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نماینده مردم چناران ،طرقبه ،شاندیز و گلبهار در مجلس شورای
اسالمی به نقد عملکرد یک ساله دولت رئیسی پرداخت.
حسین امامی راد در گفتگوی اختصاصی با کالم تازه در خصوص
عملکرد دولت سیزدهم در یک سال گذشته گفت :اگر بخواهیم به
طور خالصه نقد و بررسی منصفانه ای از عملکرد دولت داشته باشیم،
باید اذعان کنیم که کارهای بزرگی در این مدت انجام شده که هم به
نفع مردم و هم به نفع کشور بوده که البته برخی زود بازده و نتیجه
داده ،برخی از اقدامات نیز نیازمند زمان بیشتری است.
حسین امامی راد با اشاره به سواالت و ابهامات مردم درباره عملکرد
دولت حزب اللهی و مردمی در کنار مجلس انقالبی به ویژه در
موضوع تورم و گرانی ها و اینکه به نظر می آید در بعضی شاخص
ها نسبت به گذشته اتفاق خاصی نیفتاده است ،افزود :بحث تورم و
گرانی ها که از دغدغه های اصلی مردم است ،واقعیتی است که در
شکل گیری آن عوامل مختلفی دخالت داشته است.
وی در توضیح این عوامل افزود :موضوع تحریم ها که البته به واژه
ای تکراری در این موارد تبدیل شده یکی از دالیل ایجاد این مشکالت
است .هرچند که تحریم ها از ابتدای انقالب وجود داشته و نمی توان
همه مشکالت معیشتی و اقتصادی کشور را به پای تحریم و همچنین
آمریکا و اروپا نوشت ،اما اهمیت آن هم قابل کتمان نیست .برای
مثال شاهد بودیم که اقتصاد روسیه به عنوان یک کشور قدرتمند و
توانمند پس از چند ماه تحریم با چالش جدی مواجه شد و روس ها در
گفتگوی با ما به توانمندی ایران در تحمل چندین دهه تحریم و ادامه
مسیر با وجود این مشکالت اذعان داشتند.
امامی راد در ادامه اظهار داشت :موضوع دیگر بحث شیوع بیماری
کروناست که اقتصاد جهانی را تحت الشعاع قرار داد ولی با خدمات
و تدابیر دولت ،وضعیت ما نسبت به بسیاری از کشورها ،شرایط
مطلوب تری است .واقعیت این است که در مهار ویروس منحوس
کرونا دولت کارنامه موفقی داشته و به نظر من عملکرد دولت در این
خصوص یک شاهکار تلقی می شود.
وی با اشاره به این که تاکنون بیش از یکصد و پنجاه میلیون دز
واکسن خریداری و یا در کشور تولید شده است ،گفت :تهیه این
میزان واکسن هزینه سنگینی داشته و دولت بخش عمدهای از
اعتبارات خود را برای تامین سالمت جامعه در این بخش و برای
ارتقای سالمت مردم هزینه کرده است .این نکته نیز حائز اهمیت
است که برای تهیه هر ُدز واکسن هشت دالر معادل بیش از
دویست هزار ناموت هزینه شده که عدد قابل توجهی است ،ضمن
اینکه هزینه کادر اجرایی برای تزریق و همچنین نگهداری واکسنها
در شرایط و دمای خاص نیز اعتبارات مضاعفی را میطلبید و با
از بین رفتن کرونا ،بودجهای که برای این منظور درنظرگرفته شده
است ،به سفرههای مردم بازخواهد گشت.
وی افزود :مجموع این هزینه های قابل توجه ،اعتباراتی بود که
باید برای معیشت مردم ،ساماندهی وضعیت اقتصادی و بخش
تولید یا تامین زیرساخت های کشور مانند راه سازی ،گازرسانی به
روستاها ،تامین آب شرب و موارد دیگر هزینه می شد اما دولت
به درستی تشخیص داد که این مبالغ باید به بخش سالمت
جامعه و نجات جان هموطنان اختصاص یابد که ما نیز از این
اقدام درست دولت حمایت می کنیم ،چرا که فراموش نکردیم که
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در ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم آمار جانباختگان کرونایی
سه رقمی بود و حتی این آمار به بیش از  700 ، 600نفر هم
رسید ولی با عملکرد صحیح دولت شاهد بودیم که این عدد تک
رقمی و حتی در روزهایی تعداد جانباختگان به صفر رسید و االن
هم بعد از یک جهش مجدد ویروس ،شرایط کامال تحت کنترل
قرار دارد و نسبت به بسیاری از کشورها شرایط بهتری داریم.
این نماینده مجلس همچنین اظهار داشت :در خصوص کنترل
ویروس کرونا توجه به این نکته ضروری است که اقدامات دولت
برای تهیه واکسن در شرایط تحریم به خصوص تحریم غذا و دارو و
همچنین بدون برجام و عدم تصویب اف ای تی اف صورت گرفت
که نکته حائز اهمیتی است.
امامی راد دلیل دیگری را که به بحث گرانی ها دامن زده و باعث
شده که وضعیت در بعضی شاخص ها نسبت به گذشته شرایط
بهتری نداشته باشد ،موضوع چگونگی تدوین بودجه کشور در سال
 1400دانست و گفت :دولت آقای رئیسی مجبور بود که تاکنون با
بودجه ضعیفی که در دولت گذشته تهیه شده بود ،کشور را اداره
کند .دولت قبل علیرغم هفت سال تجربه بودجه بندی که باید
به یک بودجه قوی منتج می شد ،متاسفانه ضعیف ترین الیحه
بودجه را با دو مشکل بزرگ وابستگی به نفت و کسری وحشتناک
بودجه به مجلس ارائه داد که علیرغم تعدیل و اصالحاتی که در
مجلس صورت گرفت ،دولت سیزدهم مجبور بود که کشور را با
کسری 400هزار میلیارد تومانی اداره کند در حالی که هیچ نقشی در
تدوین الیحه بودجه نداشت .با گذر از بودجه  ،1400امیدواریم بهبود
چشمگیری در وضعیت معیشت مردم مشاهده شود.
وی خلق نقدینگی و استقراض از بانک مرکزی را دو دلیل دیگری
دانست که موجب نابسامانی های اقتصادی و معیشتی در کشور
شد و افزود :مطابق آمارها مبلغی بین  450تا  900هزار میلیارد ناموت
میزان استقراض دولت قبل از بانک مرکزی بوده تا جایی که حتی
برای پرداخت حقوق کارمندان نیز از بانک مرکزی استقراض صورت
گرفته و طبیعی است که خلق نقدینگی و استقراض از بانک مرکزی
دو عامل مهم در ایجاد و افزایش تورم در کشور خواهد بود ،ضمن
اینکه بازپرداخت این قرض ها نیز برعهده دولت سیزدهم قرار گرفت.
نماینده مردم چناران ،طرقبه شاندیز و گلبهار در مجلس ،جنگ
روسیه و اوکراین را که اقتصاد جهانی را تحت الشعاع قرار داد دلیل
دیگر برخی مشکالت اقتصادی دانست و گفت :روسیه و اوکراین
نزدیک به نیمی از غالت و دانه های روغنی دنیا را تامین می کردند
و پس از جنگی غیرقابل پیش بینی که طبیعتا کشت جایگزین هم
صورت نگرفته بود ،بازارها جهانی دچار شک شد و نگرانی هایی در
این خصوص به وجود آمد تا جایی که حتی مسئوالن کشور عراق
اعالم کرده بودند که نهایتا تا شش ماه ذخیره گندم دارند.
وی ادامه داد :در این خصوص نگرانی هایی برای سال های آینده
وجود داشت که در مجلس و دولت تدابیری اندیشیده شد و مبلغ
خرید گندم از کشاورزان در مجلس افزایش یافت که پس از آن نیز
دولت مصوبه ای جدید داشت که حتی مبلغ  9500ناموت مجلس
را به 11700ناموت افزایش داد تا مشوقی باشد برای کشاورزان برای
سوق پیدا کردن برای کشت گندم در سال های آینده.
امامی راد اتخاذ سیاست خارجی متوازن از سوی آقای رئیسی و وزارت
خارجه را از دیگر عملکردهای خوب دولت دانست و گفت :از دیگر
اقدامات مثبت دولت ،در اولویت قرار دادن سیاست توسعه همسایگی
است .همانگونه که رهبر معظم انقالب در بیانیه گام دوم تاکید فرمودند
یکی از راه های مهمی که می توان در آینده بر چالش های اقتصادی
غلبه کرد ،توسعه روابط با کشورهای همسایه در کنار اقتصاد مقاومتی
است .طبق فرمایش رهبری انقالب اگر تنها باچند کشور از  15کشور
همسایه با جمعیتی بالغ بر 600 ،500میلیون نفر ،روابط اقتصادی محکم
و راهبردی داشته باشیم عالوه بر دور زدن تحریم ها می توان در حل
مشکالت اقتصادی و معیشتی نیز گام های بلندی برداشت.
این نماینده مجلس افزود :برخالف دولت قبل که بی تفاوت به
کشورهای همسایه ،نگاهش به افق های دور یعنی کدخدا و به
عبارتی آمریکا و اروپا بود و حاصلی به غیر از خفت سیاسی هم
به همراه نداشت ،این دولت رویه درستی را در تقویت روابط با
همسایگان در پیش گرفته است.

وی در تشریح این سیاست اظهار داشت :ما بنا نداریم که با دنیا
قطع رابطه کنیم بلکه با کشورهایی که شرایط ما را بپذیرند و حسن
نیت نشان دهند ،در حوزه های مختلف مراوده خواهیم داشت اما
اولویت کشور ،توسعه سیاست همسایگی است.
امامی راد در این خصوص با اشاره به سفر خود به همراه گروه
پارلمانی دوستی ایران به تاجیکستان گفت :از سال  1394تا 1400
به دلیل برخی بی تدبیری ها و سوءتفاهم ایجاد شده ،روابط ما با
کشور دوست و همسایه ای که در چهار شاخصه زبان ،دین ،تاریخ و
فرهنگ دارای اشتراکات مهمی هستیم ،دچار چالش شده بود ،اما در
این سفر شاهد عالقه مسئوالن و مردم تاجیکستان به مردم ایران و
تمایل آنان برای تبادالت تجاری و خرید کاال از ایران بودیم.
وی در ادامه با اشاره به دیدار با رئیس مجلس تاجیکستان اظهار
داشت :به کار بردن اصطالح خویشاوندی میان ایران و تاجیکستان
از سوی رهبر معظم انقالب در دیدار امامعلی رحمان رئیس جمهور
این کشور با ایشان و بیان این نکته که نباید میان این خویشاوندی
گسستی وجود داشته باشد ،از خاطرات جالبی بود که رئیس مجلس
این کشور از آن به نیکی یاد می کرد که نشانه عالقمندی آنان برای
بهبود روابط با ایران بود.
نماینده مردم چناران ،طرقبه ،شاندیز و گلبهار درمجلس افزود :در
دولت قبل تنها یک سفر از سوی رئیس جمهور به این کشور که یک
زمان پاره ای از کشور ما بوده و دارای اشتراکات بسیاری هستیم
صورت گرفته در حالی که شاهدیم در دولت جدید و در مدت یکسال
گذشته ،اولین سفر خارجی آقای رئیسی به تاجیکستان بود که مورد
توجه مسئوالن این کشور قرار گرفته و از این بابت اظهار خوشحالی
می کردند که نتیجه آن انعقاد بیش از  200تفاهمنامه اقتصادی با
این کشور بوده است .همچنین شاهد سفر سرلشکر باقری ،رئیس
ستاد کل نیروهای مسلح و آقای شمخانی ،دبیر شورای امنیت ملی
به این کشور بودیم که نتیجه آن بهبود روابط و چهار و نیم برابر شدن
حجم مراودات اقتصادی با این کشور بوده است.
امامی راد در بررسی عملکرد یکساله دولت ،حذف ارز  4200تومانی را
اقدامی مهم توصیف کرد و افزود :یکی از توفیقات دولت سیزدهم،
اصالح نظام ارزی کشور یا همان حذف ارز  4200تومانی بود که می
تواند منشاء تحول و ساماندهی حوزه اقتصادی در کشور باشد چرا
که این ارز متاسفانه در بسیاری موارد به افراد خاصی تعلق می
گرفت که منافع آن نیز متعلق به خودشان بود .البته این نکته قابل
ذکر است که به ثمر نشستن این اقدام دولت زمانبر خواهد بود و در
آینده تاثیرات آن را در اقتصاد کشور شاهد خواهیم بود.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در خصوص
انتقادات وارده به دولت سیزدهم نیز گفت :ایرادات و اشکاالت
دولت را در سه بخش خالصه می کنم که مسئله اول مربوط به
انتصابات در دولت سیزدهم است که در مواردی دولت ضعیف
عمل کرده است .شاید برخی افراد به کار گرفته شده انسان های
خوب و سالمی باشند اما توانایی الزم برای اداره مجموعه ای که
به آنان سپرده شده را ندارند و البته بحث کندی انتصابات نیز در
مواردی کامال محسوس است.
برای مثال در برخی بخشداری ها با وجود اینکه قصد تغییر وجود
دارد و استعالمات الزم نیز گرفته شده اما شاهدیم که پس از یکسال
علیرغم اعتقاد دولت به شایسته ساالری ،ولی پویایی الزم در این
خصوص دیده نمی شود و هنوز اقدام مناسب صورت نگرفته است.
امامی راد انتقاد دوم را متوجه تیم رسانه ای دولت دانست و افزود:
اطالع رسانی از حقوق مردم است و توجه به این موضوع به نفع
خود دولت خواهد بود چرا که در برخی موارد جامعه از خدمات و
اقدامات صورت گرفته بی اطالع است و زمانی که در مورد عملکرد
دولت سیزدهم صحبت می شود مثل این است که خبر تازه ای به
مردم داده شده است.
وی نحوه نظارت دولت بر بازار را نیز مورد انتقاد قرار داد و گفت:
انتقاد ما به این معنی نیست که دولت بر بازار نظارت ندارد اما
ضعف در این حوزه کامال مشهود است .قیمت های چندگانه برای
یک کاال در برخی موارد در شهرها ،محالت و حتی مغازه به مغازه
متقاوت است که دولت باید در رفع این دغدغه مردم اقدامات الزم
را انجام دهد.
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رسیدنقاطرشهریمشهد
اتچانرانقطعیاست/
پیشرفتاقبلتوجه
آزاد راه مشهد چانران
در گفتوگو با کالم تازه مطرح شد:

فرامندار شهرساتن چانران اب ااشره به تصویب پروژه قاطر
شهری مشهد به چانران گفت :این پروژه به طور قطعی
تصویب شده و پیگیری پروژه و تملک اراضی آن در احل اناجم
است و قطاع این قاطر شهری ات چانران میرسد .گفت و گوی
اختاصصی کالم اتزه اب محسن مهآابدی را در ادامه بخوانید.

یکی از سواالتی که در روزهای ابتدایی هفته دولت مطرح میشد این
بود که چه تعداد پروژه با چه میزان اعتباری در شهرستان چناران افتتاح
خواهد شد؛ چیزی که اعالم کرده بودید  ۱۳۷.۵میلیارد ناموت برای
 ۵۹پروژه بود ،از سواالتی که مطرح میشود این است که این بودجه
دقیقا کجا و برای چه پروژههایی صرف شده و بیشتر پروژهها در چه
حوزههایی بوده است؟
همانطور که گفتید در مصاحبه ابتدای هفته دولت اعالم کردم که
امسال به برکت تالشی که در یک سال گذشته اتفاق افتاده ،در هفته
دولت ،هم در تعداد پروژهها و هم در اعتبارات برای اجرایی شدن
آنها ،افزایش  ۱۰۰درصدی داشتیم و در مجموع  ۵۹پروژه با اعتبار
 ۱۳۷.۵میلیارد ناموت در سطح شهرستان چناران افتتاح و یا عملیات
اجرایی آنها آغاز شد که شامل  ۵۰افتتاح و  ۹آغاز به کار پروژه بود و
امیدواریم در آینده نزدیک شاهد بهرهبرداری از آنها باشیم.
این مبلغ در پروژههای اشتغالزایی ،خدماترسانی ،زیرساختی
روستاها و شهرها و اصالح و زیرساخت معابر بود .در حوزه شهرک
صنعتی هم سه واحد تولیدی را با حضور استاندار خراسان رضوی و
در اولین روز از هفته دولت به صورت متمرکز به بهرهبرداری رساندیم
که اعتبار خوبی شامل این پروژهها میشد و با راه اندازی این
واحدهای تولیدی  ۴۳۰موقعیت شغلی برای اقشار مختلف جوانان،
بانوان و متخصصین ایجاد شد.
در حوزه جهاد کشاورزی و تولید محصوالت گلخانهای نیز دو پروژه
گلخانهای به بهرهبرداری رسید که یکی از آنها در کشور بینظیر است و
در یک پروسه پنج ساله با حضور متخصصین بنام در این گلخانه ،برای
اولین بار در سطح کشور تولید بذر هیبرید انجام خواهد شد که اقدامی
قابل تحسین و مفید برای مردم شهرستان و کشور خواهد بود.
برای بهبود وضعیت آسفالت در شهرستان چناران ،و علی الخصوص
شهرهای رادکان و سید آباد چه اقداماتی انجام شد و آیا در هفته دولت
در حوزه بهسازی معابر یا آسفالت پروژهای داشتید یا خیر؟
یکی از مطالبات به حق مردم در سطح شهر چناران و در روستاها ،موضوع
بهسازی معابر و آسفالت بوده و هست .شهر چناران ،کمبودهای زیادی
در این زمینه دارد اما با همتی که در مجموعه شورای شهر و شهرداری
صورت گرفته و با راهاندازی کارخانه آسفالت و پیگیریهای مسئولین
و نماینده محترم مجلس ،قیر مورد نیاز تهیه شد و در کمیسیونهای
شورا و شهرداری ،نیاز مردم در آسفالت چناران مشخص و اولویت بندی
شد و سپس لکهگیری و آسفالت معابر در مکانهایی که مد نظر بود
انجام شد.
امیدواریم نهضت آسفالت ادامه خوبی داشته باشد و همچنان پیش
برویم تا برای مردمی که الیق بهترینها هستند و در سالهای گذشته
هم کمبودهایی داشتند بتوانیم اقدامات را بهبود ببخشیم ،مجموعه
مدیریت شهری نیز تا رسیدن به نقطه مطلوب پای کار هستند.

در حوزه روستایی هم آسفالت برخی از روستاها ازجمله اخلمدعلیا و
اخلمدسفال در هفته دولت به بهرهبرداری رسید و حدود  ۲۰هزارمترمربع
آسفالت انجام شد که این موضوع هم برای گردشگران و هم برای
ساکنین مفید است و به رونق گردشگری و اشتغال و آسایش و آرامش
بیشتر ساکنین کمک میکند ،روستای دهنه اخلمد هم در دستور کار
آسفالت قرار دارد و امیدواریم در تعداد زیادی از روستاها در هر سه
بخش مرکزی ،رادکان و سیدآباد اقدامات خوبی رخ دهد.
در شهر رادکان ،بهره برداری از آسفالت شهری را داشتیم ،در شهر سید
آباد هم با حضوری که شهردار و شورای شهر داشتند امیدواریم در آینده
نزدیک شاهد آسفالت باشیم ،درمجموع این کار ادامه خواهد داشت و
تمامی دستگاههایی که متولی این کار هستند اعم از شهرداری به عنوان
مسئول اصلی و فرمانداری و شوراها کمک میکنند تا بتوانیم مشکل
معابر اصلی آسفالت روستایی را ارتقا دهیم.
سوال دیگری که مخاطبان زیاد مطرح میکنند بحث نهضت
ملی مسکن میباشد؛ آنان میپرسند آیا جانمایی صورت گرفته،
تاکنون چند نفر ثبت نام کردهاند و در حال حاضر این پروژه در
چه مرحلهای قرار دارد؟
یکی از برنامههای اصلی دولت سیزدهم ،موضوع مسکن است و برای
همین هم قرارگاههای نهضت ملی مسکن در ابتدای شروع به کار
دولت ،کار خود را شروع کردند و برای اینکه زمین را شناسایی کنیم در
سطح سه شهر چناران ،رادکان و سیدآباد ،برنامههایی برای تهیه زمین در
نظر گرفته شد و به جرات میتوانم بگویم جزو معدود شهرهایی هستیم
که از بهمن ماه سال  ۱۴۰۰تاکنون بیش از  ۲۳جلسه قرارگاه نهضت ملی
مسکن را در شهرستان چناران برگزار کردیم و همگی اینها منجر به
تصمیمگیری شده است.
افرادی که متولی زمین ،امور اجرایی و اداری هستند گرد هم جمع شدند
و در خود شهر چناران دو نقطه را شناسایی کردیم که یکی از آنها در
نزدیکی اداره برق که نزدیک مجتمع کمیته امداد است و یکی از آنها
هم در مجاورت مسکن مهر بود که زمین آن متعلق به موقوفات است.
شناسایی و استعالمات از دستگاههای مربوطه اتفاق افتاده و در مراحل
انتهایی انعقاد قرارداد فی مابین اداره کل شهرسازی استان به عنوان
متولی تامین و مالکان زمین هستیم و به زودی این اتفاق خواهد افتاد
و مردم عزیزمان میتوانند در این دو قسمت در فاز یک و دو که احداث
میشود از مسکن استفاده کنند.
در شهر سید آباد و رادکان هم اقداماتی انجام شده است .در این شهر
هم توانستیم زمین را شناسایی کنیم و با موقوفات سادات رضوی وارد
مذاکره شدیم و نهایتا مراحل انعقاد قرارداد بین موقوفات و اداره کل راه
و شهرسازی انجام میشود ،در شهر رادکان هم از زمینهایی که خود
مردم داشتند به صورت خود مالکی استفاده میشود تا ما بتوانیم در
آینده زمین بهتری را جایگزین کنیم.

در کل هم تعداد  ۲هزار و  ۳۲۲نفر در سطح شهرستان چناران ثبت
نام اولیه داشتند و براساس پاالیشی که انجام شده یکهزار و
 ۹۹۵نفر واجد شرایط ،شناسایی شدند که بعد از تشکیل پرونده و
اقداماتی که الزم است در حوزه اداری انجام دهند ،اقدامات اساسی
شروع خواهد شد.
درخواست ما از افرادی که ثبت نام خود را در سامانه مربوطه
انجام دادهاند این است که حتما مدارک و مبلغ اولیه مرحله اول
را به سامانه بنیاد مسکن چناران ارایه دهند تا ما هر چه سریعتر
بتوانیم کارهای بعدی را دنبال کنیم و کارهای پاالیش را تمام کرده و
تاییدیههای نهایی در این حوزه به اتمام برسد تا قادر باشیم عملیات
اجرایی را در اولین فرصت انجام دهیم.
تعداد واحد پروژهها مشخص شده یا خیر؟
انتخاب اولیه و صحبتی که انجام شده ویالیی دو واحدی است و بسته
به زمینی که بتوانیم نهایی کنیم ممکن است تغییر داشته باشد.
یکی از گالیههایی که مردم چناران دارند مشکالتی است که هنوز
در مسکن مهر چناران وجود دارد ،کم و کاستیهایی وجود دارد و
امکانات رفاهی کاملی وجود ندارد؛ برای رفع مشکالت مسکن مهر
چه اقداماتی انجام شده است؟
برای مسکن مهر چناران تعداد  ۹۱۲واحد از قبل پیش بینی شده بوده،
از سال  ۹۲عملیات ساخت تعدادی از واحدها انجام شده بود و یک
سری مشکالت در رابطه با واحدها وجود داشت ،تعداد  ۶۴واحد از
واحدهای مسکن مهر چناران از سال  ۹۱و حتی قبل از آن به صورت
نیمه تمام رها شده بود و افرادی که عضو این شرکت تعاونیها بودند
نتوانسته بودند به این نیاز خود که یک مسکن مناسب است دست
پیدا کنند و مطالبه به حق مردم و افرادی که عضو این شرکت تعاونیها
بودند وجود داشت.
در اواخر سال  ۱۴۰۰بود که یکی از مسکن مهرها و عضو شرکت
تعاونیهای آن در هیئت مدیره مشکل داشتند که با مستقر شدن
هیئت مدیره و انتخاب مدیرعامل ،پروژه شروع به کار کرد و در حال
پیشرفت است و از این  ۶۴واحد  ۳۲واحد را به اعضا واگذار کردند و
با حمایتهایی که اتفاق خواهد افتاد باید بتوانند نسبت به استفاده و
تکمیل کردن آن اقدامات الزم را انجام دهند.
نکته دارای اهمیتی که نسبت به این  ۶۴واحد وجود دارد این است
که طوالنی شدن زمان پروژه هزینههای تکمیل آن را افزایش داده
است ،برای همین تالش کردیم موضوع را در قالب طرح نهضت ملی
مسکن پیگیری کنیم تا اعضای این شرکت تعاونی بتوانند از تسهیالتی
که در قالب طرح نهضت ملی مسکن قرار میگیرد ،استفاده کنند که
بعد از اتمام مراحل اداری ابالغ خواهد شد و تالش ما براین است
تا مشکالت مسکن مهر و افرادی که در این شرکت تعاونیها دچار
گرفتاری شده بودند سریعتر حلش شود.
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یکی از شرکت تعاونیها هم که پیمانکارش نتوانسته بود به
تعهداتش عمل کند راه و شهرسازی بدنبال این است تا با پیمانکار
جدید پروژه را ادامه دهد و  ۱۵۲واحد را در قالب پیگیریهایی که
صورت میگیرد زودتر یه مردم تحویل دهند.
آیا این  ۱۵۲واحد هم برای مسکن مهر است؟
بله ،برای مسکن مهر است و اگر بخواهم خالصه کنم رکودی که
در یک دهه گذشته در مورد مسکن مهر شهرستان چناران اتفاق
افتاد بود با اقدامات و پیگیری در حال پیشرفت است و امیدواریم
با تعامالت و همکاریهایی که اتفاق میافتد روال عادی برای این
واحدها پیش برود.
سوال مهم دیگری که مطرح میشود موضوع مترو یا قطار شهری یا
قطار برقی است که با عناوین مختلفی نامیده میشود ،در این باره
مسئلهای که مطرح شده این است که بسیاری از شهروندان اصال
باورشان نمیشود که قرار است مترو تا چناران برسد ،تصورشان این
است که واقعیت ندارد؛ شما قول این را میدهید که این پروژه به
سرانجام برسد؟ مصوبهای که تصویب شده در چه مرحلهای است؟
بویژه درمورد قسمتی که مربوط به چناران میشود ایستگاه مترو کجا
جانمایی شده و تملک زمین از گلبهار تا چناران در چه مرحلهای است؟
موضوع قطاربرقی یا مترو ،متعلق به مشهد گلبهار و چناران است،
قبال در سنوات گذشته مشهد گلبهار ،مطرح بود ولی در زمان خودش
با پیگیریهایی که اتفاق افتاد که من الزم میدانم از همه عزیزانی
که در آن زمان دلسوزانه کمک کردند ازجمله نماینده وقت مجلس
شورای اسالمی شهر چناران ،شهردار و فرماندار تشکر کنم.
نقشه ایستگاهی که در شهر چناران قرار است احداث شود به طور
کامل تهیه و در اداره راه و شهرسازی به تایید رسیده است و باید
حتما تملک اراضی انجام شود که یکی در طول مسیر ریل قطار
برقی است که از گلبهار تا چناران و یکی ایستگاهی است که در
خود شهر چناران قرار خواهد گرفت.
برای ایستگاه ،یک زمین  ۱۳هکتاری پیشبینی شده است که در
ورودی شهر چناران از سمت مشهد و داراری یک موقعیت عالی است،
و قابلیت دسترسی خوبی برای مردم را دارد و انصافا باید عرض کنم
شورای اسالمی شهر و شهردار چناران تالش کردند توافقات الزم را انجام
دهند تا زمین را تملک کنند ،کار تا جای بسیار خوبی هم پیش رفته و
زمین متعلق به موقوفات ملک است و این اتفاق به زودی خواهد افتاد
چون عزیزان تالش خود را به طور جدی دنبال میکنند.
آنچه که برای ما دارای اهمیت است بحث تملک اراضی در مسیر قطار
از گلبهار به چناران است هم  ۶کیلومتر و هم  ۷کیلومتر بحثهایی است
که مطرح میشود و با توجه به کمربندی که داریم بستگی دارد این را از
کجا هدایت کنند ،درمجموع طرح مصوب شده و آماده است اما برای
این موضوع هنوز متولی اصلی مشخص نشده است.
برای قطاربرقی یا مترو از مشهد تا گلبهار ،شرکت عمران گلبهار به عنوان
نماینده راه و شهرسازی تملک اراضی را انجام داده اما از گلبهار تا چناران،
مثل اینکه مطرح بوده شهرداری این تملک را انجام دهد ولی در حال
حاضر این امکان وجود ندارد ،جلسات مختلفی را با دکتر امامی ،نماینده
محترم مجلس شورای اسالمی برگزار کردیم و ایشان هم به جد پیگیر
این موضوع هستند و این کار را در وزارت راه و شهرسازی نیز دنبال
میکنیم تا بتوانیم وزارت راه و شهرسازی را در تملک این اراضی دخیل
کنیم ،چون این تملک اراضی در ظرفیت شهرستان نیست امیدواریم در
آینده نزدیک شاهد آن باشیم که این تملک اتفاق بیفتد.
یقینا قطار برقی به اینجا خواهد رسید ،چون این پروژه
قطار قرار است به شمال و گرگان متصل شود ،بنابراین مردم
شهرستان مطمئن باشند این پروژه تصویب شده و قطار برقی
حتما تا شهرستان چناران خواهد رسید.
تا کنون چه اندازه از تملک اراضی انجام شده است؟
تملک اراضی آغاز شده اما از سمت گلبهار به چناران این اتفاق نیفتاده،
ولی برای خود ایستگاهی که در شهر چناران است جلسات متعددی
مابین شهرداری و موقوفات ملک انجام شده که ان شاءاهلل توافقات
نهایی هم به انجام میرسد.
آزادراه و بخشی که در شهرستان چناران واقع شده است در چه
مرحلهای قرار دارد؟
پروژه آزادراه مشهد چناران ،به عنوان جادهای که میتواند بسیاری
از مشکالت ترافیکی را در محور غرب مشهد ،مرتفع کند پروژه
بسیار بزرگی است و در قطعهای که در شهرستان چناران است
پیشرفتهای خوبی داشتیم ،بخشی از آن زیرسازی به طور کامل
تمام شده و بخشی از آن هم در حوزه شهرستان چناران آسفالت
شده و همچنان هم در دست اجرا است و با پیگیریهایی که از
سمت پیمانکار اصلی اتفاق افتاده ،پروژه در حال پیگیری است
و باتوجه به بازدیدهای مستمری که وجود دارد و بازدیدی هم که

اخیرا متولی کار از پروژه داشته این قول را دادهاند که در اسرع وقت
قطعهای که در حوزه شهرستان چناران است به پایان برسد.
امیدوار هستیم این مسیر به زودی بتواند زیر بار ترافیکی قرار بگیرد؛
چون پروژههای عمرانی هم در حوزه اعتبارات ،هم بحث آب و هوایی
و موارد دیگر مستلزم پارامترهای مختلف است ،با تهیه کردن موارد
اول ممکن است تا مقداری دستخوش تغییراتی باشد اما درمجموع
نمیتوانم تاریخ دقیق و مشخصی را ارایه دهم.
تمام تالش بر این موضوع متمرکز شده است که بتوانیم آزاد راه را در
قطعهای که مربوط به ما است و در آن دخیل هستیم در حوزه شهرستان
چناران مدیریت کنیم تا به زودی به بهرهبرداری برسد.
با توجه به اقدامات عمرانی که درحال اتفاق افتادن است آینده شهرستان
چناران بسیار درخشان است و همه مردم و چنارانیهای عزیزی که در
سراسر کشور هستند ،اطمینان خاطر داشته باشند که چناران دو سال
آینده با چناران امروز متفاوت خواهد بود و امیدواریم با تالشی که
صورت میگیرد اتفاقات خوبی رخ دهد و امیدوارم همه چیز دست به
دست هم دهد تا آن عقب ماندگیهایی که شهرستان چناران داشته و
آن ظرفیت باالیی که در حوزههای مختلف دارد را بتوانیم به مرحله ظهور
برسانیم و عقب ماندگی را جبران کنیم.
پس وعده ما دوسال دیگر بعد از هفته دولت بیایم اینجا و شما
گزارش اقدامات خوبی که مطرح کردید را بمردم بدهید؟
ان شاءاهلل هم در نهضت ملی مسکن و آزاد راه و قطار برقی و هم
پروژههایی که برای مردم ارزشمند است تا بتواند در حوزه عمران
و آبادانی تغییرات الزم را در شهرستان ایجاد کند را با تمام وجود
پیگیری میکنیم و با تمام ظرفیتهایی که وجود دارد در حوزه
عمرانی تالش میکنیم.
بین ارگانهایی که در سطح شهرستان تصمیمگیر هستند هم هماهنگی
و انسجام الزم را دارند و امیدواریم با این پیگیریها و اقدامات ،مردم این
بهرهبرداری الزم را در آینده نزدیک از این پروژهها داشته باشند.
امروزه شرایط اقتصادی خیلی سخت شده و زندگی مردم در
بعضی مسایل با مشکل مواجه میشود و همین منجر شده برخی
آسیبهای اجتماعی هم به وجود بیاید؛ در رابطه با این موضوعات
به طور مثال رفع "فقر مطلق" در شهرستان چناران چه اقداماتی
صورت گرفته و دولت برای رفع مشکل اقتصادی به طور کلی و
خصوصا در شهرستان چناران چه اقداماتی انجام داده است؟
یکی از اقدامات مهم دولت سیزدهم که در برنامههای رئیس جمهور
محترم هم به عنوان یکی از محورهای اصلی پیگیری دولت سیزدهم
اعالم شده ،مبارزه و ریشه کنی «فقر مطلق» است؛ تعریفی که برای این
موضوع میتوان ارایه داد این است که باید موقعیت به گونهای باشد
که خانوادهای در شهر نباشد که شرایط سخت زندگی داشته و دچار فقر
مطلق باشد و تحت پوشش جایی نباشد ،دولت این اتفاق را رقم زده،
پیگیریهای انجام شده و شناسایی افراد واجد شرایط آغاز شده است.
سامانهای در کشور تعریف شده به نام «سامانه حامی» که افراد
میتوانند اطالعات خود را در آنجا بار گذاری کنند که توسط نهادهای
حمایتی ،همانند کمیته امداد این کار انجام میشود و این جدا از افراد
تحت پوشش این دستگاههای حمایتی است ،یعنی کسانی که هیچ
حمایتی از نهادهای حمایتی ندارند و مشکل فقر دارند ،میباشد.
تاکنون تعداد  ۲۷۰۰تا  ۲۸۰۰نفر در «سامانه حامی» ثبت نام کردهاند
و جزو اولین شهرستانهایی هستیم که توانستیم تکلیف خود را در
شناسایی افراد در مرحله اولیه با همت دستگاههای اجرایی و حتی امور
مساجد ،دهیاران و شوراها انجام دهیم.
ثبت نام در سامانه انجام میشود و در مرحله پاالیش با توجه به
معیارهایی که برای این طرح تعریف شده مطابقت داده میشود و
امیدواریم برای کسانی که ثبت نام کردهاند تا پایان سال جاری که دولت
تکلیف کرده ،این اتفاق خوب رقم بخورد و ما بتوانیم شاهد این باشیم
خانوادههایی که دچار مشکالت و آسیبهای اقتصادی هستند حداقل
تحت پوشش یک نهاد حمایتی باشند.
در بحث آمار و شناسایی افراد واجد شرایط ،جزو چهار شهرستان اول
هستیم و توانستیم وظیفه خود را انجام دهیم و امیدواریم مردم هم
از اقداماتی که انجام میشود و تصمیماتی که در سطح کالن گرفته
میشود استفاده کنند.
اینکه میفرمایید رتبه باالست ،یعنی در تعداد فقرا رتبه بیشتری
داشتیم؟
اینگونه نیست ،چون آمار ما باال است پس تعداد فقرای بیشتری را
در سطح شهرستان داریم ،فرمانداری و دستگاههای اجرایی به عنوان
متولی وظیفه دارند خوداظهاری افراد را ثبت کنند تا بعد از پاالیش
مشخص شود.
اینها یک خوداظهاری است و نمیتوانیم با صرف ثبت نام بگوییم
تعداد فقرای ما از شهرستانهای دیگر بیشتر است ،ما وظیفه داریم

محسن مهآبادی ،فرماندار چناران :با راه اندازی واحدهای تولیدی در هفته دولت،
 ۴۳۰موقعیت شغلی برای اقشار مختلف جوانان ،بانوان و متخصصین ایجاد شد.

بر اساس خوداظهاری افراد ثبت نام را انجام دهیم و براساس پاالیش
و مطابقتی که با معیارها و شاخصهها انجام میشود تصمیمگیری
نهایی صورت میگیرد که نتیجه نهایی هنوز مشخص نشده چون
این کار استمرار دارد.
امسال دولت برنامهای که در حوزه اشتغال دارد را به طور گستردهای
دنبال میکند ،در سال گذشته برای تسهیالتی که در نهادهای حمایتی
جهت اشتغال داده میشد  ۶.۵میلیارد ناموت اعتبار پیشبینی شده
بود ،امسال این میزان به  ۶۰میلیارد ناموت رسیده ،کسانی که متقاضی
وام اشتغال هستند و مهارت کافی و الزم را دارند و میتوانند اشتغالزایی
کنند میتوانند از تسهیالت استفاده کنند ،در حوزه روستایی این روند
درحال انجام است.
از کمیته امداد و بهزیستی هم خواهش کردیم تسهیالت اشتغال ،فقط
برای افراد تحت پوشش نباشد و مردم هم در جریان باشند که اگر
شرایط اشتغالزایی دارند با مراجعه به کمیتهامداد و ارایه مدارک خود،
طرح موضوع کنند ،پس از آن شرایط را بررسی میکنند و تسهیالت داده
میشود ،بنیاد برکت در شهرستان اقدامات خوبی را آغاز کرده و شش
روستا و یک منطقه شهری را شناسایی کردیم که در این مناطق ورود
میکنند و واگذاری تسهیالت صورت میگیرد.
صندوق کارآفرینی هم این برنامه را دنبال میکند و کسانی که مهارت
الزم را جهت فراهم کردن اشتغال و دریافت تسهیالت دارند میتوانند از
این موقعیت استفاده کنند تا دیگر مشکل بیکاری در سطح شهرستان
نداشته باشیم و جوانانی که جویای کار هستند هم بتوانند از این
تسهیالت استفاده کنند ،ضمن اینکه در شهرک صنعتی که به عنوان یک
واحد ویژه میتواند در حوزه اشتغال ،کمک کننده باشد این امکان وجود
دارد که برای وام به نهادهای حمایتی مراجعه شود.
از مردم بابت حمایتهایی که دارند تشکر میکنم و این قول را
میدهم که با تمام وجود پای پیگیری مطالبات به حق مردم هستیم
و امیدواریم خدمتگزار خوبی برای مردم باشیم و شرایط الزم را برای
مردم عزیز فراهم کنیم.

رد آستاهن هفته دولت

نشست خبری فرماندار شهرستان چناران با اصحاب رسانه و
خبرنگاران
به مناســبت هفته دولت با حضور فرماندار
شهرســتان چناران نشست خبری محسن
مه آبــادی فرماندار شهرســتان چناران با
اصحاب رسانه و خبرنگاران ،عصر سه شنبه
اول شهریور در محل فرمانداری برگزار شد.
محسن مه آبادی ۵۹ :پروژه با اعتبار بیش از
 ۱۳۷میلیارد تومان در هفته دولت افتتاح و

مراسم عزاداری
و ذکــر مصیبــت
اهل بیت عصمت
و طهــارت (ع) بــا
حضــور اعضــای
شــورای اداری
شهرستانوهیات
های عزاداری در
محلفرمانداری

کلنگ زنی خواهد شد .فرماندار شهرستان
چنــاران :در راســتای خدمت رســانی و
برقراری ارتباط مستقیم مسئولین با مردم،
میز خدمت و ارایه خدمات با حضور مدیران
دســتگاه های اجرایی در مســاجد شهر و
روســتا همچنان در هفته دولت نیز برگزار
خواهد شد.
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عطر افشانی گلزار شهدا و تجدید میثاق با شهدای گرانقدر انقالب اسالمی در بهشت حضرت زینب (س)

همزمان بــا فرا رســیدن هفته دولت و
گرامی داشــت یاد و خاطره شــهیدان
رجایی و باهنر ،آیین عطر افشــانی مزار

مطهر شــهدای واالمقام ،دوم شــهریور
ماه با حضور محســن مه آبادی فرماندار،
حجت االســام مظفر تاجی امام جمعه،

بهره برداری از واحد گلخانه بیتاژن گستر جام

جمعی از مسئوالن و اعضای شورای اداری
شهرستان چناران در مزار مطهر شهدای
بهشت حضرت زینب (س) برگزار گردید.

در ادامه سفر استاندار خراسان رضوی به
شهرســتان چناران در هفته دولت ،یک
واحد گلخانه با حضور یعقوبعلی نظری به
بهره برداری رســید .یعقوبعلی نظری در
مراسم افتتاح گلخانه کشاورزی با زمینه
تخصصی تولید بذر هیبریدی در شهرستان
چناران گفت :با توجه به شــرایط ،اقلیم،
کمبود آب و همچنین نیاز بازار باید بتوانیم
بر اساس دانش جدید از فرهنگ تاریخی

استان در موضوع کشاورزی و دامداری بهره
کافی ببریم و این عرصه را مدیریت کنیم.
نظری افــزود :باید بر اســاس اقتضائات
اســتان و کشــور در موضوع کشاورزی
تمرکز شــود و مسئوالن نیز باید کارهای
الگویــی را مــورد حمایت قــرار دهند
زیرا بســیاری از افراد بــه دنبال کارهای
زودبازده در حوزه اقتصادی هســتند که
بالیی بر ســر کشــور وارد آورده است.

در این گلخانه بیش از  ۱۰نیروی متخصص
مشغول به فعالیت هستند که در سالهای
آینده به بیش از  ۵۰نفر خواهد رســید.
در این گلخانه محصوالتی مانند هندوانه،
خربزه ،ملــون ،گوجه فرنگی ،خیار ،فلفل
و بادمجان مورد اصالح در بذر میشــود تا
امکان عدم واردات در بذرهای هیبریدی
برای استان و کشور ،فراهم شود.

دیدار با خانواده معزز شهدا و جانبازان

بهره برداری از واحد تولیدی صنعتی آران ماشین توس
یعقوبعلی نظری چهارشــنبه دوم
شهریور در مراسم افتتاحیه شرکت
صنعتــی آران ماشــین توس در
شهرستانچنارانگفت:درطولیک
سال گذشته فعالیت های بسیاری در
حوزه های اقتصادی ،عمرانی و زیر
ساختی انجام شده است که در هفته
دولت هزار و ۲۴۰طرح که می تواند در
بخش های مختلف تاثیر گذار باشند،
مورد افتتاح قرار میگیرد و یا آغاز
عملیات اجرایی آنها آغاز میشود.
نمایندهعالیدولتدرخراسانرضوی
افزود :در طی این مدت حداقل ۴۲۶

پروانهبهرهبرداریصادرشدهاستکه
حداقل ارزش ریالی آن  ۷هزار و ۲۰۰
میلیارد تومان است و بیش از ۸هزار
و ۵۰۰شغل مستقیم و یا اشتغال غیر
مستقیم بسیاری ایجاد کرده است.
نظری بیان کرد :برای حل معیشت
مردم نیاز اســت تا در هر جایگاهی
که هستیم متمرکز بر شعار سال و
با هدف گــزاری دانش بنیان تالش
بسیار انجام دهیم .استاندار خراسان
رضوی گفت :وظیفه خود میدانم تا از
افرادیکهدرمسیرارتقاءتولیدتالش
میکنند و نتایج بسیاری فراهم کرده

اند ،قدردانی شود .نظری اضافه کرد:
اینمجموعهصنعتیتوانستهاستتا
برخی از نیازهای ماشین آالت معدنی
وراهسازیرافراهمآوردتافعالیتهای
موثری در ارتقاء اقتصادی اســتان و
کشور داشته باشند .این شرکت با
ایجاد اشتغال مستقیم برای  ۲۰۰نفر
و  ۸۰۰اشتغال غیر مستقیم ،قادر به
تولید ماهانه  ۵۰دستگاه لودر و بیل
مکانیکی در اندازه های مختلف برای
فعالیتهایراهسازیومعدنیاست.

محسن مه آبادی فرماندار شهرستان چناران به همراه جمعی از مسئوالن این
شهرستان ،با حضور در منزل شهیدان علی محمد کوهکن و باباخان درخانی،
ضمن تجدید میثاق با آرمان های شهدای واالمقام ،با خانواده این دو شهید معزز
دیدار و گفت و گو کرد.

برگزاری همایش ارکان مساجد

همایش روحانیون ،ائمه جماعت ،فرماندهان پایگاه مقاومت
بسیج و هیات امنای مساجد با حضور فرماندار شهرستان
چناران در محل مسجد امام رضا (ع) برگزار شد.
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افتتاح متمرکز طرح های اشتغال زایی
مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره)

افتتاح و بهره برداری از طرح ارتباطی با تکنولوژی
 3Gدر روستای انتیشش

آیین افتتاح متمرکز طرح های مختلف اشتغالزایی
مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) با حضور
محسن مه آبادی فرماندار شهرستان چناران و
جمعی از مسئوالن این شهرستان ،در روستای
گاش برگزار شد.

مراسم افتتاح و بهره برداری از پروژه های بخش مرکزی شهرستان
چناران در دومین روز از هفته دولت با حضور فرماندار و جمعی از
مسئوالن این شهرستان برگزار شد و طرح ارتباطی با تکنولوژی
 3Gبا اعتباری بالغ بر  ۷۰۰میلیون تومان با حضور محسن مه آبادی
در روستای انتیشش افتتاح گردید.

افتتاح طرح بهسازی سنگ فرش
معابر بقمچ (فاز دوم) و بهره برداری
متمرکز از طرح پایش تصویری
همزمان با گرامی داشت هفته دولت ،فاز دوم
طرح به سازی سنگ فرش معابر روستای بقمچ
به متراژ  ۲۱۰۰متر مربع با اعتبار  ۴۴۰میلیون
تومان ،با حضور محسن مه آبادی و جمعی از
مسئوالنشهرستانچنارانبهبهرهبرداریرسید.
گفتنیاستدرادامهمراسمافتتاحمتمرکزپروژه
ها در شهرستان چناران ،طرح پایش تصویری در
روستای بقمچ و دیگر روستاهای بخش مرکزی
با اعتباری بالغ بر  ۲۲۵میلیون تومان مورد بهره
برداریقرارگرفت.

سرکشی از خانواده شهدا و محرومین بقمچ
با حضور در منزل شهیدان روستای بقمچ ،جمعی از مسئولین
شهرستان با اعضای خانواده این شهیدان واالمقام دیدار و گفتگو
د .همچنین سرکشی از خانواده محرومین و بررسی مشکالت
کردن 
آنان از دیگر برنامه های دومین روز از هفته دولت بود.

دیدار مردمی
و سخنرانی
فرماندار
شهرستان
چناران در نماز
عبادی سیاسی
جمعه
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افتتاح دبیرستان  ۶کالسه خیرساز
شاهد امام حسین (ع)

با حضور امام جمعه شهرستان ،نماینده مردم در مجلس شورای
اسالمی ،فرماندار ،معاونت تربیتی بدنی و سالمت اداره کل
خراسان رضوی و مدیریت آموزش و پرورش چناران دبیرستان
پسرانه  ۶کالسه خیری -مشارکتی شاهد امام حسین (ع) مورد
بهره برداری قرار گرفت.
حسین امامی راد نماینده مردم چناران در مجلس شورای اسالمی
ضمن گرامیداشت هفته دولت خاطر نشان کرد :جهاد با نفس و
جهاد با مال در قرآن کریم که هم اجر عظیمی دارد و هم فوض
عظیم به شدت توصیه شده است.
امامی راد ادامه داد :مدارس مکان مقدسی می باشند و هر آجری
که روی آجر به فرموده مقام معظم رهبری در جهاد مقدس مدرسه
سازی قرار می گیرد خشتی از جهل و نادانی جامعه کم می شود.
در ادامه محسن مه آبادی فرماندار شهرستان چناران اظهار کرد:
از خیرین دریا دلی که احساس مسئولیت می کنند و خود را
شریک تعلیم و تربیت می دانند صمیمانه قدردانی می کنم.
وی ادامه داد :مدرسه سازی یک جهاد فرهنگی و معنوی است که
افراد می توانند با حمایت های مادی و معنوی سهمی در پیامدهای
مثبت فرآیند تعلیم و تربیت و ثواب اخروی آن داشته باشند.

فعاالن فرهنگی در این نشست ،مشکالت و
اهداف خود را با فرماندار ،مسئولین و دیگر
اعضای حاضر در این جلسه در میان گذاشتند.

برگزاری همایش کوهپیمایی
خانوادگی در چناران
همایش کوهپیمایی خانوادگی به مناسبت گرامیداشت هفته دولت با حضور جمع
کثیری از مردم شهرستان و جمعی از مسئولین از جمله حسین امامی راد نماینده
مردم چناران ،گلبهار و طرقبه شاندیز و محسن مهآبادی فرماندار چناران در
ارتفاعات شهرک صنعتی چناران برگزار شد .در پایان ،به قید قرعه به تعدادی از
افراد شرکت کننده در این همایش ،جوایزی اهدا شد.
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نشست
فرماندار
شهرستان
چناران
با فعالین
فرهنگی

نشست صمیمی محسن مه آبادی فرماندار
شهرستان چناران با کارکنان فرمانداری
به مناسبت هفته دولت و روز کارمند
بهره بــرداری از پروژه
بازســازی و مرمــت
کشــتارگاه دام شــهر
چناران
افتتاح شرکت طلوع اتحاد خراسان،
تولیدکننده نخ پلی استر در شهرک
صنعتی چناران
همزمان با چهارمین روز از هفته دولت با حضور امام جمعه،
فرماندار و جمعی از مسئولین ،شرکت بازرگانی طلوع اتحاد
خراسان تولید کننده کش و نخ پلی استر و پروژه اجرای خط
انتقال و شبکه جمع آوری فاضالب فاز  ۲در شهرک صنعتی
چناران افتتاح و به بهره برداری رسید.

برگزاری میز خدمت ادارات مختلف
در روستای حکیم آباد

بهره برداری از زمین چمن مدرسه شریف
در شهر چناران

با حضور مسئولین استانی و شهرستانی زمین چمن مصنوعی
دبیرستان شهید شریف واقفی با اعتباری  ۳میلیارد ریالی به
بهرهبرداری رسید .گفتنی است در این مراسم از نوابغ ورزشی و تیم
جودو شهرستان چناران که قهرمانی در استان را چندی پیش کسب
نمودند ،با اهدا لوح ،تقدیر بعمل آمد.
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آیین تجلیل از کارمندان نمونه ادارات و نهادهای انقالبی شهرستان چناران
آیین تجلیل از کارمندان نمونه ادارات و نهادهای انقالبی
شهرستان چناران در ســالن اجتماعات فرمانداری با
حضور امام جمعه ،فرماندار ،مدیران و کارمندان ادارات
برگزار گردید.
حجت االســام والمســلمین تاجی در آیین تجلیل از
کارمندان نمونه شهرستان چناران گفت :کارمندان دولت
باید با تمام وجود و قوا خدمت کنند .خدمتی که در سایه

حکومت الهی و به برکت خون پاک شهداء از صدر اسالم
تا کنون و همچنین شهدای دولت خصوصا دو خورشید
فروزان شهیدان رجایی و باهنر محقق شده است.
در بخش دیگر این مراسم مه آبادی فرماندار شهرستان
چناران اذعان داشــت :چهارم شهریور ماه ،روز کارمند
نامگذاری شــده و چه افتخاری باالتر از این ،که یکی از
ایام هفته دولت به عنوان روز کارمند در نظر گرفته شده

ن
پ
ج
ی
ه
ش
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دیدار فرماندهی انتظامی
شهرستان چناران با فرماندار
به مناســبت هفته دولت ،فرمانده
انتظامی شهرستان چناران به همراه
جانشــین و پرســنل فرماندهی با
حضور در محل فرمانداری با محسن
مه آبــادی فرماندار چناران دیدار و
گفت و گو کردند.
سرهنگ حیدرپور فرمانده انتظامی
در این دیــدار از اقدامــات انجام
شــده برای ایجاد امنیــت پایدار و
آرامش شــهروندان گزارشی ارائه
نمود و از آمادگــی کامل فرماندهی
انتظامی برای تامین امنیت و کنترل

است .این امر نشان می دهد که جایگاه و مقام کارمندان
در نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران بسیار واال و حایز
اهمیت است .در واقع روز کارمند فرصت مناسبی برای
قدردانی از زحمات کارمندان است .در پایان کارمندان
نمونه ادارات شهرســتان چناران با لوح تقدیر و هدیه
تجلیل شدند.

افتتاح پروژه های شهر
و بخش رادکان
آســیب های اجتماعی خبر داد .در
ادامه این دیدار ،محســن مه آبادی
ضمن تشــکر از اقدامات انجام شده
توســط فرماندهی انتظامی ،فعالیت
های ارزشــمند این نهاد در جهت
تامین امنیت و آســایش شهروندان
و روستاوندان شهرستان چناران را
ارزشــمند و با اهمیت دانست و بر
هماهنگی و همکاری همه دستگاه ها
با نیروی انتظامی در خصوص اجرای
ماموریت هــای اجتماعی و انتظامی
این فرماندهی تاکید کرد.

افتتاح کارگاه تولیدی خوداشتغالی خیاطی بانوان
در روستای گهوه

همزمــان با ششــمین روز از هفته
دولت ،با حضور فرماندار ،امام جمعه،
فرمانده ســپاه و جمعی از مسئولین
پروژه های شــهر و بخــش رادکان
افتتاح و به بهره برداری رسید.
افتتاح کلینیــک درمانی ،داروخانه
در شــهر رادکان ،ارتقاء ســامت
شــهروندان و روســتاوندان سطح
بخــش را به همراه و دسترســی به
خدمات درمانی را آســان تر خواهد
کرد.

پروژه های آســفالت شهر رادکان از
محل تخصیصی سهمیه قیر رایگان در
سفر رئیس جمهور به استان خراسان
با اعتباری بالغ بر  ۲۰میلیارد ریال نیز
افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
ساماندهی گلزار شــهداء و اجرای
شبکه آبرســانی با کمک خیرین و
همچنین تجهیــز دکل تلویزیونی
در روســتای مریچگان در دریافت
 ۲۴شــبکه رادیوئی و  ۲۰شــبکه
تلویزیونی با اعتبار  ۵میلیارد ریال
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از مهمترین پروژه های شهر و بخش
رادکان عنــوان گردیــد .فرماندار
شهرستان چناران با اشاره به اینکه
تخصیــص اعتبار برای روســتای
آبگاهــی به جهت تجهیــز و بهره
مندی از شبکه تلویزیونی دیجیتال
از محــل اعتبارات کمیتــه برنامه
ریــزی انجام و با افتتاح آن در دهه
فجر ،پوشــش صد در صدی پوشش
رســانه ای شهرستان به برکت نظام
و انقالب رقم خواهد خورد.

بهره برداری متمرکز از طرح های خرید ،ساخت بهره برداری متمرکز از پروژه های برق در روستاهای بخش
و مقاوم سازی مسکن مددیاری کمیته امداد مرکزی شهرستان چناران (تقویت شبکه برق رسانی و ایجاد
شبکه فشار ضعیف در روستای رضا آباد سرهنگ و )...
امام خمینی (ره) در روستای خرم آباد

بهره برداری از پروژه آسفالت معابر روستاهای اخلمد سفلی و
آیین افتتاحیه ،کلنگ زنی و آغاز عملیات اجرایی طرح های آیین کلنگ زنی پروژه بازار سنتی علیا و کلنگ زنی پروژه آسفالت معابر روستای سرک در محل
اخلمد سفلی
دهیاری بخش مرکزی شهرستان چناران  -اخلمد علیا
اخلمد علیا

بهره برداری
از اقامتگاه
بوم گردی
در روستای
اخلمد علیا
بهره برداری از اقامتگاه
بوم گردی در روستای
اخلمد علیا
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بهره برداری از شبکه توزیع آب و سامانه پایش تصویری روستایی
همزمان با گرامی داشت هفته دولت ،از پروژه تعویض  ۳کیلومتر شبکه توزیع آب
شرب روستای شیخکانلو با  ۴۲۰میلیون تومان اعتبار و همچنین از سامانه های
پایش تصویری روستایی با اعتباری بالغ بر  ۴۰۰میلیون تومان در محل روستای
شیخکانلو در بخش سیدآباد بهره برداری شد.

افتتاح مجموعه بازی سرپوشیده کودکان در شهر سیدآباد

بهره برداری از پروژه
هوشمندسازی و اتوماسیون توزیع
برق شهر سیدآباد
همزمان با گرامی داشت هفته دولت ،پروژه
هوشمندسازی و اتوماسیون توزیع برق شهر
سیدآباد با اعتباری بالغ بر  ۱۵میلیارد و  ۶۰۰میلیون
تومان با حضور محسن مه آبادی فرماندار و جمعی
از مسئوالن شهرستان چناران در شهر سید آباد
افتتاح شد.

حفر و
تجهیز چاه
آب
شهر
سیدآباد

8
نشست فرماندار و برخی از بانوان فعال در حوزه های فرهنگی ،اقتصادی ،ورزشی
در این نشســت ضمن تشــکر از نقش آفرینی بانوان در
عرصه های مختلف جامعه ،بر اســتفاده از ظرفیت و توان
مندی بانوان شهرستان در جهت کمک به رفع آسیب های
اجتماعی تاکید نمود.
مه آبادی هدف از برگزاری جلسه را تبادل نظر و استفاده از
تجربیات بانوان در انجام امور مختلف بیان نمود و از ایشان
خواست تا نســبت به مسائل جامعه در حوزه های مختلف
احساسمسئولیتنمایند.

فرماندار افزود :به طور یقین انعکاس نظرات ،پیشنهادات و
انتقادات سازنده بانوان در جهت پیشبرد اهداف و برنامه های
دولت به ویژه در جهت رفع و کاهش آسیب های اجتماعی
امری مهم و ضروی است و در بهبود وضعیت سالمت عمومی
جامعه تاثیرگذار خواهد بود.
گفتنی اســت هر یک از بانوان حاضر در این جلسه با بیان
تخصص و تجربیات خود ،برای همکاری و تعامل دو سویه در
حوزه های مختلف اجتماعی اعالم آمادگی کردند.

برگزاری میزخدمت در روستای شترپا
با حضور بخشدار مرکزی و جمعی از مدیران ادارات ( سید رضا ماهنگار مدیر
جهاد کشاورزی ،مسعود افروند ،مدیر آب و فاضالب ،سعید صانعی معاون
منابع طبیعی و آبخیزداری و جواد خاموشی مسئول هماهنگی چاه های
کشاورزی آب منطقه ای مشهد) میز خدمت در روستای شترپا برگزار شد.

برگزاری
میزخدمت
با حضور جمعی از
مسئولین شهرستان
در مناطق مختلف
شهری و روستایی
میز خدمت ادارات
مجموعههای
و
مختلف برگزار شد.

کلنگ زنی عملیات اجرایی طرح بهسازی ،تجهیز
خانه فرهنگ سید آّباد

مراسم کلنگ زنی آغاز عملیات اجرایی طرح بهسازی آسفالت معابر (به طول
 ۱۴هزار متر مربع) ،جمع آوری آب های سطحی ،تکمیل و تجهیز خانه فرهنگ
و هنر شهرداری سیدآباد و همچنین مجموعه فرهنگی و تفریحی در شهر
سیدآباد برگزار شد که برای اجرای این پروژه ها بالغ بر  ۸میلیارد تومان اعتبار
پیش بینی شده است.
قابل ذکر است مراسم کلنگ زنی مجموعه فرهنگی تفریحی خیرساز نیز در
شهر سیدآباد صورت گرفت.
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 750روز خدمت ،زیر ذره بین کالم اتزه
مدیر برق شهرساتن چانران از اقداامت صورت گرفته در خصوص برقراسنی و
چگونگی ارتاقء کیفیت خدامت به مردم چانران میگوید

دو سال پیش بود که محمد بهشتی به عنوان مدیر برق
شهرستان منصوب شد ،به منظور بررسی اقدامات صورت
گرفته در خصوص بر قرسانی و چگونگی ارتقاء کیفیت
خدمات ،به مردم شهرستان چناران بر آن شدیم تا بسراغ وی
رفته و با او در خصوص اقدامات صورت گرفته در طی این
مدت ،گفتگو کنیم .آنچه در ادامه میخوانید حاصل گفتگوی
ما با محمد بهشتی است .با ما همراه باشید.
محمد بهشتی در گفتگوی اختصاصی با کالم تازه ،با اشاره
به اقدامات صورت گرفته در طول دو سال گذشته ،اظهار کرد:
اصالح و بهینهسازی برق روستاها در قالب طرح بهارستان در
حال پیگیری است که طی آن ،اقدامات مهمی در خصوص
اصالح و بهینهسازی برق  ۱۱روستا در سال گذشته و  ۱۴روستا
نیز در سال جدید صورت گرفته است تا مشکالت آنها در
حوزه برق ،ازجمله؛ افت ولتاژ ،نقص در روشنایی ،نیاز به
تبدیل شبکه سیمی به کابل و هر مشکل و معضلی که در این
حوزه دارند رفع شود.
محمد بهشتی ،با بیان اینکه تبدیل شبکههای سیمی به
کابل خودنگهدار از سرقت سیم شبکه جلوگیری میکند ،به
مزیتهای این طرح اشاره کرد و گفت :با این اقدام فضای
سبز دیگر نیازی به شاخهزنی ندارد که برای شرکت ،موضوع
حائز اهمیتی است و همچنین این طرح در مباحث بهبود
ولتاژ برق نیز در خیلی جاها کمککننده است.
آمار باالی سرقت سیم در چناران
وی اضافه کرد :با توجه به اینکه متأسفانه سرقت سیم
شبکه در چناران بیشتر از دیگر شهرستانهای استان است،
در خصوص تبدیل شبکههای سیمی به کابل خودنگهدار
هدفگذاری کردیم .آن زمان کل شبکه سیمی شهر چناران
حدود  ۲۳۰کیلومتر و کل شبکه فشار ضعیف بالغ بر ۴۰۰
کیلومتر بود که توانستیم  ۷۰کیلومتر را تبدیل کنیم یعنی
حدود  ۳۰درصد کار انجام شد .با بسترسازی و توانمندسازی
که در حوزه پیمانکارها اتفاق افتاده ،این روند با سرعت
بیشتری هم میتواند ادامه پیدا کند تا ما در آینده کل
شبکههای سیمی شهرستان را تبدیل به کابل کنیم.
بهشتی ،در ادامه خاطرنشان کرد :در حوزه روستاهای بیبرق،
 4روستای بیجرک ،قزلی ،کاسک و خواجهگرداب که ده یا
 ۱۲خانوار در آن سکونت دارند ،با احداث  ۲۳کیلومتر شبکه
فشار متوسط ،نصب چهار دستگاه پست و  3کیلومتر شبکه
فشار ضعیف ،بهعنوان آخرین روستاهای باالی ده خانوار
شهرستان ،بر قدار شدند که اعتبار تقریبی کل آن ده میلیارد
ناموت بوده است.

وی در خصوص هوشمندسازی و مانیتورینگ شبکه ،تأکید
کرد :در این دو سال از حدود  ۱۲یا  ۱۳نقطه اتوماسیون در
سطح شهرستان ،به  ۴۳نقطه رسیدیم و در حال حاضر ۴۳
نقطه کلید قابل مانیتورینگ و قابل رصد در سطح شهرستان
بهصورت اتوماسیون و فرمان از راه دور داریم.
پروژه بزرگ مدیریت برق در سیدآباد
مدیر برق شهرستان چناران ادامه داد :در حوزه شهر سیدآباد
ً
اتفاقا یکی از شهرهای تازه تأسیس است ،کار بزرگی کلید
که
خورد که در این سطح و مقیاس در سطح کشور بیسابقه
است .البته شاید موارد مشابهی در مقیاسهای کوچکتر یا
در انواع دیگری کار شده باشد .ما این کار را با عارضهیابی در
سطح سیدآباد که استفادههای نابجایی از برق در خصوص
ً
ً
نسبتا قدیمی بود،
مخصوصا در شبکهای که
تولید رمز ارز
داشتند آغاز کردیم.
محمد بهشتی افزود :بعد از تبدیل  ۱۳کیلومتر شبکه فشار
ضعیف سیمی از مجموع  ۱۷کیلومتر شبکه فشار ضعیف شهر
سیدآباد ،به کابل خود نگهدار ،پروژه هوشمندسازی کلید خورد
و اکنون لوازم اندازهگیری به تعداد نزدیک به  2000انشعاب
برق ،قابلیت قرائت و مانیتور شدن از راه دور و اشترا کهای
سه فاز ،قابلیت کنترل از راه دور داشته باشند و از طرفی با
نصب کنتور مرجع در محل پستهای تغذیه کننده به تعداد
 ۱۴پست ،انرژی ورودی شهر هم اندازه گیری و مانیتور شود.
وی تصریح کرد :خوشبختانه این پروژه را در مدتزمان
کمی با اعتباری بالغ بر  ۱۵میلیارد و  ۶۰۰میلیون
ناموت به نتیجه رساندیم و در آینده نزدیک با اتمام
اقدامات نرمافزاری به بهره برداری نهایی خواهد رسید.
بهشتی تاکید کرد :از مزایای این طرح ،قرائت هوشمند لوازم
اندازهگیری بوده و از بسیاری از استفادههای غیرمجاز که
قبال توسط عدهای انجام میگردید ،جلوگیری خواهد شد و
درنتیجه برق پایدارتر ،باکیفیتتر و با ولتاژ بهتری را تحویل
مشترکین سیدآباد خواهیم داد.
دیگر اقدامات مهم
مدیر برق شهرستان چناران در ادامه بیان کرد 127 :دستگاه
پنل خورشیدی قابل حمل به عشایر خوب شهرستان که در
حال کوچ هستند تحویل دادیم که قرار بر این شد تا ۱۰
درصد آن را خود عشایر بپردازند و  ۹۰درصد از طریق دولت
تأمین شود.
وی با بیان اینکه "در حوزه صنعتی یکی از شهرستانهایی که
صنعت کامالً رو به رشد و فزایندهای در سطح استان دارد،
شهرک صنعتی چناران است" تاکید کرد :بیشترین تعداد
واگذاری انشعاب ولتاژ اولیه (باالی  ۲۵۰کیلووات) در سطح

شرکت و  ۲۰مگاوات فروش در انشعابات صنعتی در سطح
شهرستان یک رکورد است و این نشان میدهد که صنایع
شهرستان ،صنایع رو به رشدی هستند و کارخانجات جدید با
سرعت درحال تأمین برق هستند.
او با اشاره به اینکه در هفته دولت سال جاری یکی از
پروژههای اصلی پروژه ساماندهی و هوشمندسازی
انشعابات شهر سیدآباد بود ،اظهار کرد :پروژههای دیگری هم
از جمله؛ نصب پست در روستاهای رضاآباد سرهنگ ،اخلمد
علیا و گهوه را نیز افتتاح کردیم که حدود  ۵۰۰میلیون ناموت
مبلغ اعتباری این سه دستگاه پست بود.
مدیر برق شهرستان چناران ادامه داد :در پروژه های افتتاح
شده در هفته دولت ،پروژههایی بودند که مشترکین ،به
دالیلی با افت ولتاژ یا کیفیت نامناسب ولتاژ مواجه بودند.در
این سه روستایی که عرض کردم نصب ترانس صورت گرفته
است ،حدود هزار و  200مشترک بر قداریم یعنی هزار و 200
خانوار که ولتاژ برقشان مناسب ،مطمئن و پایدار شد.
محمد بهشتی تصریح کرد :آمادگی کامل داریم که هر
مشترکی تا حداکثر دو برابر ظرفیت انشعابش در محل ملک
خود پنل خورشیدی نصب کند و فقط کافی است تا در محل
انشعاب که میتواند منزل ،دامداری و مرغداری و  ...باشد،
سرمایهگذاری صورت گیرد.
وی افزود :شرکت ،برق تولیدی را با مبلغ خیلی خوب نسبت
به مبلغی که به مشترکین تحویل داده میشود خریداری
کرده و طی قراردادی تا  ۲۰سال خرید برق مشترکین را
تضمین میکند .این کاری است که عامه مردم میتوانند
در تولید برق مشارکت کنند و در بحث کنترل مصرف هم با
توجه به ناترازی پیشآمده در سطح مصرف برق در سطح
کشور ،خواهش ما از هموطنان و همشهر یهای عزیز این
است که نهایت صرفهجویی را داشته باشند.
او در پاسخ به سوال خبرنگار کالم تازه در خصوص نداشتن
قطعی برق در سال جاری که در گذشته شاهد بودیم،
اظهار کرد :اتفاقاتی در حوزه تولید افتاد که تولید برق در
سطح کالن و در سطح شرکت افزایش پیدا کرد و امسال
مدیریتی انجام شد تا صنایع و کشاورزان همکاری قابل
توجهی با ما داشته باشند.
وی بیان کرد :با تکتک صنایع و کشاورزان وارد مذاکره
شدیم و از آنها خواهش کردیم به مقدار مشخص و در
ساعت مشخص از هفته و شبانهروز کاهش بار داشته باشند
و برق مصرفی خودشان را مدیریت کنند و با یاری کشاورزان
و صنایع توانستیم این مسئله را در شهرستان مدیریت کنیم
و قطعی برق نداشته باشیم.
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گفت و گو

شهرک صنعتی چانران
در خدمت توسعه و
رافه عمومی
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مدیراعمل شــرکت خدامتی شهرک صنعتی چانران
اقداامت صورت پذیرفته در جهت توســعه و رافه
عمومی در این شــهرک را تشریح کرد :
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ادامه در صفحه بعد

مدیرعامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی چناران
در گفتگو با کالم تازه ضمن تشــکر و قدردانی از
مساعدت و همراهی همه دستگاهها و مسئولین
اجرایی استان و شهرســتان به جهت رفع نیازها
و مشــکالت حوزه شهرک صنعتی گفت :در اولین
روز از هفته دولت درسالجاری با حضور استاندار،
فرماندار ،امام جمعه و جمعی از مسئولین استانی
و شهرستانی فاز دوم «شرکت آران ماشین توس»،
تولیــد کننده ماشــینآالت راهســازی و معدنی
که از ســال  1397در شــهرک صنعتــی چناران با
سرمایهگذاری  38میلیارد ناموت فعالیت خویش
را آغاز و با ظرفیت تولیدی  600دســتگاه در سال
زمینه اشتغال  70نفر را فراهم نموده است افتتاح
و مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
ســیدوحید ســیدزادگان ادامه داد :همچنین در
چهارمیــن روز از هفته دولــت پروژه اجرای خط
انتقال و شــبکه جمعآوری فاضالب فاز  2و طرح
توســعه شــرکت بازرگانی طلوع اتحاد خراسان
تولید کننده نخ ،با سرمایهگذاری  900هزار دالر و با
ظرفیت ساالنه  1200تن و زمینه اشتغال  35نفر با
حضور فرماندار ،امام جمعه و جمعی از مسئولین
شهرســتان چناران افتتاح و مورد بهرهبرداری قرار
گرفت.
تشریح عملیات اجرایی فاز دو شهرک صنعتی
مدیرعامــل شــرکت خدماتی شــهرک صنعتی
چنــاران در ادامه عملیات اجرایی فاز  2شــهرک
صنعتی چناران را تشــریح و خاطرنشــان کرد:
برنامهریــزی و تامین اعتبــار اجرای پروژههای
عمرانی و زیرساختی شــهرک صنعتی چناران از
محل اعتبارات تخصیصی شــرکت شهرکهای

اســتان اجرایی میشــود که ضمن قدردانی از
حمایتهــای ویژه مدیرعامــل و اعضای هیأت
مدیره شــرکت شهرکهای استان،طی این مدت
پروژه آســفالت معابر و جدولگذاری به طول 9
کیلومتر ،اصالح جــداول به طول  1400متر ،زیر
ســازی و آسفالت خیابانهای شهرک صنعتی به
میــزان  80هزار متر مربع با اعتباری بالغ بر 5.5
میلیارد ناموت صورت پذیرفته است.
آنچه برای تامین آب و برق انجام شده است
ســید وحید ســیدزادگان افزود :در حوزه تأمین
روشــنایی شــهرک نیز پروژه احــداث و تکمیل
روشنایی معابر فاز  2شهرک صنعتی با نصب 264
تیر روشنایی ،حدود  15کیلومتر کابل کشی ،نصب
 11عــدد ترانس برق با اعتبــاری بالغ بر  4میلیارد
ناموت اجرا و در دهه فجر ســال گذشته با حضور
جمعی از مســئولین استانی و شهرستانی به بهره
برداری رسیده است.
او تامیــن آب مورد نیاز واحدها را بســیار مهم و
ضروری توصیف کــرده و افزود :یکی از مهمترین
نیازهای واحدهای تولیــدی و صنعتی ،ضرورت
تأمین آب شــرب و مصرفــی واحدهای تولیدی
و صنعتی اســت .لذا با پیگیر یهــای فراوان و
مســاعدت آب منطقهای استان به جهت تامین
کسری آب شــرب و مصرفی واحدهای صنعتی،
پس از اخذ مجوزهای الزم ،یک حلقه چاه جدید
به عمق  230متر و دبی  20لیتر بر ثانیه با اعتباری
بالغ بــر 760میلیون ناموت حفــاری گردید که در
صورت مســاعدت و همراهی شرکت شهرکهای
اســتان در تخصیــص اعتبار به جهــت تجهیز و
اجــرای خط انتقال با قــرار گرفتن چاه جدید در

زمان پیک مصرف ،مشکلی برای تأمین آب مورد
نیاز واحدهای صنعتی و تولیدی نخواهیم داشت.
بهبود وضعیت تصفیه خانه
وی در مــورد مراحل انجام گرفته در تصفیه خانه
شــهرک صنعتی چناران بیان کرد :یک دســتگاه
یونیت کامل بلوئر هوادهــی مارک 30.31RNT
ساخت کشور اسپانیا خریداری و قطعات مصرفی
 6دستگاه بلوئر هوادهی اورهال و تعویض کامل
شده است.
سید وحید سید زادگان اضافه کرد :فاضالب ورودی
به تصفیــه خانه به طور میانگین روزانه  1400متر
مکعــب ( 350متر مکعب باالتر از مبانی طراحی)
میباشد که با توجه به استقرار واحدهای صنعتی
فاز  2ظرفیت تصفیه خانه جوابگوی حجم ورودی
پساب نمی باشد .مطالعات طرح توسعه و تکمیل
تصفیه خانه شــهرک توسط شــرکت شهرکهای
صنعتی خراسان رضوی انجام و به تأیید سازمان
صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران رسیده
اســت .با عنایت به مصوبات سفر ریاست محترم
جمهوری در فروردین ماه ســالجاری بخشــی از
بودجه مورد نیاز جهت اجرای طرح توســعه این
تصفیه خانــه مصوب گردید و در مرحله انتخاب
پیمانکار میباشــد .امیدواریم در ســال جاری با
تخصیص بودجه الزم و انتخاب پیمانکار عملیات
اجرایی پروژه مذکور آغاز گردد.
نصب دکلهای مخابراتی
مدیرعامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی چناران
فعالیتهای صورت گرفته در حوزه فنی را اینگونه
برشــمرد و تشــریح کرد :با پیگیر یهای صورت
ت شــهرکهای صنعتی
گرفته و همکاری شــرک 

خراسانرضوی و شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل
و در راستای رفع مشکل آنتن دهی شبکه همراه و
تقویت دیتای مخابراتی ،دکل ایرانسل در ورودی
فاز  2شــهرک صنعتی چناران نصب و به صورت
موقت به بهرهبرداری رسید.
سیدزادگان ادامه داد :با توجه به آنتندهی ضعیف
همراه اول ،با پیگیر یهای فراوان ،دکل همراه اول
در ســایت خلیج فارس (در فاز  2شــهرک) نصب
گردید اما به دلیل عدم تامین تجهیزات مخابراتی
و در حــال حاضر امکان بهرهبــرداری از آن وجود
ندارد و امید است با پیگیری مخابرات شهرستان و
مسئولین استانی ،هرچه سریعتر تجهیزات مذکور
تامین گردد تا صنعتگــران گرامی از مزایای دکل
فوق الذکر بهرهمند گردند.
دوستدار محیط زیست
این مقام مسئول تأکید کرد :در راستای رفع دغدغه
و نگرانی دوستداران محیط زیست و پیرو دستور
دادســتان محترم عمومی و انقالب شهرســتان
چناران مبنی بر پاکسازی و جمعآوری ضایعات و
نخالههای ساختمانی رها شده در اراضی پیرامون
شــهرک ،این شرکت توانســت با همراهی اداره
محیطزیســت شهرســتان حدود  600سرویس
کمپرســی به حجم تقریبــی  6هزار متر مکعب با
هزینه کرد  120میلیون ناموت ،نخالهها و پســماند
رها شــده را جمع آوری و به نخالهگاه مورد تایید
محیط زیست منتقل نماید.
دیگر اقدامات تجهیزاتی و عمرانی
وی ادامه داد :به منظور کنترل و رصد هرچه بیشتر
مبادی ورودی و خروجی شهرک نسبت به نصب
تعداد  10عدد دوربین مداربســته با هزینه کرد 80
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ادامه از صفحه قبل
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میلیون ناموت اقدام گردید.
تامین روشنایی آیلند میانی جادههای دسترسی
فاز  1و ( 2بلوار پیام نور و جمعاب) با نصب  13تیر
روشنایی و  800متر کابلکشی به مبلغ  160میلیون
ناموت ،نورپردازی و نصب پیکســل نوری بر روی
تیرهای روشنایی مذکور به مبلغ  68میلیون ناموت
صورت پذیرفت.
وی همچنین افزود :عملیات ســاماندهی ،شامل
محوطهســازی ،اجرای فضای ســبز ،نصب میله
پرچم  23متری و اهتزاز پرچم جمهوری اسالمی
ایران در میدان خلیج فارس شــهرک صنعتی به
مبلغ کلی حدود  320میلیون ناموت در دهه مبارک
فجر سال گذشته به بهرهبرداری رسید.
او با اشاره به اهمیت جایگاه و نقش فضای سبز
در زیباسازی محیطی شهرک صنعتی گفت :گل
و گیــاه مورد نیاز بلوارها و میادین در گذشــته
از خارج شــهرک تأمین میشــد که هزینههای
باالیی در برداشــت که برای حل این مشکل و
کاهش هزینههای تمام شده ،نسبت به احداث
و توسعه گلخانه شــهرک به مساحت  220متر
مربــع به منظــور تامین گل و گیــاه مورد نیاز
فضای سبز شــهرک به مبلغ  150میلیون ناموت
نیز اجرایی گردید.
سیدوحید سیدزادگان افزود :همچنین تعداد 60
عدد منهولهای معیوب سطح شهرک بازسازی
و ترمیــم گردید و تعــداد  180عدد تابلو ،عالئم
راهنمایی و رانندگی و ســرعتگیر در سطح معابر
اصلی و فرعی فاز  1و  2شــهرک نصب گردید.
مدیرعامــل شــرکت خدماتی شــهرک صنعتی
چناران فعالیتهای مربوط به بخش تاسیسات
را نیــز چنین تشــریح کرد :عملیــات احیاء و
بهســازی بــه منظور بهبود آبدهــی و افزایش

بازدهی و حذف مواد رسوبی بر روی جداره چاه
شماره  2شهرک صورت گرفته است و پمپ چاه
شــماره  2رزرو شهرک و الکترو پمپ چاه اصلی
شــماره  2به مبلغ  235میلیون ناموت خریداری
گردیــد .همچنیــن ســانتریفیوژ و پمپهای
ایســتگاه پمپاژ به تعداد  10مــورد به مبلغ 60
میلیون ناموت تعمیر گردیده اســت و  15مورد
تابلو برق ایســتگاه پمپاژ و چاههای آب شهرک
نیز نصب شده است.
ســیدزادگان ادامه داد :به منظور بهینه ســازی
مصرف آب لوله کشــی ،آبیاری قطره ای به طول
 12کیلومتر اجرا و  150مورد قطعات آبیاری تحت
فشار نیز تعمیر و تعویض گردیدهاند.
وی خدمــات و فضای ســبز شــهرک صنعتی
چنــاران را مهم برشــمرد و اقدامات اجرایی در
این خصوص را اینگونه تشــریح کرد :به منظور
تسهیل در تردد وسائط نقلیه عملیات خطکشی
محوری جادههای دسترســی فاز  1و  2شــهرک
به طــول  10کیلومتر به مبلغ  38میلیون ناموت
صورت پذیرفت.
او ادامــه داد :جداول معابــر اصلی و فرعی با
طولــی برابر بــا  5هزار متر مربــع رنگ آمیزی
شده و ســگهای ولگرد و مزاحم با  200قالده
جمعآوری و یک دســتگاه تریلــی چهار چرخ
کمپرســی جهت تسهیل در حمل و نقل خاک و
ملزومات فضای ســبز به مبلغ  45میلیون ناموت
نیز خریداری شده است.
سید وحید سیدزادگان اضافه کرد :مرمت جداول
حاشیهای معابر اصلی و فرعی به طول  1000متر،
لکهگیری و مرمت آســفالت معابر اصلی و فرعی
( 3000مترمربــع) و تامین  380تن آســفالت به
مبلغ  340میلیون ناموت صورت پذیرفت.

رسیدگی به وضعیت سالمتی کارکنان
مدیرعامــل شــرکت خدماتی شــهرک صنعتی
چناران به فعالیتهای حوزه بهداشــت و حفظ
سالمت افراد شــاغل در شهرک گفت :درمانگاه
شهرک صنعتی چناران در سال  1397راهاندازی
شده اســت و در حال حاضر در آن یک پزشک
عمومی ،یک پزشــک متخصص طبکار و یک
پرســتار در مرکز بهداشــت و درمانگاه فعالیت
دارنــد که تاکنــون معاینات ادواری شــاغلین
واحدهــای تولیدی حدود  4هــزار نفر را انجام
دادهاند.
وی ادامه داد :با توجه به شیوع بیماری منحوس
کرونا و ضرورت حفظ سالمت شاغلین در شهرک
صنعتــی چنــاران در مجموع  8هــزار و  280دز
واکســن تهیه و جامعه کارگری و کارفرمائی طی
دو نوبت واکســینه شــده اند که الزم اســت از
تالشهای شــبانهروزی کادر درمان نیز تشکر و
قدردانی نمایم.
مدیرعامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی چناران
به اســتقرار واحد آتش نشــانی در شهرک اشاره
کــرده و گفت :یکی از الزامــات مدیریت بحران،
پیشگیری از وقوع حوادث است ،در همین راستا
 5عدد شــیر هیدرات آتشنشانی جدید نصب
و درب آشــیانه آتشنشانی از درب آهنی لوالیی
بــه درب روالپ برقی بــه مبلغ  20میلیون ناموت
تعویض گردیده است.
حمایت از تولید
ســید وحید ســید زادگان در مورد حمایت
از تولیــد کننــدگان ،رفــع موانــع تولید و
حل مشــکالت واحدهــای صنعتــی گفت:
در راســتای حمایــت از تولید ،با اســتقرار
کمیســیون حمایت قضائی ،مشــکالت فی

مابیــن واحدهای صنعتی با ســازمان های
دولتی نظیــر بانکها ،امور مالیاتی و تأمین
اجتماعــی از طریق ریاســت دادگســتری و
دادستان عمومی و انقالب اسالمی شهرستان
چناران پیگیری میشــود .در همین راســتا
طــی این مدت از  67واحــد صنعتی بازدید
شــده که  13مورد از این بازدیدها با حضور
رئیــس دادگســتری ،دادســتان عمومی و
انقالب اســامی به همراه قضات دادگستری
چنــاران ،مشــکالت واحدهــای صنعتی و
تولیدی برطرف و  5مورد از این مشــکالت،
عارضهیابــی و جهــت رفع موانــع تولید به
دادگستری استان ارجاع شده است.
تامین امنیت شهرک صنعتی
سیدزادگان در مورد اقدامات تامینی و پیشگیری
از سرقت در شــهرک صنعتی گفت :در راستای
کنترل دقیق مبادی ورودی و خروجی شــهرک
و افزایش ضریــب امنیت واحدهای صنعتی و
همچنین پیشگیری از بروز سرقتهای احتمالی،
شرکت خدماتی شهرک صنعتی چناران اقدام به
تهیــه و چاپ برگ خروج متحدالشــکل فصلی
ً
ضمنــا یک دســتگاه راهبند در
نموده اســت.
خروجی فاز  2شهرک به مبلغ  28میلیون ناموت
خریداری و نصب گردیده است.
وی افزود :با آموزش پرســنل انتظامات ،تجهیز
پرســنل به تجهیزات حفاظتــی و عقد قرارداد با
«موسسه حفاظتی حافظ نگین خراسان» تحت
نظر پلیس پیشــگیری اســتان 16 ،نفر از پرسنل
انتظامات تجهیــز و با فراگیری آموزشهای الزم
در هر ســه مبــادی ورودی و خروجی شــهرک
صنعتی ،بصورت شــبانهروزی مستقر و دائم در
حال گشتزنی هستند.

در روستای شــیخکانلو هم سال گذشته با کمک
خود مردم یک حلقه چاه حفر شــد و تامین آب
صورت روســتا انجام گرفت و امســال هم ســه
کیلومتر اصالح شبکه برای  ۱۷۰خانوار انجام شد.
در شــهر ســید آباد هم حفر و تجهیز یک حلقه
چاه داشــتیم ،در دو ماه اول تابســتان شهر سید
اباد با چالش کمبود آب مواجه بود اما با حفر ۱۵۰
متر چاه ،عملیات اجرایی آن از ماههای آخر ســال
گذشــته و با  ۶۰میلیون ناموت اعتبار آغاز شد و با
حداقل اعتبار چاه را حفر و وارد مدار کردیم.
بــا همدلی ،همراهی و اســتفاده از ظرفیتهای
مردم میتوان اعتماد را جلب کرد ،مردم اگر ببیند
مســئولین دلسوز هســتند با درکی که از شرایط
دارند همراه میشوند و این اعتماد ظرفیت بزرگی
است که به پروژههای بزرگی مانند آبرسانی به این
روســتاها منجر میشــود ،در امور آب و فاضالب
شهرستان چناران این اتفاق افتاده و در همه ادارات
نیز امکان پذیر است.
درحالی که امروز با کمبود منابع آبی مواجه هستیم
برای گذار از این دوران در ســطح شهرســتان چه
توصیههایی دارید؟
با وجود همه کمبودها در منابع آبی ،ما وظیفه تامین،
انتقال و توزیع آب را به عهده داریم و باید آب شــرب
مورد نیاز را به مشــترکین تحویل دهیم ،براســاس
اســتاندارد هر مشــترک در ماه باید  ۱۶متر مکعب
مصرف داشته باشد اما متاســفانه این میزان گاها
به  100تا  ۲۰۰مترمکعب میرســد و این مصرفهای
بــی رویه ،به تنش ابی در شــبکه منجر میشــود.
متاسفانه تعدادی از مشترکین دغدغه مصرف درست
طبقالگویمصرفراندارند.درحالیکهمنابعآبیمحدود
وخطرکمبودآبممکناستمشکالتزیادیراایجاد

کند .آبفای شهرستان براساس ۱۸هزار و ۵۰۰مشترکی
کهدرشهرچناراندارد،پروانهحفروبهرهبرداریچاهآب
شرب دریافت میکند و اما تعدادی از مشترکین بدون
توجهبهمحدودیتتولیدچاههایآبشرببامصارف
زیاد باعث مشــکالت کم آبی در شبکه و به طبع آن
کمبودآبشربتعدادیازمشترکیندیگرخواهدشد.
آبهای زیرزمینی شامل آبهای شور و شیرین است و
بابرداشتبیشازحدآبهایشیرینباعثپیشروی
آبهای شور و در بعضی نقاط امکان اختالت آنها نیز
وجود دارد و ممکن است کیفیت الزم برای شرب را از
دست میدهد ،سفره های آب زیرزمینی در مناطقی
مانند روســتاهای موچنان و چمگرد و حکیم آباد و
قزلکن از نظر آبی ضعیف میباشند و ظرفیت آبدهی
چاههای این روستاها هم کاهش پیدا کرده است.
چه پروژههای دیگری در دســت اقــدام و آماده
بهرهبرداری است؟
بــرای حــل مشــکل آب،
کفشــکنی چاه چمگرد با
خودیاری و اعتبارات آب
و فاضالب انجام شــده
اســت و با افزایش ۳۵
متری عمق چاه به ۱۶۵
متر رسیده اما هنوز
آبدهــی الزم را
نــدارد و بــه
هدف دلخواه
نر ســید ه
است.

رئیس امور آب و افضالب چانران:

اعتامد مردم به دولت ،پروژهاهی آبراسنی را به سراناجم راسند

رئیس امور آب و فاضالب شهرستان چناران گفت:
بــا تکیه بر ظرفیتهای مردم و ایجاد اعتماد بین
مردم و مسئولین میتوان پروژههای بزرگی را رقم
زد و با همین نگرش در حوزه آبرســانی ،اقدامات
مختلفی در چناران عملیاتی شده است.
برای آشــنایی با اقدامات صورت گرفته در حوزه
آبرسانی شهرستان چناران به سراغ مسعود افروند،
رئیس امور آب و فاضالب این شهرســتان رفته و
جزئیات را از او جویا شدیم.
افروند در سال  ۵۵در کالت متولد شده و تحصیالت
خودرادرحوزهعمران،آبهایزیرزمینیوعمرانوسازه
تا مقطع کارشناسی ارشد ادامه داد ،در کنار تحصیالت
مرتبط،پنجسالمدیریتدرکالتوحضورششساله
در چناران و همچنین یازده سال کارشناس بهره برداری
و اجرا به او کمک کرده تا در پیشبرد اهداف امور آب و
فاضالباقداماتمثبتیانجامشود.
پروژههایی که در یک سال گذشته اجرا شده شامل
چه مواردی است و در چه مناطقی انجام شده است؟
اعتبارات عمرانی در شــهریور ماه بسته و محاسبه
میشــود و در حال حاضر در انتهای ســال مالی
عمرانــی قــرار داریــم .پروژههای آبرســانی به
روســتاهای سید آباد ،بهمن جان سوهان ،گاش،
خواجهولیگلخاتــون ،موچنــان و غیــاس آباد
مواردی بودند که در سال جاری اعتبار آنها تامین
شده البته ســه پروژه در سالهای گذشته انجام
شده و صرفا اعتبار آن براساس دیون در سال جاری
پرداخت شده است.
پــروژه خواجهولیگلخاتون ،شــامل پنج و نیم
کیلومتر خط انتقال اســت که با اجرای آن حدود
 ۲۰۰خانوار از آب شــرب سالم و بهداشتی بهرهمند
شدند.

پروژه سوهان ،بهمن جان هم شامل حفر و تجهیز
چــاه ،دو کیلومتر خط انتقال و مخزن اســت که
حــدود  ۱۵۰خانوار را تحت پوشــش قرار داد و
در مجموع با اعتبارات امســال  ۳۲۰خانوار تحت
پوشش قرار گرفتهاند.
ایــن پروژههــا را با اعالم موافقــت نامه قبل از
تخصیص اعتبار در سال گذشته زودتر از موعد و
با هزینه کمتر اجرا کردیم و امســال از محل دیون
هزینههایش پرداخت شد.
اجرای پروژههای آبرســانی بــا کمترین هزینهها
در مجموع از سال  ۱۴۰۰مجتمع آبرسانی سید آباد،
بهمن جان سوهان ،گاش ،خواجه ولی ،گل خاتون،
ملــی ،غیاس آباد و موچنان اجرا شــد که پروژه
سیدآباد در سال جاری بود ،در غیاس آباد هم یک
چــاه با هزینه  600میلیون ناموت حفر شــد ،برای
موچنان هم لولههای خط انتقال خریداری شــده
و بــه دنبال قرارداد برای اجرای پروژه هســتیم و
امیدواریم قرارداد آن از اعتبار سال  1401منعقد شود.
همچنین در ســال گذشته در شهرچناران  ۸۵۰متر
خط انتقال و تجهیز و وارد مدار کردن یک حلقه چاه
با عمق  ۲۲۰متراجرا شد که با حداقل اعتبار و حدود
یک سوم تا یک پنجم اعتبار الزم ،وارد مدار شد.
در هفته دولت امسال هم پروژه آبرسانی روستای
شیخکانلو به طول ســه کیلومتر اصالح شبکه و
مریچگان با یکهزار و  ۵۰۰متر اصالح شــبکه با
خودیاری مردم ،کمک خیران و امور آب و فاضالب
به بهرهبرداری رسید و  ۹۰خانوار را تحت پوشش
قرار داد .البته این روستا جزء روستاهای خودگردان
بوده و امور آن تحت پوشش و در حوزه مسئولیت
ما نبوده است اما با همراهی مردم و خیرین برای
آبرسانی آن اقدام کردیم.
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