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رئيس شورا0 اسالم1 شهر قلندرآباد بيان )رد:

مشارکت مردم شرط اول پيشبرد اهداف مدیریت شهرى 
ــورا� اسالم� شهر قلندرآباد  رئيس ش

در گفت وگــو بــا خــراســان، اعتماد و 
ــردم را سرما�ه اصل� و  همراه� م
شرط اول تحقق اهــداف و خدمات 
ــرد.  حبيب  مد�ر�ت شهر� بيان �

ــه به بيان برنامه  ا... ظهور�ان در ادام
ها� پيش رو� شورا� اسالم� شهر قلندرآباد 

پرداخت و گفت: پيگير� تخصيص اعتبار به منظور 
اجــرا� فاز دوم خط لوله انتقال آب شرب شهر 
قلندرآباد و حل مشHالت چاه ها� آب �شاورزان 
با را�زن� انجام شده با د�تر قاض� زاده نما�نده 
مردم فر�مان در مجلس و همچنين با حضور در 
دفتر مد�ران آب و فاضالب استان و شهرستان 
ــرادران  انجام شــد. شناسا�� خيران محترم ب
انصار� و اخذ زمين از ا�شان جهت احداث فضا� 
سبز  ورزش�، پيگير� مجدد در خصوص اصالح 
دور برگردان شهرها� قلندرآباد و سفيدسنگ، 
پيگير� واگذار� زمين به منظور احداث پا�گاه 
اورژانس جاده ا� توسط خير محترم حاج ابراهيم 
ابراهيم� و پيگير� نصب و بهره بردار� روشنا�� 
سه راه� قلندرآباد از جمله مهم تر�ن برنامه ها� 
شورا� اسالم� شهر قلندرآباد است. ظهور�ان 
گفت: تشHيل هيئت امنا� مرقد مطهر شهيد 
منظور  به  خيران  ظرفيت  از  استفاده  و  گمنام 
ساخت المان مزار شهيد گمنام، پيگير� تاسيس 

نهاد امامت جمعه و استقرار امام جمعه در 
شهر قلندرآباد، پيگير� رفع اختالل 
تلفن همراه در ا�ــن شهر، پيگير� 
تشHيل و فعاليت شورا� ز�ات شهر 
قلندرآباد با همHار� �ميته امداد 
حضرت امــام (ره) از د�گر برنامه ها� 
پيش رو� شورا� اسالم� شهر قلندرآباد است. 
و� ضمن تقد�ر  و تشHر از شهروندان در خصوص 
اعتماد و همراه� با شورا� شهر و شهردار� از 
شهروندان خواست �ه مطالبات و خواسته ها� 
خود را به صــورت حضور� و مستقيم به اطالع 
منتخبين خود رسانده و پيگير� �نند تا شاهد 
پاسخ مسئوالن مربوط و رفع مشHالت در حوزه 
ها� مختلv باشيم . رئيس شورا� اسالم� شهر 
قلندرآباد همدل� و اتفاق نظر همHاران شورا� 
اسالم� شهر را از عوامل مهم موفقيت شورا در 
پيگير� امور شهر دانست و از ا�ن بابت از �ليه 
اعضا� شــورا� شهر تقد�ر �رد . ظهور�ان در 
پا�ان از فعاليت ها� دو ساله شهردار و همHاران 
سخت �وش شهردار�، مهندس فروغ� بخشدار 
قلندرآباد، مهندس صفا�� فرماندار فر�مان و 
د�تر قاض� زاده نما�نده مردم در مجلس شورا� 
اسالم� و مد�ران اجرا�� شهرستان و از همه 
مهم تر مردم عز�ز و صبور شهر قلندرآباد تشHر و 

قدردان� �رد.


