
و  ــت  دول عالی  نماینده  عــنــوان  بــه  فــرمــانــدار 
از  بیش  شهرستان  ایــن  مدیریت  دار  سکان 
اجرایی  هــای  دستگاه  عملکرد  بر  کسی  هر 
واقف  ها  شهرداری  مثل  عمومی  نهادهای  و 
عنوان  به  حسینی  حسن  سید  مهندس  و  است 
بــدون  شخصیتی  شاندیز  طرقبه  فــرمــانــدار 
تعارف و تکلف بوده و مادامی که با وی در مورد 
به  شهر  اسالمی  شورای  و  شهرداری  عملکرد 
های  مثال  و  نمونه  ذکر  با  نشستیم  گو  و  گفت 
جانبه  همه  و  پرداخت  موضوع  تبیین  به  عینی 
نظرات  نقطه  زیر  نوشتار  در  کرد.   صحبت  نگر 

فرماندار را با هم مرور می کنیم . 
ــدار طــرقــبــه شــانــدیــز گــفــت : یــکــی از  ــان ــرم ف
بود  این  شاندیز  شهر  شــورای  خوب  اقدامات 
را  شهر  مسایل  به  آشنا  و  بومی  شهرداری  که 
زمانی  نکاحی  مهندس  که  چرا  کرد  انتخاب 
شهرستان  شورای  رییس  و  شهر  شورای  عضو 
شهرداری  در  کار  سابقه  و  بوده  شاندیز  طرقبه 

نیز  اجتماعی  نظر  از  و  دارد  نیز  را  مشهد 
می  را  او  همه  شاندیز  در  که  است  شخصیتی 
او  برای  را  کار  شناخت  این  البته  که  شناسند 

سخت کرده و انتظارات مردم را باال می برد.
شهردار  عملکرد  مــورد  در  حسینی  مهندس 
شهردار  خوشبختانه   : داشــت  اظهار  شاندیز 
را  ــرداری  ــه ش ــای  ــده درآم توانسته  شاندیز 
داشته  مردم  با  که  تعامالتی  با  و  نماید  محقق 
که  شده  یی  کارها  از  بخشی  انجام  به  موفق 

نیازمند همکاری مردم بوده است . 
زیباسازی   : گفت  اقدامات  این  توضیح  در  وی 
های  پروژه  افتتاح  و  اندک  های  هزینه  با  شهر 
شهرداری   که  اعتباراتی  به  توجه  با  شهری 
 ، ســرخ  حصار  میدان  ــروژه  پ جمله  از  داشته 
میدان امام خمینی )ره( و ...اززمره آن است ، 
هم چنین یکی از اقدامات بسیار خوب شورای 
حصار  روستاهای  الحاق  شاندیز  پنجم  شهر 
شهر  جامع  طرح  اساس  بر  سرآسیاب  و  سرخ 
شاندیز و مصوبات عالی شورای عالی معماری 
مردم  همکاری  با  البته  که  بود  شهرسازی  و 

انجام گرفت . 
شاندیز  به  روستاها  ایــن  الحاق   : ــزود  اف وی 
موجب شد تا جمعیت شهر زیاد شده و از طرفی 
خدمات دهی به این روستاهای الحاقی نیز در 
. فرماندار  یابد  ارتقا  حد خدمات دهی به شهر 
سرخ  حصار  در  شاندیز  شهرداری  اقدامات  به 
میدان  زیباسازی  و  اصــالح  پــروژه  خصوصا  و 

حصار سرخ اشاره کرد که مکان مناسبی برای 
برگزاری  بــرای  مکانی  و  اهالی  محلی  پاتوق 
 . گردید  محلی  های  جشن  و  ها  آیین  از  برخی 
گریزی  دوباره  شهرستان  تامین  شورای  رییس 
زد  شاندیز  شهرداری  اقتصادی  اقدامات  به 
مشارکت  حوزه  بارزتر  نمودن  فعال  ازجمله   ،
های  نشست   ،  ۹۷ ســال  در  اقتصادی  هــای 
پارک  احیای  برای  گــذاران  سرمایه  با  متعدد 
های  گذاری  سرمایه  انجام  و  طبیعت  پردیس 

جدید در این پارک . 
پارک طبیعت شاندیز ظرفیت   : افزود  حسینی 
که  چرا  است  گذاری  سرمایه  برای  نظیری  بی 
صخره   ، رودخانه   ، کوه  چون  هم  هایی  مولفه 
های طبیعی و درختان کهنسال را در کنار هم 
دارد که در هیچ شهری در استان چنین پارک 

بزرگی وجود ندارد . 
بهسازی   : داشت  اظهار  دولت  عالی  نماینده 
انتقال  لوله  خط  تقویت  شاندیز،  معابر  شبکه 
که  بــود  موثری  اقــدامــات  از  نیز  زشــک  به  گــاز 
مساعدت  راســتــا  ایــن  در  شاندیز  شــهــرداری 

خوبی کرد . 
گاز  شرکت   ۹۷ ــال  س در   : افـــزود  فــرمــانــدار 
بـــرای ایـــن خط  ــان  ــوم ــان ۳ مــیــلــیــارد ت ــت اس
نیز  شاندیز  شهرداری  و  داد  اختصاص  اعتبار 
اجرای  برای  وقت  اسرع  در  را  الزم  مجوزهای 
در  دیگر  تا  شد  سبب  و  کرد  صــادر  پــروژه  این 
زشک  روستاهای   ، شاندیز  شهر  ها  زمستان 

افت  مشکل  و  کمبود  با  ها  رستوران  و  ابرده   ،
شوید فشار گاز مواجه نشوند .

برگزاری مراسم بزرگداشت مفاخر «

به  شــانــدیــز  طــرقــبــه  اداری  ــورای  ــ ش رئــیــس 
فرهنگی  حوزه  در  شهرداری  ارزنده  اقدامات 
شاندیز  مفاخر  داشت  بزرگ  که  کرد  اشاره  نیز 
هم  شهرداری   : گفت  وی   . است  جمله  آن  از 
هم  و  برگزار  زمینه  این  در  را  فاخری  مراسم  
تصاویر مفاخر را در قاب های زیبایی در سطح 

شهر نصب کرده است .
زیبا  سخنانش  ادامـــه  در  حسینی  مهندس 
مشهد  به  شاندیز  محور  ورودی  آیلند  ســازی 
آیلند  ــن  ای کــاری  مــوزائــیــک  و  کــاری  چمن  و 
نصب   ، نشانی  ــش  آت جــدیــد  محل  احـــداث   ،
دوربین ها و پایش تصویری شهر و فعال کردن 
از  را  مردمی  شکایات  دریافت   ۱۳۷ سامانه 
شاندیز  شهرداری  مهم  و  موثر  اقدامات  دیگر 

برشمرد .

انتظارات از شهردار و شهرداری شاندیز «

وقتی از سامانه ۱۳۷ دریافت شکایات مردمی 
توریستی  بــه  فــرمــانــدار  ــد  آم مــیــان  بــه  سخن 
عدول  که  این  و  کرد  اشاره  شاندیز  شهر  بودن 
آینده  در  اســت  ممکن  شهرسازی  ضوابط  از 
برخی  رو  این  از   ، آورد  وجود  به  را  مشکالتی 
شهروندان می گویند انتظار داریم وقتی برای 

با  کنیم  می  مراجعه  شهرداری  به  کاری  انجام 
افراد مسلط تر و پاسخ گو تر در حوضه مسایل 

شهری رو به رو شویم . 
ــداری ضــوابــط  ــقـ فـــرمـــانـــدار گــفــت : اگـــر مـ
شهرداری  در  شهری  مدیریت  و  شهرسازی 
شهر  توسعه  در  شهرداری  شود  تقویت  شاندیز 
اضافه  وی  بود.  خواهد  تر  موفق  درآمدزایی  و 
ارزشمندی در استقرار  اقدام  : شهرداری  کرد 
از  پذیرایی  و  رجوع  ارباب  تکریم   ، خدمت  میز 
انتظار  مردم  ولی  است  داده  انجام  مراجعان 
توجه  رجــوع  ــاب  ارب تکریم  موضوع  در  ــد  دارن
شهردار  با  دارند  دوست  مردم   ، شود  بیشتری 
تعامل بیشتری داشته باشند و باید گفت تکریم 
ارباب رجوع در شهرداری شاندیز باید از راس 
مورد  هرم  این  پایین  تا  شهری  مدیریت  هرم 
است  ممکن  چند  هر  گیرد  قــرار  بیشتر  توجه 

برخی مردم انتظارات شان زیاد باشد .
انسان  نکاحی  مهندس   : کرد  اضافه  فرماندار 
باتجربه و از سالمت مالی و اخالقی برخوردار 
مهندس  دارد.  محکمی  شخصیت   ، ــت  اس
حسینی در ادامه گفت : از مهندس نکاحی جز 

کار، تالش، سالمت و درستی چیزی ندیدیم .

نظر فرماندار در مورد شورای شهر «

عملکرد  ــورد  م در  شاندیز  طرقبه  فــرمــانــدار 
شــورای  در   : گفت  هم  شاندیز  شهر  ــورای  ش
اقشار  از  و  اصیل   ، مردمی  بسیار  افرادی  شهر 

است  ممکن  چه  اگر  که  دارند  حضور  مختلف 
و  باشند  متفاوت  دیگر  هم  با  فکری  لحاظ  از 
صدا  یک  و  دل  یک  هم  با  است  ممکن  چه  اگر 

نباشند اما تعامالت خوبی با هم دارند . 
شورای  در  سلیقه  اختالف  که  این  بیان  با  وی 
داشت  اظهار   ، اســت  طبیعی  و  بدیهی  شهر 
و  دولــت  با  شهر  شــورای  تعامل  وجــود  این  با   :
فرمانداری عالی است و هیچ گونه مشکلی در 
حسینی  حسن  سید   . ندارد  وجود  زمینه  این 
بیان داشت : همه اعضای شورای شهر شاندیز 
سابقه  شــان  اغلب  و  انــد  باتجربه  و  ای  حرفه 
رو  این  از  و  دارنــد  را  شهر  شــورای  در  عضویت 
تعامالت شان را با دستگاه های اجرایی دقیق 
و  پخته  رفتاری  اســاس  بر  و  کنند  می  تنظیم 
حرفه ای عمل کرده و هیچ گونه حب و بغضی 
در  ای  نکته  اگر  و  ایم  ندیده  ها  آن  از  کارها  در 
بیشتر  دارنــد  اجرایی  مباحث  و  مسایل  مــورد 
منافع  نه  اند  داشته  مدنظر  را  عمومی  منافع 
رفتاری  گونه  هیچ  کل  در  و  شخصی  مطامع  و 
از  را  باشد  شخصی  استفاده  سوء  گر  نشان  که 

اعضای شورای شهر شاهد نبودیم . 
بنا  کــه  را  تــذکــراتــی  حتی   : افـــزود  فــرمــانــدار 
شهر  ــورای  ش اعضای  به  کــاری  مقتضیات  به 
و  بزرگواری  و  صدر  سعه  با  را  ایم  داده  شاندیز 
با مالحظات الزم پذیرفتند و اصالحات الزم را 
تعامل  با  داشتند  که  هایی  شیوه  و  رفتارها  در 

انجام دادند و لج و لجبازی نکردند .

فرماندار :تحقق در آمدها و سرمایه گذاری های مطلوب از اقدامات خوب شهردار شاندیز است

آمده ایم به تماشای شاندیز  نگین گردشگری خراسان
 مردم از عملکرد 

 شهرداری و شورای شهر 
می گویند

شهردار شاندیز:
راه حل غلبه بر مشکالت 
فقط همراهی مردم است

عملکرد شهرداری ، شورای 
شهر و وضعیت گردشگری 

از دیدگاه امام جمعه

 برند سازی گردشگری 
در شاندیز

معاون شهردار : 

شاندیز در نوروز دیدنی ترین  
شهر استان می شود
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