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  * پیگیری برای راه اندازی مجموعه گردشگری شاهان 

گرماب که با تأکید و همکاری نماینده محترم مردم فریمان 

در مجلس جناب آقای دکتر قاضی زاده, شهردار محترم 

جناب آقــای مهندس روحــی،شــورای شهر سفیدسنگ، 

این مجموعه به بخش خصوصی واگذار شد و ان شاءا... تا 

پایان سال جاری به بهره برداری می رسد وراه اندازی این 

مجموعه نقش بسیار مهمی در شکوفایی اقتصاد و درآمد 

مردم وایجاد اشتغال در شهر سفیدسنگ  دارد.

* ادامه شانه سازی  جاده سفیدسنگ به طول 13 کیلومتر 

که تاکنون 1۴ هزار کامیون مصالح رودخانه حمل شده و 

مدت سه ماه کاری گریدر، غلتک و آبپاش مشغول زیرسازی 

است و تمامی هزینه ها با پیگیری شورا و شهرداری تامین 

شده است.

مساحت  به  دلشاد  شهید  عمومی  کتابخانه  ــداث  اح  *

حدود11۰ متر مربع

* اخذ مجوز اداره بهزیستی در شهر سفیدسنگ که زمین آن 

توسط شورای شهر و شهرداری اختصاص داده شد و ساخت 

آن ان شاءا... به زودی توسط خیر محترم جناب آقای حاج 

حسین وطن دوست که بارها در کارهای خیر پیش قدم بوده 

آغاز خواهد شد و امیدواریم در آینده ای نزدیک معلولین 

عزیز این شهر و روستاهای تابعه مجبور نباشند به خاطر 

مشکالتی که با آن روبرو هستند مسیر فریمان سفیدسنگ 

را طی کنند.

* پیگیری برای احداث سدخاکی شهر سفیدسنگ که یکی 

از خواسته های دیرینه مردم این دیار بود و به لطف خدا با 

پشتکار و تالش شورای اسالمی شهر و حمایت و پشتیبانی 

نمایندگان پرتالش مردم در شــورای اسالمی و پیگیری 

مهندس صفایی فرماندار باتجربه شهرستان و پشتیبانی 

و مساعدت مدیرکل محترم منابع طبیعی جناب مهندس 

صحرایی و مهندس حیدری منش رئیس منابع طبیعی 

شهرستان اولین بندخاکی با هزینه ای حدود 3٧۰ میلیون 

تومان احــداث شد که با پیگیری همین عزیزان مجددا 

بودجه یک میلیارد تومانی برای قسمت اصلی که سنگ 

مالت است در نظرگرفته شد که امیدواریم هرچه زودتر 

عملیاتی شود.

* احداث سکوی نماز به مساحت هزارو 2۰۰ متر مربع با 

کمک خیرین محترم جناب آقایان حاج غالمعلی دهقان و 

حاج عید محمد وطن دوست

* توجه ویژه به مسائل فرهنگی،مذهبی و ورزشی به طوری 

فوتسال،والیبال  مسابقات  نوبت  چندین  در  ساالنه  که 

وکشتی با حمایت و تامین اعتبار از سوی شهرداری و شورای 

شهر برگزار می شود و همچنین در تمامی اعیاد مذهبی از 

سوی شهرداری و شورای شهر جشن برگزار و ضمن پذیرایی 

به قید قرعه جوایزی به شرکت کنندگان اهدا می شود.

*احداث مجموعه ورزشی )زمین فوتسال،والیبال و گود 

کشتی(در زمین 12 هزارمتری که توسط خانواده شهید 

دلشاد اهدا شد.در پایان از اعتماد و رای بی سابقه مردم  

به شورای دوره پنجم صمیمانه سپاسگزاریم و امیدواریم 

بتوانیم با همکاری شما مــردم خــوب شهری آبــاد و شاد 

داشته باشیم.

سخن اعضای شورای اسالمی ▪ 
خداوند منان را شاکریم که بهترین موهبت الهی که همانا 

خدمت به بندگان خدا و همشهریان عزیز شهر سفیدسنگ 

ــی داشــت و از همه شهروندان فهیم،  است را به ما ارزان

نجیب و قدردان که با حسن اعتماد خویش اینجانبان را 

به عنوان اعضای شورای اسالمی در دوره پنجم انتخاب 

کردند صمیمانه سپاسگزاریم و با درود به ساحت مقدس 

حضرت ولی عصر عجل ا... تعالی فرجه شریف، بنیانگذار 

کبیر انقالب حضرت امام خمینی)ره(، شهدای بزرگوار 

و آرزوی سالمتی مقام عظمای والیــت حضرت آیت ا... 

خامنه ای و عرض سالم ویــژه به شهروندان قدر شناس 

شهر سفیدسنگ.شهر سفیدسنگ به جهت برخورداری 

از مواهب و استعدادهای ناب و قابلیت های درخور توجه 

عرصه ای مطلوب برای رشد و شکوفایی در ابعاد مختلف 

اجتماعی، فرهنگی و باالخص اقتصادی است.

منتخبان شما در شورای پنجم طی یک سال ونیم گذشته 

تالش کردند همه همت خویش را معطوف پیشرفت شهر 

نمایند و با جدیت و تالش و برگزاری جلسات مختلف با 

محترم  استانی،نماینده  ،مسئولین  شهرستان  مدیران 

مجلس و... جهت توسعه و اعتالی شهر از هیچ کوششی 

دریغ نکرده ایم.

خالصه عملکرد شورای اسالمی  شهر سفیدسنگ

شکر و سپاس خداوند منان را که بار دیگر توفیق خدمت به 

مردم فهیم و زحمت کش شهر سفیدسنگ را عنایت کرد. 

فرارسیدن چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب 

اسالمی را حضور شهروندان والیــت مــدار و شهیدپرور 

سفیدسنگ تبریک عــرض می کنم و یــاد و خاطره امام 

ــل)ره( و شهدای عزیز را گرامی می دارم. آن چه در  راح

پیش روی شما قــرار دارد، گوشه ای از عملکرد  پرسنل 

فداکار و پرتالش شهرداری و با حمایت شورای اسالمی 

شهر در دوره پنجم و همکاری بی دریغ شهروندان در طول 

خدمت اینجانب به عنوان شهردار می باشد. امید است 

عملکرد بنده و همکارانم که با به کارگیری حداکثر توان 

در حوزه عمرانی ،خدمات شهری و زیباسازی  .....و تکریم 

شهروندان بوده به عنوان خدمتی هرچند اندک در قبال 

مسئولیت محوله مورد رضایت خداوند متعال و شما مردم 

بزرگوار قرار گیرد. در پایان از استاندار استان خراسان 

رضوی و معاون محترم امور عمرانی و مدیران کل حوزه 

معاونت عمرانی استانداری، امــام جمعه فهیم و فاضل  

شهرستان حضرت حجت االسالم ایزدی ، نماینده محترم 

مردم در مجلس شورای اسالمی جناب آقای دکتر احسان 

قاضی زاده هاشمی ، فرماندار معزز جناب آقای صفایی 

،بخشدار محترم قلندرآباد،اعضای محترم شورای شهر 

سفیدسنگ و روسای محترم نهادها و ادارات  شهرستان که 

در همه زمینه ها همراه و  یاور بنده بوده اند تشکر و سپاس 

ویژه می نمایم.                                         مهندس یداله روحی  ،  شهردار

سخن شهردار سفیدسنگ

علی حسین زاده
عضو شورای اسالمی شهر

حسن رادمهر
عضو شورای اسالمی شهر

احمد عرفانی
عضو شورای اسالمی شهر

حسن عطایی
نایب رئیس شورای اسالمی شهر

عبدالوهاب زابلی نژاد
رئیس شورای اسالمی شهر

عضو شورای اسالمی فریمان 
و نماینده شهرستان در شورای 

اسالمی استان 


