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معاون فنی و عمرانی شهرداری سبزوارتشریح کرد:

تحقق توسعه شهری سبزوار با مشارکت  شهروندان

معاون فنی و عمرانی شهرداری سبزوار گفت: توسعه 

شهری سبزوار با مشارکت آگاهانه و فعاالنه شهروندان 

تحقق می یابد.جعفر صائمی نسب با بیان اینکه با توجه 

به مجموعه اقدامات در حال انجام در سطح شهر، بعضا 

شهروندان شهرداری را از خود می دانند. وی افزود: ما 

معتقدیم شهرداری بدون همکاری شهروندان کارایی 

مطلوب ندارد و مشارکت فعال شهروندان می تواند نقش 

ــداف این سازمان بــرای عمران  بسزایی در پیشبرد اه

و آبادانی سبزوار داشته باشد.وی با بیان اینکه نگاه 

شهرداری به طرح هایی است که از اولویت برخوردار باشد 

تا بتوان خدمات بهتری به شهروندان ارائه داد، اظهار کرد: 

انجام طرح های شهرداری در بعد مشارکتی سبب نگاه 

دقیق تر کارشناسان به طرح ها، مدیریت بهتر عملیات 

اجرایی تاسیسات شهری و کاهش هزینه های بهسازی 

و اصــالح طرح ها در این شهر می شود.صائمی نسب 

همچنین بر اهمیت اعتماد عمومی تاکید کرد و گفت: ما 

اگر اعتماد عمومی را داشته باشیم می توانیم هزینه های 

شهر را تامین کرده و توسعه شهری را محقق کنیم.معاون 

فنی و عمرانی شهرداری سبزوار در ادامه با بیان اینکه 

شهرداری سبزوار برای ارائه خدمات به مردم از هیچگونه 

تالشی دریغ نکرده و نخواهد کرد، گفت: شهرداری با 

همراهی خانواده بزرگ خود در بخش ها و حوزه های 

مختلف تالش می کند عملکرد مطلوبی را تا پایان سال 

جــاری براساس برنامه تدوین شــده خــود بــرای توسعه 

سبزوار بجای بگذارد.وی افزود: در حال حاضر نیروهای 

شهرداری در بخش های مختلف آسفالت ریزی خیابان ها، 

کوچه ها و معابر، پیاده روسازی، جدول گذاری و در تمامی 

نقاط مختلف شهر مشغول به فعالیت هستند.صائمی 

نسب با اشاره به اینکه شهرداری در خدمات رسانی هیچ 

تبعیضی بین نقاط مختلف شهر سبزوار قائل نیست، گفت: 

با توجه به نیازهای هر منطقه و مشارکت مردم پروژه های 

عمرانی و طرح های زود بازده در حال اجرا می باشد.

شــهــردار ســبــزوار گفت: شــهــرداری با 

تضییع  و  حــراســت  و  حفظ  بــر  تاکید 

حقوق بیت المال و دفاع پرونده های 

توانست  گذشته  ــال  س طــی  حقوقی 

۶7 میلیارد  ۱۰ پرونده از تضییع  در 

تومانی این مهم جلوگیری کند.سید 

علی کوشکی افزود: امید است تا صرفه 

جویی و کاهش هزینه ها، بهینه سازی، 

ــالح الگوی مصرف، صرفه جویی  اص

در حوزه خدماتی ماهانه ۶۰۰ میلیون تومان در بخش 

های اداری و خدماتی انجام شود.وی بیان کرد: از بدو 

یکپارچه  سیستم  تاکنون  سبزوار  شهرداری  تاسیس 

سازی پرونده های حقوقی و امالک وجود نداشت که 

ایــن مهم از ابتدای امسال توسط مدیریت حقوقی و 

امــالک شــهــرداری در دستور کــار قــرار گرفت و حدود 

۴۰ هزار پرونده در حال  ثبت می باشد که تاکنون ۱۰ 

هزار پرونده از آن ثبت شده است.

ــه داد: این  شــهــردار ســبــزوار ادام

اقدام توانسته کمک های شایانی 

ــراد حقیقی  اف به  در پاسخگویی 

باشد.کوشکی  داشته  حقوقی  و 

بــرگــزاری چنین همایش  گفت: 

ــی و  ــزای هــایــی یقینا سبب هــم اف

مدیریت منسجم مدیران شهری 

در راستای کمک و مساعدت به 

مدیریت شهری خصوصا شهرداری سبزوار و حفظ و 

حراست از حقوق بیت المال می شــود.وی از معاون 

استاندار و فرماندار به صورت ویژه، رئیس دادگستری، 

دادستان ، رئیس اداره اطالعات ، فرمانده محترم سپاه، 

نیروی انتظامی و سایر مدیران شهری برای همراهی با 

مجموعه بزرگ شهرداری جهت احقاق حقوق بیت المال 

تقدیر کرد.

با توجه به آب و هوای نیمه خشک منطقه و قرار گرفتن سبزوار 

در حاشیه کویر، ایجاد فضای سبز، توسعه فضاهای تفریحی و 

تفرجگاهی از ضرورت های مهم برای رفاه شهروندان است.

ازآنجاکه سبزوار در شرایط آب وهوای خشک و نیمه خشک 

قرار دارد و با توجه به خشک سالی سال های گذشته و کاهش 

منابع آب هــای زیرزمینی، جایگزینی گونه های کم آب در 

فضاهای سبز شهری در اولویت کار سازمان سیما، منظر و 

فضای سبز شهرداری سبزوار قرار گرفته است و بر اساس 

طرحی مــدون ایجاد باغ های مثمر در سطح شهر رویکرد 

موردنظر این سازمان است لذا نهال های ِبه، توت و سنجد 

در پارک های کمربندی و حاشیه شهر کاشته شدند.طی 

چند سال گذشته نگاه مدیران شهرداری سبزوار بر تقویت 

فضای سبز و توازن منطقه ای بوده و باغ ایرانی، پارک های 

هشت بهشت، سالمت، طراوت و پارک محله ها در مناطق 

مختلف شهر و مناطق حاشیه ای احداث شده است.

ــای سطحی جهت استفاده 	  جمع آوری آب ه
بهینه در آبیاری فضای سبز

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری سبزوار 

گفت: با توجه به بحران کمبود آب و خشک سالی سال های 

گذشته کشور به ویژه در مناطق شرقی، این سازمان اقدام به 

جمع آوری آب های سطحی و همچنین جلوگیری از هدر رفت 

آب های سطح شهر باهدف صرفه جویی و استفاده بهینه از 

آب های موجود کرده است.کاظم خلیلی دارینی افزود: در 

این خصوص اقداماتی چون نصب دریچه در مسیر راه آب و 

احداث مخزن برای انتقال این آب ها در حال انجام است و 

چهار عدد مخزن با ظرفیت ۱۰ هزار لیتر در پارک های سطح 

شهر عالوه بر مخازن قبلی احداث شده که آب های سطحی 

منطقه به آنجا هدایت شده و از آن برای آبیاری پارک های 

مجاور و باغچه های حاشیه شهر استفاده می شود. در دیگر 

مسیرهای خیابان های مختلف شهر نیز دریچه نصب شده و از 

آن برای آبیاری باغچه های حاشیه استفاده می شود.

طرح توسعه باغ ها در فضای سبز	 
رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری سبزوار 

گفت: طرح احداث باغ میوه و استفاده از گونه های مثمر در 

فضای سبز به جای گونه های غیر مثمر از چند سال گذشته 

در دستور کار سازمان قرار گرفته است که هدف از این طرح 

استفاده مناسب تر از فضای سبز موجود و همچنین کاهش 

هزینه ها در نگهداری و صرفه جویی در مصرف آب ها است.

خلیلی دارینی اظهار کــرد: استفاده از گونه های بومی و 

مثمر که سازگار با شرایط آب و هوایی منطقه است کاهش 

چشمگیری در هزینه های نگهداری و مصرف آب دارد.وی 

ادامه داد: از برنامه های مهم این سازمان در چشم انداز پیش 

رو، ایجاد باغ های میوه با گونه های توت، انار، عناب، سنجد 

و گل محمدی است که بر مبنای مطالعات صورت گرفته این 

گونه ها بومی منطقه سبزوار و مقاوم به خشکی و کم آبی است 

که منظر زیبا و دلنوازی برای فضای سبز شهر ایجاد می کند. 

همچنین این گونه های درختی مقابل آفــات و بیماری ها 

مقاومت بیشتری دارند که با برنامه ریزی های الزم این طرح ها 

در فصل کاشت گیاهان اجرایی می شود.خلیلی دارینی با 

تشکر از اقدامات انجام شده مدیران پیشین این سازمان افزود: 

با توجه به محدودیت شدید منابع آبی و کاهش افت الیه های 

ــروز مشکالت  ــای زیرزمینی که در آینده نیز سبب ب آب ه

زیادی می شود، افزود: چاره ای جز استفاده بهینه از منابع 

آب وخاک وجود ندارد و باید با بهره از کاشت گیاهان مثمر و 

کم آب طلب به توسعه فضای سبز شهرمان کمک کنیم.وی 

اظهار کرد: به عنوان نمونه در مسیرهای منتهی به توحید شهر 

استفاده از گونه های مثمر و کم آب طلب عالوه بر سرسبزی، 

شادابی و طراوتی که برای شهروندان ایجاد می کند می تواند 

بهره برداری اقتصادی و استفاده شهروندان و رهگذران را در 

پی داشته باشد و همشهریان از عطر و رایحه گل های سنجد، 

ــی عناب و میوه درختان توت و انــار در طول  خــواص داروی

مسیر استفاده کنند.رئیس سازمان سیما، منظر و فضای 

سبز شهرداری سبزوار گفت: منابع آب وخاک محدود است و 

باید از این منابع استفاده بهینه کرد که در این راستا عالوه بر 

کاشت گونه های مقاوم و مثمر، طرح انتقال آب های سطحی 

سرگردان در جنوب شهر به سمت توحید شهر و جاری کردن 

در خیابان های شمالی و جنوبی شهر نیز در دست مطالعه 

است که می تواند کمک زیادی به توسعه باغ های کشت شده 

و در دست کاشت نماید.

احداث پارک محله شهدای کوشک	 
خلیلی دارینی با اشاره به طرح های مهم و در دست اقدام 

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری سبزوار نیز 

گفت: هم اینک عملیات اجرایی احداث پارک محله شهدای 

کوشک، بازپیرایی میدان سربداران و ایجاد فضای سبز در 

بلوار ابریشم آغاز شده است.رئیس سازمان سیما، منظر و 

فضای سبز شهرداری سبزوار گفت: پارک شهدای کوشک به 

مساحت 7 هزار مترمربع است و مرحله نخست آن به مساحت 

۳ هزار مترمربع طراحی و اجرا شده است که خاک ریزی، 

آمــاده ســازی زمین و کشت آن با گونه های توت و گل های 

فصلی به وسیله سازمان انجام گرفته اســت.وی با اشاره به 

اینکه میدان سربداران از بزرگ ترین و مهم ترین میدان های 

شهر سبزوار است، افزود: بازپیرایی این میدان از چند هفته 

قبل در دستور کار سازمان قرار گرفته است و اصالح خاک این 

میدان و آماده سازی آن جهت کشت گونه های بومی سازگار با 

شرایط آب وهوایی سبزوار به پایان رسیده و آماده کشت است.

خلیلی دارینی تصریح کرد: اصالح خاک و کاشت گونه های 

مقاوم به شوری و مناسب با اقلیم منطقه سبزوار از اهداف 

طرح بازپیرایی در میدان سربداران است.وی افزود: لچکی 

بلوار ابریشم که بخشی از کمربند شمال شهر سبزوار است 

با مساحت ۸ هزار مترمربع طراحی و اجرای فضای سبز آن 

به وسیله سازمان و با مصالح و امکانات موجود این سازمان 

انجام شده است. اجرای فضای سبز این منطقه در راستای 

سیاست های ابالغی استانداری خراسان رضوی مبنی بر 

کاهش سطح گونه های پرآب طلب همچون چمن از فضای 

سبز و جایگزین کردن آن با گونه های کم آب طلب و مقاوم به 

خشکی است.مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز 

شهرداری سبزوار گفت: در این لچکی از گونه ای کم آب طلب 

فرانکینیا به جای چمن و از گل های ناز تیغه ای و ناز آفتابی 

به عنوان گیاه پوششی کشت شده است که در ادامه این طرح، 

عملیات اجرای فضای سبز بزرگراه ابریشم نیز آغاز می شود.

نصب مخازن پلی اتیلنی و ادامه طرح جداسازی 	 
آب شرب و فضای سبز شهر سبزوار

خلیلی دارینی افزود: به منظور صرفه جویی در مصرف آب 

شیرین و استفاده از آب خام در میادین و پارک ها سازمان اقدام 

به نصب مخازن پلی اتیلن در میادین و پارک ها کرده است. 

همچنین خطوط انتقال آب جهت ادامه طرح جداسازی آب 

شرب و فضای سبز سبزوار در دست اجراست.وی گفت: ایجاد 

کمپ مسافر جهت جذب گردشگری، افزایش سرانه کاشت 

گونه های مناسب با آب وهــوای منطقه، جداسازی آبیاری 

شرب و افزایش شبکه آبیاری از طرح های مهم این سازمان 

برای توسعه فضای سبز شهر سبزوار است.سبزوار دارای ۴۸ 

پارک همسایه، ۲7 پارک محله، هفت پارک ناحیه، سه پارک 

منطقه ای و یک پارک جنگلی است.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری سبزوار گفت: 

نیمه نخست امسال ۴۶ میلیارد ریال اعتبارات ملی به 

محالت هدف در این شهر به منظور بهسازی بافت فرسوده 

و بازآفرینی آن اختصاص یافته است.مرتضی احمدی با 

بیان اینکه ۴۰ هزار نفر از جمعیت سبزوار در سکونتگاه های 

غیررسمی این شهر مستقر هستند، افزود: برای بهسازی 

و توانمند سازی این مناطق اجرای ۱۱۳ طرح و برنامه در 

دستور کار مدیریت شهری قرار گرفته است. وی ساخت 

پارک، مدرسه ابتدایی، جاده کمربندی، پایگاه بهداشت، 

مهدهای کودک، کتابخانه و سرای محله را از دیگر برنامه 

های در دست اجرا در این مناطق ذکر و بیان کرد: تکمیل 

یک کتابخانه و سرای محله به ارزش ۲۰ میلیارد ریال، 

ساخت یک سوله ورزشی در محل کال عیدگاه با اعتبار 

پنج میلیارد ریــال و آسفالت محله نیروگاه با هزینه ۲۰ 

میلیارد ریال برخی از این فعالیت ها هستند.وی در خاتمه 

گفت: این فعالیت ها در مناطق هدف جهت تحقق عدالت 

اجتماعی، رفع محرومیت  و ارتقای زیرساخت های خدمات 

شهری صورت می  گیرد.

معاون شهرسازی و معماری شهر سبزوار بیان کرد:

اختصاص 46 میلیارد ریال به بهسازی حاشیه شهر

شهردار سبزوار خبر داد:

جلوگیری شهرداری ازتضییع 67 میلیارد تومانی 
حقوق بیت المال در10 پرونده طی سال گذشته

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری بیان کرد:

 زیباسازی فضای سبز سبزوار با درختان مثمر و کم آب


