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«محسن لعل قادری»
شهردار اسفراین

جلوه  ۲۲ماه فرصت خدمت
در مدیریت شهری

خداوند منان را شاکرم که توفیق عنایت فرمود تا بتوانم در
طلیعه چهل و سومین بهار انقالب شکوهمند اسالمی و در
بیست و دوم بهمن همزمان با بیست و دومین ماه خدمت
خود در جایگاه خادم شهروندان اسفراینی در مدیریت شهری
گزارشی مختصر از فعالیت های صورت گرفته را به محضر
مردم شریف شهر کهن ،دارالقرآن و پهلوان پرور اسفراین ارائه
نمایم.بی شک فعالیت های صورت گرفته و به ثمر نشسته
ثمره حمایت ها و رهنمودهای حجت االسالم و المسلمین
«محمدیان» امــام جمعه فرهیخته ،جناب آقــای «رستمی»
فرماندار ساعی ،جهادی و پرتالش ،اعضای محترم شورای
اسالمی شهر ،مدیران دستگاه های اجرایی و خدمات رسان
شهرستانی ،نخبگان و فرهیختگان اسفراین است که منجر به
ارتقای شاخص های شهری در حوزه های گوناگون عمران،
خدمات شهری ،شهرسازی و  ...شده است.
تالش شده است ضمن نگاه بلندمدت به توسعه شهری ،توزیع
عادالنه خدمات و پــروژه های شهری به ویژه خاص محالت
حاشیه شهر نصب العین قرار گیرد و مورد توجه باشد.بیانیه
گام دوم انقالب ،چراغ راه آینده برنامه ریزی ها می باشد؛ با
نگاه استفاده از ظرفیت و تفکر جوان ،مبارزه با فساد ،مدیریت
جهادی و انقالبی و  ...را مدنظر قرار داشته که امید است
با اتکال به خداوند منان ،توان تــداوم آن را در مسیر سخت
مسئولیت داشته باشم.
از حسن اعتماد مــردم شریف ،نجیب و رشید اسفراین به
مجموعه خادمان خــود در شــهــرداری اسفراین که بی شک
تمامی اقدامات صورت گرفته به لطف این سرمایه بزرگ بوده
است ،تشکر می نمایم و از قصور احتمالی در تحقق بعضی از
مطالبات و برخی از درخواستهای به حقی که از جانب ولی
نعمتان طرح شده است پوزش می طلبم و عذر خواهم.امید
دارم به برکت خون شهدا و در ظل توجهات و رهنمون های
مقام معظم رهبری با توجه به شرایط سخت کنونی و محدودیت
های ناشی از تحریم ها و شیوع بیماری کرونا و  ...در کنار شما
مردم بزرگوار با همکاری و مساعدت مدیران شهری و استانی
و هم جناب آقای دکتر «قوامی» و جناب آقای «حسین پور»
نمایندگان پیشین و کنونی مردم شریف شهرستان در مجلس
شــورای اسالمی و با دعای خیر همه شما عزیزان توفیق در
تداوم خدمت برای تمامی مسئوالن میسر شود.ضمن آرزوی
تندرستی و سالمتی مردم و شفای عاجل برای تمامی بیماران،
تعجیل در فرج ولی خداوند در زمین را خواهانم.
 در پناه خدا

سلیمان غفاری جوشقان
رئیس شورای اسالمی شهر
و رئیس کمیسیون
فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی

ابراهیم بابایی

نایب رئیس
شورای اسالمی شهر
و رئیس کمیسیون
حمل و نقل و ترافیک

حسین عاقبتی راد

عضو هیئت رئیسه
شورای اسالمی شهر
و رئیس کمیسیون
فنی ،عمرانی و شهرسازی

علیرضا حسین آبادی
عضو هیئت رئیسه
شورای اسالمی شهر
و رئیس کمیسیون
برنامه و بودجه

طلعت رگبار

عضو شورای اسالمی شهر
و رئیس کمیسیون
سالمت ،زیست محیطی و
خدمات شهری

شمسعلی شعبانیان

عیسی دانایی

عضو شورای
اسالمی شهر

عضو شورای
اسالمی شهر

مدیریت شهری از دیدگاه پارلمان شهری
رئیس شورای اسالمی شهر اسفراین مطرح کرد:

رویکرد جهادی مدیریت شهری

رویکرد شهرداری اسفراین در پیشبرد امور مدیریت شهری به ویژه مرتفع کردن مشکالت و معضالت شهری
ستودنی است.این مطلب را «سلیمان غفاری جوشقان» رئیس شورای اسالمی شهر اسفراین اعالم و مطرح کرد:
کارنامه شهرداری اسفراین در پیگیری پروژه های شاخص عمرانی و به ثمر رساندن آن ها مطلوب است چرا که
امور با وجود تنگناهای اعتباری پیش می رود.به گفته وی ،حرکت به سمت ارائه خدمات الکترونیک به منظور
تکریم ارباب رجوع و مدیریت زمان یک ضرورت و اولویت است که باید از سوی مدیریت شهری بیش از پیش
پیگیری شود.وی از رویکرد مدیریت شهری در توجه به کارکردهای فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی هم قدردانی
کرد و خواستار تقویت و توسعه بیش از پیش آن ها شد.

تنها عضو بانوی شورای اسالمی شهر اسفراین خبر داد:

باغ کوثر؛
هدیه به بانوان اسفراینی

نایب رئیس شورای اسالمی شهر اسفراین عنوان کرد:

ویژگی های متمایز سرمایه انسانی

تخصص ،تعهد و تجربه ویژگی های متمایز سرمایه انسانی شهرداری اسفراین است.این مطلبی است که «ابراهیم
بابایی» نایب رئیس شورای اسالمی شهر اسفراین عنوان و اضافه کرد :تنگناهای اعتباری و نبود درآمد پایدار مدیریت
شهری در زمره نقاط ضعف شهرداری اسفراین است.وی که البته سابقه ریاست بر شورای اسالمی شهر اسفراین را
هم در کارنامه خود دارد ،در شرایط کنونی با وضعیت اقتصادی موجود از عملکرد شهردار اسفراین و مجموعه مدیریت
شهری ابزار رضایت می کند.به گفته وی ،توافق با مالکان و تملک و بازگشایی معابر شهری با اتکا به طرح تفصیلی شهر
و الکترونیکی کردن خدمات مدیریت شهری(شهر الکترونیک) یک اولویت و ضرورت برای مدیریت شهری به شمار می
آید چرا که می تواند زمینه گره گشایی از ترافیک شهری و بهبود عبور و مرور را به ارمغان آورد.

نجفیان -باغ کوثر به عنوان پارک اختصاصی بانوان هدیه مدیریت شهری به بانوان فرهیخته اسفراینی است.این سخن «طلعت رگبار» تنها عضو بانوی شورای اسالمی شهر
اسفراین است که در دوره های گوناگون ریاست و نایب رئیسی آن را هم عهده دار بوده است؛ به گفته رئیس کمیسیون سالمت،زیست محیطی و خدمات شهری شورای
اسالمی شهر اسفراین با توجه به اهمیت و ضرورت نقش تحرک در سالمت و تندرستی ،به ثمر رساندن جاده سالمت و توسعه و تقویت پارک های محله ای جزو اولویت های
فراروی مدیریت شهری به شمار می آید.وی با ابراز رضایت از کارنامه مدیریت شهری تصریح کرد :البته شهرداری اسفراین می تواند با رونق در رویکردها و جهش در کارکردها
با تحقق پروژه های زیرساختی ماندگار که برای جامعه شهروندی به یادگار خواهد ماند ،کارنامه قابل قبول تری از خود را ارائه کند.وی افزود :با الکترونیکی شدن خدمات
شهرداری ،کاهش بروکراسی اداری و البته در تداوم آن تکریم ارباب رجوع می توان شاهد ارتقای سطح مشارکت مردمی ،همراهی جامعه شهروندی و جذب سرمایهگذار
برای حرکت رو به جلوی شهرداری اسفراین بود.

رئیس اسبق شورای اسالمی شهر اسفراین ابراز کرد:

رئیس پیشین شورای اسالمی شهر اسفراین اظهار کرد:

شهردار در قامت مدیر ارشد شهری به عنوان مجری سیاست گذاری ها ،ریل گذاری ها و برنامه ریزی های شورای
اسالمی شهر نمره قبولی می گیرد.این مطلبی است که «علیرضا حسین آبادی» رئیس پیشین شورای اسالمی شهر
اسفراین با سابقه ریاست بر شوراهای اسالمی شهرستان و استان مطرح و اضافه کرد :شهرداری اسفراین در پیگیری
پروژه های عمرانی در حوزه های گوناگون مدیریت شهری موفق عمل کرده است.به گفته نایب رئیس و رئیس اسبق
شورای اسالمی شهر اسفراین نبود درآمدهای پایدار برای شهرداری به واسطه اتکای آن به درآمدهای مردمی
و اعتبارات دولتی یک مسئله جدی فراروی مدیریت شهری است.وی افزود :برنامه ریزی برای تدارک درآمدهای
پایدار ،سامان دهی صنوف آالینده و مزاحم ،توسعه پارک های محله ای ،گذر از گره های کور ترافیکی باید در زمره
اولویت های مدیریت شهری قرار گیرد.

علی رغم شیوع کرونا در رویکرد و کارکرد شهرداری اسفراین در پیگیری پروژه های عمرانی ،شهرسازی و خدمات
شهری مدیریت شهری شاهد هیچ وقفه ای نبوده ایم.این مطلب را «حسین عاقبتی راد» رئیس پیشین شورای
اسالمی شهر اسفراین مطرح و اضافه کرد :شهرداری در خدمت گزاری به جامعه شهروندی مصمم و البته بابرنامه
است.
به گفته وی ،مدیریت شهری به شایستگی رسالت و ماموریتی که به پشتوانه شورای اسالمی شهر عهده دار است،
پیگیری و دنبال می کند.وی افزود :باید در صدد تقویت نقاط قوت مدیریت شهری و تضعیف نقاط ضعف خویش
باشد.به گفته وی ،رویکرد شهرداری اسفراین در توجه به مناطق و محالت کم برخوردار شهری با هدف توازن در
توزیع خدمات شهری ستودنی است.

نمره قبولی شهردار اسفراین

نبود وقفه در پیگیری پروژه های شهری
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آماده دریافت
دیدگاه ها ،انتقادات و پیشنهادات

راه اندازی
صدای شهروند

شهردار اسفراین از راه اندازی سامانه تلفنی  ۱۳۷مرکز ارتباطات مردمی
شهرداری اسفراین خبر داد.مهندس «محسن لعل قادری» گفت :سامانه
تلفنی  3رقمی  ۱۳۷شهرداری اسفراین با هدف دریافت دیدگاه ها و
نظرات و البته پاسخگویی به مشکالت ،پیشنهادات ،انتقادات مرتبط با
مسائل مدیریت شهری از سوی شهرداری اسفراین راه اندازی شده است.
وی با اشاره به اینکه سامانه  137به صورت شبانه روزی و  24ساعته و
حتی در روز های تعطیل هم فعالیت می کند ،خاطر نشان کرد :جامعه

شهروندی می توانند با شماره گیری ،شماره  3رقمی  ۱۳۷مسائل خود
در حوزه های مختلف مرتبط با مدیریت شهری را در میان بگذارند و پاسخ
آن را پیگیری نمایند .شهردار اسفراین ارتباط راحت و آسان شهروندان
با شهرداری و ثبت ،ذخیره سازی و پیگیری جامع و هدفمند مشکالت
و مسائل شهری مطرح شــده از ســوی شهروندان در ایــن سامانه را از
جمله مزیت های راه اندازی سامانه تلفنی  ۱۳۷مرکز ارتباطات مردمی
شهرداری اسفراین ذکر کرد.

با مسئوالن و متولیان
امام جمعه اسفراین مطرح کرد:

پایان خوش
یک مطالبه مردمی
امام جمعه اسفراین با قدردانی از اهتمام شورای اسالمی شهر و شهرداری اسفراین در تکمیل و بهره
برداری از پروژه کمربند شمالی شهر در تقاطع خیابان بهشت با خیابان های شهید مروجی و اسفراینی،
اظهار کرد ۸ ،۷ :سالی بود پروژه کمربند شمالی اسفراین از مهم ترین پروژه های مدیریت شهری به
شمار می آمد و دغدغه اصلی ترافیک شهری اسفراین و از مطالبات مردمی قلمداد می شد که حتی در
در خطبه های آئین عبادی سیاسی نماز جمعه هم بارها به آن پرداخته شد.
حجت االسالم «قدیر محمدیان» با اشاره به این که دوره های پیشین شورای اسالمی شهر ،شهرداران
و فرمانداران اسبق متمایل به توفیق در تکمیل و بهره برداری از پروژه کمربند شمالی اسفراین در دوره
های مدیریتی خود بوده اند ،تصریح کرد :در سایه تالش های مثبت و موثر خادمان شهروندان اسفراینی
در شهرداری اسفراین پروژه کمربند شمالی شهر به ثمر نشست تا بازگشایی کمربند شمالی شهر
اسفراین سهم آنان در دوره مدیریتی شان شود.

نماینده مردم اسفراین عنوان کرد:

گام مثبت و موثر
مدیریت شهری
نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسالمی توجه به مناطق کم برخوردار را یک ضرورت و اولویت
دانست« .امان اهلل حسین پور» با اشاره به اینکه خواسته قلبی و آرزوی اش معطوف شدن نگاه مدیریت
شهری به محالت کم برخوردار و محروم شهری است ،افزود :امروز گامی مثبت و موثر از سوی شهرداری
اسفراین در راستای توزیع عادالنه خدمات شهری برداشته شده که البته ستودنی است.
به گفته وی ،احداث پارک محله ای از مهم ترین دغدغه ها و مطالبات اهالی خیابان شهید «صالحی» بوده
است که با تالش شهرداری اسفراین به پشتوانه شورای اسالمی شهر شاهد بهره برداری از آن هستیم.
وی از اعضای شورای اسالمی شهر اسفراین خواست با حمایت از شهردار ،تداوم رسیدگی به مناطق
محروم شهری را دنبال و پیگیری کنند تا در سایه اتحاد ،انسجام و همدلی همگانی توام با دلسوزی
کارهای مبارک و ماندگاری به ثمر بنشیند و به یادگار بماند.

فرماندار اسفراین خبر داد:

کار جهادی
در مدیریت شهری
تکمیل و بهره برداری از پروژه کمربند شمالی شهر نمونه کار جهادی با یک شتاب و سرعت منحصر به
فرد است که با تحقق تعهد  ۳ماهه مدیر ارشد شهری به ثمر نشست چرا که اگر نیت ما بر انجام کار
باشد امور پیش خواهد رفت و مانعی وجود ندارد.فرماندار و مقام عالی دولت در اسفراین هم از تحقق
خدمتگزاری در شهرداری اسفراین با نگاه جهادی شهردار اسفراین و مجموعه مدیران شهری قدردانی
و خاطر نشان کرد و افزود :شورای اسالمی شهر اسفراین و پشتیبان و حامی مدیریت شهری در به ثمر
نشستن پروژه های عمرانی است.
«طاهر رستمی» با اشاره به اینکه با وجود نگاه مثبت و موثر شهرداری اسفراین آوای خدمت رسانی در
محالت کم برخوردار شهری در جریان است ،تصریح کرد :خوشبختانه پروژه های مدیریت شهری در
موعدی که متعهد شده اند به بهره برداری می رسند.
وی از تعامل و همدلی دستگاه های خدمات رسان با مدیریت شهری هم قدردانی و اظهار کرد :با تالشی
که مدیریت شهری به نمایش گذاشته است ،انتظار ما از شهرداری و شورای اسالمی شهر اسفراین باال
رفته است.
فرماندار اسفراین به وضعیت پیشین تقاطع خیابان بهشت با خیابان های شهید مروجی و اسفراینی
در زمینه آب گرفتگی معابر پس از هر بارندگی اشاره و خاطر نشان کرد :خدا را شاکریم با تالش های
شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر با همراهی دستگاه های خدمات رسان مسئله احداث کانال
هدایت آب های سطحی همزمان با عملیات بازگشایی ،زیرسازی و آسفالت عملیاتی و اجرایی شد
چرا که اگر به این مهم توجه نمی شد ،ممکن بود چالش های جدی فراروی این نقطه و مقطع شهری
در آینده از حیث آب گرفتگی معابر باشد اما اکنون خیالمان از جمع آوری و هدایت آب های سطحی
راحت است.

از میان خبرها

ناوگان جدید ماشین آالت عمرانی

ماشین آالت عمرانی جدید به ناوگان حوزه
عمرانی مدیریت شهری اسفراین اضافه
شد؛ ماشین آالتــی که ظرف  ۳ماه امسال
(خــرداد تا مــرداد) خــریــداری شــده بودند.
بــه گفته مهندس «محسن لعل ق ــادری»
شــهــردار اســفــرایــن ،ماشین آالت جدید
عمرانی شــهــرداری اســفــرایــن شامل بیل
بکهو سنوپارس  ،۲۵۰غلتک هپکو چرخ
الستیکی و غلتک هپکو چرخ آهنی به ارزش  ۱۹میلیارد ریالی خریداری و همزمان با هفته دولت
رونمایی و به مدار خدمت رسانی حوزه فعالیت های عمرانی مدیریت شهری افزوده شدند.

قصه بازگشایی ها و راه گشایی ها در اسفراین

سید مصطفی نجفیان -بهبود زیرساخت های عبور و مرور و
روان سازی ترافیک شهری و گشایش گره های ترافیکی از مهم
ترین اهدافی است که از سوی مدیریت شهری در فرآیند توافق،
تملک و البته بازگشایی ها و راه گشایی های در نتیجه آن دنبال
و پیگیری می شود؛ مهمی که به طور جدی مستمر و مدون از
سوی مهندس «محسن لعل قادری» شهردار جوان در جایگاه
مدیر ارشد شهری اسفراین هدف گذاری شده است؛ برنامه ای
که کماکان در دستورکار مدیریت شهری است و ادامه دارد.

بازگشایی خیابان شهید رگبار
مدیر ارشد شهری اسفراین به بازگشایی خیابان شهید
رگــبــار و در نتیجه آن اتــصــال خیابان سپاه بــه خیابان
خرمشهر اشاره و اظهار کرد :توافق برای تملک و بازگشایی
این مسیر به ارزش  7میلیارد ریال و  800میلیون ریال
صــورت گرفت که می تواند نقش شایانی در کاهش بار
ترافیک در خیابان امام خمینی (ره) حدفاصل چهارراه
سپاه تا چهارراه خرمشهر ایفا نماید.

بازگشایی بُن بست ولیعصر(عج) ۱۷

شهردار اسفراین با اشاره به اینکه با توافق صورت گرفته با
مالک زمینی در انتهای کوچه  12متری ولیعصر (عج) ،۱۷
راه ارتباطی این محله به  ۱۶متری امام علی( ع) بازگشایی
شد ،افزود :توافق برای تملک زمین و بازگشایی این مسیر
به ارزش  ۲میلیارد و  ۸۰۰میلیون ریال صورت گرفت.به
گفته مهندس «محسن لعل قادری» ،با بازگشایی مسیر این
کوچه به  ۱۶متری امام علی ( ع) در خیابان ولیعصر(عج)،
مشکل انشعاب و اتصال واحدهای مسکونی این کوچه به
شبکه فاضالب این محله هم برطرف خواهد شد.

بازگشایی گذر خیابان کارگر ۴
شهردار اسفراین با اشاره به اینکه با بازگشایی گذر خیابان
کارگر  ،۴گره ترافیکی این نقطه از شهر گشوده شد و در
پی آن خطر رخداد حادثه یا سانحه ترافیکی در آن مقطع
کاهش یافت ،افــزود :برای توافق و تملک ملک واقع در

خبر ویژه

آغاز عملیات اجرایی بازگشایی
بولوار شهید «توفیقیان»
همزمان با ایا م سالگرد شهادت شهید مدافع حرم «محمد ابراهیم توفیقیان» ،عملیات بازگشایی بولوار مزین به
نام شهید «توفیقیان» واقع در حد فاصل میدان توحید به سمت جاده قدیم کبوتر خانه آغاز شد.این خبری است که
شهردار اسفراین در حاشیه آغاز عملیات اجرایی و عمرانی این پروژه شهری رسانه ای و اعالم کرد :با توافق صورت
ن مسیر که از مطالبات و درخواست
گرفته با مالکان و نظر مساعد و همکاری شورای اسالمی شهر ،بازگشایی ای 
های مردمی هم به شمار می آید کلید خورد.به گفته مهندس «محسن لعل قادری» ،در گام نخست بازگشایی
بولوار شهید «توفیقیان» کار تیغ زنی آن صورت گرفت.

مهر تایید فرماندار بر کارنامه شهردار
در حاشیه آیین بهره برداری از پروژه پارک
محله ای شهید صالحی« ،طاهر رستمی»
فرماندار اسفراین در جایگاه مقام عالی
دولــت در این شهرستان با اعطای سپاس
نامه ای از تالش های مهندس «محسن لعل
قادری» شهردار اسفراین به واسطه رویکرد
تــوجــه بــه مــحــات کــم ب ــرخ ــوردار و همت
جهادی او قدردانی کــرد؛ اعضای شورای
اسالمی شهر اسفراین هم با اعطای لوح تقدیری که به امضای رئیس شورای اسالمی شهر رسیده بود از
تالش های شهردار اسفراین و معاونان وی سپاسگزاری کردند.
هم چنین دکتر «اسحق ایلدرآبادی» رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسفراین
هم به واسطه مساعی و اهتمام مدیریت شهری در راه اندازی بیمارستان  ۶۸تخت خوابی تخصصی
زنان و زایمان حضرت زینب(س) از مهندس «محسن لعل قادری» شهردار اسفراین با اعطای سپاس
نامه ای قدردانی کرد.

خیابان کارگر به ارزش  2میلیارد و  ۲۶۲میلیون ریال
هزینه شد.
به گفته مهندس «محسن لعل قادری» با بازگشایی این
گــذر  ،دسترسی ایمن شهروندان اسفراینی به مسیر
میدان های بسیج و  ۲۲مهر از طریق خیابان کارگر برقرار
شد و مشکل ترافیکی و خطر تصادفات در این منطقه هم
کاهش یافت.

بازگشایی پیاده رو در تقاطع خیابان های
سپاه و امام خمینی( ره)
به گفته شهردار اسفراین ،با عقب نشینی و تخریب و در
نتیجه آن بازگشایی پیاده رو در بخشی از ساختمان کانون
هــای فرهنگی تربیتی شهید رجایی و بهاره در تقاطع
خیابان های سپاه و امام خمینی ( ره) زیرساخت های عبور
و مرور جامعه شهری بهبود و ارتقا یافت.
مهندس «محسن لعل قادری» با اشاره به اینکه ،این اقدام
بر اساس توافق صورت گرفته میان شهرداری و مدیریت
آموزش و پرورش اسفراین صورت گرفت ،افزود :بر اساس
این توافق ،بازگشایی  ۳نقطه شهری تحت مدیریت آموزش
و پــرورش اسفراین در دستورکار اســت که عقبنشینی
کانون های شهید رجایی و بهاره نخستین گام آن بود و
سایر موارد هم بناست طی امسال اجرایی و عملیاتی شود.
به گفته وی ،در سال گذشته هم شهرداری اسفراین در یک
اقدام پیش دستانه از بخشی از پیاده روی مقابل شهرداری
عقب نشینی کــرد و فضای پیاده روی در ایــن مسیر را
گسترش داد.
شهردار اسفراین افزود :با اقدامات صورت گرفته در این
مقطع از خیابان امام خمینی ،حد فاصل پمپ بنزین تا
تقاطع خیابان سپاه کار بازگشایی و گسترش پیاده روهای
هر دو سوی خیابان دراین محدوده انجام شده است.

خیابان سردار دل ها (بهورز)

بهبود زیرساخت های
عبور و مرور و روان
سازی ترافیک شهری
و گشایش گره های
ترافیکی از مهم ترین
اهدافی است که از
سوی مدیریت شهری
در فرآیند توافق ،تملک
و البته بازگشایی
ها و راه گشایی های
در نتیجه آن دنبال
و پیگیری می شود؛
مهمی که به طور جدی
مستمر و مدون از سوی
مهندس «محسن لعل
قادری» شهردار جوان
در جایگاه مدیر ارشد
شهری اسفراین هدف
گذاری شده است؛
برنامه ای که کماکان
در دستورکار مدیریت
شهری است و ادامه
دارد.

شهردار اسفراین از توافق شــهــرداری با مالکان مسیر
خیابان بهورز در محدوده بولوار شیخ آذری و مجتمع های
مسکونی پارسیان خبرداد؛ توافقی که با به ثمر نشستن
آن گره دیگری از مشکل تردد اهالی محالت جنوبی شهر
گشوده شد.
مهندس «محسن لعل قــادری» با اشــاره به اینکه با آخرین
توافق انجام شده با مالکان به مساحت حدود هزار و ۸۰۰
متر مربع ،مسیر  ۳۵۰متری خیابان بهورز حد فاصل بولوار
شیخ آذری و مجتمع مسکونی پارسیان تملک شد ،افزود:
بازگشایی مسیر مــورد نظر هم اکنون از سوی شهرداری
اسفراین به طور جدی پیگیری و دنبال می شود.وی کوتاه
شدن مسیر و تسهیل در رفت و آمد شهروندان این منطقه را
از مزایای بازگشایی این معبر دانست.

در راستای تحقق عدالت و مساعدت به مردم پیگیری شد:

مصوبات عمومی شهری در کمیسیون ماده ۵
صدور پروانه ساختمانی برای اراضی محصور باالی  ۸۰متر مربع
افزایش حد نصاب مساحت مفید واحد مسکونی به منظور تامین پارکینگ
(به ازای هر واحد مسکونی تا  ۱۸۰متر مربع یک پارکینگ و از  ۱۸۰مترمربع تا  ۲۵۰متر مربع یک و نیم
پارکینگ و باالتر از  ۲۵۰متر مربع دو واحد پارکینگ)
تغییر جهت ساخت در امالک واقع در  ۲۴متری بعثت و ساخت از حاشیه
حذف سه متر عقب نشینی در امالک دو نبش
تایید گذربندی خیابان رودکی بر اساس طرح جامع قدیم

افزایش ارتفاع واحدهای تجاری در گذرهای
 ۱۲تا  ۱۶متر ،حداقل  ۳متر و حداکثر  ۴متر ۱۶ ،تا  ۲۴متر ،حداقل  ۳و حداکثر  ۴٫۵متر ،باالی ۲۴
متر حداقل  ۳و حداکثر  ۵متر
امکان تامین پارکینگ تا حداکثر  ۳واحد به صورت آرایش مزاحم با  ۵درصد کمتر از مساحت مورد
نیاز برابر ضوابط
پیگیری برای افزایش ارتفاع مجاز جهت احداث بنا در گذر های باالی  ۲۴متری خارج از مرکز شهر
صدور مجوز برای نورگیری واحدهای احداثی از فضای سبز در اختیار شهرداری
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تقویت ناوگان آتش نشانی
در دستورکار مدیریت شهری

نجفیان -تقویت ناوگان آتش نشانی اسفراین با افــزودن و تجهیز یک
دستگاه ماشین آتش نشانی جدید  ۱۹تن در دستورکار مدیریت شهری
قرار دارد.شهردار اسفراین با اشاره به اینکه خرید ماشین آتش نشانی جدید
از محل منابع داخلی شهرداری اسفراین به منظور ارتقای امکانات موجود
اداره آتش نشانی و خدمات ایمنی و با رویکرد تسریع در خدمت رسانی
به جامعه شهروندی عملیاتی و اجرایی شده است ،افزود :به منظور خرید
ماشین جدید آتش نشانی اعتباری بالغ بر  ۲۲میلیارد ریال هزینه شده

است و اکنون هم تجهیز آن مرتبط با تامین نیازهای حوزه آتش نشانی بنا به
ضرورت و اولویت پیگیری و دنبال می شود .مهندس«محسن لعل قادری»
نردبان بلند آتش نشانی و خــودروی باالبر برای اطفای حریق ساختمان
های مرتفع را از نداشته های آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری
اسفراین دانست و خاطر نشان کــرد :تامین نیازهای آتش نشانی برای
اطفای بی دغدغه ساختمان های مرتفع شهری نیازمند رویکرد تعاملی و
مشارکت فرادستگاهی متولیان و مسئوالن مرتبط است.به گفته وی ،سال

گذشته هم شیرهای هیدرانت (برداشت آب) در  4نقطه شهری برای بهره
مندی ناوگان آتش نشانی و خدمات ایمنی اسفراین نصب شد.وی افزود:
میدان امام خمینی (ره) ،خیابان شیخ آذری جوار اداره ورزش و جوانان
(مقابل فرمانداری اسفراین) ،میدان شورا و میدان توحید نقاطی هستند
که شیرهای هیدرانت (برداشت آب) از سوی شهرداری اسفراین در آن
ها نصب شده است .وی از تامین تشک نجات خاص اداره آتش نشانی و
خدمات ایمنی با اعتبار یک میلیارد و  ۳۰۰میلیون ریالی هم خبر داد.

اخبار

گامدوماصالحهندسیمیادینوتقاطعهایشهری
شهردار اسفراین از آغاز عملیات اجرایی و عمرانی دومین فاز اصالح هندسی میادین و تقاطع های
شهری خبر داد.به گفته مهندس «محسن لعل قادری» ،در دومین فاز از عملیات اجرایی و عمرانی اصالح
هندسی میادین و تقاطع های شهری اسفراین ،میدان قائم (عج) ،تقاطع بولوار کشاورز با خیابان امامرضا
ج در اولویت است.
(ع) و میدان بسی 
مدیر ارشد شهری اسفراین افزود :اصالح هندسی مقاطع و نقاط اولویت دار پس از مطالعه و بررسی
کارشناسی اداره حمل و نقل و ترافیک شهرداری اسفراین در شورای ترافیک این شهرستان طرح موضوع
و تصویب شده است که وی با اشاره به اینکه پیش تر عملیات اجرایی و عمرانی اصالح هندسی تقاطع
و نقاط ترافیکی دیگر چون تقاطع خیابان های اسفراینی  -بهشت صورت گرفت ،افزود :برای عملیات
اجرایی و عمرانی اصالح هندسی میادین و تقاطع های شهری  ۲میلیارد ریال اعتبار از منابع داخلی
شهرداری هزینه می شود.شهردار اسفراین از عملیات اصالح هندسی  ۲نقطه حادثه خیز شهری در
سال گذشته خبر داد و به آغاز مطالعات و طراحی  ۱۲نقطه پرتردد شهری که نیازمند بازنگری و اصالح
هندسی هستند هم اشاره کرد.

اصالح هندسی تقاطع  3راه کوشکی

پیوند غرب به شرق اسفراین
شکسته شدن طلسم بزرگترین پروژه شهری اسفراین

سید مصطفی نجفیان -آخرین گام برای پیشبرد پروژه کمربند
شمالی شهر اسفراین با هدف پیوند غرب به شرق (میدان پهلوان
کشوری تا میدان ابن سینا) برداشته شد و با تکمیل فاز نهایی
کمربند شمالی اسفراین از میدان ابن سینا تا خیابان شهید «باهنر»
که مزین به نام سردار شهید «علی اکبر مرادیان» است ،شهریور
امسال و همزمان با هفته دولت بزرگترین پروژه شهری دیار کهن
اسفراین به ثمر نشست و به بهره برداری رسید؛ پروژه ای که اتصال
میدان ابن سینا در شرق اسفراین تا میدان پهلوان کشوری در غرب
اسفراین را بدون هیچ مانعی ممکن خواهد کرد؛ سه ماه پیش از
آن هم ،در خرداد همزمان با سالروز فتح الفتوح خرمشهر ،تقاطع
خیابان بهشت با خیابان های شهید «مروجی» و اسفراینی با خروج
از بن بست بازگشایی شد و به بهره برداری رسید؛ نقش موثر در
بهبود عبور و مرور شهری و گشایش گره های ناگشودنی ترافیکی
از هسته مرکزی شهر از مهم ترین ارمغان های کمربند شمالی
اسفراین خواهد بود که در سایه تالش خادمان شهر در شهرداری
اسفراین به پشتوانه شــورای اسالمی شهر در دوران مهندس
«محسن لعل قادری» در قامت مدیر ارشد شهری اسفراین به ثمر
نشسته است.

ویژگی های شاخص بزرگترین پروژه شهری
شهردار اسفراین تسهیل در عبور و مــرور و گشایش در گره های
ترافیکی را از مهم ترین مزیت هــای پــروژه کمربند شمالی شهر
اسفراین دانست و افزود :برای تکمیل کمربند شمالی شهر اسفراین

به طول  ۲هزار و  ۳۰۰متر کار عمرانی صورت گرفته که البته هزار
و  ۶۵۰متر آن امسال عملیاتی و اجرایی شده و  ۶۵۰متر بقیه آن
مربوط به سال های گذشته است.
مهندس «محسن لعل قادری» از حجم زیرسازی  ۶۵هزار مترمربعی،
آسفالت  ۴۰هزار مترمربعی و جدول گذاری  ۹هزار و  ۲۰۰متری
برای تکمیل و بهره برداری کمربند شمالی اسفراین سخن گفت و
افــزود :برای کمربند شمالی اسفراین بالغ بر  ۱۲۰میلیارد ریال
هزینه شده است که  ۸۰میلیارد ریال آن مرتبط با توافق و تملک
و  ۴۰میلیارد ریال دیگر آن مربوط به فعالیت های عمرانی صورت
گرفته است.مدیر ارشد شهری اسفراین ۴۰درصد حجم کار اجرایی
و عمرانی صورت گرفته را مربوط به  ۱.۵تا  ۲سال گذشته دانست
و تصریح کرد :در تکمیل و بهره بــرداری از پــروژه کمربند شمالی
شهر مسئله هدایت آب های سطحی و مدیریت بحران هم به عنوان
دغدغه مدیریت شهری دیده و برای مرتفع شدن مسائل احتمالی
اتخاذ تدابیر شده است.

تقاطع خیابان های شهید «مروجی» و اسفراینی
با خیابان بهشت
خــرداد امسال انتظار به سر رسید و باالخره به اهتمام شهرداری
اسفراین در دوران مدیریتی شهردار جوان ،مهندس «محسن لعل
قــادری» در جایگاه مدیر ارشد شهری اسفراین ،طلسم بزرگترین
پروژه شهری اسفراین شکسته و آیین بهره برداری از پروژه بازگشایی،
زیرسازی و آسفالت کمربند شمالی شهر در تقاطع خیابان های

شهید مروجی و اسفراینی با خیابان بهشت برگزار و روبان آن هم
از سوی امام جمعه و فرماندار اسفراین بریده شد؛ پروژه ای که البته
با پیوست های عمرانی ،ترافیکی و خدمات شهری و سیما و منظر
شهری به ثمر نشست و منجر به خروج از بن بست با تجربه حالوت و
رایحه خوش خدمت خادمان شهر شد.

ویژگی های برجسته
شهردار اسفراین با قــدردانــی از همراهی امــام جمعه ،فرماندار
اسفراین و پشتوانه اعضای شورای اسالمی شهر با برشمردن ویژگی
های شاخص پروژه کمربند شمالی شهر در تقاطع خیابان بهشت با
خیابان های شهید «مروجی» و اسفراینی خاطر نشان کرد :هرچند
شهریور سال گذشته با حضور فرماندار عملیات تملک و بازگشایی را
کلید زدیم و وعده تکمیل و بهره برداری از پروژه کمربند شمالی شهر
را برای پایان مهر دادیم اما توجه به اهمیت رفع مسئله آب گرفتگی
و ضرورت احداث کانال هدایت آب های سطحی و مالحظات فنی
مرتبط با آن ،تکمیل و بهره بــرداری پــروژه را کمی طوالنی کرد.
مهندس «لعل قادری» با اشاره به احداث  ۵۲۰متر کانال هدایت آب
های سطحی شمال غربی شهر اسفراین و زیرسازی و آسفالت ۳۵۰
مترمربعی در تقاطع خیابان بهشت با خیابان های شهید «مروجی»
و اسفراینی با اعتبار  ۱۴میلیارد ریالی از منابع داخلی شهرداری
اسفراین گریزی هم به  ۱۰توافق و تملک طی  ۱۲سال گذشته زد
و افزود :سال گذشته هم  ۴مورد توافق و تملک با اعتبار  ۳۷میلیارد
ریالی عملیاتی و اجرایی شد.

به گفته شهردار اسفراین اصالح هندسی
و حــذف یــک نقطه پرحادثه شهری که
مطالعات و طــراحــی آن دارای مصوبه
شورای هماهنگی ترافیک استان (همتا)
بود ،از سوی اداره حمل و نقل و ترافیک
و اداره فنی و عمرانی شهرداری اسفراین
دنبال شد.مهندس «محسن لعل قادری»
اف ــزود :ایــن نقطه بیش ترین تصادفات
درون شهری را در دل خــود جــای داده
است که با احداث یک بولوار حد فاصل میدان  9دی تا تقاطع شهید طیبی – شهید مطهری و  3جزیره
ترافیکی هدایت کننده مسیر اصالح آن در دستورکار مدیریت شهری قرار گرفت.مدیر ارشد شهری
اسفراین ،اضافه کرد :برای این پروژه اعتبار  ۲میلیارد و  650میلیون ریال هزینه شده است.

اصالح هندسی میدان ابن سینا
بــه گفته شــهــردار اســفــرایــن ،عملیات
اجــرایــی اص ــاح هندسی مــیــدان ابن
سینا که پیش از این مطالعات آن صورت
گرفته بود ،با هزینه یک میلیارد و 600
میلیون ریالی صــورت گرفت.مهندس
«محسن لعل قادری» با اشاره به اینکه در
پــروژه اصالح هندسی میدان ابن سینا
اجرای دوربرگردان با احداث  4جزیره
ترافیکی به همراه جان پناه در نظر گرفته
شده است ،افزود :میدان ابن سینا دومین نقطه پرتصادف شهری در اسفراین است که اکنون اجرای
 2دوربرگردان در انتهای بولوار امام رضا (ع) و ابتدای بولوار شهید فهمیده با احداث جان پناه در
دستورکار قرار گرفته است .

مطالعات تقاطع های نیازمند اصالح هندسی
شهردار اسفراین با اشاره به اینکه  12تقاطع پرترافیک و پرتردد شهری که نیازمند بازنگری هستند،
مطالعات و طراحی اصالح هندسی آن در دستورکار شهرداری اسفراین قرار گرفته است ،از انعقاد
قرارداد با مشاور برای انجام مطالعات بازنگری و طراحی اصالح هندسی خبر داد و افزود :چهارراه های
خیابان بهشت به بولوار اسفراینی ،خیابان سپاه به خیابان های امام خمینی (ره) و جانبازان ،خیابان
جانبازان به بولوار های مطهری و رودکی ،خیابان خرمشهر به خیابان های امام خمینی (ره) و شهید
جعفری و خیابان بهشت به خیابان طالقانی ،سه راه های خیابان شهید فرومندی به خیابان امام خمینی
(ره) و بولوار کشاورز به بولوار امام رضا(ع) و میدان های بسیج ،قائم(عج) ۲۲ ،مهر ،مادر و  ۹دی تقاطع
هایی هستند که نیازمند بازنگری و اصالح هندسی شناسایی شده اند و مطالعات آن از سوی شهرداری
اسفراین در دستورکار قرار گرفته است.به گفته مهندس «محسن لعل قادری» شناسایی و طراحی مسیر
ویژه دوچرخه سواری به پیوست پیشنهاد روند ایمن سازی و ترافیکی آن از دیگر اهدافی است که در دل
این قرارداد و مطالعات دنبال خواهد شد.

مطالعات ترافیکی اسفراین کلید خورد
شهردار اسفراین از انعقاد قرارداد مطالعات ترافیکی با یک شرکت متخصص مرتبط با مسائل ترافیکی خبر
داد.به گفته مهندس«محسن لعل قادری» ،این قرارداد با اعتبار  ۲میلیارد ریال به مدت  ۶ماه با اولویت
تمرکز بر مطالعه برای مرتفع شدن مسائل و مشکالت ترافیک هسته مرکزی شهر عملیاتی و اجرایی خواهد
شد.وی وعده داد :در گامنخست مطالعه مسائل ترافیکی هسته مرکزی شهر به مدت  ۲ماه دنبال می شود
و پس از آن با تحلیل و ارزیابی مشکالت راه حل آن ارائه و پس از تصویب اجرایی خواهد شد.

شهردار اسفراین خبرداد   :

تدارک برای احداث یادمان شهدای شهرستان اسفراین
شهردار اسفراین از تــدارک مدیریت شهری
برای احــداث یادمان شهدای این شهرستان
خبر داد؛ پروژه ای که بناست در گلزار شهدای
اسفراین واقع در بهشت زهرا (س) عملیاتی و
اجرایی شود.
مهندس «محسن لعل قادری» ترویج و اشاعه
فرهنگ ایثار و شهادت و تکریم شهدا را از
اهداف احداث یادمان شهدای این شهرستان
دانست.
وی افــــزود :بـــرای احـــداث یــادمــان شهدای
شهرستان اسفراین ۸۰۰ ،میلیون ریال اعتبار
از محل منابع داخلی شهرداری اسفراین در
نظر گرفته شده است.
به گفته مدیر ارشد شهری اسفراین ،این یادمان
در برگیرنده تمثال مبارک ســرداران شهید و
دیگر شهدای شهرستان اسفراین است.

به سازی  ۱۲روزه
گلزار شهدای گمنام
بــا دســتــور شــهــردار اسفراین و تــاش جهادی
خادمان شهر در سنگرهای عمرانی و خدمات
شهری مدیریت شهری پــروژه به ســازی گلزار
شهدای گمنام اسفراین طی  ۱۲روز پیگیری
و دنبال و همزمان با هفته دفــاع مقدس بهره
برداری شد.به گفته شهردار اسفراین ،با توجه
به تقاضای متعدد جامعه شهروندی و ماموریت
و رسالت مدیریت شهری کــار به ســازی گلزار
شهدای گمنام واقع در کوهساران پارک قائم
(عج) در دستورکار قرار گرفت .مهندس «محسن
لعل قادری» افزود :با تالش شبانه روزی خادمان
شهر در سنگرهای عمرانی و خدمات شهری
شــهــرداری اســفــرایــن کــار بــه س ــازی در حــوزه

هدف گذاری توسعه  ۲هکتاری
فضای سبز در ضلع شرقی شهر

حمایت از تیم لیگ برتری فوتسال بانوان «کیمیا»
نــورپــردازی ،آسفالت ،جدول گــذاری و  ...طی
 ۱۲روز پیگیری ،دنبال و همزمان با هفته دفاع

توسعه  ۲هکتاری فضای سبز در ضلع شرقی شهر اسفراین از
سوی مدیریت شهری هدف گذاری شده است.
مهندس «محسن لعل قادری» شهردار اسفراین ،مسیر کمربند
شمالی شهر از مسیر میدان ابن سینا (بولوار سردار شهید

مقدس و به مناسبت برگزاری یــادواره شهدای
گمنامبهره برداری شد.

«علی اکبر مرادیان» ،گود کشتی باچوخه زینل خان و پارک
«مدافعین سالمت» را از نقاطی دانست که برنامه توسعه و
تقویت  ۲هکتاری فضای سبز شهری با غرس نهال در آن ها
هدف گذاری شده است.

شهرداری و شورای اسالمی شهر اسفراین در راستای حمایت از ورزش بانوان ،ارتقای نشاط اجتماعی
و اعتالی فرهنگ سالمت و تندرستی از تیم لیگ برتری فوتسال بانوان «کیمیا» ی اسفراین حمایت می
کند؛ تیمی که بیش از  ۷سال است در عرصه رقابت های ملی فعالیت جدی و حرفه ای دارد که البته
خوش هم درخشیده است.این خبر را مهندس «محسن لعل قادری» شهردار اسفراین با تبریک صعود تیم
فوتسال بانوان «کیمیا» به لیگ برتر رسانه ای و اعالم کرد :این اقدام مهم و کلیدی که در راستای ماموریت
ها و رسالت های فرهنگی و اجتماعی مدیریت شهری صورت می پذیرد ،بستری برای معرفی و شناساندن
شهر اسفراین در میادین ورزشی هم خواهد بود.مدیر ارشد شهری با اشاره به اینکه حمایت از تیم فوتسال
بانوان «کیمیا» با هدف کاهش دغدغه های آن ها به منظور تزریق امید برای برداشتن گام های استوارتر
و رو به جلو صورت می گیرد ،تصریح کرد :رایزنی با دستگاه های مرتبط با نگاه تعاملی و فرادستگاهی هم
برای گذر از دغدغه ها و مسائل و مشکالت عوامل و بازیکنان تیم فوتسال بانوان «کیمیا» هم در دستورکار
مدیریت شهری قرار دارد.
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آخرین وضعیت پروژه پارک
«مدافعین سالمت»

نجفىان  -شهردار اسفراىن آخرىن وضعىت پىشبرد روند پروژه پارک « مدافعىن سالمت» با کارکردهاى
پىاده روى و دوچرخه سوارى را تشرىح کرد؛ پروژه اى که مى تواند سهم شاىان و نقش موثرى در تروىج،
توسعه و اشاعه فرهنگ تندرستى و سالمت از مسىر تحرک و فعالىت هاى بدنى اىفا نماىد .مهندس
«محسن لعل قادرى » به مشکل نبود فضاى سبز مناسب در ضلع شرقى شهر با وجود تراکم باالى جمعىتى
ساکن در آن به واسطه وجود واحد هاى مسکونى مسکن مهر اشاره و خاطر نشان کرد  :فاز نخست پارک
«مدافعین سالمت» در گستره  ۲۱هزار مترمربع (طول  ۷۰۰متر و عرض  ۳۰متر) عملیاتی و اجرایی و
تاکنون براى آن اعتبارى بالغ بر  ١٢مىلىارد رىال هزىنه شده است .
وى توازن در توزىع عادالنه خدمات شهرى را از مهم ترىن دالىل معطوف شدن نگاه شهردارى اسفراىن
براى توجه به پروژه پارک « مدافعىن سالمت» در حاشىه بولوار شهىد «فهمىده» دانست و افزود  :پروژه
پارک «مدافعىن سالمت» در حاشىه بولوار شهىد «فهمىده» تا انتهاى حوزه خدمات شهرى اسفراىن (در
فاز نخست تا تقاطع بولوار شهید «فهمیده» و بولوار «مدافعان حرم») اکنون بىش از  ۹۵درصد پىشرفت
فىزىکى دارد و بناست پىش از نىمه اسفند امسال به بهره بردارى برسد .به گفته وى پارک «مدافعین
سالمت» ،از محل منابع اعتبارى تملک داراىى و سرماىه اى و منابع داخلى شهردارى اسفراىن پىگىرى
و دنبال مى شود .
وى با اشاره به اىنکه تامىن روشناىى پروژه پارک « مدافعىن سالمت» هم صورت گرفته است ،خاطر نشان
کرد  :سازه بازى پلى اتىلن کودکان ،ست هاى ورزشى بدنسازى ،مبلمان ،تجهىزات ورزشى سرگرمى
در مسىر پىاده روى پارک و جاده مدافعان سالمت نصب شده و کار عمرانى و اجراىى مسىر دوچرخه
ن پارک خطی با هدف قدردانی و قدرشناسی از تالش های
سوارى هم پاىان ىافته است .به گفته وی ای 
ارزنده کادر بهداشت و درمان این شهرستان در دوران شیوع کرونا و به دلیل همجواری با بیمارستان امام
خمینی(ره) به نام پارک «مدافعین سالمت» نامگذاری شده است .به گزارش خبرنگار ما ،تاکنون دکتر
«غالمرضا هواىى» معاون هماهنگى امور عمرانى استاندار خراسان شمالى ،حجت االسالم و المسلمىن
«قدىر محمدىان» امام جمعه اسفراىن« ،طاهر رستمى» فرماندار و مقام عالى دولت در اسفراىن و دادستان
عمومى و انقالب اسفراىن از روند عملىات اجراىى و عمرانى پارک «مدافعىن سالمت» در حاشىه بولوار
شهىد « فهمىده » بازدىد کرده اند.

سید مصطفی نجفیان -شهردار اسفراین ویژگی های شاخص باغ
کوثر (پارک بانوان) اسفراین را تشریح کرد.به گفته مهندس «محسن
لعل قادری» ،پروژه بوستان بانوان با نام «باغ کوثر» در مساحت  5هزار
و  700مترمربعی با اقدام جهادی  4ماهه و اعتباری بالغ بر  8میلیارد
ریال از سوی شهرداری اسفراین احداث و تکمیل شد و به بهره برداری
رسید.مدیر ارشد شهری اسفراین ،فضای باز ورزشی (زمین  2منظوره
بدمینتون و والیبال ،زمین تنیس روی میز ،دارت ،شطرنج ،تیراندازی
با کمان) ،ست ورزشی ،پارک ایمن کودک ،نمازخانه ،پیست پیاده

روی و پیست دوچرخه سواری را از ویژگی های ممتاز این فضای سبز
ورزشی خاص بانوان دانست که هدیه مدیریت شهری به جامعه بانوان
قلمداد می شود.

به سازی پارک های موجود

مهندس «محسن لعل قــادری» شهردار اسفراین از به سازی  3هزار
و  750مترمربعی کوهساران پارک قائم (عج) با اعتبار  4میلیارد و
 750میلیون ریالی سخن به میان آورد و افزود :نصب سازه پلی اتیلن و

آالچیق از ویژگی های پیوست عملیات به سازی کوهساران پارک قائم
(عج) به شمار می آید.مدیر ارشد شهری اسفراین به عملیات به سازی
پارک ملت در ضلع جنوبی پل بهشت در سطح  5هزار مترمربعی با
اعتبار  2میلیارد و  500میلیون ریالی هم اشاره کرد.وی گریزی هم
به عملیات به سازی پارک ارمغان مالیات در شهرک فرهنگیان در
تداوم توجه به پارک های محله ای با اعتبار  600میلیون ریالی هم زد
و تصریح کرد :توجه به تقویت و توسعه پارک های با کارکرد محله ای
یک ضرورت و اولویت انکارناپذیر است.

خلق یک پارک در ۹۰روز

توجه به مناطق کم برخوردار شهری با هدف توازن در توزیع خدمات شهری

از میان خبرها
شهردار اسفراین خبر داد:

تجهیز تقاطع های شهری به دوربینهای
نظارتی و ترافیکی
 ۱۲دوربین نظارتی و ترافیکی در شماری از تقاطع ها و میادین اصلی شهر نصب می شوند.این خبر
را شهردار اسفراین اعالم و مطرح کرد :با توجه به مصوبه شورای ترافیک این شهرستان ،دوربین های
نظارتی که از سوی شهرداری اسفراین خریداری و مهیا شده است ،در تقاطع خیابان های امام خمینی
(ره) و خرمشهر ،چهارراه  ۲۲بهمن و میدان امام خمینی (ره) نصب خواهند شد.
مهندس «محسن لعل قادری» از نصب یک دوربین ترافیکی ثبت سرعت غیر مجاز در بولوار سردار
سپهبد شهید سلیمانی (حد فاصل میدان  ۲۲مهر تا میدان مادر) هم سخن گفت و افزود :برای تامین
این شمار دوربین های نظارتی و ترافیکی حدود  ۱۰میلیارد ریال اعتبار از محل منابع داخلی شهرداری
اسفراین هزینه شده است.

خرید دستگاه تولید مصنوعات بتنی

شهردار اسفراین از خرید دستگاهی به منظور تولید مصنوعات بتنی خاص تامین نیازهای فعالیت های
عمرانی دهیاری ها و شهرداری های نقاط روستایی و شهری هم جوار اسفراین خبر داد؛ دستگاهی
که بناست بزودی کار نصب آن هم عملیاتی و اجرایی شود.به گفته مهندس «محسن لعل قادری»،
یکی از اهداف خرید دستگاه و راه اندازی مجموعه تولیدی مصنوعات بتنی تامین بخشی از مصالح
موردنیاز حوزه فعالیت های عمرانی شهرداری اسفراین است که می تواند گامی مثبت و موثر هم در
راستای ایجاد درآمدهای پایدار شهری برای مدیریت شهری اسفراین باشد.وی با اشاره به اینکه توسعه
زیرساخت های مرتبط با تجهیزات و تاسیسات عمرانی همواره مورد تاکید شهرداری اسفراین بوده
است ،خاطر نشان کرد :برای خرید دستگاه تولید مصنوعات بتنی اعتباری بالغ بر  ۸میلیارد ریال از
منابع داخلی شهرداری اسفراین هزینه شده است.

سید مصطفی نجفیان -در سایه تالش جهادی خادمان شهر فقط
طی  ۹۰روز پــارک محله ای شهید "صالحی" در اسفراین به بهره
بــرداری رسید؛ پــروژه ای که تبلوری از معطوف شدن نگاه مدیریت
شهری به محالت کم برخوردار شهری است که البته با هدف توازن
در توزیع خدمات شهری عملیاتی و اجرایی شد؛ وقتی اهمیت احداث
و بهره برداری پارک محله ای شهید «صالحی» دوچندان می شود که
عملیات اجرایی و عمرانی آن همزمان با تمرکز شهرداری اسفراین در
تکمیل و بهره برداری از پروژه کمربند شمالی شهر به عنوان بزرگترین
پروژه شهری با هدف پیوند دادن غرب به شرق اسفراین پیگیری و
دنبال شد و البته به ثمر هم نشست.

جامه عمل پوشاندن به تعهد  ۳ماهه
مهندس «محسن لعل قادری» شهردار اسفراین هم با اشاره به اینکه

کار کاشت درخت در خرداد امسال برای ایجاد فضای سبز در خیابان
شهید «صالحی» مقدمه ای بر فعالیت های عمرانی در راستای احداث
پارک محله ای شد ،افــزود :با جامه عمل پوشاندن به تعهد  ۳ماهه
پــروژه پارک شهید «صالحی» ظرف کمتر از  ۹۰روز تکمیل و آماده
بهره برداری شد که این مهم در سایه تالش خادمان شهر در شهرداری
اسفراین و به پشتوانه شورای اسالمی شهر و همزمان با تکمیل کمربند
شمالی شهر محقق شد.

جایگاه سرانه فضای سبز اسفراین
به گفته مدیر ارشد شهری اسفراین سرانه فضای سبز اسفراین نسبت
به میانگین استانی و ملی باالتر است اما به جهت پراکندگی در حوزه
شهری و شمار پارک های محله ای مسائلی وجود دارد که با احداث
پارک محله ای شهید «صالحی» گامی مثبت و موثر در راستای مرتفع

شــدن آن برداشته شد که با ایــن وجــود شمار پــارک محله ای های
اسفراین به  ۷رسید.مهندس «محسن لعل قادری» افزود :سرانه فضای
سبز در اسفراین  ۲۱.۵مترمربع و میانگین ملی آن  ۹.۵مترمربع است
که شاخص اسفراین بیش از  ۲.۲۵برابر میانگین ملی سرانه فضای
سبز است.شهردار اسفراین با اشاره به اینکه پارک شهید «صالحی»
از مطالبات اهالی این محله است که در راستای پاسخ به خواسته
های مردمی با مصوبه شورای اسالمی شهر در دستورکار شهرداری
اسفراین قرار گرفت ،تصریح کرد :پارک محله ای شهید «صالحی» در
مساحت  ۵هزار مترمربعی با اعتباری بالغ بر  ۷میلیارد ریال تکمیل
شده و به بهره برداری رسیده است.وی از در جوار کمربندی اسفراین
قرارگرفتن پارک شهید «صالحی» به عنوان یک مزیت یاد و خاطر نشان
کرد :با اتخاذ تدابیر به منظور دسترسی به این پارک از مسیر کمربندی
و سنجیدن دیگر جوانب می شود زمینه افزایش ضریب ماندگاری
مسافران و گردشگران را هم فراهم آورد.

خادمان شهر و جامعه شهروندی
در شهرداری اسفراین

شهرداری اسفراین فراخوان داد:

مسابقه طراحی معماری میدان امام خمینی

(ره)

شهرداری اسفراین به منظور بهبود سیمای بصری و هویت بخشی برای طراحی یادمان و محوطه میدان
امام خمینی(ره) شهر اسفراین به عنوان یکی از میادین شاخص و با هویت شهری با هدف نیل به طرح ها
و ایده های معماری اصیل ایرانی  -اسالمی و بهره گیری از تفکرات خالقانه جدید و ایجاد آثار فرهنگی
و هنری ارزنده و ماندگار از طریق ایجاد رقابت سالم فراخوان داد.مدیریت شهری اسفراین از کلیه افراد
حقیقی و حقوقی ،هنرمندان ،متخصصان و صاحب نظران اسفراین در زمینه معماری ،شهرسازی،
طراحی شهری و مجسمه سازی دعوت می کند در این فراخوان شهرداری اسفراین از طریق ارائه طرح
با ارتباط موضوعی و معنایی با نام میدان مزین به نام «امام خمینی (ره)» مشارکت نمایند.موعد زمانی
ثبت نام و شرکت از تاریخ  ۷بهمن تا  ۶اسفند  ۱۳۹۹تعیین شده است و داوری طرح ها از سوی اساتید
دانشگاهی و کارشناسان شهرداری انجام و به  ۳طرح برگزیده هم جوایزی اهدا خواهد شد .به نفرات
برگزیده صاحب عناوین اول تا سوم هدیه نقدی به ترتیب ۵۰ ،میلیون ریال ۳۰ ،میلیون ریال و ۲۰
میلیون ریال اعطا خواهد شد.

رمضانعلی ایماندار

معاون توسعه مدیریت و منابع
شهرداری اسفراین
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قاسم نیک گفتار
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شهرداری اسفراین

مهران مهربان
معاون شهرسازی

شهرداری اسفراین

