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400 روز خدمت مهندس نجفی جوان ترین شهردار خراسان رضوی 

ازدغدغه های عمران تا  کمک به توسعه فرهنگ درشهرآباد 
اشاره : 31اردیبهشت 1390 با پیگیری مسئوالن 
محلی دغدغه مردم به پایان رسید و هفتاد و دومین 

شهرخراسان رضوی با نام شهرآباد موجودیت رسمی 

پیداکرد. شهری که به عنوان مرکز بخش حسرت آبادانی 

خود را در این مهم می دانست و مردمان این دیارنیز 

خوشحال ازاین ارتقا چشم  انتظار خدمات نظام به این 

شهر تازه تأسیس بودند و امروز بیش از هفت سال از این 

مهم می گذرد ارتقایی که نه تنها الزمه آن رشد فرهنگ 

شهر شهرنشینی بوده، هست و خواهد بود، بلکه تغییر 

در سیما و منظر شهری و جذب امکانات به خود را در 

چشم انداز سال های آینده خود به وضوح می دید.  طی 

این سال ها می توان تغییر درنسل مدیران راباسرعت 

ــود آورده هــــای مثبت  ــن تغییر بــا خ ــد ای بیشتری دی

بسیاری داشته است هرچند که نباید از نعمت جوانی 

و دغدغه های مدیران جوان هم غفلت کرد. گفتگوی 

مابامهندس علی نجفی که از اولین روزافتتاح شهرداری 

درهفت سال قبل درکسوت معاون شهرداروکارشناس 

ـــــرخــدمــات  ـــ عـــمـــران وشـــهـــرســـازی شــاهــدوحــاضـــ

می تواندبخش هایی  ــوده  ب ــردم  م نهادبه  متعدداین 

ازایــن دغدغه ها و همچنین فعالیت های شهرداری 

شهرآبادرابه محضرشمـــاعزیزان تقدیم کند ،دراین 

مسیر همراهمــــــان باشـید و از نظرات ارزشمندتان ما 

را بی بهره نگذارید.

در این شماره می خوانید :
- گفت وگو با شهردار شهرآباد 

- تصاویری از عملکرد شهرداری 
- مهم ترین دستاوردهای نظام در بخش 
و  بردسکن  فرماندار  دیدگاه  از  شهرآباد 

بخشدار شهرآباد 
ــورای اســامــی دوره پنجم  -عملکرد شـ

شهرآباد 

ــه مقطع  ــت ــوخ ــش آم مــهــنــدس عــلــی نــجــفــی دان

کارشناسی ارشد دانشگاه امام رضا )ع( در رشته 

شهرسازی است و این تخصص به وضوح در عملکرد 

وی دیده می شود. وی از آذرمــاه سال نود وشش 

لقب جوان ترین شهردار خراسان رضوی را با 33 

سال سن یدک می کشد، عنوانی که بار انجام وظیفه 

با ما  برایش دوچــنــدان سنگین تر می نماید.  را 

باشید تا در ادامــه از دغدغه های شهردار جوان 

شهرآباد و برنامه های اجراشده وی در شهرداری 

400 روز اخیر بشنویم و بخوانیم. وی در  طی 

خصوص مهم ترین دغدغه های خود در شهرداری 

این گونه گفت:نبود ماشین آالت عمرانی موردنیاز 

و عدم وجود درآمد پایدار یکی از مهم ترین دغدغه 

شهرداری های کوچکی مانند شهرآباد است. نجفی 

همچنین با تأکید بر آسفالت تمامی معابر خاکی 

سطح شهرو افــزایــش سرانه فضای سبز شهری 

اظهار داشت:

سازمان  سمت  از  هیوندای  زباله  آوری  جمع  مکانیزه  ماشین  اولین 

شهرداری های کشور به شهرداری شهرآباد واگذار شد. به گفته مهندس 

نجفی  ، شهرآباد به عنوان دومین شهرداری استان بعد از تایباد توانست این 

خودرو را جذب نماید .وی با اشاره به اینکه ارزش ریالی این ماشین نزدیک 

به 350 میلبون تومان می باشد اظهارداشت : قطعا این کمک موثِرسازمان 

شهرداری های کشور می تواند شهرداری را در موضوع جمع آوری زباله 

خودکفا کند. شهردارشهرآباد گفت با توجه به دغدغه های زیاد ناشی از 

نبود ماشین آالت عمرانی و خدماتی در شهرداری ،  از ابتدای سال جاری 

وبعد از خرید یک دستگاه تراکتور ، تانکر آب و غلطک در حوزه عمرانی و 

فضای سبز ،این بار موفق به جذب ماشین مکانیزه جمع آوری زباله شدیم 

و خوشحالیم که توانستیم  گامی هر چند کوچک در مسیر خدمت به شما 

شهروندان عزیز برداریم .شهردار شهرآباد با قدردانی از مجموعه مسئوالن 

استان و شهرستان و همچنین سازمان شهرداری های کشور ،از همراهی 

اعضای شورای اسالمی در جهت عمل نمودن به برنامه های شهرداری هم 

تجلیل کرد و خاطرنشان ساخت :خادمان شما در شهرداری شهرآباد تمام 

تالش خود را بکار می گیرند تا زمینه جذب امکانات بیشتر به منظور رفاه 

شما عزیزان را فراهم کنند .

سرپرست فــرمــانــداری بردسکن گفت: شــهــرداری 

خود  رسانی  خدمات  اولیه  سال های  طی  شهرآباد 

ابعاد مختلف عمرانی و فرهنگی  توانسته اســت در 

حرف های بسیاری بــرای گفتن داشته باشد. دکتر 

ــزود: آسفالت بیش از 52 هزار  ابراهیم قاسم پور اف

مترمربع از معابر از سال نودتا کنون و موزاییک فرش 

یازده هزار مترمربع از پیاده روهای این شهر مؤید این 

مدعاست. وی همچنین به اختصاص اعتبار ویژه از 

سوی استاندار سابق خراسان رضوی در احداث اولین 

بوستان شهرآباد هم اشاره و با قدردانی از شهردار و 

اعضای شورای اسالمی شهرآباد افزود: با افتتاح این 

بوستان در دهه فجر گام مهم دیگری در خدمت رسانی 

به مردم فهیم شهرآباد برداشته می شود. قاسم پور در 

ادامه به تشییع و تدفین دو شهید گمنام در سال گذشته 

در شهرآباد هم اشاره کرد و اظهار داشت: بی شک این 

اقدام معنوی و فرهنگی می تواند زمینه اجرای انواع 

برنامه های فرهنگی را در جوار این شهدای واالمقام در 

مناسبت های گوناگون فراهم 

فــرمــانــداری  کند.سرپرست 

بهره مندی  بــه  هــم  بردسکن 

ــدی مــــردم بخش  ــ ــددرص ــ ص

شهرآباد از نعمت گاز طبیعی، 

راه آسفالته، آب و برق هم گذری 

کــرد و خــاطــرنــشــان ساخت: 

ــزون بـــر ایـــن هـــا اســتــقــرار  ــ افـ

ــدازی  ــ ــــس 115، راه ان اورژان

و  شهرآباد  انتظامی  پاسگاه 

همچنین حوزه مقاومت بسیج 

طی سالیان اخیر از مهم  ترین دستاوردهای نظام 

مقدس جمهوری اسالمی ایران در بخش شهرآباد است 

که به ارتقای امنیت پایدار در منطقه انجامیده است. 

قاسم پور در ادامه با تأکید بر بهره گیری از ظرفیت های 

کویر نمک در بخش شهرآباد گفت: توسعه اقتصاد 

گردشگری یکی از مهم ترین اولویت های دولت تدبیر 

و امید در این سال ها خواهد بود.وی همچنین با اعالم 

اینکه بخش شهرآباد قطب کشاورزی شهرستان است 

بر بهره گیری از ظرفیت های کشاورزی و دامپروری 

این منطقه در ابعاد گوناگون تاکید کرد . گفتنی است 

بخش شهرآباد یک نقطه شهری و 72 پارچه روستا و 

آبادی مسکونی و غیر مسکونی دارد .

ادامه در صفحه 2

سرپرست فرمانداری بردسکن در گفتگو با خراسان

شهرداری شهرآباد نماد توسعه و خدمت در این بخش است

بامساعدت سازمان شهرداری های کشور 

نخستین خودرو حمل زباله 
درشهرآباد جذب شد


