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سالم همشهریان عزیز

شهرداری شهرآباد شاید به گواه خدمات ارزنــده طی این 

هفت سال نماد خدمِت نظام به بخش شهرآباد طی سال های 

اخیر باشد. فارغ از فراهم ساختن زیرساخت های اساسی 

زندگی در مناطق محروم و کم برخوردار ازجمله نعمت هایی 

مانند گاز، آب، برق، تلفن، راه، نعمت امنیت و خیلی موارد 

دیگرتوسط دولتمردان که حقیقتًا جای شکر آن همیشه باقی 

است، شهرداری شهرآباد توانسته است در هفت سالگی خود 

حرف های بسیاری برای گفتن داشته باشد.نکته دیگر اینکه 

یازده سال از انتشار ویژه نامه شهرآباد در روزنامه خراسان 

می گذرد آن زمان با تیتر شهرآبادی ها در حسرت ارتقای 

به شهر روزگار را سپری کردیم و امروز بهانه اولین ویژه نامه 

شهرآباد در روزنامه خراسان پس از سال 86 آشنایی با 

مهم ترین خدمات این نهاد است. نهادی که ده ها وظیفه 

متعدد بر عهده دارد اما خود درگیر مشکالت و کاستی های 

فراوانی است. همراه ما باشید تا در گفتگو با شهردار شهرآباد 

و همچنین اعضای شورای اسالمی و نیز برخی از مسئوالن 

محلی مــروری بر این خدمات و فعالیت ها داشته باشیم. 

شما هم اگر قابل دانستید می توانید با تماس با شماره 

09153331858 از این فرصت انعکاس عملکرد خودتان 

در هر نهاد اداره ای به زبان هنر استفاده کنید.

جوادقنبری 

خبرنگار و نماینده روزنامه خراسان در بخش شهرآباد

ادامه از صفحه اول :
... یکی از مهم ترین برنامه های بنده احداث ساختمان اداری 

شهرداری است تا در خالل آن بتوان نحوه خدمات رسانی 

به شهروندان عزیز را تسریع بخشید. وی همچنین یکی از 

مهم ترین خألهای فرهنگی موجود در شهر را نبود سالن 

آمفی تئاتر برشمرد و گفت: تالش می کنیم در راستای تحقق 

این مهم با مساعدت مجموعه مسئوالن گام برداریم. نجفی 

یکی از مهم ترین نگرانی های سال های اخیر شهرآبادی ها را 

استرداد اردوگاه شهید مدرس دانست و گفت: بر این اساس 

پیگیری های زیــادی با همکاری شــورای اسالمی در این 

خصوص انجام دادیم و کار را در سطح استان به نتیجه رساندیم 

و امیدواریم پرونده اردوگــاه که به هیئت دولت ارسال شده 

است به زودی تعیین تکلیف شود و واگذاری آن به شهرداری 

و شورای اسالمی آغاز گردد. شهردار شهرآباد همچنین از 

برنامه ریزی برای احــداث مجتمع تجاری با همکاری اداره 

اوقاف، بروزرسانی صحیح طرح هادی شهر، تکمیل مطالعات 

بافت فرسوده شهری و افزایش برنامه های فرهنگی شهرداری 

به عنوان بخشی از برنامه های آینده شهرداری نام برد و گفت: 

همچنین بنا داریــم به گسترش گرافیک شهری و همچنین 

تنظیم سندهای زمین های واگذارشده به شهرداری به عنوان 

ــوزش و تقویت تــوان کارشناسی  امــالک شهرداری و نیز آم

نیروهای اداری و آتش نشانی توجه ویــژه ای داشته باشیم. 

مهندس نجفی همچنین پیگیری طــرح راهــبــردی شهر و 

شهرداری را بسیار مهم توصیف کرد و گفت: در این راستا 

ــالغ مدیرکل دفتر شهری اســتــانــداری گــام بر  ــاس اب بر اس

خواهیم داشت. وی مطالعه و توجه ویژه به کویر نمک به عنوان 

ــد پایدار را در بحث ترویج گردشگری و توسعه  منبع درآم

اقتصاد گردشگری مهم و مفید خواند و گفت: در این مسیر 

نیز با مساعدت شورای اسالمی حرکت خواهیم کرد. شهردار 

شهرآباد از حمایت بی دریغ مدیران و کارشناسان سازمان 

شهرداری های کشور همچنین همراهی دکتر بنیادی نماینده 

مردم ترشیز در مجلس شورای اسالمی، رشیدیان استاندار 

سابق خراسان رضوی در اختصاص اعتبار به بوستان شهدای 

گمنام و همچنین  قاسم پور سرپرست فرمانداری بردسکن،  

موسوی ،بخشدار شهرآباد و رئیس و اعضای شورای اسالمی 

و همچنین تک تک همکاران شهرداری قدردانی کرد و گفت: 

قطعًا با همراهی بیشتر این عزیزان می توانیم معنای خدمت به 

مردم شریف شهرمان را بیش از پیش تبلور بخشیم. نجفی در 

ادامه اقدامات 400 روز اخیر شهرداری در واحدهای مختلف 

را بطور خالصه اعالم و از همه همکاران شهرداری تجلیل کرد:

 در حوزه فضای سبز	 
ــارک شهدای گمنام بــا  مساحت هفت هزار  * احــداث پ

مترمربع و هزینه کرد 570 میلیون تومان

ــای شهر و خیابان های تازه  * کاشت درخــت در ورودی ه

تأسیس با هزینه کرد 50 میلیون تومان

* احداث گلخانه شهرداری با هزینه کرد 30 میلیون تومان

* ساماندهی فضای سبز آرامستان شهرآباد با هزینه کرد 

10 میلیون تومان

* روتبال نزدیک به هفتاد درخت کهن سال از معابر در دست 

تعریض با هزینه کرد 15 میلیون تومان.

 در حوزه ماشین آالت	 
 * خرید یک دستگاه تراکتور با هزینه 75 میلیون تومان

 * خرید یک دستگاه غلطک با هزینه 45 میلیون تومان

* خرید دو دستگاه تانکر کششی با هزینه 20 میلیون تومان

* جــذب یک دستگاه ماشین جــمــع آوری زباله مکانیزه 

هیوندای به ارزش 370 میلیون تومان

* اجــاره یک دستگاه خــاور بنز از تعاونی دهیاران جهت 

فعالیت های عمرانی شهرداری

 در حوزه عمران	 
ــداول و زیــرســازی آسفالت گــرم به مساحت:  ــرای ج * اج

28270 مترمربع از آبان ماه سال 96 تا شهریور سال 97 

با هزینه نزدیک به یک میلیارد و دویست میلیون تومان.»تا 

پایان سال 97 رقم مساحت آسفالت معابر در سطح شهر 

شهرآباد به 52270 مترمربع می رسد« . این رقم نزدیک به 

دو و نیم برابر آسفالت معابر دو دوره مدیریت شهری گذشته 

به مدت شش سال بوده که کل هزینه زیرسازی و آسفالت و 

از آبان ماه سال نودوشش تا انتهای سال نودوهفت مبلغی 

نزدیک به دو میلیارد تومان خواهد شد.* اجرای موزاییک 

فرش پیاده راه ها به مساحت شش هزار مترمربع با هزینه 

کرد 150 میلیون تومان* جابجایی نزدیک به 60 تیر فشار 

ضعیف و متوسط در سطح شهر در اثر تعریض معابر با هزینه 

کرد نزدیک به 50 میلیون تومان

ــداث مجدد میدان شهید هژبری و تعبیه  * تخریب و اح

آب نمای هارمونیک تا آخر سال جمعًا به مبلغ 100 میلیون 

تومان

* تکمیل و اجرای طرح هندسی میدان والیت بااعتبار نزدیک 

به 200 میلیون تومان تا انتهای کار

 در حوزه اداری	 
* پیگیری مجدانه اجرای طرح راهبردی

* برگزاری دوره های آموزشی متعدد کارکنان و شهروندان 

با حضور اساتید استانی

 دبیرخانه	 
 * راه اندازی سیستم پایش تصویری دوربین های مداربسته

* اجــرای فاز اول اتوماسیون اداری با هزینه 25 میلیون 

تومان* راه اندازی شبکه دولت و ارسال و دریافت بیش از 5 

هزار مکاتبه طی دو سال اخیر

 در حوزه مالی	 
* افزایش دو برابری بودجه 97 نسبت به 96

* اسکن کامل اسناد هزینه 96 به تعداد بیش از 8 هزار 

برگ

* پرداخت بیش از 65 درصد بدهی های سنوات قبل

در حوزه آتش نشانی:	 
* خدمات رسانی شبانه روزی کارکنان تالشگر این واحد 

برابر تماس های دریافتی حتی خارج از محدوده با هماهنگی 

مراجع ذی ربط

*اجرای کالس های آموزشی پیشگیری از بروز حوادث و 

سوانح غیرمترقبه

گرامی داشت روزآتش نشانی و یاد آتش نشان فقید مرحوم پور 

اکبر از روستای زیرک آباد

 درحوزه فرهنگی اجتماعی و روابط عمومی	 
شهید  دو  باشکوه  تدفین  و  تشییع  بستر  فراهم سازی   *

واالمقام گمنام

* اجــرای برنامه های متعدد فرهنگی بــرای نخستین بار 

درعرصه میدانی بلوار شهدای گمنام* نمایش فیلم های 

سینمایی روزکشور در این منطقه برای اولین بار* برگزاری 

مراسم شب های احیای ماه مبارک رمضان به مدت سه شب 

در جوار شهدای گمنام و دعوت از سخنران مطرح استانی* 

با  همکاری  مختلف*  مناسبت های  به  شهر  آذین بندی 

نهادهای شهرستان در بحث روابط عمومی* مستندسازی 

همه اقدامات شهرداری و درج در فضای مجازی و نشریات

 در حوزه خدمات شهر	 
* خرید و جانمایی و نصب 15 مخزن جمع آوری زباله شهری 

با هزینه 30 میلیون تومان* نظافت معابر طبق برنامه و 

نظارت مسئول خدمات شهر* جمع آوری بیش از 50 قالده 

سگ مزاحم* برخورد با دامدارانی که محل نگهداری دام 

در حوزه مسکونی دارند و برنامه ریزی جهت انتقال دام به 

خارج از شهر

* تأمین گل های موردنیاز فضای سبز با ایجاد گلخانه

ــورای   نجفی درخــاتــمــه از همکاری تــک تــک اعــضــای ش

اسالمی وهمکاران واحدهای مختلف شهرداری و همچنین 

پیمانکاران مرتبط تجلیل و ابراز امیدواری کرد در آستانه 

ــوروز فضای شهر با نشاط تر از سالهای گذشته به روی  ن

همشهریان عزیز آغوش بگشاید .

 

نخستین بوستان این دیار با نام 
شهدای گمنام در دهه فجر افتتاح شد 

 نخستین بوستان شهرآباد در کمتر از یک و نیم ســال  از 

کلنگ زنی در ایــام دهه فجر با حضور فرماندار بردسکن 

،بخشدار شهرآباد و جمع زیادی از مسئوالن و شهروندان 

به بهره برداری رسید . شهردار شهرآباد با اعالم این مطلب 

به خبرنگار ما گفت : یکی از راه های ماندگاری شهروندان 

در مناطق کوچک و جلوگیری از مهاجرت ، فراهم ساختن 

زیرساخت های اساسی زندگی است . مهندس علی نجفی 

با بیان اینکه  گسترش سرانه فضای سبز یکی از مهم ترین 

اولویت های شهرداری و شورای اسالمی در دوره پنجم بوده 

است اظهارداشت : یکی از کمبود های مهم در شهرآباد که با 

توجه به درخواست های مکرر شهروندان  خال ان حس می 

شد نبود هیچ گون فضای تفریحی بود . 

ــزود : بر ایــن اســاس در ابتدای شــروع بکارشورای  وی اف

اسالمی دوره  پنجم این مهم در راس پیگیری ها قرار گرفت 

و خوشبختانه با حمایت استاندار سابق از شهرهای بدون 

پارک ، زمینه احــداث اولین بوستان شهرآباد همزمان با 

تدفین دو شهید واالمقام گمنام در این بوستان فراهم شد 

شهردار شهرآباد ادامه داد : این بوستان در منطقه محروم 

بلوار شهدای گمنام  و به مساحت هفت هزار متر مربع و با 

اعتبار بیش از هفت میلیارد ریال طی یکسال احداث شده 

است .وی بااشاره به اینکه با احــداث این بوستان سرانه 

فضای سبز شهرآباد از صفر به سه متر افزایش پیدا می کند 

گفت : به گواه بازدید ناظر عالی استان استانداردهای الزم 

در عملیات عمرانی این بوستان رعایت شده است .وی گفت : 

قرار داشتن این بوستان در مجاورت مسجد جامع آن را به یک 

مرکز فرهنگی مبدل خواهد کرد چرا که برنامه های متعدد 

فرهنگی با محوریت این بوستان اجرا خواهد شد .نجفی ابراز 

امیدواری کرد با توجه به قرارداشتن مامن دو شهید گمنام 

در این پارک برنامه ریزی برای احداث المان در خور شان 

این شهدای واالمقام در بوستان صورت پذیرد  وی همچنین 

خاطر نشان ساخت : بزودی عملیات عمرانی دومین بوستان 

شهرآباد با نام شهید فرهادی نیز آغاز می شود.


