سال جاری
مدیرعامل شــرکت خدماتی شهرک صنعتی چناران با اشاره به عملیات
اجرایی فاز  2شــهرک گفت :برنامه ریــزی و تامین اعتبار اجرای پروژه
های عمرانی و زیرســاختی شــهرک صنعتی چنــاران از محل اعتبارات
تخصیصی شــرکت شــهرک های اســتان اجرائی می شــود که ضمن
قدردانی از حمایت های ویژه مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شرکت
شهرک های استان ،طی این مدت پروژه آسفالت معابر و جدول گذاری
بــه طــول  9کیلومتر ،اصالح جــداول به طول  1400متر ،زیر ســازی و
آســفالت خیابان های شــهرک صنعتی به میزان  80هزار متر مربع با
اعتباری بالغ بر  55میلیارد ریال صورت گرفته اســت.
ســید وحید ســیدزادگان افزود :در حوزه تأمین روشــنائی شهرک

تصویر هوایی زیبا از شهرک صنعتی چناران

کاشت بوتههای گل و گیاه در محوطه شهرک صنعتی

مدیرعامــل شــرکت خدماتی شــهرک صنعتی چناران با اشــاره به
اهمیت جایگاه و نقش فضای ســبز در زیبا ســازی محیطی شهرک
صنعتــی گفت :گل و گیاه مورد نیاز بلوارها و میادین در گذشــته از
خارج شــهرک تأمین می شــد که هزینه های باالئی در برداشت که
برای حل این مشــکل و کاهش هزینه های تمام شــده ،نســبت به
احداث و توســعه یک واحد گلخانه در شــهرک صنعتی به مساحت
 220متر مربع اقدام شــد چنانکه در حال حاضر گل و گیاه مورد نیاز
در گلخانه شــهرک تولید می شود.
ســید وحید ســید زادگان افزود :در حوزه فضای سبز نیز تاکنون 3200
اصله نهال و  10هزار بوته گل و گیاه کاشــته شده و هرس ،سمپاشی و
شستشــوی به موقع درختان نیز بطور مرتب انجام می شود و همزمان
بــه هفته درختکاری با حضور مســئولین  1500اصله نهال در بلوارها و
میادین شهرک کاشته شد.

حاضر در آن یک پزشــک عمومی ،یک پزشــک متخصص طب کار و
یک پرســتار در مرکز بهداشت و درمانگاه فعالیت دارند.
مدیرعامل شــرکت خدماتی شــهرک صنعتی چناران افــزود :معاینات
ادواری شــاغلین واحدهــای تولیدی و صنعتــی از طریق واگذاری به
بخش خصوصی و راه اندازی کلینیک تخصصی طب کار در حال انجام
است که تاکنون معاینات الزم حدود  4هزار نفر را انجام داده اند132 ،
مورد ویزیت پزشــک و  212مورد خدمات پرســتاری نیز طی یک سال
گذشته صورت گرفته است.
وی ادامه داد :با توجه به شیوع بیماری منحوس کرونا و ضرورت حفظ
سالمت شــاغلین و کمک به تسریع واکسیناســیون جامعه کارگری و
کارفرمائی با همکاری شــبکه بهداشت و درمان شهرستان و راه اندازی
مرکز تجمیع واکسیناســیون در شــهرک صنعتــی در مجموع  8280دز
واکســن تهیــه و جامعه کارگری و کارفرمائی طی دو نوبت واکســینه
شــدند که الزم است از تالش های شــبانه روزی کادر درمان نیز تشکر
و قدردانی نمایم.

اجرای عملیات خط کشی معابر شهرک صنعتی چناران
نیز پروژه احداث و تکمیل روشــنایی معابر فاز  2شــهرک صنعتی با
نصب  264تیر روشــنایی ،حدود  15کیلومتر کابل کشی ،نصب  11عدد
ترانــس برق با اعتباری بالغ بــر  40میلیارد ریال اجرا و در دهه فجر
امســال با حضور جمعی از مســئولین اســتانی و شهرستانی به بهره
برداری رسیده است.
همچنیــن تامین روشــنائی آیلند میانی جاده دسترســی فاز 1و ( 2
بلــوار پیام نور و جمعاب) با نصب  13تیر روشــنائی و  800متر کابل
کشــی ،نورپردازی و نصب پیکســل نوری بر روی تیرهای روشــنائی
مذکــور و همچنیــن تعویض المپ های معیوب و اصالح روشــنائی
معابر نیز به جهت تأمین روشــنائی مورد نیاز شــهرک نیز در ســال
جاری انجام شده است.

بهبود وضعیت تجهیزات آتش نشانی
انجام معاینات پزشکی شاغلین در شهرک صنعتی
مدیرعامل شــرکت خدماتی شــهرک صنعتی چناران بــه فعالیت های
حوزه بهداشــت و حفظ سالمت افراد شــاغل در شهرک و پیشگیری از
ابتــای افراد به بیماری کرونا پرداخت و گفت :ســامت افراد نقش
بســزائی در تولید و اشــتغال دارد در همین راســتا درمانگاه شــهرک
صنعتی چناران که در ســال  1397راه اندازی شــده اســت و در حال

مدیرعامل شــرکت خدماتی شــهرک صنعتی چناران به استقرار واحد
آتش نشــانی در شــهرک اشــاره کرده گفت :یکی از الزامات مدیریت
بحران ،پیشــگیری از وقوع حوادث اســت ،در همین راستا طی سال
جــاری  185مورد بازدید ایمنی از واحدهــای صنعتی صورت گرفته4 ،
عدد شــیر هیدرات آتش نشــانی جدید نصب و تجهیزات و ملزومات
حفاظــت فردی شــامل :لباس کامل حریق ،دســتکش ،اورکت حریق،

بهبود وضعیت نورپردازی معابر

اهدای جوایز به نفرات برتر مسابقه دو و میدانی

وی تامیــن آب مورد نیاز واحدها را بســیار مهــم و ضروری توصیف
کــرده و افزود :یکی از مهمترین نیازهای واحدهای تولیدی و صنعتی،
ضرورت تأمین آب شرب و مصرفی واحدهای تولیدی و صنعتی است.
لذا با پیگیری های فراوان و مســاعدت آب منطقه ای استان به جهت
تامین کســری آب شــرب و مصرفی واحد هــای صنعتی ،پس از اخذ
مجوزهــای الزم ،یک حلقه چاه جدید به عمق  230متر با اعتباری بالغ
بر 7میلیارد و  600میلیون ریال حفاری گردید که در صورت مســاعدت
و همراهی شــرکت شــهرک های اســتان در تخصیص اعتبار به جهت
تجهیــز و اجرای خــط انتقال با قرار گرفتن چــاه جدید در زمان پیک
مصرف ،مشکلی برای تأمین آب مورد نیاز واحدهای صنعتی و تولیدی
نخواهیم داشت.
مدیرعامل شــرکت خدماتی شــهرک صنعتی چناران ادامه داد :یکی از

چکمه برای پرســنل آتش نشانی و همچنین تجهیزات مورد نیاز اطفاء
حریق شــامل :شیلنگ آتش نشانی ،بی سیم ،نازل ،ابزارآالت مورد نیاز
خریداری شده است .چنانچه طی سال جاری  29مورد مأموریت اطفای
حریق ثبت شــده که خسارات چندانی در پی نداشته است.
 ســید وحید ســید زادگان در مــورد حمایت از تولیــد کنندگان،رفــع موانــع تولید و حل مشــکالت واحدهــای صنعتی گفت :در
راســتای حمایت از تولید ،با استقرار کمیســیون حمایت قضائی،
مشــکالت فی مابین واحدهــای صنعتی با ســازمان های دولتی
نظیر بانک ها ،امور مالیاتی ،تأمین اجتماعی ،را از طریق ریاســت
دادگســتر ی و دادستان عمومی و انقالب اسالمی شهرستان چناران
پیگیــر ی می نمایند .در همین راســتا طی این مدت از  67واحد
صنعتی بازدید شــده که  13مورد از این بازدیدها با حضور رئیس
دادگســتر ی ،دادستان عمومی و انقالب اســامی به همراه قضات
دادگســتر ی چناران مشــکالت واحدهای صنعتی و تولیدی برطرف
و  5مورد از این مشــکالت ،عارضه یابــی و جهت رفع موانع تولید
به دادگســتر ی استان ارجاع شده است.
 مدیرعامــل شــرکت خدماتی شــهرک صنعتی چنــاران در مورداقدامات تامینی و پیشــگیر ی از ســرقت در شــهرک صنعتی گفت:
در راســتای کنتر ل دقیق مبادی ورودی و خروجی شهرک و افزایش
ضریــب امنیت واحدهــای صنعتی و همچنین پیشــگیر ی از بروز
ســرقت هــای احتمالی ،شــرکت خدماتی شــهرک صنعتی چناران
اقــدام به تهیه و چاپ برگ خروج کاال نموده که مدیران واحدهای
صنعتــی می بایســت ،برگه خروج را تأییــد نمایند ،چرا که تمامی
خودروهای بار ی شــامل وانت و کامیون بصورت شــبانه روز ی در
مبادی خروجی کنتر ل می شــوند.
ســید وحید ســید زادگان افزود :با عقد قرارداد با موسســه حفاظتی
حافظ نگین خراســان " تحت نظر پلیس پیشــگیری استان 15 ،نفر از
پرســنل انتظامــات تجهیز و با فراگیری آموزش های الزم در هر ســه
مبادی ورودی و خروجی شــهرک صنعتی ( ورودی دانشــگاه پیام نور،
ورودی جمعــاب و ورودی روســتای خرم آباد) بصورت شــبانه روزی
مستقر و دائم در حال گشت زنی هستند که تاکنون  3سارق شناسائی
و  10فقره اموال مســروقه کشف گردیده است.

 وی همچنیــن با اشــاره بــه اینکه برقراری ارتباط مداوم و مســتمربــا مدیران و کارکنان واحدهای تولیدی و صنعتی ،نقش بســزائی در
پویائی ،افزایش نشــاط اجتماعی و سالمت کارکنان دارد ،خاطر نشان
کرد :در همین راســتا یک دوره مســابقه دومیدانی همزمان با دومین
ســالگرد شهادت ســردار دلها ویژه کارگران شــاغل در شهرک صنعتی
چناران برگزار گردید.
مدیرعامــل شــرکت خدماتی شــهرک صنعتی چنــاران در پایان از

تقدیر از آتش نشانان در روز آتش نشانی

مســاعدت و همراهی همه دســتگاه ها و مســئولین اجرائی استان
و شهرســتان به جهت رفع نیازها و مشــکالت حوزه شــهرک صنعتی
تشکر و قدردانی نمود.

صاحب امتیاز و مدیرمســئول:
سردبیر:
همکاران این شماره:
واحد طراحی:
چاپ:

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

مجتبی جعفری
حمیدرضا جعفری
زنده یاد حســین باقری  -سپیده نقدی  -هدیه رجبنیا
رزیتا ولیزاده  -معصومه سلیمی  -محدثه ولیزاده
فاطمه برزنونی  -محمدجواد محمودی یزدی
حمیدرضا محمدی
نوید

علی معصومی در گفتگو با کالم تازه
تعداد دانشجویان فعال در دانشگاه
پیام نور چناران که هم اکنون در حال
تحصیل میباشــند را حدود  ۸۲۰نفر
برشمرد و تصریح کرد :این دانشگاه،
حدود  ۱۵نفر نیروی اداری و حدود ۱۰
برای مشاهده فیلم این خبر،
بارکدباالرااسکنکنید .نفر عضو هیئت علمی ثابت دارد که در
حال ارائه خدمات اداری و آموزشی به
دانشجویان این دانشگاه میباشند.
معصومی با بیان اینکه ساختار درسی در  ۲یا  ۳سال اخیر و در
شرایط کرونایی ،استانی شده است تاکید کرد :یکی از ویژگیهای
خاص دانشگاه پیام نور ،برگزاری کالسهای مجازی با سرورهای
ِ
قوی میباشد که دانشجویان میتوانند بر اساس نرم افزارهای
 SLMSو  TLMSبه صورت آنالین وارد کالس شده و از این نرم
افزارها که به صورت تصویری ،یا بدون تصویر و با صوت مورد
استفاده قرار میگیرند ،بهره برده و همچنین اساتید نیز میتوانند
اطالعات مربوط به درس و کالس خود را ذخیره و آپلود نموده
تا دانشجویان به راحتی به آن محتوا دسترسی داشته باشند و
بتوانند از آن استفاده نمایند.
علــی معصومی با بیان اینکه دانشــگاه پیام نــور ،به عنوان
شــاخههایی از یک دانشــگاه بزرگ و باز محسوب میگردد
تصریح کرد :این دانشــگاه ،ساختارهای خیلی خاصی دارد که
میتواند در اختیار جامعه دانشجویان کشورمان قرار گیرد .یکی
از ویژگیهای مهم آن ارائه مدرک دائمی ،تحت عنوان دانشگاه
پیام نور ایران است که این مدرک در جهان پذیرفته شده است
و مورد قبول اکثر دانشگاههای معتبر جهان میباشد.
رئیس دانشــگاه پیام نور چناران ادامه داد :ساختار دانشگاه
پیام نــور ،بر مبنای امتحانات سراســری اســت بطور یکه
دانشــجویان این دانشگاه قادر خواهند بود از هر شهری ،که
دانشگاه پیام نور در آنجا وجود داشته باشد در دانشگاه همان
شــهر شــرکت کرده و امتحان دهند .بطور مثال ،دانشجوی
چناران میتواند در هر نقطه از ایران ،بدون نیاز به حضور در
دانشــگاه پیام نور چناران ،امتحان خویش را در شهری مورد
نظرش انجام دهد و این ویژگی خاص ،تنها مختص دانشگاه
پیام نور میباشد که امیدوارم بتوانیم در خدمت خانوادههای
علم دوست گلبهار ،چناران ،مشهد و اطراف باشیم.
وی در خصوص مزایای این دانشگاه برای دانشجویان گفت:
دانشگاه پیام نور ایران به صورت باز و به دانشگاهی فاصلهدار
در جهان شناخته شده اســت و در تمام کشورهای پیشرفته
دنیا یک بخش به عنوان دانشــگاه  openدارند و برای افراد
شاغل مناسب است ،همچنین کالسها به صورت آنالین و غیر
حضوری برگزار می شود.
رئیس دانشگاه پیام نور چناران ادامه داد :در حال حاضر بزرگترین
دانشگاه باز دنیا با این ویژگیها ،دانشگاه پیام نور است که هر
کس میتواند در هر زمانی که بخواهد وارد کالس درس شود و
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دانشگاهی به وسعت ایران
گفتگوی کالم تازه با رئیس دانشگاه پیام نور چناران
نویسنده :فاطمه برزنونی
زمان تقریبی مطالعه 9 :دقیقه

شاید دانشــگاه پیام نور را به جرات بتوان
بزرگترین دانشــگاه نیمه دولتی کشــور
نامید .دانشــگاهی که براساس تصمیمات
جلســات مورخ  25و  ۲۷آبان  ۱۳۶۵شورای
عالی انقالب فرهنگی عمالً با پذیرش اولین

گروه دانشجو در مهرماه  ۱۳۶۷تأسیس شد.
حدود  18سال پیش نیز ،شعبه این دانشگاه
در شهر چناران ،در زمینی در حدود  ۱۰هکتار
و با زیر بنای  ۲۴۰۰متر در مجاورت شــهرک
صنعتی چناران احداث شد که هم اکنون در
حــال برگزاری کالسهای حضوری و عملی
در مجموعه یاد شده میباشد .این دانشگاه
همچنین دارای مکانی دیگر واقع در چناران،
خیابان بهشــتی  ،2میباشد تا امور اداری

فقط برای امتحان نهایی حضور پیدا کند .به عنوان مثال برخی
از افرادی که درسهای خود را در ایران گذراندهاند میتوانند در
کشورهای آمریکایی ،اروپایی و  .....بقیه دروس خود را بگذرانند،
هر چند که در ایران ،دانشــگاه باز به حد استاندارد الزم نرسیده
است اما هم اکنون نیز قادر هستیم بهعنوان یک دانشگاه باز،
دروس مختلفی را برای دانشجویان ارائه دهیم.
معصومی ادامه داد :دانشجویان میتوانند درخواست تحصیل
در مقاطع ارشد را داشته باشند و دانشگاه هر رشتهای را دارا باشد
به طور مثال تبریز دارای رشته کشاورزی و چناران ،دکترای آن را
دارد ،دانشجوی متقاضی میتواند از دانشگاه چناران استفاده
نماید و رشــتههای اصالح نباتات و بیوتکنولوژی را از دانشگاه
تبریز استفاده کند.
رئیس دانشــگاه پیام نور چناران در ادامه می گوید :دانشــگاه
پیام نور اکثر رشــتههای تجربی ،ریاضی و رشتههای انسانی را
داراست ،اما ممکن است افرادی بگویند که در دانشگاه پیام نور
چناران ،رشــته روانشناسی وجود ندارد اما این رشته در مشهد
تدریس میشود ،تمام دانشجویان مشهد،کیش و بندرعباس
و دانشــجویان اهل چناران و گلبهــار میتوانند دروس خود را
بگذرانند اما امتحان دروس را در مشــهد ارائه دهند مشروط بر
اینکه قبل از امتحانات ،محل امتحان خود را تعیین کنند.
علــی معصومی ادامه داد :در دانشــگاه پیام نور حدود  4هزار
عضو علمی در سراسر کشــور وجود دارد .این دانشگاه ،زمینه
ادامه تحصیل را برای افراد مختلف فراهم کرده اســت .شاید

دانشجویان راحتتر و در مرکز شهر صورت
گرفته و آنها مجبور نباشــند در مسیر شهر
چناران تا شهرک صنعتی تردد نمایند.
با توجه به شــیوع ویروس کرونا و به تبع
آن لــزوم برگزاری کالسهــای آموزش از
راه دور ،بر آن شــدیم تا طی گفتگویی با
علی معصومی ،رئیس دانشــگاه پیام نور
چناران از روند فعالیت تنها دانشگاهی که
شیوه آموزشی آن بر اساس روش آموزش

یکی از ویژگیهای منحصر بفرد این دانشگاه این باشد که همه
کارمندان ،شاغالن و کسانی که شغل دولتی داشته و عالقهمند به
ادامه تحصیل هستند ،میتوانند با توجه به نیاز خود ،تحصیالت
تکمیلی را ادامه و مدرک تحصیلی خود را دریافت نمایند.
وی در رابطه با رشتههای تحصیلی این دانشگاه نیز میگوید:
رشــتههای تحصیلی در این دانشــگاه شــامل رشــتههای
مهندسی صنایع ،رشــته علوم تربیتی در دو گرایش مدیریت
و برنامهریزی و پیشدبســتانی و دبســتانی ،رشتههای زبان
انگلیسی ،زبانشناســی همگانی در گرایش ارشد ،رشتههای
حســابداری ،علوم ورزشی ،آب و هواشناسی ،مدیریتدولتی،
مدیریتبازرگانی ،جهانگردی ،مدیریتصنعتی و گردشــگری،
مدیریتمالــی ،ادیــان و عرفان ،تاریخ تمدن ملل اســامی،
فلسفه و کالماسالمی ،الهیات و معارف در چندین گرایش ،علوم
اقتصادی نظــری ،علوم اقتصادی کاربردی ،اقتصاد ،مددکاری
اجتماعی ،رشــتههای حقوق ،علوم سیاسی ،مدیریت دولتی،
مهندسی علوم کشاورزی ،مهندسی کشاورزی گرایش ترویج،
مهندســی علوم دامی در بخش دامپروری ،علوم اجتماعی در
چندین گرایش ،مهندسی کامپیوتر در چندین گرایش ،مهندسی
فناوری اطالعات و مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار.
معصومی نوع پذیرش در دانشــگاه پیــام نور را به دو صورت
ً
تقریبا اوایل
عنوان کرده و میگوید :زمان پذیرش در این دانشگاه
تابستان اســت اما اکثر رشتهها بدون کنکور و بر اساس شرط
معدل اســت و برخی رشتهها نیز بدون آزمون و برخی دیگر با

از راه دور و نیمهحضوری میباشــد مطلع
شــویم .براین اساس بسراغ وی در محل
کارش در دانشــگاه رفتیم و لحظاتی را با
او به گفتگــو پرداختیم .معصومی که در
تاریخ  3اسفند ماه سال  1398به ریاست
دانشــگاه پیام نور چناران منصوب شده
اســت دارای دکترای فیزیولوژی گیاهان
زراعی میباشــد و متولد  1358است .با
ما همراه باشید.

تلویزیون مانند هر ســال برنامههای بســیاری بــرای تعطیالت نوروزی تدارک

هر ســاله برای نوروز ســریالهای جدید و جذابی تولید شــده و در شبکههای

دیده اســت و قصد دارد با ســاخت ســریالهای جدید ،ایام متفاوتی را برای

مختلف ســیما پخش میشــود .اگر عالقهمند به کســب اطالعات در این مورد

مخاطبان رقم بزند.

هستید با ما همراه باشید.

شبکه یک و زیرخا کی 3

شبکه دو و خداداد

شبکه سه و نجال 2

در شــبکه یک ســیما ،هنرمندان فصل ســوم
زیرخاکی مشــغول به کارند تــا این مجموعه
بعــد از تجربه ماه رمضان ،حاال به نوروز بیاید.
زیرخاکی مجموعهای است که در هر بار پخش
توانسته مخاطبین بسیاری را جذب خود کند و
بدون شک از بهترین سریال های نوروزی 1401
خواهد شد .اثر جدید جلیل سامان ،این روزها
جلوی دوربین رفتــه و با نگاهی طنز به وقایع
تاریخ معاصر میپردازد.
فصل سوم این ســریال اوایل آذر ماه بود که در
تهران کلید خورد و تاکنون در محلههای مختلف
پایتخت و کرج ضبط شده است .عوامل سریال
این روزها در شهرک دفاع مقدس تصویربرداری
را ادامه میدهند.
فصل دوم زیرخاکی با به اسارت رسیدن فریبرز و
ناصری به دست نیروهای بعثی در جبهه به پایان
رســید و مخاطبان با پایان فصــل تازه ،از ادامه
ماجراها مطلع میشوند.
البته جلیل ســامان به دلیل حساسیتهایی که
روی کیفیت سریال زیرخاکی و قصه آن داشت،
برای ساخت زیرخاکی  ۳وعد ه قطعی نداده بود و
تولید ادامه سریال را وابسته به نیاز درونیاش به
تولید آن و کیفیت قصه فصل جدید دانسته بود.
او در نهایت اوایل آذر ،فصل سوم سریال زیرخاکی
را جلوی دوربین برد تا این مجموعه کمدی ویژه
نوروز  ۱۴۰۱آماده شود.
پژمان جمشــیدی ،ژاله صامتــی ،نادر فالح،
گیتی قاســمی ،مریم سرمدی ،خسرو احمدی،
اکبــر رحمتــی ،مهری آل آقا ،اصغــر نقیزاده،
رایان ســرلک و ستاره پسیانی ،هومن بر قنورد
و نســرین نصرتی در این فیلم جذاب به ایفای

علی غفــاری کارگردان بچه مهنــدس این بار با
خــداداد به آنتن نــوروزی تلویزیون برمیگردد.
مجموعه تلویزیونی "خداداد" به کارگردانی علی
غفاری و تهیهکنندگی سعید سعدی سهشنبه در
تهران کلید خورد .این سریال نوروزی قرار است از
شبکه دو سیما پخش شود.
علی غفاری کارگردانی که به علت ســاخت فیلم
سینمایی تک تیرانداز نتوانست سری جدید بچه
مهندس را برای ماه رمضان  ۱۴۰۰بســازد و احمد
کاوری کارگردان این فصل شد .حاال او به همراه
سعید ســعدی تهیهکننده از هفته گذشته ،این
مجموعه نوروزی را کلید زدهاند.
این ســریال مجموعهای است که در  ۱۳قسمت
و ویــژه نوروز  ۱۴۰۱ســاخته میشــود .در حال
حاضر رضا ناجی ،علی صبوری و سوسن پرور در
تهران جلوی دوربین علی غفاری رفتهاند .مطابق
ی ها ،تصویربرداری سریال "خداداد" تا
برنامهریز 
دهم فروردینماه سال آینده ادامه دارد.
علی صبوری کمدین خندوانه نیز در سومین تجربه
بازیگری خود برای تلویزیون ،در حال نقشآفرینی
در سریال نوروزی خداداد است و از جمله بازیگران
اصلی این مجموعه به شمار میآید .صبوری در این
باره گفت" :من نقش منوچهر داماد بزرگ خانواده
را دارم .بخشهای زیادی از ســریال تصویربرداری
شده ،اما من  ۵جلسه بودم"
او درباره نقش خود توضیح داد" :در کمدی قصه،
داماد بزرگ شیطنتهایی نسبت به داماد کوچک
خانواده دارد .این سریال فضای کمدی و خانوادگی
دارد .شــخصیت "منوچهر" فردی خانواد ه دوست
است که شیطنتهای خودش را دارد"
در خالصه داستان این سریال آمده است" :میگن

شبکه  3نیز فصل دوم سریال نجال را برای نوروز
در نظر گرفته اســت .این ســریال که دارای 40
قسمت است ،یکی از بهترین سریال های نوروز
سال  1401به شمار میرود .دراین سریال حسام
منظور ،محیا دهقانی ،ایوب آقاخانی ،ســوگل
طهماسبی ،تورج فرامرزیان ،مصطفی ساسانی
نقش آفرینی میکنند.
داســتان فصل دوم این سریال درباره اشغال
خرمشــهر اســـت و عبد در این فصل نقش
محــوری در داســتان دارد .این فصل بـــه
بازگشــت کاراکترهای قصه از کربال و حوادثی
کـــه دراین مســیر برایشــان رقم می خورد
میپردازد.
تصویربرداری این مجموعه بـه کارگردانی خیراهلل
تقیانی پور و تهیه کنندگی ســعید ســعدی در
لوکیشــنهایی در جنوب تهران و آبادان انجام
شده است.

گرهای که با دست باز میشه رو نباید با دندون باز
کرد ،اما خداداد چــاره دیگهای نداره و روی این
موضوع خیلی حســاب کرده! "مجموعه زیبای
خداداد از بهترین ســریال های نوروز ســال 1401
خواهد بود.

شبکه پنج و دردسرهای شیرین

شبکه پنج نیز در حال ساخت سریال برای نوروز
 1401است .سریالی که شبکه پنج سیما مشغول
ساخت آن است دردسرهای شیرین نام دارد .این
سریال به کارگردانی سهیل موفق در حال ساخت
است و قرار اســت این مجموعه تلویزیونی به،
آنتن نوروزی  ۱۴۰۱برسد.
این ســریال با هنرنمایی پوریا پورســرخ و
مریم مومن روایتگر قصه زوج جوانی اســت
که در زندگی با چالشهایی جدی روبرو می
شــوند .در کشا کش این چالشها حوادث و
اتفاقاتــی دیگر برای آنــان رخ می دهد که
گاه زمیــن میخورند و گاه بر می خیزند اما
کسی نمی داند سرنوشت برای آنان چه رقم
زده است.
ایــن روزهــا هنرمنــدان ایــن مجموعه در
تهــران تصویربــرداری را ادامــه می دهند و
سیدعلیاکبر محمودی مهریزی ،هم در قامت
تهیهکننده حضور دارد.

پاس کنند که این ویژگی فقط مختص دانشگاه پیام نور میباشد
و هیچ دانشگاه دیگری این ویژگی را ندارد.
وی یکــی دیگــر از ویژگیهای خوب این دانشــگاه را ادامه
تحصیل کارمندان ،شاغالن و کســانی که شغل دولتی دارند
اظهار میکند و میگوید :افرادی که عالقهمند به ادامه تحصیل
هســتند میتوانند با توجه به نیاز خود ،تحصیالت تکمیلی را
ادامه دهند و دانشگاه پیامنور زمینه را برای ادامه تحصیل افراد
مختلف فراهم کرده است.
رئیس دانشــگاه پیام نور چناران ،با بیان اینکه هر عضو هیئت
علمی دانشگاه ،پتانسیل خاص خود را دارد که امیدواریم بتوانیم
اســتفاده الزم را از ظرفیت آنها داشته باشیم اظهار داشت :در
رشــته زبان انگلیســی هیئت علمی ثابت داریم که مدیر گروه
استانی هستند و تواناییهای خیلی خوبی دارند ،همچنین در
رشتههای کشــاورزی با گرایشهای فیزیولوژی بیوتکنولوژی،
علوم دامی که همگی از زبدههای دانشگاه فردوسی هستند و
رشتههای ریاضیات کاربردی و محض ،نیز دو عضو هیئت علمی
را در اختیار دارد که یکی از اعضای آن از کســانی هستند که در
المپیادهای ریاضی مقام آورده است ،در رشتههای حسابداری،
علوم سیاسی و اجتماعی نیز عضو هیئت علمی ثابت داریم.

آزمون است که از طریق سایت سازمان سنجش اعالم میشود.
رئیس دانشــگاه پیــام نور چناران ،شــعار این دانشــگاه را
عدالتمحوری بیان کرده و میگوید :این دانشــگاه همه جا و
همه وقت در دسترس است .علم و دانش میتواند نقطه نظرات
مثبتی را در بر داشته باشد ،هر چند که در این بین شاید انتقاداتی
هم در رابطه با تعدد دانشگاهها ،مطرح باشد اما اگر بخواهیم
در سطوح مختلف پیشرفت کنیم باید از لحاظ علمی قدمهای
مثبتی نیز برداریم.
علی معصومی با بیان اینکه هر سیستمی مزایا و معایب خاص
خود را دارد خاطر نشــان کرد :دانشــگاه پیام نور نیز اگر دارای
معایبی باشد باید در سطح کالن مطرح گردد تا بحث و تحلیل
در این خصوص صورت بگیرد و معایب آن برطرف شــود ،اما
بهرحال نمیتوان گفت که دانشــگاهها باید تعطیل شــوند.
دانشگاهها جایگاه خاص خودشان را دارند و باید کمک کرد تا
نواقص آن رفع شود.
رئیس دانشگاه پیام نور چناران افزود :در کارشناسی ارشد ،پذیرش
خاصی داریم و در کل کشور پذیرش در این مقطع در دانشگاه
پیام نور ،به دو صورت فراگیر و کنکور سراســری انجام میشود
و شــیوه پذیرش فراگیر به این صورت اســت که عالقهمندان
درسهای ترم کارشناسی ارشد را خوانده و امتحان میدهند و
به طور مثال با توجه به رقابت بین  ۵نفر در یک گرایش ،نفراتی
که نمرات باال گرفته پذیرش خواهند شد که اگر نمرات آنها باالی
 ۱۲باشد دیگر نیاز نیست در دانشگاه دوباره دروس مورد نظر را

با سریال های نوروز  ۱۴۰۱آشنا شوید
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