
گام بزرگ کمیته امداد امام خمینی )ره(طرقبه شاندیز در اشتغال زایی و کمک به محرومان

اجرای ۱۳۰ طرح اشتغال زایی ویژه مددجویان در سال۹۷
کمیته امداد امام خمینی )ره( شهرستان طرقبه شاندیز یکی از نهادهای حمایتی 

است که در سال ۹7برای خود اشتغالی محرومان و مدد جویان تحت پوشش خود 

سنگ تمام گذاشت.در واقع باور مدیران کمیته امداد ساختن نیروهایی مولد از 

میان مدد جویانش است تا نه تنها این قشر را از کمک های مالی خود بی نیاز سازد 

بلکه از آن ها انسان های توانمندی بسازد که با تکیه بر اندیشه،هنر و باور خود و با 

اتکا به خداوند متعال به نیروی مولدی تبدیل شود که هم خودرا از کمک های کمیته 

امداد بی نیاز سازد و هم چند مدد جو و افراد عاشق کار و تولید از اقشار دیگر را نیز 

به کار گیرد و اشتغال زایی کند.

برای نیل به چنین هدف مقدسی که رهبرمعظم انقالب بارها به آن تاکید کردند و 

کار و اشتغال و تولید را در شعارهای سال تبیین کردند باید مدیرانی مومن و متعهد 

و عاشق خدمت در مسند کار باشند که به توسعه و اشتغال و زدودن دایمی رنج از 

چهره محرومان و تبدیل آنان به انسان هایی پویا و مولد ایمان داشته و به آن عمل 

کنند که در نهاد کمیته امداد چنین مدیرانی فراوان یافت شده و آمارهای بی نیازی 

مدد جویان از مستمری های ماهانه نشان از این واقعیت دارد  در کمیته امداد امام 

خمینی)ره( شهرستان طرقبه شاندیز مدیری در راس این اداره قرار گرفته است 

که به توانمند سازی مددجویان ایمان دارد و شبانه روز بر ای تحقق این هدف مهم 

کوشش می کند.مهندس قلیچی مدیر کمیته امداد امام خمینی )ره(طرقبه شاندیز 

یکی از مسووالنی است که فقر و محرومیت را   می داند و می شناسد و محر ومان و 

مددجویان کمیته امداد را چون جان گرامی می دارد،صبورانه به درددل های شان 

گوش فرا می دهد و مشفقانه راهنمایی شان می کند،طرح و ایده می دهد و بر مدار 

قانون چنان عمل می نماید که هم رضایت خلق و هم رضای خالق را سبب می شود.

دلسوزانه پیگیر امور مددجویان و محرومان است و آن گاه که مانعی بر سر راه توانمند 

سازی مددجویی قرار دارد همه توان و همت خود و همکارانش را به کار می گیرد تا 

بلکه گرهی ازمشکالت مدد جویان باز شده و خانواده ای از مستمری کمیته امداد 

نه تنها بی نیاز شود بلکه عاملی برای ایجاد شغل و تولید ثروت شود و چه زیباست 

دیدن سرپرست های خانواری که آرزوهای کوچک شان برآورده شده و دیگر مجبور 

نیستند دست نیاز به سوی کسی یا نهادی دراز کنند و چه زیباتر آن که مردمی که دل 

های شان مملو از امید و عشق است خالصانه تالش گران راه بی نیازی را دعا کنند.

کمیته امداد امام خمینی )ره( شهرستان طرقبه شاندیز در راستای اهداف یاد 

شده امسال 130 طرح خوداشتغالی با اعتبار ۲۴میلیارد ریال اجرا کرد.مهندس 

قلیچی مدیر این اداره به خبرنگار خراسان گفت:این طرح ها با استفاده از تسهیالت 

قرض الحسنه توسط بانک  و صندوق قرض الحسنه والیت اعطا شده است.وی 

افزود:عالوه بر این نیز با اعتبار دو میلیارد ریالی اقدام به ساخت،خرید و تعمیر 

۲0 واحد مسکونی مدد جویان کرده است.قلیچی هم چنین بیان داشت:در سال 

جاری میزان ۵میلیارد ریال وام قرض الحسنه کار گشایی به 11۴نفر از مددجویان 

از طریق صندوق امداد والیت و بانک های قرض الحسنه داده شده است.عالوه بر 

این کمیته امداد طرقبه شاندیز در سال جاری اقداماتی نیز در جهت اشتغال زایی 

انجام داده است  که طرح پرورش شتر مرغ در روستای فرح آباد که در هفته دولت 

بهره برداری رسید یک نمونه از این طرح هاست.مدیر کمیته امداد طرقبه شاندیز در 

مورد پروژه های افتتاحی دهه فجر امسال هم گفت:پروژه گلخانه روستای فرح آباد 

با ۲0میلیون تومان تسهیالت اشتغال زایی برای تولید گل شب بو و مریم با اشتغال 

زایی مستقیم برای دو نفر،طرح پرورش 700قطعه ای بوقلمون در روستای کالته 

عبدل با ۲0میلیون تومان تسهیالت و اشتغال زایی مستقیم 3نفر،پروژه دامداری 

در بخش شاندیز،پرورش مرغ تخم گذار با 1۲00قطعه مرغ و با تسهیالت ۲0 

میلیون تومانی در منطقه قبل از چالیدره در بخش طرقبه ، پروژه تولید سازه های 

فلزی مهد کودک،استراحتگاه ها و باغ ویالها در روستای فیانی و با ۲0 میلیون 

تومان تسهیالت و اشتغال مستقیم 3نفر ، پرورش بلدرچین تخم گذار با ۶000 

قطعه بلدرچین و ۲0میلیون تومان تسهیالت و اشتغال مستقیم 3نفر، به نمایندگی 

از 130 طرح اجرا شده در سال جاری و هم چنین طرح احداث مسکن ویژه مدد 

جویان در روستای ویرانی از جمله طرح های دهه فجر امسال کمیته امداد امام 

خمینی )ره( شهرستان طرقبه شاندیز است.
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 افق های روشن پیش روی 
طرقبه شاندیز

شهرستان پر آوازه بینالود)طرقبه شاندیز( 

نشسته بر دامنه رشته کوه بینالود در گذر 

تاریخ همواره محل غنودن در آغوش طبیعت 

و لختی آسایش از مصائب حیات بوده است. 

ــران و  اینک نیز ایــن مهمان خانه بــزرگ ای

ستاره و نگین گردشگری خراسان ، جایگاه 

بیش از ۶0 میلیون زائر، مجاور و مسافر در 

طول سال است و قطعا کمتر مکانی در دنیاست که دهها برابر جمعیت 

ساکنش ، پذیرای مسافران باشد.پاسخگوئی به نیازهای این جمع کثیر 

در تمامی حوزه های اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی ،سیاسی ، امنیتی 

و انتظامی کاری بس مشکل است که اگر نباشد شور و عشق خدمت به 

زندگی بهتر و نشاط و شادابی هم میهنان ، این امر از کسی بر نمی آید. در 

این راستا و در جهت تسهیل و بهتر نمودن زیست  انسانی ساکنین عزیز و 

گران قدر شهرستان و نیز مسافران و گردشگرانی که بی شک حضورشان 

باید باعث فزونی نعمت گردد و به شکرانه چهلمین فجر انقالب اسالمی 

، 111 پروژه با سرمایه گذاری حدود ۶۵ میلیارد تومان در شهرستان به  

افتتاح یا کلنگ زنی می رسد. بزرگترین این پروژه ها ،مجموعه فرهنگی 

پردیس سینمائی ویالژتوریست است که با 1۲ سالن ، پذیرای حدود 

1۲00بیننده فرهنگ دوست خواهد بود. بسیاری از سایر پروژه های 

شهرستان نیز در این ایام در راستای بهبود شرایط اجتماعی و فرهنگی 

جامعه هدف است همچون فاز دو خانه بوم گردی کنگ کهن ،کانون 

پرورش فکری کودکان و نوجوانان طرقبه ، کلنگ زنی کتابخانه عمومی 

شاندیز،آغاز به کار موسسه مردم نهاد رهام در حوزه خانواده و آسیب های 

اجتماعی ،پروژه های عمده بهزیستی ،ورزش و جوانان ، کمیته امداد 

، میراث فرهنگی و گردشگری و شهرداری های طرقبه و شاندیز تا در 

کنار سایر پروژه های عمرانی در حوزه جهاد کشاورزی ،آبفای شهری و 

روستائی ، امور برق ، امور گاز و راه و شهرسازی  شرایط هر چه بهتری را 

برای همشهریان و مجاوران و نیز مسافران فراهم نماید. امید آن داریم آنچه 

صورت می پذیرد مورد قبول خداوند یکتا ،ملت بزرگوار و همشهریان عزیز 

شهرستان بینالود)طرقبه شاندیز( قرار گیرد.

 بهره برداری از ۶ پروژه بزرگ آبخیزداری 
در حوضه های آبخیز دهبار و اردمه 

اداره منابع طبیعی و آبخیز داری شهرستان طرقبه و شاندیز امسال پروژه های مهم آبخیز داری 

و آبخوان داری در حوضه های مختلف آبخیز این شهرستان اجرا کرد که ۶پروژه آن در دهبار و 

مایان بخش طرقبه از پروژه های افتتاحی دهه فجر است.حدود دوماه پیش بود که مدیران و 

کارشناسانی از سازمان جنگل ها از پروژه های حوضه آبخیز دهبار از قبیل بند سنگی مالتی 

و طرح جنگل کاری و کپه کاری در ارغوان دره و تپه های اطراف آن بازدید کردند و نحوه اجرا و 

سرعت اجرای این پروژه ها را از سوی اداره منابع طبیعی طرقبه شاندیز تحسین کردند.در آن 

بازدید سید حسن حسینی  فرماندار طرقبه شاندیز هم ضمن تمجید عملکرد منابع طبیعی 

این شهرستان در رابطه با پروژه های آبخیز داری گفت: با اجرای این پروژه ها خیال مان از 

بابت وقوع سیل در منطقه طرقبه آسوده شد و اکنون باید به فکر اجرای این چنین پروژه هایی 

در بخش شاندیز باشیم.به همین منظور وی از مهندس مهدی چکنه خواست تا اجرای طرح 

های آبخیزداری در منطقه شاندیز را در اولویت کاری خود قرار دهد که مهندس چکنه گفت:در 

صورت تخصیص اعتبارات حتما به این مهم خواهد پرداخت.در مطلب ذیل به معرفی حوضه 

های آبخیز شهرستان طرقبه شاندیز و پروژه های دهه فجر این شهرستان از زبان مهندس 

چکنه رئیس اداره منابع طبیعی طرقبه شاندیز می پردازیم.

 حوضه آبخیز دهبار	 
حوضه آبخیز دهبار در بخش طرقبه و در محدوده دهستان های طرقبه و جاغرق و در10 

كیلومتری غرب مشهد و در جنوب شهرطرقبه واقع شده است. روستاهای كالته آهن و دهبار 

در  داخل این حوضه می باشند که روستای كالته آهن به خروجی حوضه نزدیك تر است.  

در خروجی حوضه روستای حصار واقع شده است و روستاهای اطراف حوضه عبارتند از: 

،گلستان، جاغرق، طرقدر، مایان باال، مایان پایین، مایان درباغ و ازغد. بر اساس مطالعات 

ممیزی مرتع صورت گرفته، حوضه آبخیز دهبار دارای 10 سامان عرفی به نام های دهبار، 

بخشی از دهبار،کالته آهن، تشدر علیا، تشدر سفلی، حرزون )حصار(، شلجمی، گوجدره،پینه 

و  رودخانه بار می باشد. وسعت حوضه 11۵.73کیلومتر مربع برآورد گردیده است. 

وضعیت پروژه های اجرایی سال 97 	 
*  عملیات مکانیکی

1- بند سنگی و مالتی

عنوان طرح: اجرای طرح های آبخیزداری 

عنوان پروژه: کنترل سیل، پخش و بهره برداری از سیالب 

محل اجرا: حوضه دهبار )دره ارغوان( 

منبع اعتبار: صندوق توسعه ملی

حجم مصوب: 8۶۵ مترمکعب 

ارتفاع سازه: 3 متر

هدف اصلی از احداث این بند، پیشگیری از فرسایش ورسوب خاک، تقویت منابع آب موجود 

در داخل حوضه اعم ازچشمه و قنات و تقویت سفره های زیر زمینی، کنترل سیالب و حفظ 

ذخیره آب و خاک می باشد.

*  عملیات بیولوژیک

1-کپه کاری

عنوان طرح: آبخیزداری و آبخوانداری )فاقدسد(

عنوان پروژه: کنترل سیل، پخش و بهره برداری از سیالب 

محل اجرا: حوضه دهبار

منبع اعتبار: صندوق توسعه ملی

حجم مصوب: ۲۴3 هکتار

هدف از اجرای این پروژه كاهش فرسایش با افزایش پوشش گیاهی و جلوگیری از انتقال 

رسوبات، افزایش پوشش گیاهی و تأمین بخشی از علوفه مورد نیاز دام های منطقه و افزایش 

نفوذپذیری خاك و كاهش رواناب می باشد. 

۲- نهال کاری تلفیقی

عنوان طرح: آبخیزداری و آبخوان داری )فاقدسد(

عنوان پروژه: کنترل سیل، پخش و بهره برداری از سیالب 

محل اجرا: حوضه دهبار

منبع اعتبار: صندوق توسعه ملی

حجم مصوب: 1۵هکتار

هدف از اجرای این پروژه افزایش نفوذپذیری خاك وكاهش رواناب، كاهش فرسایش با 

افزایش پوشش گیاهان درختچه ای و توسعه چشم اندازهای طبیعی جنگلی می باشد.

معرفی حوضه آبخیز سد طرق) اردمه – سربرج(:	 
حوضه آبخیز سد طرق) اردمه – سربرج( در  بخش های طرقبه و احمد آباد و  در دهستان طرقبه 

و در۲1  كیلومتری جنوب غرب  شهر مشهد واقع شده است. روستاهای سربرج، اردمه ، تجر، 

مجد ، بالندر ، خانرود ، مغان و کرتیان  در  داخل این حوضه می باشند که روستای کرتیان 

نزدیکترین روستا به سد طرق در خروجی حوضه می باشد. وسعت حوضه1۶3.1 ۲کیلومتر 

مربع برآورد گردیده است. 

وضعیت پروژه های اجرایی سال ۹7 

*  عملیات مکانیکی

1- سنگی و گابیونی- سنگی مالتی

عنوان طرح: اجرای طرح های آبخیزداری

عنوان پروژه: حفاظت خاک و کنترل رسوب 

محل اجرا: حوضه اردمه

منبع اعتبار: صندوق توسعه ملی

حجم مصوب: 18۴۲مترمکعب عملیات سنگی گابیونی- ۲1۵ مترمکعب عملیات سنگی 

مالتی

هدف از اجرای این پروژه کنترل فرسایش ورسوب و جلوگیری از ورود و تجمع آن به مخزن 

سدطرق، تقویت سفره های زیر زمینی، افزایش آبدهی قنوات و چشمه های آبرفتی و چاه 

های موجود، كنترل سیالب می باشد.

*  عملیات بیولوژیک

1-کپه کاری

عنوان طرح: اجرای طرح های آبخیزداری

عنوان پروژه: حفاظت خاک و کنترل رسوب 

محل اجرا: حوضه اردمه

منبع اعتبار: صندوق توسعه ملی

حجم مصوب: 11۴هکتار

هدف از اجرای این پروژه كاهش فرسایش با افزایش پوشش گیاهی و جلوگیری از انتقال 

رسوبات به دریاچه سد طرق، افزایش پوشش گیاهی و تأمین بخشی از علوفه مورد نیاز دام 

های منطقه و افزایش نفوذپذیری خاك و كاهش روان آب می باشد.

 پروژه های دهه فجر اداره بهزیستی 
در راستای تولید و اشتغال مددجویان

 اداره بهزیستی طرقبه و شاندیز در راستای ایجاد اشتغال برای مدد جویان تحت 

پوشش خود و هم چنین  معتادانی که اقدام به ترک اعتیاد کرده اندپروژه هایی را 

برنامه ریزی و حمایت کرده که با استفاده از تسهیالت بانکی کم بهره این پروژه ها به 

سر انجام رسیده و موجب اشتغال و درآمد زایی برای قشر ضعیفی از جامعه شده است.

نخعی رئیس اداره بهزیستی طرقبه شاندیز گفت: در همین رابطه با پرداخت 

تسهیالت به مبلغ  800میلیون ریال با کارمزد  ۴درصد به ۴ نفر از مددجویان تحت 

پوشش در خصوص نصب پنل خورشیدی)تولید برق( توانستند اشتغال ایجاد کنند 

که برق تولیدی توسط این پنل ها را شرکت برق از آنان خریداری می کند و  میانگین 

درآمد ماهیانه برای دارندگان پنل ها نیزنه میلیون ریال در ماه می باشد.  مجتمع  

نان با هزینه کرد بالغ بر سه میلیارد ریال در ویرانی احداث شده است که با این طرح 

17 نفر از رهایی یافتـگان از دام اعتیاد  مشغول به کار خواهند شد. در این مجتمع   

نان بربری –تافتون-انواع فانتزی و تنوری تولید و بسته بندی و توزیع خواهد شد، 

همچنین یک مزرعه پرورش شترمرغ نیز در ایام دهه فجر به بهره برداری رسید.

آسیب های اجتماعی 	 
رئیس اداره بهزیستی طرقبه و شاندیز با اشــاره به آسیب های اجتماعی در این 

شهرستان گفت:کودک آزاری در صدر خشونت های خانوادگی در این شهرستان 

قرار دارد و پس از آن همسر آزاری در رتبه دوم قرار دارد.مهدی نخعی گفت:اورژانس 

اجتماعی شهرستان طرقبه شاندیز فعالیت های خود را در زمینه پیشگیری از 

آسیب های اجتماعی از قبیل اختالفات حاد خانوادگی، خودکشی، کودک آزاری، 

همسرآزاری، کودکان کار و خیابانی، دختران در معرض آسیب و آسیب دیده ، زوجین 

متقاضی طالق و فرار فرزندان باشد از نیمه اسفند ۹۶ آغاز کرده است.  وی بیان 

داشت : این شهرستان جمعیتی حدود 77هزار و ۵00 نفردارد که از این تعداد  حدود 

۲۲هزار و 3۶1 نفر آن را افراد ۲ تا 18 سال تشکیل می دهد که حدود ۵ درصد ازاین  

جمعیت نیز مهاجر هستند . نخعی گفت: جمعیت باالی 18 سال شهرستان حدود۵۲ 

هزار و ۵۹  نفر می باشد که حدود 3 درصد  این جمعیت را نیز مهاجران تشکیل می 

دهند که با توجه به وجود جاذبه های  گردشگری فراوان ،این شهرستان خاستگاه 

مهاجران زیادی از دیگر استان های کشور شده است.رئیس بهزیستی طرقبه شاندیز 

اظهار داشت : یکی از گام های مهم در هنگام پیشگیری از آسیب های اجتماعی ایجاد 

آگاهی و دانش الزم در گروه های هدف است و در واقع قبل از بروز هر گونه آسیب  

امداد گران باید دانش و آگاهی برای مواجهه با  آسیب را داشته باشند و در این راستا 

اورژانس اجتماعی از ابتدای سال با هدف پیشگیری و شناسایی آسیب های اجتماعی 

و شناساندن خدمات اورژانس 1۲3 در گروه هدف ، اقدام به اطالع رسانی و آگاه سازی 

مردم ، به وسیله گشت زنی روزانه تیم سیار و حضور در تمام نقاط شهرستان به خصوص 

روستاها و اما کن پر رفت و آمد و پخش تراکت و پمفلت های آموزشی، پوستر ونصب بنر 

در مسیر های عبور و مرور  مردم و هم چنین برگزاری کالس های آموزشی  در مدارس 

و مساجد برای والدین و دانش آموزان و برگزاری جلسات و نشست های برون سازمانی 

با دیگر ارگان ها ی مرتبط  جهت هماهنگی و خدمات رسانی بیشتر نموده است .نخعی 

افزود:طبق آمارها از تعداد کل تماس های دریافتی از خط اورژانس اجتماعی ، ۵۵ 

درصد این تماس ها    غیر مرتبط بوده اند که راهنمایی و ارجاع مناسب شده اند و حدود 

۴۴ درصد دیگر نیز مرتبط بوده اند  که پیگیری و اقدام الزم در این خصوص  انجام شده 

است .هم چنین از کل موارد خشونت های خانگی در این شهرستان ۲3 درصد  مربوط 

به کودک آزاری و حدود 13 در صد آن مربوط به همسر آزاری است .وی عنوان کرد: از 

مهم ترین علت های باال بودن آمارمربوط به کودک آزاری نسبت به دیگر خشونت های 

خانگی  در این شهرستان می توان به اعتیاد به مواد مخدر والدین به شیشه و کریستال ،  

وضعیت نامساعداقتصادی  خانواده ها  ، نبود مهارت های  ارتباطی  موثر  و کنترل خشم  

بین زوجین  ، سبک های  فرزند پروری ناکارآمد و هم چنین طالق والدین اشاره کرد.

  یادداشت

محمد دل آسایی مسئول دفتر اجتماعی فرمانداری و دبیر ستاد دهه فجر

مجتمع اقامتی 
پذیرایی 

کوهستان ابرده 
بسیار  هوایی  و  آب  با  آرامبخش  زیباو  مکانی 

عالی در ییالق سر سبز ابرده است این مجتمع 

ــنــای 800مــتــر مــربــع که  ــرب ــا دارا بـــودن زی ب

و۲00مترفضای  تابستانی  محوطه  300متر 

آشپزخانه رستوران است مجموعه ۹ سوئیت 

آن نیز 300متر زیربنا دارد که تمامی سوئیت 

ها با امکانات رفاهی کامل در اختیار مسافرین 

ومهمانان گرامی قرار می گیرد. 

مدیریت کوهستان تالش می کند که خاطرات 

مهمانان  و  شما  حضور  هنگام  در  را  خوشی 

گرامیتان در این مجموعه  به ارمغان آورد . مجتمع 

کوهستان دارای مجوز از میراث فرهنگی بوده 

ــدزاده رییس مــیــراث فرهنگی و  ــم و دکتر اح

مهندس حسینی از کارشناسان وبازرسان میراث 

فرهنگی به نیکی از متولی آن یاد می کنند.

تلفن رزرو سوئیت ها:

09033712008 

09033712009 

مدیریت رستوران:

09157028259 

آدرس:شاندیز،ابرده علیا،نرسیده به میدان 

یک،مجتمع  میالد  الزمان،نبش  صاحب 

اقامتی و پذیرایی کوهستان ابرده
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