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کالم مردم

چنـاران
◌ شــب چهارشنبه ســوری نبش 15 خرداد 6 یک نفر اومد حداقل 7 
حلقه الستیک بزرگ رو آتش زد 3 بار آتش نشانی آمد خاموش کرد 
ولی بازم مجدد روشن کردن و خیابان رو بستن. االن تمام زندگی ما 
و همسایه ها سیاه شده از تور و پرده خانه تا حیاط همه سیاهه. یک 
خواهش از شــهردار داریم اینکه اگر براشون امکان داره شستشوی 

خیابان رو انجام بدن و به داد شهروندان برسن.
◌ از زحمات شهرداری چناران امسال متشکریم. خداییش هم بیشتر 
به شهر رسیدن هم آســفالت های بهشت زینب و پردیس باالخره 

انجام شد. ممنون
◌ سالم خسته نباشید لطفا از وضعیت ترمینال چناران یک گزارش بگیرید.

◌ کاش میدان ورودی اول چناران از ســمت مشــهد رو هم درســت 
میکردن.

◌ خسته نباشین عزیزان زحمت کش. لطفا به شهرداری یک اطالع 
رســانی بکنید که خیابان های فرخی هم جزئی از شــهر محســوب 

میشن، یه آسفالتی به سر و روش بکشید.

گلبهار
◌ سالم ما سه ماهه درخواست یک سرعت گیر در فروردین 10 دادیم، 

پلیس هم آمده و تایید کرده ولی هنوز خبری نیست.
◌ سالم شوهر من ساعت 4 صبح میره سرکار )توی محدوده معلم(، 
یه گله سگ دنبالش میکنن اگه اون شب کسی به دادش نمیرسید، 

کی جواب بچه های منو میداد؟
◌ ســالم ، یکی از فروشــگاه های گلبهار  ،چرا مرغ کامل شکم خالی 
شــده و بسته بندی شــرکتی را که در شعبه ی دیگرشان هم عرضه 
 میشــود را برای فروش نمیگذارند؟ این اسمش چیه؟ کم فروشی؟ 
بهانه  شــون چیه؟ پرسیدم، گفتن مشــتریان نمیخرن تاریخ گذشته 
میشــه، بازرســان محترم صنعت ومعدن گلبهار یا چناران، پیگیری 

کنید.

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان چناران در آغاز هفته منابع طبیعی و روز درختکاری گفت: امسال با توجه به 
ابالغیه سازمان منابع طبیعی به سراسر کشور، بحث نهضت جهادی کاشت یک میلیارد درخت در قالب یک طرح چهار ساله و با 

شعار: )درخت برای زندگی است، باهم درخت بکاریم برای ایران سرسبز، ایران قوی( آغاز شد.
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ســامانه پیامک: 50004001363146 

چناران، طی  و  گلبهار  با همکاری شهرداری  های   | تازه  کالم 
و  منابع طبیعی  آغاز هفته  با سراسر کشور،  مراسمی همگام 
)درخت  شعار  با  نهال کاری،  مردمی  پویش  و  درختکاری  روز 
ایران  ایران سرسبز،  برای  بکاریم  با هم درخت  زندگی،  برای 

قوی( آغاز شد.
به گزارش کالم تازه، رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 
روز  و  طبیعی  منابع  هفته  آغاز  در  چناران  شهرستان 
منابع  سازمان  ابالغیه  به  توجه  با  امسال  گفت:  درختکاری 
یک  کاشت  جهادی  نهضت  بحث  کشور،  سراسر  به  طبیعی 
شعار:  با  و  ساله  چهار  طرح  یک  قالب  در  درخت  میلیارد 
ایران  برای  بکاریم  درخت  باهم  است،  زندگی  برای  )درخت 

سرسبز، ایران قوی( آغاز شد.
کاشت  طرح  اصلی  هدف  داد:  ادامه  شرفخانی  حمیدرضا 
یک میلیارد درخت در سراسر کشور که در قالب برنامه چهار 
ساله به اجرا در می آید، بحث ترسیب کربن است که موجب 

تلطیف فضا و آرامش در محیط های شهری می شود.
افزود: در این زمینه هر گروه و هر جریان مردمی   شرفخانی 
ما  با  باشند  داشته  تمایل  که  رسان  خدمت  دستگاه های  و 
عزیزان هستیم. دغدغه  این  پذیرای  گرمی  به  کنند  همکاری 
اصلی ما اجرای دقیق این پویش مردمی است که بتوانیم در 

حد بضاعت و توان در راستای اهداف سازمانی گام برداریم.
وی بیان کرد: در این راستا سهمیه نهالی که توسط اداره کل 
منابع طبیعی خراسان رضوی تخصیص داده شده بین نهادها 
روند  بر  ادامه  در  و  می کنیم  توزیع  رایگان  به صورت  ومردم 

استقرار و زنده مانی آنها نیز نظارت صورت خواهد گرفت.
هفته  برای  که  عمده ای  برنامه  کرد:  تصریح  ادامه  در  او 
در  موجود  ظرفیت های  همه  از  استفاده  داریم  طبیعی  منابع 
نهال  کاشت  انجام  جهت   در  چناران  و  گلبهار  شهرستان های 
در  مردم  پذیری  مشارکت  افزایش  با  اینکه  بر  مضاف  است، 
اجرای این طرح ملی رو به رو هستیم که بسیار ارزشمند است.

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان چناران کرد: 
انجام  بار  اولین  برای  امسال  طبیعی  منابع  که  مهمی  اقدام 
شده  کاشته  نهال های  جغرافیایی  موقعیت  ثبت  است،  داده 
نهال هاست،  این  تثبیت  و  مانی  زنده  روند  بررسی  با هدف 
با  نهال ها  این  به ثمر رسیدن  از میزان  گزارشی  نیز  آینده  در 
همکاری کارشناسی این اداره و شهرداری های چناران و گلبهار 

ارائه خواهد شد.
توزیع  گونه های  نوع  خصوص  در  شرفخانی  حمیدرضا 
و  طبیعی  منابع  کل  اداره  نهالستان  تولید  محور  گفت:  شده 
آبخیزداری استان، نهال های جنگلی است و گونه های مختلف  
مانند عرعر یا آیالن، زبان گنجشک، کاج، سرو خمره ای، اقاقیا، 

زیتون تلخ و ... می باشد که در لیست توزیع قرار دارد.
برای  تامین شده  نهال های  ادامه در خصوص  در  شرفخانی 

 ۱۲۵۰ تاکنون  افزود:  گلبهار  و  چناران  در  پویش  این  اجرای 
نهال  اصله   ۱۱۰۰۰  ، چناران  صنعتی  شهرک  برای  نهال  اصله 
 ۳۵۰۰ شهرداری(،  مالی  تامین  گلبهار)با  شهرداری  برای 
در  و  است  شده  تقدیم  چناران  شهرداری  برای  نهال  اصله 
شهرداری ها  و  دستگاه ها  بین  که  سهمیه هایی  با  مجموع 
 ۲۵۰۰۰ بر  بالغ  شده  منظور  بخشداری ها  و  دهیاری ها  و 
اصله نهال به منطقه حمل و در راستای اجرای پویش مورد 

گرفته است. قرار  استفاده 
که  نیازی  به  توجه  با  زمینه  همین  در  داد:  ادامه  وی 
بخشداری های شهرستان چناران و گلبهار  به  ما اعالم کرده اند 
حواله های ۲۰۰۰ اصله،۴۰۰۰ اصله و ۳۰۰۰ اصله برای استفاده 

در مناطق روستایی صادر و توزیع شده است.
چناران  شهرستان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  اداره  رییس 
فرد  یک  به  نهال  تخصیص  خصوص  در  محدودیتی  گفت: 
اساس  این  بر  که  داریم  تحقیقاتی  فرمت  یک  ما  نداریم، 
تخصیص هایی تا ۲۰۰ اصله و ۴۰۰ اصله به یک فرد داشته ایم 
و این بستگی به آن سطحی است که  متقاضی می تواند برای 
کاشت نهال تامین کند و مورد تایید کارشناسان زیر مجموعه 

منابع طبیعی قرار بگیرد دارد.
نهال های  بهره وری  میزان  خصوص  در  شرفخانی  حمیدرضا 
با  که  طبیعی  منابع  هفته  کرد:  خاطرنشان  شده  کاشته 
نماد  یک  به عنوان  می شود  شروع  سال  هر  درختکاری  روز 
عامه  و  شهروندان  به  تلنگر  ایجاد  و  فرهنگ سازی  برای 
بهره برداری  بیشترین  این که  برای  ولی  می شود  تلقی  مردم 
توزیع ها  عمده  و  سهمیه ها  اختصاص  باشیم،  داشته  را 
نهادهای  و  سبز  فضای  متولی  که  بوده  مجموعه هایی  برای 
زمینه  این  در  است،  گرفته  صورت  هستند  خدمت رسان 
زحمات  و  داشته  ویژه ای  مشارکت  شهرداری ها  هرساله 

زیادی را کشیده اند که جای تقدیر دارد.
شرفخانی اضافه کرد: بعضی از نهال ها که در سال های قبل 
به شهرستان منتقل شده اند، شرایط کشت مستقیم در سال 
اول را نداشته و به خزانه منتقل شدند، نهال که قوت گرفت 
نهال ها  زنده مانی  ضریب  تا  میشوند  کاشته  شد  بزرگ تر  و 

باشد. باالتر 
داریم  خطا  ناگزیر  مردمی  بخش  در  البته  داد:  ادامه  وی 
چون نهال ها عمدتا به صورت ریشه لخت توزیع می کنیم و 
نهال گلدانی نیست، خود ریشه لخت منتقل کردن در همان 
امیدواریم  و  بزند  نهال  به  آسیب  است مقداری  ابتدا ممکن 
با توجه به این که طرح کاشت یک میلیارد  آینده  در سالیان 
نهال  توزیع  شده،  گرفته  نظر  در  ساله  چهار  طرح   یک  نهال 
نهالستان استان قرار بگیرد  گلدانی هم در دستور کار مجمع 
و همکاران ما در مجموعه نهالستان طرق، به شهرستان نهال 
نهال ها  ماندگاری  و  مانایی  ضریب  تا  دهند  ارایه  گلدانی 

افزایش یابد.
در پایان رییس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان چناران 
نگاه  در  کرد:  بیان  طرح  این  هزینه کرد  میزان  خصوص  در 
و  طبیعی  منابع  حوزه  در  حاکمیت  و  دولت  هزینه کرد  کلی 
سرمایه گذاری  بلکه  نمی گوییم  هزینه  عمال  را  سبز  فضای 
و  اقلیمی  مشکالت  و  اقلیم  تغییر  به  توجه  با  است. 
را  کشور  از  عمده ای  بخش  که  ریزگردها  مثل  پدیده هایی 
در مقاطعی از سال تحت تاثیر قرار می دهد، توجه کردن به 
موضوع منابع طبیعی عمال تسهیل زندگی مردم در درازمدت 
است، اگر با این دید نگاه کنیم هر میزان هزینه برای دولت 
زندگی  آسودگی  و  تسهیل  باعث  باید  است.  به صرفه  حتما 
مردم شویم و مخاطرات مردم در حوزه های منابع طبیعی و 

زیست محیطی را کاهش دهیم.

چانران و گلباهر  به نهضت 

جاهدی اکشت یک میلایرد درخت 

در سراسر کشور پیوستند

رییس اداره مانبع طبیعی و آبخیزداری شهرساتن اهی چانران و گلباهر گفت :

- شقایق تقوی رمضانی -
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ورزشــی

آای فوتابل چانران در اساتن

به اجیاگهی رسیده است؟

گفتگوی بی پرده و شافف اب دبیر هایت فوتابل شهرساتن چانران؛

اعزام 12 تیم به ماسباقت اساتنی و کشوری برای اولین ابر
- هدیه رجب نیا -

کالم تازه | آیا در تاریخ فوتبال شهرستان چناران، می توان گفت 
ورزشی  رشته  این  در  بنیادین  تغییرات  دادن  روی  شاهد  که 
بوده ایم، فوتبال در این شهرستان تا چه اندازه رشد کرده است 
فوتبال  جامعه  به  را  درخشانی  استعدادهای  توانسته  آیا  و 
استان و کشور معرفی نماید؟ چرا در شهر چناران، برخالف دیگر 
شهرهای همجوار، استادیوم ورزشی وجود ندارد و سئواالتی از 
و شفاف  بی پرده  گفتگویی  در  تا  داشت  برآن  را  ما  این دست 
از  را  با دبیر هیات فوتبال شهرستان چناران پاسخ سئواالتمان 
وی جویا شویم. محمد وطن دوست که هم اکنون 50 سال سن 
مشغول  فوتبال  به  شهر  خاکی  زمین های  در  نوجوانی  از  دارد 
را در قامت مربی و دبیر هیات  او  بوده و چند سالی است که 
با  تا  خواستم  او  از  می شناسند.  چناران  شهرستان  فوتبال 
و گفت  به گپ  او  با  را  نشریه کالم تازه ساعتی  دفتر  در  حضور 
با  گفتگوست.  این  حاصل  می خوانید  ادامه  در  آنچه  بپرداریم، 

باشید. ما همراه 
هیاتی  را  فوتبال  هیات  آیا  بگوئید  سئوال  اولین  عنوان  به 

چرا؟   می دانید،  موفق 
اداره  ریاست محترم  قربانیار،  آقای  از  باید تشکر کنم  ابتدا  در 
خویش  مدیریت  با  که  چناران  شهرستان  جوانان  و  ورزش 
هم چنین  و  نماید  متحول  را  شهرستان  این  ورزش  توانست 
فوتبال  هیات  رئیس  شاهچراغی،  آقای  حاج  از  می کنم  تشکر 
با  که  رضوی  خراسان  فوتبال  هیات  رئیسه  هیات  عضو  و 
در  است.  نموده  حرکت  بجلو  رو  چناران  فوتبال  مدیریت شان 
دکتر  آقایان  فوتبال  هیات  اعضای  از  می دانم  الزم  نیز  ادامه 
ابراهیمی،  رضا  بخشیان،  حمید  صداقت،  علیرضا  مظفری، 
تشکر  نیز  هیات  نائب رئیس  عاملی  خانم  و  مهدیزاده  عباس 
کنم که اگر موفقیتی در خصوص فوتبال شهرستان کسب شده 
در خصوص  عزیزان می باشد.  این  کلیه  است مرهون زحمات 
به  قادر  بخوبی  مردم  بگویم  باید  هم  سئوالتان  به  پاسخ 
تشخیص هستند و امیدوارم مردم و فوتبال دوستان در پایان 

این گفتگو بتوانند به جواب این سئوال شما برسند.
گالیه بسیاری از فوتبالیست ها این است که چرا شهرستان چناران 

دارای یک استادیوم ورزشی در شان ورزش این شهر نیست؟  
هیات فوتبال شهرستان چناران غیر استاندارد بودن این زمین 
را  متعددی  دالیل  که  می برد  رنج  هم  آن  از  و  دارد  قبول  را 
می توان برای آن نام برد و من در این جا به مهم ترین دلیل آن 
اشاره می کنم، متاسفانه در سال 74 بخش زیادی از زمین های 
مخصوصا  آن زمان،  تربیت بدنی  اداره  مالکیت  تحت  ورزشی 
زمین فوتبال، جهت بازگشایی خیابان بهشتی 15 به شهرداری 
چناران واگذار گردید که همین امر باعث غیر استاندارد شدن 
زمین چمن شد، هرچند این امر در قبل از سال 74 نیز مطرح 
گردیده  مواجه  آن زمان  وقت  مدیر  مخالفت  و  مقاومت  با  و 
خرداد   15 خیابان  بازگشایی  جهت  می دانیم  همه  اما  بود، 
شدن  کوچک  به  توجه  با  ولی  می گرفت،  صورت  باید  این کار 
قباِل  در  می بایست  دوره،  آن  وقت  مدیریت  فوتبال،  زمین 
ابعاد،  آن  با  هم  آن  چناران  شهرداری  به  شده  واگذار  زمین 
برای  زمین  هکتار  سه  تا  دو  تقاضای  تهاتر،  قالب  در  حداقل 
با  اکنون شاهد ورزشگاهی  تا  ایجاد استادیوم ورزشی می کرد 
استاندارد  چمن  زمین  دومیدانی،  پیست  هم چون  امکاناتی 

و... در چناران می بودیم. 
علی آبادی،   ،85 سال  در  که  کنم  اضافه  هم  را  مهم  نکته  این 
مدیرکل  افشین داوری  همراه  به  تربیت بدنی  سازمان  رئیس 

یکی  افتتاحیه  هنگام  در  خراسان  استان  تربیت بدنی  وقت 
ساخت  تقاضای  از  پس  چناران،  شهر  ورزشی  سالن های  از 
که  نمود  اعالم  بصراحت  شهر،  این  در  ورزشی  استادیوم  یک 
آماده  شود،  گذاشته  اختیار  در  زمین  هکتار  سه  یا  دو  "اگر 
پرداخت کلیه هزینه های ساخت این استادیوم در اسرع وقت 
می باشیم" و در کمال تاسف، مدیریت وقت اداره تربیت بدنی 
می توانست  داد  انجام  که  بی تدبیری  با   ،74 سال  در  چناران 
به  اهدایی  زمین  قبال  در  آمده  بدست  فرصت  بهترین  در 
را  استادیوم  این  ساخت  نیاز  مورد  زمین  چناران،  شهرداری 
فوتبال  اکنون هیات  تا  امر محقق نشد  این  نماید که  مطالبه 
در  منطقه  این  استعداد  با  بانوان  شرمنده  چناران  شهرستان 
زمینه فوتبال نباشد که جهت حضور در مسابقات لیگ استان 
به  نسبت  هم  االن  اگر  هرچند  کنند.  عزیمت  قوچان  شهر  به 
شود،  اقدام  استادیوم  ساخت  جهت  موردنیاز  زمین  واگذاری 
با توجه به پروژه های ورزشی نیمه کاره در سراسر کشور در اثر 
هم پیمانانش،  و  آمریکا  سوی  از  ظالمانه  تحریم های  اعمال 
و  ندارد  فعال  جدید  پروژه  شروع  برای  بودجه ای  دولت  دیگر 
در  داد  دست  از  زمین  نداشتن  بخاطر  را  طالیی  فرصت  یک 
از این  حالی که شهرستان های همجوار مثل قوچان، درگز و... 
فرصت نهایت استفاده را نمودند و هم اکنون دارای استادیوم 
تالش های  با  و  تفاسیر  این  همه  با  اما  می باشند.  ورزشی 
که  خوب  نسبتا  چمن  زمین  شاهد  هم اکنون  گرفته،  صورت 

نیازهای حداقلی جوانان شهر را برطرف نماید هستیم.
در  بانوان  نقش  به  که  دارند  اعتقاد  جامعه  در  افراد  از  بعضی 
حوزه ورزش توجه جدی نمی شود و بانوان همیشه در جامعه 
شهرستان  بانوان  سهم  شما  نظر  به  گرفته اند؛  قرار  غفلت  مورد 

چناران در فعالیت های ورزشی به چه میزان است؟
از همان سال های اول، مسئله حضور پررنگ بانوان در عرصه های 
موضوع  این  که  بود  زیادی  اهمیت  و  اولویت  دارای  ورزشی، 
به صورت جدی در دستور کار قرار گرفت و برای شروع کار بانوان، 
برگزار  چناران  در  بانوان  استانی  مسابقات  میزبانی   94 سال  در 
گردید که بعد از آن میزبانی، بانوان با محک توانمندیهای خود، 
در سال های بعد به مسابقات قهرمانی استان اعزام و موفق به 
کسب رتبه های اول تا سوم شدند و یک تیم نیز به لیگ دسته 
3 کشور اعزام گردید و از گروه خود به عنوان تیم دوم صعود و 
به لیگ دسته 2 کشور در شیراز راه یافت، در سال جاری نیز تیم 
فوتسال دختران نوجوان شهرستان به مسابقات قهرمانی استان 
اعزام شد که به مقام دومی این دوره از مسابقات دست یافت 
و به مسابقات دسته سه کشور اعزام گردید و طی این چندسال 
با تالش های صورت گرفته چندین بازیکن نیز به تیم های لیگ 
ابراهیم زاده  پری و عصمت  از جمله خانم ها  بانوان کشور  برتر 
پیوستند که جا دارد از خانم عاملی به عنوان مربی این بازیکنان 

تشکر و قدردانی نمود.
است؟  شده  اقدامی  هم  آقایان  فوتسال  و  فوتبال  زمینه  در 

بطوریکه هم اکنون بازیکنی در سطح لیگ برتر توپ بزند؟
بله، در سال نود و یک برای اولین بار چناران در لیگ نونهاالن 
کشور  قهرمانی  مسابقات  به  و  گردید  قهرمان  استان  فوتسال 
نتایج  کسب  به  موفق  که  شد  اعزام  کالردشت  شهرستان  در 
به بعد تیم های فوتسالیست چنارانی  آن  از  نیز گردید،  خوبی 
حرف  استان  در  بزرگ سال  هم چنین  و  پایه  سنی  رده های  در 

برای گفتن دارند.  
و اما در خصوص حضور بازیکنان در سطح اول کشور، شاهد 

در  فوتسال  رشته  در  برتر کشور  لیگ  در  حضور سعید سروری 
سال های متمادی هستیم که وی چند بار هم به اردوی تیم ملی 
با بازی در مقابل تیم ملی امید روسیه موفق  دعوت گردید و 
حمید  سال جاری  در  و  نبود  کار  پایاِن  این  شد،  نیز  گلزنی  به 
بخشیان به عنوان مربی و صالح خوش اندام و امیر محمدرشد 
به عنوان بازیکن در مسابقات لیگ برتر کشور حضور داشتند و 
در فوتبال نیز صادق رضوانی و طاها پورمحمد در رده نونهاالن 

در سطح لیگ برتر کشور بازی نمودند.
 آیا در زمینه داوری نیز چهره ای از چناران به جامعه داوری کشور 

معرفی شد؟ 
در همان ابتدا با درخواست برگزاری یک دوره کالس آموزش 
سراسر  و  چناران  از  داور   24 میزبان  فدراسیون،  از  داوری 
جمله  از  چناران  داوران  تمامی  خوشبختانه  که  بودیم  استان 
باقری  غالمرضا  ابراهیمی،  امیر  سارخانی،  جواد  حمیداکبری، 
و جواد اصغرزاده دستاورد برگزاری آن دوره از کالس ها هستند 
است  بذکر  الزم  زده اند،  سوت  استان  مختلف  لیگ های  در  و 
جواد  و  باقری  غالمرضا  ابراهیمی،  امیر  نیز  اکنون  هم  که 
اصغرزاده با حضور در کالس های ارتقای داوری، به عنوان "داور 
از چناران در مسابقات مختلف  درجه یک" و "یک کوپل داوری" 

استان به امر داوری مشغول می باشند. 
بنام چناران،  که  همچنین علی حجی زاده چند سالی می باشد 
مهدی زاده  عباس  و  می زند  کشور سوت  فوتسال  برتر  لیگ  در 
لیگ دسته یک  در  داوران چناران می باشد  کمیته  که مسئول 

کشور سوت می زند.
چه  فوتبال  هیات  سال جاری،  در  بگذریم  که  این ها  همه  از 

فعالیت هایی داشته است؟
از ابتدای سال  1401 تاکنون و با شروع کالس های اوقات فراغت 
و مدارس فوتبال و فوتسال حدود 1200 نو آموز در رده های سنی 
مختلف جذب و با شروع مسابقات استانی برای اولین بار 12 تیم 
به مسابقات استانی و کشوری اعزام شد که این خود یک رکورد 
تیم  نیز  در همین سال  گذشته محسوب می شود.  سالیان  طی 
فوتبال بزرگسال به لیگ برتر استان راه پیدا کرد که می بایست از 

مدیریت این تیم آقایان رستم زاده و حسینی مقدم تشکر کرد.
یکی  استانی  مسابقات  در  فوتبال  نوجوانان  تیم  قهرمانی  نائب 
پیوستن  و  شد  کسب  سال  این  در  که  بود  افتخاراتی  از  دیگر 
چندین بازیکن فوتبال و فوتسال به مسابقات لیگ برتری کشور 
شوق و امید را به جامعه فوتبال شهرستان تزریق نمود. هم چنین 
به عنوان  هم  کشور   3 دسته  مسابقات  به  بانوان  تیم  اعزام  از 

شاخص ترین فعالیت تیمی در این سال می توان اشاره کرد.
به  می توان  سال جاری،  طی  گرفته  صورت  فعالیت های  دیگر  از 
میزبانی 51 مسابقه فوتبال و فوتسال در شهر چناران و 100 بازی 

خارج از خانه اشاره نمود.
 و اما کالم آخر ...

به خصوص  مسئولین  همه  زحمات  از  می دانم  الزم  پایان  در 
نیروی  و  فرماندار  امام جمعه،  مردم شریف شهرستان ،  نماینده 
محترم انتظامی که با حمایت های خویش باعث رشد و شکوفایی 
این رشته ورزشی شدند تشکر نمایم و گالیه ای نیز داشته باشم 
از بعضی ارگان هایی که به گفته خودشان در این چند سال اخیر 
ورزش را تحریم نموده و آنطوری که می بایست حمایت کافی را 
انجام ندادند، ولی بدانند که با توجه به کاستی های موجود، به 
شکر خدا همه رشته های ورزشی در این چند سال اخیر جهش 

مطلوبی را تجربه نموده است.
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گـــزارش

دادساتن عمومی و انقالب شهرساتن گلباهر تشریح کرد:

کالم تازه | امام جمعه گلبهار در آیین پیوستن گلبهار به پویش 
طرح کاشت یک میلیارد درخت در کشور تصریح کرد: اسالم به 
موضوع درختکاری توجه ویژه ای دارد و گواه این امر روایتی از 
پیامبر مکرم اسالم )ص( است که در آن برای کسی که درختی 
می کارد و تا زمان میوه از آن مراقبت می کند به تعداد میوه های 

درخت حسنه و ثواب ثبت می شود.
حجت االسالم جواد غالمی افزود: دین اسالم یک دین یک طرفه 
اجتماعی  مسائل  به  که  همان گونه  حقیقت  در  و  نمی باشد 
این  و  دارد  توجه  طبیعت  به  دیگر  سوی  از  می دهد،  اهمیت 

هندسه اسالم است.

برای  شهرستان،  سبز  فضای  بزرگ ترین  از  بهره برداری  امکان 
عموم مردم و مسافران فراهم شود

غالمی خاطرنشان کرد: توقع من این است که در این بزرگ ترین 
و  مردم  عموم  برای  بهره برداری  امکان  شهرستان،  سبز  فضای 
پیوند  رضوی  زائران  با  شهر  فضای  تا  شود  فراهم  مسافران 

بیشتری داشته باشد.
امام جمعه گلبهار گفت: برنامه ریزی هایی برای میزبانی از زائران 

موردتوجه  فضا  این  از  بهره برداری  امیدواریم  که  است  شده 
بیشتری قرار بگیرد.

این شهر  در  را  رضوی  زائر  به  فرهنگ خدمت  باید  گفت:  وی 
شهر  به عنوان  را  گلبهاری ها  تا  نمود  تبدیل  جمعی  هویت  به 

خادم الرضایی ها، در سطح کشور بشناسند.
امام جمعه گلبهار همچنین افزود: هم زمان با بهار طبیعت، بهار 
انسان سازی  فرصت  این  از  باید  که  داریم  پیش رو  را  رمضان 

نهایت استفاده را نمود.
ارتقای رتبه شهرداری گلبهار، جای تقدیر و تشکر دارد

غالمی در پایان با اشاره به ارتقای رتبه شهرداری گلبهار گفت: 
رتبه در واقع حاصل زحمات و تالش های شهردار،  ارتقای  این 
این  که  است  شهر  این  اجرایی  دستگاه های  و  شهر  شورای 
این  برای  خوبی  اتفاقات  روی دادن  موجب  می تواند  موضوع 
شهر باشد و جای تقدیر و تشکر از تمامی عزیزان دخیل در این 

امر می باشد.
درختان مثمر، بهترین فرصت برای زیباسازی منطقه

محمدرضا حاجی زاده، فرماندار گلبهار در ادامه این آیین گفت: 

به جهت کاهش مصرف آب و زیباسازی هر چه بیشتر ورودی 
گلبهار از درختان مثمر استفاده کنیم.

ایران  اینکه درختان کاج با شرایط آب وهوایی  از  انتقاد  با  وی 
مناسب نیست تأکید کرد: می توانیم از درختان عناب یا ایجاد 
کمک  و  می کند  مصرف  کمتری  آب  که  ببریم  بهره  توتستان 

شایانی به زیباسازی ورودی شهر می نماید.
بزودی  نظارتی  دوربین های  و  برطرف  روشنایی  عدم  معضل 

نصب خواهد شد
فرماندار گلبهار خاطرنشان کرد: معضل عدم روشنایی این فضا 
هم  را  نظارتی  دوربین های  تأمین  شورای  نظر  با  و  برطرف  را 
به زودی نصب خواهد شد تا بحث تأمین امنیت به صورت کامل 

محقق شود.
وی تأکید کرد: نگهداشت و مراقبت از درختان صد برابر مهتر از 
کاشت خود درخت است که باید برای این موضوع تمهیدات 

الزم را اندیشید.
جنگلی  منطقه  این  آبیاری  بحث  به   اشاره  با  حاجی زاده 
شورای  حمایت  و  گلبهار  شهردار  همت  با  کرد  خاطرنشان 
استفاده  حال  در  قطره ای  آبیاری  سیستم  شهر  این  اسالمی 
انجام   با  که  باشیم  درختانی شاداب  امیدواریم شاهد  و  است 
ایجاد  مسافران  برای  دلنشین  فضای  مناسب  نورپردازی های 

نماییم. 
طرح پارک ملل در مرحله تدوین

فرماندار شهرستان گلبهار تصریح کرد: در حال تدوین طرح پارک 
ملل با همیاری و همفکری شهردار، شورای شهر و دستگاه های 
متولی گلبهار هستیم که طی چند روز آتی در جلسه مدیران کل 
میراث فرهنگی کشور در مشهدالرضا این طرح را مطرح و آن را 

تصویب نماییم.
حاجی زاده تأکید کرد: امسال تمهیدات ویژه ای برای میزبانی از 
زائران رضوی در نظر گرفتیم و در این راستا سازه ای را تکمیل 
و در اختیار دهیاران قرار داده ایم تا خدمات رفاهی مناسب و 

یکی از ویژگی اهی مدیر انقالبی،یکی از ویژگی اهی مدیر انقالبی،

تالش برای رفع نواقصتالش برای رفع نواقص

دوشــنبه اپنزدهم اســفند امه بود که اپرک جنگلی ورودی شــهر گلباهر اشهد برگزاری آئین رونامیی از طرح پالک کوبی درخاتن ســطح شهر و پیوستن به پویش اکشت یک میلایرد 

درخت در کشــور، اب حضور جمعی از مســئولین و مردم این شــهر بود. طرحی که به گفته راضپور، مســئول فاضی سبز شهرداری گلباهر، در آن 2 هزار پالک اصله درخت، آامده اسزی 

شــده که ابید در اقلب نرم افزار اجمع ثبت و عملایتی گردد. راضپور در گفتگو اب کالم اتزه، میزان هزینه اختاصص ایفته جهت پیوســتن شــهر گلباهر به نهضت پویش اکشــت یک 

میلایرد درخت کشــور را 8 میلایرد رایل عنوان کرد و گفت که بر ااسس آیین انمه حفظ و گســترش فاضی ســبز، هراسله 20 درصد از بودجه ابید به این موضوع اختاصص ایبد که 

مصوبه  8 میلایردرایلی شــورای شهر گلباهر در همین راسات می ابشد. 

- حمیدرضا جعفری -
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گـــزارش

صنایع دستی منطقه را به زائران ارائه دهند.
 وی در ادامه تأکید کرد: برای آشنایی بیشتر مسافران و زائران 
رضوی دو کتابچه به نام گلبهار در یک نگاه  تهیه شده است که 
در آن ها تالش شده است اطالعات تکمیلی در مورد شهرستان 
باب الرضا خدمات موردنیاز  در  تا  ارائه شود  به مسافران  گلبهار 

خود را دریافت کنند.
کسب رتبه اول در زمینه اشتغال در استان

اشتغال  اهمیت موضوع  به  اشاره  با  گلبهار  فرماندار شهرستان 
با تالش دستگاه های متولی، بین 33 شهرستان استان  گفت: 
خراسان رضوی موفق به کسب رتبه اول در این زمینه شدیم و 

تعهد 174 درصدی را محقق نمودیم.
گلبهار  مردم شهرستان  به  کرد:  تصریح  ادامه  در  وی همچنین 
از حالت خوابگاهی خارج  تعهد داده بودیم که این شهرستان 
شود که در این زمینه  طرح های خوبی برای سرمایه گذاری وجود 

دارد که در زمان مناسب به مردم اطالع رسانی می شود.
هم اندیشی  و  همراهی  همسویی،  از  پایان  در  حاجی زاده 
دستگاه های اجرایی در شهرستان گلبهار تشکر کرد و گفت: این 
همراهی در منطقه در واقع زبانزد استان است که امیدواریم این 
وفاق بیشتر شود تا شاهد ارائه خدمات بهتر برای مردم باشیم.

دادستان، مسئول حفظ و صیانت حقوق عامه

دادستان عمومی و انقالب شهرستان گلبهار نیز تأکید کرد: در 
راستای ماده 2  قانون حفظ و گسترش فضای سبز، شهرداری ها 
مکلف اند ظرف مدت یک سال، درختان فضای سبز را به جهت 
این  که  نماید  پالک کوبی  آن ها  بی رویه  قطع  از  جلوگیری 
موضوع از شهرداری گلبهار درخواست شده است.وی در ادامه 
با اشاره به اینکه حفظ و گسترش فضای سبز هم از مصادیق 
قانون   ۱۵۶ اصل  طبق  دادستان  افزود:  است  عامه  بارز حقوق 
اساسی و  ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری، مسئول حفظ و 
صیانت حقوق عامه است و بر اساس مشکالت مطرح شده در 
این زمینه، موجب شد تا به عنوان مدعی العموم در این موضوع 

ورود نمایم و این مشکالت به شهرداری منعکس شده است.
دادستان شهرستان گلبهار با بیان اینکه این شهرستان در واقع 
امیدواریم جنگل ورودی این  باب الرضا می باشد، تصریح کرد: 
شهر فضای مناسبی برای تفرج و استراحت زائران حرم رضوی 
شود و با استفاده از این فضا بتوانیم به خوبی این شهرستان 

را معرفی کنیم.
شهر  این  ورودی  جنگل  تحقق  برای  گفت:  ادامه  در  علیزاده 
و  شد  خواهد  انجام  کامل  به طور  قضایی  حمایت های 

دستگاه های متولی امر باید به نحو احسن وظایف محوله خود 
را انجام دهند.

باید از زحمات شهردار و شورای شهر تشکر نمود
این که  بیان  با  گلبهار  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادستان 
قطع  از  جلوگیری  جهت  به  سبز  فضای  درختان  "پالک کوبی 
کرد:  تصریح  است"  کاری  ضرورت  یک  آن ها  بی رویه ی 
شناسنامه دار کردن درختان در قالب طرح پالک کوبی در واقع 
شورای  و  شهردار  زحمات  از  باید  که  است  خوبی  رویداد  یک 

شهر در این راستا تشکر نمود.
شهردار گلبهار، پیگیر و همگام با دغدغه های دستگاه قضایی

یک  گلبهار  شهردار  خوشبختانه  کرد:  بیان  همچنین  علیزاده 
شخصیت پیگیر دارد که به صورت فعال همگام با دغدغه های 
دستگاه قضایی به مسائل ورود می کند و دراسرع وقت موضوع 

را به نتیجه نهایی می رساند.
وی با تأکید بر اینکه با انجام کارهای نمایشی شدیدًا مخالف 
است، افزود: شهرداری و شورای شهر برای پالک کوبی درختان 
باید دراسرع وقت یک بازه زمانی را اعالم کنند تا شاهد انجام 

سریع تر این موضوع باشیم.
از مطالبات مردمی  اینکه فضای سبز یکی  به  با اشاره  علیزاده 
مطالبات  و  دغدغه ها  از  یکی  سبز  فضای  وجود  گفت:  است 
جنگل  این  از  بهره وری  امکان  داریم  انتظار  می باشد،  مردمی 
برای  مناسب  فضای  این  از  و  شود  محقق  عمومی  به صورت 

استقبال نوروزی استفاده شود.
ساماندهی سگ های ولگرد، یک مطالبه عمومی

از  دیگر  کرد: یکی  ادامه تصریح  در  گلبهار  دادستان شهرستان 
مطالبه های مهم عمومی ساماندهی سگ های ولگرد است که 
بازه  در  که  است  شده  برگزار  متعددی  جلسات  مورد  این  در 
مردم  اطالع  به  و  می شود  مشخص  نتیجه  مناسب  زمانی 

می رسد.
علیزاده همچنین به موضوع پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد 
تأمین،  در شورای  وقوع جرم  از  بهتر  پیشگیری  برای  گفت:  و 
از موضوعات  را دنبال می کنیم که یکی  بحث پایش تصویری 
این  در  شهرداری  همکاری  با  که  است  شورا  جلسات  در  مهم 
موارد  بقیه  پیگیر  و  است  داده  روی  خوبی  اتفاقات  راستا 

هستیم. 
یکی از ویژگی های مدیر انقالبی، تالش برای رفع نواقص

دادستان عمومی و انقالب شهرستان گلبهار تأکید کرد: یکی از 
ویژگی های مدیر فعال و انقالبی این است که در صورت وجود 
نواقص در کار با تذکر مقامات مسئول تمام تالش خود را برای 
رفع آن نواقص انجام می دهد که خوشبختانه شهردار گلبهار به 
این ویژگی اخالقی مزین می باشد و در حال پیگیری موضوعات 
است که در زمان حصول نتیجه به مردم اطالع رسانی می شود.
معطوف  تالش مان  تمام  قضایی  دستگاه  در  کرد:  تصریح  وی 
می باشد  عامه  حقوق  احیا  و  عمومی  نارضایتی های  رفع  به 
تمام  راستا  این  در  و  شود  محقق  مسئولین  وعده های  تا 

حمایت های قضایی صورت می گیرد.
تا مشکالت  از آحاد مردم می خواهیم  علیزاده در پایان گفت: 
و نواقص را با مدعی العموم در جریان بگذارند تا برای رفع این 
مشکالت و نواقص اقدامات مقتضی صورت بگیرد و با انتقاد 

سازنده شاهد بهبود ارائه خدمات باشیم.
ورود  "از  این که  بیان  با  مراسم  این  ادامه  در  گلبهار  شهردار 

می کنیم"  استقبال  جنگل  موضوع  به  زیست  محیط  فعاالن 
تاکید کرد: جلسات کارشناسی متعددی با حضور فعاالن محیط 

زیست داشتیم و نظرات آن ها را نیز جویا شدیم.
مسئوالن شهرستان امکان هیچ گونه دخل و تصرفی در کاربری 

ندارند زمین 

افراد  از  برخی  متاسفانه  گفت:  تاسف  ابراز  با  گلبهار  شهردار 
قابل  اصال  موضوع  این  که  هستند  جنگل"  "مافیای  مدعی 

توجیه نیست و چنین موضوعی حقیقت ندارد. 
تاکید کرد: بعضی ها مدعی هستند که بعدها در نظر  اصغری 
است که این جنگل تغییر کاربری پیدا کند ولی در مقابل مقام 
به  متعلق  ملک  این  می کنم  اعالم  شهرستان  این  دادستانی 
در  باید  زمین ها  این گونه  کاربری  تغییر  برای  و  است  دولت 
کمیسیون ماده 5 استان که عالی ترین شورا در این رابطه است 
تصمیم گیری شود و مسئوالن شهرستان امکان هیچ گونه دخل 

و تصرفی در کاربری زمین ندارند. 
ارتقای رتبه شهرداری، مسیری برای خدمات بیشتر به مردم

زمان  در  عده ای  متاسفانه  کرد:  تاکید  گلبهار همچنین  شهردار 
آیین رونمایی ارتقای درجه شهرداری در ماه پیش مدعی شدند 
حقوق  رفتن  باال  برای  واقع  در  شهرداری،  رتبه  ارتقا  این  که 
ارتقای  که  کردند  فراموش  را  موضوع  این  ولی  است  شهردار 
امکانات و خدمات بیشتر  رتبه شهرداری منجر به راهی شدن 
به مردم و همچنین موجب تغییر چارت اداری در جهت ارائه 

خدمات بهتر به شهروندان می شود. 
نیروهای  با احتساب  باید  تاکید کرد: شهرداری گلبهار  اصغری 
متاسفانه  که  باشد  داشته  کارشناس   120 از  بیش  آتش نشانی 
هم اکنون با احتساب نیروهای آتش نشانی فقط 67 کارشناس 

دارد. 
گذر از درختان غیر مثمر به درختان مقاوم

شهردار گلبهار با بیان اینکه در کمترین زمان ممکن کلیه درختان 
شهر پالک گذاری خواهد شد، خاطر نشان کرد: رویکرد ما در 
از درختان غیرمثمر به درختانی هستیم  انتخاب درختان، گذر 

که مقاومت باالیی نسبت به خشک سالی داشته باشند. 
توسط  شده  انجام  زحمات  از  کرد:  تصریح  اصغری  علیرضا 
دوستان و همکاران مان برای ارائه این خدمت تشکر می کنم و 

این خدمت ادامه دار خواهد بود. 
این  درخت،  اصله  هزار   15 کاشت  با  گفت:  پایان  در  اصغری 
شهرستان به پویش کاشت یک میلیارد اصله درخت در کشور 

خواهد پیوست.
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برای  | هر ساله تقاضای مردم  تازه  کالم 
پیدا  افزایش  ضروری  مایحتاج  خرید 
می کند و نیاز به ورود دستگاه های متولی 
بازار وجود  بر  امر جهت کنترل و نظارت 
شهرستان ها  معدن  صنعت  اداره  دارد. 
با  که  می باشد  دستگاه ها  این  از  یکی 
سوء  مانع  قیمت ها  بر  نظارت  و  کنترل 
با  هم چنین  می شوند.  استفاده گران 
برگزاری جشنوارهای فصلی در زمان های 
به  را  مردم  ضروری  مایحتاج  مناسب 

قیمت مناسب توزیع می کنند.
رئیس  تازه،  کالم  خبرنگار  گزارش  به 
چناران  شهرستان  معدن  صنعت  اداره 
مقابله  برای  بازار  بر  نظارت  درخصوص 
نظارتی  طرح  گفت:  گران فروشی  با 
نوروز از ۱۰ اسفندماه تا پایان ماه مبارک 
که  طرحی  یافت؛  خواهد  ادامه  رمضان 
با هماهنگی اداره صنعت و معدن، اتاق 

اصناق و اتحادیه ها برگزار می شود.
مردم  کرد:  اظهار  مقدم  محمدرضا 
می توانند گزارشات خودشان را با سامانه 
۱۲۴ و یا سامانه پیامکی ۳۰۰۰۸۲۴ اعالم 
کنند تا در اسرع وقت توسط اعضای اتاق 

اصناف رسیدگی شود.
کاالهای  فروشندگان  از  گفت:  مقدم 
پرمصرف خواسته شده که نسبت به درج 

شهروندان  اگر  و  نمایند  اقدام  نرخ نامه 
داشتند  حضوری  و  تلفنی  شکایت های 

کمتر از ۲۴ ساعت رسیدگی می  شود.
در  عید  ویژه  جشنواره  کرد:  اظهار  وی 
تنظیم  کاالهای  مستقیم  عرضه  راستای 
که شکر،  آغاز می گردد  اسفند   ۲۰ از  بازار 
برنج و گوشت منجمد به قیمت فروش 
عمده با ۱۵ درصد زیر قیمت بازار توزیع 

می شود.
بازار  سطح  در  کاال  کمبود  گفت:  وی 
قیمت  افزایش  باعث  تورم  نداریم. 
با  داریم  سعی  که  شده  کاال ها  برخی 
مردم  اگر  کنیم،  برخورد  گران فروشی 
قاچاق  و  احتکار  علت  به  را  انباری 
 ۱۲۴ سامانه  به  حتما  کردند  مشاهده 

نمایند. گزارش 
صنعت،  اداره  رئیس  ادامه  در  هم چنین 
در  گلبهار  شهرستان  تجارت  و  معدن 
با  مقابله  برای  بازار  بر  نظارت  خصوص 
مشترک  گشت های  گفت:  گران فروشی 
مرتبط  مسئولین  با  گلبهار  صمت  اداره 
برگزار  ثابت  بطور  هفته،  روز  دو  در  را 

می کنیم.
هیچ  گفت:  نیک  میرزائی  مهدی 
در  اساسی  اقالم  خصوص  در  کمبودی 
هم اکنون  نداریم.  گلبهار  شهرستان 

در  کشاورزی  جهاد  توسط  قرمز  گوشت 
توزیع می باشد. طرح  در حال  سه مرکز 
 ۲۰ در  عید  فوق العاده  فروش  جشنواره 
از  منتخب  فروشگاه های  در  شهر  نقطه 
است  قرار  که  خورده  کلید  گذشته  روز 
اقالم اساسی را به قیمت بازار دهند. از 
فروشگاه های  تعیین  با  اسفند   ۱۶ و   ۱۵
و  می کنیم  آغاز  را  طرح  منتخب، 

می نماییم. اطالع رسانی 
با  مبارزه  داد:  ادامه  نیک  میرزائی 
بدون  و  پروانه  بدون  صنفی  واحدهای 
که  داریم  کار  دستور  در  را  قیمت  درج 
واحدهای  با  ویژه ای  کارگروه  قالب  در 
بدون پروانه و بدون درج قیمت برخورد 
و  پروانه  صدور  به  نسبت  تا  می نماییم 

درج قیمت اقدام کنند.
از اهداف عمده  اینکه "یکی  با بیان  وی 
اداره صنعت و معدن، افزایش اشتغال و 
کاهش  فساد  تا  هست  بیکاری  کاهش 
باعث  سرمایه  جذب  کرد:  اظهار  یابد" 
و  اشتغال  افزایش  بیکاری،  کاهش 
فرزندآوری می شود و طی سال گذشته با 
ایجاد اشتغال برای ۴۵۵ نفر، شهرستان 
گلبهار موفق به کسب رتبه یک اشتغال در 

سطح استان شد.

طبیعت درخشان این شهرستان ها و چشم اندازهای زیبا بهاری، 
همواره بازدید کنندگان زیادی را به سوی خود جذب می کند. این 
شهرستان ها با تمدن های باستانی خود، میراثی فرهنگی و تاریخی 
غنی دارند که می توان از آن ها در نوروز سال ۱۴۰۲ هجری شمسی 

دیدن کرد.
و  بازنگری  برای  است  فرصتی  نوروز  که  گفت  باید  پایان،  در 
برنامه ریزی برای سال جدید. باید با امید به آینده و با اعتماد به 
نفس به سوی آینده روشن و پر امید حرکت کنیم. بیایید از این 
نوروز به عنوان شروعی جدید برای رسیدن به اهداف بزرگ ترمان 
استفاده کنیم و با همدلی و هم راهی به سوی یک ایران بهتر و 

موفق تر در سال جدید پیش برویم.

مصنوعی  هوش  توسط  شماست  روی  پیش  که  مقاله ای 
ChatGPT نوشته شده است.

از  بسیاری  و  ایران  در  نو  سال  جشن  عنوان  به  نوروز، 
خوشبختی  و  شادی  با  همیشه  همسایه،  کشورهای 
و شکوفایی طبیعت،  بهار  رسیدن  با  است.  بوده  همراه 
هستند  زندگی  از  جدید  فصل  یک  شروع  فکر  به  همه 
در  کردن یک فصل جدید  برای شروع  را  این فرصت  و 
امسال  می کنند.  قلمداد  حرفه ای شان  و  زندگی شخصی 
نیز با نزدیک شدن به نوروز، بسیاری از مردم کشورمان 

با امید و انرژی بیشتری به آینده نگاه می کنند.
و  گذشته  سال  می دانیم،  همه  ما  که  همانطور  البته، 
ویروس  شیوع  دلیل  به  اخیر،  ماه  چند  این  بخصوص 
و  مردم  از  بسیاری  اقتصادی،  تحریم های  نیز  و  کرونا 
کسب وکارهای کشور با مشکالت بسیاری مواجه شده اند. 
در  گلبهار  و  چناران  مانند  شهرستان هایی  میان،  این  در 
استان خراسان رضوی، که به دلیل مشکالت اقتصادی و 
کمبود آب و خشکسالی، کاستی هایی را احساس می کنند، 
امیدوارکننده است که در سال نو و با رویکردی دقیق تر و 
به  بخشیدن  رونق  و  آبی  منابع  مدیریت  به  یافته  بهبود 
بتواند  نیز  مناطق  این  مشکالت  محلی،  کسب وکارهای 

بهبود یابد.
برای نوروز امسال، می توان امیدوار بود که با همبستگی 
شیوع  با  مقابله  در  دولت  و  مردم  میان  که  تعاملی  و 
ویروس کرونا شکل گرفت، ایران می تواند به سالی پر از 
در  مردم  اینکه  بگوید.  آمدید  خوش  شادی  و  پیشرفت 
دستورالعمل های  به  پایبندی  و  شجاعت  با  دولت  کنار 
بهداشتی عمل کردند و در مقابل هرگونه سوءاستفاده و 
افراط در این زمینه ایستادگی کردند، نشان می دهد که 
کرونا  ویروس  شیوع  بیشتر  هرچه  مقابل  در  می توانیم 

کنیم. مقابله 
در ضمن، نوروز با شادی و شعف مردم روزهای خوبی را 
ارمغان می آورد. در استان خراسان رضوی،  به  برای خود 
شهرستان هایی مانند چناران و گلبهار به عید نوروز و بهار 
برای  خوبی  روزگار  از  آنجا  مردم  و  می گویند  آمد  خوش 
شهرستان ها  این  درخشان  طبیعت  می دهند.  نوید  خود 
کنندگان  بازدید  همواره  بهاری،  زیبا  چشم اندازهای  و 
شهرستان ها  این  می کند.  جذب  خود  سوی  به  را  زیادی 
تاریخی  و  فرهنگی  میراثی  خود،  باستانی  تمدن های  با 
غنی دارند که می توان از آن ها در نوروز سال ۱۴۰۲ هجری 

شمسی دیدن کرد.
در پایان، باید گفت که نوروز فرصتی است برای بازنگری 
و برنامه ریزی برای سال جدید. باید با امید به آینده و با 
امید حرکت  پر  و  روشن  آینده  به سوی  نفس  به  اعتماد 
برای  جدید  شروعی  عنوان  به  نوروز  این  از  بیایید  کنیم. 
رسیدن به اهداف بزرگ ترمان استفاده کنیم و با همدلی و 
هم راهی به سوی یک ایران بهتر و موفق تر در سال جدید 

پیش برویم.

میرزایی نیک، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان گلبهار در خصوص نظارت بر بازار برای مقابله با گران فروشی 
گفت: گشت های مشترک اداره صمت گلبهار با مسئولین مرتبط را در دو روز هفته، بطور ثابت برگزار می کنیم.

مقالــه
ناظرت بر ابزار چانران و گلباهر

برای ماقبله اب گران فروشی
نوروز 1402

فرصتی برای شروع دوابره

- امیر رستمی -
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مدیر موسسه خیریه عطر خدا درگفت و گوی 
اختصاصی با کالم تازه به مناسبت روز جهانی 
حمایت های  و  انگیزه  داشتن  کرد:  اظهار  زن 
کلید  اجتماعی،  فعالیت های  از  همسرم 

واژه های موفقیت من می باشد.
فعالیتی  انجام  در  انگیزه  زمانی که  افزود:  وی 
باشد، تحقق آن سریع تر و بهتر صورت می گیرد 
مضاعف  انرژی  داشتن  موجب  امر  همین  و 
بر  که  کارهایی  در  انگیزه  داشتن  و  می گردد 

اساس عالقه است بیشتر می شود.
از ارسال مایحتاج تا درمان در مناطق کم برخوردار 
اکبریان با اشاره به این که موسسه ی عطر خدا 
شد،  تاسیس  فرهنگیان  از  جمعی  همت  با 
همکاران  کمک  به   96 سال  در  کرد:  تصریح 
فرهنگی خود در تالش بودیم که موادغذایی و 
ملزومات تحصیلی را برای دانش آموزان مناطق 
دور دست و کم برخوردار روستاهای شهرستان 
اقدام  این  انجام  چناران برسانیم و در جریان 
تعدادی  می توانیم  که  شدیم  متوجه  فرهنگی 
از کودکان بیماری که در فرآیند تحصیلی دچار 
درمانی  پوشش  تحت  را  بودند  شده  وقفه 
خوبی  اقدامات  نیز  راستا  این  در  که  بدهیم 

انجام شده است.
موسسه   99 سال  از  کرد:  تاکید  ادامه  در  وی 
عطر خدا درمان افراد بزرگسال را در برنامه کاری 
خود قرار داد که به لطف خیرین و مدد الهی، 
امروز بیش از 2 هزار بیمار در سطح شهرستان 
خدمات درمانی،  پوشش  تحت  چناران 
آزمایشگاهی، سی تی اسکن و هم چنین تامین 

داروها و موادغذایی خاص قرار دارند.
نقش کلیدی بانوان در فعالیت های اجتماعی

علت  را  خیرین  و  دوستان  همراهی  اکبریان، 
گفت:  و  دانست  خدا  عطر  موسسه  موفقیت 
حمایت  برای  خیرین  و  دوستان  همراهی 
بیماران تحت پوشش این موسسه علت اصلی 

موفقیت در فعالیت ها می باشد.
از  تقدیر  با  خدا  عطر  خیریه  موسسه  مدیر 
در  بانوان  قدرتمند  اجتماعی  فعالیت های 
چناران  شهرستان  ویژه  به  جامعه  سطح 
در  کلیدی  نقش  بانوان  خوشبختانه  گفت: 
این  و  دارند  جامعه  اجتماعی  فعالیت های 
موضوع در سطح شهرستان چناران به وضوح 

قابل مشاهده می باشد.
اعتیاد، بزرگ ترین معضل

ویژه  به  جامعه  امروز  دغدغه  مهم ترین  وی 
را  موسسه  این  پوشش  تحت  مددجویان 
معضل اعتیاد دانست و گفت: متاسفانه اعتیاد 
امروزه در سطح جامعه به یک دغدغه اجتماعی 
تبدیل شده است و باید برای برون رفت از این 
برنامه ریزی های  متولی  دستگاه های  دغدغه 

مناسب را انجام دهند.

اکبریان هم چنین تاکید کرد: با بروز اعتیاد، در 
واقع آرامش خانواده ها تحت تاثیر قرار می گیرد و 
این موضوع تاثیر مخربی بر فرزندان و همسران 

خانواده های درگیر اعتیاد ایجاد می نماید.
مدیر موسسه خیریه عطر خدا با ابراز امیدواری 
نسبت به روزی که کودکان کمتری با بیماری 
از  یکی  کرد:  اظهار  کنند  نرم  پنجه  و  دست 
برسد  روزی  که  است  این  من  قلبی  آرزوهای 
بیماری  به  کمتری  کودکان  باشیم  شاهد  که 
مبتال می شوند و نیاز به حمایت  دستگاه های 

حمایتی نداشته باشند.
کمک خیرین در بهبود بیماران

وی با بیان اینکه "با پیگیری ها و حمایت های 
بهبود  شاهد  خیرین  سوی  از  گرفته  صورت 
بودیم"  موسسه  این  پوشش  تحت  بیمار   5
با بهبود این 5 بیمار در واقع یک  تاکید کرد: 
انرژی مضاعف به مجموعه برای ارائه خدمات 
بیشتر تزریق شد و در ماه اخیر به دلیل همین 
خیرین صورت حساب های  حمایت های خوب 
دارویِی بیماران تحت پوشش این موسسه با 

توجه به نوسانات شدید ارزی پرداخت شد.
به  اشاره  با  خدا  عطر  خیریه  موسسه  مدیر 
تحت پوشش بودن بیش از 400 زن سرپرست 
از  یکی  افزود:  موسسه  این  توسط  خانوار 
برنامه های موسسه در آینده، ایجاد اشتغال و 
بانوان سرپرست خانوار تحت  برای  کارآفرینی 
پوشش می باشد و با ایجاد اشتغال برای این 
بانوان می توانیم فضای اقتصادی خوبی برای 

این خانوارها ایجاد نماییم.
عدم وجود مرکز توانبخشی جسمی و حرکتی

توانبخشی  مرکز  نبود  از  انتقاد  با  اکبریان 
کرد:  اظهار  معلولین  برای  حرکتی  و  جسمی 
توانبخشی  مرکز  چناران  شهرستان  متاسفانه 
جسمی و حرکتی برای معلولین ندارد که این 
موضوع برای خانواده این معلولین مشکالتی 
معلولین  این  که  چرا  است،  نموده  ایجاد  را 
این گونه  خدمات  از  بار   4 یا   3 هفته ای  باید 
این  نبود  خاطر  به  که  نمایند  استفاده  مراکز 
قوچان  یا  مشهد  به  مراجعه  به  مجبور  مرکز 
هستند و این درحالی است که شهرستان های 
که  دارند  را  توانبخشی  مراکز  این  کوچک تر، 
صدور  متولی  که  بهزیستی  اداره  امیدواریم 
راستا  این  در  می باشد  مرکز  این  برای  مجوز 

اقداماتی را انجام دهد.
عطر  موسسه  متاسفانه  گفت:  ادامه  در  وی 
خدا در خود شهرستان چناران گمنام است و 
این موسسه  با خدمات  این شهرستان  مردم 
این  حل  برای  که  ندارند  زیادی  آشنایی 
متولی  دستگاه های  حمایت  نیازمند  موضوع 
این  بیشتر  چه  هر  معرفی  برای  تا  هستیم 

موسسه کمک نمایند.

طرح ضیافت دخترانه در راستای اقدام فرهنگی 
تمیز و آتش به اختیار رهبری 

شهرستان  موفق  دیگر  بانوی  صباحی  فرشته 
چناران می باشد که مسئول طرح ضیافت دخترانه 
است که این طرح را در راستای اقدام فرهنگی 
تمیز و آتش به اختیار رهبری می داند و افزود: 
زمانی که رهبری دستور به کار فرهنگی تمیز و 
آتش به اختیار دادند در واقع بیانگر این هست 
که مسئله فرهنگ دارای اهمیت باالیی می باشد.

این فعال حوزه همچنین تاکید کرد: با توجه 
به اهمیت سنی دوران نوجوانی و شکل گیری 
شخصیت در این دوران باید نیازهای این قشر 
برنامه ریزی  آن  با  متناسب  و  را شناخت  مهم 

صورت گیرد.
فرهنگ سازی  و  مناسب  محتوای  ارائه  به دنبال 

ویژه نوجوانان
صباحی در ادامه گفت: طرح ضیافت دخترانه 
و  مناسب  محتوای  ارائه  به دنبال  واقع  در 
این  که  می باشد  نوجوانان  ویژه  فرهنگ سازی 
ارائه محتوا باید با برنامه های شاد و متناسب 

این دوره ی سنی اجرا شود. 
وی در تشریح جلسات طرح ضیافت دخترانه 
این لحظه 40 جلسه ی این طرح  تا به  گفت: 
به صورت هفتگی برگزار شده است که جلسه 
صورت  به  شعبان  نیمه  جشن  با  آن  چهلم 
خوب  استقبال  با  که  شد  برگزار  همزمان 

دختران چنارانی مواجه شدیم.
با  جلسات  این  در  کرد:  نشان  خاطر  صباحی 
کننده  شرکت  دختران  شاد،  برنامه های  اجرای 
کتابخوانی  فرهنگ  به  ترغیب  را  طرح  این  در 
نمودیم و در این همین ضیافت توانستیم برای 
را  شهرستان  دختر  نوجوانان  هیات  بار  اولین 

تشکیل دهیم.
نقش والدین در فرآیند تربیت نسل نوجوان

وی با اشاره به اهمیت آموزش نحوه ی تربیت 
نوجوانان به والدین گفت: برای این موضوع نیز 
برنامه ریزی شده است و نخستین جلسه ی این 
دوره آموزشی نیز برگزار شد چرا که نقش والدین 
در فرآیند تربیت نسل نوجوان کلیدی است و 

نباید از این موضوع غافل باشیم.
قراردادن  الگو  فرهنگی  اقدامات  موفقیت  راز 

شهید سلیمانی
مسئول طرح ضیافت دخترانه شهرستان چناران 
تاکید کرد: اخالص عمل شهید حاج قاسم عزیز 
در واقع کلید واژه موفقیت اقدامات فرهنگی می 
باشد و این شهید بزرگوار و عزیز با اخالص شان 
در عمل بزرگ ترین درس برای اقدامات فرهنگی 

را به ما داده اند.
وی افزود: با 10 خانم که در هسته ی اصلی این 
الگو برداری  طرح ضیافت حضور دارند ضمن 
از این شهید عزیز به صورت جهادی و مستقل 

به  امروز  به  تا  که  هستیم  فعالیت  حال  در 
لطف اهل بیت و آموزه های این سردار دل ها 

توانستیم اقدامات خوبی را انجام دهیم.
این  اجرای  از  هدف  کرد:  تصریح  صباحی 
ظهور  آمادگی  برای  تالش  واقع  در  طرح 
که  می باشد  نوجوان  نسل  در  امام زمان)عج( 
سنی  مقتضیات  شناخت  با  امر  این  واقع  در 
امکان پذیر  ویژه  برنامه ریزی های  و  نوجوان 

می باشد.
برگزاری جشن های روز مادر و پدر با هدف تربیتی
ادامه  در  دخترانه  ضیافت  طرح  مسئول 
گفت: توانستیم با مدد الهی جشن بزرگ روز 
پدر را با حضور بیش از 200 پدر و دختر اجرا 
هر  از  تربیتی  اثر  دنبال  به  واقع  در  که  کنیم 

هستیم. مراسمی 
صباحی تصریح کرد: جشن مادرانه نیز با حضور 
از 200 نفر مادر و دختر با هدف اصالح  بیش 

روابط عاطفی بین دختر و مادر برگزار شد.
در زمینه فرهنگ غفلت کرده ایم

وی با اشاره به سخنان رهبری در مورد تهاجم 
به  بارها  رهبری  معظم  مقام  گفت:  فرهنگی 
اهمیت موضوع فرهنگ اشاره نموده اند و این 
کلیدی  و  مهم  معظم له  برای  قدر  آن  موضوع 
"فرهنگ  کرده اند  عنوان  جایی  در  که  است 
آن  را فدای  آن چیزی است که حاضرم جانم 
نمایم" و این سخن گواه آن است که باید نگاه 

ویژه تری به فرهنگ داشته باشیم.
فرهنگ  زمینه  در  متاسفانه  افزود:  صباحی 
اقتضای زمان  با  باید متناسب  بودیم و  غافل 

و روز برنامه ریزی کنیم.
باید از دسته بندی نوجوانان پرهیز کنیم 

فرهنگی  کار  به  نوجوانان  اینکه  بیان  با  وی 
هستند  مشتاق  خود  سنی  بازه ی  با  متناسب 
کار  انجام  برای  ما  وظیفه ی  امر  این  گفت: 
کار  یک  که  چرا  می کند  سنگین تر  را  فرهنگی 
روی  بر  بزرگی  بسیار  اثرات  کوچک  فرهنگی 
و  دارد  اسالمی  جامعه  آینده ی  و  نوجوانان 
از  و  نماییم  ایجاد  را  نشاط آوری  فضای  باید 

دسته بندی نوجوانان پرهیز کنیم.
صباحی در ادامه گفت: درطرح ضیافت دخترانه 
با  و  نکردیم  ایجاد  دسته بندی  دختران  بین 
فضای مناسب، پذیرای دختران با حجاب کمتر 
هم هستیم چرا که به قول شهید حاج قاسم 

عزیز، این دختران هم فرزندان ما هستند.
ویژه  فرهنگی  کار  برای  کرد:  تصریح  وی 
نوجوانان باید با یک دید روانشناسی نیازهای 
آن ها را شناسایی کنیم و برنامه های ویژه ای را 
در نظر بگیریم چرا که با بها دادن به نوجوانان 
در واقع فضای رشد شخصیت آن ها را مهیاتر 
می کنیم و می توانیم شاهد رشد استعدادهای 

آنان باشیم.

اجتماعی
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مدیر موسسه خیریه عطر خدا با ابراز امیدواری نسبت به روزی که کودکان کمتری با بیماری دست و پنجه نرم کنند اظهار کرد: 
یکی از آرزوهای قلبی من این است که روزی برسد که شاهد باشیم کودکان کمتری به بیماری مبتال می شوند و نیاز به حمایت  

دستگاه های حمایتی نداشته باشند.

8 امرس روز جاهنی زن در واقع فرصتی برای تقدیر از تالش اهی بخش مهمی از اجمعه می ابشد که تربیت نسل 

آینده را برعهده دارند.

درگذر اتریخ ایران، همواره ابنوان نقش اهی کلیدی در اجمعه عهده دار بودند و اب حضور قوی خود در عرصه اهی 

مختلف علمی، اجتامعی، اقتاصدی و سایسی پاتنسیل اه و تواانیی اهی خود را به هماگن اثابت کردند و نسل اهیی را 

تربیت کردند که رویداداهی بزرگی را به ثبت راسندند.

نشریه کالم اتزه برای ارج گذاری به اجیاگه واالی ابنوان بر آن شد ات اب معرفی ابنوان موفق شهرساتن چانران گوشه ای 

از پاتنسیل اه و تواانیی اهی آانن را به دیگران معرفی کند، اام به دلیل محدودیت اهی فاضی اچپ در این شامره اب دو 

ابنو گفت وگو صورت گرفته است و در تالش هستیم برای شامره اهی بعدی این گفت وگواه را ادامه دهیم. 

در این شامره اب  اخنم اکبراین به عنوان مدیر مؤسسه عطر خدا و اخنم صابحی به عنوان مسئول طرح ضایفت 

دخترانه  گفت وگویی در زمینه علت اهی موفقیت و دغدغه اهی اجمعه ابنوان شهرساتن چانران اناجم شده است 

که اب هم می خوانیم.

دوابنویچانرانیازموفقیتاهیاشنمیگویند
به مانسبت روز جاهنی زن؛

- مهدی رضایی -
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