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مدتی اســت که در نصیرشهر  در 
بخش مرکزی شهرستان رباط کریم ، 
پیشرفت های شایان توجهی درزمینه 
اتمــام پروژه های عمرانــی، کاهش 
بدهی های انباشته شهرداری، پرداخت 
حقوق و مزایــای معوقــه کارکنان، 
گسترش فضای سبز، ساخت سالن های 
ورزشی، جلوگیری از ساخت وسازهای 
غیرمجاز، و ... مالحظه می شود. خروج 
این شــهر از بن بســت با تســریع در 
اجرای پروژه کمربنــدی وهن آباد از 
دیگر اقداماتی است که همسو با موارد 
یادشــده می توان به آن اشاره کرد.در 
همین راستا و  با توجه به گذشت بیش 
از 30 مــاه از دوران تصدی مهندس 
فرشاد شهســواری به سمت شهردار 
نصیرشهر؛ خبرنگار روزنامه »توسعه 
ایرانی« با ایشــان به گفت وگو نشسته 

است که می خوانید.

***
وضعیت فعلی شــهرداری را 

چگونه ارزیابی می کنید؟
خوشبختانه با همدلی و هماهنگی 
اعضای شورای اسالمی شهر نصیرشهر 
و پرســنل زحمتکش شــهرداری، 
وضعیت فعلی شــهرداری نصیرشهر 
در روند رو به رشد و پویا قرار گرفته و 
خوشبختانه با همکاری خوب ایجاد 
شده فی ما بین شــهرداری و شورای 
اسالمی شهر بیش از 5 میلیارد تومان 
از بدهی انباشته شــهرداری کاهش 
یافته و کلیه حقــوق و مزایای عقب 
افتاده کارکنان که حدود چندین ماه 
معوق شده بود، به روز شده و ان شاءهلل 
آینده روشــنی برای شهر و مجموعه 

شهرداری متصور هستم.
اولویت های کاری شما در دوره 

جدید چه خواهد بود؟

 با توجه به منابع شهرداری اولویت 
شــهرداری نصیرشــهر پروژه های 
نیمه تمام است و اعتبارات حاصله از 
منابع درآمدی در پروژه زیربنایی که 
کمک موثری در رشد و توسعه شهری 

خواهد شد، تخصیص خواهد یافت.

سرانجام پروژه های عمرانی 
و ورزشی سرانه های فضای سبز 
و آموزشی نصیرشــهر به کجا 

رسید؟
الحمداهلل با همیــاری مجموعه 
شهرداری و شورای اسالمی پروژه های 
ورزشی نصیرشهر در منطقه جنوب 

غرب استان تهران نمونه است.
تنها سالن پیشرفته ژیمناستیک 
و والیبــال در منطقه و ســالن مجهز 
فوتســال در مجموعــه ورزشــی و 
تفریحی شهید حاج قاسم سلیمانی 

در نصیرشهر ساخته شده است.
همچنیــن بعد از چندین ســال 
وقفه، بوستان مادر برای بانوان عزیز 
نصیرشهر تکمیل و مورد استفاده آنان 

قرار گرفت.
پروژه عمرانی مهم دیگر نصیرشهر، 
خروج نصیرشهر از بن بست بود که در 

همین راستا،  پروژه کمربندی وهن آباد 
مراحل پایانی خــود را می گذراند و 
همچنین پروژه ســاختمان راهور به 
پایان رسیده و قابل بهره برداری است.

همچنین در طول دو سال گذشته 
دو پارک جدید به نام بوســتان مادر و 
شهید فرمانی به نصیرشهر اضافه شده 
است و نصیرشهر از نظر سرانه فضای 

سبز وضعیت خوبی دارد. 
در سال گذشته نیز هفت هزار متر 
جهت توسعه سرانه های آموزشی به 
آموزش و پرورش نصیرشــهر واگذار 

شد.
قطعا شهروندان رکن اساسی 
توسعه هر شهر هستند در این 

مورد چه انتظاری دارید؟
- خوشبختانه اینجانب در شهری 
افتخــار خدمت را دارم کــه مردمان 
نیکوکار و خیراندیش در آن بی شمارند 

که همواره یکی از حامیان اصلی توسعه 
شهری به شمار می آیند و انتظار حقیر 
از ایشان این است که همچون گذشته 
به رشد و توسعه شــهر خود بیش از 

پیش کمک کنند. 
چــه برنامــه فرهنگــی و 
اجتماعی، برای شــهر در نظر 
دارید؟در راســتای ایجاد شهر 
الکترونیکــی پویا چه اقداماتی 

صورت گرفته است؟
با توجــه به وجود موسســه های 
فرهنگی و خیریه ها در ســطح شهر، 
همواره شــهرداری خــود را ملزم به 
همکاری و همیاری با این موسسات 
فرهنگی دانســته و به منظور رشد و 
توسعه فرهنگ مردم شــهر همواره 
در مناسبات ملی و مذهبی نسبت به 
برگزاری جشــن ها و مراسم مذهبی 
اقدام کرده است؛ همچنین در مسیر 

شهری پویا در مرحله اول پالک کوبی 
هوشــمند محله های نصیرشهر آغاز 

شده است.
برنامه مشخص شــما برای 
جلوگیری از ساخت وســازهای 

غیرمجاز شهر چیست؟
 یکی از دغدغه های اصلی مسئوالن 
شــهری نصیرشــهر، جلوگیری از 
ساخت و ســازهای غیرمجاز است و 
ازایــن رو اکثــر ساخت وســازهای 
نصیرشــهر بــا حضــور نمایندگان 
کارگروه استانداری، اداره کل مسکن 
و شهرسازی، در دســت اقدام است 
که کمتریــن آســیب و صدمه ای به 
ذخیره هــای شــهری وارد نشــود. 
ازسوی دیگر، واحد ساختمانی و پلیس 
ساختمان در گشت های شبانه روزی؛ 
دست درازی به منابع شهری را تا حد 

امکان کاهش داده اند.
و سخن پایانی...؟

-امیدوارم بــا همکاری و همیاری 
مردم فهیم و شریف، خیرین نیکوکار، 
اعضای شــورای اســالمی شــهر و 
حمایت های مسئولین شهرستانی و 
استانی بتوانیم شــهری زیبا و درخور 

نصیرشهری های عزیز داشته باشیم.

شهردار نصیرشهر:

 آینده روشنی برای شهر 
و مجموعه شهرداری متصور هستم

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

 با توجه به منابع شهرداری 
اولویت شهرداری 

نصیرشهر پروژه های 
نیمه تمام است و اعتبارات 

حاصله از منابع درآمدی 
در پروژه زیربنایی که 

کمک موثری در رشد و 
توسعه شهری خواهد شد، 

تخصیص خواهد یافت

 یکی از پروژه عمرانی 
مهم نصیرشهر، خروج 
این شهر از بن بست بود 

که در همین راستا،  پروژه 
کمربندی وهن آباد مراحل 
پایانی خود را می گذراند و 
همچنین پروژه ساختمان 

راهور به پایان رسیده و 
قابل بهره برداری است
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