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دهیارروستای کته شمشیر سفلی بخش قلندرآبادفریمان 

در گفت وگو با خراسان به تشریح فعالیت های انجام شده 

در روستا پرداخت و در خصوص مشکل ورودی و خروجی 

روستا گفت: با پیگیری اعضای شورای اسالمی روستا و 

به همت دکتر سید احسان قاضی زاده هاشمی نماینده 

مردم شهرستان فریمان در مجلس شورای اسالمی پس 

از برگزاری چندین جلسه شهرستانی و استانی و بازدید 

میدانی مدیران استانی اداره راه)مهندس پارسا( و مسئوالن 

شهرستان فریمان دستورات الزم برای طراحی طرح ورودی 

و خروجی روستا به مهندسین مشاورداده شد. علی خادمی 

با بیان این که امیدواریم در آینده  نه چندان دور مشکل 

ورودی و خروجی روستا رفع شود گفت: با توجه به موقعیت 

ــداث کنار  جغرافیایی روستای کته شمشیرسفلی و اح

گذرها و دسترسی راحت تر مسافرین به مغازه های حاشیه 

جاده شرایط ویژه اقتصادی و اشتغالزایی زیبا و مناسبی را 

برای روستا رقم خواهد زد.خادمی گفت: در بخش ورزشی 

ساخت مجموعه روباز شهید حججی با متراژ  600 مترمربع 

و سالن سرپوشیده با متراژ 300 مترمربع با هزینه دهیاری و 

باحضور نماینده مردم فریمان، امام جمعه ، فرماندار و دکتر 

خوش باطن مشاور مدیرکل اداره ورزش و جوانان و رئیس 

هیئت ورزش های روستایی و بومی محلی خراسان رضوی 

و رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان فریمان افتتاح و 

به بهره برداری رسیدکه در مراسم افتتاح این پروژه های 

ورزشی دکترخوش باطن مشاور مدیرکل اداره ورزش و 

جوانان با توجه به پتانسیل وظرفیت باالی ورزشی روستا 

قول میزبانی و پایلوت مسابقات بومی محلی شرق استان به 

میزبانی روستای کته شمشیرسفلی را داد.خادمی در ادامه 

با اشاره به تنوع رشته های ورزشی و کسب عناوین قهرمانی 

متعدد درسطح شهرستان ، استان و آسیا در رشته های 

کشتی باچوخه، جودو، والیبال ، فوتسال ، پاورلیفتینگ ، 

کاراته و مچ انــدازی که این روستا را به یکی از قطب های 

ورزش شهرستان تبدیل کرده است از زحمات و پیگیری 

های مهندس نباتی بخشدار پرتالش قلندرآباد که در اعتال 

و پیشرفت بخش قلندرآباد و به خصوص روستای کته شمشیر 

قدم می گذارند تقدیر و تشکر کرد.وی در پایان از تالش های 

مجدانه مهندس خیرخواه رئیس اداره راهداری شهرستان 

فریمان در خصوص ورودی روستا ، مهندس گرامیان مدیر 

اداره برق شهرستان فریمان که قول مساعد در خصوص 

نصب چند ترانس برق برای حل نوسانات برق روستا را داده 

اند ،مهندس خوشه بست مسئول دفتر نماینده مردم فریمان 

به خاطر پیگیری ساخت خانه عالم روستا ، دکتر پاینده مدیر 

شبکه بهداشت و پرسنل این شبکه و مرکز بهداشت شهر 

قلندرآباد ، مهندس شایان دوست و تجردی رئیس اداره 

بهزیستی و کمیته امداد شهرستان فریمان به خاطر حمایت 

بی دریغ از مددجویان روستا ، مهندس صیامی رئیس اداره 

ورزش و جوانان شهرستان فریمان و دکتر خوش باطن 

مشاور مدیرکل و رئیس هیئت ورزش های روستایی و بومی 

محلی خراسان رضوی در خصوص تجهیز خانه ورزش و 

مهندس صبوری رییس اداره آبفای روستایی در خصوص 

تعویض لوله های غرب روستا و قول لوله گذاری جهت توسعه 

روستا تقدیر و تشکر کرد.
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