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بازدید مدیران ارشد استان از پروژه جهادی شهرداری درمحله ناظر آباد بجنورد هفته دولت گرامی باد سال جهش تولید
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هدف شهرداری خدمت رسانی برای رفاه شهروندان است؛
شهرداری  بجنورد 

پیشگام استان در 
استفاده از خدمات 

الکترونیک 

مالکیت قطعی 
شهرداری در42 هزار 

مترمربع از اراضی 
پیرامون  محله 

معصوم زاده 

700 تن آسفالت  در 
بجنورد به مصارف 

شهری می رسد

شهرداری بجنورد:

آغاز به کار اولین دبیرخانه 
جشنواره شهر زیبا در بجنورد 

در جشنواره شهر زیبا که در اولین اقدام، خانه زیبا را 
به چالش شهروندان گذاشته، قرار است  طی مدت 
و  نماسازی  از  تصاویری  جشنواره،   شروع  تاریخ  از  آتی  روز   10
استفاده از عناصر بومی در طراحی خانه ها به این جشنواره ارسال 

و به مرحله داوری گذاشته شود.
گزارش جام جم مهندس تیمور تاشلو، قائم مقام جشنواره  به 
خانه زیبا دراین مراسم که با حفظ فاصله گذاری اجتماعی برگزار 
شده بود،  استفاده از جوانان و روحیه خالق آنان و انعکاس آثار 
هنری در خلق فضاسازی منازل را از اهداف این جشنواره نام برد 
و گفت: امیدواریم در ادامه شاهد طراحی ساختمان هایی با تکیه 

بر اقلیم منطقه،  آداب و رسوم و فرهنگ شهر باشیم.

ح کرد؛ قائم مقام جشنواره مطر

درآمدزایی با تولید پیله 
ابریشم در شهرداری 

بجنورد

با توجه به شعار جهش تولید در 
سال 99؛
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19 مرداد - شانزدهمین سالگرد تاسیس استان خراسان شمالی است که متاسفانه امسال به دلیل شیوع کرونا عمال برای برگزاری مراسم و تجمع های مرسوم 
گرامی بخصوص استاندار محترم، نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی و اعضای  ، دولتمردان  گرانقدر دچار محدودیت بودیم، ازاین رو به شهروندان 

محترم شورای اسالمی شهر در ادوار گذشته و اعضای محترم ستاد مردمی توسعه استان تبریک و تهنیت عرض می نماییم.
شهرداری و شورای اسالمی شهر بجنورد

- توسعه خدمات شهرداری و تسری خدمات به مناطق کم برخوردار با هدف توزیع 
عادالنه خدمات )با اولویت مناطق ناظرآباد، تصفیه خانه، صادقیه حر، ملکش، الهیه، 
شهرک گلستان، شهرک ولی عصر، شهرک امام حسین )ع( و شهرک امام خمینی )ره( 

و...(
- توجه به پیاده سازی زیر ساخت های الکترونیکی شهر طی تفاهم نامه همکاری با 

شرکت محترم مخابرات در اجرای شبکه فیبر نوری 
- توجه به ظرفیت های سرمایه گذاری شهر با جذب سرمایه گذاران با توان اجرایی باال و 

پیشینه مثبت کاری در انجام تعهدات محوله
- توجه به بهره وری نیروی انسانی در خدمت منابع سازمانی با احیای کارخانه آسفالت 
و راه اندازی ماشین آالت به پشتوانه تخصص و تجربه کارکنان مجموعه تاسیسات و 

عمران و اداره ماشین آالت در تعمیر و به روزرسانی تمام تجهیزات مکانیکی 
- توجه به استفاده بهینه از منابع با تعریف کاربری های جدید به اماکن تحت مدیریت 
بهسازی  پروژه  اجرای  با  شهرداری  درنهالستان  سالمت  جاده  )ایجاد  شهرداری 
وتسطیح معابر و آسفالت نهالستان و مناسب سازی برای بهره برداری از جاده سالمت 

دراستفاده از دوچرخه(
امالک  از  مترمربع  هزار  دراسترداد 42  شهرداری  دارایی های  و  منابع  حفظ  به  توجه   -

امامزاده سلطان سیدعباس ابن موسی ابن جعفر)ع(
- توجه به حفظ بانک امالک – جلوگیری از خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده اراضی 

تحت مالکیت شهرداری 
- رایزنی برای جذب اعتبارات و مدیریت بر دفن زباله ها با جانمایی برای ایجاد کارخانه 

جدید بازیافت زباله 
- برداشت اطالعات از وضعیت معابر شهری با تکیه بر نقشه GIS و اولویت بندی معابر 

به تفکیک نیازهای عمرانی هر منطقه 
- اهمیت سرمایه گذاری به عنوان یکی از اصول برنامه های مدیریتی با اختصاص جلسه 
یک روز در هفته در نشست با سرمایه گذاران و معرفی ظرفیت های سرمایه گذاری شهر
شهری،  تاسیسات  و  مبلمان  اماکن،  ضدعفونی  در  گسترده  خدمات  ارائه   -
ساختمان های اداری و... درکنترل و پیشگیری از کرونا تحت عنوان »حافظین سالمت »                                                                                                                   
هدف  با  پیشخوان  دفاتر  به  شهرسازی  و  نوسازی  عوارض  خدمات  سپاری  برون   -
کاهش مراجعت به شهرداری - تسریع در پاسخگویی به شهروندان - توسعه بستر 

خدماتی شهرداری 
- مشارکت در طرح مواسات و کمک مومنانه به اقشار آسیب پذیر شهری با اهدای 
کمک های نقدی – تولید و توزیع ماسک و مواد شوینده و ضدعفونی کننده دست و ...
و ده ها عنوان دیگر که به همت شهردار جوان و پرتالش شهر بجنورد نوید خدماتی را 
به شهروندان خوب و فهیم شهرمان می دهد که یقینا باعث ایجاد تغییرات اساسی در 
شهر خواهد شد.  به امید این که از بحران کرونا عبور کرده و با سالمت و شادی در کنار 

عزیزان تان بزودی از خدمات شهرداری بهره مند شوید.   

گذری بر مهم ترین دستاوردهای مدیریت شهری شهرداری، طی 9 ماه گذشته 

صبور  و  خوب  شهروندان  محضر  به  احترام  تقدیم  و  سالم  عرض  با 
بجنوردی که درایام غریبی که بیماری منحوس کرونا بیداد می کند، با 
همراهی فکورانه، صبری مثال زدنی و تالش بر حفظ 

روحیه شان با ما همراه بودند.
پزشـک  تولـد  سـالروز  شـهریور  اول  آسـتانه  در 
پزشـک(  )روز  سـینا  بوعلـی  ایرانـی  مقـام  عالـی 
محمـد  تولـد  سـالروز  شـهریور  چهـارم   و 
( بهانه ای اسـت  بن زکریای رازی )روز داروسـاز
محضـر  بـه  پزشـک  روز  تبریـک  ضمـن  تـا 
عزیزمـان؛  کشـور  پزشـکان  تمـام 
بویـژه کادردرمـان دراسـتان خراسـان 
شـمالی و شـهر عزیزمـان بجنـورد، 
سـپاس بیکران خود را به تمامی 
شـبکه  انـدرکاران  دسـت 

بهداشـت و درمـان اعـالم نماییـم ؛ چـرا کـه در مصـاف بـا بیمـاری کرونـا 
زحمات ایثارگرانه این عزیزان دو چندان شـد.  و براسـتی که  پزشـکان 
، پرستاران ازجان گذشته و فداکار و کادردرمان از کارشناسان  عالیقدر
تـا کارکنـان خدمـات و... ایـن روزها جهـاد اصلی را بر عهـده دارند، جهاد 
پایـداری سـالمت  بـه شـهروندان، حفـظ بهداشـت محیطـی،  خدمـت 
محقـق  عزیـزان  ایـن  توانمنـد  دسـت  بـه  همـه  و  همـه  کـه  جامعـه 
هسـتیم،  درسـوگ  عزیزانـی  دادن  دسـت  از  درغـم  اگرچـه  می شـود.  
بزرگانـی چـون پزشـک عالـی مقـام وحیـد یحیـوی و ... و خانواده هایـی 
کـه عزیـزی از دسـت رفتـه دارنـد، شـاید برخـی از مـا نیـز تجربـه دردنـاک 
ابتـال بـه ایـن بیمـاری منحـوس را داشـته باشـیم و شـرایط قرنطینـه و 
رکـود اقتصـادی ناشـی از آن کـه تبعـات منفـی بیشـماری را بـه زندگـی و 
معیشـت همـه مـا وارد آورده اسـت، تجربـه سـختی بـرای مـا باشـد... 
حتـی محدودیت هایـی کـه در مـراودات اجتماعـی داریم کـه نمی توانیم 
ماسـک  بـا  را  صورت هایمـان  و  بفشـاریم  را  هـم  دسـت  گرمـی  بـه 

آزاد را از مـا گرفتـه اسـت  پوشـانده ایم کـه لـذت یـک تنفـس درهـوای 
و خیلـی مسـائل ریـز و درشـت دیگـر را کـه ناشـی از وجـود بیمـاری قـرن 
درتمامی جوامع انسـانی اسـت تجربه کردیم و در حال تجربه هسـتیم.

اما یادمان نمی رود؛ 
و  شجاعی  دکتر  جناب  محترم  استاندار  از  را  مدیران مان  اراده   -

معاونان محترمشان 
- نماینده محترم ولی فقیه در استان حضرت آیت ا... یعقوبی 

- فرماندار گرانقدرمان جناب آقای عوض زاده
- مدیران محترم شبکه بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی 

همه و همه به عشق و تعلق خاطر به این استان، شهر و شهروندانش 
، تدوین راهبردهای بهداشتی و حفاظتی و...  با برگزاری جلسات مکرر
سعی کردند تا مقابله و پیشگیری از بیماری را به عنوان یک فرهنگ 
جدید اجتماعی برای همه آحاد جامعه نهادینه کنند.  و چه افتخاری 
باالتر از این که به عنوان خادمان شما درسنگر مدافعین سالمت و 

بهداشت و محافظان سالمت – اگرچه معتقدیم الفاظ مهم نیست، 
– چه با ضدعفونی شهر و  بلکه این نفس کار است که مهم است 
چه تالش مستمر بر خدمات شبانه روزی مان در خدمت تان هستیم 
تا به امید خداوند متعال از این گذار پرالتهاب روزهای کرونا هر چه 
سریع تر عبور کنیم و روزهایی پرامید و نشاط را آغاز کنیم. آنچه پیش 
بر  است  اجمالی  مروری  دارد  قرار  گرامی  مدیران  و  شهروندان  روی 
عملکرد شهرداری در فصول پر کار سال که امیدواریم رضایت خاطر 
توان و  ازتمامی  که  کند  ایجاد  را  اطمینان  این  و  آورده  را فراهم  شما 
ظرفیت مان برای ارتقای سطح کیفی خدمات و افزایش رفاه اجتماعی 
عزیز،  ایران  دولتمردان  تمامی  به  را  دولت  هفته    . می بریم  بهره 
محضر استاندار گرامی استان خراسان شمالی )جناب دکتر شجاعی 
گرانقدر شهرستان  ( و فرماندار محترم و مدیران  و معاونان ایشان 

بجنورد تبریک و تهنیت عرض می کنیم.
هادی زارعی – شهردار بجنورد

سخن شهردار به مناسبت عملکرد هفته دولت

لیست پروژه های  پیشنهادی شهرداری جهت افتتاح در هفته دولت

کل اعتبارات هزینه شده )میلیون ریال(عنوان طرح ردیف

500 ،34توسعه و نگهداری فضای سبز شهری پارک سردارشهید سلیمانی 1

990، 11توسعه و نگهداری فضای سبزشهری پارک الهیه2

000، 32بهبود عبورو مرورشهری )جدول گذاری –پیاده رو ( درمسیر دوچرخه پارک نهالستان 3

000، 30بهبود عبور و مرور شهری درمحله صادقیه 4

000، 22زیرسازی و آسفالت محله رودکی شهرک ولیعصر5

308 ، 22توسعه و نگهداری فضای سبز شهری پارک شهرک گلستان و خانه فرهنگ آن 6

500 ، 4بهسازی و تجهیز خانه فرهنگ ملکش 7

000، 2بهسازی معابر زیرسازی و اسفالت در محله دبیران ویالشهر8

000، 30تحول اداری و مدیریت عملکرد ساختمان اداری شهرداری منطقه دو 9

000، 15افتتاح پارک سردار سلیمانی درناظر آباد در30 هزار مترمربع10

000، 21 بهبود عبور ومرورشهری درمناطق کم برخوردار)ملکش – احمد آباد – تصفیه خانه – شهرک امام - ..(11

598، 225جمع کل 

مروری بر عملکرد شهرداری بجنورد به مناسبت هفته دولت

بازتاب نشست معتمدین شهرک گلستان  با شهردار بجنورد؛ 

افتتاح خانه فرهنگ شهرک گلستان 

 خراسان  شمالی 

ویژه شهرداری



مدیرعامل سازمان بازآفرینی شهرداری بجنورد با ذکر این که تولید کارخانه آسفالت شهرداری 
هم اکنون به 700 تن رسیده است، گفت: با حداکثر توان درحال تولید آسفالت هستیم.

به گزارش جام جم مهندس  هادیزاده با اشاره به این که ظرفیت تولید کارخانه تا 700 تن در 
روز هم می رسد، بیان کرد: این مقدارآسفالت خواهد توانست بالغ بر3 هزارمترمربع از سطح 
معابر را آسفالت کند. در ادامه افزود: هم اکنون با کمبود قیر مواجه هستیم که به دلیل 

شرایط حاکم بر جامعه و نوسانات قیمت موفق به جذب کمک های دولتی نشده ایم اما از 
محل منابع داخلی اقدام به خرید قیر کردیم.  

این مقام مسئول بیان داشت: در حال حاضر700 تن قیر خریداری شده که این میزان قیر 
با 4 برابر ظرفیت مصالح مخلوط و آسفالت مورد نیاز را تامین می کند.   مدیرعامل سازمان 
کردیم  سعی  مصالح  باالی  استاندارد  و  مرغوبیت  به  توجه  دلیل  به  کرد:  عنوان  بازآفرینی 

تامین  معابر  بهسازی  در  را  الزم  کیفیت  و  داشته  معطوف  استاندارد  تولید  بر  را  تمرکزمان 
کنیم.

شهر  سطح  معابر  در  کارخانه  آسفالت  تولیدات  تمام  اکنون  هم  افزود:  هادیزاده  مهندس  
و محالت کم برخوردار شهری هزینه می شود و شهروندان خوبمان یقین بدانند که از تمام 

ظرفیت مان برای ارائه خدمات بهره می بریم.

یکشنبه   2 شهریور   1399   شماره 5738

2
ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان خراسان شمالی

700 تن آسفالت  در بجنورد به مصارف شهری می رسد

اقتصادی
 اجتماعی

درآمدزایی با تولید پیله ابریشم 
در شهرداری بجنورد

ح  طر بجنورد  شهرداری  در  بار  اولین  برای 
نوغانداری اجرا می شود. 

اولین  از  بجنورد  شهردار  جام جم  گزارش  به 
شهرداری  در  ابریشم  پیله  تولید  سایت 
در  بار  اولین  برای  گفت:  و  داد  خبر  بجنورد 
باهدف   ابریشم  پیله  تولید  بجنورد  شهرداری 

افزایش درآمدزایی اجرا می شود.
اجرای  این که   به  اشاره  با  زارعی  مهندس   
ابریشم( )کرم  نوغانداری  ح  طر بزرگ ترین 

می شود  اجرا  بجنورد  شهرداری  توسط  استان 
گفت: با توجه به شعار سال »جهش تولید«از 
در  ح  طر این  رهبری  معظم  مقام  سوی   

شهرداری اجرا شد.
جعبه   26 را  ابریشم  کرم  جعبه های  تعداد  وی 
و  کرونا  شیوع  به  توجه  با  افزود:  و  برشمرد 
سازمان  درآمد  کاهش  و  پارک ها  تعطیلی 
و  اشتغالزایی  ایجاد  راستای  در  و  پارک ها 

ح صورت گرفت. افزایش درآمد این طر
ح  شهردار اظهار داشت :  مدت اجرای این طر
دو ماه است و با توجه به وجود درختان توت 
در سطح شهر و داشتن فضایی برای پرورش 
به  شهرداری  بحران  سوله  از  ابریشم  کرم 
ح استفاده  صورت موقت  برای اجرای این طر

کردیم.
با  ح  طر این  این که   بیان  با  زارعی  مهندس 
کمترین هزینه اجرایی شده است خاطرنشان 
به  پیله  این  از  بهره برداری  با  می توانیم   کرد: 
 4 از  بیش  تومانی  هزار   7 جعبه  هر  تعداد 

میلیون درآمدزایی داشته باشیم.

خبر

، پرستاران و کادر محترم درمان بیمارستان امام  حسن )ع( بجنورد، تالش های ایثارگرانه شما در کنترل و درمان بیماری کرونا و نجات جان  پزشکان عالیقدر
عزیزان مان را مدیون  تالش های شما هستیم. ایثار واقعی امروز در جبهه بهداشت و سالمت متجلی است . قدردان زحمات شما هستیم .

شهرداری و شورای اسالمی شهر بجنورد

مالکیت  با  اراضی  استرداد  از  بجنورد  شهردار 
شده  واقع  معصوم زاده  پیرامون  در  که  شهرداری 
است خبرداد و گفت: مالکیت شهرداری در42 هزار 
ورود  با  و  است  شده  محرز  اراضی  این  از  مترمربع 
حقوقی   امور  و  عملکرد  مدیریت  دفتر  مدیرکل 
فرایند  پرونده،  به  شمالی  خراسان  استانداری 
نفع  به  رای  صدور  و  نتیجه  حصول  تا  پیگیری 

شهرداری انجام شد.

از  تقدیر  ضمن  زارعی  مهندس  جام جم  گزارش  به 
رسیدگی  چرخه  در  مدیران  پیگیری های  و  زحمات 
به پرونده اعالم داشت: ارزش این اراضی که بالغ بر 
2 هزار و 500 میلیارد ریال برآورد می شود، دریک دوره 
بهره برداری  نحوه  و  مالکیت  مورد  در  ساله  چند 
ازآن مورد اختالف شهرداری و یکی از ادارات کل به 
با  مکاتبه ای  ناگزیر  که  بود  شده  کشیده  اختالف 
معاونت حقوقی ریاست جمهوری انجام شد تا در 

نهایت رای به نفع شهرداری ابالغ شد. 
مالکیت  شهرداری ها،  قوانین  در  شهردار  گفته  به 
این اراضی از مصادیق گورستان های متروکه بوده 
شهرداری ها  به  قوانین  در  آن  مالکیت  صراحتا  که 
مورد  رای  این  درتفسیر  اما  است  واگذارشده 
گفت:  زارعی  مهندس  بود.   آمده  پیش  اختالف 
بر امالک  را  در بدو ورودم به شهرداری تمرکز مان 
در  آن  ماحصل  که  دادیم  قرار  بالتکلیف  اراضی  و 

اولین گام استرداد این اراضی بود.  شهردار بجنورد 
نوید داد درآینده ای نزدیک بخش دیگری از اراضی 
گرفته  قرار  پیگیری  مورد  نیز  شهرداری  بالتکلیف 
شهروندان  اطالع  به  نتیجه  حصول  صورت  در  که 
از امالک  زارعی محافظت  خواهد رسید.  مهندس 
که  دانست  شهرداری  وظیفه  را  شهری  اراضی  و 
جزو اموال عمومی محسوب شده و برای توسعه 

شهری می تواند مورد استفاده قرار بگیرد.

مالکیت قطعی شهرداری در42 هزار مترمربع از اراضی پیرامون  محله معصوم زاده 

همه  برای  متوازن  فرصت  ایجاد  و  اجتماعی  خدمات  ارتقای  انگیزه  با  شهرداربجنورد 
شهروندان دربهره مندی از امکانات شهرداری، دراقدامی دیگرثابت کرد اراده شهرداری برای 

ایجاد خدمات نوین و بروز با تکیه بر دنیای الکترونیک خلل ناپذیر است .
به گزارش جام جم مهندس زارعی با توضیح این که ) GIS( یعنی تصاویر ماهواره ای که این 
امکان را فراهم می کند که وضعیت آسفالت مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته و با برآورد 
نیاز معابر در اولویت برنامه های عمرانی شهرداری قرار بگیرد، بیان داشت: تاکنون برداشت 
عمران  کارشناسان  اکیپ های  توسط  شهری  معابر  از  مترمربع  میلیون   5 در  اطالعات 
شهرداری انجام شده و مورد ارزیابی قرار گرفته است که معابر را دروضعیت خرابی فراگیر، 

علت خرابی، مقایسه با وضعیت استاندارد و برآورد میزان خسارت رتبه بندی می کند.

افزار  درنرم  تفصیلی  ح  طر بر  منطبق  معابر  وضعیت  شرایط  این  با  گفت:   شهرداردرادامه 
) GIS( پیاده سازی می شود و به تفکیک مراحل ارزیابی کارشناسی درردیف جدول اولویت 
بندی قرار می گیرد. به گفته مهندس زارعی این اقدام می تواند تکمیل کننده شناسنامه 

معابرباشد که سیستم مدیریت بروضعیت آسفالت را معرفی می کند.
دارند  که  وضعیتی  به  بسته  معابر  برای  شهرداری  عمرانی  خدمات  سطوح  شهردارافزود: 
درقالب نیاز به  لکه گیری، نیاز به روکش آسفالت، نیاز به زیرسازی و معابرخاکی و وضعیت 
مناسب تقسیم بندی می شود تا براساس سطوح ترافیکی شهر، میزان دسترسی ها و تراکم 

جمعیت منطقه درجدول اولویت بندی شود. 
که  باشد  خدماتی  متوازن  توسعه  تحقق  می تواند  اقدام  این  زارعی  مهندس  گفته  به 

معابر وضعیت  شهرداری  الکترونیکی  خدمت  دراین  زیرا  دارند  امید  آن  به   شهروندان 
  تعیین کننده سطوح خدمات است .

شهرداری بجنورد:
شهرداری  بجنورد، پیشگام استان در استفاده از خدمات الکترونیک 

) GIS( دربرآورد کارشناسی وضعیت معابر شهر استفاده از

پیشنهاد  به  آباد  ناظر  محله  هکتاری  سه  پارک 
مهندس  استقبال  با  و  استان  فقیه  ولی  نماینده 
زارعی، شهردار بجنورد به نام سردار رشید سپهبد 

شهید حاج قاسم سلیمانی نام گرفت.
به گزارش جام جم  آیت اله یعقوبی، نماینده ولی فقیه 
از  : یکی  امام جمعه محترم شهرستان  و  در استان 
و بدیع شهرداری  زیبا  اتفاقات خوشایند و حرکت 
محترم  شورای  پشتیبانی  و  درحمایت  بجنورد 
کم  مراکز  به  توجه  است،  داده  خ  ر شهر  اسالمی 
شهرداری  که  متشکریم  بسیار  و  است  برخوردار 

برای بهره مندی تمام شهروندان از حق شهروندی 
برخوردار  کم  مناطق  به  را  اقداماتش   ، عادالنه 

معطوف داشته است.
  حجت االسالم جعفری، ریاست محترم دادگستری 
پارک  پروژه ساخت  از  بازدید  شهرستان درحاشیه 
در محله ناظر آباد : تالش مجموعه شورای اسالمی 
و شهرداری در توجه به مناطق کم برخوردار و ارائه 
خدمت بی منت به شهروندان قابل تقدیر است و 
ان شااله بزودی شاهد بهره برداری این پروژه زیبا و 

مردمی باشیم.

شهر  اسالمی  شورای  رئیس  محمدی،  مهندس    
مراجعه  ناظرآباد،  در  جهادی  پروژه  آغاز  از  بعد   :
پرشور اهالی به شورای اسالمی شهر برای پیگیری 
فرایند کار و ارائه پیشنهاد تغییرنام محله نشان از 
دراین  شهرداری  همت  به  که  است  بخشی  امید 

خ داده است. منطقه کم برخوردار از خدمات ر
شهری  خدمات  معاون   ، خاکشور مهندس 
به  کهنسال  درخت  اصله   40 کاشت  شهرداری: 
با  آباد  ناظر  هکتاری  سه  پارک  در  روتبال  روش 

هدف تسریع در فضاسازی محیطی .

بازدید مدیران ارشد استان از پروژه جهادی شهرداری درمحله ناظر آباد بجنورد

  اجرای پروژه بهسازی معابر درشهرک گلستان
  اجرای پروژه بهسازی معابر در شهرک ولی عصر )زیرسازی – آسفالت خیابان های رودکی – قائم و ...(  

برخوردار  کم  و...)ازمحالت  ملکش   – خانه  تصفیه   – صادقیه  محله  در  معابر  بهسازی  پروژه  اجرای    
شهری ( ازمحل اعتبارات بازآفرینی  شهری

ح    اجرای پروژه بهسازی معابر و احداث پارک محله در ناظر آباد )ازمحالت کم برخوردار پایلوت اجرای طر
) توزیع عادالنه خدمات و توانمندسازی محالت حواشی شهر

  موج تراشی و زیرسازی معابر در سطح شهر
  مرمت و لکه گیری معابر در سطح شهر

زیبای  و  جنگلی  پارک  در  آسفالت  برای  سازی  آماده  و  معابر  تسطیح  با  عمرانی  خدمات  دو  فاز  اجرای    
الهیه 

اجرای  و  تولیدی  مصالح  تن   700 روزانه  ظرفیت  با  آسفالت  کارخانه  تولیدات  حجم  افزایش  به  توجه    
بهسازی معابر در ظرفیت روزانه 13000 مترمربع

مهم ترین سرفصل پروژه های عمرانی در سازمان عمران و بازآفرینی شهری 

سرمایه گذاری  در  مشارکت  متعدد  نامه های  تفاهم  عقد    
و  اقتصادی  تفریحی،  گردشگری،  تولیدی،  فضاهای  ایجاد  برای 

رفاهی 
گذار با هدف    برگزاری جلسات متعدد برای جذب سرمایه 

افزایش ظرفیت پارکینگ های شهر 
هدف  با  سرمایه گذاری  در  مشارکت  قرادادهای  تنظیم    

ایجاد ظرفیت های درآمدزایی در تحقق جذب درآمدهای پایدار
و  سـرمایه گذاری  در  مشـارکت  بسـته های  تدویـن   
ظرفیـت بـه  شـهر  در  سـرمایه گذاری  فرصت هـای   دفترچه هـای 

 20 عنوان
نشست توجیهی با مدیران، راهکار جذب سرمایه

 بازدید از مجتمع طالی سفید.

گزیده عملکرد اداره سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی:

تسطیح معابر در پارک الهیهمرمت و لکه گیری معابرموج تراشی و زیر سازی معابر در سطح شهر

بازدید از مجتمع طالی سفید

اجرای پروژه احداث پارک ناظر آباداجرای پروژه بهسازی معابر در شهرک گلستاناجرای پروژه بهسازی معابر در شهرک فرهنگیان

نشست توجیهی با مدیران، راهکار جذب سرمایه



برگزاری زیارت عاشورا در شهرداری بجنورد 
از  بجنــورد  نمازشــهرداری  اقامــه  ســتاد  مســئول 
برگــزاری مراســم زیــارت عاشــورا همزمــان بــا آغــاز 

دهــه محــرم خبــرداد.

بــه گــزارش جام جــم پورحیــدری گفــت: بــا دریافــت 
دســتورالعمل نحــوه برگــزاری مراســم بــا رعایــت 
پروتکل هــای بهداشــتی،  درنمازخانــه شــهرداری 

اســتفاده  الــزام  گــذاری،   فاصلــه  تعییــن  ضمــن 
قــرار  تاکیــد  مــورد  نیــز  همــکاران  بــه  ماســک  از 

می گیــرد.

ــورا قــرار اســت از شــنبه یکــم  ــارت عاش مراســم زی
نمازخانــه  محــل  در  روز   10 مــدت  بــه  شــهریور 

شــود. برگــزار  شــهرداری 

یکشنبه  2 شهریور  1399   شماره 5738

3
ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان خراسان شمالی

اجتماعی

کارکـرد  بـا  کانکـس  تحویـل3 
بجنـورد  شـهرداری  بـه  فرهنگـی 

طـی مکاتبـه ای از اسـتانداری خراسـان شـمالی 
و پیـرو تـالش و پیگیری هـای مهنـدس زارعـی ؛ 
شـهردار بجنـورد بـرای توانمنـد سـازی محـالت 
کم برخوردار شهری،  15 مرداد  99 سه کانکس 
مجهـز ازمحـل بازآفرینـی شـهری خریـداری و بـه 

شـهرداری تحویـل شـد.
ضمـن  مطلـب  ایـن  اعـالم  بـا  زارعـی  مهنـدس 
از دغدغـه اسـتاندارمحترم جنـاب دکتـر  تقدیـر 
نتیجـه  حصـول  تـا  پیگیـری  بـرای  شـجاعی 
پیشـنهادات و درخواسـت های شـهرداری های 
ازایـن  اسـت  قـرار  کـرد:  عنـوان  اسـتان  
کانکس هـا بـه منظور ایجاد فضاهـای اجتماعی 
اسـتفاده  برخـوردار  کـم  درمحـالت  فرهنگـی  و 

. کنیـم
محـالت،   فرهنـگ  خانـه  افـزود:  شـهردار 
کـه  اسـت  کارکردهایـی  ازجملـه  و...  کتابخانـه 

کـرد.  تعریـف  فضاهـا  ایـن  بـرای  می تـوان 
درنظرداریـم  اول  درگام  داد:  شـهردارادامه 
کـوی  درجوادیـه  ازجملـه  شـهری  محلـه  درسـه 
نیایـش،   پـارک  جنـب  باقرخـان  امام هـادی،  
آیـت ا... بجنـوردی کـه قبـال  صادقیـه درخیابـان 
ظرفیت سنجی شده و به عنوان نقاط مناسب 
ایـن منظـور درنظرگرفتـه شـده  بـرای  محلـه ای 
فرهنـگ  خانـه  انـدازی  راه  بـه  نسـبت  بودنـد،  
امیـدواری  ابـراز  زارعـی  مهنـدس  کنیـم.  اقـدام 
فرهنگـی  و  اجتماعـی  اقدامـات  انجـام  بـا  کـرد 
برخوردارشـهری  کـم  مناطـق  بویـژه  محـالت  در 
درراسـتای توسـعه متوازن فرهنگی و اجتماعی 
کـرده  دریافـت  مناسـبی  بازخوردهـای  شـهر 
و  رفاهـی  خدمـات  عادالنـه  توزیـع  درتحقـق  تـا 
دریافـت  بـه  نیازمحـالت  کـه  آنگونـه  اجتماعـی 

شـود. اقـدام  اسـت،  خدمـات 

خبر

، روز بزرگداشت دانشمند نامی ، محمد بن زکریای رازی و روز دارو ساز ی را تبریک می گوییم  پنجم شهریور

شهرداری و شورای اسالمی شهر بجنورد

 اجرای جشنواره خانه زیبا 
مجـازی  فضـای  در  تفریحـی  و  سـرگرمی  برنامه هـای  اجـرای    
)متعاقب تعطیلی تمام اماکن فرهنگی شهر در پی شیوع کرونا( 

  چاپ و نصب بیش از 200 عنوان مطالب آموزشـی و بهداشـتی 

در آشـنایی شـهروندان بـا بیمـاری کرونایـی و راه هـای پیشـگیری از 
آن

  توجـه بـه ظرفیـت کانال هـای مجـازی در برگـزاری مراسـم اعیـاد 
و جشن های ملی و مذهبی 

  مولـودی خوانـی و نورافشـانی در اعیـاد بـا حضـور در محالت مختلف 
که با هدف ترویج شادی و نشاط در محالت شهر انجام می شود.

  جانمایـی چندیـن کانکـس در محـالت کـم برخوردارشـهری و 
تجهیز آن برای تبدیل خانه فرهنگ محالت

  احداث و راه اندازی خانه فرهنگ شهرک گلستان
و  محـرم   ایـام  فرارسـیدن   مناسـبت  بـه  شـهر  فضاسـازی    

برگزاری  زیارت عاشورا در شهرداری بجنورد 
 نصب کتیبه ویژه محرم در بخش سازمان فرهنگی

گزیده ای از عملکرد سازمان فرهنگی، اجتماعی شهرداری

در جشـنواره شـهر زیبـا کـه در اولیـن اقـدام، خانـه زیبـا را 
به چالش شـهروندان گذاشـته، قرار اسـت  طی مدت 10 
روز آتی از تاریخ شـروع جشـنواره،  تصاویری از نماسـازی 
و اسـتفاده از عناصـر بومـی در طراحـی خانه هـا بـه ایـن 

جشـنواره ارسـال و بـه مرحلـه داوری گذاشـته شـود.
قائـم  تاشـلو،  تیمـور  مهنـدس  جام جـم  گـزارش  بـه 
بـا حفـظ  کـه  مقـام جشـنواره خانـه زیبـا درایـن مراسـم 
از  اسـتفاده  بـود،   برگـزار شـده  اجتماعـی  فاصله گـذاری 

هنـری  آثـار  انعـکاس  و  آنـان  خـالق  روحیـه  و  جوانـان 
در خلـق فضاسـازی منـازل را از اهـداف ایـن جشـنواره 
طراحـی  شـاهد  ادامـه  در  امیدواریـم  گفـت:  و  بـرد  نـام 
ساختمان هایی با تکیه بر اقلیم منطقه،  آداب و رسوم 

و فرهنـگ شـهر باشـیم.  وی در واحد هـای صنفـی نیـز 
بیان داشـت : اگر نماسـازی در سـر در و ویترین زیبا اجرا 
شـده باشـد می توانـد قابلیـت ارسـال تصاویـر و شـرکت 
در مسـابقه ایـن جشـنواره را داشـته باشـد. مهنـدس 
اولویت هـای  از  را  هـدف  سـه  بجنـورد  شـهردار  زارعـی 
نشـاط  و  شـور  ایجـاد  گفـت:  و  برشـمرد  جشـنواره 
اجتماعـی در شـرایط بحـران کرونا که الزمـه ارتقای روحیه 
شـهروندان اسـت،  بـروز اسـتعدادهای برتـر درطراحـی 
کـه تاکنـون فرصـت بـروز نیافتـه انـد و حـس مشـارکت 
دنبـال  بـه  کـه  اسـت  اهدافـی  مهم تریـن  از  اجتماعـی 

آنهـا هسـتیم. تحقـق 
مهنـدس زارعـی افـزود: طراحـی درنماسـازی کـه بایـد تابع 
فرم وشـکل – معنا و مفهوم – عملکرد زیبایی داشـته 
باشـد در داوری هـا جـزو مولفه هایـی اسـت کـه مـد نظـر 
قرار خواهد گرفت و امیدواریم این اتفاق که برای اولین 
بـار در بجنـورد شـکل گرفتـه اسـت به همـت خبرنگاران 
کـه  باشـد  داشـته  ای  رسـانه  گسـترده  بازتـاب  محتـرم 

بتوانیـم بـا جلـب توجـه خروجـی مـورد نظـر را در تحقـق 
اهـداف جشـنواره محقـق کنیـم.

 شـهردار در ادامه بیان داشـت: حضور بزرگان و اسـاتید 
حـوزه معمـاری و گرافیـک در جمع داوران جشـنواره ما را 
به اجرای با کیفیت آن امیدوار می کند و مایه خرسندی 
ایـن جمـع شـاهد حضـور پیشکسـوتان  کـه در  اسـت 
مدیـران  از  ادامـه  در  وی  هسـتیم.   معمـاری  و  عمـران 
شـهرداری در حمایـت از ایـن رخـداد مهـم تقدیـر کـرد و 
گفـت: همـه بایـد درکنارهـم بـرای دغدغه هـای مشـترک 
کـه در توسـعه شـهرداریم همـکاری و مشـارکت داشـته 
باشـیم. درادامـه اعضـای حاضر و مسـئول در جشـنواره 
احـکام خـود را دریافـت کـرده و تمبـر یـادگاری جشـنواره 
بـه امضـای مسـئولین رسـید. قـرار اسـت جشـنواره 27 
مـرداد لغایـت 20 شـهریور نسـبت بـه جمـع آوری آثـار و 
تصاویراز نماهای خانه های تازه بازسـازی شـده یا نوسـاز 
اقـدام و سـپس مرحلـه داوری آن بـا معرفـی برترین هـا 

برگـزار شـود.

آغاز به کار اولین دبیرخانه جشنواره شهر زیبا در بجنورد 

گلسـتان شـهربجنورد  امـام رضـا)ع( خانـه فرهنـگ  بـا میـالد  همزمـان 
افتتـاح شـد تـا خدمتـی دیگـراز شـهرداری به اهالی سـاکن دراین شـهرک 

اهـدا شـده باشـد.
بـه گـزارش جام جـم طـی مراسـمی،  12 تیـر 99 بـا حضـور جمعـی از اعضـای 
شـورای اسـالمی شـهر بجنـورد،  معتمدیـن شـهرک گلسـتان و مدیـران 

شـهرداری خانـه فرهنـگ گلسـتان شـهر افتتـاح شـد .
شـهردار بجنورد درحاشـیه این مراسـم برتداوم ارائه خدمات در شـهرک 
ولـی عصـر و گلسـتان شـهر و خدمـات درمحـالت کـم برخـوردار شـهری 
تاکیـد ورزیـد و گفـت: بـه شـرط مشـارکت شـهروندان درهـر منطقـه قول 
می دهم شهرداری هم سهم مشارکتش را  به میزان دوبرابر اعتبارجمع 

شـده درهمـان منطقـه هزینه کند.
گلسـتان  شـهرک  ویـژه  حسـاب  داشـت:  بیـان  زارعـی  مهندس هـادی 
درمنطقه یک شهرداری  افتتاح شده است و درصورت مشارکت اهالی 
برای پرداخت عوارض،  یقین بدانید که عوارض پرداختی شما درهمین 
شـهرک و بـا دو برابـر مبلـغ کـه سـهم مشـارکت شـهرداری خواهـد بـود،  
صـرف بهسـازی معابـر ورسـیدگی بـه نیازهـای شـهرک گلسـتان خواهـد 
شـورای  همراهـی  و  حمایـت  از  تشـکر  ضمـن  بجنـورد  شـهردار  شـد.  
مدیریـت  نیـاز  امـروز  کـرد:  عنـوان  شـهری  ازمدیریـت  شـهر  اسـالمی 
شـهری بـه جلب مشـارکت های شـهروندان اسـت و معتقدیم اگـر اراده 
شـهروندان بـه مشـارکت جلـب شـود می توانیـم کارهـای بزرگـی  انجـام 

دهیم. درادامه این مراسـم،  با حضورجمعی از شـهروندان نشسـتی در 
خانه فرهنگ شهرک گلستان برگزار شد و مهندس رضایی مدیرناحیه 
گلسـتان شـهر، گزارشـی از خدمـات انجـام  شـده دراین منطقه ارائـه داد.

و  راه  کل  اداره  اعتبـاراز  جـذب  درصـورت  کـرد:  تاکیـد  زارعـی  مهنـدس 
خدمـات  صـرف  گلسـتان  شـهرک  در  مبالـغ  همـان  عینـا  شهرسـازی،  

شـد. خواهـد  شـهری  و  عمرانـی 
طـی روزهـای جـاری نیـز مجموعـه ای از خدمـات شـهری ازجملـه نظافـت،  
رفـت و روب،  شستشـو و علـف زنـی و بهسـازی مبادی ورودی شـهرک و 
فضاهای سبز درگلستان شهر با نظارت دکتر مقدمی مدیرمنطقه یک 

شـهرداری انجام شـده است.

گزیده ای از عملکرد معاونت خدمات 
شهری شهرداری 

نظافتــی  و  خدماتــی  اکیپ هــای  حضــور  بــا  درمحــالت  آن  ارائــه  و  خدمــات  تجمیــع    
)هرهفته یک محله(

  نظافــت و ضدعفونــی باکس هــای زبالــه،  ماشــین آالت،  مبلمــان و تاسیســات شــهری 
و .... به صورت مستمر و هر روزه

  نصب تجهیزات بهداشتی و راه اندازی سیستم تصفیه خانه در کشتارگاه صنعتی 
پروتکل هــای  اجــرای  و  ســاختمانی  تخلفــات  بــر  نظــارت  اجــرای  و  معبــر  ســد  رفــع    

نصب تاسیسات نوری و نور پردازی - پارک محالت باقرخانبهداشتی در سطح کارگران ساختمان. رفع سد معبر

بازتاب نشست معتمدین شهرک گلستان با شهردار بجنورد؛ 

افتتاح خانه فرهنگ شهرک گلستان 

الیروبی کانالها 1الیروبی مسیل ها- کال خندق نظافت گروهی در شهرک گلستاننصب آبنما در پارک آزادی
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اال یــــا ایها الســـــــــاقی! برون بر حسرت دل ها      
کــه جامت حل نماید یکسره اسرار مشــکل ها

بــــــه مــــی بـــــــر بند راه عقل را از خانقاه دل 
امام خمینی - ره    کــــه این دارالجنون هرگز نباشد جــاى عاقل ها

آنگاه که رنج بیماری قرار از آدمی ربوده است، این دم مسیحایی پزشک است که با معجون مرهم طبیبان سالمت را به آدمی بازمی گرداند. و امسال که 
در جبهه جنگ با کرونا پزشکان و درمانگران خوبمان به اسلحه ایمان و امید به بهبودی و عشق به همنوع پای در راه گذاشته و خود را وقف انسانیت 
کرده اند، روز اول شهریور نه روز پزشک و روز پنجم شهریور نه روز داروساز که تمامی روزها و دقایق سال 9931 روز شما پزشکان عالیقدر و بلند مرتبه 

شهرداری و شورای اسالمی شهر بجنورداست .  روزتان گرامی و جان عزیزتان از گزند بیماری دور باد .

  اجرای پروژه هدایت آب های سطحی 
  اجرای پروژه جدول گذاری و جوی کشی و ...

ویژه  معابر  سازی  مناسب  پروژه  اجرای    
افراد کم توان و معلول

  پروژه اجرای بهسازی خیابان امام خمینی )ره( 

  اجرای پروژه لکه گیری معابر به اعتبار یک 
میلیارد و 200 میلیون تومان

  توسعه پارک ها و فضای سبز شهری 
  نظارت برسد معبر و تخلفات ساختمانی

 نخاله برداری جوادیه

 الیروبی کانال های جوادیه 
 شستشوی معابر

 پاکسازی مسیل خندق فرودگاه
 نظافت باقرخان

 نخاله برداری از محالت

وجدول  معابر  روسازی  پیاده  پروژه  اجرای    
گذاری 

  اجرای پروژه لکه گیری معابر و مرمت 
کانال  و  آب های سطحی  اجرای پروژه هدایت    

کشی معابر
  تعمیر و مرمت خانه فرهنگ ملکش 

  اجرای فاز دو بهسازی پارک الهیه 
تصفیه  و  صادقیه  در  عمرانی  خدمات  ارائه    
متوازن  توسعه  راستای  )در   ... و  ملکش  و  خانه 

) خدمات شهرداری درمحالت کم برخوردار
  الیروبی قنات ها و چاه های تحت مدیریت منطقه

  بهسازی پارک خطی آسایش و...

 شستشوب ماشین آالت، مکانیزه
 شستشوب خیابان ها

 نظافت معابر
 نظافت کانال ها 

 نظافت اراضی رها شده 
سم پاشی معدن زباله

شتشوی ماشین آالت مکانیزهنخاله برداری جوادیه شستشوی خیابان هاالیروبی کانال های جوادیه نظافت معابرشستشوی معابر

سم پاشی معدن زبالهنخاله برداری از محالت

گزیده عملکرد سازمان سیما و منظر شهری
سردار  پارک  تکمیل  و  سبز  فضای  احداث   
 30 مساحت  به  آباد  ناظر  در  سلیمانی  شهید 

هزارمترمربع 
احداث  و  نهالستان  تولید  ظرفیت  به  توجه    

جاده سالمت در نهالستان بجنورد 
  توجه به فضای پارک ها در ضدعفونی مستمر 
اعمال  و  ورزشی  ست های  بازی،  وسایل 
دوم  موج  پی  در  بوستان ها  به  تردد  محدودیت 

ع کرونا  شیو
و  نگهداری  و  حفظ  متعدد  پروژه های  اجرای    

توسعه فضاهای سبز شهری 
)به  ابریشم  کرم  پرورش  و  تولید  ح  طر اجرای    
عنوان اولین تجربه درآمدزایی سازمان با تکیه بر 
)مدظله  رهبری  معظم  مقام  منویات  تحقق  
با   ) تولید«  جهش   «  1399 سال  درشعار  العالی( 
ایجاد  در  سازمانی   توان  توسعه  و  تقویت  هدف 

منابع جدید درآمدزایی
کلنگ زنی پارک سردار سلیمانی در ناظرآباد

پروژه نوغانداری شهرداری
نهالستان، جاده سازی معابر

نهالستان، جاده سازی معابرپروژه نوغانداری شهرداریکلنگ زنی  پارک سردار سلیمانی در ناظر آباد

تش نشانی   گزیده عملکرد سازمان آ
و خدمات ایمنی شهرداری 

  رونمایی از شناسنامه ایمنی برای تمام امالک 
)تجاری و مسکونی( و اعالم به مالکان برای  شهر
ایمنی ساختمان ها طی سرفصل های  رفع عیوب 

اعالمی سازمان آتش نشانی 
حادثه   110 مهار  در  سازمان  ماموران  شرکت    
)بویژه  آتش سوزی و امداد و نجات در سطح شهر
مراتع،  سوزی  آتش  حریق  اطفای  بر  مدیریت 

اراضی رها شده و ....(

از  حمایت  دربحث   1399 سال  شعار  تحقق    
لباس  دست   120 تولید  و  داخلی  تولیدات 
به  جهانی  باالی  استانداردهای  با  ضدحریق 

قیمت یک دهم تولید خارجی
- برگزاری  مانور تخصصی امداد و نجات

 تولید لباس ضد حریق با استانداردهای جهانی
 مراسم رونمایی از لباس های آتش نشانی

 قدردانی مسئوالن از مجموعه سازمان آتش نشانی
تش نشانی قدردانی مسئوالن از مجموعه سازمان آ تش نشانیتولید لباس ضد حریق با استاندارهای جهانیبرگزاری مانور تخصصی امداد و نجات مراسم رونمایی از لباس های آ

    گزیده عملکرد اداره کنترل ترافیک و 
هماهنگی حمل و نقل شهرداری بجنورد 

 ایجاد مرکز کنترل ترافیک بجنورد 
 ایمن سازی معابر با نصب عالئم ترافیکی درشهر
با  شهرداری  بحران  ستاد  جلسه  برگزاری   

محوریت ایجاد مرکز کنترل ترافیک
خیابان  طول  در  ترافیکی  تجهیزات  نصب   

طالقانی
نصب تجهیزات ترافیکی، خیابان طالقانی

 تعویض سرعت گیرخیابان ها
 نصب گل میخ 

 تجدید رنگ آمیزی ترافیکی شهر

تعویض سرعت گیر خیابان ها تجدید رنگ آمیزی ترافیکی شهرنصب گل میخنصب تجهیزات ترافیکی، خیابا ن طالقانی

نظافت اراضی رهاشده نظافت کانال ها نظافت محله باقرخانپاکسازی مسیل خندق فرودگاه

گزیده پروژه های مدیریت منطقه 2  گزیده پروژه های مدیریت منطقه یک


