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ح کرد؛ شهردار بجنورد مطر
سه اولویت مدیریتی ؛ سرفصل فعالیت های شهرداری

خراسان  شمالی 

پرتاژ شهرداری  ر

بجنورد

شهرداری بجنورد از زمان شیوع کرونا در سنگر مدافعان 
سالمت جامعه اقدامات گسترده ای را به انجام رسانده 

است: 
-  مشارکت در شستشو و ضدعفونی گسترده شهر طی 

28 مرحله
و  شوینده  مواد  دستکش،  ماسک،  توزیع  و  تهیه    -
... با ظرفیتی بالغ بر 20 هزار بسته و توزیع بین کارکنان 
شهرداری، اقشار آسیب پذیر در محالت کم برخوردار و 

شهروندان 

-  مشارکت شورای اسالمی و شهرداری در طرح مومنانه 
مواسات با اعتباری 

ارزاق  ریال و خرید و توزیع 5000 بسته  بر 2 میلیارد  بالغ 
عمومی بین اقشار آسیب دیده از کرونا

-  تهیه ارزاق عمومی در3 مرحله و توزیع بین خانواده زباله 
گردها

-  اجرای طرح بخشودگی مال االجاره 2 ماه تمام بوفه ها، 
اماکن  تعطیلی  و  بیلبوردها  و  تجاری  اماکن  غرفه ها، 
تحت  اجتماعات  سالن  و  ورزشی  هنری،  آموزشی، 

مدیریت شهرداری 
-  اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی در ناوگان حمل 

ونقل و طرح محدودیت تردد به بوستان های شهر 
-  اجرای طرح حمایتی از ناوگان حمل ونقل به عنوان 
مشاغل آسیب دیده از کرونا و تصویب شورای اسالمی 
صدور  محاسبه  و  درصدی   100 عوارض  بخشودگی  با 
مجوزها به نرخ سال گذشته در ناوگان عمومی حمل و 

نقل شهری

و  کارکنان  تردد  ثبت  هوشمند  دستگاه های  نصب    -
دستگاه ضدعفونی در تمامی سازمان های شهرداری 

از ایثار همکاران سازمان  -  فعالیت بی دریغ و سرشار 
مخاطرات  برابر  در  صبر  و  نجابت  نهایت  در  آرامستان 
اتفاقات  از  ناشی  روان  و  جسم  سالمت  کننده  تهدید 

ناخوشایند درگذشت بیماران کرونایی.

یت شهری بجنورد با کرونا با شعار »پیشگیری ،  اولویت بر درمان« مبارزه مدیر

مصوبات اجرایی ستاد بحران شهرداری؛

ستاد بحران شهرداری بجنورد، در آماده باش

کرونا در کمین است ویروس 
ین جا برای خانواده های مان است خانه امن تر
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سوت قطار عمرانی  به صدا 
در آمد

 اقدامات سازمان پسماند 
استان و پسماند شهرداری

تاکید  با  شهرداری  عمرانی  قطار  سوت 
و  یکسان سازی  شعار  با  زارعی  مهندس 
توزیع عادالنه خدمات در مناطق کم برخوردار شهری به 
به  امیدی  دیگر  که  محالتی  ساکنان  تا  درآمده  صدا 
که  اقبالشان نداشتند، طعم خوش خدماتی را بچشند 

سال ها از آن بی بهره بودند.

پسماند  سازمان  مدیرعامل  عظیمی،  مهندس 
سازمان  مدیرعامل  بابایی،  مهندس  و  استان 
ذیل  شرح  به  را  نهاد  دو  این  عملکرد  شهرداری  پسماند 

اعالم کردند: 
انبار  با ظرفیتی بالغ بر 50  انبارهای ضایعاتی شهر  -  پلمب 

به دلیل کاهش خطرات شیوع بیماری 

با شعار یکسان سازی و توزیع عادالنه 
؛ خدمات  در مناطق کم برخوردار

مدیرعامل سازمان پسماند استان 
 و شهرداری اعالم کردند؛

کارنامه یک ساله فعالیت  
شهـــردار بجنورد

 سازمان حمل و نقل عمومی بار و مسافر 
یل  رونق و توسعه بجنورد،  روی  ر

ارتقای مشارکت و نشاط عمومی 
به صورت مجازی با وجود کرونا

ح جهادی خدما ت شهری   اجرای طر
به شهرک ولیعصر

سرپرست سازمان حمل و نقل عمومی بار و 
مسافر اعالم کرد؛

مدیرعامل سازمان فرهنگی اجتماعی 
شهرداری تشریح کرد؛

معاونت خدمات شهری شهرداری خبر داد؛
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احداث پارک 30 هزار متری در ناظر آباد با نام 
»شهید قاسم سلیمانی«

جلسه ستاد بحران شهرداری بجنورد با سرفصل عملیات آمادگی در زمستان گذشته 
درشهرداری برگزار شد.

به گزارش جام جم دراین جلسه مهندس زارعی برضرورت آماده باش تمام تجهیزات، 
ماشین آالت و اعضای ستاد برای مقابله با بحران های احتمالی درفصول سرد تاکید 
کرد. مهندس زارعی گفت: به منظور آماده باش ستاد بحران، اجرای مانور میدانی می 
تواند برآورد مناسبی از امکانات و ارزیابی مناسبی از توانمندی موجود درشهرداری را در 

پاسخ به بحران ازجمله سیل یا یخ زدن معابر در برودت هوا ارائه دهد.
وی همچنین به صدور ابالغ و انتصاب های جدید اشاره کرده و گفت: اداره کارگزینی 
با شماره های  از مدیران  کاملی  اطالعاتی  بانک  و  را صادر  احکام جدید  زودتر  هرچه 
ایجاد شود که در زمان وقوع بحران امکان دسترسی به مدیران به  تماس ایشان 
سهولت فراهم شود.  شهردار بر عملیاتی بودن تمام اعضا تاکید کرد وگفت: ارتباط با 
سازمان های مرتبط و همسو می تواند توان اجرایی را ارتقا بخشد و باید از موازی کاری 
اجتناب کرد.  400 نیروی آماده به کار برای حضور در امور بحران که ریاست آن برعهده 
شهردار و معاونت خدمات شهری به عنوان جانشین اول – مهندس کشمیری مدیر 

پدافند غیرعامل به عنوان جانشین دوم دراین ستاد حضورخواهند داشت.
مهندس زارعی به عنوان اولین مصوبه ستاد بحران شهرداری، بازگشایی و الیروبی 
مسیل ها را مورد تاکید قرار داد و گفت: نسبت به صدور اخطار و انتقال نخاله های 
ساختمانی، انتقال شاخه های هرس شده و درختان خشک و جمع آوری برگ های 
پاییزی باید اهتمام جدی داشت.  آماده باش ماشین آالت کف کش و لجن کش های 
سازمان آتش نشانی و تامین مایحتاج اولیه از الزامات مقابله با بحران در سرما از جمله 
کیسه های شن و مخلوط نمک و شن برای بازگشایی معابر در برودت هوا از دیگر 

مصوباتی بودند که مهندس زارعی به اجرایی شدن آن توصیه کرد.

پرتاژ ر

پرتاژ ر



با تاکید و تمرکز شهردار بجنورد برای توجه به سالمت 
شهروندان و تولید گوشت سالم درفضایی مناسب، 
کمبودهای  و  بهداشتی  موانع  رفع  برای  دستوراتی 

کشتارگاه صادر شد .
به گزارش جام جم خریداری آبگرمکن ؛ تقویت سیستم 
استریل لوازم، ترمیم سقف ها و در های قدیمی کشتارگاه 

صنعتی، نصب سیستم تصفیه پسماندها و دفع اصولی 
فاضالب و  پساب های این مجموعه ازجمله اقداماتی 
است که به دستور مهندس زارعی درمجموعه کشتارگاه 

پروانه  کسب  آن  نتیجه  و  رسید  انجام  به  صنعتی 
بهداشتی است که نشان از رعایت کامل استانداردهای 

محیطی درچرخه تولید گوشت سالم دارد.
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر خراسان شمالی

دستوراتی برای رفع موانع بهداشتی صادر شد؛
صدور  پروانه بهداشتی برای مجموعه کشتارگاه  صنعتی بعد ازیک دهه تاخیر

اجتماعی

توضیحات آدرس مساحت
پوشیده/ روباز متر  مربع سر نام مکان ورزشی  شهرستان ف

دی
ر

احداث مجموعه ورزشی فرهنگی در محالت کم برخوردار شهر محله باقرخان 600 مترمربع سرپوشیده مجموعه ورزشی باقرخان بجنورد 1

احداث مجموعه ورزشی فرهنگی در محالت کم برخوردار شهر محله جوادیه سرپوشیده 650 مترمربع گود زورخانه شهید محمد علی صفا  بجنورد 2

مجموعه ورزشی زمین های روباز محالت  برای ورزشی های والیبال،بستکبال،و.. پارک  نورخیابان حسینی معصوم 3300 مترمربع روباز زمین ورزشی روباز بجنورد 3

مجموعه ورزشی زمین های روباز محالت  برای ورزشی های والیبال، بستکبال،و.. پارک  الهیه خیابان حر 3000 مترمربع روباز زمین ورزشی روباز بجنورد 4

مجموعه ورزشی زمین های روباز محالت  برای ورزشی های والیبال، بستکبال،و.. خیابان تختی 750مترمربع روباز زمین ورزشی روباز بجنورد 5

مجموعه ورزشی زمین های روباز محالت  برای ورزشی های والیبال، بستکبال،و.. پارک سردارقاسم  سلیمانی محله 
ناظر اباد 1000مترمربع روباز زمین ورزشی روباز بجنورد 6

مجموعه ورزشی زمین های روباز محالت  برای ورزشی های والیبال، بستکبال،و.. کوی وحدت 750مترمربع روباز زمین ورزشی روباز بجنورد 7

مجموعه ورزشی زمین های روباز محالت  برای ورزشی های والیبال ،بستکبال، و.. خیابان کشاورز 750مترمربع روباز زمین ورزشی روباز بجنورد 8

مجموعه ورزشی زمین های روباز شهربازی شامل فوتسال، والیبال، ساحلی، بستکبال، تنیس خاکی، بدمینتون، پینگ پنگ  پارک شهربازی 22000 مترمربع روباز زمین ورزشی روباز بجنورد 9

سالن ورزشی مهربانو  پارک شهربازی 1700 مترمربع سرپوشیده سالن ورزشی بانوان بجنورد 10

سالن ورزشی آفرینش  پارک آفرینش 450 مترمربع سرپوشیده سالن ورزشی بانوان بجنورد 11

استخر شنا، بدن سازی و ... بلوار مصلی 700 مترمربع سرپوشیده استخر شهروند بجنورد 12

گود کشتی چوخه پارک دوبرار 5000 مترمربع روباز گود کشتی  چوخه بجنورد 13

زمین فوتبال خاکی پارک دوبرار 8000 مترمربع روباز زمین فوتبال خاکی بجنورد 14

زمین فوتبال خاکی پارک دوبرار 8000 مترمربع روباز زمین فوتبال خاکی بجنورد 15

آمادگی جسمانی، ژیمالستیک، پینگ پنگ و ... شهید کرمانی 2000 مترمربع سرپوشیده فرهنگ سرای شهروند بجنورد 16

توزیع  و  یکسان سازی  شعار  با  زارعی  مهندس  تاکید  با  شهرداری  عمرانی  قطار  سوت 
که  محالتی  ساکنان  تا  درآمده  صدا  به  شهری  برخوردار  کم  مناطق  در  خدمات   عادالنه 
آن  از  سال ها  که  بچشند  را  خدماتی  خوش  طعم  نداشتند،  اقبالشان  به  امیدی  دیگر 

بی بهره بودند.
زیرسازی و مناسب سازی معابر با برآورد روزانه 30 هزارمتر مربع و صرف 7000 تن مصالح 
تولیدی، حرکتی درخور تقدیر است که سازمان بازآفرینی و عمران شهرداری به آن عینیت 

بخشیده است.
، بربر قلعه مناطق نه  ، احمد آباد، باقرخان، ملکش، حصار ناظرآباد، جوادیه، صادقیه، حر
شهر  خدمات  از  که  است  مناطقی  جمله  از  شهر  گلستان  فرهنگیان  شهرک های  و  گانه 

مستثنی نیستند.
  اجرای پروژه در محالت کم برخوردار شهری 

 بهسازی و مناسب سازی 25 الی 30 هزارمترمربع از معابر صادقیه  با نیاز به بالغ بر5000 تن 
آسفالت 

  اجرای  عملیات عمرانی زیرسازی و آسفالت معابر ناظرآباد با استقرار 3 اکیپ اجرایی و 
در انجام 100 درصد  لکه گیری معابر در این منطقه به مساحت 15 هزارمتر مربع 

  زیرسازی و آسفالت در احمد آباد
  زیرسازی و آسفالت در حر – ملکش – حصار – محله تصفیه خانه – باقرخان – جوادیه

ح جهادی بازگشایی  استمرار طر
امالک در بجنورد 

مدیر منطقه دو شهرداری بجنورد از بازگشایی 
ملکی در کوچه شهید صدقی خبر داد و گفت: 
این ملک طی توافق اخیر شهرداری منطقه در 
مساحت 288 مترمربع در ردیف بازگشایی قرار 
گرفت تا حاشیه گذر 8 متری در قبال تخریب 50 
درصد از مساحت ملک به گذر 20 متری تبدیل 

شود.
داد:  ادامه  نقیب  مهندس  جام  جم  گزارش  به 
و  شد  انجام  ملکی  امتیازات  قبال  در  توافق 
در  که  خیابان  این  ترافیکی  اهمیت  واسطه  به 
و  خمینی)ره(  امام   – چمران  خیابان  مجاورت 
حسینی معصوم قرار دارد و بار تردد باالیی دارد، 
جزو اولویت منطقه برای بازگشایی قرار گرفت. 
وی افزود: در طول این خیابان چند ملک دیگر 
ح  هم وجود دارد که بتدریج در کمیسیون مطر
دعوت  شهرداری  با  توافق  برای  مالکان  از  و 

خواهد شد.
در  حضور  با  بجنورد  شهردار  زارعی  مهندس 
مناطق  مدیران  اهمیت  ملک،  تخریب  محل 
به بازگشایی شاهراه  های ارتباطی شهر را قابل 
بازگشایی  که  تاثیری  گفت:  و  دانست  تقدیر 
ترافیکی  گره  حل  و  شهر  مرکزی  هسته  در   ها 
ضروری  نیاز  یک  هم  شهروندان  برای  دارد، 
تداوم  به  زارعی  مهندس  می شود.  محسوب 
و  کرد  تاکید  بازگشایی ها  جهادی  ح  طر اجرای 
گفت: امیدواریم بتوانیم در استمرار اجرای این 
ح ، اتفاقات خوشایندی را برای شهروندان و  طر

توسعه آینده شهر رقم بزنیم.
ملک واقع در خیابان شهید صدقی – بجنوردی 
مورد  و  تخریب  اجرایی  اکیپ های  حضور  با   2

بازگشایی قرار گرفت.

حوزه  در  شهرداری  اقدامات 
مشارکت های اجتماعی 

در حوزه فرهنگی و اجتماعی و مشارکت های 
گسترده  فعالیت های  به  باید  عمومی 
عمومی  مشارکت های  زمینه  در  شهرداری 

اشاره کرد از جمله:
ح مومنانه مواسات    مشارکت در اجرای طر

با اختصاص اعتبار2 میلیارد ریال 
  تهیه و توزیع ارزاق عمومی درسه مرحله و 
به ظرفیت 2000 بسته که بین زباله گردها که از 
و بی بضاعت شهر هستند،  توان  کم  اقشار 

توزیع شد.
  مشارکت در تهیه و اهدای ماسک رایگان 

به شهروندان به ظرفیت 5000 عدد
 ، کاور ماسک،  رایگان  توزیع  و  خریداری   
کادردرمان  بین  ضدعفونی  مواد  دستکش، 
محالت در  ساکن  شهروندان  و  کارکنان   

 کم برخوردار شهری 
رانندگان  به  معیشتی  کمک  ح  طر اجرای    
آبونمان  بخشودگی  با  عمومی  تاکسی های 
مجوزها  تمدید  عوارض  خ  نر محاسبه  و 

خ سال گذشته  براساس نر
به  الستیک  توزیع  و  نام  ثبت  ح  طر اجرای   

قیمت تعاونی بین رانندگان 
ضدعفونی  و  شستشو  در  مشارکت   

گسترده شهر طی 25 مرحله 
تمام  االجاره  مال  بخشودگی  ح  طر اجرای   
تبلیغاتی،  فضاهای  تفریحی،  تجاری،  اماکن 

اماکن آموزشی، ورزشی و ...
شهری  خدمات  جهادی  ح  طر اجرای   
اعزام  با  شهری  برخوردار  کم  مناطق  در 
درمحالت  شهرداری  پاکبانان  از  اکیپ هایی 
برای نظافت. – شستشو و ضدعفونی معابر 

و ....

با سالم و تقدیم احترام به محضر شهروندان گرامی و ابراز تاسف برای شیوع ویروس کرونا که از 
بهمن 98 تمامی جامعه را درگیر کرد و تاکنون در حال تاخت و تاز است و بار مضاعفی بر دوش 
شهرداری ها و مراکز درمانی و بهداشتی و بار روانی شدیدی برای شهروندان ایجاد کرده است که 
هم موجب هدررفت منابع مالی شده و هم با ایجاد محدودیت و ممنوعیت های فراوان مانعی 

در اجرای برنامه های مدیریتی در اکثر دستگاه های اجرایی شد.
رسم  به  اگر  که  جایی  تا  کرد  ایجاد  شهرداری ها  راه  سر  بر  جدی  مانعی  کرونا  شیوع  متاسفانه 
سنوات هر ساله فعالیت های متنوع و مختلفی در حوزه فرهنگی و اجتماعی، ترافیک و عمران 
نبود  در  که  شود  اجرا  دیگری  سیاق  و  سبک  به  باید  حاال  شد،  انجام  شهری  خدمات  و 
برنامه ها  از  استقبال  عدم  و  مخاطب  ریزش  موجب  عمال  آن  با  اجتماعی  سازگاری 

می شد.
در بدو قبول مسئولیت به عنوان شهردار بجنورد سه اولویت مدیریتی را سرفصل 
 ، شهر ترافیکی  ایمنی  توسعه  جمله  از  که  دادم  قرار  شهرداری  فعالیت های 
توسعه متوازن عدالت اجتماعی با توجه به توانمندسازی محالت کم برخوردار 
و توسعه توان اقتصادی شهر با اقبال به جذب سرمایه گذار است. در تدارک 

ح مطالعاتی پارک شهروند را درپارک دانشجو اجرا کردیم که متاسفانه به  برای استقبال از بهار طر
دلیل بروز کرونا نتوانستیم این قابلیت ها را در اختیار شما شهروندان گرامی قرار بدهیم.

موجب  اما  شدیم  مواجه  فراوان  محدودیت های  با  برنامه ها  این  از  هرکدام  دراجرای  اگرچه 
خرسندی است که اعالم کنیم شهرداری طی یک سال گذشته بویژه در ارائه خدمات در محالت 
کم برخوردار عملکرد قابل دفاعی داشته و امروز شهروندان ساکن در این محالت هم می توانند 

توقع دریافت خدماتی که حق آن هاست، داشته باشند.
از جمله  را خداوند متعال و درایت خوب مدیران استانی  کرونا تنها امیدمان  با  اینک در جدال 
استاندار گرامی ، فرماندار معزز و اعضای همیشه همراه شورای ا سالمی شهر برای عبور از بحران 
فاصله گذاری  در  بهداشتی  مسائل  رعایت  به  ملزم  را  ما  همه  که  می دانیم  ملی  عزمی  ایجاد  و 
هرچه  انشاءا...  تا  می کند  دست  و  سطوح  مستمر  ضدعفونی  و  ماسک  از  استفاده  و  اجتماعی 
بازگشت  و  اجتماعی  فعالیت های  مجدد  شکوفایی  شاهد  پرالتهاب  گذار  این  از  عبور  با  زودتر 
سالمت به جامعه شهروندی باشیم و با از سرگرفتن مراودات اجتماعی بتوانیم دست در دست 

هم دهیم به مهر – شهر خویش را کنیم آباد.
 هادی زارعی - شهردار بجنورد

ح کرد؛ شهردار بجنورد مطر

سه اولویت مدیریتی ؛ سرفصل فعالیت های شهرداری

سوت قطار عمرانی  به صدا در آمد

خبر

از  یکی  عنوان  به  ناظرآباد  محله  در  پارک  احداث 
 30 مساحت  در  زارعی  مهندس  مهم  های  دستاورد 
بزرگ ترین  می توان  که  افتاده  اتفاق  مربع  متر  هزار 
اهلل  آیت  بازدید  طی  و  داد  نسبت  آن  به  را  محله  پارک 
جمعه  امام  و  فقیه  ولی  محترم  یعقوبی)نماینده 
شهرداری  توجه  از  تقدیر  ضمن   ) شهرستان  محترم 
_پیشنهاد  برخوردار  کم  محالت  سازی  توانمند  به 

نامگذاری این پارک به نام سردار دل ها 
مورد  افتخار  و  استقبال  با  سلیمانی  قاسم  شهید   _
قبول واقع شد تا از این پس نام بزرگ سردار اسالم به 

عنوان هویت ارزنده پارک بدرخشد.
روش  به  ساله   20 درختان  انتقال  جام جم  گزارش  به   
ابتدای  همان  از  پارک  سبز  فضای  شد  موجب  روتبال 

احداث آن مورد بهره برداری اهالی قرار بگیرد.

احداث پارک 30 هزار متری در ناظر آباد با نام »شهید قاسم سلیمانی«

پرتاژ ر



عملیات گسترده آسفالت و مرمت معابر در  منطقه2 بجنورد 

قرارداد  طی  گفت:  بجنورد  شهرداری  دو  مدیرمنطقه 
آسفالت و مرمت  پیمانی با بخش خصوصی، تمام امور 
معابر شهر بالغ بر اعتبار 2 میلیارد و200 میلیون تومان در 

دستور کار قرار دارد.

اکنون  هم  افزود:  نقیب  مهندس  جام جم  گزارش  به 
تخمین  که  معابری  آسفالت  دربافت  تراشی  آسفالت 
انجام  دست  در  می رسد،  درصد   80 باالی  به  آن  خرابی 
حصار  سمت  به  رضا  امام  خیابان  به  می توان  که  است 

مهندس  گفته  به  کرد.   باراشاره  میدان  کندرو  الین  و 
تمام  و  شده  آسفالت  بار  میدان  خیابان  نقیب، 
بزودی  که طی  امام رضا هدایت شد  به خیابان  اکیپ ها 
درخیابان  افزود:  وی  شد.  خواهد  تکمیل  آن  آسفالت 

صدقی  شهید  کوچه   ( شترخانه  کوچه  به  معروف  کارگر 
بجنوردی 2( آسفالت تراشی شده و در دو روز آتی نیز در 
متر   20 خیابان  این  محور  می گیرد.   قرار  آسفالت  ردیف 

درعرض 12 متر آسفالت می شود.

سه شنبه     27  آبان  1399   شماره 5805
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اجتماعی

 اقدامات سازمان پسماند استان و پسماند شهرداری 
 ) )پسماند شهر

ارتقای مشارکت و نشاط عمومی به صورت مجازی با وجود کرونافعالیت های سازمان بازآفرینی و عمران شهرداری

را  معاونت  این  درخشان  دستاوردهای  شهرداری  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاونت  فر،  طالیی 
تشریح کرد: 

-  معرفی و تقدیر از سه حوزه برتر شهرداری درارزیابی های استانی ) کسب رتبه برتر استانی به نام 
شهرداری در سال 97( و متعاقب آن  درارزیابی سازمانی،  سه حوزه شایسته تقدیر شناخته شدند 
– عمران شهرداری – معاونت توسعه مدیریت و منابع شهرداری و ارتباطات جزو سه حوزه برتر ی 

بودند که با معرفی کارشناسان و مدیران هر حوزه از آنها تقدیر شد(
-  انعقاد تفاهم نامه های متعدد رفاهی با بنگاه های تولیدی، اقتصادی، درمانی، خوراکی و ... برای 
پرسنل با هدف افزایش رضایتمندی و ایجاد انگیزه بیشتر در محیط کاری  که قابلیت دسترسی 
به خدمات مختلف ازجمله خرید لوازم منزل، تجهیزات رفاهی، تسهیالت کم بهره بانکی – خدمات 

پزشکی و دندان پزشکی  - مواد خوراکی و مایحتاج روزانه  و ... را با شرایط تقسیط فراهم می آورد.
ح پایش سالمت با واکسیناسیون هپاتیت برای پرسنل با ریسک خطر ابتال درشهرداری  -  اجرای طر
ح برای پاکبانان و نیروهای اجرایی  ) انجام رایگان آزمایش و تست سالمت –  با اولویت انجام طر

تزریق واکسن هپاتیت (

روز  به  جمله  از  اجرایی  دستگاه های  به  شهرداری  بدهی های  اعظم  بخش  تسویه  و  پرداخت    -
رسانی تمام اسناد مالی با اداره کل مالیات – پرداخت جرایم  به سازمان تامین اجتماعی طی تهاتر و 
اقساط بدهی – به روز رسانی تمام اسناد مالی پرداخت حقوق و مزایای پرسنل – پرداخت مطالبات 

پیمانکاران و   به روز رسانی بخش اعظمی از اسناد معوقه مالی 
-  تدوین دفترچه عوارض محلی و ارزش معامالتی سال 1400 با نهایت رعایت مسائل اقتصادی و 

دورنمای شرایط اقتصادی و توان مالی شهروندان و شهرداری 
-  برون سپاری خدمات و توسعه بستر الکترونیک خدمات شهرداری 

-  ایجاد حاشیه امن با تبدیل قرارداد 300 کارگر فضای سبز 
-  تمدید تخفیفات شهرداری تا پایان سال 

-  توجه به سالمت پرسنل در دوران شیوع ویروس کرونا با انجام مجموعه اقدامات )فاصله گذاری 
اجتماعی – ضدعفونی سازمانی و ادارات – توزیع مواد حفاظت فردی بین پرسنل 

ح ایمنی در کارگاه ها )نصب بنر و اطالع رسانی و همکاری مشترک با اداره کل تعاون برای  -  اجرای طر
ارتقای سطح ایمنی و افزایش کیفی خدمات کارگاهی (

دستاوردهای  معاونت توسعه مدیریت و منابع شهرداری 

این  عملکرد  شهرداری  شهری  خدمات  معاونت  شادکام،  مهندس 
ح ذیل اعالم کرد: معاونت را به شر

ح جهادی خدمات شهری به شهرک ولی عصر شامل  - اجرای طر
آبیاری فضاهای سبز  -  لوله گذاری بلوار ورودی شهرک برای انتقال آب و 

موجود
-  توسعه فضای سبز با کاشت درخت و نهال و گل کاری در تمام بلوارها و 

معابر شهرک ولی عصر
-  خدمات منسجم شهری برای نظافت، شستشو، رفت و روب معابر و 

محالت شهرک
-  نظافت اراضی از علف های هرز و تسطیح آنها 

-  جانمایی و نصب المان های حجمی و زیباسازی معابر با نقاشی دیواری 
-  هرس پرچین ها 

-  راه اندازی شهرداری ناحیه و خانه فرهنگ در شهرک 
ح بهسازی معابربا لکه گیری و آسفالت معابر رودکی – خیام  -  اجرای طر

و بلوار امام و ....
ج نوری در خیابان علوی در محله   فعالیت های اداره تاسیسات:  نصب بر

کم برخوردارشهری و پارک معراج   
ح جهادی هر هفته یک محله با حضور اکیپ هایی از پاکبانان –  -  اجرای طر
باغبانان و ارائه خدمات گسترده رفت و روب – شستشو – نظافت – هرس 
درختان و شمشادها – برداشت نخاله و زباله و نظافت و تسطیح  اراضی 
رها شده – تعمیر و مرمت مبلمان – تکمیل پالک گذاری معابر و ... در هر 

محله 
-  نظافت و انتقال نخاله و زباله از تمام مبادی ورودی شهر و نصب تابلوی 

ممنوعیت تخلیه نخاله و برخورد با متخلفان 
-  تشکیل ستاد بحران و آماده باش 400 نیروی انسانی و تمام ماشین آالت 
و تجهیز انبار برای مدیریت بر بحران های شایع از جمله سیل و زلزله یا 

بارش برف و سرمای شدید   
-  الیروبی تمام مسیل ها و کانال های هدایت آب های سطحی.

ح جهادی خدما ت شهری به شهرک ولیعصر  اجرای طر

مهندس عظیمی، مدیرعامل سازمان پسماند استان و مهندس بابایی، 
ح  شر به  را  نهاد  دو  این  عملکرد  شهرداری  پسماند  سازمان  مدیرعامل 

ذیل اعالم کردند: 
-  پلمب انبارهای ضایعاتی شهر با ظرفیتی بالغ بر 50 انبار به دلیل کاهش 

خطرات شیوع بیماری 
-  تهیه ارزاق عمومی و توزیع در سه مرحله بین زباله گردها 

خطر  کاهش  منظور  به  شهر  درسطح  گردها  زباله  فعالیت  از  ممانعت    -
شیوع بیماری کرونا

زباله و باکس های  آالت حمل  -  نظافت، شستشو و ضدعفونی ماشین 
زباله درسطح شهر و آهک پاشی پایه ها 

رفع  و  زباله  حمل  خودروهای  تجهیزات  تمام  رسانی  روز  به  و  اورهال    -
مشکل دفع شیرابه باهدف کاهش آالیندگی های محیطی 

-  تخلیه و ضدعفونی ایستگاه میانی زباله به طور مستمر طی شیفت های 
فشرده کاری 

-  کلنگ زنی ایستگاه میانی جدید واقع در جاده کشتارگاه صنعتی و آغاز 
با  و  هزارمترمربع   16 درمساحت  جدید  محل  در  ایستگاه  ایجاد  عملیات 
آباد و فاصله 2 کیلومتریاز بجنورد  از روستای نجف  فاصله 32 کیلومتری 
با بودجه  آماده سازی این ایستگاه  احداث خواهد شد و برآورد می شود 
اولیه 30 میلیارد ریال ازمحل بودجه سال 1400 شهرداری برای راه اندازی دو 

فاز اجرایی اختصاص یابد.

-  اجرای پروژه در محالت کم برخوردار شهری 
- بهسازی و مناسب سازی 25 الی 30 هزار مترمربع از معابر صادقیه  با نیاز 

به بالغ بر5000 تن آسفالت
-  اجرای  عملیات عمرانی زیرسازی و آسفالت معابر ناظرآباد با استقرار 3 
اکیپ اجرایی و انجام 100 درصد  لکه گیری معابر دراین منطقه به مساحت 

15 هزارمتر مربع 
-  اجرای نخستین مسیر دوچرخه در بجنورد به طول 28 کیلومتر در 8 مسیر با 
اولویت اجرا در طول بلوار مصال و خیابان نادر با هدف توجه به نشاط و سالمت 
شهروندان درتردد ایمن و سالم و کاهش ترافیک شهری و حذف سفرهای 

تک سرنشین با خودرو در شهر ازجمله اهداف اجرای این طرح است.
-  موج تراشی و اصالح آسفالت معابر شهری در ظرفیت 30 هزار متر مربع 

از معابر شهر 
-  اصالح هندسی 6 تقاطع شهر ) با تکمیل مطالعات  اصالح هندسی میدان 
دفاع مقدس، سه راه باغ عزیز،  گذرگاه پیاده تقاطع 17 شهریور، احداث 
دوربرگردان ضلع غربی میدان شهید محمد زاده و دوربرگردان های بلوار 

امام رضا)ع( (
-  ایجاد زمین های ورزشی روباز در پارک های محالت. 

- اجرای پروژه هدایت آب های سطحی 
-اجرای پروژه سنگفرش معابر

- احداث بلوار و تقاطع های  جدید 
- اجرای پروژه تکمیل 42 متری جنوب

- نصب عالئم ترافیکی و ایمن سازی معابر و ....

فرهنگی  سازمان  مدیرعامل  موفق،  محمد 
به  را  سازمان  این  عملکرد  شهرداری  اجتماعی 

ح داد: گونه زیر شر
با  افراد بی خانمان  به  ح ساماندهی  اجرای طر   -

پذیرش در سرای مهر شهرداری 
اجتماعی  و  فرهنگی  فعالیت های  تمام  انجام    -
با هدف ارتقای سطح مشارکت و نشاط عمومی 
شیوع  دوران  در  مجازی  صورت  به  شهروندان 

کرونا
-  انجام تبلیغات گسترده محیطی و اطالع رسانی 
مستمر هشدارهای بهداشتی و الزام استفاده از 

ماسک در دوران بیماری کرونا
- برگزاری نمایشگاه دفاع مقدس و ....

مهندس حمیدی 
معاون فنی و امور زیربنایی شهرداری 

مهندس محسن هادی زاده
مدیرعامل سازمان بازآفرینی و عمران 

شهرداری

مهندس بابایی
مدیر عامل سازمان پسماند شهرداری

مهندس عظیمی
 مدیرعامل سازمان پسماند استان

پرتاژ ر

پرتاژ ر

پرتاژ ر

پرتاژ پرتاژر ر

یبا   وجود شهری ز

آن جامعه است. مستلزم تعاون و همکاری افراد 
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آن کس که ره معرفت اهلل پوید  
پیوسته ِز هر ذّره، خدا می جوید

تا هستِی خویشتن فراُمش نکند  
امام خمینی - رهخواهد که ِز ِشرك، عطر وحدت بوید

مسافر  و  بار  عمومی  نقل  و  حمل  سازمان  سرپرست  شافعی،  حمیدرضا 
زیر  موارد  طی  را  سازمان  این  عملکرد  و  اقدامات 

اعالم کرد:
با  نقل  و  حمل  ناوگان  بازسازی    -
خرید  یارانه  ریال  میلیارد   14 دریافت 
کشور  وزارت  از  یدکی  لوازم  تامین   و 
خط  دستگاه   70 رسانی  بروز  برای 
واحد که چرخه حمل و نقل عمومی را 

درشهر برعهده دارند.
با قیمت  -  ثبت نام برای خرید الستیک 
درفاز  الستیک  حلقه   100 توزیع   و  دولتی 
اول به رانندگان ناوگان شهری بجنورد 
و  دومیلیارد   بر  بالغ  اعتباری  با 
 100 برای  ریال  میلیون   300
حلقه الستیک هزینه 
توسط  که  شده 

خ تعاونی پرداخت شده است. رانندگان با نر
با  60 دستگاه ضدعفونی در سرویس های حمل ونقل عمومی  -   نصب 

هزینه  400 میلیون ریال 
ح بخشودگی عوارض رانندگان شبکه حمل و نقل عمومی و  -  اجرای طر
خ سال گذشته بعنوان یارانه کمک  محاسبه آبونمان تمدید مجوزها به نر

کرونا به مشاغل آسیب دیده از بیماری کرونا
-  فعالیت واحد گشت و نظارت سازمان برای کنترل رعایت پروتکل های 

بهداشتی در شبکه حمل ونقل عمومی

درادامه اجرای طرح یکشنبه های بازگشایی، شهرداری منطقه یک با حضور 
مهندس عمارلو، همکاران و اکیپ های اجرایی اقدام به بازگشایی ملکی به 

مساحت 134 مترمربع کردند.
به گزارش جام جم مهندس عمارلو مدیر منطقه یک شهرداری با اعالم این 
خبر گفت: ملک مزبور واقع در کوچه شهید 
حاتمی درادامه امالک در مسیر 32 متری 
ملک  معوض  درقبال  که  است  شهر 

مورد توافق قرار گرفت.
با  کرد:  اضافه  مسئول  مقام  این 
شهربه  متری   32 اتصال  و  تحقق 
جوادیه  متری   32 به  را  استقالل  بلوار 
کرد.  خواهد  متصل  کمربندی  و 
اضافه  عمارلو  مهندس 
ملک   84 تاکنون  کرد: 
بازگشایی  مسیر  در 
طی  محور  دراین 

سال های 90 تاکنون به ظرفیت 52 ملک  مورد توافق قرار گرفته است و تا تحقق 
کامل آن 32 ملک دیگر خواهد ماند که بتدریج مورد توافق قرار خواهند گرفت.
 حل معضل ترافیک یکی از مهم ترین اولویت هایی است که مهندس عمارلو 
امر  گفت:  در فرایند توافقات مشارکت شهروندان یک  کرده و  آن اشاره  به 
ضروری است که به شهرداری  اجازه خواهد داد تا به طرح جامع و تفصیلی شهر 

عینیت ببخشد.
-اجرای پروژه هدایت آب های سطحی  درباقرخان )ازمحالت کم برخوردارشهری (

-  اجرای گود زورخانه شهید محمد علی صفا در جوادیه

شهرداری  اجتماعی  فرهنگی  سازمان  مدیرعامل  سرما،  و  برودت  فصل  آغاز  با  همزمان 
ح ساماندهی افراد بی خانمان اشاره کرده و گفت: مجموعه سرای  بجنورد به اجرای طر

مهر شهرداری آمادگی پذیرش و نگهداری از افراد بی خانمان را دارد.
خطر  افزایش  امکان  و  کرونا  بیماری  وجود  دلیل  به  افزود:  موفق  جم  جام  گزارش  به   
ابتالی افراد در فصول سرد، درنظر داریم در مجموعه ای که امکانات مناسب اقامتی دارد 
و پروتکل های بهداشتی درآن رعایت می شود، ضمن پذیرش افراد بی خانمان، شرایط 
حفظ سالمت و بهداشت فردی را هم درنظر داشته باشیم تا کوچک ترین  احتماالت در 

ایجاد مخاطره برای سالمت جامعه نیز مرتفع شود.
از  امروز  که  است  کسانی  برای  امیدی  نقطه  شهرداری،  زیبای  و  خداپسندانه  اقدام  این 

نعمت سرپناه محرومند .
است  شده  واقع  دلبند  کوچه   – جوادیه  خیابان  انتهای  در  شهرداری  مهر  سرای  خانه 
با  افراد بی سرپناه  به  کمک  نیاز  احتمال  و  و شهروندان می توانند در صورت مشاهده 

( تماس بگیرند. شماره  09306455590 )مدیریت مجموعه سرای مهر
مدیریت ارتباطات شهرداری و شورای اسالمی شهر بجنورد – 20 آبان 99

تالش  در  زیبا  خانه  جشنواره  اولین  اندازی  راه 
با تکیه  ح بزرگ،  تا در خالل اجرای این طر است 
محیط  در  زیبایی  خلق  به  شهروندان  تمرکز  بر 
و  موجود  ظرفیت های  از  استفاده  با  زندگی، 
بومی  فرهنگ  از  گرفته  منشا  بخشی  هویت 
محیط  در  را  جدیدی  بازپیرایی  و  طراحی  منطقه، 

زندگی شهروندان ایجاد کند.
اداره  زیبا،  ح  این طر گزارش جام جم مبتکران  به 
گری  تولی  به  که  است  شهرداری  زیباسازی 
اتفاقات  شاهد  بزودی  است  قرار  اداره  همین 
تصاویری  و  ارسالی  آثار  داوری  در  خوشایندی 
و  سلیقه  حسن  از  شهروندان  که  باشیم 

ابتکاراتشان برای شهرداری ارسال خواهند کرد.
دیگر  نیز  پاک  هوای  دبیرخانه  اولین  ایجاد 
شهرداری  تاریخ  در  تاکنون  که  است  ابتکاری 
در  که  دائمی  دبیرخانه  این  و  نشده  عنوان 
سازمان حمل و نقل ترافیک شهرداری تشکیل 
و  کنترل  اجرایی  راهبردهای  تمام  می شود، 

اندازی  راه  بر  تکیه  با  را  ترافیک  بر  مدیریت 
اولین مرکز مانیتورینگ ترافیک شهری بر عهده 

خواهد داشت.
که  شهری  معابر  اطالعات  بانک  اولین  ایجاد    -
شهرداری  عمران  و  فنی  معاونت  اجرایی  ابتکار 
با  شهری  معابر  اطالعات  آن  خالل  در  و  است 
نقشه GPS برداشت شد و هم اکنون آمار دقیق 
اختیار  در   .... و  آسفالت  نیازمند  معابرخاکی، 
نه  و  معابر  نیاز  اساس  بر  تا  دارد  قرار  شهرداری 
این  مدیریتی،  سلیقه  اساس  بر  بندی  اولویت 
بودجه عمرانی  ردیف دریافت و جذب  در  معابر 

قرار بگیرند.
در  کیلومتر   28 طول  در  دوچرخه  الین  ایجاد    -

معابر پرترافیک و محوری شهر 
شهروندان  سواری  دوچرخه  مجموعه  ایجاد    -
در فضایی گردشی - تفریحی مجموعه نهالستان 

شهرداری بجنورد
بنام  هکتار  در3  محله  زیبای  پارک  احداث    -

کم  محله  در  سلیمانی  قاسم  سردارشهید 
برخوردار ناظرآباد 

-  برون سپاری خدمات به 35 دفتر پیشخوان با 
آسان  هدف تسریع در پاسخگویی و دسترسی 

شهروندان به خدمات شهرسازی و....
خدمات  ارائه  الکترونیک  بستر  توسعه   -

شهرداری 
ح  طر اجرای  و   137 اپلیکیشن  اندازی  راه   -
با شهروندان  ارتباط مستقیم مدیران  مبتکرانه 

در سامانه 137
رسانی  اطالع  پایگاه  اندازی  راه  و  طراحی   -

شهرداری.
ح ابتکاری مدیر پاسخگو طر

توصیه شهردار بجنورد منجربه راه اندازی طرحی 
شد که برمبنای آن هر روز هفته یکی از مدیران 
ارشد شهرداری  در مقام پاسخگویی به سامانه 
آمده  و طی تماس مستقیم با شهروندان   137
مشکالت مربوط به هرحوزه را مدیریت می کنند.

سرای مهر شهرداری بجنورد، پذیرای افراد بی خانمان و بی سرپناه با بازگشایی یک ملک در مسیر 32 متری تحقق یافت؛

گام های شهرداری منطقه یک برای حل معضل ترافیک 

یل  رونق و توسعه  سازمان حمل و نقل عمومی بار و مسافر بجنورد،  روی  ر

دستاوردهای مبتکرانه شهردار بجنورد

ساعت تماسمسئول پاسخگوواحد پاسخگوایام هفته

10 الی 12مهندس عمارلومنطقه 1شنبه

10 الی 12مهندس نقیبمنطقه 2یکشنبه

10 الی 12مهندس حمیدیمعاونت عمراندوشنبه

10 الی 12مهندس شادکاممعاونت خدمات شهریسه شنبه

10 الی 12مهندس گلدادیمعاونت شهرسازی و مدیریت امالکچهارشنبه

یت ارتباطات شهرداری و شورای اسالمی شهر بجنورد تهیه و تنظیم : مدیر

: محمد مهنانی       پناه  -  کارشناس ارتباطات: خانم ایمانی  -  مدیر سامانه 137 :  خانم انصاری  - تهیه تصاویر یت:  جمشید داور مدیر

ح یک شنبه های بازگشایی که در آن هر منطقه یک پرونده توافق را اجرا می کند، ضمن تشکر از مدیریت مهندس قلیچی  مهندس زارعی در ابداع اجرای طر
مدیریت حقوقی و امالک شهرداری برای پیگیری پرونده توافقات ملکی،  گفت: طی یک سال گذشته تا 21125 مترمربع از معابر آزادسازی شده و بازگشایی 
شدند.  به گزارش جام جم شهردار ادامه داد: جمع کل مساحت گذر و معابر تملک شده بالغ بر 52870 مترمربع است که از این سهم 40 درصد این معابر 

مورد بازگشایی قرار گرفتند.
ح تفصیلی و بازگشایی معابر یکی از بزرگ ترین و پرهزینه ترین پروژه های شهری است که به گفته مهندس زارعی به دلیل ارزش باالی ملک، روند   اجرای طر

توافق تا تملک امالک مستلزم گذرزمان است .
مهندس زارعی بر حفظ بانک امالک شهر نیز تاکید 
تاکنون در تالش بودیم ضمن حفظ  گفت:  ورزید و 
تا  کنیم  اضافه  نیز  را  امالک  موجودی  امالک،  بانک 
اسالمی  شورای  تصویب  و  نیاز  صورت  در  بتوانیم 
به صورت  بزرگ تملک،  پروژه های  اجرای  برای  شهر 

تهاتر از آن بهره برداری کنیم.
نیز  توافق  مورد  امالک  از  بخشی  گفت:  شهردار 
قانون   101 ماده  اجرای  و  اراضی  تفکیک  ازمحل 
 31745 معابر  ایجاد  و  گذر  تامین  برای  شهرداری ها 
ح  طر تحقق  راستای  در  تماما  که  است  مربع  متر 
تفصیلی و با ذکر اولویت تاثیر آن بر مدیریت ترافیک 

شهر به انجام رسیده است.

 بازگشایی 52112 مترمربع ازمعابر بجنورد

مهندس قلیچی مدیر اداره امالک شهرداری مهندس اسماعیل گلدادی معاونت شهر سازی
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