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 فرماندار شهرســتان چناران گفت: اداره جهادکشاورزی و 
ســایر تیم  های کارشناسی ضمن مراجعه به مزارع و باغات 
و برطرف نمودن مشکالت بوجود آمده، بالغ بر 35 میلیارد 
ریال، خســارت اولیه ناشــی از ســیل اخیر به کشاورزان، 
دامداران، منابع آبی و راه های روســتایی را تخمین زدند، 
هرچند ممکن است با گذشت زمان و اقدامات تکمیلی که 

انجام می شود این رقم افزایش یابد.
محسن مه آبادی در گفتگوی اختصاصی با کالم تازه با تقدیر 
از مردم چناران جهت شرکت در راهپیمایی روز قدس گفت: 
خدا را شاکر هستیم بعد از 2 سال شیوع کرونا که بسیاری از 
تجمع ها و راهپیمایی ها با مشکل مواجه شده بود، امسال این 
امکان فراهم شد و شاهد راهپیمایی با شکوه و در خور شانی 
در شهرستان چناران بودیم. مردم چناران با وجود روزه داری در 
جمعه آخر ماه مبارک رمضان و در روز جهانی قدس بار دیگر 
انزجار خود را از صهیونیست ها اعالم و راهپیمایی باشکوهی 

را در سطح شهرستان رقم زدند.
مه آبادی، برآورد اولیه  خسارت ناشی از سیل چند روز گذشته 
به کشــاورزان و دامداران را بالغ بــر 35 میلیارد ریال اعالم 
کرد و گفت: با توجه به بارش نزوالت آســمانی که در اواسط 
اردبیهشت ماه، در شهرســتان چناران بارید و این نعمت و 
رحمت الهی دل مردم، کشاورزان و دامداران را خوشحال کرد 

اما به 20 روستا هم خسارت مختصری وارد آورد.
وی افزود: در روستاهای بهمن جان علیا و اخلمد شاهد بروز مشکل 
در آب شــرب روستائیان بودیم که با تالش و همت مردم و آب و 

فاضالب شهرستان چناران این مشکل 
نیز حل شد.

 نماینده عالی دولت در شهرستان 
چنــاران از ایجاد مشــکالت در 

بخش های رادکان و مرکزی در حوزه راه روستایی نیز گفت 
او بیان کرد: روســتاهای دلمه، گروه و مریچگان در مسیر 
رودخانه رادکان، دچار آب شستگی هایی شدند، در روستای 
بقمج هم این مشکل در حوزه راه بوجود آمد و سبب ایجاد 
مشــکالتی برای مردم شد که در همان ساعات اولیه اداره 
راهداری و حمل و نقل شهرستان چناران با اکیپ های خود 

توانستد مشکل را برطرف نمایند.
محسن مه آبادی با اشــاره به بروز خسارت ناشی از سیل در 
بعضی از باغات و زمین های کشاورزی بیان کرد:  اداره جهاد 
کشاورزی و سایر تیم  های کارشناسی ضمن مراجعه به مزارع 
و باغات و برطرف نمودن مشــکالت بوجود آمده بالغ بر 35 
میلیارد ریال، خسارت اولیه ناشی از سیل اخیر به کشاورزان، 
دامــداران، منابع آبی و راه های روســتایی را تخمین زدند، 
هرچند ممکن اســت با گذشت زمان و اقدامات تکمیلی که 

انجام می شود این رقم افزایش یابد.
وی در خصوص مبلمان شــهری چنــاران و اقدامات انجام 
شده در خصوص آسفالت معابر این شهر نیز گفت: شهرداری 
پیگیری ها و اقدامات الزم را در زمینه آسفالت نمودن خیابان ها 
و معابر شــهری انجام داد، بنا بر برنامه ریزی صورت گرفته در 
کمیسیون عمران شورای شهر چناران، که اولویت های مناطق 
مورد نیاز جهت آسفالت مورد بحث، بررسی و تبادل نظر قرار 
گرفت 35 خیابان اصلی و فرعی به مرور عملیات آســفالت 
اجرایی خواهد شــد که در حال حاضر نیز اکثر خیابان ها و 
معابر سطح شهر لکه گیری آسفالت در آنها انجام شده است و 
بوســتان های سطح شــهر نیز مجهز به نگهبان برای تامین 

امنیت هر چه بیش تر مردم گردیده است.
وی ادامه داد: در خصوص تنظیم بازار در حوزه شهرستان، 
موضوع توســط دســت اندرکاران پیگیری و به نحو قابل 
قبولی در حال انجام است و در مورد نانوایی ها و اقدامات 
نظارتــی که بایــد صورت گیرد به صــورت روزانه، صبح و  
بعدازظهر انجام می گیرد، در روستاها نیز نظارت با جدیت 
و کوشــش انجام و هر گزارشــی اعالم شود در اسرع وقت 
رســیدگی می شــود، کاالی مورد نیاز مردم در حال رصد و 

سهمیه اقالم تنظیم بازار نیز ارسال خواهد شد.
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فرماندار  شهرستان چناران در گفتگو با کالم تازه خبر داد:

محدثه ولی زاده|در ابتدای سال 1401، شاهد حضور رئیس 
جمهور و اعضای هیات دولت به اســتان خراسان رضوی 
بودیم. به تبع آن، نمایندگان رئیس جمهور به شهرستان ها 
رفتنــد تا از نزدیک با مشــکالت مردم آشــنا و بعضی از 
پروژه های عمرانی را نیز کلنگ زنی کنند. شــهر گلبهار هم 
میزبان وزیــر راه و شهرســازی و کلنگ زنی طرح نهضت 
ملی مســکن در این شــهر بود. به همین منظور در اولین 
شماره نشریه کالم تازه در سال جدید، به سراغ محمدرضا 
حاجی زاده، فرماندار و نماینده عالی دولت در شهرســتان 
گلبهــار رفته و بــا او به گفتگو پرداختیــم. آنچه در ادامه 
خواهید خواند حاصل این گفتگوست. با ما همراه باشید.
موضوعی که این روزها خیلی مطرح است و مورد 
گالیه شــهروندان نیز قرار گرفته، مسئله افزایش 
کرایه اتوبوس ها می باشد در این خصوص چه صحبتی 

دارید؟
این افزایش کرایه فقط مربوط به گلبهار نیست و در تمام 
اســتان اعمال شــده اســت. در ایام پایانی سال گذشته 
نیز قرار بر این بود تا نرخ کرایه حمل و نقل برون شــهری 
افزایش یابد که اعالم مخالفت نموده و اجازه ندادیم این 
اتفاق رخ دهد، اما پس از ابالغ دســتورالعمل اداره حمل 
و نقل و راهداری اســتان، مجبور بــه اعماِل این افزایِش 
قیمت، همانند بقیه شهرســتان ها شــدیم و با توجه به 
این که در ایام پایانی ســال گذشته، مانع افزایش قیمت 
شــده بودیم میزان افزایش نرخ کرایه در شهرستان گلبهار 
از بقیه شهرستان های دیگر کمتر شد. تورم در حوزه حمل 
و نقل، در همه  اجزای زندگی تاثیرگذار اســت و شــرکتی 
که وظیفه حمل و نقل مســافر و ارائه خدمات را بر عهده 
دارد می بایســت طوری اقدام نمایــد تا قادر به مدیریت 
هزینه های خویش باشــد. از سوی دیگر شاهد وضعیت 
نامناســب بعضی از اتوبوس ها بودیــم که با پیگیری ها، 
نظارت مستمر و قول مساعد جناب نصری، مدیر راهداری 
اســتان و برگزاری جلسات با پیمانکار مربوطه، هم اکنون 
وضعیت اتوبوس ها مطلوب و تعامل رانندگان با مردم نیز 

بسیار خوب شده است.

موضــوع دیگری که با توجه به افزایش کرایه ها، 
شــهروندان مطرح و درخواســت داشتند بهبود 
وضعیــت و افزایش تعداد ناوگان بود در این خصوص 

چه برنامه ای در دستور کار دارید؟ 
از شــهردار محترم مشهد درخواست کردیم چون جمعیت 
گلبهار، ســرریز جمعیت مشهد اســت و در واقع در حال 
ارائه خدمات به مردم مشــهد هســتیم، در این خصوص 
مســاعدت داشته باشند و ایشــان نیز قول داده اند که 15 
دستگاه اتوبوس نو که بنا بر گفته ی یکی از اعضای محترم 
شــورا، دارای مصوبه در بودجه1401 شهرداری مشهد هم 
اســت به گلبهار تعلق پیدا کند که اگــر این اتفاق بیافتد 
مشــکل حل خواهد شــد، ولی چنانچه به هر دلیلی این 
اتوبوس ها تعلق نگرفت و حمل و نقل مســافر به مشکل 
خــورد و فاصله ها طوالنی و مســافران ناراصی بودند و 
مبلمــان داخلی اتوبوس ها نیز به نحوی بود که در شــان 
مردم گلبهار نباشد از چند شرکت دیگر دعوت و با برگزاری 
مزایــده، از خدمات هر شــرکتی که نرخ کمتری را اعالم و 

سرویس بهتری به مردم ارائه دهد بهره خواهیم برد. 
موضــوع مهم دیگر، بحث نهضت ملی مســکن 
اســت، در صحبت های قبلی که در این خصوص 
داشتید گفته بودید که مســئله مهم برای نهضت ملی 
مسکن، ابتدا تامین زیر ساخت های مورد نیاز می باشد.
قرار است در طرح نهصت ملی مسکن و در افقی 4 ساله، 
98 هزار و 831 واحد مســکونی در شــهر گلبهار احداث و 
این شهر به قطب نهضت ملی مسکن استان تبدیل شود. 
همــه ی واحدهای طرح اقدام ملی و مســکن مهِر دارای 
مشــکل، در این پروژه لحاظ شــده که بیش از 7 هزار و 
900  واحد آن، با حضور جناب قاســمی، وزیر محترم راه و 
شهرسازی در شهر گلبهار کلنگ زنی شد، در سفری هم که به 
دیدار جناب محرابی نیا، وزیر محترم نیرو رسیدیم مقرر شد 
تا زیر ساخت های زیربنایی آب، برق و گاز و تلفن مورد نیاز 
در طرح نهضت ملی مسکن بصورت همزمان انجام شود.
برای بهبود وضعیت آنتن دهی و اینترنت همراه 

در شهرستان چه اقداماتی انجام شده است؟
در بهمن ماه سال گذشته اینترنت و پهنای باند، 10 برابر 
افزایش یافته است اما هنوز نیاز به ارتقای آن احساس 
می شــود،  متاســفانه در گلبهار اداره مخابرات مستقل 

وجود ندارد که در حال پیگیری آن هستیم.

از سفر رئیس جمهور به استان و مصوباتی که برای  
شهرستان گلبهار تصویب شد برایمان بگویید.

یکی از مهم ترین درخواســت های مردمی مردم شهرستان 
گلبهار، برخورداری از بیمارســتان می باشد، بیمارستانی که 
هم اکنون در گلبهار در حال ســاخت اســت دارای 34 تا 35 
درصد پیشــرفت فیزیکی می باشــد و خوشبختانه یکی از 
اصلی ترین مصوبه ســفر رئیس جمهور محترم، اختصاص 
اعتبار جهت تکمیل آن است، موضوع بعدی ساخت آزادراه 
است که آستان قدس، به عنوان پیمانکار پروژه، به تعهدات 
خود عمل کرده بود ولی دولت نتوانسته بود که به تعهدات 
خود عمل نماید و آســتان قدس رضوی اعالم کرده بود اگر 
دولت به تعهــدات خود عمل نکند این کار اســتمرار پیدا 
نخواهد کرد. بزرگترین مشکل در مسیر 45 کیلومتری آزادراه 
که 28 کیلومتر از آن در شهرســتان گلبهار واقع شده، وجود 
معارضین در 8 کیلومتر آن بود که با برگزاری جلســات زیاد 
و همراهی و مســاعدت اعضای شــورای تامین شهرستان، 
آستان قدس و مدیر کل اوقاف این مشکل نیز مرتفع گردید تا 
پروژه با تعطیلی مواجه نشود و امیدواریم با تامین اعتبارات 
الزم، هرچه ســریعتر این پروژه نیز به ســرانجام برسد. در 
خصوص قطار برقی مشهد، گلبهار، چناران نیز با توجه به نیاز 
320 میلیون یورویی جهت احداث آن و کمبود بودجه دولت 
در این خصوص، تاکید بر این شــد که چون در حال حاضر 
امکان راه اندازی قطار برقی نیست و 70 درصد ریل گذاری ها 
هم انجام شده است با کمک راه آهن بقیه ریل گذاری انجام 

و از قطار دیزلی استفاده شود. 
و سخن پایانی 

تشــکر می کنم از اصحاب رســانه و فعاالن فضای 
مجازی، معتقد هســتیم که انتقــاد و نقد باید منصفانه 
باشــد اگر شــخصی مورد نقد قرار بگیرد قادر خواهد بود 
از آن به عنوان فرصت اســتفاده کنــد، اما ما تحت تاثیر 
هیچگونه فضاســازی قرار نخواهیم گرفت. اگر یک گروه 
خاصی بخواهــد در فصای مجازی یــا حقیقی، اقدامی 
در گلبهار انجام داده و سیســتم تصمیم گیری شهرســتان 
را تحــت تاثیر خود قرار دهــد ما تاتیر نگرفته و مدیریت 
شهرســتان را به صورت علمی و با همان روش پژوهش و 
اســتمرار، براساس امکاناتی که در سطح شهرستان داریم 
انجام خواهیم داد و در نهایت از همه کســانی که به هر 

دلیلی ما را نقد می کنند تقدیر، تشکر و قدردانی می کنم.

برای مشاهده فیلم این گفتگو،

بارکد باال را اسکن کنید.

تحت تاثیر هیچ گونه فضاسازی 
قرار نخواهیم گرفت

نویسنده:  حمیدرضا جعفری

زمان تقریبی مطالعه: 4 دقیقه

برای مشاهده فیلم این گفتگو،

بارکد باال را اسکن کنید.

فرماندار شهرستان گلبهار در گفتگو با کالم تازه:
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نویسنده: همایون طیاری آشتیانی

زمان تقریبی مطالعه: 10 دقیقه

نماینده مردم چناران، طرقبه، شاندیز و گلبهار در مجلس شورای 
اسالمی، با بررسی عملکرد دولت سیزدهم و با اشاره به دغدغه 
ذهنی بخشی از جامعه در خصوص برآورده نشدن انتظاراتشان 
گفت: با گذشت چندین ماه از انتخاب آقای رئیسی و تشکیل 
دولت جدید و با توجه به توقعات مردم از دولت ســیزدهم، 
این تصــور وجود دارد که در این مــدت، اتفاق خاصی برای 
بهبود شــرایط رخ نداده و انتظارات برآورده نشده است و این 
موضوعی است که خواسته و ناخواسته در جامعه مطرح بوده و 
مردم در مواجهه با خواص، روحانیون و مسئولین، پیگیر چرایی 
این اتفاق و به دنبال حلقه مفقوده ای هســتند که ذهن آنان 

را درگیر کرده است.
حســین امامی راد با اشــاره به این نکته که در مواردی مردم 
معتقدند که در بعضی شاخص ها به دلیل مشکالت اقتصادی 
و معیشتی شرایط نسبت به قبل سخت تر شده است، افزود: 
افزایش مشــکالت معیشــتی در کنار انتظارات ویژه ای که 
مردم از دولت آقای رئیســی دارند یک واقعیت است اما نکته 
حائز اهمیت این اســت که هر دولتی که سر کار می آید برای 
مواجهه با چالش ها و اجرای برنامه هایش نیازمند گذر زمان 
و مقدماتی است تا خدمات آن برای مردم مشهود و ملموس 
باشد و نمی توان و نباید انتظار تغییرات ناگهانی و حل یک شبه 
مشکالت را داشت و این کالم دقیقی نیست، ضمن اینکه در 
ورای واقعیتی که به آن اشاره شد، واقعیت های مهم و بزرگتری 
وجود دارد که مانع برآورده شدن انتظارات مردم شده است که 

باید برای مردم تبیین شود.
وی ادامه داد: همه دولت ها دارای یک ســری محاســن و 
معایب و البته نارسایی هایی هستند و دولت سیزدهم هم از 
این موضوع مستثنی نیست و رئیس جمهور هم در گفتگوی 
تلویزیونی با مردم بعضی از این ایرادات به خصوص مشکالت 
مربوط به انتصابات و ضعف رســانه ای دولت را پذیرفتند و 
اشاره داشتند که کندی انتصابات به دلیل این بوده که دولت 
به دنبال شایسته ساالری است و حتما هم نگاه دولت همین 
است اما این سوال مطرح می شود که چرا با گذشت نزدیک 
به یک ســال از شروع به کار کابینه، این موضوع به سرانجام 
نرسیده و این ایرادی است که به دولت آقای رئیسی وارد است 
و در خصوص ضعف رســانه ای دولت هم باید این مشــکل 

برطرف شود.
امامی راد با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص 
اهمیت جهاد تبیین و وظیفه خواص و افرادی که صاحب کالم 
نافذ هستند اظهار داشت: در تشریح واقعیت های پنهانی که 
علت اصلی مشکالت کنونی و کندی حرکت دولت است و مردم 
باید از آن آگاه شوند، تک تک نیروهای ارزشی و انقالبی باید 
احساس مسئولیت کنند و طبق فرمایش حضرت آقا به تبیین 
و روشنگری بپردازند و قطعا مسئولین و صاحبان کالم نافذ در 

این خصوص مسئولیت سنگین تری برعهده دارند.   
وی بــا تاکیــد بر این امر که برای حل مشــکالت نباید از 
دولت ها منجمله دولت جدید انتظار معجزه داشــت اما 
باید نارســایی ها و کاســتی ها را نیز گوشزد کرد افزود: 
قانون اساسی دو وظیفه تقنینی و نظارتی را برای مجلس 
شــورای اســالمی در نظر گرفته و نمایندگان نیز علیرغم 
همراهی با دولــت و رای باالیی که به وزرای کابینه داده 
اند، نظارت جدی بر دستگاه اجرایی کشور را نافی حمایت 
از دولــت نمی دانند و مطابق قانــون اگر کوتاهی ببینند 
به خاطر منافع کشــور و مصالح مــردم تذکر خواهند داد 
و کوتاه نخواهند آمد چرا که ما در مجلس با کســی عقد 

اخوت نبسته ایم.
نماینده مردم چناران، طرقبه، شــاندیز و گلبهار در مجلس، با 

یادآوری واقعیت های پنهان اما مهمی که منجر به کندی حرکت 
دولت جدید شده و مردم باید از آن آگاه شوند ادامه داد: برخی 
از این کلیدواژه ها و دالیل شاید برای مردم تکراری باشد که به 
صورت گذرا به آن اشاره می کنم که یکی از آن ها بحث تحریم 
است که البته مربوط به سال های اخیر هم نیست و کشور ما از 
ابتدای پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی و در 43 سال گذشته 

همواره با این تحریم ها مواجه بوده است.
امامی راد تاکید کرد: علیرغم تاثیر غیرقابل انکار تحریم ها در 
تشدید مشکالت، نمی توان همه کاستی ها را به پای اروپا و 
آمریکا نوشــت چرا که در این سال ها نقش خودتحریمی ها 
به مراتب بیشتر بوده و هزینه سنگین تری را به مردم و نظام 

تحمیل کرده است.
وی با اشــاره به تاثیر تحریم های موسوم به تحریم های فلج 
کننده که از ســوی ترامپ اعمال شد اظهار داشت: این تحریم 
ها خســارت های زیادی به خصوص به بخش اقتصاد کشور 
و معیشــت جامعه وارد ساخت و مردم متحمل سختی های 
بســیاری شــدند که نمی توان منکر آن شد اما با مقاومت و 
ایســتادگی مردم، کسانی که به دنبال به زانو درآوردن کشور و 
ایجاد نارضایتی های عمومی و تقابل میان مردم و مسئولین 

بودند شکست خوردند و توانستیم از این عقبه عبور کنیم.
امامی راد موضوع شــیوع ویروس منحــوس کرونا را عامل 
دیگری برای تشدید مشکالت کشور در مقطع کنونی دانست و 
افزود: البته پاندومی کرونا تنها مربوط به ایران نبوده و نیست 
اما از اقدامات ارزشمند دولت که در مجلس از آن حمایت می 
کنیم، بحث ارتقای سالمت جامعه و مقابله با کرونا و کاهش 

تعداد جانباختگان است که نمی توان آن را نادیده گرفت.
وی ادامــه داد: تا االن بالغ بر 150 میلیون دوز واکســن کرونا 
توسط دولت خریداری شده که بابت هر دوز 8 دالر یعنی حدود 
200 هزار ناموت هزینه شده که مبلغ قابل توجهی است و این 
مبلغ باید صرف معیشت مردم می شد و تاثیر آن در سفره های 
آنان دیده می شد و این موضوعی است که مردم باید نسبت 
به آن آگاه شــوند و بدانند که بحث سالمت آنان برای دولت 
بسیار حائز اهمیت بوده و مجلس نیز از ادامه این روند در خرید 

واکسن و ارتقای سالمت جامعه حمایت می کند.
امامی راد با اشاره به حدیثی از پیامبر عظیم الشان اسالم که 
فرمودنــد: نعمتان مجهولتان؛ الصحه و االمان)دو نعمتند که 
قدرشــان مجهول است: سالمتی و امنیت( یادآور شد: دولت 
هزینه هایی که باید صرف ساماندهی اقتصاد کشور می کرد و 
در زمینه زیرساخت هایی مانند آبرسانی، گازرسانی، راهسازی 
و... مصرف می شــد، در زمینه ســالمت مردم و برای کنترل 
ویروس کرونا هزینه کرد که باید از آن به عنوان شاهکار دولت 
سیزدهم یاد شود چرا که دولت با همین اقدامات موثر موفق 
شد آمار باالی جانباختگان  که به حدود 700 تا 800 نفر رسیده 
بود را تک رقمی کند و این در حالی است که همزمان شاهد 

بازگشایی مدارس و دانشگاه ها هم هستیم.
عضو کمیســیون آموزش و تحقیقــات مجلس با بیان این 
نکته که عالوه بر موضوع تحریم ها و کرونا که در این مدت 
بسیار به آن ها پرداخته شده است، عوامل مهم دیگری نیز 
در ایجاد مشــکالت و افزایش تورم و گرانی ها نقش داشته 
که باید برای مردم تشــریح شــود، گفت: یکی از مشکالت 
دولت آقای رئیســی بودجه سال 1400 کشور بود که توسط 
دولت قبل تدوین و تهیه شــده و علیرغم کار شبانه روزی در 
مجلس و تعدیل الیحه بودجه در کمیسیون های مختلف و 
تصویب در صحن علنی، به گفته اکثر کارشناسان اقتصادی، 
بودجه 1400 یکی از بدترین و ضعیف ترین بودجه های کشور 
بود که دولت ســیزدهم هیچ نقشی در تهیه آن نداشت اما 

مجبور بود که کشور را با آن اداره کند.
وی توضیــح داد: علیرغم این که بودجه 1400 هشــتمین 
بودجه نویسی دولت آقای روحانی بود و انتظار می رفت که 
بهترین بودجه دولت وی باشد، اما وابستگی شدید بودجه 
بــه درآمدهای نفتی بدون توجه به تحریم های شــدید و 
برنامه های باالدســتی مبنی بر کاهش وابســتگی اقتصاد 
کشور به نفت و همچنین کسری وحشتناک 400هزار میلیارد 
تومانی بودجه، علیرغم زحمات مجلس و شــورای نگهبان 
برای رفع این معضل، از مشکالت بزرگی بود که دولت جدید 

ناخواسته با آن مواجه شد.
این نماینده مجلس، تبعات جهانی جنگ روسیه و اوکراین را 
دغدغه دیگر دولت دانســت و گفت: حدود 45 درصد گندم و 
دانه های روغنی جهان توسط این دو کشور تولید می شد که با 
وقوع جنگ اخیر با وقفه مواجه شده است و بسیاری از کشورها 
به خصوص کشورهای آسیای شرقی که قوت غالب آن ها نان 
می باشد، برای تهیه گندم با مشکل مواجه شده اند که در این 
زمینه نیز دولت و مجلس تالش دارند تا با همکاری یکدیگر و 
با بررســی موضوع در مراکز پژوهشی دو قوه، اجازه ندهند در 

آینده مشکلی برای مردم ایجاد شود.  
   امامی راد مشکل دیگر دولت جدید را بحث خلق پول بدون 
پشتوانه و افزایش نقدینگی توسط دولت قبل دانست و افزود: 
همــه اقتصاددان ها معتقدند که افزایش نقدینگی به تورم و 
گرانی دامن می زند، ضمن این که اســتقراض از بانک مرکزی 
در دولت دوازدهم به صورت گسترده ای صورت گرفته بود به 
طوری که طبق آمارها حدود 900 هزار میلیارد ناموت برای اداره 
کشــور و حتی پرداخت حقوق کارمندان از بانک مرکزی قرض 
گرفته شــده بود که این موضوع از نظر اقتصادی یک فاجعه 
است که به افزایش نرخ تورم منجر شد. در این خصوص حتی 
شاهد بودیم که عالوه بر دولت، بانک ها نیز برای برخی امور 
خود به استقراض از بانک مرکزی روی آورده بودند که از منظر 

اقتصادی پذیرفتنی نیست.
وی اظهار داشت: با تمام این تفاسیر و انتقاداتی که به کابینه 
آقای رئیسی وارد است اما دولت جدید علیرغم همه مشکالت 
یاد شــده، بدون استقراض از بانک مرکزی و خلق پول کشور 
را اداره کرد و حقوق ها را بدون تاخیر پرداخت نمود تا جایی 

که تاکنون گزارشــی مبنی بر عقب افتادن حقوق کارمندان به 
مجلس ارائه نشده که این امر از ابتکارات قابل تحسین دولت 

است.
نماینده مردم چناران، طرقبه، شاندیز و گلبهار در مجلس با اشاره 
به بحث ارز 4200 تومانی گفت: بخش عمده ای از سرمایه های 
این کشــور در سال های گذشته و در قالب ارز 4200 تومانی و 
به دلیل ضعف برخی دستگاه های نظارتی به جای سفره های 
مردم به جیب افراد فرصت طلب، افراد خاص و دالل ها سرازیر 

شد که مشکالت جدی برای کشور ایجاد کرد.
وی با اشــاره به سیاســت دولت در خصوص  حذف ارز 4200 
تومانــی افزود: تاکید مقام معظم رهبری به مجلس، دولت و 
کارشناسان این است که همزمان با اجرای سیاست حذف ارز 
4200 تومانی، باید تمهیداتی اندیشــیده و جایگزین هایی در 
نظر گرفته شود تا آسیبی به سفره های مردم وارد نشده و مردم 

در این زمینه متضرر نگردند.
امامی راد اظهار امیدواری کرد تا با عبور دولت از برخی از این 
مشــکالت و عقبه ها مانند تمام شــدن تبعات بودجه 1400 و 
کاهش چشــمگیر هزینه های فراوانی که برای کنترل کرونا و 
خرید واکسن صورت می گیرد و هزینه شدن این اعتبارات در 
مســیر توسعه کشور و خدمات رسانی بهتر به جامعه،  شاهد 

بهبود شرایط اقتصادی به خصوص معیشت مردم باشیم.
وی در خصــوص بودجه 1401 نیز گفت: در بودجه امســال که 
توسط دولت جدید تهیه و تدوین و با برخی تعدیل ها توسط 
مجلس و شــورای نگهبان تصویب شد، بسیاری از مشکالت 
گذشته وجود ندارد و شاهد ایرادات کمتر به خصوص در زمینه 
کســری بودجه و وابستگی به نفت هستیم که بسیار امیدوار 

کننده است.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره مجدد به 
ایرادی که در خصوص کندی انتصابات به دولت وارد است و 
رئیس جمهور نیز بر آن صحه گذاشت گفت: تقسیم بندی سه 
گانه انتصابات صورت گرفته در دولت بدین صورت اســت که 
عده ای در این دولت مسئولیت گرفتند که هم متعهد هستند و 
هم متخصص که به دلیل کارآمدی به ارتقای جامعه کمک کرده 
و در حل مشــکالت موثر هستند. دسته دوم، کسانی هستند 
که علیرغم داشــتن تعهد ولی در حیطــه عمل و کار ضعیف 

هســتند و انتصاب این افراد علیرغم اینکه انسان های خوبی 
هم هســتند، از انتقاداتی است که به دولت داریم. اما دسته 
ســوم بانیان وضع موجود هستند که از دولت قبل تاکنون در 
دستگاه اجرایی حضور دارند که این طیف هم به نظر من دو 
گروه هستند؛ یک عده کسانی هستند که افراد سیاسی نیستند 
و دارای تخصص بوده و اهل کارند و در هر دولتی، کار خودشان 
را انجام می دهند اما بعضی عناصر در بدنه دولت و الیه های 
زیرین حضور دارند که نگاهشــان معطوف به رفع مشکالت و 
تسریع در خدمت رسانی به مردم نیست و شاید اعتقادی به 
برداشــتن قدم های بلند برای حل مشکالت ندارند. این عده 
اگرچه تعدادشــان کم است اما این عناصر، کم شان هم زیاد 
است و نســبت به تداوم حضور این افراد که باعث کندی در 

مسیر حل مشکالت می شوند به دولت انتقاد داریم.
وی تاکید کرد که ما با هیچ دولت و شخصی عقد اخوت نبسته 
ایم و مجلس مطابق قانون، عــالوه بر قانونگذاری، در بحث 
نظارت نیز با جدیت کار خود را ادامه خواهد داد و امیدواریم که 
دولت نیز با توجه به اینکه حدود یک سال از عمر آن می گذرد 
با عزم جدی و آسیب شناسی مسیر طی شده و رفع ضعف ها 

با قدرت به اداره کشور بپردازد.
امامی راد با استقبال از برگزاری جلسات آقایان محسنی اژه ای 
و رئیسی با مجلس و تعامل مثبت میان قوا که می تواند بسیار 
کارگشا باشد افزود: مسیری که توسط قوای سه گانه طی می 
شود مسیر خدمت رسانی است که با گذر زمان نتیجه خواهد 

داد و به حل مشکالت منجر خواهد شد.
این نماینده مجلس در پایان با تاکید به برخی کاستی هایی 
که در دولت جدید وجود دارد و انتقاداتی که مطرح اســت، 
به بیانات امیدوار کننده مقام معظم رهبری پس از انتخاب 
آقای رئیســی اشاره کرد و گفت: رهبری فرمودند که مردم از 
این انتخاب خیر می بینند و ما اعتقاد داریم که حضرت آقا با 
توجه به وسعت دید منحصر به فردی که دارند قطعا مطالبی 
را می دانند که وقوع آن در گذر زمان و با پاالیشی که صورت 
خواهد گرفت، قطعی است همانطور که ایشان در روز قدس 
سال 1394 ، تاکید کردند که تا 25 سال دیگر اسرائیلی وجود 
ندارد و همه نیروهای انقالبی به این امر باور دارند و مطمئن 

هستند که محقق خواهد شد.
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برای مشاهده فیلم این خبر،

بارکد باال را اسکن کنید.

حسین امامی راد، نماینده مردم چناران، گلبهار و طرقبه شاندیز در مجلس:

حمایت ما از دولت، مانع نظارت ما نخواهد بود

کالمتازه،خبرنگارافتخاریمیپذیردکالمتازه،خبرنگارافتخاریمیپذیرد
38328070-051همراهبادورهآموزشی
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رئیس آموزش و پرورش شهرستان گلبهار در گفتگو با کالم تازه:

 کمبود فضای آموزشی  و   ورزشی در  شهرگلبهار جدی است 

رئیس آموزش و پرورش شهرســتان گلبهارگفت: ســرانه 
فضای آموزشــی اســتان 4/3 می باشــد، درصورتی که 
میانگین فضای آموزشی در شــهرگلبهار 1/4 متر  است که 
از لحاظ ســرانه فضای آموزشی، این شهر در میزان باالیی 
از کمبود قرار دارد. ســهم هر دانش آموز در فضای ورزشی 
نیز یک موزاییک اســت، که این کمبود فضاهای آموزشی 

و ورزشی در مقطع ابتدایی به شدت احساس می شود.
یاد و خاطره معلمان آســمانی با  هفته معلم 

محمــود رضوانی کیا در گفتگــوی اختصاصی با کالم تازه، 
ضمن گرامیداشــت مقام معلم بیان کرد: گرامی باد یاد و 
خاطره استاد شهید مرتضی مطهری و شهدای دانش آموز، 
معلمان شــهید و خاصه معلم شهید شــهر گلبهار، "غالم 
محمد پایرنج" و همچنین درگذشــتگان و متوفیان کرونا 
که در این دوســال آموزش و پرورش را به شــدت تحت 
تاثیر خود قرار داد، مرحــوم کریم نژاد، زینعلی و مرحومه 
زهرا شجاعی و همچنین بانوی ایثارگر و فداکار، مرحومه 
دکتر ســیمین مشهدی، دبیر دبیرستان دخترانه عفاف که 
در حین خدمت و انجام وظیفه به رحمت الهی پیوست و 

اعضای بدن وی به 4 مریض نیازمند اهدا شد.     
رضوانی کیا ادامه داد: در هفته گرامیداشــت و بزرگداشت 
مقام معلم، به عنوان خدمتگزار جامعه معلمین شهرستان 
گلبهار و همه دست اندرکاران تعلیم و تربیت، این هفته را 

تبریک و تهنیت عرض می کنم.
وی افزود: مقام و منزلت معلم در نظام اسالمی، جامعه و 
خانواده برکسی پوشیده نیست، دغدغه تمامی مسئولین 
نظام اســالمی علی الخصوص مقام عالی وزارت آموزش و 
پرورش بر این است که با اجرایی نمودن قانون رتبه بندی 
معلمان، قدم اساسی در بهبود وضعیت معیشت معلمان 

گرانقدر برداشته شود.
ســند تحول بنیادین؛ مشخص کننده مسیر راه

رئیس آموزش و پــرورش گلبهار بیان کرد: به فرموده مقام 
معظم رهبری یکی از اســناد باال دستی آموزش و پرورش، 
سند تحول بنیادین است، که این سند آموزش و پرورش را 
به منزل مقصود می رســاند، ساحت های تربیتی شش گانه 

این سنِد تحول، مسیر راه را مشخص می کند.

رضوانی کیا تشــریح کرد: سند تحول بنیادین دارای شش 
ساحت است که ساحت اول آن تربیتی، اعتقادی، عبادی 
و اخالقی اســت که تمامی برنامه های اجرا شده در حوزه 
قرآن، عترت و نماز به آن مربوط می شــود. ســاحت دوم 
تربیتی، اجتماعی و سیاســی می باشــد که تمام تجربه و 
فعالیت ها در حوزه مشــارکت ، مدیریــت  و فعالیت های 
گروهی دانش آمــوزان به این ســاحت اختصاص دارد، 
ســاحت بعدی نیز تربیتی، زیبا شــناختی و هنری است 
کــه کلیه تجربه ها و فعالیت های فرهنگی و هنری به این 

ساحت مربوط می باشد.
وی افزود: ساحت چهارم، تربیتی، زیستی و تربیت بدنی، 
بهداشتی و تجربه ها است. پنجمین ساحت، نیز اقتصادی 
و حرفه ای اســت که به کلیه مباحث تولید، توزیع، مصرف 
بهینه و اشــتغال مرتبط می شود و آخرین ساحت تربیتی، 
علمی و فناورانه می باشــد که کلیه جشنواره های علمی و 
پژوهشی در راستای ساحت ششم قرار دارد و تمام تالش 
این اســت که در حوزه آموزش و پرورش و ســاحت های 
شــش گانه، هر کار و فعالیتی دارای یک پیوســت سند 

تحول باشد. 
گلبهار در  آموز  21 هزار دانش 

رئیــس آموزش و پرورش شهرســتان گلبهار در خصوص 

وضعیت آموزش و پرورش این شهرســتان بیان کرد: باید 
وضعیت مطلوب و موجود آموزش و پرورش شهرستان را 
مــورد ارزیابی قرار داد، آموزش و پرورش گلبهار از ۲۱ هزار 
دانش آموز و هزار و ۶۰۰ نیرو تشــکیل شــده که دارای دو 
بخش مرکزی و شهر گلمکان است ) ۴ هزار دانش آموز در 

شهر گلمکان و ۱۷ هزار دانش آموز در شهر گلبهار(.
محمود رضوانی کیا افزود: از زمان تشکیل آموزش و پرورش 
۸ نفر، سکان دار آموزش و پرورش شهرستان گلبهار بوده اند 
کــه تاکنون توانســته اند در حوزه های آموزشــی و تربیتی 

توفیقات زیادی را نصیب شهرستان نمایند.
آموزشی و  ورزشی  کمبود جدی سرانه 

رئیــس آموزش و پرورش گلبهار به کمبود ســرانه فضای 
آموزشی نیز اشاره و بیان کرد: آموزش پرورش شهرستان، 
علی رغم تمام زحمات مدیران، از مشــکالت عدیده ای هم 
رنج می برد، ســرانه فضای آموزشی استان 4/3 می باشد، 
درصورتی که میانگین فضای آموزشــی در شهرگلبهار 1/4 
متر  می باشــد که از لحاظ سرانه فضای آموزشی به شدت 

در کمبود قرار دارد.
رضوانی کیا ادامه داد: در خصوص فضای ورزشی نیز کمبود 
وجود دارد، ســرانه فضای ورزشــی به صورت موزاییکی 
محاسبه می شود، که ســهم هر دانش آموز در شهر گلبهار 

یک موزاییک بیشتر نیست، این کمبود فضاهای آموزشی 
و ورزشــی در مقطع ابتدایی به شــدت ملموس بوده و از 

سایر حوزه ها نمایان تر است.
وی افــزود: روســا و مدیران قبلی در ایــن حوزه زحمات 
زیــادی متحمل شــده اند و هم اکنون نیز این موضوع در 
حال پیگیری است، از نماینده حوزه انتخابیه جناب آقای 
حســین امامی راد، فرماندار محترم جنــاب حاجی زاده، 
اعضای شــورا، شهردار و شــرکت عمران همگی همراه و 
هم ســو با آموزش و پروش شهرستان در حال تالش برای 
این موضوع هستند، از سوی مسئولین استانی و خیرین، 
مدیرکل محترم آموزش و پرورش استان و مدیرکل محترم 
نوسازی نیز درحال پیگیری می باشد که امیدواریم نتیجه 

خوبی حاصل گردد.
گلبهار پرورش  و  آموزش  اندازهای  چشم 

رئیس آموزش و پرورش گلبهار با بیان اینکه "چشم انداز های 
آموزشــی و تربیتی آموزش و پرورش شهرستان گلبهار، در 
سه مقطع تحصیلی دارای چشم انداز های متفاوتی است" 
تصریح کرد: در مقطع ابتدایی محور اصلی برنامه ها، شعار 
بهترین مدرســه، نزدیک ترین مدرسه است و باید جهت 
تامین و تکمیل فضاهای آموزشی مورد نیاز این مقطع، در 
مجاورت مجتمع های مسکونی مسکن مهر اقدام اساسی 

صورت گیرد.
 رضوانی کیا افــزود: عالوه بر این باید تالش های فراوانی 
همراه با برنامه ریزی و اجرا صورت گیرد تا شــاهد ارتقاء 
کیفیت آموزشــی و تربیتی در ایــن مقطع به عنوان یک 
دوره تاثیرگذار باشــیم. در دوره متوسطه اول، مهم ترین 
هدف، هدایت تحصیلی هست، در برنامه شوِق انتخاب، 
با حضور هادیان نظری و فنی از دوره متوســطه دوم در 
مدارس دوره متوســطه اول، ســعی براین شده است تا 
برنامه ریزی در رشته های نظری، فنی حرفه ای و کارودانش 

را نیز عملیاتی کنند.
هدایت ســال آخری ها به بهترین دانشگاه ها

وی در ادامــه بیــان کرد: به دلیل اینکــه خروجی  و میزان 
قبولی های آموزش و پرورش، در طی ۱۲ سال، در دوره متوسطه 
دوم مشخص می شود باید ظرفیت پذیرش تمامی رشته ها 
را بر اساس سیاست توسعه متوازن، برنامه ریزی و مدیریت 
کرد و با توجه به شعار سال که از طرف مقام عظمای والیت، 
"تولید، دانش بنیان و اشــتغال آفرینی" نامیده شده است، 
می بایســت میزان خروجی و قبولی ها در رشته های نظری، 
کارودانش و فنی حرفه ای را در دانشگاه های معتبر فرهنگیان، 
علوم پزشــکی، تهران و دانشگاه فردوسی که دارای بورسیه 

اشتغال است، در این جهت هدایت کنیم.
 رئیــس آموزش و پــرورش گلبهار با بیــان اینکه "تمام 
تالش بر این اســت که دانش آموزان متوســطه نظری در 
خردادماه، فارغ التحصیل شــده و میانگین معدل دیپلم 
آن ها هم دارای ارتقا باشــد" تاکید کرد: در رشته های فنی 
حرفــه ای و کارودانش، سیاســت ها و برنامه ریزی ها بر 
این مبنا می باشد که این رشته ها از ضریب اشتغال زایی، 
کارآفرینــی و مهارت آمــوزی در درجه باالیــی قرار گیرد. 
هنرجویان این رشــته ها در هنگام فارغ التحصیلی و یا در 

حین آموزش باید بتوانند از بازار کار نیز بهره مند شوند. 
در تالشــیم کــه حتی یــک بازمانــده از تحصیل هم 

نداشته باشیم
محمــود رضوانی کیا در پایان تاکید کــرد: دانش آموزان 
بازمانده از تحصیل به دو گروه بازمانده از دوران تحصیل 
در ایام کرونا و ترک تحصیل کنندگان تقسیم می شوند که 
تالش خواهیم کرد با کمــک راهبران آموزش و دهیاران، 
در تمامی مقاطع تحصیلی، این دو گروه را در سطح شهر 
و روســتا به ادامه تحصیل راغب کنیــم تا حتی یک نفر 
بازمانده از تحصیل نیز در حوزه شهرستان نداشته باشیم.

نویسنده: معصومه سلیمی

زمان تقریبی مطالعه: 6 دقیقه

برای مشاهده فیلم این گفتگو،

بارکد باال را اسکن کنید.
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در شورای اداری شهرستان چناران تاکید شد:

ضرورت اهتمام و همدلی مسئولین و مردم در انقالب اقتصادی کشور

جلســه شــورای اداری شهرســتان چناران با حضور 
نماینده چنــاران، طرقبه شــاندیز و گلبهار در مجلس 
شورای اســامی، امام جمعه، فرماندار، اعضای شورای 
تامین و ســایر مسئوالن دستگاه های اداری شهرستان 
در محل ســالن اجتماعات فرمانداری این شهرســتان 
برگــزار و بر ضــرورت اهتمام و همدلی مســئولین و 

مردم در انقاب اقتصادی کشــور تاکید شد.
ما باید خاک پای مردم باشــیم و نوکری آنان را بکنیم
امام جمعه شهرســتان چناران در این جلسه بیان کرد: 
در طول تاریــخ، افراد مختلفــی هم چون رضاخان و 
فرزندش به شــیوه های مختلف، ارزش های دینی را به 
گیری وجود  انحراف کشــیده بودند، هم چنین فقر فرا
داشــت، مانند حاشیه نشینی که براثر اصاحات ارضی 
ایجاد شــد و امام خمینی)ره( و ســایر علما نیز با آن 

گاه بودند. مخالف کردنــد زیرا از تبعات منفی آن ا
حجه االســام مظفر تاجی با اشــاره به پیشرفت های 
قابــل توجه بعــد از انقاب، مانند انرژی هســته ای، 
موشــک، پهباد، نانوتکنولوژی و ماهواره گفت: عده ای 
در داخل کشــور این ها را نمی بیننــد و خودتحقیرانه 
رفتار کرده و برج خلیفه را برخ می کشــند، آیا این همه 

توانمندی ارزشــش به اندازه این برج نیست؟
تاجــی با اشــاره به پیشــرفت های کشــور در طول 
ســال های پــس از انقــاب، بــا وجود مشــکات و 
کید کرد: انقــاب ما، انقاب پابرهنگان و  تحریم ها تا
مظلومین اســت و امــام )ره( نیز توجه خاصی به این 
قشــر داشــت و اولین نهادی که دستور تاسیس آن را 

بود. امداد  کمیته  دادند 
وی ادادمه داد: ولی در طول انقاب، تفکراتی ســرکار 
آمدند که باعث شــدند یک عده از مردم زیر فشارهای 
اقتصادی عذاب و ســختی بکشــند، شــخصی گرفتار 
جریان های انحرافی شــد و شــخص دیگری ۸ ســال 
کشــور را معطل یک قرارداد نگه داشــت. ولی امروز 
رئیس دولت سیزدهم، هدفش خدمت به همه مردم، 
بخصوص محرومان اســت و حتــی آبروی خودش را 
در گرو گذاشــته تا بتواند جلوی گلوگاه های فساد، که 
یکی از مهم ترین آن یارانه ها هســتند که رانت خواری 
در کشــور بنفع عده ای خاص اتفاق می افتاد را بگیرد.
کید  امــام جمعه چناران تصریح کرد: مقــام رهبری تا
دارند که دولت کارهــای اقتصادی مهمی را در برنامه 

کاری خویش دارد و قرار است بیت المال بجای این که 
به جیب و حلقوِم عده ای خاص برود به دســت اهلش 
برســد و هر گاه دشمن، هجمه زیادی ایجاد کرد، باید 
بدانیم که دولت راه درست را طی کرده و ما هم باید 
در کنــار ایثارگری های رئیس جمهور، او را یاری کنیم.
تاجی ادامه داد: مردم عزیز ایســتادگی و اســتقامت 
زیــادی کردند، این مردم، بســیار بزرگــوار و نازنین 
هســتند و ما باید خاک پای آنها باشیم و نوکری آنان 
را بکنیم، در شــان مدیر و کارگزار نظام اسامی نیست 
که برخورد بدی با مردم داشــته باشند و با تمام وجود 
باید ســعی کنیم دولت به اهداف مدنظر خود دســت 

کند. پیدا 
بــا هرگونه رفتاری که موجب نارضایتی مردم شــود، 

شد خواهد  برخورد 
دادســتان عمومی و انقاب شهرســتان چنــاران نیز 
اظهار کرد: با توجه به برهه حســاس کنونی، با هرگونه 
سوءاستفاده و رفتار و ترک فعل از جانب مسئولین که 
موجب نارضایتی و تجمع مردم شــود بشدت برخورد 
خواهد شــد. قانــون مجازات ترک فعل نیز در ســال 
۱۳۷۵ تصویب شــده و جرم انگاری گردیده اســت و 

است. پیگیری  قابل 
مهدی برفرازی گفت: منشــا هر گونه نارضایتی مردم 
در سیســتم اداری را نیز پیگیری می کنیم، باید ارباب 
رجوع را قانع کرد، هر مدیر در شهرستان باید پاسخگو 
باشــد و باید برای کارکنانش جلســات اقناع ســازی 

باشد. داشته 
کیــد کرد: مدیر باید همــه توان خویش را بکار  وی تا
گیرد، او موظف اســت به ارباب رجوع پاســخ دهد و 
چون او  نماینده و کارگزار دولت نظام اســامی است 
موظف اســت مشــکل مردم را حل و فصل نماید، و 
جهاد تبیین و اقناع ســازی برای کارکنان الزم است تا 
ســهمی برای خود و خانواده هایشان، بیشتر از مردم 

نباشند. قائل 
باید تحریف ها را بوســیله تبیین دور زد

نماینــده مردم چنــاران، طرقبه شــاندیز و گلبهار در 
مجلس شــورای اســامی از دیگر افــرادی بود که در 
این جلســه از شاخص ها و دستاوردهای نظام سخن 
گفــت، او بیان کــرد: در کنار بیــان واقعیت ها، باید 
ظرفیت هــای نظــام را هم بازگو کــرد، از جایگاه زن 
در بعــد از انقاب، تا حوزه آمــوزش و افزایش تعداد 

دانشــگاه ها در تمام شهرهای کشور که قبل از انقاب 
خیلــی کمبود وجود داشــت و اینک بــه برکت نظام، 

خانواده ها دغدغه تحصیل فرزندان شــان را ندارند.
۶۰ هزار  حســین امامــی راد گفت: قبــل از انقاب 
مستشــار آمریکایی در کشور ما هر غلطی خواستند 
آمریکا ســلطه داشــت  انجام دادند و هر جایی که 
پیشــرفتی نبــود، از عــراق گرفته تا افغانســتان، 
افتخــار می کنیم که بعد از انقاب به موشــک های 
دیگر  زیــاد  پیشــرفت های  و  قاره پیمــا  ِن  نقطــه ز
دســت یافتیــم، پس بایــد به اقتصاد کشــور هم 

دهیم. سروسامان 
وی ادامــه داد: دولت کار بزرگی را شــروع و جراحی 
اقتصــادی را آغاز کرده و طبعا هــر جراحی، خونریزی 
و بیهوشــی هــم در پی خواهد داشــت، بفضل الهی 
اتفاقات خوبی در راه اســت و با یاری همه مسئولین  
و مجلس، در کنار مردم محقق خواهد شد و همانطور 
کــه اســتقامت کردیم و تحریم هــا را دور زدیم، باید 
تحریف هــا را نیز دور بزنیم که راه آن تبیین اســت و 
باید با روشــنگری نگرانی مــردم در این زمینه برطرف 

شود.

گر تخلــف، کوتاهی و قصوری انجام گیرد گذشــت  ا
کرد  نخواهیم 

در ادامه جلســه فرماندار شهرســتان چناران از برگزار 
کنندگان یادواره شــهدای فرهنگی تشــکر کرد و اظهار 
کرد: طرح مردمی ســازی و توزیع عادالنــه یارانه ها، 
طرحی اصاحی و بنفع مردم اســت که با کمک مردم 
و تاش مســئولین این طرح آغاز شده و آثار و برکات 
آن نیــز برای دهک های پایین جامعه ملموس اســت 
و با اجرای این طرح، جلوی قاچاق که آســیب بزرگی 

می شود. گرفته  بود  کشور  برای 
محسن مه آبادی افزود: همه معتقدیم هیچ کاری بدون 
زحمت نیســت و این کار عظیــم که خیلی از دولت ها، 
بعلــت ریســک بــاالی آن و موج ســواری معاندین و 
بدخواهــان داخلی نظــام، آن را اجرایــی نکردند، اما 
رئیسی آبرو گذاشت و با اتفاق نظر، بین سران سه قوه، 

دولت مصمم به اجرای این طرح است.
وی یــاداوری کــرد: ما وظیفه داریم ایــن تصمیمات 
درســت را بنحو احســنت اجرا کنیم و بعنوان نماینده 
دولــت همراه، همــدل و پای کار اجــرای این طرح 
باشــیم، باید یک مســئول دولتی، در خصوص اجرای 
ایــن طرح، همدل و هم صدای دولت باشــد، از طرف 
دیگــر وقتی کــه ولی فقیه، این طــرح را تایید کردند 
حجت بر همه ما تمام شــده و بــرای اجرای آن باید 

باشیم. داشته  اتفاق نظر 
نماینده عالی دولت در شهرســتان چناران در ادامه از 
تاش بی وقفه اداره های جهاد کشــاورزی، تعزیرات، 
صمت، بســیج و نیروی انتظامــی تقدیر و بیان کرد: 
همــه یاری کردند تا در بســتر مناســب کار را پیش 
ببریم، اتحادیه ها، اصناف و دســتگاه قضایی نیز پای 

کار بودنــد که جای تقدیر و قدردانی دارد.
وی بــا تاکید بــر پیش بینی مصــرف و پیگیری تامین 
کاالهای اساســی از اســتان گفت: بصــورت جدی در 
خصوص بازرســی از نانوایی ها در حال کار هستیم و با 
قــوت نیز به کار ادامه می دهیم و اگر الزم باشــد زمان 
پخــت نــان را از ۶ صبح تا ۱۲ شــب ادامه می دهیم تا 
مردم در رفاه باشــند و با کســانی که در خصوص ارزاق 
و مایحتــاج عمومی مردم صادقانــه کار کنند، کمک و 
همــکاری می کنیم ولی اگر تخلــف، کوتاهی و قصوری 
انجام گیرد گذشــت نخواهیــم کرد. چون هم دین مان 
را فروخته ایــم هم دنیای مان را، لــذا حتما دقت کافی 
توســط اتحادیه نانویان، اداره تعزیرات، بازرسان و ... 
انجام شــود تا در بحث نانوایی ها خطایی صورت نگیرد 

و اگر خطایی شــد حداکثر جرایم در نظر گرفته شود.

محســن رهنما در گفتگوی اختصاصی با کام 
تازه با تبریک، تقدیر و تشکر از زحمات معلمین 
و جهادگران عرصه علم و دانش در طول دوران 
کرونا و تدریس مجازی بیان کرد: دو سال کرونا 
به همگان ثابت شد نقش، اثرگذاری و جایگاه 
معلم کجاســت. و هفته بزرگداشت معلم نیز 
فرصتی اســت برای یادآوری مقام شامخ معلم 

که چه مقام واالیی در جامعه دارد. 
آغاز برگزاری حضوری کاس های آموزشی

رهنما به برگزاری کاس های آموزشــی بصورت 
حضوری در مدارس اشــاره کــرد و ادامه داد: 
به لطف خــدا در فروردین 1401 فرصت حضور 
مجــدد معلمین و دانش آمــوزان در مدارس 
و در کنــار هم بوجود آمد کــه امیدواریم قادر 
باشیم از این فرصت اســتفاده کرده تا شاهد 
اثر بخشی بیشتر در بعد آموزشی و پرورشی بر 

روی دانش آموزان باشیم. 
نقــش پررنگ خانواده ها در تعلیم و تربیت

رئیس آموزش و پرورش شهرستان چناران با بیان 
اینکــه با کمک خانواده ها قادر به ایجاد تاثیرات 
مثبــت در امر تعلیم و تربیــت دانش آموزان در 
شهرســتان خواهیم بود تاکید کرد: در مســیر 
آموزش و پرورش، به همکاری همه آحاد جامعه 
اعم از اصحاب رســانه، امام جمعــه، فرماندار، 
مســئولین شهرســتان، تشــکل ها و گروه های 
سیاسی موجود در شهرستان، نیازمند می باشیم 
تــا با اهداف پیش بینی شــده در حوزه آموزش 
و پرورش شهرستان چناران، ضمن فراهم شدن 
بسترهای الزم، قادر به تاثیرگذاری در حوزه های 

مختلف آموزشی و پرورشی باشیم.

تعلیم و تریبت چند بعدی دانش آموزان
وی اســتفاده همزمان از دو مقوله ی پرورش و 
آموزش، در جهت رشد و تعالی دانش آموزان را 
الزم و ضروری دانست و تصریح کرد: بر اساس 
ســند تحول دانش آموزان در دوران حضور در 
آمــوزش وپرورش مراتبی از حیات طیبه را طی 
خواهند کرد تا در پایان دوره آموزش عمومی، 
دانش آموزانــی توانمنــد و مفید در خانواده و 
جامعه داشته باشیم باید در کنار کسب دانش، 
مهارت های زندگی نیز به دانش آموزان آموزش 

داده شود تا تحول مدنظر محقق شود.
مقام واالی معلم

رهنما ادامه داد: برای تحقق آنچه گفته شد به 
انســانی توانمند همچون معلم نیازمند است، 
معلم جایگاهی بســیار رفیع در نظام تعلیم و 
تربیــت دارد که امیدواریم با نــگاه مثبتی که 
دولت ســیزدهم و وزارت آموزش و پرورش به 
حفظ کرامــت معلمین دارنــد معلمین نیز با 
شــتاب بیشتری در مســیر اجرایی شدن سند 

تحول حرکت نمایند.
وظیفه خطیر و اساسی آموزش و پرورش

رئیس آمــوزش و پرورش شهرســتان چناران 
اجرای کاس های آموزشــی و پرورشــی برای 
خانواده ها را در جهت تعامل بیشتر و استفاده 
از پتانســیل های آنها دانســت و یادآور شد: 
امیدواریم بتوانیم با کمک ســایر دســتگاه ها 
و همراهی تمامی مســئولین، اصحاب رسانه 
و خانواده هــا گام هــای موثرتری در خصوص 

اهداف عالیه آموزش و پرورش برداریم.
محســن رهنما افزود: کار اساســی آموزش و 

پرورش، شبیه نقش و نگاری می ماند که سبب 
شــکل گرفتن دانش آموز می شود، تاش ما در 
آموزش و پرورش شهرستان چناران بر این مبنا 
قرار گرفته است تا مدرسه کانون تربیت محلی 
باشــد. با نگاهی جامع و بــدون هر گونه تک 
بعدی و بر اســاس موازین اسامی و اخاقی، 
ســعی داریم تا در مدارســمان دانش آموزانی 
توانمند و با مهارت کافی که توان الزم در اداره 
زندگــی را در آینده داشــته باشــند به جامعه 

کنیم. معرفی 
به حداقل رساندن آسیب های اجتماعی

وی با بیان این که به دنبال شناسایی آسیب های 
اجتماعی موجود در ســطح شهرستان چناران 
بمنظور به حداقل رساندن آن ها هستیم تاکید 
کرد: از نگاه خوب دولت سیزدهم به آموزش و 
پرورش نهایت اســتفاده را خواهیم برد تا قادر 

به تاثیر گذاری بیشتر باشیم. 
رئیس آموزش و پرورش شهرســتان چناران ضمن 
تشــکر از نماینده حوزه انتخابیــه، امام جمعه و 
فرماندار شهرســتان برای کمک به رفع مشــکات 
اموزش و پرورش خاطر نشان کرد: به حضور تمامی 
دانش آمــوزان در مدارس نیازمندیم و به دنبال کم 
کردن میزان ترک تحصیل در تمامی مقاطع هستیم 
و تمام ظرفیت آموزش و پرورش رو به کار گرفته ایم 

تا بتونیم این اقدام موثر را عملی کنیم. 
وی در پایــان ابراز امیدواری کرد: با توجه به تمام 
نشدن کرونا و الزام حضور دانش آموزان در مدارس، 
از تمامــی دانش آموزان درخواســت می کنیم که 
با رعایت پروتکل های بهداشــتی و..  سالی سالم 

همراه با امنیت بهداشتی را سپری کنیم.

دانش آموزانی  تربیت 
اداره  برای  توانمند 

آینده  در  زندگی 

رئیس آموزش و پرورش شهرستان چناران در گفتگو با کالم تازه تاکید کرد: 

نویسنده:رزیتاولیزاده

زمانتقریبیمطالعه:4دقیقه

نویسنده:حمیدرضاجعفری

زمانتقریبیمطالعه:6دقیقه

برای مشاهده فیلم این گفتگو،

بارکد باال را اسکن کنید.

بازدید از اعتکاف علمی دبیرستان ولیعصر تقدیر از معلمین نمونه

آیین تقدیر از دانش آموزان قرآنیحضور حداکثری در راهپیمایی روز قدس

بازدید از روند بازگشایی مدارس تبیین طرح رتبه بندی توسط مدیریت آموزش و پرورش
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مدیر امور آب و فاضالب گلبهاردر گفتگو با کالم تازه عنوان کرد: 

نویسنده:رزیتاولیزاده

زمانتقریبیمطالعه:8دقیقه

با مدیریت مصرف، احتمال وقوع 
تابستانی سخت را کاهش دهیم 

مدیــر امــور آب و فاضالب گلبهار گفــت: الزم می دانم به 
شــهروندان خوب شــهرهای گلبهار، گلمکان و روستاهای 
تابعه که همیشــه همراه و همــگام با امور آب و فاضالب 
شهرستان بوده اند یادآوری کنم که با توجه به این که میزان 
بارش نزوالت آســمانی در یکی دو ســال اخیر با کاهش 
چشــمگیری نســبت به سی سال گذشــته مواجه بوده و 
احتمال وقوع تابســتانی سخت در حوزه منابع آبی دور از 
ذهن نمی باشــد در مدیریت مصرف آب و صرفه جویی در 
آن، با همت و اراده جدی تری تالش کنند تا در کنار هم قادر 

به عبور از این بحران در فصل تابستان باشیم. 
حســین افشــون در گفتگوی اختصاصی بــا کالم تازه 
بــا بیان اینکه مســئولیت خطیر ســقایی افتخار بنده و 
همکاران پر تالش در امور آب و فاضالب شهرستان گلبهار 
است بیان کرد: اســتحصال آب شرب شهرستان در شهر 

گلبهار و روســتاهای تحت پوشش از طریق منابع آب زیر 
زمینی انجام می شــود ولی درشهر گلمکان عالوه بر منابع 
آب زیر زمینی که موجود می باشد از طریق چشمه موجود 

در این شهر نیز تامین می شود. 
افشون، حوزه استحفاظی شهرستان گلبهار را جزو مناطق 
ممنوعه و به اصطالح دشــت ممنوعه دانســت و تاکید 
کــرد: با توجه به اینکه اخــذ مجوز حفاری و بهره برداری 
از چاه جدید، در این شهرســتان ســخت و یا غیر ممکن 
می باشــد و از طرفی دیگر شــهر گلبهار تقریبا به صورت 
کامل تحت پوشــش شــبکه جمع آوری فاضالب و دفع 
فاضالب به صورت مدرن اســت، پیشنهاد می کنیم که در 
جهت مدیریــت بهتر مصرف آب و مدیریت منابع آبی از 
پســاب خروجی تصفیه خانه فاضالب این شــهر که جزو 
پیشــرفته ترین تصفیه خانه های اســتان نیــز بوده و با 
پیشــرفته ترین روش و متد روز دنیا در حال بهره برداری 
اســت در جهت اســتفاده در مصارف کشاورزی وفضای 
ســبز استفاده شود بطوری که این اقدام جایگزین بسیار 
خوبــی برای چاه های کشــاورزی منطقه نیــز به جهت 
جلوگیری از برداشــت بی رویه آب وافت سطح آبهای زیر 

زمینی خواهد بود. 
افشون با اشاره به وضعیت بارش و کاهش نزوالت آسمانی 
در دو سال اخیر که در سی سال گذشته بی سابقه بوده بیان 
کرد: وظیفه ی مردم در این سال های بحرانی، قطعا مهم تر 
و ســخت تر خواهد بود که یکی از راه های اصلی مدیریت 
بحران در این محدوده زمانی، مدیریت مصرف آب، توسط 

مصرف کنندگان عزیز است. 
 

وی فرســودگی شبکه را یکی از مهمترین دالیل هدر رفتن 
آب و ایجــاد تنــش آب در هــر منطقه دانســت و خاطر 
نشــان کرد: با توجه به شــرایط موجود و در جهت عبور از 
بحــران، امور آب و فاضالب گلبهار، اقداماتی را در ســطح 
شهرستان در دستور کار خویش قرار داده است که از جمله 
این اقدامــات می توان به اصالح  شــبکه ی توزیع آب در 
روستاها وهمچنین جمع آوری انشعابات غیرمجازدرسطح 
شهرستان وبخصوص مناطق دارای تنش آبی اشاره نمود. 
او حفــر مجــدد چاه و ایجاد منابِع جدیِد آبی را در ســال 
اخیر جهت تأمین آِب برخی از مجتمع ها ضروری دانســت 
و تاکید کرد: خوشبختانه در سال ۱۴۰۰ و علی الخصوص در 

شــش ماهه دوم سال گذشته، با تالشی که صورت گرفت 
و پیگیری های انجام شــده،  مجوز حفــر تعدادی چاه در 
مجتمع هایی که دارای تنش آبی بودند اخذ شد. در صورت 
تخصیــص اعتبار قطعا به ســرعت در جهت حفاری اقدام 
خواهیم کرد تا قســمتی از تنش آبی در این مجتمع ها بر 

طرف شود. 
حسین افشون افزود: در شــهر گلبهار با توجه به شرایط 
موجود و کلنگ زنی طرح نهضت ملی مســکن، به منظور 
تأمین آب شــرب شــهر، مجوز حفــاری 4 حلقه چاه در 
ســنوات گذشته اخذ شده که متاسفانه به  رغِم پیگیری ها 
از طــرف همــکاران و شــخص اینجانب، هنــوز مجوز 
بهره برداری از این چاه ها دریافت نشده است. الزم بذکر 
اســت که مجوزهای الزم جهــت بهره برداری از چاه ها از 
طرف امور آب منطقه ای اســتان خراسان صادر می شود 
که امیدواریم با تسریع در صدور مجوز بهره برداری اقدام 
موثری در تامین آب شرب شهر گلبهار برداشته و نیاز این 

شهر به منابع آبی تامین گردد. 
وی با اشــاره به اقدامات انجام شــده در شهر گلمکان در 
جهت تأمین آب و عبور از بحران احتمالی در فصل تابستان 
تصریح کرد: احداث مخازن زون C و زون D کمک شایانی 
در این خصوص خواهد نمود. در اینجا الزم است که اعالم 
کنم مراحل احداث مخزن زون D از پیشرفت قابل توجه ای 
برخوردار است، بطوریکه خوشبختانه تملک زمین انجام و 
اسناد مناقصه هم تهیه شده و در مرحله ی انجام تشریفات 

مناقصه ی می باشد. 

مدیــر امور آب و فاضالب گلبهــار احداث مخزن زونC  را 
نیازمند کمک و همراهی شــهرداری و شورای شهر گلمکان 
 ،Cدانست و یادآور شــد: در خصوص احداث مخزن زون
هنوز تملک زمین انجام نشــده که انتظار می رود به کمک 
مسئوالن شورای شــهر و شهرداری گلمکان هرچه سریعتر 
ایــن امر تحقق یافته تا امور آب و فاضالب شهرســتان در 

جهت تهیه اسناد و انجام تشریفات مناقصه اقدام نماید.
حسین افشون ادامه داد: با توجه به اینکه یکی از چاه های 
حفاری شده در شهر گلمکان که دارای مجوز بهره برداری نیز 
می باشــد با مشکل برق رسانی مواجه است، اما امیدواریم 
به زودی با تجهیز سیستم برقی این چاه، چاه مذکور مورد 
بهره برداری قرار گرفته و مشــکل کمبود آب در شهر گلمکان 

با بهره برداری از این چاه تا حدودی حل شود. 
مدیر امــور آب و فاضالب گلبهار، گذر از تابســتانی بدون 
قطعــی آب، کــم تنش و بــدون بحران را جــز با کمک 
شــهروندان و مشترکان ممکن ندانســت و تاکید کرد: در 
پایان الزم می دانم به شــهروندان خوب شــهرهای گلبهار، 
گلمکان و روســتاهای تابعه که همیشــه همراه و همگام 
با امور آب و فاضالب شهرســتان بوده اند یادآوری کنم که 
بــا توجه به این که میزان بارش نزوالت آســمانی در یکی 
دو ســال اخیر با کاهش چشمگیری مواجه بوده و احتمال 
وقوع تابســتانی ســخت در حوزه منابع آبی دور از ذهن 
نمی باشــد با مدیریت مصرف آب و صرفه جویی در آن، با 
همــت و اراده جدی تری تالش کنند تا در کنار هم قادر به 

عبور از این بحران در فصل تابستان باشیم.

برای مشاهده فیلم این خبر،

بارکد باال را اسکن کنید.

حسین افشون، مدیر امور آب و 
فاضالب شهرستان گلبهار:

بــا توجه به شــرایط موجــود و در جهت 
فاضــالب  و  آب  امــور  بحــران،  از  عبــور 
گلبهــار، اقداماتی را در ســطح شهرســتان 
در دســتور کار خویش قرار داده اســت که 
از جملــه این اقدامــات می توان به اصالح  
وهمچنین  روســتاها  در  آب  توزیع  شبکه ی 
ی انشــعابات غیرمجازدرســطح  جمــع آور
شهرســتان وبخصــوص مناطق دارای تنش 

نمود.  اشاره  آبی 
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گزارش اختصاصی کالم تازه؛

نویسنده:  هدیه رجب نیا

زمان تقریبی مطالعه: 8 دقیقه

در مراسم معارفه سرپرست جدید 
شرکت عمران گلبهار چه گذشت؟

در مراســمی که با حضور میــر محمد غراوی، 
عضو هیات مدیره شرکت مادر تخصصی عمران 
شــهرهای جدید، حســین امامــی راد نماینده 
مردم چناران، گلبهار و طرقبه شاندیز در مجلس 
شورای اســامی، فرماندار گلبهار و جمعی دیگر 
از مســئولین در سالن اجتماعات شرکت عمران 
گلبهار برگزار شــد حسن خالقی مقدم به عنوان 

سرپرست جدید این شرکت منصوب گردید.
فرمانــدار گلبهــار: امیدواریم سرپرســت جدید 
شــرکت عمران، فضای ناهمگون شهر را به ثبات 

برساند
فرمانــدار گلبهار در این مراســم بــا بیان اینکه 
"پژوهشــگری توام با تاش زیاد، از نشانه های 
پیشــرفت اســت" بیان کرد: انجام دادن کارها 
بــدون، برنامه ریزی یا با هوچی گری امکان ندارد 
و تفاوت بین کشــورهای توسعه یافته و توسعه 
نیافته، در رعایت یا عدم رعایت اخاق سازمانی 

است.
محمدرضــا حاجی زاده ادامه داد: متاســفانه 
ما شــاهد اوضاعی هســتیم که در شأن نظام 
جمهوری اسامی ایران نیست، این اتفاق ها نیز 
برای این رخ می دهد که از ســرمایه ی انسانی، 
متفکــر، جوان، خــاق، آموزش دیده، بی نیاز و 

امانت  دار در جامعه استفاده نمی کنیم. 
وی به رشــادت ها و جان فشــانی های شــهید 
ســلیمانی نیز اشــاره کــرد و افزود: ســردار 
ســلیمانی نــه فقط کشــور ســوریه و عراق را 
بلکه جهان بشــریت را نجــات داد، او معنای 
شــجاعت، جســارت، ایمان و بزرگ مردی را با 

تمام ویژگی هایش ثابت کرد. 
فرمانــدار گلبهار افزود: معتقد هســتیم که در 
ایران بهترین ســرمایه های انسانی وجود دارد 
و اگر از آنها به درستی استفاده شود می توانیم 

شــاهد تاثیرات مثبت آن در جامعه باشیم. 
حاجــی زاده تاکیــد کرد: کار روزانــه برای رفع 
مشکات ایجاد شده از دولت روحانی، جوابگو 
نیســت و باید بــرای جبــران آن کار جهادی، 

انقابی و شبانه روزی انجام داد.
فرمانــدار گلبهــار در پایــان ســخنانش گفت: 
آقــای خالقی مقــدم بتواند بدون  امیدواریــم 
هیچگونه اشتباهی این فضای ناهمگون را مرتب 
و به یک ثباتی رســانده و شهر گلبهار را به چیزی 

که الیقش است تبدیل کند.
غراوی: نمی توانستیم پیش بینی کنیم که شرایط 

گلبهار ُبغرنج خواهد شد
عضــو هیات مدیره شــرکت مــادر تخصصی 
عمران شــهرهای جدید کشــور، دیگر سخنران 
این مراســم بود او گفت: شــخصی که بعد از 
انتصــاب، مدیر یــک مجموعه می شــود باید 
ارزِش ســرمایه  های انســانی را دانسته و از آن  
در طی ســال های خدمــت و انجام وظیفه اش 
اســتفاده کند تا تاثیرگذاری این ســرمایه را در 

شرکت شاهد باشیم.
میــر محمد غراوی ادامه داد: در 6 ماه گذشــته 
مدیــری جهت خدمت در این مجموعه منصوب 
شد تا رضایت مندی خدا و مردم را جلب کند، اما 
متاسفانه خیلی از امور را به هم ریخت و ما ناچار 
شدیم ســریع تصمیم گرفته و وی را از مدیریت 
شــرکت عمران اخراج کنیم، البته در شرکت مادر 

تخصصــی عمران شــهرهای جدید کشــور هم 
تغییراتی ایجاد شد و مهندس جعفری به سمت 
مدیریت شــرکت مادر تخصصی و معاونت وزیر 

منصوب شدند.
وی افــزود: مــدت زمانی نیاز بــود تا مهندس 
علیرضــا جعفــری، مدیر جدید شــرکت مادر 
تخصصی، بتوانند شــهرهای جدید کشور را زیر 
نظــر گرفته و بازدید و بررســی کنند و حقیقتا 
نمی توانستیم پیش بینی کنیم که شرایط گلبهار 
ُبغرنج خواهد شد و مجبور می شویم منصوباتی 

جدید را در این شهر اعمال کنیم. 
این عضو هیئت مدیره شــرکت مادر تخصصی 
عمران شــهرهای جدید کشــور گفــت: منتظر 
تحویل پروژه هــای مختلف به خصوص اتصال 
آزاد راه به شــهر جدید گلبهار بودیم حتی منابع 
مالی مورد نیاز را برای پیشــرفت ســریع تر این 
پروژه تامین کردیم، عملیات ساخت و ساز هم 
تقریبا به اتمام رسیده بود و فکر می کردیم طی 
دو الی ســه ماهی که گذشت این پل نیز تمام 
خواهد شد و دسترسی ایجاد می شود، اما این 
اتفــاق رخ نداد، به همیــن دلیل پروژه ی مترو 

هم به رکود کشید.
نهضت ملی مســکن و تالش برای تحقق وعده 

رئیس جمهور
میر محمد غراوی در مورد پروژه ی نهضت ملی 
مسکن اضافه کرد: مهم تر از همه تحقق وعده   ی 
ریاست محترم جمهور در خصوص نهضت ملی 
مســکن بود که برای عملیاتی شدن این وعده 
نیز باید با مسئولین شــرکت عمران هماهنگ 
می کردیــم که به دلیل اتفاق های صورت گرفته 

این پروژه هم با رکود مواجه شد. 
وی افــزود: خوشــبختانه با تدبیر اندیشــیده 
شــده و انتخابی که صورت گرفت آقای خالقی 
مقدم که قبا عضو هیئت مدیره و در شــورای 
شهر هم ســابقه فعالیت داشــتند سکان داری 

شــرکت عمران را بر عهده گرفتند و امیدواریم 
تمام کمبودها و نواقص را بدون هیچ مشــکلی 

کنند. جبران 
غراوی تاکید کرد: مــا نیازمند حمایت از طرف 
تمام مسئولین استانی هستیم تا برای پیشبرد 
هــدف اصلی که طــرح نهضت ملی مســکن 
اســت اقدامات الزم را انجــام دهیم تا همه ی 
مردم بتوانند از خدمات دولت بهره مند شــده و 

شوند. صاحب خانه 
وی ادامــه داد: از این رو باید تمام زمین های با 
استفاده و خالی در ســطح شهر، طبق قانون در 
اختیار این طرح قرار گرفته و برای ساخت نهضت 

ملی مسکن آماده شود.
غراوی تاکید کرد: در شهر جدید گلبهار مشکات 
مالــی، فرهنگی مانند پارک ها و فضای ســبز را 
شاهد نیســتیم اما شرکت عمران برای احداث 
بیشــتر این مناطق، باید فضای بیشتری را در 
نظر بگیــرد تا مردم زمانی در خانه  ها ســاکن 

شــدند بتوانند از این خدمات استفاده کنند.
اعتماد از دست رفته باید برگردد

وی ادامه داد: به دلیل اتفاق های رخ داده طی 
سال گذشته، اعتماد کسانی که با شرکت عمران 
همکاری می کردند ســلب شده که باید در طول 
زمان و با تاش بیشــتر، اعتماد از دست رفته، 

دوباره به این شرکت برگردانده شود.
عضــو هیئت مدیره شــرکت مــادر تخصصی 
عمــران شــهرهای جدید کشــور در خصوص 
تامین هزینه های شرکت عمران گفت: شرکت 
عمران، شــرکتی اســت که از فــروش زمین، 
منابع مورد نیاز جهت احداث زیرســاخت های 
مورد نیاز شــهری را تامین می کند، در ســال 
گذشــته فقط 67 درصد درآمد شرکت محقق 
شده اســت که این برای یک شهر جدید مثل 
گلبهــار با این همــه توانمندی، پتانســیل  و 
نبــود کســری بودجه امکان پذیر نیســت اما 

است. افتاده  اتفاق  متاسفانه 
امیدواریم با حضور مدیر جدید، عقب ماندگی های 

گذشته جبران شود
میرمحمد غــراوی در پایان ســخنانش گفت: 
ان شــاء اهلل با توان و همت تمامــی مدیران، 
علی الخصــوص مدیر جدید و توانمند شــرکت 
عمران، بتوانیم عقب ماندگی های سال گذشته 
را جبــران و هدف اصلی دولت را به ســرانجام 
برسانیم و تشــکر و قدردانی می کنم از تمامی 
شما مسئولین و خدمتگزارانی که برای بازگشت 
دوباره و پر قدرت شــرکت عمران تاش کردید.

خالقی مقــدم: قول می دهــم از تجربه ام برای 
رسیدن به روزهایی نویدبخش و روشن استفاده 

کنم
سرپرســت جدید شرکت عمران گلبهار سخنران 
پایانی این مراســم بود او اظهار کرد: از زحمات 
تمامی مدیران اسبق شرکت عمران شهر جدید 
گلبهار در ســال های اخیر تشــکر می کنم، بنده 
از ابتدای تاســیس شــرکت عمران این افتخار 
را داشــتم که جــزو اولین مدیــران منصوب 
شــده در این مجموعه باشــم، تشکر دوم بنده 
از مجموعــه ی شــرکت مادرتخصصــی عمران 
شهرهای جدید کشور است به خاطره اعتمادی 
که نســبت به بنده حقیر داشــتند، همچنین از 
مجموعه اســتانی و شــخص آقای استاندار و 
آقای خدایی، معاون ایشــان بابت اعتمادی که 

به بنده کردند سپاسگزارم.
حســن خالقی مقدم گفت: آخرین عرض بنده 
قولی اســت که میتوانم بــه مجموعه مدیران 
شهرســتانی، اســتانی و همکاران در شرکت 
مادر تخصصی عمران کشــور بدهم و آن هم 
این اســت که به پشتوانه توان و تجربه ای که 
از تک تک همکارانم تا به امروز کســب کردم 
بــرای ایجــاد روزهای نوید بخش و روشــن 

کنم. استفاده 

شــرکت عمران شــهر جدید گلبهار در ســال 
۱۳۶۹ هجری شمســی تأسیس شد. شرکتی 
ســهامی و دولتی وابســته به شــرکت مادر 
تخصصــی عمران شــهرهای جدید و وزارت 
راه و شهرســازی، که از بدو تاسیس خود در 
شــهر گلبهار، تاکنون 9 نفــر بنام های مهدی 
بیدختــی، محمود ســلیمیان ریزی، محمد 
عصاران دربان، محمدرضا سعیدی درخش آذر، 
علی اکبر صابری، مجتبی علوی مقدم، مجید 
محمدی فر، حمید بنایــی و هومن گریوانی 
ســکانداری مدیریت عاملی این شرکت را بر 

عهده داشته اند. 
اما نکتــه حائز اهمیت در ایــن میان، عدم 

اســتفاده از نیروهای توانمند شاغل در بدنه 
این شــرکت، جهت سکانداری این مجموعه 
خدمات رســان بــود. نیروهایی کــه با تمام 
سختی ها و مشــکالت فرارو، توانستند شهر 
گلبهــار را علی رغــم فراهم نبــودن بعضی از 
زیرســاخت های مورد نیاز شهر، به محیطی 
جذاب و دوســت داشــتنی جهــت زندگی 

ساکنین آن تبدیل کنند. 
با روی کار آمدن دولت ســیزدهم که شــعار 
"شایسته ساالری" را محور انتصابات خویش 
قــرار داده بود، برای اولین بار شــاهد تغییر 
نگــرش در انتخاب مدیریــت این مجموعه 
پس از 3 دهــه بودیم، بطوری کــه علیرضا 
جعفری، رئیس هیئــت مدیره و مدیرعامل 
شرکت عمران شهرهای جدید کشور و معاون 
وزیر راه و شهرســازی، طی حکمی حســن 
خالقی مقدم، از پرسنل همین شرکت و یکی 

از اعضای هیات مدیره را که دارای 27 ســال 
سابقه فعالیت بود به عنوان سرپرست جدید 

این شرکت انتخاب کرد.
یکــی از دغدغه هــای مــردم گلبهــار، طی 
سالیان متمادی، عدم اسکان مدیران عامل 
منصوب شــده در ادوار گذشته این شرکت 
در شهر گلبهار و عدم درک و لمس مشکالت 
واقعی مردم شــهر از نزدیک، بعلت همین 
عدم ســکونت توســط آنان بود. دغدغه ای 
که شــاید بتوان انتظار داشــت با انتخاب 
خالقــی مقــدم، کــه یکــی از ده خانواده 
اولیه ســاکن در این شــهر می باشــد و از 
بدو احداث شــهر جدید گلبهــار، دغدغه ها 
و مشــکالت مردم را لمــس نموده برطرف 
گــردد. او کــه متولد ســال 1352 و متولد 
از تحصیالت کارشناس  مشهد می باشــد و 
حقوق قضائی و کارشــناس ارشد مدیریت 

بازرگانــی نیز بهره می بــرد عالوه بر فعالیت 
بعنــوان مدیر خدمات شــهری و مدیر امور 
در شرکت  مشارکت ها و ســرمایه گذاری ها 
عمــران و عضویت در هیئــت مدیره این 
شرکت، ســابقه عضویت 4 ساله در شورای 
اسالمی شهر گلبهار را نیز در کارنامه خویش 
دارد. او همچنیــن از ســال 87 الــی 1400 
سرپرستی نمایندگی اداره ورزش و جوانان 
و ریاست هیئت ورزش های همگانی گلبهار 

را عهده دار بوده است.
اکنــون باید منتظر بــود و عملکرد این عضو 
هیئت مدیره شــرکت عمران را که به تازگی 
به کســوت مدیریت این شرکت نائل آمده به 
نظاره نشســت تا ببینیم آیا فعالیت های او 
و همکارانش منشــا تحول در خدمات رسانی 
بیشتر به مردم شهر گلبهار خواهد بود یا خیر؟ 

تاریخ در این خصوص قضاوت خواهد کرد.

عملیات اجرایی ۱۰۸۲۹ واحد نهضت ملی مســکن در 
شــهر جدید گلبهار، از طریق ارتباط ویدئوکنفرانســی 

توسط رئیس جمهور آغاز شد.
به گــزارش کام تازه در این مراســم کــه با حضور 
محمدرضــا حاجــی زاده، سرپرســت فرمانــداری 
شهرســتان گلبهار، حســن خالقی مقدم، سرپرست 
شرکت عمران شهرجدیدگلبهار و اعضای شورای اداری 
این شهرســتان برگزار شد، همزمان با سراسر کشور، 

عملیات اجرایی ۱۰۸۲۹ واحد نهضت ملی مســکن از 
طریق ویدئو کنفرانس توســط رئیس جمهور آغاز شد.
آیت اهلل ســید ابراهیم رئیسی، در بخشی از سخنان 
خود در این مراسم گفت: اگر افرادی در بدنه دستگاه 
اجرایی هستند که از روحیه انقابی برخوردار نیستند 
و بــه نحوی نمی خواهند کار انجام بشــود باید کنار 

گذاشته شوند.
وی افزود: کســی که برایش فرقــی نمی کند دولت 

به وعده اش عمــل بکند یا خیر، می تواند در بخش 
خصوصــی کار کنــد. چرا باید در بدنه دولتی باشــد 
که امروز وظایف ســنگینی بر دوش خود احســاس 

می کند.
گفتنی است، یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد نهضت ملی 
مســکن در مراحل اجرا از خاک برداری تا فونداسیون 
قــرار دارد که امروز عملیات ســاخت ۱۰۰ هزار واحد در 

شهرهای جدید با حضور رئیس جمهور شروع شد.

حســن خالقی مقدم سرپرست شــرکت عمران شهر 
جدید گلبهار در این مراســم ضمن اشــاره به برنامه 
تکلیفی چهارســاله احداث واحدهــای نهضت ملی 
مســکن در گلبهار گفت : این شــرکت تاکنون برای 
۱۴ هــزار واحــد تامین زمین کرده اســت و در حال 
برنامه ریزی جهت تامین زمین برای ســالهای آتی از 
محل تملک و آماده ســازی اراضی پیش بینی شــده 

هستیم.

آغاز عملیات اجرایی  آغاز عملیات اجرایی  1082910829 واحد نهضت ملی مسکن در شهر جدید گلبهار واحد نهضت ملی مسکن در شهر جدید گلبهار

امیرحســین ســاجدیان | دراولین برخورد با هر شــخص جدیدی بعد از نام شما ، شهر یا 
روســتای محل تولد و زندگی شــما را می پرسند و این نقطه آغاز دوگانگی هویتی شما بین 
محل تولد و زندگی ســابق با هم اکنون شماســت؛ اگر پاسخ شما حالت اول باشد و بگویید 
بچه فان جا هســتم بحث تمام می شــود و میرود اما ماجرا از آنجا آغاز می شــود که شما 
نام گلبهار را به زبان می آورید !و حاال ســئوالی که هرگلبهاری بارها به روش های مختلف به 

دیگران توضیح داده است: "گلبهار کجاست؟"
یکی از ارکان مهم هویت اجتماعی انســان ، جغرافیای زیست انسان است اما اگر حاال خود 

هویت آن جغرافیا دچار مسئله باشد خود یک بحران دیگر است
هر مکان باید برای خودش هویتی مستقل بسازد که وقتی نام آن می آید در ذهن شنونده 
آن تداعی گر آن محیط باشد برای مثال مشهد با امام رضا شناخته می شود در همین نزدیکی 
رادکان با میل رادکان ، اخلمد با آبشار اخلمد ، کدکن با شفیعی کدکدنی یا نیشابور با خیام 
؛ برای خود من که از بدو تولد در چناران بوده ام گلبهار با دریاچه اش به من شناسانده شد. 
ضرورت هویت سازی آنجاست که شهروند گلبهاری دچار سردرگمی و دوگانگی برای توضیح 
خویش اســت و اگر روزی در عرصه های مختلف علمی و ورزشــی و فرهنگی کسب افتخار 
کند دیگر خودش را گلبهاری معرفی خواهد کرد ! و این هویت سازی خود انگیزه ای خواهد 
بود به رشد همبستگی و تاش برای بهبود آن ، هویت اجتماعی زمانی که برای یک جامعه 

شهری شکل بگیرد.
تصــور کنید زوجی به شــهر گلبهار مهاجرت می کنند آن ها پــس از مدتی صاحب فرزندی 
می شــوند آنها می خواهند فرزندشــان در گلبهار به دنیا بیاید خب چالش همینجاست ! در 
این شــهر بیمارســتانی برای تولد وجود ندارد ؛ در واقع شما مجبورید یا به چناران بروید یا 
به مشــهد،  پس طبیعتا محل تولدی در شناســنامه برای شــما ثبت خواهد شد که نامی از 
گلبهار در آن نخواهد بود این مسئله طرف دیگری هم خواهد داشت شما اگر سال 1380 در 
این شــهر ســاکن شده باشید حداقل تا به امروز 21 سال از سکونت شما در این شهر میگذرد 
و حــاال فردی در اثر حادثــه یا مرگ طبیعی از دنیا می رود و خانواده قصد دارد متوفی را در 
همین گلبهار به خاک بســپارند دوباره چالش دیگر ! گلبهار آرامستان ندارد و دوباره خانواده 
متوفی مجبور است میت را یا در چناران و مشهد دفن کند یا میت را به دیار اصلی خود ببرد.
گلبهار امروز نیاز دارد به بیمارستانی برای تولد ، کدملی مستقلی برای سند هویت و آرامستانی 
برای دفن ؛ ساخت و اجرا این مثلث سرآغاز هویت اجتماعی گلبهاری ها است ، از زمانی که 
در خود گلبهار به صورت رسمی تولد و مرگ ثبت شود ، آن روز میتوان به یک شهروند گلبهار 
صفت گلبهاری را داد و شــهروند گلبهار خودش را در قبال شــهر و شهروند مسئول می داند و 
برای خود حقوق و تکالیفی وضع می کند و از این هویت شهروندان را مانند حلقه زنجیری 
به هم وصل می کند و سرنوشت و مسیر آینده و حفظ منابع شهر برای آنها مهم خواهد بود.

نوید ابراهیم نژاد | زمانی که شــهر جدید گلبهار شــروع به رشــد و نمو کرد و از آغازین 
ســال های رشــد جمعیتی حضور مردم در مجتمع های مســکونی و عموما مجتمع های 

مســکن مهر، مشکلی وجود داشته و دارد بنام نقش مدیران بلوک ها
اکثــر مردم ســاکن در مجتمع های مســکونی با عدم آگاهی از شــرح وظایف قانونی و 
واقعی مدیران بلوک در مجتمع های مســکونی مواجه اند، همســایگان و مردم ساکن در 
این بلوک ها از خود می پرســند نقش قانونی، خدماتی و شــرح وظایف مدیران بلوک ها 

چیست؟ 
در مواردی از قانون تملک آپارتمان نشــینی، در صورت بروز اختاف جزیی بین ســاکنین، 
مراجعه اولیه به مدیر ســاختمان برای رفع آن توصیه شــده است و این یعنی در قوانین 

تملک آپارتمان نشــینی مجتمع های مسکونی، مدیر ساختمان تعریف شده است.
آیا منظور قانونگذار از مدیر ســاختمان، همان مدیران بلوک است؟ اگر همان است پس 
نقش هیات مدیره ها در مدیریت ساختمان چیست؟ اگر وجود مدیران بلوک در کنار مدیر 

ســاختمان وجاهت قانونی دارد نقش قانونی و حدود اختیارات آنان چیست؟
گاها مشاهده شده که وجود مدیران بلوک در واحدهای مسکونی و عدم تعریف مشخصی 
از شــرح وظایف و حدود عملکرد آنان، باعث ایجاد مشــکاتی همچون، سلیقه ای عمل 
کردن بعلت عدم آشــنایی با قوانین آپارتمان نشــینی، عدم رعایت حقوق ساکنین توسط 
برخی از آنان، دخالت کردن در امور شخصی و زندگی خصوصی ساکنین واحدها، دریافت 
ســلیقه ای شارژ بلوک و ... گردیده است که همین امر باعث ایجاد اختاف و گاهی تنش 

در بین ســاکنان، اعم از مستاجران و مالکان با مدیران بلوک ها شده است.
اکنون سوالی که مطرح می شود این است که اگر قانونگذار مدیریت ساختمان را به هیات 
مدیره انتخابی واگذار نموده اســت پس نقش مدیران بلوک در این میان چیســت؟ اگر 
فعالیت آنان دارای وجاهت قانونی است پس چرا آنان حق امضای مصوبات هیات مدیره 
مجتمــع را ندارند؟ و آیا هیات مدیره وظیفــه نظارت بر عملکرد مدیران بلوک را بر عهده 
دارد؟ و اگر فعالیت آنان قانونی نمی باشد پس فعالیت اینهمه مدیر بلوک در مجتمع های 
مســکونی بصورت غیر قانونی، ناشــی از چیست و چه ارگانی باید به این موضوع ورود و 

جلوی فعالیت آنان را بگیرد. 
در این میان نقش نظارتی و آموزشــی رسانه ها، مشــاوران حقوقی و دیگر دغدغه مندان 
حقــوق شــهروندی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشــد آنان وظیفــه دارند تا بصورت 
جدی تری به مباحث آموزش قوانین آپارتمان نشــینی، به منظور زندگی بهتر، توام با رفاه 
و آســایش ساکنین این مجتمع های مسکونی ورود پیدا کرده و مردم را نسبت به حقوق 

شهروندی شان آگاه نمایند.

شهروند خبرنگار

شهروند خبرنگار

گلبهار، شهری در جست و جوی هویت

ساکنین سرگردان در میان 
نقش واقعی و قانونی مدیران بلوک ها 
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علی معلومات، مربی تیم ملی جودوی ایران در گفتگو با کالم تازه:

چناران و گلبهار، معدن 
طالی جودوی ایران است

در ابتــدای کالم بگویید چطور 
شد که به جودو عالقمند شدید؟
خودتــان میدانید کــه در منطقه ما و 
در خراســان بــزرگ، در هــر منطقه ای 
کــه ببینید کشــتی با چوخــه یکی از 
آن  در  اســت.  ورزش هــای محبــوب 
ســال ها من هــم به کشــتی با چوخه 
عالقمند شــدم و وارد این رشته شدم. 
مدتــی بعد آقای رجایــی من را دید و 
قهرمانی  در مســابقات  جهت شــرکت 
اســتان به باشــگاه جــودوی خودش 
دعوت کرد. خدا را شــکر بــا عالقه ای 
که داشــتم آن مســیر را ادامه دادم و 
توانســتم برای خودم هدف تعیین کنم 
و با تمرین و پشــتکار مرحله به مرحله 
توانســتم در مسابقات قهرمانی استان، 

قهرمانی کشــور، دعوت بــه تیم ملی و 
نهایتا مســابقات آسیایی و بین المللی 

کنم. کسب  موفقیت 
از محــل تولــد و زندگی تــان 

بگویید.
بنده متولد چناران هســتم و در گلبهار 
کنون مســئول هیئت  زندگی می کنم و ا
جودوی گلبهار هســتم. در واقع خودم 
را هــم چنارانی می دانم و هم گلبهاری. 
مهــم ایــن اســت کــه می خواهم با 
وجود این همه اســتعداد در چناران و 
بــه منطقه خودم بکنم  گلبهار، خدمتی 
و امیــدوارم از ایــن منطقــه در تمام 
رده های ســنی ملــی پوش های خوبی 
داشته باشیم تا اســتعداد این عزیزان 

شود. شکوفا 
شرایط جودو در چناران و گلبهار 

را چطور ارزیابی می کنید؟
اســتعدادهای  شهرســتان  دو  این  در 
بســیار خوبــی وجــود دارد و بعلــت 
با چوخه،  برگزاری مســابقات کشــتی 
عالقمنــدان بســیاری در ایــن منطقه 
وجود دارد. اما پیشــرفت در این حوزه 

تا  اســت  نیازمند همکاری مســئولین 
داشته باشیم  جودو"  "خانه  یک  بتوانیم 
و اســتعدادیابی کنیم و برای شکوفایی 

کنیم. تالش  استعدادها  این 
بارها مســئولین مختلفی به این منطقه 
آمده انــد و همگی اذعان داشــته اند که 
چنــاران و گلبهار معــدن طالی جودوی 
ایران اســت. اما متاســفانه هیچ اتفاق 
خاصی برای این معدن نیفتاده اســت. 
دستگاه ها و امکانات الزم برای استخراج 
طال از این معدن ارزشــمند فراهم نشده 
اســت. اگر چه که با همین امکانات کم 
هم ما همیشــه در تمام رده های سنی 

ورزشکار و قهرمان داشته ایم.
کدام یک از مقام ها و افتخاراتی 
برایتان  کردیــد  کســب  کــه 

شیرین تر بود؟
طالی آســیا برای من خیلی شیرین بود 
چون هم ســهمیه المپیــک را گرفتم و 
هم برای اولین بار در وزن 73 کیلوگرم 

مدال طال بدست آوردم.
شــرایط فعلی تان در تیم ملی 

چطور است؟

بعلت تعلیق ظالمانه ای که برای جودوی 
کشورمان اتفاق افتاد و همچنین شیوع 
گســترده کرونا، مقداری عقب افتادیم. 
امــا با این وجــود جودوی ما ســاکن 
نماند و فعالیت های خودش را داشــت. 
مســابقات جام صلح و دوســتی که در 
عراق برگزار شد، اولین مسابقاتی بود که 
بچه های تیم ملی بعد از دو سال حضور 
پیدا کردند ولی قهرمان مسابقات شدیم. 
بــا اینکه تیم در روز اول آمادگی چندانی 
نداشــت اما از روز دوم خیلی بهتر شدند 
و نشان دادند که جودوی ایران ظرفیت 
بســیار باالیی دارد و در این دو ســال از 
جودوی منطقه عقب نیفتاده اســت. در 
کل رونــد رو به رشــد بچه های تیم ملی 
روند بســیار خوبی اســت و امیدواریم 
در دیگر مســابقات پیش رو هم بتوانیم 

مدال های خوبی کسب کنیم.
به عنــوان یکی از افتخارآفرینان 
برای  گلبهار،  و  منطقه چنــاران 
جوان ها و ورزش کاران چه توصیه ای 

دارید؟
تمامی رشــته های ورزشی باید بعنوان یک 

مکمل برای زندگی، ســالمتی و نشــاط در 
نظر گرفته شــوند. جوانی که به ورزش روی 
می آورد، طبیعتا روحیات، کار، ســالمتی و 
وضعیت جســمانی متفــاوت و ویژه تری 
نســبت به کسانی که ورزش نمی کنند دارد. 
از لحاظ جسمانی سالمت تر است و از لحاظ 
روحی شاداب تر است. من توصیه می کنم در 
کنار درس و کارشان، حتی شده برای تفریح 
هم ورزش کنند. اما ورزشکاری که می خواهد 
این مســیر را بصورت حرفه ای ادامه دهد 
می تواند برای خــودش هدف گذاری کند و 
به موفقیت برســد. چرا که جوانان ما واقعا 
اســتعداد این را دارند که حتی در المپیک 
مدال کسب کنند. بخصوص در منطقه ما که 
کوه اســتعداد است و امیدواریم با حمایت 
مسئولین بتوانیم قهرمانان بزرگی را به کشور 

معرفی کنیم.
و صحبت پایانی؟

تشــکر می کنم از شــما که دعوت به 
مصاحبــه کردید و افتخارات ورزشــکاران را 
رســانه ای می کنید. بهرحــال همین باعث 
می شود دیگر جوان ها انگیزه بیشتری برای 

تالش در حوزه ورزش پیدا کنند.

نویسنده:  مجتبی جعفری

زمان تقریبی مطالعه: 4 دقیقه

کالم تــازه | علی معلومات از جــودکاران توانمند و افتخارآفرین متولد چناران 
است. او که در گلبهار هم سکونت دارد و اکنون مسئول هیئت جودوی گلبهار 
است، در سال 2008 توانست مدال طالی مسابقات آسیایی را برای کشورمان 
به ارمغان بیاورد. همچنین در المپیک پکن به مقام پنجم رسید. اما آنچه ما را 
ترغیب کرد که به سراغ گفتگو با او برویم، افتخارآفرینی او به عنوان مربی تیم 
ملی جودو بود. تیم ملی جودوی کشورمان در مسابقات جام صلح و دوستی 
عراق توانســت مدال طالی تیمی را از آن خود کند که معلومات هم به عنوان 
یکی از مربیان رده ســنی بزرگساالن در این قهرمانی سهیم بود. آنچه در ادامه 

می خوانید حاصل گفتگوی ما با علی معلومات است.

شــهردار چناران گفت: اجرای پروژه آسفالت 
و لکه گیری خیابانهای ســطح شهر در شش 
ماهه اول ســال با شــتاب بیشتری انجام 

می شود.
به گزارش کالم تــازه، "حمیدرضا داورزنی" 
گفت؛ کار لکه گیری و آسفالت معابر شهر در 
هفته جاری بصورت مســتمر در دست اجرا 

قرار دارد.
 شــهردار چناران با اشــاره به اینکه یکی از 
اولویتهــای مهم مــا در مجموعه مديريت 
شــهری ارائــه خدمت رســانی مطلوب به 
شهروندان اســت، افزود: طبق قولی که به  
همشهریان عزیزمان داده بودیم و در راستای 
بهبود سیما و منظر شهری و ترمیم معابر شهر 

عملیات لکه گیری و آســفالت خیابانها هم 
اکنــون و بعد از  اتمام بارش رحمت الهی در 

دستور کار این مجموعه است.
وی افــزود: تا کنون خیابانهای پانزده خرداد 
17، امام خمینــی 24،21 و 18 بصورت کامل 
اســفالت شــده و لکه گیری قسمت های 
فرســوده اســفالت خروجی شهر به سمت 

مشهد و نیز بلوار مطهری، مرمت و آسفالت 
گردید.

داورزنی خاطر نشان کرد : با توجه به وسعت 
زیاد معابر ســطح شهر و تعدد خیابان ها در 
رفــع ایرادات، پروژه ترمیــم و روکش طبق 
اولویت در شش ماهه نخست سال جاری با 

شتاب بیشتری ادامه خواهد داشت.
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