
3 ویژه اسفراین

شهرداری اسفراین در بخش تولید گل و گیاه خودکفا 

شد، گفت: بازسازی و پوشش گلخانه در یک هزار و 500 

مترمربع با اعتبار 50 میلیون ریال و توسعه گلخانه ها در 3 

هزار مترمربع با اعتبار 100 میلیون ریال از امور زیربنایی و 

زیرساختی در تولید گل و گیاه برای مدیریت شهری است.

»مسلم نوری« با اشاره به راه اندازی خزانه تولید گیاهان 

دارویی، افزود: در راستای خودکفایی تولید گل و گیاه، تهیه 

خاک برگ نیز در دستورکار مدیریت فضای سبز شهرداری 

اسفراین بوده است.وی با تاکید بر لزوم خودکفایی در تولید 

گل و گیاه افزود: تولید 67 هزار گلدان از گل های فصلی 

با اعتبار 160 میلیون ری��ال، 6 هزار گلدان گل دائمی، 

آپارتمانی و درختچه ای با اعتبار 60 میلیون ریال و ایجاد 

خزانه تولید گل های دارویی در سطح هزار مترمربع با اعتبار 

60 میلیون ریال بخش دیگری از کارنامه موفق مدیریت 

شهری در امر تولید گل و گیاه برای اغنای فضای سبز شهری 

است.مدیر ارشد شهری اسفراین اظهار داشت: امید می رود 

ارزش تولیدات و امور مدیریت فضای سبز در تولید گل و گیاه 

به یک میلیارد ریال برسد.

آسفالت معابر شهری؛ جلوه خدمت خادمان شهر ▪ 
شهردار اسفراین با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری 

تاکنون عملیات آسفالت معابر شهری به عنوان جلوه ای 

از خدمت خادمان شهر متجلی شده است، گفت: عملیات 

زیرسازی و آسفالت معابر اصلی شهر به میزان 37 هزار 

مترمربع در خیابان های 16 متری پگاه، نگارستان 6، 

الهیه، ضلع شرقی بولوار کشاورز و 16 متری شیخ آذری 

با اعتباری بالغ بر 9 میلیارد و 245 میلیون ریال اجرا 

شد.»مسلم ن��وری« با اش��اره به خدمت صادقانه عمران 

مدیریت شهری، اظهار داشت: عملیات روکش آسفالت 

خیابان های سپاه، بهار جنوبی، کارگر، شهید طیبی، 

ضلع غربی بولوار کشاورز، ضلع شمالی بولوار شهید 

فهمیده و ضلع جنوبی بولوار مدرس به میزان 75 هزار 

مترمربع با اعتبار 11 میلیارد و 250 میلیون ریال اجرا 

شد.وی با اشاره به اینکه همچنان فرآیند لکه گیری در 

معابر نیازمند مرمت است و بازسازی ادامه دارد، اظهار 

داشت: در سال جاری تاکنون عملیات لکه گیری با اعتبار 

4 میلیارد و 500 میلیون ریال در 30 هزار مترمربع مورد 

توجه مدیریت شهری قرار گرفته است.مدیر ارشد شهری 

اسفراین با اش��اره به اینکه زیرسازی معابر فرعی دیگر 

نقطه هدف مدیریت شهری بوده است که با هدف توسعه 

رف��اه شهروندی اجرایی شده اس��ت، خاطر نشان کرد: 

70 کوچه 6 تا 12 متری به میزان 80 هزار مترمربع با 

اعتباری بالغ بر 20 میلیارد ریال زیرسازی و آسفالت 

شد.وی تصریح کرد: سال جاری با پیگیری های گسترده 

مدیریت  شهری، 730 تن قیر رایگان با هدف ارتقای 

زیرساخت های معابر شهری از سوی راه و شهرسازی در 

اختیار شهرداری اسفراین قرار گرفت.

بهسازی و مناسب سازی معابر شهری ▪ 
شهردار اسفراین با اشاره با اینکه مدیریت شهری در رسالتی 

فاخر همچنان بهسازی و مناسب سازی معابر شهری را در 

دستورکار خود ق��رار داده اس��ت، گفت: از ابتدای سال 

جاری تاکنون عملیات مناسب س��ازی، بهسازی و پیاده 

روسازی معابر شهری به میزان 10 هزار و 500 مترمربع 

اجرایی شده است.

»مسلم نوری« با اشاره به رسالت های مدیریت شهری در 

گسترش فعالیت های عمرانی در مسیر خدمت رسانی 

شایان به شهروندان، افزود: عملیات پیاده روسازی، مناسب 

سازی و بهسازی معابر شهری در خیابان های مطهری 

از چهارراه 22 بهمن تا پل شهید مطهری، خیابان امام 

خمینی)ره( از میدان امام خمینی)ره( تا آموزش و پرورش، 

خیابان خرمشهر و شهرک امام رضا)ع( با اعتباری بالغ بر 

6 میلیارد و 300 میلیون ریال پایان یافت.وی خاطر نشان 

کرد: همچنین سال جاری عملیات جدول گذاری خیابان 

های خرمشهر، شیخ آذری، بولوار کشاورز و سایر خیابان 

های فرعی به میزان 4 هزار و 500  متر با اعتبار 2 میلیارد و 

250 میلیون ریال اجرایی شد.مدیر ارشد شهری اسفراین 

با اشاره به رسالت ها و ماموریت های مدیریت شهری در 

بهسازی و مناسب س��ازی معابر شهری، اف��زود: با هدف 

ساماندهی معابر شهری کماکان بهسازی و مناسب سازی 

در دستورکار خادمان شهر در شهرداری اسفراین  است.

وی با اشاره به اینکه عملیات مناسب سازی، بهسازی و پیاده 

روسازی خیابان های امام خمینی)ره( و شهید مطهری 

تداوم دارد، اظهار داشت: مناسب سازی، بهسازی و پیاده 

روسازی خیابان های سپاه و شهید فرومندی در اولویت 

برنامه های مدیریت شهری است.

در گفتگو با مدیر ارشد شهری اسفراین عنوان شد:
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