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شوراهای اسالمی در شهر ها و روستاها می توانند منشأ 

خدمات خیر و ارزشمند برای شهرودیار خود باشند. این 

تعبیر را شورای اسالمی شهرآباد در دوره پنجم تا به امروز 

به معنای واقعی کلمه تفسیر کرده است. درگیری های 

بی مورد سیاسی سم مهلکی برای این نهاد خدمت رسان 

تلنگری  کمترین  با  چراکه  است  کوچک  محیط های  در 

شیرازه کار از هم می پاشد و مسیر به جایی که نباید رهنمون 

می شود. شاید دلیل این مهم، انتخاب درست و مناسب مردم 

شهرمان باشد. نکته مهم اینکه تفاوت سالیق و اختالف 

دیدگاه در هرجایی اگر درست و به موقع بهره برداری شود 

می تواند بازهم پیام آور خیر و برکت باشد. خالصه اینکه 

شورای اسالمی دوره پنجم شهرآباد با اعضای خود آقایان 

کسوت  در  رستمی  قاسم  رئیس،  به عنوان  نخعی  احمد 

نائب رییس، حسین آبافت، سید حسین موسوی و محمد 

صحرایی به عنوان اعضای تحصیل کرده و باسابقه خود ، 

کمر همت را بسته است که خدمت و همدلی را به معنای 

واقعی کلمه تفسیر کند. شاهد این ادعا صحبت های رییس 

شورای اسالمی است. 

احمد نخعی سابقه هشت سال حضور در جایگاه ریاست 

اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی خلیل آباد را و دیگر اعضای 

شورا سوابق کاری ارزشمند خود در شوراهای دوره قبل 

و همچنین فعالیت های متعدد فرهنگی را کنار هم قرار 

داده انــد تا شما شهروندان عزیز طعم همراهی و همدلی 

اعضا را بیش از گذشته بچشید. در ادامه همراه ما باشید 

ــورای اسالمی دربـــاره خدمات و  با توضیحات رئیس ش

ــورای پنجم به  فعالیت هایی که در یک و نیم سالگی ش

شما عزیزان گزارش می شود. احمد نخعی در ابتدای این 

گفتگو با شکر گــزاری فرصت خدمت به مردم شریف این 

شهر گفت: شهرآباد شهری درحاشیه ی کویراست که به 

برکت قدوم منور حضرت ثامن الحجج )ع(  ازمدینه به مرو 

وجاده ی معروف ابریشم باپیشینه ی غنی تاریخی،فرهنگی 

ومذهبی درجوار شهرترشیزباستانی از دیرباز قدعلم نموده 

ــوادث تلخ تاریخی که باستان شهرترشیز  ــوران ح ودرکـ

را به تلی از خاک بدل نموده همچنان سرفراز واستوار و 

آباد درپناه الطاف الهی وهمت بلندمردان وزنــان سخت 

همچنین  وی  اســت.  وپیشرفت  مهدکاروتالش  کوشش 

ــرای زندگی  ــای منطقه ب ــزود: وضعیت زیرساخت ه افـ

وسرمایه گذاری بسیارمطلوب وآمــاده است وچشم انداز 

پیشرفت این دیاربا توجه  به قرارگرفتن در حاشیه ی کفه 

ی عظیم نمکی بعنوان یک پدیده ی کم نظیرو منحصربه 

فرد وآثارباستانی  مانند مسجدباستانی عبدل آباد،تپه 

و مناره ی بجامانده از شهرباستانی ترشیزکهن، قلعه ی 

قدیمی رحمانیه و دهها اثرو مزیت دیگردرزمینه گردشگری 

و از سویی ایجادصنایع وامکانات زیربنایی در این بخش 

ــه داد:  بسیارنویدبخش وامیدوارکننده اســت. وی ادام

باآغازبه کار شورای اسالمی دور پنجم دراولین گام برنامه 

ــورا ودفــتــرشــورا جهت انجام  ــورش ــزی وساماندهی ام ری

وظایف ذاتی ورسیدگی به امورمردم وشهرداری وجهه 

همت ما قرارگرفت که استقراروتجهیزدفترشورا درمکان 

مطلق  اکثریت  رای  با  شهردارمحترم  انتخاب  مناسب، 

شورا، برگزاری 30 جلسه ی رسمی با بیش از 90 مصوبه، 

حضورمستمردرجلسات سطح شهرستان و استان، پیگیری 

اموراجتماعی، فرهنگی، مذهبی ازطریق مسئوالن بخش، 

شهرستان ، استان وکشور، ایجادتعامل سازنده با مسئوالن 

عالی  ومحلی بخصوص امام جمعه محترم، نماینده محترم 

مجلس، فرماندار، بخشدارو برگزاری جلسات ونشست 

های هم اندیشی وبرنامه ریزی حل مسائل و مشکالت شهر 

از جمله این اقدامات است. وی همچنین افزود: در راستای 

عمل به وظایف قانونی شورای اسالمی نسبت به تشکیل 

وجوانان،  ورزش  اجتماعی،  فرهنگی  هــای  کمیسیون 

اموربانوان اقدام کردیم و امیدواریم بتوانیم گام های موثری 

در جهت حل مشکالت در این حوزه ها هم برداریم.

احمد نخعی از انجام امورتحقیقاتی ومطالعاتی، برنامه 

جهت  ورزش  و  هنر  فرهنگ،  اهالی  با  ونشست  ــزی  ری

ارتقا سطح فعالیت ها وبهره برداری مناسب از امکانات 

موجود، پیگیری مجدانه اموربهداشت ودرمان با مساعدت 

مسئوالن سطح شهرستان ونماینده محترم مجلس، انجام 

350 مکاتبه با ادارات ونهادهای شهرستان و استان جهت 

رفع مشکالت وگرفتاریهای موردی مردم، پاسخگویی تمام 

وقت به تماس های شهروندان ومسئولین توسط اعضای 

شــورا، ادارات ونهادها وتشکل های مذهبی ومردمی، 

ارائه  جهت  مستمرباشهرداری  ارتباط  و  دقیق  نظارت 

خدمات بهتر وفق مقررات، کمک در به نتیجه رسیدن 

تحویل اردوگــاه شهیدمدرس که بزرگترین آرزوی مردم 

است، ایجادتعامل سازنده بین اعضای شورا، شهرداری، 

مردم ومسئوالن، ارائه خدمت بی منت به همه ی شهروندان 

وهمه ی نقاط شهر به دور از سیاسی کاری، تالش در ایجاد 

زیرساخت هــای الزم بخش هــای گردشگری، صنعت 

وصنایع تبدیلی کشاورزی با رایزنی با سرمایه گــذاران 

خارج شهرستان، ساماندهی دبیرخانه ی شورای اسالمی 

با انتخاب رئیس دفتر شورا را از دیگر اقدامات شورای 

اسالمی طی یک و نیم سال اخیر برشمرد و گفت: تالش 

می کنیم افزون بر این خدمات ناچیز ، زمینه جلب رضایت 

شهروندان محترم را در تمامی ابعاد با تالش و کوشش 

خستگی ناپذیر و در سایه ی توجهات ولی عصر)عج( طبق 

منویات مقام معظم رهبری درسال دوم با سرعت وقدرت 

بیشتربه پیش بریم. وی در خاتمه با قدردانی از شهردار 

و کارکنان شهرداری گفت: شورای اسالمی شهرآباد با 

شعار وحدت برای خدمت پا به این مسئولیت خطیرنهاده 

است وان شاا... خستگی ناپذیر وبه دوراز اختالف با کمک 

همه ی دلسوزان واستفاده از همه ظرفیت ها انجام وظیفه 

می نماید ودست یاری بعداز درگاه احدیت وائمه ی اطهار 

به سوی همه ی عزیزان با هرنگرشی دراز نموده ونقدهای 

منصفانه ی عزیزان را بر دیده ی منت ارج می نهد.

نماینده عالی دولت در بخش شهرآباد:

 ضریب خیلی از امکانات زیرساختی 
در بخش شهرآباد 100 درصد است

بخشدار شهرآباد در این خصوص با گرامیداشت ایام ا...دهه 

مبارک فجر گفت: این بخش در بهره مندی از نعمت های 

الهی بخش 100 درصدی هاست. سید علی موسوی فرد در 

تشریح این مطلب افزود: بهره مندی 100 درصدی از نعمت 

گاز، برق، آب و راه آسفالته در این منطقه نشان از توجه جدی 

دولت به شهرآباد و روستاهای تابعه دارد.وی گفت: در حوزه 

آب رسانی تنها روستای سلطان آباد در نوبت بهره مندی از 

آن قرار دارد. بخشدار شهرآباد با اشاره به اجرای طرح هادی 

در 10 روستای این منطقه گفت: افزون بر اینکه برای تمامی 

18 روستای بخش آلبوم طرح هادی هم تهیه شده است باید 

اعالم کنیم که تاکنون در 31 روستا نیز توسعه معابر حداقل 

به میزان 3 هزار مترمربع هم انجام گرفته است. وی افزود: 

در همین راستا برخی از روستاهای منطقه ازجمله کوشه، 

حسن آباد و محمدآباد و ظاهرآباد از ضریب 80 درصدی 

توسعه معابر برخوردار شده اند.

ــای بخش نیز  ــت 51 روس مــوســوی همچنین گــفــت: در 

ساختمان دهیاری با کاربری های چندمنظوره و مجهز 

ــدی  درص  70 پیشرفت  از  نیز  روســتــا  دو  و  افتتاح شده 

برخورداراست.بخشدار شهرآباد با اشاره به ضریب 100 

درصدی پوشش نعمت برق در روستاهای باالی ده خانوار 

هم گفت: 14 روستای منطقه نیز بهره مند از خانه بهداشت 

روستایی بــوده و دو مرکز بهداشتی درمانی شهری در 

شهرآباد و روستایی درظاهر آباد هم به طور منظم و مرتب 

جامعه هدف خود را خدمات رسانی می کنند. وی بخش 

شهرآباد را قطب کشاورزی شهرستان دانست و گفت: وجود 

بیش از 6950 هکتار باغات پسته و 3100 هکتار باغات 

انگور و مزارع زعفران در بیش از 107 حلقه چاه موتور و 

همچنین 37 پایانه ضبط و فرآوری پسته نشان از عزم جدی 

کشاورزان این دیار در تولید محصوالت مهم و استراتژیک 

دارد.موسوی همچنین وجود دو معدن سنگ آهن ده زمان 

و دلکن را در بخش شهرآباد یادآور شد و گفت: نقش مؤثر 

این معادن نیز در اشتغال زایی منطقه بی بدیل بوده است.

بخشدار شهرآباد در ادامه ارتقای شهرآباد به شهر در سال 

1390 را قدمی بزرگ و مؤثر در راستای عمران و آبادانی 

مرکز بخش دانست و تصریح کرد: بدون شک خدماتی که 

طی این سالها به شهرآباد ارائه  شده بی سابقه بوده است. 

وی با قدردانی از تالش شهردار جوان و حمایت و همدلی 

اعضای شورای پنجم شهرآباد گفت: امیدواریم روند تغییر 

در سیما و منظر این شهر کوچک اما دارای مردمانی بزرگ و 

شریف بیش از گذشته با همت و همدلی و نیز نشاط شهردار 

محترم و کارکنان شهرداری  به پیش رود .

شهرداری شهرآباد ارتقا درجه یافت 

بعد از هفت سال و برای اولین بار با حکمی از سوی وزیر 

کشور شهرداری شهرآباد یک درجه ارتقا یافت. شهردار 

شهرآباد با بیان این مطلب گفت :بر اساس شاخص های 

متعدد از جمله شاخص های مالی و فعالیتهای عمرانی و 

طبق شیوه نامه و عوامل ناظر بر درجه بندی شهرداریها 

که به تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور رسیده. 

ــال و در  توسط استانداری تایید و به وزارت کشور ارس

روزهای اخیر موافقت کتبی آن اخذ شد.علی نجفی  درباره 

اثرات این ارتقای  درجه هم گفت : قطعا با تحقق این مهم  

تالش می کنیم زمینه ارائه خدمات مهم تر از جمله جذب 

ماشین آالت مورد نیاز در زمینه های عمرانی که  از جمله 

ضروریات شهرداری شهرآباد هست ،را فراهم  کنیم وی  

با اشاره به رشد دو و نیم برابری بودجه شهرداری در سال 

جاری خاطرنشان ساخت :  تالش می کنیم با آسیب شناسی  

معضالت شهر ،قــدم هــای موثرتری در جهت رفــاه حال 

شهروندان ، توسعه مبلمان شهری ، توجه به زیرساخت های 

گردشگری منطقه و حمایت از استعداد های بالقوه شهرمان 

در عرصه های مختلف داشته باشیم.

درگفت وگو با احمد نخعی رئیس شورای اسامی شهرآباد مطرح شد :

مهم ترین اقدامات شورای اسالمی شهرآباد در دوره پنجم 

نمایندگی روزنامه خراسان 
در بخش شهرآباد آمادگی 
و  فعالیت  انتشــارهرنوع 
عملکردنهادهــاوادارات 
و  بردسکن  شهرســتان 
بخش های انابد و شهرآباد 
و  اختصاصی  طراحی  با  را 

قیمت مناسب می پذیرد. 
شماره تماس: 

09153331858


