
و احترام خدمت همشهریان گرامیبا عرض سالم

یم که به لطف خداوند و حمایت و خوشحال
خت توانستیم بانی مردم فهیم شهر بیدپشتی

ک براي پیشرفت و قدم هایی هر چند کوچ
درخواست آبادانی شهرمان برداریم و با 

همشهریان براي ادامه راهی که آغاز کرده ایم 
.ار دادیمرخو را در معرض انتخاب ق

شوراي شهر مکانی براي همفکري و مشارکت 
شهروندان است و از همشهریان عزیز انتظار همه 

بوده و نمی رود نسبت به مسائل شهر بی تفاوت 
.احساس مسئولیت نمایند

شهر جلب یکی از مهمترین راههاي پیشرفت
است يسرمایه گذارمشارکت بخش خصوصی و 

و باید سرمایه گذار ارزش و احترام قائل شد و از 
.او حمایت کرد

شوراي شهر یک تیم است و اعضاي این تیم باید 
با هم متحد باشند تا دور از جنجال و هیاهو به 
فکر پیشرفت شهر و باال بردن عزت و حرمت 

تصمیمات ین راه شهر و شهروندان باشد و در ا
.شجاعاته گرفته و مقتدرانه اجرا نمایند

بخشی از عملکرد شوراي چهارم تقدیم حضور 
.می گردد

عملکرد شوراي چهارم
:آموزش و پرورش-1
تخریب و بازسازي و تجهیز مدارس انقالب و رضوان-
بهسازي مدارس شهید رفیعی و شهید بقایی  از طریق جذب -

و شهردارياعتبار به کمک خیرین
پیگیري براي بازسازي مدارس شهید رفیعی و شهید بقایی و -

گرفتن قول مساعد در استان که در صورت تامین اعتبار استانی در 
.اولویت قرار دارد

برگزاري مراسم گرامی داشت مقام معلم -
.سرکشی مستمر از مدارس سطح شهر در مناسبت هاي مختلف-

:گردشگري- 2
تاالر کوثر بیدخت با مشارکت بخش خصوصی  که احداث هتل و -

.نمونه آن در جنوب استان خراسان رضوي وجود ندارد
، احداث سرویس )ع(تکمیل مجموعه کمپینگ گردشگري امام رضا -

.بهداشتی و آالچیق هاي سکوها
تهیه طرح باز آفرینی و احیاي بافت سنتی شهر بیدخت با گرفتن -

میلیون 500سازي و اختصاص مبلغ دستور وزیر محترم راه و شهر 
.تومان به این موضوع

هکتار اراضی ضلع شمالی کمپینگ گردشگري امام رضا 9الحاق -
در قالب یک طرح 5به فضاي قبلی و اخذ مصوبه کمیسیون ماده ) ع(

.فرهنگی و گردشگري
شروع به بهسازي و مرمت سراچه و خانه حاجی معین به عنوان -

.طرح بوم گردي
پیگیري و اخذ مجوزات اولیه جهت جذب اعتبار ملی گردشگري -

.عالوه بر اعتبارات استانی
پیگیري جذب سرمایه گذارجهت اجراي طرح هاي مصوب بافت -

تاریخی ازقبیل قنات پیمائی

:اقتصادي-3
میلیون تومان 900احداث پمپ بنزین شهرداري با هزینه اي حدود -

دانگ آن به بخش2ریق واگذاري که تقریبا تمام این هزینه از ط

خصوصی برگشت کرده است که این اعتبار صرف پروژه هاي عمرانی 
.جدید خواهد شد

شهرداري که در حال حاضر CNGلغو قرار داد اجاره پمپ گاز 
میلیون تومان درآمد خالص براي شهرداري 12ماهیانه حدود 

تومان بوده میلیون5دارد،در صورتی که قبال مبلغ اجاره آن حدود 
.که وصول آن نیز با مشکالت فراوانی همراه بود 

).دستگاه4(خرید ماشین آالت عمرانی -
به 1392میلیارد تومان در سال 2.2افزایش بودجه شهرداري از -

1396میلیار تومان در سال 5.6
میلیارد تومان در 1.3کارکرد ماشین آالت و فروش آسفالت به مبلغ -

1395سال 

:اجتماعیفرهنگی-4
ثبت ملی آئین حسن حسین بیدخت که در کشور به نام بیدخت -

.شناخته می شود
چادر (پیگیري و انجام مراحل اولیه براي ثبت پارچه بافی سنتی

.و موسقی و رقص محلی بیدخت) بیدخت
.برگزاري جشن هاي ملی و مذهبی در مناسبت هاي مختلف-
چهارشنبه (پایان سال چهارشنبه شب برگزاري همه ساله مراسم -

به صورت رسمی که مورد استقبال همشهریان محترم و کل )سوري
.شهرستان و شهرستان هاي مجاور قرار گرفته است

)دوشنبه بازار(ایجاد روز بازار شهرداري 
رفع موانع صدور سند برخی از امالك مسکونی شهر بیدخت متعلق 

.ستان استانبه همشهریان گرامی با گرفتن دستور مستقیم داد
کمک به توسعه دانشگاه  علمی کاربردي بهزیستی بیدخت جهت -

.احداث نمازخانه و ساختمان آموزشی باکمک خیرین و شهرداري

:آبفا- 5
مرمت و آبگیري سه آب انبار سطح شهر و تامین آب شرب با -

.کیفیت با کمک خیرین 
5/1مرمت و الیروبی قنات زین آباد، پس از چهل سال به طول -

.میلیون تومان50کیلومتر با هزینه اي بالغ بر



پیگیري و اخذ موافقت بررسی کارشناسی انتقال آب قنات شمس -
.آباد گناباد به بیدخت در آینده نزدیک باکمک خیرین

:راه –6
)نوده گناباد و شوراب (روکش آسفالت راههاي منتهی به بیدخت -
آینده نزدیگمند د -اجراي روکش آسفالت جاده بیدخت-
بیمرغ و تامین قیر مورد نیاز -تکمیل زیر سازي جاده شوراب-

.جهت آسفالت آن

:کتابخانه - 7
تامین اعتبار براي رفع مشکل گرمایش و سرمایش کتابخانه -

شهیدهاشمی نژاد 
تامین اعتبارسیستم صوتی کتابخانه-
تهیه کتابهاي کمک درسی جهت استفاده دانش آموزان عزیزبا -

.خیرینکمک
ژاد به کمک دستگاه  رایانه جهت کتابخانه شهید هاشمی ن5خرید-

.خیرین
پرداخت کامل سهم کتابخانه از بودجه شهرداري به عنوان تنها -

شهرداري  شهرستان در این امر 

:کشاورزي-8
مرمت ،الیروبی و احیاي قنات زین آباد-
پیگیري و اخذ موافقت براي احداث مجتمع دامداري و مجتمع -

هکتار اراضی زین آباد که به همشهریان 90کشت گلخانه اي در 
واحد کشت 60پیش بینی میشودحداقل .محترم واگذار خواهد شد

.واحد دامداري ایجاد گردد40و گلخانه اي 
پیگیري جذب اعتبارات قنوات جهت بهسازي و الیروبی سایر-

.قنوات سطح شهر

:اشتغال-9
.رفع موانع راه اندازي کارخانه شیر بیدخت-

بیدخت و 13تملک ساختمان فعلی کالنتري فق اولیه جهت توا-
تالش براي راه اندازي تولیدي پوشاك در این مکان جهت اشتغال 

.بانوان گرامی در آینده نزدیک

:عمرانی - 10
تصویب طرح المان میدان با احداث میدان ورودي شهر بیدخت و -

میلیار تومان1.2هزینه اي حدود 
-))ع(لوار کوثر تا بلوار امام رضا حدفاصل ب(احداث بلوار فدك -

متري ورودي شهر بیدختروکش آسفالت معابر 35احداث بلوار 
.هزار متر مربع166سطح شهر  بیدخت به میزان 

بزرگ تملک ملک آقایان قاسمی و تالش جهت ساخت مجتمع -
.اداري تجاري پزشکی در محل مذکور

اخذ دستور وزیر محترم راه و شهرسازي جهت اختصاص بودجه پل -
.میلیون تومان500وار ساحلی به مبلغ یورودي مسکن مهر و د

.تملک و آزاد سازي امالك در مسیر تعریض خیابان آزادي-
)ع(تکمیل آمفی تأتر رو باز مجموعه کمپینگ گردشگري امام رضا

:منابع طبیعی- 11
هکتار از اراضی جنوب جاده سنتو براي نهال  کاري  100اختصاص -

هکتار 50به منظور جلوگیري از ورود گرد و خاك به داخل شهرکه 
در سال گذشته انجام گرفته و مابقی در سال جاري انجام خواهد 

.شد
.پیگیري جهت نهال کاري در اراضی شرق بیدخت در سال جاري-
متر مربع به ازاي هر 23سرانه فضاي سبز شهر به میزان افزایش-

.نفر که در مقایسه با شهرهاي دیگر کم نظیر است

:بهداشت و درمان- 12
جلو گیري از تعطیل شدن بیمارستان بیدخت با وجودتوافق قبلی -

مبنی بر تعطیل شدن قطعی این بیمارستان از طریق  گرفتن دستور 
.درمان آموزش پزشکی مستقیم وزیر محترم بهداشت

- .تصویب احداث بخش تخصصی سوختگی در بیمارستان بیدخت-
.اخذ مجوز راه اندازي بخش جراحی خصوصی در بیمارستان بیدخت

دایر بودن درمانگاه بیمارستان بیدخت با تعرفه دولتی و خدمات -
.پرستاري رایگان

.احداث ساختمان جدید مرکز بهداشت -

:ورزش و جوانان- 13
مشارکت در تمام برنامه ها و مسابقات اداره ورزش و جوانان شهر -

.بیدخت علی رغم مشکالت مالی
.کمک به تیم هاي ورزشی شهر بیدخت در رشته هاي مختلف-
.ار جهت احداث استخر سرپوشیدهذپیگیري جذب سرمایه گ-

تمامی این اقدامات در شرایطی که 
کشور از نظر اقتصادي نامناسب و با 

انجام کمترین کمک و مساعدت مالی
.استگردیده


