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معاون شهردار شاندیز : 

شاندیز در نوروز دیدنی ترین شهر استان می شود

به مردم و مسافران  باسابقه شهردار شاندیز  معاون 
با  که  ابتکارهایی  و  اقدامات  انجام  با  که  داد  نوید 
امسال  است  گرفته  صورت  مردم  همکاری  و  کمک 
شاندیز چهره ای متفاوت در نوروز به خود می گیرد 
 . شود  می  استان  شهر  زیباترین  و  ترین  دیدنی  و 
به  ما  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  شهسوار  علی  دکتر 
زمینه  در  شاندیز  شــهــرداری  اقــدامــات  ترین  مهم 
 : گفت  و  کرد  اشــاره  نــوروزی  مسافران  از  پذیرایی 
جاده  ورودی  حاشیه  در  بهار  از  استقبال  ایستگاه 
به  که   است  اقداماتی  نخستین  از  شاندیز   - مشهد 
همت شهرداری ، مردم و سایر دستگاه های اجرایی 
هم چون فرمانداری ، بخشداری و میراث فرهنگی 
شود  می  تاسیس  امسال  نــوروز  تعطیالت  ایــام  در 
این  در  مان  میهنان  هم  از  گرم  استقبال  آمــاده  و 

ایستگاه بزرگ و با شکوه هستیم.
معاون شهردار شاندیز افزود : امسال برای نخستین 
 ۱0 فضای  دیگر  هــای  ســازمــان  مساعدت  بــا  ــار  ب
گردشگران   ، زائــران  از  استقبال  برای  را  هکتاری 
و  کردیم  ساماندهی  و  مجهز  مجاوران  و  ــران  زائ و 
مجاوران  و  زائــران  برای  خوب  میزبانی  امیدواریم 
اظهار  شهسوار  دکتر    . باشیم  نــوروز  تعطیالت  در 
داشت : در ایستگاه استقبال از بهار از اواخر اسفند 
خدمات مختلفی از قبیل خدمات بیمه ای ، سالمت 

و ... به گردشگران ارائه می شود و در این ایستگاه 
جاذبه های گردشگری و مراکز اقامتی به مسافران 
نوروزی معرفی می گردد ، ضمن این که گردشگران 
به صورت رایگان از  بوستان غدیر در جنب فرودگاه 
مشهد تا ایستگاه استقبال از بهار  و آن گاه در ادامه 

به مقصد شاندیز انتقال داده می شوند.
در  شده  ارائه  خدمات  دیگر  باره  در  چنین  هم  وی 
 25 استقرار   : شد  یادآور  بهار  از  استقبال  ایستگاه 
صنایع  و  روستایی  محصوالت  فــروش  بــرای  غرفه 
البسه   ، فرهنگی  های  بسته  ارائــه   ، بانوان  دستی 
محلی ، اجرای برنامه های فرهنگی ، ایجاد فضای 
باز برای بازی کودکان ، استقرار چرخ بال ، پذیرایی 
و  بومی  های  جشنواره  برگزاری   ، گردشگران  از 
محلی و معرفی آداب و رسوم منطقه شاندیز از این 

جمله است.
وی در باره اقدامات شهرداری برای زیبا سازی شهر 
متر  هزار   ۱۷ از  بیش  که  این  بیان  با  نیز  نــوروز  در 
مربع دیوارهای سطح شهر رنگ آمیزی شده است 

خیابان  ای  حاشیه  دیوارهای  آمیزی  رنگ   : گفت   ،
های  شهر با رنگ سفید و سبز که نمادی از شاندیز 
به عنوان شهر پاک و سبز است با همکاری مالکان 
منازل و مراکز تجاری و اصناف  اجرا شده است. هم 
چنین جداول خیابان ها و معابر رنگ آمیزی شده تا 
فضای  بانشاط و با جلوه های بصری زیبا در معرض 
دکتر   . گیرد  قــرار  گردشگران  و  شهروندان  دیــد 
شهسوار در باره هزینه اجرای این طرح ها هم گفت: 
همه هزینه ها بر دوش شهروندان و حمایت ها نیز 
مدیریتی  دربحث  فقط  شهرداری   و  بوده  مردمی 
و  تعاون   ، همدلی  از  نشان  این  که  شد  عمل  وارد 

همکاری شهروندان خوب شاندیز دارد.
ای  پایه  تابلو   20 نصب  و  احداث  از  شهردار  معاون 
سخنان  و  معروف  شاعران  اشعار  ها  آن  روی  بر  که 
حکیمانه بزرگان درج شده در سطح شهر خبر داد 
با محوریت  نیز  تابلوی بزرگ  از 40   : بیش  و گفت 
مقاومتی،  اقتصاد  زمینه  در  هایی  پیام  و  گفتارها 
خرید کاالهای ایرانی ، امید به زندگی و شاد زیستن 

عمومی  معابر  در  شهر  زیبایی  پاسداشت  و  حفظ  و 
برخالف  امسال  شد  یــادآور  وی   . است  شده  نصب 
خریداری  شهری  هــای  المان  گذشته  هــای  ســال 
صــورت  بــه  شهر  هــای  الــمــان  از  بسیاری  و  نشده 
کارکنان  چنین  هم  و  شهروندان  توسط  خودجوش 
خالق شهرداری و با مصالح بومی ساخته شده و در 

معرض دید عموم قرار گرفته است . 
المان  ایــن  موضوع  ــاره  ب در  شهسوار  علی  دکتر 
 ، فیل   ، پینوکیو  مانند  هایی  المان  گفت:  نیز  ها 
موضوع  در  هایی  المان  و  ریسندگی   چرخ  خرس، 
موضوعاتی  جمله  از  دستی  صنایع  و  پــروری  دام 
است که مورد توجه هنرمندان خالق شهر شاندیز 
زیبا  برای  اقداماتی  به  چنین  هم  وی   . گرفت  قرار 
سازی میادین شهر و معرفی فرهنگـ و آداب و سنن 
عنوان  به   : گفت  و  کرد  اشاره  طریق  این  از  مردم 
مثال میدان حصار سرخ به عنوان نماد پخت سمنو 

آراسته گردیده است .
معاون شهردار از احداث بوستان و پوشش گیاهی 
های  ابنیه  و  آثــار  مرمت   ، مهر  مسکن  حاشیه  در 
و  سرخ  حصار  ارچنگ،   ، خادر  مناطق  در  تاریخی 
سر آسیاب خبرداد و گفت :   2 دریاچه و یک آبگیر 
بسیار زیبا نیز در حاشیه شهر شاندیز ساخته شده 
داشته  تمایل  که  گردشگرانی  و  زائــران  که  است 
سایه  زیــر  ودر  طبیعت  دل  در  را  ساعتی  باشند 
هیاهوی  از  دور  به  منطقه  سبز  فضای  و  درختان 
مطهری  خیابان  از  کنند  سپری  شهری  زندگی 
شاندیز می توانند به سمت این دریاچه ها عزیمت 

کنند .
که   این  به  توجه  با   : کرد  تصریح  شهردار  معاون 
کاشت  شهری  میادین  زیباسازی  های  راه  از  یکی 
تبدیل  را  عصر)ع(  ولی  میدان   ، است  گیاه  و  گل 
از زیباترین گل  به میدل گل کردیم و مجموعه ای 

های بهاری را در این مکان جای داده ایم .

است  نیم  و  ســال  یک  ــدود  ح ناسخ-  حمیدرضا 
شهر  شورای  انتخاب  با  نکاحی  بهرام  مهندس  که 
است  زده  تکیه  شهری  مدیریت  برصندلی  شاندیز 
و  مشکالت  از  انبوهی  دار  میراث  که  جایگاهی   ،
به ارث  از دوره های گذشته  چالش هایی است که 
رسیده است . تجربه  و خدمت در شهرداری مشهد و 
عضویت در شورای شهر شاندیز و تحصیل کرده این 
تا  است  شهرداری  مدیریت  های  ظرفیت  از  حوزه 
شاندیز را در شان مردمان خوب آن و شهری شایسته 
مردم ایران و گردشگران بسازد چرا که معتقد است 
شاندیز نه تنها یک شهر ملی بلکه برندی ملی است 
. در گفت و گویی صریح و مفصل پای صحبت های 
شهردار بومی و مردمی شاندیز نشستیم و ابتدا از او 
خواستیم تا از شرایط شهر و شهرداری هنگام قبول 

این مسئولیت خطیر بگوید.
داشت:  اظهار  گو  و  گفت  این  در  نکاحی  مهندس 
از  تاثیرگذار  عامل  چند  اقدامی  و  طرح  هر  بــرای 
و  الزامات  و  ریزی  برنامه   ، موضوع  شناخت  قبیل 
تجهیزات  و  انسانی   ، مالی  منابع  و  ساخت ها  زیر 
نرم افزاری و سخت افزاری مورد نیاز است و در این 
یک سال و نیمی که مسئولیت شهرداری را به عهده 
گرفته ام در مسیر رفع برخی التهابات و رخدادهای 
ها  اعتمادی  بــی  و  هــا  سامانی  بــه  نــا  اقــتــصــادی، 
حرکت   ، بــود  ــرده  ک دوچــنــدان  را  شهر  مشکالت 
تا در شرایطی که منابع درآمدی کاهش  ایم  نموده 
مباحثی  بود  یافته  افزایش  ها  هزینه  و  مصارف  و 
حجم  و  بود  شده  زیــاد  معوق  بدهی های  چون  هم 
نیروهای آموزش ندیده و غیر مرتبط و موضوعات و 
کارهای مانده از گذشته از قبیل طرح جامع و نبود 
طرح تفضیلی، مطالعات در حوزه ساماندهی حمل 
و نقل ، آب های سطحی، نقشه شهر و... مشکالتی 
کرده  مختل  کلی  به  را  ما  حرکت  روند  که  داشتیم 

بود.

تحقق بودجه شهرداری «

شهردار شاندیز اضافه کرد : اما امروز اعتقاد داریم 
نیروی  مجموعه   ، است  برنامه  دارای  شهرداری  که 
است   رسیده  باوری  خود  و  اتکایی  خود  به  انسانی 
این  با  را  و مجموعه شهرداری  وتوانستیم همکاران 
موفق  که  این  عالوه  به   ، کنیم  هماهنگ  سیاست 
شدیم مشکالت مالی مان را مرتفع کنیم به گونه ای 
گذشته  ســال  ده  طی  بــار  اولین  ــرای  ب امسال  که 
بودجه شهرداری محقق شده است ، بودجه ای که 
با باال ترین عددی که طی این ده سال بوده فاصله 
شناسایی  در  ما  دهد  می  نشان  که  دارد  برابری  دو 
منابع درآمدی جدید وجلوگیری از هدر رفت منابع 
توفیقاتی داشته ایم که البته تورم هم در این رابطه 

بی تاثیر نبود .

طرح استقبال از بهار «

بهار  از  استقبال  طرح  به  ادامه  در  شاندیز  شهردار 
هم اشاره کرد و گفت : موضوع استقبال از بهار جزو  
وظایف شهرداری است و امسال دومین سالی است 
داریم  بهار  از  استقبال  مصوب  و  مکتوب  طرح  که 
که در این رابطه با شهرهای هم جوارمان هم چون 

مشهد و طرقبه  همکاری و هم پوشانی داریم ، هم 
های  پروژه   ، شهر  گذار  اثر  های  مجموعه  با  چنین  
اقداماتی  و  داریــم  مشارکتی  کارهای   ... و   بزرگ 
 . نــدارد  ریالی  هزینه  ما  برای  که  دهیم  می  انجام 
وی افزود : در طرح استقبال از بهار بیشتر مردم ما 
که  است  این  بر  اعتقادمان  که  چرا  کردند  کمک  را 
باید همراهی مردم را  برای برون رفت از مشکالت 

داشته باشیم .
شهر  برای  شهرداری  اقدامات  به  نکاحی  مهندس 
شاندیز و مهیا نمودن بستر ها و زیرساخت ها برای 
طرح  از   : کرد  اشــاره  هم  گردشگران  و  مــردم  رفــاه 
که  شاندیز  شهر  راهــبــردی  طــرح  و  شاندیز  جامع 
مطالعات آن در حال انجام است سخن راند و افزود 
: برای توسعه همه جانبه شاندیز باید ببینیم اکنون 
در چه نقطه ای ایستاده ایم و در میان مدت و بلند 
مدت باید در چه نقطه ای باشیم . وی افزود : برای 
و  شهروندان  نیازهای  باید  ابتدا  اهداف  این  به  نیل 
 ۳0 ساالنه  که  چرا  کنیم  شناسایی  را  گردشگران 
میلیون گردشگر به شاندیز سفر می کنند و ضروری 
هایی  ساخت  زیر  و  نیازها   ، مــردم  مطالبات  است 
 ، ها  گاه  توقف   ، ها  پارکینگ  معابر،  شبکه  جمله  از 
و  مردم  که  خدماتی  و  رفاهی  مراکز   ، ها  گاه  تفریح 

گردشگران نیاز دارند را ایجاد کنیم.
شورای  و  شهرداری  اقدامات  از  شاندیز  شهردار 
شهر برای ایجاد این قبیل زیرساخت ها و امکانات 
هم سخن گفت و اضافه کرد :  طرح جامع ترافیک 
و حمل و نقل معرفی و برای آن مشاور گرفته شده 
است ، هم چنین راه های دسترسی به شاندیز باید 
افزایش یابد که در این رابطه طرح جامع ابالغ شده 

است . 
وی با اشاره به این موضوع که برای اجرای طرح ها 
و برنامه های شهری نیازمند اعتبارات و پول هستیم 
به تفریغ بودجه ۱5 میلیارد تومانی سال ۹5 اشاره 
کرد که در سال ۹۶ رشد حداقلی داشته است.وی 
برای  شود  نمی  تومان  میلیارد   ۱5 مبالغ  با  گفت: 

شهر کمربندی ۷ کیلومتری احداث کرد. 
و  شهر  مشکالت  از  بخشی   : داشت  اظهار  شهردار 

است  شده  انباشته  گذشته  های  دوره  از  شهرداری 
اولویت  با  و  مردم  همکاری  با   ، جهادی  عزم  با  که 
بندی باید برای حل آن ها اقدام کنیم که این مهم 
نیاز به پول و اعتبار دارد. وی گفت : در همین راستا 
الیحه اخذ تسهیالت بانکی را به شورای شهر ارائه 
تسهیالت  از  استفاده  اجــازه  شهر  شــورای  و  دادیــم 
بانکی را برای سال های ۹۷ و ۹۸ به ما داده است .

پروژه های ناتمام «

 وی افزود : پروژه های ناتمام و در دست مطالعه را 
به طور جدی در حال پیگیری است که از جمله این 
پروژه ها می توان به پارک پردیس طبیعت و  دهکده 
توریستی سرخاندیز اشاره کرد که بخش خصوصی 
برای سرمایه گذاری و اجرا در این پروژه دعوت شده 

است .
و  هــا  ــروژه  پـ همه  بـــرای  افـــزود:  نکاحی  مهندس 
زیرساخت های شهری برنامه داریم ، نگاه خالقانه 
مثال  عنوان  به  و  ایم  کرده  حاکم  شهرداری  در  را 
بندی  آذین   ، آرایــی  گل  امسال  بهار  و  نــوروز  برای 
را  آلودگی های بصری  و  نازیبایی ها  ، اصالح  شهر 
هایی  مکان  چنین   هم   ، دادیم  قرار  کار  دستور  در 
طبیعت  پارک   ، ده  پایین  پارک   ، خطی  پارک  مثل 
و... را برای نوروز آماده کرده ایم و محالت شهر را 
گل آرایی نمودیم ، ایستگاه های شادی و نشاط را 
تا بتوانیم در بهار امسال شاندیز را  بر پا می کردیم 
زیباتر از همیشه در معرض تماشای ساکنان مهربان 

آن و گردشگران فهیم قرار دهیم. 
رسانی  خدمات  که  دارد  اعتقاد  نکاحی  مهندس 
بلکه  بــاشــد  شاندیز  شهر  ویـــژه  نباید  ــرداری  ــه ش
خدمات  این  از  باید  نیز  اطــراف  های  گاه  سکونت 
نیز  مناطق  آن  برای  شهری  مدیریت  و  ببرند  بهره 

باید برنامه ریزی کند.

افق 1400 و بودجه 500 میلیارد تومانی «

وقتی از شهردار در مورد بودجه امسال و پیش بینی 
با نگاهی  آینده پرسیدیم  از تحقق بودجه سال  اش 
 40 بودجه  با  را   ۹۷ سال   : داد  پاسخ  امیدوارانه 

باید   ۹۸ سال  و  سرگذاشتیم  پشت  تومانی  میلیارد 
ظرفیت  از  شاندیز  که  چرا  یابد  افزایش  بودجه  این 
نیاز  و برای ساختن شهر  های الزم برخوردار است 
می  بینی  پیش  رو  این  از   ، داریــم  بیشتر  بودجه  به 
 500 بودجه  تفریغ  از   ۱400 افــق  در  که  کنیم 
: وقتی  تاکید کرد  . وی  تومانی عبور کنیم  میلیارد 
و  تعریف  استانی  فرا  و  ملی  جایگاه  شاندیز  بــرای 
ایجاد کردیم باید از هر لحاظ خودمان را به آن سطح 

برسانیم .
جایگاه  به  شاندیز  رساندن  :بــرای  افــزود  شهردار 
شایسته خود باید بیش از گذشته تالش کنیم ، پروژه 
های در دست اجرا را به کمک بخش خصوصی به 
سر منزل مقصود برسانیم و به گونه ای عمل کنیم 
که اعتماد بخش خصو صی برای سرمایه گذاری در 
این شهر جلب شود. وی گفت : شهرداری  یک نهاد 
ارتقای  آن  هدف  که  است  رسان  خدمات  عمومی 
سطح رفاه عمومی برای شهروندانش است و نه یک 
بنگاه اقتصادی و حاکمیتی مطلق ، که اگر این نگاه 
در شهروندان و کارکنان شهرداری حاکم شود می 
توانیم به اهداف مان برای ساختن شهری در سطح 

ملی و شایسته ساکنان آن برسیم.

دولت و مشهد باید به شاندیز کمک کنند «

شهردار شاندیز البته به آسیب ها و معضالتی که از 
اشاره  هم  شود  می  شاندیز  گریبانگیر  مشهد  ناحیه 
کرد و گفت : شاندیز به نوعی تنفس گاه شهر مشهد 
است و خیل عظیمی از جمعیت این شهر همه روزه 
اوقات  کردن  پر  و  تفریح   و  گردش  برای  را  شاندیز 
فراغت انتخاب می کنند و ما به شهروندان این شهر 
شاندیز  به  باید  هم  مشهد  لذا  دهیم  می  خدمات 
خدمات بدهد و باری از روی دوش مدیران شهری 
شاندیز بردارد. وی افزود: تعارض های مالکیتی نیز 
از مشکالت دیگری است که با مشهد داریم که باید 
پیگیری شود . مهندس نکاحی مجددا تاکید کرد : 
به مردم استان و کشور است و همه  شاندیز متعلق 
نسل  برای  را  منطقه  این  و  کنند  داری  امانت  باید 

های بعد حفظ نمایند . 
میلیون   ۳0 ســاالنــه  ورود  بــه  ــاره  اشـ بــا  ــردار  ــه ش
آسایش  و  رفــاه  بــرای   : گفت  شاندیز   به  گردشگر 
و  بیشتر  رفاهی  امکانات  به  نیاز  جمعیت  حجم  این 
زیر ساخت های قوی تر و گسترده تر داریم چرا که 
شهر کوچکی مثل شاندیز توان هزینه های سنگین 
باید دولت به شاندیز کمک  و  بدین منظور را ندارد 
کند ، مسئله دیگر این که دور از منطق است برای 
ساختن شاندیزی زیبا و فراهم کردن امکانات و زیر 
ساخت ها برای رفاه گردشگران ، از گردشگرانی که 
وارد این شهر می شوند عوارض نگیریم . وی افزود: 
پیش بینی می شود  در دو دوره 5 ساله حجم ورود 
گردشگران به شاندیز به دو سه برابر افزایش یابد و 
باید بخشی از اعتبارات حوزه گردشگری به شاندیز 
اختصاص یابد و مسئوالن و به خصوص مشهد باید 
بیایند چرا که مردم مشهد ممکن  به کمک شاندیز 
است نام و آدرس بر خی پارک های این شهر را بلد 
نباشند اما شاندیز را همه می شناسند و به این شهر 

سفر می کنند.

  در گفت و گوی صریح امام جمعه شاندیز
با خراسان مطرح شد:

 عملکرد شهرداری ، شورای شهر 
و  وضعیت گردشگری 

فرماندار  و  مردم  بر  عالوه  شهر  شــورای  و  شهرداری  عملکرد  بررسی  منظور  به 
شهرستان طرقبه شاندیز به سراغ حجت االسالم والمسلمین بهمنی امام جمعه 
بخش شاندیز رفتیم و از ایشان خواستیم تا بی تکلف و تعارف نقطه نظرات خود را 
درمورد عملکرد شورای اسالمی شهر و شهرداری  و  وضعیت گردشگری شاندیز 
بیان کند. از آن جایی که منطقه شاندیز نگین گردشگری استان و بلکه کشور 
از امام جمعه در مورد اوضاع و احوال این روزهای گردشگری  پرسیدیم  است 
که پاسخ داد: متاسفانه گردشگری شاندیز تک بعدی است، یعنی گردشگران به 
منطقه آمده غذایی می خورند  و  باز می گردند این در حالی است که هنرها یی 
از قبیل پوستین دوزی  و صنایع دستی در این منطقه داریم که خیلی با ارزش 
هستند و باید تقویت شوند ، از این رو از سرمایه گذاران درخواست می کنیم که 
در این زمینه سرمایه گذاری کنند.هم چنین برای تقویت صنایع دستی و هم 
چنین رونق اقتصادی در این زمینه نیازمند احداث مجتمعی هستیم تا هنرمندان 
صنایع دستی در این مجتمع  به ساخت و عرضه هنر خود بپردازند و هم زمان هم 
گردشگران بتوانند از آن بازدید کنند و معتقدیم در صورت تحقق این مهم دهها 
شهرداری   : داشت  بیان  شاندیز  جمعه  امام   . خواهدشد  ایجاد  هم  دیگر  شغل 
شاندیز می تواند از سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در زمینه صنایع دستی 

دعوت به عمل آورد.

عملکرد شهرداری و شورای شهر از دیدگاه امام جمعه «

وقتی از امام جمعه شاندیز در مورد عملکرد شهرداری و شورای اسالمی شهر 
پدیده  موضوع  به  ابتدا  است  مشهور  لهجه  صراحت  به  که  ایشان  کردیم  سوال 
شاندیز اشاره کرد و گفت: در دوره های گذشته درآمد شهرداری شاندیز به پدیده 
و به همین دلیل وقتی هم که پدیده گرفتار مشکل شد شهرداری  وابسته بود 
شاندیز و شورای شهر متضرر گردید که البته این وابستگی از اصل غلط بود . وی 
افزود: اکنون نیز شهرداری شاندیز از مشکالت اقتصادی که کشور با آن مواجه 
است  مستثنی نیست اما از زمانی که شورای شهر و شهردار جدید روی کار آمدند 
انصافا زحمت فراوان و طاقت فرسایی را کشیده و می کشند و توانستند هم از 
جهات  از  شهر  وضعیت  به  هم  و  باشند  داشته  خوبی  عملکرد  اقتصادی  لحاظ 
مختلف رسیدگی کنند.حجت االسالم والمسلمین بهمنی تحقق این امر را در 
انتخاب شهردار بومی می داند و می گوید : مهندس نکاحی شهردار شاندیز چون 
بومی است مردم و منطقه را به خوبی می شناسد و ایده های خوبی نیز دارد که 
تالش می کند آن ها را پیاده کند و شورای شهر هم وی را همراهی می کند . 
وی افزود: یک زمانی بود که همین شهرداری در پرداخت حقوق کارکنان خود 
با مشکل مواجه بود اما اکنون بیش از یک سال است که این مشکل رفع شده 
است . امام جمعه شاندیز گفت:شهردار در حد توان خود برای خدمات دهی به 
شهروندان و رسیدگی به امور شهر تالش می کند و در این  راه بسیار جدی است . 
وی به برخی از اقدامات شهرداری اشاره کرد و گفت: شهرداری در پارک پردیس 
طبیعت برای دو شهید گمنام مدفون در این پارک المان ساخته و نماد سازی 
کرده است ، هم چنین ساخت و سازهایی در راستای رونق گردشگری در این 
پارک انجام داده است و تالش کرده از فضاهای سبز بیشتر بهره برداری شود و در 

همین راستا بخش خصوصی را برای سرمایه گذاری وارد گود کرده است.
حجت االسالم والمسلمین بهمنی به پروژه بزرگ گردشگری سر خاندیز)بوستان 
زائر( هم اشاره کرد و گفت: شهرداری برای سرخاندیز نقشه مهمی را طراحی 
کرده که از سرمایه گذاران بخش خصوصی هم برای این پروژه دعوت به همکاری 
به سرمنزل  پروژه  این  تا  باید همراهی و همکاری کنند  نیز  و مردم  کرده است 
مقصود برسد چرا که شواهد نشان می دهد شهردار در اجرای طرح ها و برنامه 

هایش برای این پروژه بسیار جدی است .

دعوت از خیران برای مشارکت در طرح توسعه مصالی شاندیز «

مصالی شاندیز یکی از مکان های مذهبی شهر است که هم اکنون با پیگیری های 
امام جمعه شهر و کمک خیران در حال نما کاری به سبک اسالمی است. وقتی از 
حجت االسالم بهمنی در باره مصلی پرسیدیم  بیان داشت : چند سال است که از 
ساخت مصلی می گذرد و نماسازی و کاشی کاری سردر و هم چنین محراب آن 
از ضروریات بود که انشا ا... در اوایل سال آینده این مهم به سرانجام می رسد. وی 
افزود: حدود دوماه است که کار این پروژه آغاز شده است و در شرف پایان عملیات 
نما کاری هستیم. امام جمعه شاندیز افزود: در هر هفته حدود هزار نفر در نماز 
جمعه مصلی شرکت می کنند که در این فریضه بزرگ عالوه بر اهالی شاندیز و 
روستاهای اطراف از مشهد هم  نیز حضور دارند که از لحاظ فرهنگی فوق العاده 
تاثیر گذار است . وی به طرح توسعه مصالی شاندیز اشاره کرد و اظهارداشت: 
زمین بزرگی را به همین منظور خریداری کردیم اما باید بگوییم که هزینه ساخت 
و توسعه مصلی بسیار سنگین است و برای همین از خیران و مردم تقاضا داریم هم 
چنان که در نماکاری و کاشی کاری سردر مصلی همت کردند در این کار خیر نیز 

شریک شده و ما را یاری دهند. 

ساخت و سازها و گردشگری «

از امام جمعه شاندیز در مورد گردشگری طبیعی در شاندیز و انتظارات مردم از 
گردشگران هم سوال کردیم و نظر وی را جویا شدیم . حجت االسالم والمسلمین 
بهمنی به این موضوع اشاره کرد که شاندیز تنفس گاه مشهد است و مردم مشهد 
و سایر نقاط کشور باید از این طبیعت زیبا لذت ببرند و بنابراین نباید به گونه ای 
عمل و رفتار شود که این طبیعت زیبا در معرض تهدید و تخریب قرار گیرد.وی 
در همین زمینه به ساخت و سازها در منطقه شاندیز اشاره کرد و گفت : ساخت 
و سازهای فراوان برای شاندیز سم است و مردم و گردشگران باید کمک کنند تا 
به طبیعت آسیبی نرسد. وی افزود:در آیات و روایات فراوانی به گردشگری ، سفر 
و حفظ طبیعت تاکید و اشاره شده است که همه ما باید به عنوان یک مسلمان 
بدان عمل کنیم. امام جمعه شاندیز به نحوه رفتار گردشگران و باید و نبایدها در 
این مورد هم گریزی زد و گفت : گردشگران میهمان ما هستند و در هر منطقه ای 
مهمان باید تابع فرهنگ میزبان باشد . وی به گردشگران توصیه کرد به فرهنگ 
دینی و اعتقادی مردم شاندیز احترام بگذارند و جایگاه و ظرفیت فرهنگ میزبان را 
بشناسند از طرف دیگر نیز به امر به معروف و نهی از منکر و تذکرات میزبان احترام 
گذاشته و به آن عمل کنند و گمان نکنند شاندیز منطقه ای یله و رهاست که هر 
کسی هر کاری که بخواهد می تواند انجام دهد . وی افزود : مردم شاندیز نسبت 
به نوع رفتار گردشگران حساسیت دارند و گردشگران محترم نیز به این حساسیت 

ها توجه کنند.

شهردار شاندیز خبر داد :

 راه حل غلبه بر مشکالت فقط همراهی مردم است


