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سید مصطفی نجفیان- خادمان شهر در مدیریت 
شهری اس��ف��رای��ن در بخش ه��ای گ��ون��اگ��ون در ت��دارک 

استقبالی شایسته از فصل نو شدن طبیعت و میزبانی تمام 

قد  از بهار 96 هستند؛ با نزدیک شدن به روزهای پایانی 

سال 95 ، بیش از پیش شاهد تجلی حضور سبز خادمان 

شهر برای تحول همه جانبه در زیباسازی و اعتالی سیما 

و منظرشهری در سرآغاز بهار طبیعت می باشیم؛ این 

بار نیز فرصتی دست داد تا برای بازخوانی فعالیت های 

ستاد استقبال از بهار شهرداری اسفراین پای گفتگوی 

صمیمی »مسلم نوری« مدیر ارشد شهری اسفراین که در 

کنار همکارانشان روزهای پرمشغله ای را در اسفند 95 

سپری می کنند تا بهاری نیکو را برای شهروندان اسفراینی 

رقم بزنند. در ادامه گفتگوی خبرنگار خراسان با شهردار 

اسفراین را می خوانید:

المان های ماندگار؛ آماده استقبال از بهار ▪ 
شهردار اسفراین با اشاره به اینکه مدیریت شهری اسفراین 

بهار 96 را با جانمایی، رونمایی و اکران المان های نوروزی 

از بهار استقبال می کند، گفت: با انتشار فراخوان المان 

های نوروزی در سال جاری، شهرداری اسفراین چون 2 

سال گذشته مصمم به بهره گیری از ظرفیت های هنرمندان 

بومی برای رونمایی از المان های نوروزی در طرح استقبال 

از بهار 96 شد.»مسلم نوری« با اشاره به اینکه در بهار 96 

سبک بومی، محلی و سنتی المان های نوروزی با رویکرد 

ماندگاری و پویایی در دستورکار شهرداری است، افزود: 

10 المان نوروزی از مجموعه المان های نوروزی بهار 95 

بعد از بازسازی و بازنگری با رویکرد تلفیقی با اعتبار 100 

میلیون ریال در آستانه بهار 96، اکران و رونمایی می شود.

وی با بیان اینکه المان های شهری باید هویت، فرهنگ و 

هنر بومی، سنتی و محلی شهر را هویدا نماید، خاطر نشان 

کرد: مجموعه المان فانتزی، مجموعه المان فرهنگی با 

رویکرد ترویج و اشاعه فرهنگ کتابخوانی، مجموعه 5 المانی 

عناصر طبیعت با بهره گیری از رنگ آمیزی و نورپردازی 

از المان های ن��وروزی است که برای استقبال از بهار 96 

با هدف زیباسازی شهر از سوی مدیریت شهری اسفراین 

مهیا شده است.وی با اشاره به اینکه زیباسازی شهری جزو 

اولویت های مدیریت شهری برای تحقق اعتالی سیما و 

منظر مطلوب شهری است، اظهار داشت: رونمایی از نقاشی 

دیواری سه بعدی و نقاشی دیواری با محور کشتی باچوخه و 

شهر تاریخی بلقیس از دیگر برنامه های مدیریت شهری در 

طرح استقبال از بهار 96 است.شهردار اسفراین با اشاره 

به اینکه طراحی، جانمایی و رونمایی المان های دائمی، 

ماندگار و پایدار با توجه به ویژگی ها و کارکردهای بومی در 

دستورکار شهرداری و مدیریت شهری اسفراین است، گفت: 

المان های بومی و سنتی و محلی باید بر اساس کارکردهای 

فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شهر با تکیه بر ماندگاری و 

پایداری مناسب در دستور کار قرار گیرد.مدیر ارشد شهری 

اسفراین با بیان اینکه توجه به المان های ماندگار با توجه به 

مدیریت و صرفه جویی در هزینه های شهری در دستور کار 

است، خاطر نشان کرد: در نوروز 95 شهرداری اسفراین 

بیش از 700 میلیون ریال برای طراحی و اکران المان های 

جدید نوروزی هزینه کرده است.

استقبال فضای سبز از فصل تحول طبیعت ▪ 
شهردار اسفراین هم چنین با اشاره به اینکه بهار فصل تحول 

و دگرگونی طبیعت است، افزود: در بهار 96 مدیریت شهری 

استقبال از بهار را با تحول طبیعت و آغاز بهار گره خواهد 

زد تا رسالت شهرداری اسفراین بیش از پیش مایه زیبایی 

بهار باشد.»مسلم نوری« با اشاره به اینکه مدیریت شهری 

در حوزه فضای سبز به دنبال طراحی مبتکرانه و نوآورانه در 

زیباسازی معابر و میادین شهری است، خاطر نشان کرد: تمام 

ظرفیت ها، پتانسیل ها و استعدادهای فضای سبز شهرداری 

اسفراین در طرح استقبال از بهار 96 بکارگیری شده است تا 

مایه اعتالی سیما و منظر شهری در میادین، معابر و ورودی 

های شهر باشد.وی با بیان اینکه ایجاد چشم انداز های زیبای 

بصری، زیباسازی محیط شهری، پارک ها، بوستان ها، معابر 

و میادین با تکیه بر خالقیت و طراحی نوآورانه و مبتکرانه مورد 

توجه مدیریت شهری خواهد بود، اظهار داشت: کاشت گل و 

جانمایی المان های گیاهی، باکس های گل و گلدان ها جلوه 

ای از شکوه زیبایی شهر به همت خادمان شهر خواهد بود که 

به استقبال بهار خواهند رفت.مدیر ارشد شهری اسفراین با 

اشاره به اینکه خودکفایی در تولید گل و گیاه با راه اندازی و 

توسعه واحد تولیدات فضای سبز در سالی که گذشت بیش 

از پیش در دستورکار مدیریت شهری قرار گرفت، افزود: با راه 

اندازی گلخانه ها و افزایش تولید انواع گل مدیریت شهری 

موفق به تولید بیش از 150 هزار بوته از انواع گل ها از قبیل 

شب بو، همیشه بهار، پامچال، مینا چمنی، میمونی، اطلسی 

و ...با کیفیت مطلوب و آماده کاشت شد.»مسلم نوری« هم 

چنین با اشاره به تولید 20 هزار بوته انواع گل های آپارتمانی 

ودرختچه های زینتی جهت عرضه در نمایشگاه گل و گیاه 

شهرداری اسفراین، تصریح کرد: با اهتمام خادمان شهری 

مدیر ارشد شهری اسفراین خبرداد:

استقبال ازبهار96 در اسفراین


