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یک قدم تا بازگشایی کمربند شمالی شهر
نجفیان- عملیات بازگشایی کمربند شمالی شهر در تقاطع بهشت 

- اسفراینی کلید خورد تا با تحقق آن شاهد حذف یک نقطه پرحادثه 

شهری باشیم؛ نقطه ای که بازگشایی آن مقدمه ای بر بهبود وضعیت 

ترافیک شهری خواهد بود. 

گشایش یک گره ترافیکی مهم	 
شهردار اسفراین از کار جهادی برای توافق و تملک در کمربند 

شمالی شهر خبر داد و به فاصله ۴ ماهه از آغاز پیگیری توافق 

اظهار  و  اشاره  هم  بازگشایی  اجرایی  عملیات  آغاز  تا  مالکان  با 

انجام  ریال  میلیارد   ۳۷ ارزش  به  توافق   ۵ تملک،  برای  کرد: 

شده است که با اتمام بازگشایی شاهد حذف یک نقطه پرحادثه 

خواهیم  است،  اهمیت  حائز  هم  ترافیکی  لحاظ  به  که  شهری 

بود و با تحقق این مهم یکی از مهم ترین گره های ترافیکی شهر 

گشوده خواهد شد.

کار  اتمام  با  کــرد:  امیدواری  ابــراز  ــادری«  ق لعل  »محسن  مهندس 

بازگشایی، زیرسازی و آسفالت شاهد تکمیل و بهره برداری کمربند 

شمالی شهر در آینده ای نزدیک باشیم.

های  گره  از  یکی  در  گشایش  و  ترافیک  ســازی  روان  وی  گفته  به 

ترافیکی شاخص از مهم ترین ویژگی های این پروژه مدیریت شهری 

اسفراین است.

بازگشایی خیابان شهید رگبار 	 
در  و  رگبار  شهید  خیابان  بازگشایی  به  اسفراین  شهری  ارشد  مدیر 

نتیجه آن اتصال خیابان سپاه به خیابان خرمشهر هم اشاره و اظهار 

کرد: توافق برای تملک و بازگشایی این مسیر  هم به ارزش  ۷ میلیارد 

به  شایانی  کمکی  تواند  می  که  گرفت  صورت  ریال  میلیون   ۸۰۰ و 

حدفاصل  خمینی)ره(  امام  خیابان  در  ترافیک  بار  کاهش  و  بهبود 

چهارراه سپاه تا چهارراه خرمشهر نماید.

برای  توافق  در  مالکان  همراهی  و  مشارکت  از  اسفراین  شهردار 

تملک و بازگشایی و صبر و شکیبایی شهروندان اسفراینی همزمان 

با اجرای پروژه های عمرانی مدیریت شهری تا تکمیل و بهره برداری 

قدردانی کرد.

جلوه های خدمت 
مدیریت شهری

شهردار اسفراین رونمایی کرد:

به پشتوانه شورای اسالمی شهر 

بهره برداری از باغ کوثر 

)بوستان بانوان( در اسفراین

اصالح هندسی ۲ نقطه 
حادثه خیز شهری

آغاز مطالعات تقاطع های نیازمند اصالح هندسی

به همت شهرداری اسفراین صورت گرفت؛

هر 3 روز، یک رویداد 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی

 نصب شیرهای هیدرانت 
در ۴ نقطه شهری 

 مانورهای مشترک در دستور کار
 آتش نشانی و خدمات ایمنی

2

۳

۴

۳

مهندس »محسن لعل قادری«  
 شهردار اسفراین

هم اکنون که با یاری خداوند منان و لطف و اعتماد اعضای محترم 

انقالب  دوم  گام  آغــاز  با  همزمان  اسفراین،  شهر  اسالمی  شــورای 

و  دارالقرآن  شهر  در  فرهیخته  همشهریان  به  مجدد  خدمت  فرصت 

پهلوان پرور اسفراین برای این حقیر فراهم شد، بر خود الزم دانستم 

به رسم ادب و وظیفه رویکرد ها و اقدامات صورت گرفته را به محضر 

عموم مردم بزرگوار اعالم نمایم.

شهری  مدیریت  دســتــاوردهــای  همه  ــرای  اج و  تحقق  اســت  مبّین 

مجموعه  در  خود  خادمان  به  شهروندان  همکاری  و  اعتماد  با  جز 

محترم  اعضای  همگی  حمایت  و  نشده  میسر  اسفراین  شهرداری 

شورای اسالمی شهر، نماینده محترم عالی دولت و فرماندار و دیگر 

دلسوزان در تحقق این مهم نقش به سزایی داشته است.

حوزه  در  اجرایی  های  دستگاه  تمامی  افزایی  هم  با  امیدوارم 

مدیریت شهری، توفیق خدمت رسانی در جهت توسعه عدالت و 

بیانات و تاکیدات مقام معظم رهبری می باشد و  از  پیشرفت که 

سرلوحه کار این مجموعه قرار گرفته است، فراهم و گام به گام به 

آنچه که خواسته به حق مردم بوده است در قالب تصویب و تایید 

منتخبان شما در شورای اسالمی شهر متبلور شده است، نزدیک 

تر شویم.

همزمان  ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی،  موضوعات  در  فعالیت  لزوم 

با اولویت های عمرانی یکی از رویه های مد نظر بوده است و به جد 

آن  ارتقای  و  گسترش  و  تداوم  و  شود  می  تالش  آن  تحقق  جهت  در 

حوزه  فعاالن  و  فرهنگی  نخبگان  عملی  و  فکری  مشارکت  نیازمند 

تزریق  نگر،   جانبه  همه  رویکرد  با  شک  بی  که  است  اجتماعی  های 

روحیه امیدواری و نشاط اجتماعی را به همراه خواهد داشت.



شهردار اسفراین تبیین کرد:

نقشه راه ارتقای زیرساخت های فضای سبز شهری

اخبار
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بهره  و  تکمیل  به  اشاره  با  اسفراین  شهردار  نجفیان- 

برداری بوستان بانوان »باغ کوثر« در سایه کار جهادی 

به  پــروژه  تکمیل  بر  شهری  مدیریت  تمرکز  از  ماهه   ۴

بهره  و  تکمیل  برای  قائم)عج(  پارک  کوهساران  سازی 

برداری تا دهه فجر انقالب اسالمی خبر داد.

اینکه حفظ،  به  با اشاره  مهندس »محسن لعل قادری« 

رویکرد  با  ها  بوستان  و  ها  پــارک  توسعه  و  نگهداری 

اظهار  شود،  می  دنبال  شهری  مدیریت  سوی  از  جدید 

هم  ای  محله  های  پارک  توسعه  و  تقویت  به  توجه  کرد: 

گام  در  که  دارد  قرار  اسفراین  شهرداری  دستورکار  در 

خیابان  محله  پــارک  احــداث  اجرایی  عملیات  نخست 

شهید صالحی آغاز خواهد شد و به دنبال آن به سازی 

هم  فرهنگیان  شهرک  در  مالیات  ارمغان  محله  پارک 

شهری  ارشد  مدیر  گفته  شود.به  می  پیگیری  و  دنبال 

اسفراین توجه به تقویت و توسعه پارک هایی که کارکرد 

محله ای دارند، یک ضرورت و اولویت قلمداد می شود.

به سازی کوهساران پارک قائم )عج(	 
ــه پـــروژه بــه ســازی  ــا اشـــاره ب ــردار اســفــرایــن ب ــه ش

 6 مساحت  بــرای  که  )عــج(  قائم  پــارک  کوهساران 

هزار و ۷۰۰ مترمربعی با اعتبار 6 میلیارد ریالی از 

این  افزود:  است،  شده  گذاری  هدف  داخلی  منابع 

پروژه تاکنون در ۳ هزار و ۷۵۰ مترمربع با اعتبار ۴ 

میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریالی اجرایی شده است که 

پیشرفت فیزیکی 6۵ درصدی دارد.به گفته مهندس 

آالچیق  اتیلن،  پلی  سازه  نصب  قادری«  لعل  »محسن 

که  است  هایی  ویژگی  از   ... و  )آبنما(  آبشار  احداث  و 

)عج(  قائم  پــارک  کوهساران  ســازی  به  پــروژه  دل  در 

مدیریت  تاکید  از  است.وی  شده  دیده  شهرستان  این 

شهدای  گلزار  بین  پیوست  ایجاد  و  توجه  بر  شهری 

سازی  به  بــرای  شده  گــذاری  هدف  فضای  و  گمنام 

ابراز  و  داد  خبر  هم  )عج(  قائم  پارک  کوهساران  در 

با تمرکز خادمان شهر شاهد تکمیل  امیدواری کرد: 

پیروزی  با سالگرد  پروژه همزمان  این  برداری  بهره  و 

شکوهمند انقالب اسالمی و دهه فجر باشیم.

به سازی پارک ملت	 
آنطور که مدیر ارشد شهری اسفراین ابراز کرده است؛ 

بهشت  پل  جنوبی  ضلع  در  ملت  پارک  سازی  به  پروژه 

هم در سطح ۵ هزار مترمربعی با اعتبار 2 میلیارد ریالی 

اعتباری  منابع  با  متناسب  تاکنون  که  شد  بینی  پیش 

پیش بینی شده با اعتبار 2 میلیارد ریال در سطح هزار  

و ۵۰۰ مترمربع عملیاتی شده است.

ست وسایل ورزشی 
در راه مناطق محروم

شهردار  قــادری«  لعل  »محسن  مهندس 

 ۳ اعتبار  با  ورزشی  ست  تهیه  از  اسفراین 

مشارکت  با  ریال  میلیون   2۰۰ و  میلیارد 

کشور  اجتماعی  امور  سازمان  مساعدت  و 

و تزریق آن به محالت محروم شهری خبر 

 ۳ در  ورزشی  های  ست  این  افــزود:  و  داد 

بانوان)باغ  بوستان  شامل  شهری  نقطه 

شهرک  آبــاد،  محرم  محله  در  واقع  کوثر( 

کشتان(  محله  مدرس)  بولوار  فرهنگیان، 

نصب شده اند.به گفته وی توجه به تحقق 

عادالنه  توزیع  راستای  در  گامی  مهم  این 

خدمات شهری است.

 قابلیت های 
 فضای سبز شهری

سبز  فضای  هکتار   12۷.۵ با  اسفراین 

و  شــهــری  بــوســتــان   1۳ دارای  شــهــری 

شهردار  را  خبر  است.این  ای  محله  پارک 

اسفراین اعالم کرد و افزود: توجه به بهبود 

لحاظ  به  شهری  فضای  های  زیرساخت 

محیطی  زیست  و  اجتماعی   کارکردهای 

مدیریت  بــرای  انکارناپذیر  ــرورت  ض یک 

بازپیرایی،  بــا  هــمــواره  کــه  اســت  شهری 

بازآرایی و به سازی فضاهای موجود مورد 

توجه است.

جداسازی آبیاری فضای سبز از 	 
آب شرب شهری

اشاره  با  ــادری«  ق لعل  »محسن  مهندس 

تأسیسات  اجــرای  و  سبز  فضای  ایجاد  به 

با  بــانــوان(  )بوستان  کوثر  بــاغ  بــرق  و  آب 

تاکنون  ــزود:  اف ریالی،  میلیارد   2 اعتبار 

فضای  آبــیــاری  شبکه  جــداســازی  فرآیند 

میزان  به  شهری  شرب  آب  از  شهری  سبز 

های  ــاری  ک چمن  هکتار   9 از  هکتار   ۴

موجود در دل فضاهای سبز شهری محقق 

شده است که توسعه و تقویت آن به صورت 

جدی پیگیری می شود.

اهتمام در تولید گل و گیاه	 
بذر  خرید  به  اسفراین  شهری  ارشد  مدیر 

و کاشت 2 هزار متر مربع خزانه گل های 

کرد  اشاره  پاییزه  و  تابستانه  بهاره،  فصلی 

گل  بوته  هزار   ۵۰۰ تولید  بینی  پیش  از  و 

های  گلخانه  در  گلدانی  و  نشایی  هــای 

متعلق به شهرداری اسفراین خبر داد.

استقبال از مهر	 
بیش  کاشت  به  اشــاره  با  اسفراین  شهردار 

 2 مساحت  در  پاییزه  گل  بوته  هــزار   ۵۴ از 

پارک  و  بولوارها  میادین،  مترمربعی  هزار 

ها و بوستان ها افزود: به سازی فضای سبز 

آذری  شیخ  )عــج(،  عصر  ولــی  بولوارهای 

تلفیقی  و  ترکیبی  طرح  اجــرای  با  آزادی  و 

گلکاری و مالچ رنگی انجام شده است.

خبر مرتبط

با اقدام جهادی ۴ ماهه صورت گرفت؛

بهره برداری از باغ کوثر )بوستان بانوان( در اسفراین
طی مراسمی با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای 

اسالمی و رئیس مجمع نمایندگان استان، فرماندار اسفراین، مدیرکل دفتر فنی استانداری، مدیرکل دفتر 

بانوان و خانواده استانداری، شهردار و جمعی از اعضای شورای اسالمی شهر اسفراین، بوستان بانوان مزین به 

نام »باغ کوثر« در اسفراین با اقدام جهادی ۴ ماهه به بهره برداری رسید.

ویژگی های شاخص باغ کوثر 	 
این  نام »باغ کوثر«، اظهار کرد:  با  بانوان  پروژه بوستان  به تکمیل  با اشاره  آئین  این  شهردار اسفراین در 

بر ۸ میلیارد ریال  بالغ  اعتباری  با  اقدام جهادی ۴ ماهه در مساحت ۵ هزار و ۷۰۰ مترمربعی  با  پروژه 

تکمیل شد و به بهره برداری رسید.آنطور که »محسن لعل قادری« گفته است: فضای باز ورزشی )زمین 

2 منظوره 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 از ویژگی های ممتاز این فضای 

سبز شهری خاص بانوان است که هدیه مدیریت شهری به جامعه زنان قلمداد می شود.وی به این نکته 

هم اشاره کرد که به دنبال ارتقای کارکردهای فرهنگی اجتماعی هم در دل بوستان بانوان )باغ کوثر( 

در  بانوان  پتانسیل  و  استعداد  ظرفیت،  از  شهری  مدیریت  اسفراین،  شهری  ارشد  مدیر  گفته  هستیم.به 

طراحی و اجرای بوستان بانوان )باغ کوثر( تا جایی که شرایط کاری مهیا بوده، بهره برده است.

سیمای باغ کوثر )بوستان بانوان(



اخبار
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از سوی شهرداری اسفراین کلید خورد:

اصالح هندسی 2 نقطه حادثه خیز شهری

شهردار اسفراین خبر داد:

نصب شیرهای هیدرانت در 4 نقطه شهری 
مانورهای مشترک در دستور کار آتش نشانی و خدمات ایمنی

اصــالح  عملیات  ــاز  آغ از  اسفراین  شــهــردار  نجفیان- 

انعقاد  به  و  داد  خبر  شهری  خیز  حادثه  نقطه   2 هندسی 

پرتردد  نقطه   12 طراحی  و  مطالعات  آغاز  برای  قرارداد 

هستند  هندسی  اصــالح  و  بازنگری  نیازمند  که  شهری 

اشاره کرد.

اصالح هندسی میدان ابن سینا	 
اصــالح  اجــرایــی  عملیات  اســفــرایــن،  شــهــردار  گفته  بــه 

آن  مطالعات  این  از  پیش  که  سینا  ابن  میدان  هندسی 

شده  آغاز  ریال  میلیارد  یک  هزینه  با  بود،  گرفته  صورت 

اینکه در  به  با اشاره  است.مهندس »محسن لعل قادری« 

پروژه اصالح هندسی میدان ابن سینا اجرای دوربرگردان 

نظر  در  پناه  جان  همراه  به  ترافیکی  جزیره   ۴ احداث  با 

نقطه  دومین  سینا  ابن  میدان  افزود:  است،  شده  گرفته 

اجرای  اکنون  که  است  اسفراین  در  شهری  پرتصادف 

ابتدای  و  )ع(  رضا  امام  بولوار  انتهای  در  دوربرگردان   2

بولوار شهید فهمیده با احداث جان پناه در دستورکار قرار 

اعتبار  تاکنون  پروژه  این  برای  وی  گفته  است.به  گرفته 

شهردار اسفراین خبر داد:

احداث جاده سالمت 
در اسفراین

 شهردار اسفراین از احداث جاده سالمت 

خبر داد.

به  گریزی  قادری«  لعل  »محسن  مهندس 

شرقی  ضلع  در  مناسب  سبز  فضای  نبود 

ساکن  جمعیت  باالی  تراکم  وجود  با  شهر 

های  سایت  کرد:  نشان  خاطر  و  زد  آن  در 

قــرار  شهر  شــرقــی  ضلع  در  مهر  مسکن 

توزیع  در  عدالت  بر  تاکید  با  که  اند  گرفته 

خدمات شهری باید از فضای سبز مناسب 

این  تحقق  بــرای  که  شوند  مند  بهره  هم 

مهم در گام نخست احداث جاده سالمت 

از سوی شهرداری اسفراین در دستورکار 

قرار گرفت.

اسفراین،  شهری  ارشــد  مدیر  گفته  بــه 

پیاده  بــرای  کــارکــردی  که  سالمت  جــاده 

طول  به  دارد،  ســواری  دوچــرخــه  و  روی 

با اعتبار 6 میلیارد ریالی از  1.۳ کیلومتر 

خدمات  حوزه  انتهای  تا  سینا  ابن  میدان 

فهمیده  شهید  بولوار  حاشیه  در  شهری 

احداث شده است.

این  کــرد:  نشان  خاطر  اسفراین  شهردار 

پروژه می تواند در سال های آینده قابلیت 

و  ای  توسعه  هــای  طــرح  کــردن  عملیاتی 

تکمیلی داشته باشد.

آغاز اجرای طرح 
ممیزی پالک امالک و 

اراضی 

 شهردار اسفراین از آغاز  اجرای طرح ممیزی 

ــالک و اراضـــی در کــاربــری های  پــالک ام

طی  تجاری  و  مسکونی  جمله  از  گوناگون 

مهندس  گفته  داد.به  خبر  آینده  های  هفته 

برای  جامع  ممیزی  قــادری«  لعل  »محسن 

ای  مقدمه  و  ضــرورت  یک  شهری  مدیریت 

شهرسازی  اطالعاتی  جامع  بانک  ایجاد  بر 

برای اسفراین خواهد بود که تحقق  آن برای 

حدود ۳۰ هزار پالک از امالک و اراضی این 

شهرستان در دستورکار قرار خواهد گرفت.

وظیفه  شهرداری  است؛  گفته  او  که  آنطور 

و  پیگیری  را  ممیزی  کار  سال   ۵ هر  دارد 

اجرایی نماید که عملیاتی شدن این مهم از 

شهری  مدیریت  سوی  از  تاکنون   ۸۳ سال 

اسفراین غفلت شده بود.

شهردار اسفراین از نصب شیرهای هیدرانت)برداشت 

آب( در ۴ نقطه شهری خبر داد.

اینکه  بــه  ــاره  اشـ بــا  قـــادری«  لعل  »محسن  مهندس 

خمینی)ره(  امام  میدان  در  هیدرانت  شیر  نخستین 

اسفراین نصب شده است، افزود: دومین شیر هیدرانت 

و  ورزش  اداره  ــوار  ج در  آذری  شیخ  خیابان  در  هم 

جوانان)مقابل فرمانداری اسفراین( نصب شد.

به گفته وی میدان شورا و میدان توحید 2 نقطه دیگری 

جانمایی  هیدرانت  شیرهای  نصب  بــرای  که  هستند 

است. دستورکار  در  ها  آن  نصب  فرآیند  که  اند  شده 

صورت  در  هیدرانت  شیرهای  نصب  با  وی  گفته  به 

به  آبگیری  بــرای  نشانی  آتش  خــودروهــای  دیگر  نیاز 

ایستگاه های خود مراجعه نمی کنند و نزدیکترین شیر 

هیدرانت را برای مراجعه انتخاب خواهند کرد.

مانورهای مشترک	 
آتش  مشترک  مانورهای  اسفراین  شهردار  گفته  به 

قــرار  دســتــورکــار  در  احمر  هــالل  جمعیت  بــا  نشانی 

اشاره  با  قــادری«  لعل  »محسن  است.مهندس  گرفته 

اداره آتش نشانی  به برگزاری نخستین مانور مشترک 

هالل  جمعیت  با  اسفراین  شهرداری  ایمنی  خدمات  و 

افــزود:  مهر،  مسکن  سایت  در  شهرستان  ایــن  احمر 

آتش  روز  مهر   هفتم  با  همزمان  مشترک  مانور  دومین 

شد.وی  برگزار  )ره(  خمینی  امــام  میدان  در  نشانی 

از مانورهای مشترک را کسب تجربه و اشتراک  هدف 

و  نجات  و  امداد  های  فعالیت  تقویت  هدف  با  مساعی 

تعامل بیش از پیش با جمعیت هالل احمر دانست.

خبر مرتبط

آغاز مطالعات تقاطع های نیازمند اصالح هندسی
با اشاره به اینکه 12 تقاطع پرترافیک و پرتردد شهری که نیازمند بازنگری هستند،  شهردار اسفراین 

انعقاد  از  است،  گرفته  قرار  اسفراین  شهرداری  دستورکار  در  آن  هندسی  اصالح  طراحی  و  مطالعات 

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(، 22 مهر، مادر و 9 دی تقاطع 

هایی هستند که نیازمند بازنگری و اصالح هندسی شناسایی شده اند و مطالعات آن از سوی شهرداری 

اسفراین در دستورکار قرار گرفته است.

پیوست  به  ســواری  دوچرخه  ویژه  مسیر  طراحی  و  شناسایی  قــادری«  لعل  »محسن  مهندس  گفته  به 

پیشنهاد روند ایمن سازی و ترافیکی آن از دیگر اهدافی است که در دل این قرارداد و مطالعات دنبال 

خواهد شد.

یک میلیارد  و ۷۰۰ میلیون ریال هزینه شده است و 

میدان  مسیر  از  شهر  شمالی  کمربند  پروژه  تکمیل  با 

ابن سینا )خیابان شهید علی اکبر مرادیان(، احداث 

دستورکار  در  پناه  جان  همراه  به  دوربرگردان  دیگر 

قرار خواهد گرفت.

اصالح هندسی تقاطع 3 راه کوشکی	 

است:  گفته  قادری«  لعل  »محسن  مهندس  که  آنطور 

شهری  پرحادثه  نقطه  یک  حذف  و  هندسی  اصــالح 

شــورای  مصوبه  دارای  آن  طراحی  و  مطالعات  که 

اداره  سوی  از  بود،  )همتا(  استان  ترافیک  هماهنگی 

حمل و نقل و ترافیک و اداره فنی و عمرانی شهرداری 

اسفراین دنبال شد.

به گفته وی این نقطه بیشترین تصادفات درون شهری 

را در دل خود جای داده است که با احداث یک بولوار 

حد فاصل میدان 9 دی تا تقاطع شهید طیبی – شهید 

مسیر  کننده  هدایت  ترافیکی  جزیره   ۳ و  مطهری 

گرفت. قرار  شهری  مدیریت  دستورکار  در  آن  اصالح 

برای  که  این  به  اشاره  با  اسفراین  شهری  ارشد  مدیر 

این پروژه اعتبار 2 میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال هزینه 

شهر  خادمان  تالش  با  کرد:  نشان  خاطر  است،  شده 
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به همت  شهرداری اسفراین صورت گرفت:

هر ۳ روز، یک رویداد فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
اجرای برنامه فرهنگی و نمایشگاهی و ایجاد نوروزگاه در ایام نوروز 9۸ با  	

استقبال 22 هزار شهروند و مسافر

همکاری و مشارکت در برگزاری جشن دهه کرامت)1۰ شب( ، برنامه  	

فرهنگی شب های ترنم در ماه مبارک رمضان)۵ شب( و جشن شب عید سعید 

فطر، جشن عید سعید قربان تا عید سعید غدیر خم )دهه امامت و والیت( در 

پارک دانشجو

برگزاری نمایشگاه گل و گیاه با  پیوست اجرای برنامه های فرهنگی و  	

تدارک مسابقه نقاشی ویژه کودکان در پیاده راه نواب صفوی به مدت 2 روز

اجرای مسابقه نقاشی در مسیر راهپیمایی روز جهانی قدس 	

برگزاری رویداد فرهنگی ورزش های باستانی وزرورخانه ای با مشارکت  	

هیئت پهلوانی و ورزش های زورخانه ای و اجرای مسابقات ورزشی ووشو با 

همکاری هیئت ووشو در پارک دانشجو

اجرای ۳  برنامه فرهنگی و هنری تئاتر خیابانی با موضوع پیشگیری از  	

اعتیاد در پیاده راه نواب صفوی و پارک دانشجو 

اجرای برنامه فرهنگی اهدای گل به دختران در آئین عبادی سیاسی  	

نماز جمعه و داوطلبان دختر شرکت کننده در کنکور سراسری به مناسبت 

گرامیداشت والدت حضرت فاطمه معصومه )س( و تبریک روز دختر

اجرای رویداد فرهنگی ورزشی مسابقه بسکتبال خانوادگی با همکاری  	

هیئت بسکتبال در پارک ملت شمالی به مناسبت سالروز ازدواج حضرت 

امیرالمومنین علی)ع( با حضرت فاطمه زهرا)س( و روز ملی ازدواج

برگزاری مراسم تجلیل از پاکبانان شهر در روز شهرداری 	

اجرای برنامه فرهنگی گرامیداشت روز شهرداری در در آئین نماز جمعه با  	

پذیرایی شربت و گل آرایی مصالی نماز جمعه

همکاری در اجرای برنامه فرهنگی اجتماعی روز پاک برای پاک سازی  	

پارک های شهروند و دانشجو

همکاری در اجرای برنامه جشن  بزرگ سفیر آفتاب در پارک ملت جنب  	

فرهنگسرای شهرداری اسفراین

برنامه ریزی جهت آغاز برنامه مستمر و مدون ورزش های صبحگاهی در  	

پارک ملت با همکاری و مشارکت اداره ورزش و جوانان اسفراین

همکاری و مشارکت در اجــرای برنامه پخش مستقیم تلویزیونی خاله  	

شادونه و عمو مهرداد در پیاده راه نواب صفوی به پیوست توجه به برنامه های 

فرهنگی اجتماعی

مهیاسازی محل برگزاری نماز عید سعید فطر در خیابان طالقانی با اهتمام  	

خادمان شهر

مشارکت در بــرگــزاری رویــداد فرهنگی بــازســازی واقعه غدیر خم در  	

کوهساران پارک قائم)عج(

رونمایی از شخصیت عروسکی »عمو پاکبان« برای اجرای برنامه های  	

فرهنگی و اجتماعی و بهره گیری از آن در ترویج و اشاعه فرهنگ شهروندی و 

تقویت برنامه های آموزش شهروندی

همکاری و مشارکت در برگزاری همایش رایگان توانمندسازی بانوان  	

به میزبانی فرهنگسرای شهرداری با مشارکت کانون کارآفرینان خراسان 

شمالی

برپایی نمایشگاه عفاف و حجاب به مناسبت روز عفاف و حجاب در  	

فرهنگسرای شهرداری

ــرداری مزین بنام پهلوان »احمد سدیدی« در  	 راه انــدازی سالن وزنــه ب

فرهنگسرای شهرداری با هدف تقویت زیرساخت های توسعه ورزش وزنه 

برداری در شهرستان

مهیاسازی استخر پارک ملت برای برگزاری رویدادهای ورزشی رقابت  	

قایقرانی در شهرستان

برنامه ریزی برای اعتالی سیما و منظر شهری و راه اندازی کوی کتاب 	

همکاری و مشارکت در برگزاری یادواره سرداران و شهدای پاسدار  	

آمــوزش عالی فنی و مهندسی  شهرستان در سالن مهرگان مجتمع 

اسفراین 

اجــرای برنامه تعزیه خوانی در ۴ نقطه پیاده راه شهید نــواب صفوی،  	

فرهنگسرای شهرداری، پارک دانشجو و آستان امامزاده سید جعفر بن 

موسی)ع( )جوار مجتمع فرهنگی هنری نسیم( با مشارکت اداره فرهنگ و 

ارشاد اسالمی اسفراین بیش از 1۰ نوبت

 اهــدای کتیبه به شماری از مساجد شهر در آستانه فرارسیدن محرم  	

حسینی

معرفی شهروند نمونه و تاکسیران نمونه 	

 برگزاری مسابقه »خودت را پیدا کن« در پیوست نمایشگاه 22 مهر و دل  	

نوشته های دانش آموزی »قاصدک« گرامیداشت سالروز سفر پر خیر و برکت 

مقام معظم رهبری  به اسفراین

 رونمایی از تمثال سردار شهید »محمد قنبری« در میدان 22 مهر 	

مشارکت در برگزاری برنامه گرامیداشت روز جهانی و هفته ملی کودک  	

در بوستان بانوان )باغ کوثر(

گام های مدیریت شهری در بهبود زیرساخت های عبور و مرور شهری

بهبود  ــرای  ب شهری  مدیریت  اهتمام  از  اسفراین  شــهــردار  نجفیان- 

معابر  آسفالت  و  زیرسازی  قالب  در  شهری  مرور  و  عبور  های  زیرساخت 

گیری  لکه  و  شهری  اصلی  معابر  آسفالت  روکش  شهری،  اصلی  و  فرعی 

معابر شهری و به سازی معابر و پیاده روسازی در اسفراین خبر داد.

زیرسازی و آسفالت معابر فرعی شهری	 
مهندس »محسن لعل قادری« به هدف گذاری برای زیرسازی و آسفالت 

معابر فرعی )کوچه ها( با جلب مشارکت های مردمی اشاره و اظهار کرد: 

تاکنون بیش از 1۳ هزار مترمربع از معابر فرعی شهری در دل بیش از 2۰ 

کوچه با همراهی و مشارکت شهروندان اسفراینی با اعتباری بالغ بر 12 

از  ای  جلوه  که  مهم  این  تداوم  البته  که  است  شده  آسفالت  ریال  میلیارد 

مشارکت مدیریت شهری با جامعه شهروندی است کماکان در دستورکار 

مدیریت شهری قرار دارد.

روکش آسفالت معابر اصلی	 
مدیر ارشد شهری اسفراین با اشاره به برنامه مدیریت شهری برای روکش 

آسفالت معابر اصلی، افزود:  تاکنون روکش آسفالت ۴۰ هزار مترمربع از 

معابر اصلی شهر انجام شده که برای آن اعتباری بالغ بر 2۵ میلیارد ریال 

هزینه شده است.

و  سعدی  البرز،  هــای  خیابان  ــادری«  ق لعل  »محسن  مهندس  گفته  به 

جانبازان و بولوار مدافعان حرم واقع در شهرک فرهنگیان، خیابان های 

خیابان  آذری،  شیخ  بولوار  صفوی،  نواب  و  )عج(  الزمان  صاحب  ایثار، 

امام خمینی)ره( از ابتدای خیابان شهید فرومندی و میدان امام خمینی 

)ره( از جمله معابر اصلی شهری هستند که تاکنون روکش آسفالت آنان 

عملیاتی و اجرایی شده است.

زیرسازی و آسفالت معابر اصلی شهری	 
های  خیابان  آسفالت  و  زیرسازی  پروژه  به  هم  گریزی  اسفراین  شهردار 

در  عمرانی  هــای  فعالیت  زمــره  در  که  زد  مهری  شهید  و  رگبار  شهید 

دستورکار مدیریت شهری اسفراین قرار گرفته و در سطح ۳ هزار و 2۰۰ 

مترمربعی با اعتبار ۳ میلیارد و 2۰۰ میلیون ریال صورت گرفته است.

لکه گیری معابر شهری	 
مدیر ارشد شهری اسفراین از اهتمام مدیریت شهری برای اصالح و مرمت 

آسفالت معابر شهری )لکه گیری( خبر داد و افزود: تاکنون عملیات لکه 

 ۳ اعتبار  با  شهری  معابر  از  مترمربع  هزار   ۵ مرمت  و  اصالح  برای  گیری 

میلیارد و 2۵۰ میلیون ریال انجام شده است و پیگیری این مهم کماکان 

ادامه دارد.

به سازی معابر و پیاده روسازی	 
شهردار اسفراین با اشاره ماموریت و رسالت مدیریت شهری در به سازی 

معابر و پیاده روسازی تصریح کرد: تاکنون پیاده روهای خیابان های نواب 

صفوی و انقالب اسالمی به مساحت  2 هزار و 1۰۰مترمربع با اعتبار 2 

میلیارد ریال به سازی شده است.

مهندس »محسن لعل قادری« هم چنین به پیاده روسازی بولوار مدرس و 

خیابان های شهید رجایی و دکتر حسابی به میزان هزار و ۴۰۰ مترمربع 

با اعتبار یک میلیارد و 2۵۰ میلیون ریال اشاره کرد.

)ع(  امیرالمومنین  خیابان  روســازی  پیاده  و  گذاری  جدول  وی  گفته  به 

تاکنون به میزان ۷۰۰ مترمربع با اعتبار یک میلیارد و 6۰۰ میلیون ریال 

انجام شده است.


