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سید مصطفی نجفیان- »مسلم نوری« شهردار اسفراین 

کارنامه مدیریت شهری را در یک گفتگوی رسانه ای مقابل 

دیدگان ما گشود تا برگی دیگر از ماموریت های مدیریت 

شهری را همراه و همگام با شهروندان فهیم که در اعتالی 

رفاه شهروندی با مشارکت اثرگذار سهیم بوده اند، بازخوانی 

نماییم؛ در ادامه روایت »مسلم نوری« را در گفتگو با خبرنگار 

خراسان بخوانید.

توسعه زیرساختی و زیربنایی بوستان ها و  ▪ 
فضای سبز شهری

شهردار اسفراین با اشاره به اینکه با هدف توسعه زیرساختی 

و زیربنایی بوستان ها و فضاهای سبز شهری، طرح های 

تکمیلی و احداث بوستان های جدید در دستورکار مدیریت 

شهری قرار گرفت، گفت: با هدف احیای فضای سبز شهری 

در کوهساران پارک قائم اسفراین، طرح تکمیلی توسعه 

فضای سبز در این پ��ارک با زیربنای 4 ه��زار مترمربع در 

دستورکار قرار گرفت که برای آن اعتباری بالغ بر 2 میلیارد 

ریال هزینه شده است تاکنون 70 درصد پیشرفت فیزیکی 

داشته است.»مسلم نوری« با اشاره به اینکه بوستان جدید 

بهشت)شهدای منا( در راستای ساماندهی حاشیه رودخانه 

شهری و طرح تکمیلی بوستان ملت با پیشرفت فیزیکی 

90 درصدی در حال احداث است، افزود: عملیات احداث 

بوستان جدید بهشت)شهدای منا( با مساحت 7 هزار و 200 

مترمربع در خیابان زیتون آغاز شده است که پیش بینی می 

شود برای تکمیل این بوستان در شرف بهره برداری اعتباری 

بالغ بر 2 میلیارد و 500 میلیون ریال هزینه شود.وی خاطر 

نشان کرد: در راستای توسعه رفاه شهروندی و گسترش 

زیرساختی و زیربنایی بوستان های شهری، بوستانی در 

جوار مجتمع آموزش عالی اسفراین با مساحت 11 هزار 

مترمربع احداث خواهد شد که تاکنون 45 درصد پیشرفت 

فیزیکی داشته است.مدیر ارشد شهری اسفراین با بیان 

اینکه عملیات اجرایی اح��داث بوستان در جوار مجتمع 

آموزش عالی اسفراین آغاز شده است، اظهار داشت: تکمیل 

این پروژه نیارمند اعتباری بالغ بر 5 میلیارد و 500 میلیون 

ریال می باشد که برای امسال اعتباری معادل 3 میلیارد 

ریال مصوب شده است.وی هم چنین با اشاره به اینکه طرح 

مطالعاتی توسعه و احیای فضای سبز میدان و خیابان نواب 

صفوی آماده شده است، عنوان کرد: عملیات عمرانی طرح 

ساماندهی، احیا و توسعه فضای سبز خیابان نواب صفوی با 

مساحت 7 هزار و 600 مترمربع با اعتبار 7 میلیارد و 600 

میلیون ریال در فروردین 96 آغاز خواهد شد.»مسلم نوری« 

با اشاره به اینکه طرح بهسازی میدان ابن سینا با رویکرد 

معرفی استعدادهای گردشگری و ظرفیت های بومی و 

سنتی و محلی با اعتبار 80 میلیون ریال تهیه شده است، 

افزود: طرح بهسازی میدان ابن سینا در مساحت 9 هزار 

مترمربع در سال جاری آغاز خواهد شد که نیازمند اعتباری 

بالغ بر 4 میلیارد و 500 میلیون ریال است.

بهسازی بوستان ها و فضای سبز شهری ▪ 
شهردار اسفراین با اشاره به اینکه با هدف ارتقای خدمت 

رسانی به شهروندان و توسعه رف��اه شهروندی در بهره 

مندی از فضای سبز مطلوب شهری، احیای فضای سبز و 

بهسازی بوستان های شهری اجرا شد، گفت: گلکاری 850 

مترمربعی با اعتبار 85 میلیون ریالی، کاشت چمن با اعتبار 

100 میلیون ریال در 2 هزار مترمربع، بازکاشت چمن به 

مساحت 3 هزار و 500 مترمربع با اعتبار 50 میلیون ریالی در 

پارک شهروند اجرا شد.»مسلم نوری«  با اشاره به راه اندازی و 

فضاسازی آب نماها و فواره های پارک شهروند با اعتبار 400 

میلیون ریال، افزود: هرس شاخه های خشک درختان کاج 

برای 700 اصله درخت با اعتبار 40 میلیون ریال و کاشت 

100 اصله درخت چنار گلدانی با اعتبار 20 میلیون ریال از 

دیگر فعالیت های مدیریت فضای سبز در پارک شهروند بوده 

است.وی با اشاره به اجرای طرح بهسازی بوستان محله ای 

استاد اسفراینی، افزود: کاشت چمن برای 700 مترمربع 

با اعتبار 35 میلیون ریال، گلکاری 50 مترمربعی با اعتبار 

5 میلیون ریال، ایجاد محوطه شنی و باغچه گل در 250 

مترمربع با اعتبار 10 میلیون ریال از فرآیند اجرایی بهسازی 

بوستان محله ای استاد اسفراینی بوده است.مدیر ارشد 

شهری اسفراین خاطر نشان کرد: در طرح بهسازی بوستان 

محله ای استاد اسفراینی 70 متر جدول گذاری با اعتبار 

14 میلیون ریال و پیاده روسازی به میزان 100 مترمربع 

با اعتبار 30 میلیون ریال اجرا شد.وی تصریح کرد: در طرح 

ایجاد فضای سبز پارک محله ای شهرک امام رضا)ع(، کاشت 

چمن در سطح 2 هزار مترمربعی با اعتبار 30 میلیون ریال و 

کاشت گل در سطح 200 مترمربع با اعتبار 10 میلیون ریال 

مورد توجه قرار گرفت و اجرا شد.

خودکفایی مدیریت شهری در تولید گل و گیاه ▪ 
شهردار اسفراین با بیان اینکه با تاکید مدیریت شهری بر 

توسعه زیربنایی و زیرساختی گلخانه های تولید گل و گیاه، 

در گفتگو با مدیر ارشد شهری اسفراین عنوان شد:

اسفراین بر مدار پویایی


