
3 ویژه اسفراین

در حوزه فضای سبز شاهد صرفه جویی چشمگیری در هزینه 

های تامین گل و گیاه مورد نیاز شهری بوده ایم.وی با اشاره 

به اینکه 200 باکس گل در معابر شهری نصب شده است، 

افزود: گلکاری به مساحت حدود 8 هزار مترمربع، هرس و 

فرم دهی درختچه های زینتی در میادین، بولوارها، بوستان 

ها و پارک های سطح شهر مورد توجه قرار گرفته است تا شاهد 

زیبایی بیش از پیش در آغاز سال 96 به همت مدیریت شهری 

باشیم.وی با اشاره به تالش مدیریت شهری برای بهره برداری 

از بوستان های جدید االحداث بهشت)شهدای منا( در حاشیه 

رودخانه مقابل بوستان بزرگ ملت و هم چنین طرح تکمیلی 

کوهساران پارک قائم)عج( در آغاز سال 96، افزود: فعالیت 

های خوبی برای اعتالی فضای سبز بوستان های در شرف 

بهره برداری از قبیل گل کاری، چمن کاری و ... صورت گرفته 

است که در این مسیر سعی شده است تا از روش های نوین و 

تخصصی فضای سبز در طراحی و اجرای آن ها بهره بگیریم.

ارتقای زیرساخت های ترافیکی ▪ 
ارتقای زیرساخت های ترافیک و حمل و نقل شهری به عنوان 

یکی از رسالت های مدیریت شهری همواره م��ورد تاکید 

بوده است.شهردار اسفراین با اعالم این مطلب در گفتگو با 

خبرنگار ما گفت: در سال جاری، به همت مدیریت شهری 

و همراهی سازمان همیاری شهرداری های استان، 24 

کیلومتر از خیابان های شهر اسفراین شامل خیابان های 

امام خمینی)ره(، بولوار کشاورز، خرمشهر، سپاه، سربداران، 

آزادی، شهید بهشتی، شهید فرومندی، جانبازان، شهید 

مطهری، ولیعصر و بولوار م��درس به شکل ممتد و مقطع 

خط کشی شد.»مسلم نوری« با اشاره به اینکه رنگ آمیزی 

معابر عابر پیاده نیز از سوی مدیریت شهری مورد تاکید بوده 

، افزود: 67 معبر گذر عابر پیاده به عنوان زیرساخت های 

مورد نیاز ترافیکی به میزان 560 متر در عرض 3 متر رنگ 

آمیزی شد.وی با اشاره به رنگ آمیزی سرعت کاه های کنترل 

سرعت در معابر شهری، اظهار داشت: بیش از 20 سرعت 

کاه در خیابان های خرمشهر، سپاه، کارگر، آزادی، طالقانی، 

صداقت، اسفراینی، ولیعصر و بولوارهای آزادی و شهید 

فهمیده رنگ آمیزی شد.مدیر ارشد شهری اسفراین با اشاره به 

اینکه ارتقای ایمنی تقاطع های پرحادثه در دستورکار مدیریت 

شهری بوده است، تصریح کرد: عالئم هشدار دهنده)چشم 

گربه ای ترافیکی( در 850 متر از معابر شهری و تقاطع های 

پرحادثه با هدف ارتقای زیرساختی و زیربنایی نصب شد.وی 

نصب 60 متر جداکننده ترافیکی و 77 مخروط ترافیکی را از 

دیگر رسالت های حوزه حمل و نقل و ترافیک شهری دانست 

و افزود: ارتقای زیرساخت های ترافیکی به عنوان رسالت 

مدیریت شهری همواره در دستورکار مدیریت شهری به ویژه 

در طرح های استقبال از مهر و بهار بوده است.

مدیر ارشد شهری اسفراین خبرداد:

استقبال ازبهار96 در اسفراین
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فرهنگسرای شهر در خدمت اعتالی فرهنگ شهروندی

فرهنگسرای شهرداری اسفراین در بوستان ملت در خدمت اعتالی فرهنگ شهروندی است.شهردار اسفراین با 

اعالم این مطلب در گفتگو با خبرنگار ما گفت: فعالیت های ورزشی با هدف اعتالی تندرستی، سالمت شهروندی و 

توسعه همگانی ورزش، برگزاری دوره های آموزشی صخره نوردی، تکواندو، ژیمناستیک، کاراته، شطرنج، آمادگی 

جسمانی مورد توجه فرهنگسرای شهر در بوستان بزرگ ملت بوده است.»مسلم نوری« با اشاره به اینکه فرهنگسرای 

شهر با رسالت ها و ماموریت های فرهنگی فراگیر در خدمت شهروندان فرهیخته برای ارتقای سطح آموزش های 

شهروندی است، افزود: برگزاری دوره های متعدد کارگاهی آموزش خیاطی با هدف ارتقای کارآفرینی و اشتغال 

بانوان خانه دار یکی دیگر از ماموریت ها و رسالت های فرهنگسرای شهر بوده است.وی با اشاره به برگزاری دوره های 

آموزش کاربردی کامپیوتر و خوشنویسی، افزود: برگزاری جلسات متعدد شاهنامه خوانی با حضور اهالی فرهنگ، 

هنر و ادب، نمایش فیلم در سالن آمفی تئاتر، برگزاری نشست های موسیقی سنتی ویژه جوانان از دیگر برنامه هایی 

است که با چاشنی فرهنگی، هنری  و ادبی در فرهنگسرای اسفراین برگزار می شود.مدیر ارشد شهری اسفراین با 

اشاره به میزبانی فرهنگسرای اسفراین از مسابقات ورزشی شهروندی از جمله طناب زنی، پرتاب دارت، حلقه زنی 

و روپایی، تصریح کرد: برپایی جشنواره های غذا و برگزاری مسابقات سود و کو و همچنین میزبانی از مسابقات شهر 

ریاضی و جزیره گنج از دیگر برنامه هایی است که در فرهنگسرای شهرداری اسفراین برگزار شد.وی عنوان کرد: 

کالس های هنری، مکالمه زبان انگلیسی، قرآن، طراحی و نقاشی، خیاطی، کامپیوتر، 504 واژه زبان انگلیسی، 

خوشنویسی، ریاضی با استقبال بیش از 3 هزار نفری شهروندان برگزار شد. 


