
شاندیز برند ملی است
شاندیز یک شهر تنها نیست  که در گذشته فقط به آب گوارا و درختان سرسبز و رودخانه 

ها و چشمه ساران و میوه های رنگارنگ و گیالس خوش طعمش معروف بود.امروز 

شاندیز یک برند است،برندی ملی و حتی بین المللی که آوازه و خوشنامی اش بر تارک 

ایران و فراتر از ایران می درخشد و همواره و هر روز نام زیبای شاهان دژ بیشتر و بیشتر 

بر زبان ها جاری می شود و این همه درخشش نیست مگر به مدد مردمان مهربان و 

همت مسووالن دلسوز بومی اش، در واقع شاندیز را همین مردم سخت کوشش شاندیز 

کردند و اگر نبود این همت عالی شاندیز پر آوازه نمی گشت.آوازه و زیبایی شاندیز را باید 

مدیون همت پدر پیری بدانیم که با دستان پینه بسته خود هر روز و شام درختان باغش 

را نوازش می دهد و در این وانفسای کم آبی و بی آبی حتی شده با آب دیدگانش نهالی 

راسیراب می کند تا طراوت از شاندیز و زندگی شاندیزیان رخت برنبندد،تا شاندیز و 

شاندیزی ها هم چون قرن ها نان بازوی خود را خورده و سفره روزی حالل را بر سراسر 

این دیار پهن کرده و سربار حاشیه شهر بزرگی هم چون مشهد و دیگر شهر ها نگردد. 

و امروز نه تنها که این دژ استوار و نیرومند کمر نیاز پیش کسی خم نکرده است که خود 

سفره ای گسترانیده تا میهمانانی پای به این خاک سراسر برکت گذارند و نانی به خانه 

برند و کاری ایجاد کنند و چرخی بزرگ را بچرخانند و بدانند که شاندیز ظرفیت مهمان 

نوازی و میهمان داری و کسب و کار آبرومندانه و تولید و اشتغال را دارد و می خواهد که 

در این عرصه بدرخشد و بر خاک خود و بر مردان زنان سخت کوش و عاشق آب و خاک 

خود ببالد که امروز همه ما ایرانی ها به شاندیز می بالیم و نام زیبای آن را در گوشه گوشه 

ایران پر مهر از زبان ها می شنویم.

آری شاندیز هر لحظه و هر روز بیشتر بال و پر می گیرد و هم چون عقابی بر فراز دژهای 

خود پرواز می کند و اوج می گیرد و همه این پرواز زیبا از روزی آغاز شد که مردمان خون 

گرم و مسئوالن دلسوز آن و به خصوص مسووالن و مدیران محلی یک دل و یک زبان 

شده اند تا جز به اعتالی شاندیز نیندیشند. شاندیز امروزه اگر چه یک شهر نوپاست 

اما افق های روشنی پیش روی آن است و ظرفیت های قابلی دارد تا آن را در حد نام و 

آوازه شاندیز برساند.

اگر امروزه شاندیز را با همین چند سال پیش مقایسه کنید تحولی شگرف در مبلمان و 

آراستگی شهری ، اصالح زیر ساخت ها و ایجاد زیر ساخت های جدید در آن می بینید.

خیابان هایی که وسعت یافته اند،بولوارها  و میادینی که احداث شده اند و زیبایی ای 

که فضای سبز آن تقدیم چشم های گردشگران می کند، تر میم خیابان ها و آسفالت 

آن ها ،نظافت و پاکیزگی شهر و حرکت در مسیر ساخت و سازهای اصولی و قانونمند و 

مقابله با هر نوع تخریب باغ و طبیعت و جلوگیری از ویال سازی های بی حد واندازه که 

در برخی نقاط دیگر دیده می شود و مهم تر از همه توجه به روستاهای پیرامونی و ادای 

حق همسایگی و... همه و همه مواردی است که نمی توان منکر آن شد و البته که هر 

کار بزرگی خود نقص هایی دارد که بر همگان است مسووالن خود را در رفع نقص ها و 

کاستی ها یاری رسانند.

مسووالن شاندیز در کنار توجه به فضا و هوای شهر به مقوله فرهنگ نیز توجه ویژه ای 

داشته اند و این توجه تا جایی است که بعضی ها به فکر الگو بر داری از شاندیز افتاده اند.

شاندیز باید آن گونه که هست و آنـ گونه که باید باشد به ایران و جهان معرفی شد تا همگان 

بدانند شهرت شاندیز تنها به شیشلیگ و گیالس و باغ های مفرح و به کوه های استوار و 

رودخانه های پر خروش آن و به ریواس و آلبالو و هزار یک گیاه دارویی و انواع دیگر میوه 

های رنگارنگ و چشمه ساران بی بدیل آن نیست بلکه شاندیز دارای یک عقبه تاریخی و 

یک جوهره انسانی کم نظیر دارد،مردان و زنانی که در گوشه گوشه ایران  در عرصه های 

علمی،فرهنگی،ورزشی و هنری می درخشند و افتخار می کنند که شاندیزی هستند.

آری این مردان و زنان افتخار آفرین باید به این نسل و نسل های آینده شناسانده شوند 

تا همگان بدانند شاندیز از چه گوهرهایی برخوردار است و شاندیز چگونه شاندیز شده 

است. یکی از اقدامات ارزنده برای شناساندن این عقبه و پتانسیل واالی انسانی شاندیز 

جشن بزرگ معرفی مفاخر شاندیز بود که برای اولین بار به ابتکار شهرداری و حمایت 

دیگر نهادها و سازمان ها بر پا شد و مادام که خبر این رویداد بزرگ رسانه ای گردید 

بسیاری از مردم  نمی دانستند که شاندیز چه گوهر های نابی در صدف وجودی خود 

دارد.آن گاه بود که همگان دانستند شاندیز در علوم مختلف دستی نیکو و ماهر بر  آتش 

دارد.دستی ازعلوم فیزیک و هسته ای گرفته تا پزشکی و مهندسی و از هنری فاخر از 

پوستین دوزی و نمد مالی گرفته تا مجسمه سازی و ....

و امروز شاندیز به روزهای خوش و افق های روشن می اندیشد،به فردایی بهتر   با همت 

مردمانش و مسووالنش،شاندیز هر روز زیباتر و مامنی استوار تر برای کسب و کار و تفریح 

و گردشگری می شود چرا که پروژه های بزرگی در این شهر زیبا در دست اجراست که 

نوید یک دگرگونی و ایجاد فضایی بهتر، مطمئن تر و دلگشا تر برای زندگی و کار و تولید 

می دهد و این همه میسر نمی شود جز در سایه همدلی مردم و مسئوالن و منتخبانش و 

جز درپرتو توجه مسئوالنی که از دورتر به شاندیز می نگرند.

ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید 

هم مگر لطف شما پیش نهد گامی چند 

ویژه طرقبه شاندیز۶

شهرداری شاندیز یکی از نهادهای تاثیر گذاری است که در دوره اخیر به همت اعضای دلسوز شورای اسالمی 

این شهر و مهندس بهرام نکاحی شهردار پر تالش آن به گونه ای عمل کرده است که ما شاهد شاندیزی متفاوت 

تر از گذشته بوده و هستیم.در واقع جلسات شبانه روزی و تعامل دوسویه شهرداری و شورای شهر و از همه مهم 

تر رایزنی این دونهاد باسایر ادارات و مسووالن سبب شده تا بسیاری از گره هایی که در راه خدمت رسانی به مردم 

ایجاد شده باز شود.به عنوان مثال کسی چه می داند که بر سر تعریض و آسفالت یک کوچه و خیابان،باز گشایی 

یک محور،شکاف یک آسفالت چه مشکالت و موانعی بر سر راه است و چگونه تدبیری بلند و عزمی راسخ سبب 

می شود که مردم با خاطری آسوده وقتی صبح از خواب بر می خیزند شاهد شهری زیبا با ساختارهای نظام مند 

باشند و البته که این تالش ها باید ادامه داشته باشد تا شاندیزی متفاوت از دیگر نقاط را شاهد باشیم.در واقع 

زیستن در فضایی مفرح و شاداب با چشم انداز بصری زیبا و فراهم کردن امکاناتی که در حیطه اختیار شهرداری  

است حق مردم است و مسووالن بومی این شهر بیش از هر کسی به آن واقف اند چرا که هر چه تالش کرده و می 

کنند برای پدر ان و مادران و فرزندان و همشهری های خودشان و در گام بعدی خدمت به گردشگران و مهمانانی 

است که شاندیز را برای میزبانی خود انتخاب کرده اند و چه انتخابی زیباتر از این و شاندیز باید به آن ببالد.

در همین راستا امسال نیز شهرداری شاندیز در چهلمین سالگرد پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی  1۲ پروژه 

مهم را به سر انجام رساند و در مدار بهره برداری قرار داد که مهندس نکاحی شهردار شاندیز    آن را بدین شرح 

اعالم کرد : آغاز عملیات اجرائی فاز یک پروژه بزرگ گردشگری سرخاندیز، بوستان  شهید مطهری، میدان حصار 

سرخ،پارک خطی)زیبا سازی شهری در خیابان ولیعصر(،خانه هنرشهرداری، بهسازی و طراحی میدان امام 

خمینی)ره( ،افتتاح دفتر شهرداری در پروژه مسکن مهر،یادمان شهدای  گمنام شاندیز، بهره برداری از خط 

انتقال آبیاری فضای سبز از مخزن ارگ به مخزن مادر و افتتاح اولین مركز مشاركتی  آموزش و اشتغالزایی بانوان 

شاندیز ، هدف اشتغالزایی بیش از ۵0نفر از بانوان ، افتتاح باشگاه تیر و كمان شهرداری شاندیز

شاندیز،آن چه بود،آن چه هست و 
آن چه باید باشد

رفع مشكالت ، وایجاد ارتباط نزدیك تر بین مردم و منتخبان آن ها از وظایف 

و مسئولیت های شوراهای اسالمی به شمار می رود.

زمانی كه شورای پنجم  شاندیز آغاز به كار کرد متاسفانه وضعیت به گونه 

ای بود كه شهرداری با چندین میلیارد بدهی به پیمانكاران و حقوق معوق 

كاركنان تحویل مدیریت جدیدگردید و ما در آن شرایط سخت چاره ای جز 

تنظیم برنامه كوتاه مدت جهت برون رفت از وضعیت موجود نداشتیم . این 

برنامه معطوف به انجام امور جاری شهرداری وپرداخت حقوق كاركنان 

و اجرای فرآیند الحاق مناطق جدید بود كه خوشبختانه با موفقیت اجرا 

گردید.

با انتخاب شهردار و سپردن سكان شهرداری به دست ایشان هدف گذاری 

بلند مدت شورای اسالمی نیز آغاز گردید كه براساس آن بر تعریف و تدوین 

بودجه عملیاتی و قابل تحقق در بعد اجرا و تحقق در آمدها تمركز نمودیم ، 

خوشبختانه با عملكرد خوب مدیریت شهری ومجموعه عوامل شهرداری 

در بعد در آمدی و تحقق مطالبات،مدیریت شهری فراتر از حد انتظار ظاهر 

گردید تا جایی كه حقوق معوقه پنج ماه كاركنان شهرداری به روز گردید و 

پروژهای بزرگی كه اجرای آن تعلیق و تعطیل گشته بود آغاز شد.

دفتر مشاركتهای اقتصادی و سرمایه گذاری شهرداری افتتاح  شد و عملیات 

اجرایی پروژه  فاخر پردیس طبیعت شاندیز در پهنه ای بالغ بر٥0 هكتار آغاز 

شد ، اجرای بوستان سرخاندیز در دستور کار قرار گرفت و اجرای بزرگ 

راه طرقبه-شاندیز-گلبهار وگلمكان حیات تازه ای یافت و چندین و چند 

رویداد خوب دیگر که همه نوید بخش اتفاقات خوب و ماندگاری است كه 

قطعا سرمایه و سند افتخاری برای شهر خواهد بود.  اگر به بطن پیگیری 

های شــورای اسالمی شهر واقــف باشید در می یابید با توجه به چالش 

های پرشماری كه شاندیز عزیز با آن مواجه است  انجام مسئولیت وایفای 

نقش سازنده در مسند شورای اسالمی بسیار خطیر وطاقت فرسا است.از 

مهاجرتهای بی رویه ای كه تحت تاثیر استقرار پروژه۲٤00واحدی مسكن 

مهر صورت گرفت و هزینه های بی شماری را به جهت عدم اجرای زیر ساخت 

های شهری به شهرداری وشهر تحمیل نمود تا مشكالت مربوط به پدیده 

كه خود داستان مفصلی دارد كه ورود به هركدام از آنها جسارت،حوصله 

والبته عزم جدی می طلبد . با این حال اعتقاد راسخ دارم كه چشم انداز 

تعریف شده درســال1٤00در بر دارنده بسیاری از زیر ساخت های مورد 

نیاز منطقه گردشگری شاندیز است و من  وهمكاران عزیزم در شهرداری 

وشورای اسالمی قاطعانه درصدد تحقق آن هستیم كه  نیل به این مقصود 

قطعا همكاری وتشریك مساعی بزرگان شهر رادر این مسیرپرفراز ونشیب 

می طلبد.

رخدادهای ناخوشایند در پدیده	 
 باید گفت پیامد اتفاقات نا خوشایند پدیده شاندیز در سال 13۹3عالوه بر 

آثار مستقیمی كه برشهر وشهرداری داشت ، موجب کاهش امنیت سرمایه 

گذاری و بی رغبتی سرمایه گذاری در این شهر گردید كه برای مسئولین 

اجرایی ومدیران شهر كامال ملموس و مشهود است.گواهی خواهید داد كه 

بخشی از احساسی كه سرمایه گذاران دریافت می كنند ناشی از پیام هایی 

است كه اتفاقات و حوادث اجتماعی به فضای سرمایه گذاری  ارسال می 

نماید و در این رابطه امیدوارم تصمیمات سازنده ستادتدبیر بتواند فضایی 

را پدید آوردكه سرمایه گذار بداند امنیت سرمایه گذاری او تضمین است و 

ما نیز بر رفع موانع پیش ما روی این پروژه بزرگ واعتبار بخشی دوباره به آن 

تاكید داشته والبته مدیران محترم پدیده را نیز به مشاوره وتوجه به نظرات 

سازنده مطلعین بومی و مالحظه شهروندان شاندیز در تمامی تعامالت فی 

مابین توصیه و بر آن تاکید می نماییم.

شهرداری شاندیز با وجودظرفیت های فراوان،در آمد پایدارچندانی ندارد 

و برهمین مبنا یكی دیگر از هدف گذاری های ما ایجاد در آمد پایدار برای 

شهر وشهرداری استوار گشته كه بخشی از آن در دست اجرا وقسمت اعظم 

آن در دست تدوین است ،جان كالم ای نكه باید شاندیز را به جایگاه ملی 

آن برسانیم.

البته شاندیز به خاطر خشكسالی و عوامل دیگر هم چون مسكن مهر،میزبان 

مهاجرانی بوده كه از سایر شهرستانهای استان و همچنین استان های 

همسایه به این شهر آمده اند واین وضع تغییراتی را دربافت جمعیتی ایجاد 

كرده والبته مشكالت فرهنگی را هم پدید آورده است،به همین خاطر 

رویكرد ما در3 سال آینده،صرفا رویكرد عمرانی نبوده وقطعا وارد بحث های 

فرهنگ واجتماعی نیز می شویم.به عبارت دیگر نمی خواهیم شهرداری 

صرفا یك سازمان برای ساخت پل ، پارك وخیابان باشد،البته اجرای پروژه 

های عمرانی وظیفه شهرداری است ولی دركنار آنن حتما به موضوع های 

اجتماعی و فرهنگی خواهیم پرداخت.
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وبازیهای آبی

روش توسعه: بر اساس الگوهای توسعه خاص و روشهای سرمایه گذاری

نحوه تامین سرمایه گذاری: منابع مالی سهامداران شرکت، سرمایه گذاران داخلی 

منطبق بر روشهای توسعه

پروژه بوستان سرخاندیز با انجام طرح حاضر قصد دارد از یکسو در چارچوب مدیریت 

منابع آب، بندهایی در منطقه ایجاد کند و با این پتانسیل در منطقه خوش آب و هوای 

سرخاندیز شاندیز، یکی از زیباترین مجموعه های اقامتی-گردشگری-تفریحی را ایجاد 

کند. تلفیق سه عنصر آب و سبزه و خورشید چارچوب برنامه توسعه و طراحی

مجموعه را شکل می دهد.

پروژه در زمینی به مساحت حدود ۹۹.8 هکتاراز شمال به خط فرضی منطبق بامالکیت 

اراضی از شرق به خطی )طبق تعریف مشاور طرح ,مسیر کناری شهر شاندیر(که شهر 

در آن به اتمام رسیده و از غرب به جاده ابراهیم آباد- ابرده و از جنوب به جاده شاندیز-

ابرده می رسد .

کمتر پروژه هایی مانند بوستان سرخاندیز وجود دارد که ۲ رویکرد این چنین مکمل 

یکدیگر و در عین حال هر دو در مسیر توسعه بنیادی باشند:

 رویکرد زیرساختی برای کنترل و مدیریت آب

 رویکرد توسعه منطقه گردشگری و تفریحی

سرخاندیز در توسعه طرح حاضر، نگاه توسعه پایدار است. این نگاه از سه زاویه زیست 

محیطی ، مردمی و اقتصادی شکل گیری طرح را دنبال می کند. ایجاد ارزش افزوده 

عامل اقتصادی بسیار مهمی است که می تواند در تحقق پروژه نقش بسزایی ایجاد کند. 

تنها با توجه به ارزش افزوده می توان از یکسو سرمایه گذاری را در منطقه توجیه کرد و از 

سوی دیگر سرمایه گذاری برای زیرساخت ها را اجرایی کرد.

در ارتباط با رویکرد اول،  می توان پروژه بوستان سرخاندیز را در چارچوب یک طرح 

ملی، منطقه ای به شمار آورد. با استناد به مطالعات امکان سنجی پروژه های آبی در مورد 

رودخانه زشک توسط آب منطقه ای خراسان رضوی ایجاد مخزن آب و سد می تواند به 

توسعه منطقه در بسیاری از زمینه ها کمک کند. با توجه به این اقدام در جهت برنامه ریزی 

و هدایت آبهای سرگردان و همچنین آب رودخانه زشک، شرکت مجتمع گردشگری 

بوستان سرخاندیز طرح حاضر و سناریو های اجرایی انجام پذیری طرح را آماده کرده 

است.با توجه به توصیه های مشاورین در پروسه توسعه فوق، دو عامل مهم نقش کلیدی 

برای به تحقق رسیدن پروژه ایفا می کنند. اول آنکه میزان آب ورودی نه تنها در سه ماه 

از ابتدای سال بلکه با توجه به نیاز پروژه باید بتواند در تمامی طول سال نیز جریان یابد. 

دوم اینکه با توجه به میزان سرمایه مورد نیاز برای به تحقق رساندن پروژه ، سناریو های 

گوناگون برای توسعه با میزان آب ورودی شکل گرفته اند. این سناریوها فضاهای منطقه 

گردشگری را با توجه به بازگشت سرمایه و میزان آب شکل می دهند.

 حرکت در مسیرآسایش و رفاه مردم 
با بهره برداری  از ۱۰ پروژه مهم شهرداری شاندیز


