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به واسطه اعالم  و  روزهای آخر سال است   - بهنام 
سالن   ، عــوارض  پرداخت  برای  شهرداری  تخفیف 
بزرگ ورودی شهرداری شاندیز نسبتا شلوغ به نظر 
و مرتب  آراسته  و وضعی  با سر  می رسد، کارمندان 
و احترام پشت پیشخوان ها نشسته  نهایت ادب  در 
 ، پردازند  می  رجوع  ارباب  امور  فتق  و  رتق  به  و  اند 
همه جا را به دقت ورانداز می کنم با این که بعضی 
به  مراجعه   هنگام  برخی  شــود  مــی  ــده  دی مــواقــع 
خود  صــدای  حتی  و  داشته  پری  دل  ها  شهرداری 
را نیز بر سر کارمندان شهرداری بلند می کنند اما 
در این جا خبری از این وضعیت نیست و کارمندان 
شهرداری شاندیز اندک نگرانی یا اعتراض و سوال 
می  پاسخ  ادب  و  حوصله   ، متانت  با  را  شهروندان 
دهند و به امور مردم رسیدگی می کنند . در گوشه 
گوشه سالن مبلمان های راحتی چیده شده و کنار 
آن ها میزهایی قرار داده اند تا ارباب رجوع با خیال 
را  و مواردی  ، پذیرایی شود  آسوده استراحت کرده 
بیشتر  که  کمی   ، بنویسد  خود  پرونده  راستای  در 
دقت کردم مبلمان اتاق شهردار و معاونش را دیدم 
انتقال  سالن  این  به  رجوع  ارباب  نشستن  برای  که 

داده شده است .
برای پرس و جو درباره عملکرد شهرداری و شورای 
شهر بهترین محل را همین مکان دیدیم چرا که حتی 
بسیاری از شهروندان مشهدی که ملک و زمین و یا 
پرداخت  برای  اکنون  اند  خریده  شاندیز  در  ویالیی 
عوارض و... به این مکان آمده اند و از این رو ممکن 
هنگام  شاندیز  بومی  مــردم  برخی  چون  هم  است 
پرس و جو در مورد نحوه عملکرد شهرداری برخی 

مالحظات را نداشته و بی پرده سخن بگویند.
ها  مبل  از  یکی  روی   که  روم  می  فــردی  ســراغ  به 
نشسته و در حال پر کردن فرمی است  ، گویا برای 
عزیزی  را  خــود   ، اســت  آمــده  مشهد  از  پروانه  اخــذ 
سرعت  و  نحوه  درباره  او  از  وقتی   ، کند  می  معرفی 
راه اندازی کارش و نوع برخورد کارکنان شهرداری 
می پرسم لبخندی از سر رضایت می زند و می گوید: 
برای انجام امور اداری به شهرداری های دیگر نیز تا 
و کارم  ام که بسیار اذیت شدم  کنون مراجعه کرده 
چندین روز به طول انجامید ضمن این که کارکنان 
می  رفتار  حوصلگی  بی  سر  از  نیز  ها  شهرداری  آن 
کارم  امــروز  اما  دادنــد  می  باال  سر  جــواب  و  کردند 
دادند  انجام  ساعت  دو  یکی  حد  در  و  سرعت  با  را 
مدیران  همه  که  چرا  گرفتم  را  آن  امضاهای  تمام  و 
شهرداری پشت میزهای شان حضور داشتند و این 
گونه نبود که مثل سایر ادارات برای اخذ یک امضاء 
آن هم به دلیل نبود مدیر مربوطه در محل خدمتش 

چند روز سر گردان شوم .
 فرزادی یکی از پیمانکاران راه سازی است که برای 
کرده  مراجعه  شهرداری  به  خود  مطالبات  دریافت 
است از او سوال می کنم که آیا با شهرداری شاندیز 
که  اید  داشته  مطالبات  دریافت  زمینه  در  مشکلی 
قراردادی  طبق  شهرداری   ، اصال   : دهد  می  پاسخ 
که داشتیم عمل کرده است و اکنون برای اخذ بقیه 
وی   . هستم  اداری  امــور  انجام  حال  در  مطالبات 
افزود : نسبت به بقیه ادارات و ارگان ها  که با آن ها 

همکاری داشته ام شهرداری شاندیز به تعهدات اش 
بهتر و سریع تر عمل کرده است .  

به  مشهد  از  کــه  ــت  اس شــهــرونــدی  دیگر  ــان  ــری وزی
بــرای  و  ــت  اس کـــرده  مراجعه  شاندیز  ــرداری  ــه ش
است،  کرده  مجوز  تقاضای  خود  زمین  دیوارکشی 
وی می گوید: امور مربوط به اخذ مجوز خیلی خوب 
حصار  تقاضای  پیش  روز   ۱0   ، رفت  پیش  سریع  و 
برای  نیز  امروز  و  کردم  ارائه  را  زمین  اطراف  کشی 
که  کــردم  مراجعه  مجوز  دریافت  و  حساب  تسویه 
نیز  اکنون  و  کردند  همکاری  شهرداری  کارکنان 

خرسند از انجام کار راهی مشهد هستم .

گالیه یک شهروند «

شــهــرونــدان  از  یکی  ســـراغ  بــه  ــزارش  گـ ــه  ادامـ در 
و  رســانــی  ــالع  اط نحوه  از  کــه  مــی رویــم  شاندیزی 
همکاری شهرداری گالیه داشت و گفت: چند سال 

و  ساخت  در  متاسفانه  که  ساختم  را  منزلی  پیش 
ساز آن مرتکب تخلف شدم و اکنون شهرداری برای 
است.  کــرده  اقــدام  دادگستری  طریق  از  آن  پلمپ 
وی  مدعی شد : پلمپ منزل مذکور توسط افرادی 
غیر از من و اعضای خانواده ام برداشته شده است 
قضایی  مقام  حکم  به  پلمپ  فک  بــرای  باید  حاال  و 
میلیونی  جریمه  پرداخت  که  کنم  پرداخت  جریمه 
توانم  در  پلمپ  دستکاری  و  غیرمجاز  ساز  و  ساخت 
نیست و اکنون به شهرداری آمده ام تا بلکه تخفیفی 
بابت جریمه ها بگیرم و بگویم که فک پلمپ توسط 
ابراز  جریمه  این  از  وی   . است  نگرفته  صــورت  من 
نارضایتی کرده و می گوید : از شهرداری می خواهم 
را  حالم  مراعات  و  کــرده  مساعدت  زمینه  ایــن  در 
و  مشهدی  شهروند  موسوی   مجتبی  سید  بنماید.  
از کسبه بازار امام رضا )ع( مشهد است که تقاضای 
اخذ پروانه ساختمانی در شاندیز دارد. وی در پاسخ 
رفتار  و  برخورد  نــوع  دربــاره  ما  خبرنگار  ســوال  به 
کارکنان شهرداری می گوید : کارمندان شهرداری 
به نسبت سایر ادارات برخورد بسیار خوبی دارند و از 
همه مهم تر این که به خوبی ارباب رجوع را راهنمایی 
می کنند که برای جریان پرونده خود چه کارهایی  
انجام دهند و  به کجا مراجعه کنند که این موضوع 
موجب صرفه جویی در وقت و هزینه افرادی می شود 
که از مشهد برای پیگیری امور خود مراجعه کرده اند 

بازنشسته  کــه  اســت  شهروندی  دیگر  راد  خــان   .
سال   : گوید  می  و  اســت  مشهد  ــرورش  پ و  ــوزش  آم
گذشته برای اخذ پروانه سا ختمان مراجعه کرده و 
اکنون  و  کردیم  پرداخت  نیز  را  پروانه  صدور  هزینه 
نیز  برای تجدید صدور پروانه آمده ام  اما متاسفانه 
چون نام شریک و سهامدار دیگری در ابتدا در اسناد 
سیستمی ثبت شده کارمان به مشکل برخورد کرده 
است با توجه به این که سهامدار دیگر خودم هستم 
می گویند باید همان شخصی که نامش در سیستم 
ثبت شده مراجعه کند که امیدوارم بتوانم این مسئله 
را حل کنم .همسر این شهروند که خود نیز فرهنگی 
دفاتر  شاندیز  شهرداری  کاش  ای   : گوید  می  است 
نمایندگی را در مشهد برای رفع مشکالت اداری و 
اخذ پروانه بازگشایی کند تا مردم برای پیگیری امور 

خود مجبور به سفر به شاندیز نباشند.
شهرداری را به مقصد داخل شهر و برای گفت و گو 

باسایر شهروندان ترک می کنیم .

رسیدگی به سیما و منظر شهر «

ولیعصر  خیابان  فروش  میوه  شاندیز  هوری  حسن 
)عج( شاندیز است که از او درباره عملکرد شهرداری 
و شورای شهر می پرسیم . وی می گوید :  طی سال 
های اخیر با روی کار آمدن شورای  شهر و  شهردار 
از جمله در  جدید تحوالتی خیلی خوبی را در شهر 
و  نظافت   ، شهر  منظر  و  سیما  به  رسیدگی  موضوع 
شهر  میادین  زیباسازی  و  بازسازی  و  شهر  پاکیزگی 
شاهد بودیم و می بینیم که شهردار تالش فراوانی 
برای شهرمان می کند . وی افزود : امیدواریم تعامل 
میان شورای شهر و شهردار برای توسعه و رونق شهر 
آبادانی بیشتر  و  تا شاهد عمران  تداوم داشته باشد 
شاندیز باشیم .  وی  هم چنین خواستار توجه بیشتر 
شهرداری به اصناف و به خصوص میوه فروشان شد 
بیشتری  تسهیالت  شهر  شورای  امیدواریم  گفت:  و 
شهرداری  گفت:  وی  بگیرد.  نظر  در  قشر  این  برای 
و  توریستی  هــای  گــاه  اقامت  ــداث  اح با  تواند  می 
های  خانه   ، مسافرخانه   ، هتل  جمله  از  گردشگری 
تابستانه  اقامت گاه های تفریحی موقت  بوم گردی 
و بهارانه و همچنین نظارت بر اجاره بهای ویالهای 
خصوصی نقش مهمی در جذب گردشگران داشته 

باشد.

شهردار بومی و انتظارات «

حقیقی دیگر شهروندی است که  می گوید : بیش از 
50 سال است در حاشیه شهر با نان و کباب داغ از 

شهروندان و گردشگران پذیرایی می کند.  
باره عملکرد شهردار و  ما در  به سوال  پاسخ  وی در 
شاندیز  شهردار  خوشبختانه   : گوید  می  شهرداری 
زیادی  آشنایی  ما  مشکالت  و  درد  با  و  است  بومی 
دارد و از طرفی همه مردم شاندیز را می شناسد و به 
همین خاطر هیچ کس نمی تواند او را دور بزند و به 
نوعی در جهت خواسته ها و امیال شخصی خود گام 
بردارد که این موضوع یکی از مزایای داشتن مدیری 
بومی است که شاندیزی ها از آن بر خوردار شده اند.  
مجموعه  با  شهر  شورای  بیشتر  تعامل  خواستار  وی 
شهرداری شد و گفت : امیدواریم شهردار تازه نفس 
شاندیز با همکاری شورای شهر و هم چنین رایزنی 
که  کنند  فراهم  شرایطی  استانی  مسووالن  سایر  با 
شهروندان   برای انجام امور اداری خود نیاز به سفر 

به طرقبه را نداشته باشند .
یکی دیگر از شهروندان شاندیزی که نخواست نامش 
فاش شود از شهردار شاندیز خواست تا به شهروندان 
اجازه دهد مشکالت ودغدغه ها ی خود را به صورت 
مستقیم با وی درمیان بگذارند چرا که گاهی اوقات 
مردم که به شهرداری مراجعه می کنند ممکن است 
کارشان با موانعی روبه رو شود که انتظار حل آن با 
هم  وی   . است  میسر  شهردار  دستور  یا  راهنمایی 
حل  بــرای  تدبیری  تا  خواست  شهرداری  از  چنین 
معضل کالفه کننده ترافیک در روزهای تعطیل که 
بسیاری از مشهدی ها و سایر گردشگران به شاندیز 

سفر می کنند بنماید.

پرداخت به موقع حقوق پرسنل «

به منظور بررسی عملکرد شهرداری به سراغ خانواده 
برخی کارکنان شهرداری هم رفتیم ، از همسر یکی 
از آتش نشانان در مورد پرداخت حقوق ها پرسیدیم 
که پاسخ داد : قبل از روی کار آمدن شهردار فعلی 
شاندیز پرداخت حقوق همسرم حدود ۶ ماه با تاخیر 
های  حقوق  پرداخت  اکنون  اما  شد  می  پرداخت 
کارکنان شهرداری به روز شده است که جای تقدیر 
هم از شهرداری و هم شورای شهر دارد . وی افزود: 
البته در آغاز روی کار آمدن مهندس نکاحی حقوق 
ها اندکی کاهش یافت ولی به مرور زمان ترمیم شد. 
وضع  به  شهرداری  رسیدگی  مورد  در  خانم  این  از 
با  مقایسه  در  انصافا   : داد  پاسخ  که  پرسیدیم  شهر 
، زباله ها به  پاکیزه تری داریم  شهرهای دیگر شهر 
شهری  خدمات  حوزه  و  شود  می  آوری  جمع  موقع 
شهرداری و در راس آن آقای زامهران خیلی زحمت 
می کشد به گونه ای که در طول شبانه روز او را در 
می بینیم  مشکالتی  رفــع  و  رسانی  خدمات  حــال 
وی  کنند.  می  رسانی  اطــالع  او  به  شهروندان  که 
افزود: یکی از مشکالت در برخی مناطق شهر وجود 
و  ترس  موجب  که  بود  ولگرد  های  سگ  جــوالن  و 
شهرداری  شودکه  می  بانوان  و  کودکان  وحشت 
و  کرد  فراوانی  تالش  ها  آن  آوری  جمع  به  نسبت 

امیدواریم این معضل را ریشه کن کند.

پیام تبریک شهردار شاندیز

الحول  محول  یا  النهار،  و  مدبرالیل  ،یا  االبصار  و  القلوب  مقلب   یا 
و االحوال ، حول حالنا الی احسن الحال

از  ای  جامه  طبیعت  تن  بر  تا  است  آمده  بهار 
 . پپوشاند  زندگی  سر  و  سرسبزی  و  طــراوت 
آمده است تا نوید رستاخیز نو شدن و تحول و 
دگرگونی بدهد و چه زیباست که ما آدم ها نیز 
از بهار بیاموزیم نو شدن را و آراستن جان و تن 

به خوبی ها و زیبایی ها . 
و اینک سال نو و نوروز باستانی بر در می کوبد 
کوششی  و  رویـــش  بـــرای  کند  بــیــدارمــان  تــا 
بــرای  دل  و  ــان  ج عمق  از  تــالشــی  ــاره،  ــ دوب
و  خرمی  شهر   ، دانایی  و  امید  شهر  ساختن 

پاکی ، شاندیز عزیز . در سالی که گذشت علی رغم همه مسایل و مشکالت 
همراهی  و  گرمی  پشت  و  متعال  خداوند  بر  توکل  با  توانستیم  تنگناها  و 
مردمان خوب شاندیز و به قدر وسع و همت خویش برای آبادانی شهرمان 
آن  مهربان  ساکنان  برای  خوش  روزهای  بخش  نوید  تا  برداریم  هایی  قدم 
و  شهر  اسالمی  شــورای  جانبه  همه  های  همکاری  با   ۹۷ سال  در  باشد. 
گسترده  های  رایزنی  و  شاندیز  طرقبه  شهرستان  مسئوالن  های  مساعدت 
های  گذاری  سرمایه  جذب  به  موفق  خصوصی  بخش  و  گذاران  سرمایه  با 
بزرگی در حوزه عمران و آبادی شهری شدیم و در سال پیش رو نیز امید آن 
می رود که با بهره برداری از پروژه های در دست اقدام ،  شهروندان شاهد 
تحولی چشمگیر در شاندیز و اقدامات اثر گذار در خدمات رسانی و آبادانی 
می  شاندیز  خوب  مردمان  شما  اعتماد  و  همراهی  تردید  بی  باشند.  شهر 
تواند خدمتگزاران تان را در این مسیر دشوار اما شیرین پشتوانه ای عظیم 
باشد تا در افق پیش رو با یاری خداوند و همکاری یکدیگر شاندیزی در شأن 
مردمان سخت کوش و در خور نام و آوازه این شهر زیبا بسازیم. ضمن تبریک 
سال نو، آرزوی بهروزی و سالمت و سعادت برای شهروندان خوب و مهربان 
انتظارتان  در  خوشی  و  کامیابی  از  سرشار  سالی  امیدوارم  و  دارم  شاندیز 

باشد.
بهرام نکاحی -شهردار شاندیز

پیام تبریک رئیس شورای شهر 

شهر  شـــورای  رئیس  زاده  عباس  ا...  ذبیح 
باستانی  نــوروز   فرارسیدن  پیامی  در  شاندیز 
گفت.  تبریک  خطه  این  گرم  خون  مردم  به  را 
در بخشی از پیام نوروزی وی آمده است : عید 
را  و رویش دوبــاره  نو شدن  نوید  تا  آمده است 
درس  طبیعت  از  تا  اســت  آمــده  عید    ، بدهد 
و  سرزندگی   ، بخشندگی   ، مهربانی  بگیریم 
تحول را و در این بهار طبیعت آرزوی  زندگی 
شادابی  و  شـــادی  و  ــراوت  طـ از  ســرشــار  ای 

برای مردم خوب شاندیز که سال هاست هم نشین طبیعت هستند، داریم و 
امیدواریم سال نو سر آغاز تالشی نو برای ساختن شاندیزی زیباتر و در شأن 
مردم خوب آن باشد، برای مردم خوب و مهربان شاندیز در این سال نو آرزوی 
سعادت و سالمت و کامیابی داریم و از خداوند متعال خواستاریم  عیدانه به ما 

همتی بخشد تا برای مردم گام برداریم و شرمنده محبت شان نگردیم.

شورای شهر شاندیز یکی از شوراهای موفقی است که 
توانسته با تصمیم گیری ها و مصوباتش گام های مفید ، 
موثر و ماندگاری را برای رشد ، اعتال و آبادانی این شهر 
بردارد . در جمع شورای اسالمی این شهر افرادی با 
گرایش های مختلف و از قشرهای متفاوت از کارمند و 
کاسب گرفته تا فرهنگی و ... حضور دارند که هریک می 
توانند نماینده قشر یا گروهی از جامعه باشند ، در گفت 
و گویی صمیمی  با ذبیح ا... عباس زاده رئیس شورای 
از  او در مورد مسایل مختلف  با  اسالمی شهر شاندیز 
جمله رابطه شورا با شهرداری و توسعه گردشگری در 
بی   . خوانید  می  ادامــه  در  که  کردیم  صحبت  شاندیز 
شک تعامل شورای شهر با شهردار و مجموعه مدیریت 
و  رشد  به  تواند  می  که  است  عواملی  از  یکی  شهری 
توسعه و عمران شهری و رفاه شهروندان کمک موثری 
کند . وقتی از رئیس شورای اسالمی شهر شاندیز در 
مورد این موضوع سوال کردیم. وی به خبرنگار ما گفت : 
در مرحله اول باید به این حقیقت اذعان کنم که اعضای 
شورای شهر در مورد مسایل شهری و شهروندی با یک 
دیگر هم عقیده بوده و بر حمایت از شهردار و مجموعه 
مدیریت شهری تاکید دارند. عباس زاده البته اختالف 
نشد  منکر  را  شهر  شورای  اعضای  میان  در  ها  سلیقه 
همواره  سلیقه  و  دیــدگــاه  اختالف  داشــت:  اظهار  و 
نمی تواند بد باشد و چه بسا همین اختالف دیدگاه و 
سلیقه ها منجر به پویایی شورا و پختگی تصمیم گیری 
ها و تصمیم سازی ها می شود. یکی از مسایلی که مردم 
شاندیز در گفت و گو با خبرنگار ما از آن گالیه داشتند 
مستقر نبودن بسیاری از ادارات دولتی در شهر شاندیز 
کار  ترین  کوچک  بــرای  مــردم  شد  می  سبب  که  بــود 
اداری به طرقبه سفر کنند. رئیس شورای شهر شاندیز 
در این رابطه گفت: مردم حق دارند از این بابت گالیه 
مند باشند و شورای اسالمی شهر شاندیز نیز بارها از 
طریق رایزنی با فرمانداری پیگیر این موضوع بوده است 
که البته با بهره برداری از مجتمع اداری واقع در محور 
مشهد - شاندیز که به نوعی این سایت در بین دو شهر 
شاندیز و طرقبه قرار گرفته است مشکل مردم در آینده 

نزدیک رفع خواهد شد.

گردشگری ، سرمایه گذاری و برند سازی «

عباس زاده در ادامه به توریستی بودن منطقه شاندیز 
سرمایه  مسیر  در  شهر  شــورای   : گفت  و  کرد  اشــاره 
گردشگری  ــق  رون ــرای  ب خصوصی  بخش  گـــذاری 
لوایح  و  ها  طرح  راستا  این  در  و  کرده  گری  تسهیل 
شهرداری را با دقت و با در نظر داشت مصالح شهر 
که  است  نــداده  اجــازه  و  رسانده  تصویب  به  مــردم  و 
ــذاری از  شــهــرداری زمــان را بــرای جــذب سرمایه گ
بزرگ  ــروژه  پ به  زمینه  همین  در  وی  بدهد.  دســت 
دهکده گردشگری سرخاندیز اشاره کرد و گفت : این 
پروژه به وسعت حدود ۱۰۰هکتار در دست اجراست 

و قرار است در آن مخازن آب و سدهایی ساخته شود 
تا هم منابع آب منطقه مدیریت شود و هم گردشگری 
رونق یابد . هم چنین در این دهکده توریستی اقامتی 
و  گردشگری  هــای  ــروژه  پ  ، هتل   ، ویــال  بــاغ  ساخت 
بازی های آبی تدارک دیده شده است که می تواند 

تحول چشم گیری در گردشگری منطقه و هم چنین 
مدیریت آب و به خصوص آب های سطحی ایجاد کند. 
توان  : می  رئیس شورای شهر شاندیز اظهار داشت 
پروژه سرخاندیز را در چارچوب یک طرح ملی ، منطقه 
ای به شمار آورد چرا که می تواند سرمایه گذاران را 
سرمایه  و  کند  جذب  خود  سوی  به  کشور  سراسر  از 
گذاری در این طرح را با توجه به ارزش افزوده ای که 

ایجاد می کند توجیه پذیر نماید .

پارک پردیس طبیعت ، بزرگ ترین بوستان  «
در استان

پروژه بزرگ گردشگری دیگری که رئیس شورای شهر 
شاندیز از آن یاد کرد پارک پردیس طبیعت است که 

باشد.  ترین بوستان در استان می  او بزرگ  به گفته 
بوستانی که از پارک ملت مشهد هم وسیع تر است 
هستند.وی  کهنسال  اغلب  و  جنگلی  آن  درختان  و 
انداز  پارک کم نظیر که دارای چشم  این  : در  افزود 
بسیار فوق العاده و پستی و بلندی های زیبا و کوه و 

صخره و رودخانه است قرار است با مساعدت شورای 
شهر و همت شهرداری فضاهایی بسیار دلنشین برای 
تفریح ، سرگرمی و استراحت شهروندان و گردشگران 
ساخته شود که هم اکنون شهرداری با تمام توان و با 
کمک بخش خصوصی در حال آماده سازی این فضا 
ها برای استفاده شهروندان شاندیزی و گردشگران 

است .
شورای  اهــداف  از  یکی   : داشــت  اظهار  زاده  عباس 
شهری  به  را  شاندیز  که  است  این  شهرداری  و  شهر 
گفت:  کنند.او  تبدیل  بعدی  چند  گردشگری  برای 
به  بیشتر  را  شاندیز  گردشگران  اغلب  اکنون  هم 
واسطه غذا و به خصوص شیشلیک آن می شناسند 
این درحالی است که شاندیز از طبیعت بکر و زیبایی 
برخوردار است که در استان و حتی کشور کم نظیر 
است. رودخانه های خروشان ، درختان سر به فلک 
کشیده غیر مثمر ، باغات سر سبز میوه که چشم ها 
را محو تماشای خود می کند ، چشم ساران همیشه 
در جوشش دامنه کوه بینالود ، انواع گیاهان دارویی، 
سوی  به  را  ورزشکاران  که  بلندی  های  تپه  و  ه  کوه 
خود فرا می خواند ، میوه های خوشمزه و رنگارنگ 
هم چون گیالس که مرغوب ترین نوع در کشور است 
و حتی به خارج از کشور نیز صادر می شود ، آلبالو ، 
هلو ، سیب و گالبی و گردو و... ودر کنار آن صنایع 
از متن زندگی سنتی روزگاران قدیم  دستی برآمده 
در شاندیز هم چون نمد بافی ، گلیم بافی و پوستین 
دوزی ، همه و همه داشته هایی است که شاندیز کهن 
به آن افتخار می کند و شاندیزی ها افتخار می کنند 
به  که  کنند  می  دعوت  و  باشند  ایــران  مردم  میزبان 

میهمانی طبیعت شاندیز پای بگذارند.

پیام تبریک نوروزی امام 

جمعه شاندیز

 امام جمعه شاندیز فرا رسیدن ایام نوروز و بهار 
گرم  خون  اهالی  و  شهروندان  به  را  طبیعت 
شاندیز تبریک گفت و تصریح کرد : آداب نوروز 
از آداب اجتماعی و جزو فرهنگ اسالمی است 

که مردم باید با یک برنامه ریزی صحیح از این سنت ها و رسوم برای پیشبرد  
اهداف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بهره برداری کنند.

امام  اســت:  شــده  نقل  که  کــرد  ــاره  اش )ع(  صــادق  امــام  از  روایتی  به  وی   
صادق)ع( به یکی از نزدیکان خود هنگامی که در ارتباط با نوروز سؤال کرد 
فرمودند: وقتی روز اول سال آغاز شد و نوروز پدید آمد غسل کن و بهترین 

لباس هایت را بپوش و آن روز را روزه بگیر و صله ارحام انجام بده. 
مهم  بسیار  اسالمی  فرهنگ  در  صله ارحام  گفت:  بهمنی  االسالم  حجت 
شاخصه  از  یکی  نزدیکان  و  اقوام  ویژه  به  دیگران  به  محبت  و  توجه  و  است 

های فرهنگی ماست که کمتر ملتی از این فرهنگ ناب برخوردار است.

 پیام تبریک نوروزی رجبعلی صاحبی 

عضو شورای شهر شاندیز

رسیدن  ــرا  ف مناسبت  بــه  تبریک  ــرض  ع بــا 
این  تقارن  و  طبیعت  بهار  و  باستانی  نــوروز 
و  رجب  مبارک  ماه  با  طبیعی  و  ملی  رخــداد 
االعظم  ا...  ولی  سعادت  و  نور  سراسر  میالد 
با  را  خویش  سخن  )ع(  علی  مومنین  امیر 
شهروندان  همکاری  حسن  از  تشکر  و  تقدیر 
و مردم شریف شاندیز در اجرای برنامه های 
 . کنم   می  آغاز  گرفته  صورت  محور  توسعه 
که  است   سرافرازی  البته  و  خرسندی  باعث 

طی۱۸ ماه گذشته وجود این مردم با صفا و شور آفرین را در کنار خویش 
احساس و در لحظه لحظه خدمتگزاری این عزیزان را در کنار خود می بینم. 
صورت  به  که  بود  ای  بالنده  و  خوشایند  اتفاقات  با  توام  گذشت  که  سالی 
ویژه می توان به تزریق حیات اثر بخش پروژه های مسکوت و معطل مانده 
بوستان سرخاندیز ، پردیس طبیعت و منطقه نمونه بین المللی گردشگری 
این  به کار  آغاز  با  این جریان فزاینده در سال ۹۸  ادامه  اشاره کرد و قطعا 
پروژه های فاخر و رفع مشکل پدیده شاندیز خوشحالی و شعف شهروندان و 
دوست داران شاندیز را مضاعف خواهد کرد. در پایان الزم می دانم از ارشاد 
و راهنمایی مسئوالن فرادست از جمله امام جمعه معزز ، فرماندار محترم و 
نماینده پر تالش شهرستان و سایر مسئوالن عزیز تشکر کرده و سخن خود را 
با عرض ارادت به محضر شریف رهبر معظم انقالب و ادای احترام به ساحت 

مقدس امام راحل و شهیدان به پایان رسانم .
یادآوری می شود بقیه اعضای شورای شهر شاندیز آقایان بقایی، هدایتی و 

دوغایی نیز عید نوروز را به مردم شریف شاندیز تبریک گفتند.

مردم از عملکرد شهرداری و شورای شهر می گویند

 در گفت و گو با ذبیح ا... عباس زاده رئیس شورای شهر شاندیز مطرح شد: 

برند سازی گردشگری در شاندیز


