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فرماندار طرقبه شاندیز خبر داد:

 افتتاح و کلنگ زنی ۱۱۱پروژه عمرانی 
در طرقبه شاندیز

ــدار شــهــرســتــان طــرقــبــه شــانــدیــز از افــتــتــاح و کلنگ زنـــی 111پــــروژه  ــان ــرم ف

عمرانی،فرهنگی،کشاورزی و خدماتی طی ایام ا... دهه فجر در این شهرستان 

خبر داد.به گزارش خبرنگار ما سید حسن حسینی در جلسه ای که با حضور مدیران 

دستگاه های اجرایی،ائمه جمعه و شوراها ی طرقبه و شاندیز برگزار شد به اهمیت 

چهل سالگی انقالب شکوهمند اسالمی و ضرورت برگزاری با شکوه مراسم و جشن 

های سالگرد پیروزی انقالب اشاره کرد و گفت:با توجه به تهدیدات روز افزون آمریکا 

 در چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایجاب می کند که امسال با افتتاح و 

کلنگ زنی پروژه های مختلف توانمندی نظام اسالمی را به رخ آمریکا و هم پیمانانش 

بکشیم و نشان دهیم که علی رغم همه مشکالت و تحریم های ظالمانه ما می توانیم به 

مسیر پیشرفت و تعالی کشور و نظام خود ادامه دهیم.

وی افزود:در دهه فجر هم چنین با برگزاری مراسم و جشن های فاخر مردمی یک بار 

دیگر اتحاد و انسجام خود را به جهانیان نشان داده ایم .

فرماندار بیان کرد:یک سری از مشکالت در همه جای دنیا وجود دارد و ما نیز منکر 

تنگناها و مشکالت اقتصادی در کشور و منطقه خود نیستیم اما معتقدیم این مشکالت 

با انسجام دولت و ملت و برداشتن گام های مثبت و بلند در راه اشتغال و تولید و با تکیه 

بر توان و تکنولوژی بومی قابل حل است.حسینی افزود:در شهرستان طرقبه شاندیز 

نیز همکاری و هم افزایی دستگاه های دولتی و مردم به نحو شایسته ای وجود دارد و 

همه همت مادر این است که بتوانیم از خدمات و زحمات مردم و مسووالن در جهت 

توسعه شهرستان طرقبه شاندیز بهره مند گردیم.وی سپس به پروژه های این شهرستان 

در دهه فجر اشاره کرد و افزود:در کل شهرستان 111پروژه شامل ۹8 افتتاح و 13 

کلنگ زنی است که اغلب این پروژه ها توسط بخش خصوصی و با استفاده از تسهیالت 

اشتغال زایی به سر انجام رسیده است که بهره برداری از آن ها سبب کاهش بیکاری 

،افزایش تولید و ثروت و هم چنین کاهش بسیاری از آسیب های اجتماعی خواهد 

شد.وی سپس به برخی پروژه های افتتاحی در دهه فجر اشاره کرد و گفت:بزرگ 

ترین پردیس سینمایی شرق کشور با اعتبار 100میلیاردی با حضور مسووالن در 

این شهرستان افتتاح شد.وی بیان داشت:چنین پروژه هایی می تواند گام مهمی در 

راستای راهبرد  شهرستان به منظور خروج از گردشگری تک بعدی  و توجه و توسعه 

گردشگری فرهنگی است.

حسینی در ادامه به راهبردهای مهم دیگر شهرستان اشاره کرد و گفت:حفظ اقلیم 

و رودخانه ها و جلوگیری از نابودی باغات و ساخت و سازها مهم ترین راهبرد ما برای 

طرقبه شاندیز در کنار راهبرد خروج از گردشگری تک بعدی است.حسینی به حضور 

ساالنه ۶0میلیون گردشگر در طرقبه و شاندیز اشاره کرد و گفت:امیدواریم با پیشبرد 

راهبردهایی که ذکر شد بتوانیم عالوه بر بهره مندی گردشگران از طبیعت زیبا و 

غذاهای این منطقه گردشگران را با آداب،رسوم،سنن و آیین های مردم طرقبه شاندیز 

آشنا کنیم به گونه ای که گردشگران تغذیه فرهنگی،فکر و معنوی شده و با دست پر 

شهرستان طرقبه شاندیز را ترک کنند.فرماندار در مورد پروژه های دیگر دهه فجر 

امسال به 10پروژه شهرداری طرقبه از جمله انتقال آب چالیدره به پارک تمشک،پروژه 

گردشگری تپه نصوح آباد،احداث پل های عابر پیاده،آسفالت بولوار ورودی مسکن 

مهر،ساخت مخزن و  انتقال آب تصفیه خانه مسکن مهر برای آبیاری فضای سبز،افتتاح 

مرکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان و....اشاره کرد و در ادامه به 

مهم ترین پروژه های عمرانی شهرداری شاندیز از جمله  افتتاح فاز یک پروژه بزرگ 

گردشگری سرخاندیز،بوستان مطهری،پارک خطی،طرح میدان حصار سرخ ،خانه 

هنر شهرداری،دیوار ساحلی و احداث مخزن آب شاندیز و...پرداخت.

وی هم چنین به بهره برداری از پروژه های مهم و بزرگ کشاورزی از جمله گلخانه ۵هزار 

متری گل شاخه بریده چیت سازیان-فاطمی،بسته بندی سبزی و ساالد نگین،بسته 

بندی آجیل،خشکبار و حبوبات،10هزار متر لوله گذاری آب کشاورزی،بسته بندی 

تخم مرغ،احداث استخر کشاورزی و سایر پروژه های این حوزه پرداخت و اضافه کرد: 

اداره بهزیستی طرقبه شاندیز یکی از ادارات موفق در موضوع اشتغال به مدد جویان 

تحت پوشش خود است که در دهه فجر ۴پروژه تولید برق در نقاط مختلف این شهرستان 

به بهره برداری می رسد که گام مهمی در توانمند سازی و اشتغال خانواده های تحت 

پوشش بهزیستی به شمار می رود و در کنار این موضوع دو پروژه تولید و بسته بندی نان 

و... نیز با تالش بهزیستی بهره برداری شده است.وی افزود: اداره منابع طبیعی نیز 

چند بند سنگی مالتی و سنگی گابیونی در روستاها ی اردمه و دهبار ساخته است که 

گام مهمی در آبخیز داری و کنترل سیالب به شمار می رود به گونه ای که دیگر در بخش 

طرقبه نگران وقوع سیل نخواهیم بود.وی اظهار داشت:اداره منابع طبیعی هم چنین 

پروژه هایی رابه منظور گسترش وتوسعه جنگل ها و عرصه های طبیعی به سر انجام 

رسانده است که از جمله می توان به کپه کاری و نهال کاری تلفیقی اشاره کرد.حسینی 

هم چنین از افتتاح ده پروژه در حوزه میراث فرهنگی و صنایع دستی در دهه فجر نام برد 

و پروژه هایی از قبیل  محوطه گردشگری بام زشک و چندین خانه مسافر در روستا های 

بخش طرقبه و شاندیز و هم چنین کارگاه های آموزشی و تولید صنایع دستی را از پرو ژه 

های اداره میراث فرهنگی این شهرستان ذکر کرد.از دیگر پروژه های این شهرستان 

که فرماندار طرقبه شاندیز از آن ها یاد کرد می توان به پروژه های آسفالت راه های 

روستایی،برق رسانی،از جمله برق رسانی به کالته عبدل،۵پروژه تولیدی و اشتغال 

زایی کمیته امداد از قبیل پرورش بلدرچین،تولید جوجه تخم گذار،گلخانه و ساخت 

مسکن برای مدد جویان این نهاد اشاره کرد.وی گفت:ادارات آموزش و پرورش،ورزش 

و جوانان و دهیاری ها نیز پروژه های فاخری از قبیل آموزشگاه،سالن ورزش،بازارچه 

خود اشتغال زایی و ...دارند که افتتاح آن ها در راستای توسعه شهرستان و کمک به 

قشر جوان  و جلوگیری از آسیب های اجتماعی است.

 مجتمع گلخانه هیدروپونیک چیت سازیان 
فاطمی الگوی اشتغال و تولید در خراسان رضوی

وقتی به روستای گراخک بخش شاندیز پا می گذاری حتی شنیدن نام گلخانه ۵هزار و 

۵00متری چیت سازیان-فاطمی تورا به وجد می آورد چه رسد به این که سری به این 

مجتمع بزنی و به تماشای گل های رنگارنگ رز بنشینی و محو این همه زیبایی خدادادی 

شوی که با همت دو مرد سرد و گرم کشیده تولید، دو عاشق اشتغال و کار جلوه نمایی می 

کند.چیت سازیان و فاطمی دو یار و رفیق همراه چونان باغبانانی مهربان به دور وجود گل 

های زیبا می چرخند و نوازششان می کنند و با گل ها حرف می زنند و نجوا می کنند.در 

فضای سرپوشیده این مجتمع بزرگ گلخانه ای که هم چون نگینی در شهرستان طرقبه 

شاندیز می درخشد تشخیص کارگر وکارفرما برای تان دشوار خواهد بود چرا که دست 

های این دو تولید کننده گل همه نشان از زحمتی لذت بخش برای پرورش گل هایی زیبا 

و نگاه شان مملو از حس زیبایی دوستی و زیبایی اندیشی است چرا که هم خود چونان 

باغبانانی دلسوز رنج تربیت گل می کشند و هم جمعی از بانوان سرد و گرم چشیده 

زندگی را که اغلب سرپرست خانوار هستند را برای خدمت به این گلستان کم نظیر به کار 

گرفته اند تا هم دردی از دردهای چند خانواده کاسته باشند و هم خدمتی به خلق کرده 

و هم از مهاجرت تعدادی از خانواده ها به شهر مشهد و حاشیه نشینی در آن جلوگیری 

کنند و به راستی چه خدمتی نزد خداوند ماجورتر از این که بتوان با همتی بلند حتی از 

یک آسیب اجتماعی که زاییده فقر و بیکاری است جلوگیری کرد.

فرماندارطرقبه  حسینی  حسن  سید  بــا  همگام  کــه  ــود  ب پیش  روز  چند  همین 

شاندیز،مهندس نادری مدیر جهاد کشاورزی این شهرستان و برخی از کارشناسان این 

اداره سری به مجتمع گلخانه ای چیت سازیان-فاطمی زدیم به رسم خداقوتی و رفع 

موانع تولید از سوی مسووالن.

قدم زدن در بین گلهای قشنگ رز حال و هوایی دارد که وصفش در نوشته نمی گنجد،به 

خصوص مادامی که می بینی چنین گل هایی با نور تالوت آیات آسمانی قرآن پرورش می 

یابند و چه خوشبو و زیبا و دوست داشتنی هستند چنین گل هایی و چه دوست داشتنی 

تر هستند باغبانان این گلخانه  که می توانستند اراضی خود را قطعه بندی کرده و تبدیل 

به باغ ویال کنند و سودهای میلیاردی نصیب خود کنند اما قناعت پیشه کردند و به تولید 

روی آوردند تا خدمت به خلق برکت عمر و زندگی شان باشد.

فرماندار و همراهان او حدود یک ساعت در این فضای عطر آگین قدم زدند و صمیمانه با 

کارگران و بانوانی سخن گفتند که عاشقانه گل ها را می چیدند،بسته بندی می کردند 

و آماده عرضه به بازار می کردند،لذت کار در جوار خانه و روستای شان را می شد در 

چهره هریک از این زحمت کشان دید و لبخندهای شان نشان رضایت از کارفرما،کار و 

محیط کارشان داشت به گونه ای که نتوانستیم یک کلمه که نشانی از نارضایتی بود را 

از زبان شان بشنویم.

فاطمی یکی از مالکان این گلخانه از رنج های او و همکارش چیت سازیان برای احداث 

این مجتمع گفت،از این که برای احداث این واحد تولیدی مجبور به فروش بخشی از 

زمین 8هزار و ۵00 متری خود شده که اکنون در معرض قلع یک دیوار حایل بین گلخانه 

و زمین فروخته شده قرار گرفته است و استمداد از مسووالن برای این که مجتمع گلخانه 

شان سرپا بماند که البته چند روز بعد با دستور فرماندار جلسه ای برای رفع این مشکل 

در فرمانداری برگزار شد و دغدغه های این دو تولید کننده شنیده شد و قرار شد همه 

مسووالن همت کنند تا موانع  موجود برطرف شود .

چیت سازیان این مجتمع گلخانه ای را کامال مکانیزه معرفی می کند که دارای دستگاه 

های آب شیرین کن و تنظیم ec و ph  آب است چرا که گلها ای سی 1300آب این 

منطقه را تحمل نمی کنند و به کمک آب شیرین کن باید آن را به میزان 700 رساند.

گلخانه ای که در آن نشانی از خاک و رویش گل در خاک نیست و گل ها در سازه های 

سبک با غذا و کودی که در آب حل می شود تغذیه می شوند.چیت سازیان از صرفه 

جویی در مصرف آب با سیستم آبیاری قطره ای گفت و از این که برای تامین آب مورد 

نیاز این مجتمع بزرگ در زمستان آب های جاری را در استخری بزرگ ذخیره می کنند 

تا در تابستان مورد استفاده گل ها قرار گیرد.آقای فاطمی هم از رنج دیگر پرورش گل 

سخن گفت.از آمار و ارقامی که نشان می دهد کمترین سود را تولید کننده می برد و این 

دالل ها هستند که جوالن می دهند و قیمت شاخه های گل را تعیین می کنند و نبض 

بازار را در دست دارند.از این گفت که قلمه های گل در جعبه های بسته بندی شده از 

اصفهان خریداری می شوند و هزینه های خرید و حمل و نقل و تهیه کود و مخارج کارگر 

و چندین هزینه دیگر که باعث می شود هر شاخه گل بین 1۵00 تا 1700تومان برای 

تولید کننده تمام شود و در این بین دالالنی که به راحتی حتی سود را نصیب خود می 

کنند و اگر شاخه گلی هم خراب شود آن را به تولید کننده باز می گردانند.خالصه 

این که درد دل های آقایان چیت و فاطمی بسیار است اما با این همه روی شان گشاده 

هم چون برگ های گل و همیشه غنچه لبخند بر لبان شان نقش بسته و می گویند در 

راستای عمل به فرمایشات رهبر انقالب مان کار می کنیم و تولید را بر هر عمل دیگر 

مقدم می داریم.مجتمع گلخانه ای چیت سازیان-فاطمی در روستای گراخک شاندیز 

آماده عرضه گل به هم وطنان و هم استانی ها و دست اندرکاران صنعت گل و گیاه است 

و همگان را به تماشا و خرید گل دعوت می کند.

 برای اعتالی طرقبه شاندیز 
می نویسم

دیگر  حاال  شاندیز  طرقبه 

ــرف  ــان ص ــت ــرس ــه ــک ش یـ

ها  شهرستان  دیگر  مانند 

نیست بلکه یک برند است 

در سطح ملی و حتی بین 

المللی، هر کس که سفری 

به کشورهای دور و اطراف 

و حتی دورتر داشته باشد 

شهروندان  با  که  مادامی 

ــه  ــواج ــا م ــوره ــش دیــگــر ک

می شــود و نــام خــراســان و 

خراسانی را بر زبان می آورد آن ها بالفاصله از طرقبه شاندیز و از زیبایی 

ها و مردم خونگرم و مهمان نواز آن یاد می کنند و چنین شهرستانی با نام 

و آوازه ای نیکو شایسته است که پر آوازه تر گردد و توسعه یافته تر.توسعه 

همه جانبه طرقبه شاندیز نیز جز به مدد اصالح زیر ساخت های موجود و 

ایجاد زیر ساخت های جدید حاصل نمی شود،در واقع آن چه تا کنون در 

این شهرستان شاهد بودیم بیشتر افزایش و یا بهتر بگوییم هجوم جمعیتی 

اقشار مختلف و به خصوص جمعیتی از شهر مشهد و سایر شهرها و استان 

های کشور است و در این رابطه نیز تمایل قشر مرفه برای بهره مندی از 

آب و هوای فرح بخش طرقبه شاندیز و روستاهای آن نه تنها کمک چندان 

به توسعه آن نکرده است بلکه بعضا سبب وارد آمدن آسیب های جدی 

اجتماعی،اقتصادی و زیرساختی برای شهرستان شده است.آسیب 

هایی هم چون رشد قارچ گونه ویالهای چند صد میلیون تومانی و چند 

میلیاردی به گونه ای که هم اکنون اگر گذری کوتاه به برخی از روستاها 

داشته باشید آن چه چشم ها را خیره می سازد باغ ویالها وویالهایی 

است که به سبک ویالهای شمال در رنگ های مختلف سبز شده اند. 

چنین پدیده ای عالوه بر برهم زدن ترکیب اجتماعی جامعه تقریبا سنتی 

طرقبه شاندیز با باورها،عقاید و آداب و رسوم ،سنت های زیبا و همگونی 

اجتماعی منحصر به فرد خود،موجب دوگانگی فرهنگی و مهم تر از همه 

در آینده ای نزدیک غلبه فرهنگ جمعیت مهاجر بر جمعیت بومی خواهد 

شد و پیامد مهم این موضوع تصمیم گیری و تصمیم سازی همین جمعیت 

غیر بومی برای بومیان است ، اگر چه نباید منکر این شویم که بخشی از 

همین جمعیت موجب رونق اقتصادی و رشد کسب و کار نیز شده اند.

اگراز آسیب های اجتماعی سیل روز افزون مهاجرت به طرقبه شاندیز 

بگذریم که البته در سال های اخیر به واسطه تدبیر مسووالن این 

شهرستان و از جمله شخص فرماندار تا حد زیــادی جلوی رشد آن 

گرفته شده است،باید گفت زیر ساخت های قدیمی و فرسوده طرقبه 

شاندیز بــرای همین شهرستان کوچک طراحی شده بود و نه برای 

سرریز جمعیت مشهد ودیگر نقاط.چالش بعدی این است که به واسطه 

استقرار و یا تردد جمعیت سیال،بیم آن می رود طرقبه شاندیز فقط به 

پارکینگ بزرگی برای وسایل نقلیه تبدیل شود و مردم حتی جلوی خانه 

های شان نیز مجبور به تحمل خودروهای لوکس باشند کما این که هم 

اکنون نیز ترافیک سرسام آور به خصوص تعطیالت مردم این منطقه را 

آزار می دهد و باید گفت اگر تدبیری اندیشیده نشود ثمره این حضور 

چیزی جز آلودگی هوای پاک منطقه،تخریب راه ها و حتی باغات مردم 

نخواهد بود.

حال که سخن از راه و جاده شد بگذارید به رنج مضاعف شهروندان 

مشهدی و طرقبه شاندیزی در روزهای تعطیل به واسطه تحمل ترافیک 

تا چهار پنج ساعتی هم اشاره کنم.واقعا حضور ساالنه شصت میلیون 

گردشگر می طلبد تا راه های دسترسی به این شهرستان افزایش یافته 

و در کنار آن راه موجود نیز بهسازی و عریض تر گردد،دیگر تنها محور 

اصلی ورود گردشگران و مجاوران که همان پل پرتویی است تحمل 

حجمی از ترافیک را که از طرقبه گرفته تا بولوار ملک آباد را در بر می 

گیرد، ندارد و من در تعجبم  مسووالنی که در مشهد سکونت دارند و 

این ترافیک کالفه کننده را می بینند چرا آن گونه که شنیده می شود با 

افزایش راه های دسترسی به طرقبه شاندیز مخالفت دارند؟ 

 ساخت و سازهای بدون تامل به نام های مسکن مهر،مسکن فرهنگیان 

و مسکن جوانان که در سال های اخیر بر طرقبه شاندیز تحمیل شده 

است نیز یکی دیگر از معضالت این شهرستان است،این که آیا سکونت 

جمعیتی به اندازه جمعیت طرقبه یا شاندیز ضرورت دارد یا عقالیی است 

به جای خود ، اما تحمیل جمعیتی غیر بومی به این منطقه با هیچ منطقی 

سازگار نیست مگر این که سیاست جمعیتی بر این بنا استوار  شده باشد 

که طر قبه شاندیز برای سرریز جمعیت مشهد تعریف شده است. متاسفانه 

باید بگویم روند جاری به گونه ای است که جمعیت ساکن در این مجتمع 

ها بیشتر به سمت سکونت افراد و گروه های دیگر و غیر بومیان پیش 

می رود و با ید  گفت این روند به واسطه خرید و فروش ها یا اجاره دادن 

هایی پیش می آید که هیچ راه و چاره ای برای جلوگیری از آن نیست و در 

همه این مجتمع ها یا زیر ساخت ها وجود ندارد و یا به قدر کافی نیست 

و همگی باید بافشار به زیرساخت های قدیمی طرقبه و شاندیز تامین 

شود،آب،برق،گاز و مدرسه از این جمله اند به گونه ای که هم اکنون 

بحران کمبود فضای آموزشی به این شهرستان سرک کشیده است.

در کنار آن چه ذکر شد پدیده آزار دهنده دیگری نیز طرقبه شاندیز را 

رنج می دهد و آن هجوم تعاونی مسکن های ادارات و سازمان ها و خرید 

اراضی کشاورزی و قطعه بندی و واگــذاری آن به اعضای خود که هم 

معضلی برای خریداران این اراضی شده و هم درد سری جدی برای 

مسووالن طرقبه شاندیز،کدام عقل باور می کند که در اراضی کشاورزی 

آن هم بدون تغییر کاربری می شود خانه ساخت و کدام منطق این اراضی 

را تغییر کاربری خواهد داد؟ نتیجه این هجوم درد سر ساز چیزی جز رشد 

پدیده زمین خواری،نابودی کشاورزی وویالسازی های غیر مجاز و ایجاد 

تنش های اجتماعی ناشی از تخریب برخی از این ویالها نبوده است.

و در آخر کالم باید بگویم که کمبود آب طرقبه و شاندیز زیبا را به شدت 

تهدید می کند.برخی زمین را سوراخ سوراخ کرده و آب رودخانه ها را با 

موتور پمپ های قوی برای سرسبز نگه داشتن ویالها و باغ ویالهایشان 

می مکند و کشاورز محروم برای قطره ای آب و نجات درختش و تنها محل 

و ممر گذران زندگی اش می سوزد و فریادش به جایی نمی رسد،حتی 

فاجعه بار تر این که چه بسا عده ای پر رویی را از حد گذرانده و آب شرب 

شهر و روستا را برای پر کردن استخرهای باغ ویالی شان استفاده و چه 

بسا در برخی موارد به روش های مختلف آن را سرقت می کنند.

خالصه کالم این که اگر در مورد چالش های پیش روی طرقبه شاندیز 

بخواهم ادامه دهم مثنوی هفتاد من کاغذ می شود.

  یادداشت خبرنگار

حمیدرضا ناسخ


