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  موسسه فرهنگی هنری "ونداد"افتخار طرقبه شاندیز 
و در خدمت گسترش فرهنگ ،هنر و آیین های ایرانی - اسالمی

فرهنگ،هنر و آیین های ملی و اسالمی مان را چون جان گرامی می داریم و روزها 

و فصل ها و مناسبت ها را غنیمت می شماریم و بهانه می کنیم تا فرهنگ و هنر غنی 

کشورمان را که آوازه ای جهانی دارد پاس بداریم،زنده شان نگه داریم و با آن زندگی 

کنیم و با نمایش هنری که در خدمت سعادت ملت و ترویج آیین های ملی و مذهبی 

است نسل امروز را بیشتر با داشته های افتخار آمیزمان آشنا سازیم و زمینه ساز انتقال 

مفاهیم،آداب،رسوم،سنت ها،باورها و هنر و فرهنگ به نسل های آینده باشیم و در 

این راستا موسسه فرهنگی هنری "ونداد ایده پرداز"سال هاست که آمده است در 

راستای سیاست های دولت تدبیر و امید هم به نشر معارف ایرانی - اسالمی از طریق 

زبان هنر بپردازد و هم زمینه ساز ایجاد شور و نشاط و شادی در صراط مستقیم وراه 

ثواب در جامعه باشد.در راستای همین رسالت،موسسه "ونداد" در بهار سال 13۹۴ 

با کارشناسان و مدیرانی خبره،مومن و معتقد و عاشق مردم و وطن به مدیریت مهندس 

جواد فراجی متولد شد و در مدت زمان کوتاهی چنان درخشید که جزو فعال ترین 

موسسات فرهنگی هنری استان خراسان رضوی قرار گرفت.در واقع اجرای برنامه 

های فاخر فرهنگی و هنری و حضور موثر و اندیشمندانه در مراسم و مناسبت های ملی 

و اسالمی سبب شد تا "ونداد"به موسسه ای محبوب نزد بسیاری از سازمان ها،نهاد 

ها ،ادارات و بخش خصوصی گردد.پرهیز از حاشیه و حاشیه سازی،رعایت قانون 

و پایبندی و التزام مدیران "ونداد"به فرهنگ دینی و حرکت بر مدار قانون و شرع از 

ویژگی هایی است که موسسه فرهنگی هنری "ونداد"را هم به موسسه ای مورد وثوق 

و هم موفق تبدیل کرده است.بر همین مبنا این موسسه در ۴سال اخیر با اجرای بیش 

از یکصد برنامه فرهنگی هنری ارزشمند در سراسر کشور و به خصوص استان خراسان 

رضوی و مشهد گام مهمی در بسط نشاط اجتماعی بین مردم و زائران و مجاوران 

بارگاه ملکوتی امام رضا)ع( برداشته است.برگزاری جشن های اسالمی هم چون 

جشن میالد پیامبر اسالم)ص( ،برگزاری مراسم ویژه دهه آخر صفر با عنوان"شور 

محشر"برگزاری مراسم هفته اول و دوم فرهنگی  شهرستان طرقبه شاندیز در شهریور 

۹۶ و اردیبهشت ۹7،برگزاری جشن های میالد حضرت محمد)ص( با عنوان جشن 

های وحدت در سال های ۹۶،۹۵ و ۹7 و بسیاری از مراسم فرهنگی دیگر در مجموعه 

پدیده شاندیز و مجتمع ها و اماکن گردشگری طرقبه شاندیز ،اجرای جنگ های 

متعدد شادی و خنده و جنگ های ویژه کودکان و ویژه برنامه هایی هم چون یلدا در 

نقاط مختلف شهر مشهد با همکاری برخی نهادها و سازمان ها از جمله فعالیت ها و 

دستاوردهای این موسسه است.

اجرای موفق برنامه های فاخر فرهنگی هنری توسط موسسه "ونداد"که خود موجب 

رضایت مخاطبان و هم چنین ادارات و سازمان ها و ...شده است موجب گردیده تا 

از این موسسه در نقاط مختلف کشور به نیکی یاد شود به گونه ای که سازمان ها و 

بخش های خصوصی نقاط مختلف کشور از "ونداد" برای همکاری و اجرای برنامه 

دعوت کنند.

از طرف دیگر روابط خوب "ونداد"با هنرمندان متعهد کشور سبب شده است که 

هنرمندان نیز در اجراها و مراسمی که ونداد میزبان آن ها بوده است سنگ تمام 

گذاشته و امور به گونه ای پیش برود که رضایت مخاطب جلب شود و این سیاست ونداد 

است که گسترش نشاط اجتماعی در بسترهای فرهنگی و دینی می تواند زمینه ساز 

تعالی انسان و ایجاد جامعه ای به دور از هر گونه خشونت باشد.

»چاهشک« در چاه مشکالت
روستایی با مدیریت دو شهرستان طرقبه شاندیز و مشهد

چاهشک روستایی است با هزار و 100خانوار و جمعیتی بالغ بر 3هزار 

و 7۶3نفر که در 8کیلومتری شمال شرقی مشهد واقع شده و از غرب 

به اراضی روستای چاه خاصه شهرستان طرقبه شاندیز منتهی است.

قرار گرفتن این روستا در مسیر جاده آسیایی مشهد-قوچان و نزدیکی 

آن به مشهد سبب رشد جمعیت این روستا و تاسیس واحدهای تولیدی 

،صنعتی و خدماتی در آن شده است به گونه ای که به گفته رسول قربان 

پور دهیار این روستا هم اکنون 80واحد تولیدی بزرگ و کوچک و ۵باغ 

تاالر بزرگ در این روستا فعالیت می کنند که همه این  ها سبب شده 

تا جمعیت سیال روستا به 10هزار نفر رسیده و روزانه حدود ۴هزار 

خــودروی سبک و سنگین در آن تردد نمایند. در نشستی با ملیحه 

محسنی رییس ،علی مهدی پوریونسی ،ابوالفضل ایمنی و مسعود 

وفادار اعضای شورای اسالمی و رسول قربان پور دهیار چاهشک به 

بررسی مشکالت روستا و چالش های پیش روی آن پرداختیم.

دهیار چاهشک ریشه بسیاری از مشکالت روستا را سه بخشی بودن 

وبه عبارتی 3متولی داشتن آن ذکر می کند به گونه ای که از ابتدای 

جاده سنتو تا ۵00متر به داخل روستا در حیطه خدماتی شهرداری 

منطقه1۲ مشهداست و از میدان اول تا میدان سوم روستا زیر نظر 

شهرستان طر قبه شاندیز و قسمتی نیز توسط دهیاری اداره می 

شود.این موضوع سبب پاسکاری مشکالت روستا ،سرگردانی مردم 

به جهت نبود یک متولی مشخص و عدم پاسخ گویی برخی نهادها و 

دستگاه های خدمات رسان شده است.به عنوان مثال این موضوع 

باعث شده به روستا خدمات رسانی انجام نگیرد و بار مشکالت روی 

دوش مردم قرار گیرد.از طرفی پراکندگی واحدهای مختلف تولیدی 

و خدماتی و پراکندگی 8محله روستا مدیریت بر چاهشک را برای 

دهیاری و شورای اسالمی سخت کرده است و مردم نیز گالیه مند از 

وجود چند متولی در گفت و گوهایی که با خبرنگار خراسان داشتند 

خواستار آن بودند که هرچه زودتر متولی مشخصی تعیین شده و 

چاهشک یا زیر نظر مشهد و یا هم طرقبه شاندیز اداره شود.مثال می 

گفتند امور مخابرات روستا زیر نظر مشهد است  در حالی که متولی 

مدارس آموزش و پرورش طرقبه شاندیز است.

آسیب های اجتماعی و جمعیت مهاجر	 
در روستای چاهشک از قومیت های مختلف و مهاجرانی از شمال 

خراسان رضوی و خراسان شمالی و هم چنین سیستان و بلوچستان 

زندگی می کنند به گونه ای که حدود 100خانوار از سیستانی ها در 

روستا سکونت دارند.نبود امکانات رفاهی،تفریحی و ورزشی از قبیل 

نداشتن حتی یک پارک کودک و فضای سبز مناسب،کمبود زمین و 

سالن ورزشی و فضای سبز،بیکاری و مجاورت در حاشیه مشهد سبب 

گشته تا روستا با آسیب های اجتماعی از قبیل اعتیاد،خرده فروشی 

مواد مخدر و تا حدود اندکی طالق مواجه باشد.قربان پور دهیار روستا 

تنها از وجود یک سالن ورزشی متعلق به بسیج در روستا با مساحت 

300متر مخصوص بانوان و آقایان خبر می دهد و تنها زمین خاکی 

روستا که  برای فوتبال اختصاص داده شده است .از جمله درخواست 

های دیگر اهالی روستا باتوجه به جمعیت فــراوان سیال و وجود 

درگیری ها و دعاوی استقرار پاسگاه انتظامی است که می تواند در 

پیشگیری از وقوع سرقت ها و دیگر آسیب ها موثر باشد.

وجود شرکت ها و واحدهای تولیدی و تحمیل هزینه 	 
به چاهشک

ملیحه محسنی رییس شورای اسالمی چاهشک به مشکالت دیگر 

روستا اشاره می کند و می گوید:وجود این همه واحد تولیدی و خدماتی 

در روستا سبب تــرددفــراوان افــراد و خودروهای سبک و سنگین و 

فرسودگی و تخریب زیر ساخت ها و آسفالت می شود و از طرفی چون 

این واحدها در خارج از بافت روستا واقع اند نمی توانیم عوارضی از آنان 

اخذ کنیم.وی اضافه کرد:وقتی هم در صددیم تا پروژه های عمرانی 

را با مشارکت واحدهای تولیدی و خدماتی در روستا اجرا کنیم این 

واحدها از آن استقبال نمی کنند.عالوه بر این پراکندگی روستا نیز 

سبب شده است که مردم برای تردد در آن مشکل داشته و هزینه 

فراوانی را متحمل شوند که برای رفع این مشکل به شهرداری منطقه 

1۲ برای اختصاص اتوبوس به روستا مراجعه کردیم ولی جمعیت کم 

روستا را مانع آن دانستند.وی بیان می دارد که به عنوان مثال اهالی 

باید برای تردد از میدان سوم تا اول چاهشک هزار تومان به خودروهای 

سواری بپردازند که هزینه سنگینی برای اهالی است.

مشکل عمده دیگر چاهشک به گفته رییس شورای روستا کمبود 

مدرسه است به گونه ای که هم اکنون تنها مدرسه روستا به صورت دو 

شیفته هم مختص مقطع ابتدایی است و هم متوسطه اول و عالوه بر 

این یک شیفت متعلق به دختران است و شیفت دیگر مختص پسران.

خانم محسنی می افزاید:تراکم جمعیت در برخی کالس ها نیز حدود 

۴0نفر است و کمبود کالس سبب شده که دفتر مدیر مدرسه به کالس 

درس تبدیل شود،به عالوه این که هنگام تغییر شیفت مدارس نیز 

مشکالتی برای معلمان و دانش آموزان به وجود می آید.

وی افزود: درسفر دهگردشی مرداد ماه مسووالن به چاهشک قرار شد 

بنیاد مسکن یک قطعه زمین ۲هزار متری را برای فضاهای آموزشی 

اختصاص دهد. ازهم اکنون والدین دانش آموزان دغدغه اصلی شان 

کمبود کالس و ثبت نام برای مهر سال آینده است. هم چنین وجود 

ــدی  غزال متعلق به نیروگاه طوس در  مجتمع مسکونی ۲۴0واح

داخل روستا و مسکن مهر 1۲0واحدی و جمعیتی که به روستا تحمیل 

می شودباعث می شود از هم اکنون برای کمبود مدرسه نگران باشیم و 

البته که این جمعیت نیاز به امکانات و پارک و فضای تفریحی هم دارد 

که چاهشک از آن بی بهره است و در مورد ثبت نام دانش آموزان باید 

گفت که مدارس مشهد دانش آموزان مارا ثبت نام نمی کند و طرقبه 

شاندیز  هم مسیری طوالنی برای تردد دانش آموزان است.

تخلیه نخاله و شیوع سالک	 
ابوالفضل ایمنی عضو شورای اسالمی چاهشک تخلیه نخاله های 

ساختمانی در حاشیه روستا را معضل دیگر گریبانگیر این روستا 

می داند که سبب شده جمع کثیری از اهالی به بیماری سالک مبتال 

شوند.وی می گوید:درانتهای چاهشک به سمت اقدسیه محل 

تخلیه نخاله های ساختمانی است که اغلب از مشهد به این مکان 

انتقال داده و تخلیه می شود.وی افزود:جمع آوری این حجم انبوه 

از نخاله برای دهیاری هزینه سنگینی در پی دارد و از طرفی چون 

زباله ها در خارج از محدوده روستا تخلیه می شود نمی توانیم اعمال 

قانون کنیم مگر این که در صورت مشاهده تخلیه زباله موضوع را به 

بخشداری شاندیز اطالع دهیم که تخلیه کنندگان شب و یا در مواقع 

خلوت نخاله ها را تخلیه و به مشهد باز می گردند.ایمنی افزود:اگر 

چه سازمان پسماند بخشداری شاندیز گشت سیاری بدین منظور 

راه اندازی کرده و با متخلفان برخورد قانونی می کند ولی متخلفان 

با سوء استفاده از عدم حضور گشت در شب یا برخی مواقع دیگر 

اقدام به تخلیه نخاله،زباله های خانگی و فاضالب شهری در اراضی 

مجاور چاهشک و صفی آباد می کنند.بررسی میدانی خبرنگار ما نیز 

حاکی است متخلفان در دو طرف جاده خاکی چاهشک به اقدسیه 

انواع و اقسام زباله را تخلیه کرده بودند که سالمت مردم روستاهای 

چاهشک،صفی آباد و هم چنین ساکنان بولوار اقدسیه را در معرض 

تهدید جدی قرار می دهد.ایمنی مشکل دیگر گریبان گیر مردم 

روستا را سیستم های قدیمی مخابراتی و عدم واگذاری خط تلفن 

ثابت به مردم می داند که می گوید:سیستم مخابراتی چاهشک 

3هزار خط ظرفیت دارد که این خطوط بین چاهشک و منزل آباد 

تقسیم شده و در حال حاضر نیز 10هزار متقاضی جدید خط تلفن 

وجود دارد که اداره مخابرات مشهد می گوید واگذاری خطوط جدید 

برایش هزینه بردار است و قادر به انجام این مهم نیست.وی می افزاید 

مردم،کارگران و کار فرمایان واحدهای تولیدی از این وضعیت گالیه 

دارند به گونه ای که مردم مجبور به تجمع مقابل مخابرات در چندی 

پیش شدند.وی اضافه می کند:همین خطوط فعلی نیز با اختالل و 

قطعی مقطعی همراه است.

امنیت و موضوع تعیین تکلیف چاهشک	 
وفادار عضو دیگر شورا از وجود سرقت ها در روستا و خرده فروشی 

مواد مخدر و برخی نزاع ها می گوید که به دلیل نبود پاسگاه انتظامی 

تا موضوعی را به 110اطالع می دهیم زمان زیادی طول می کشد 

تا پلیس در صحنه حضور می یابد .وی افزود:نیروی انتظامی برای 

احداث کالنتری نیاز به واگــذاری زمین دارد ولی ما زمینی بدین 

منظور نداریم.وفادار افزود:امنیت چاهشک تا 3سال پیش زیر نظر 

مشهد بود ولی االن متولی آن طرقبه شاندیز است و یگان امداد 

پلیس این شهرستان و بسیج روستا شب ها به گشت زنی در روستا 

می پردازند ولی این کافی نیست و برای طرح دعاوی و پیشگیری از 

برخی آسیب های دیگر نیازمند استقرار کالنتری هستیم.وی مهم 

ترین معضل چاهشک را معلق بودن وضعیت آن  بین مشهد و طرقبه 

شاندیز دانست و گفت: به عنوان مثال برای امور گاز به میدان مادر 

در قاسم آباد مراجعه می کنیم،برای برق به مشهد ولی موارد دیگر به 

طرقبه شاندیز مربوط می شود و به هریک از این دو شهرستان که برای 

انجام امور روستا می رویم می گویند شما رفتنی هستید یکی می گوید 

به طرقبه شاندیز ملحق می شوید و دیگری می گوید جزو مشهد می 

شوید و ما هم چنان سردرگم و بالتکلیف مانده ایم.در ادامه مسایل 

و مشکالت چاهشک به گفته محسنی رییس شورای این روستا یک 

مجتمع مسکونی 3۲۴ واحدی در خارج از محدوده روستا وجود دارد 

که با تالش شورا و دهیاری موضوع اخذ انشعابات آن حل شده است 

ولی نمی توان واحدهای این مجتمع را سند زد که مسووالن باید راه 

حلی برای این موضوع بیندیشند.

پروژه آسفالت خیابان اصلی چاهشک	 
خیابان اصلی چاهشک با اعتبار ۶میلیارد و ۵00 میلیون ریالی 

دهیاری و خودیاری مردم وواحدهای تولیدی و مشارکت دولت یکی 

از پروژه های مهم افتتاحی دهه فجر است.قربان پور دهیار روستا 

می گوید:این پروژه شامل زیر سازی،جدول و کانیو و آسفالت بخشی 

از خیابان باغبان به طول 11۲متر و عرض حدود 8متر و هم چنین 

جدول و کانیوی ۲۲۵ متر از خیابان اصلی و آسفالت 700 متر مربع 

 باشد که در این پروژه دولت قیر آن را به طور رایگان تامین کرده است.

تقدیر از خیران و تشکر از فرماندار و بخشدار	 
در پایان این گفت و گو اعضای شورای اسالمی چاهشک و دهیار این 

روستا از فرزندان خیر مرحوم آقائی که زمین های خود را برای ساخت 

مدرسه ،مهدیه و مرکز بهداشت اهداء کردند تقدیر و تشکر نمودند که 

با این اقدام خداپسندانه خود کمک بزرگی به توسعه روستا و گسترش 

علم و فرهنگ و معارف دینی کرده و با اهدای زمین جهت ساخت 

مرکز بهداشت در راستای ارتقای سالمت اهالی چاهشک گام 

برداشتند.اعضای شورا و دهیار روستا هم چنین از توجه ویژه سید 

حسن حسینی فرماندار طرقبه شاندیز به روستای چاهشک و قدم 

های ارزشمند وی در راه توسعه روستا ،حل معضالت آن و به خصوص 

مسایل مربوط به اشتغال تقدیر کردند .آن ها هم چنین از نگاه ویژه 

مهندس دونده بخشدار شاندیز به توسعه روستایی و به خصوص توجه 

ویژه وی در خصوص حل مشکالت چاهشک و پیگیری های مجدانه 

ایشان تشکر کردند.این نکته را نیز متذکر شویم که اهالی روستای 

بزرگ چاهشک نیز در گفت و گو با خبرنگار خراسان از تالش ها و 

پیگیری های مجدانه فرماندار طرقبه شاندیز و بخشدار شاندیز برای  

رفع معضالت و آسیب های اجتماعی و موانع تولید تقدیر ویژه کردند 

و دهگردشی های فرماندار و بخشدار و حضور چندین و چند باره آن 

ها در چاهشک را گواهی بر دلسوز بودن این مسووالن و نگاه ویژه و 

توجه وافر آن ها به روستاها دانستند.


