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به گفته شهردار بجنورد

صداییکه بعداً

شنیدهخواهد شد

گروه خبر -شهردار بجنورد در دعوت از تیم خبری روزنامه «خراسان شمالی» از پروژه
های جدید شهرداری رونمایی کرد؛ پروژه هایی که گستره آن ها از شمال شرقی تا
جنوب غربی و از جنوب شرقی تا شمال غربی مرکز استان است .شهردار ،معاونان
و مدیران شهرداری در یک شیفت کاری ،میزبان تیم خبری روزنامه بودند .شهردار
در این دیدار از نزدیک درباره جزئیات پروژه هایی گفت که به تعبیر وی صدای آن ها
بعدها شنیده می شود؛ برخی تا یک ماه آینده و بعضی دیگر تا پایان امسال« .روح ا...

براتیان» در این بازدید که با حضور حجت االسالم «ولی زاده» سردبیر روزنامه های
استانی «خراسان» برگزار شد از مدیران خود قول گرفت تا به زودی از این پروژه ها
طبق برنامه زمان بندی شده بهره برداری شود .تفرجگاه و پارک های فرا منطقه ای از
جمله برنامه عظیم بازپیرایی و احداث مراکز تفریحی اقامتی در پارک دوبرار ،پیرآباد،
شهرک فرهنگیان و باباامان و بازگشایی های جدید محالت در بن بست قرار گرفته
همانند اقدام تاریخی صورت گرفته برای  32متری جوادیه؛ از جمله ادامه بازگشایی

پارک جنگلی
دو برار

پروژه
حرم تا حرم

بولوار آیت ا ...بجنوردی از جمله اخباری بود که در حین بازدید از پروژه های شهری
از سوی شهردار خبری شد« .براتیان» به احداث پارک خطی با دورنمای  14کیلومتر،
تکمیل ساخت محوطه ای معنوی با عنوان بین الحرمین در جوار آرامگاه شهدای گمنام،
برنامه بهره برداری از فاز نخست پارک الهیه و ادامه پی گیری ها برای بازگشایی خیابان
دانشگاه هم اشاره و برنامه زمان بندی هر کدام را هم طبق قولی که از مدیران مرتبط
گرفت اعالم کرد.

پارک خطی
آرامش وآسایش

پارک مادر
و کودک

پارک بانوان
مهر بانو

 ۴۲مرتی
آیت ا...
بجنوردی

بهسازی
باباامان

نهالستان
شهرداری

 ۶۲مرتی
جنوب شهر

بازگشایی
انتهای خیابان
قیام

بازگشایی
خیابان صیاد
شیرازی

استخر بانوان
بش قارداش

بازگشایی
خیابان صیاد
شیرازی
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