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شهردار قلندرآباد عنوان )رد:

 اجراى طرح ها و پروژه هاى عمرانی و فرهنگی ورزشی
با جدیت پيگيرى خواهد شد

 شهردار قلندرآباد در گفت وگو با خراسان به بيان عملHرد 
و فعاليت ها�  دو ساله شهردار� و شورا� شهر از ابتدا� 
دوره پنجم شــوراهــا� اسالم� شهر پرداخت و گفت: با 
وجود تنگناها و مشHالت پيش رو اجرا� طرح ها و پروژه 
ها� عمران�، فرهنگ� و ورزشــ� با جد�ت پيگير� م� 
شود. مهندس ناصر حسن آباد� گفت:  به لطv خداوند 
متعال و همت مسئوالن تا هفته دولت شاهد �لنگ زن� و 
آغاز عمليات اجرا�� پروژه احداث آ�لند جاده ورود� شهر 
قلندرآباد خواهيم بود. و� در ادامه گفت: در طول �> سال 
گذشته با پيگير� شورا� شهر و مساعدت د�تر قاض� زاده 
نما�نده مردم فر�مان در مجلس شورا� اسالم� و را�زن� 
با مد�ران ستاد� وزارت راه و شهرساز� و وزارت �شور 
به زود� فاز دوم پروژه تعر�ض آسفالت جاده ورود� شهر 
قلندرآباد به طول �> و نيم �يلومتر شروع م� شود . حسن 
آباد� گفت: احداث المان مزار شهيد گمنام، آسفالت مسHن 
مهر، حفار� چاه آب فضا� سبز شهردار�، احداث زمين 
چمن مصنوع� با مشار�ت اداره ورزش و جوانان فر�مان 
و اجرا� پروژه ها� جدول گذار� و رو�ش  آسفالت معابر 
شهر از د�گر برنامه ها� پيش رو� شهردار� است. شهردار 
قلندرآباد با بيان ا�ن �ه رمز موفقيت در ارائه خدمات مناسب 
به شهروندان در گام اول، ا�جاد حس همدل� و مشار�ت در 
بين شهروندان و مجموعه مد�ر�ت شهر� است؛ با اشاره به 
پيشينه بسيار خوب همدل� مردم شر�v قلندرآباد با دستگاه 
ها� اجرا��، همراه� و هميار� شهروندان را عامل اصل� 
موفقيت شهردار� در اجرا� پروژه ها� عمران�، اجتماع�، 
فرهنگ� و ورزشــ� بيان �رد.شهردار قلندرآباد در ادامه 

به بيان مهم تر�ن فعاليت ها� شهردار� 
و شــورا� اسالم� شهر قلندرآباد در حوزه 
عمران� و خدمات شهر� پرداخت و گفت: 
تعر�ض شانه خا�� جاده قلندرآباد به طول 
سه �يلومتر و عرض١٢ متر، آسفالت جاده 
ورود�  قلندرآباد به طول ٦٠٠ متر و عرض  
ــام رضــا (ع) در  ــداث ميدان ام ١٢ متر، اح
ــداث ساختمان ا�ستگاه  ورود� شهر، اح
د�جيتال صــدا و سيما در بهشت حضرت 

ــذار�، ز�ر ســاز� و آسفالت معابر و  عباس (ع)، جــدول گ
نوساز� پل ها� قد�م� تقاطع ها� سطح شهر، ز�رساز� و 
جدول گذار� معابر مسHن مهر، تمل> و بازگشا�� چند�ن 
واحد  واقع در طرح تعر�ض معابر در خيابان ها� وليعصر، 
انقالب، عدالت ٢، مادر و ...، پياده رو ساز� با مشار�ت 
شهروندان و مشار�ت در ز�رساز� و آسفالت  مدرسه دخترانه 
ــرد از جمله اقدامات شهردار� اســت. و�  شهيدان رادم
افزود: نصب و بهره بردار� از دوربين ها� پا�ش تصو�ر� 
سطح شهر، خر�د حقابه از �شاورزان جهت مصارف فضا� 
سبز شهر�، اخذ پروانه چاه آب جهت مصرف فضا� سبز 
شهر� و خر�د تجهيزات ( لوله ها و پمپ و �ابل و تابلو و 
... )، احــداث سردخانه نگهدار� امــوات در آرامستان به 
همت و مساعدت خير�ن ارجمند، گل آرا�� و فضا ساز� 
شهر در استقبال از بهار، جدول گذار� و هدا�ت آب ها� 
سطح� ضلع شمال� تپه بهشت عباس به داخل فضا� سبز 
آرامستان شهر قلندرآباد از د�گر فعاليت ها� شهردار� بود. 
و� آماده باش و فعاليت شبانه روز� پرسنل ستاد مد�ر�ت 

بحران شهردار� در ا�ام بارش ها� فرورد�ن 
و ارد�بهشت، تجهيز پا�گاه اورژانس جاده ا� 
در محل تعاون� �اميونداران، واگذار� زمين 
و عقد تفاهم نامه آماده ساز� زمين با اداره 
ورزش و جوانان جهت ساخت زمين چمن 
مصنوع�، برون سپار� عوارض خودرو، نصب 
و بهره بردار� از سيستم اتوماسيون ادار� 
شهردار� و خر�دار� و نصب مجموعه باز� 
�ود�ان در پار{ پرد�س و احداث سرو�س 
بهداشت� و خر�دار� مجموعه باز� جهت نوساز� مجموعه 
پار{ �ود{ را از جمله فعاليت ها� شهر دار� برشمرد.

مهندس حسن آبــاد� در تشر�ح فعاليت ها� شهردار� 
در حــوزه فرهنگ�، اجتماع� و ورزشــ� قلندرآباد گفت: 
مراجعات متعدد به مجلس شــورا� اسالم� و هماهنگ� 
با  استان�  و  �شور�  مسئولين  با  جلسات  در  شر�ت  و 
مد�ر�ت نما�نده جناب آقــا� د�تر قاض� زاده به همراه 
اعضا� شورا� اسالم� شهر و تدو�ن برنامه راهبرد� شهر 
و شهردار�  ط� مراحل تصو�ب، همHار� با شبHه بهداشت 
شهرستان و افتتاح �انون سالمت محله، ميزبان� از شهيد 
گمنام دفاع مقدس و تدفين در محل پار{ بسيج و احداث 
سHو� اوليه و انجام مطالعات  ساخت المان، مرمت حمام 
تار�خ� قلندرآباد و افتتاح خانه فرهنگ و هنر و واگذار� 
مHان به بخش خصوص� جهت خدمات گردشگر� از جمله 
مهم تر�ن فعاليت ها� شهردار� در ا�ن حوزه است. و� 
افزود: راه انداز� و فعاليت مداوم مر�ز نيHو�ار� حضرت 
زهرا (س) شهر قلندرآباد، برگزار� جشن بزرگ ميالد امام 

رضا (ع) در سه سال متوال�، برگزار� جلسه بزرگداشت 
هفته نيرو� انتظام� در سنوات متوال�، برگزار� �ادواره 
شهدا با مشار�ت و همHار� حوزه مقاومت بسيج شهيد 
بهشت�، ضبط و پخش زنده برنامه ها� راد�و�� صدا� 
خراسان رضو� در طول سه سال گذشته، حضور در برنامه 
برخط ارتباط با شهروندان در محل استاندار�، اجرا� طرح 
استقبال از زائران پياده حرم مطهر رضو� در ا�ام منته� به 
شهادت امام رضا(ع)، برگزار� �الس ها� آموزش خانواده 
و نصب بنر بزرگ �ادمان شهدا� شهر در سه راه� قلندرآباد 
به ابعاد ٤×٨ متر را از جمله اقدامات انجام شده در حوزه 
فرهنگ� و اجتماع� برشمرد. مهندس حسن آباد� گفت: 
پيگير� تجهيز سالن �شت� شهيد ظهور�ان به تش> به 
همت نما�نده مردم، اداره ورزش و حاج عل� مبتدا رئيس 
هيئت �شت� شهرستان فر�مان، شناسا�� سرما�ه گذار 
و مرب� جهت تجهيز سالن ورزش� خواهران به تجهيزات 
مدرن بدنساز� �ه در مرحله عقدقرارداد واگذار� سالن به 
بخش خصوص� دارد، راه انداز� باشگاه فرهنگ� و ورزش� 
شهردار� قلندرآباد،  واگذار� را�گان سالن ها� ورزش� 
خواهران و برادران جهت برگزار� �الس ژ�مناستي> به 
منظور برگزار� طرح اوقات فراغت دانش آموزان در تابستان 
٩٨ از مهم تر�ن فعاليت ها� شهردار� قلندرآباد در بخش 
ورزش� بوده است.شهردار قلندرآباد در پا�ان، از تمام� 
شهروندان فهيم ا�ن شهر و نيز مساعدت و همHار� نما�نده 
مردم� شهرستان، فرماندار معزز، بخشدار سخت �وش و 
نيز توجه و درا�ت اعضا� شورا� اسالم� ا�ن شهر و تالش 

ب� وقفه پرسنل سخت �وش شهردار� تقد�ر و تشHر �رد.


