
3 ویژه مانه و سملقان

در گفت وگو با شهردار شهر آشخانه عنوان شد:

توسعه و آبادانی؛هدف شهرداری شهر آشخانه
ــاره به چهره و سیمای شهر  شــهــردار شهر آشخانه با اش

آشخانه گفت: مساحت شهر آشخانه در حــوزه خدماتی 

بالغ بر ۶۰۰ هکتار و حریم قانونی شهر بالغ بر یک هزار و 

۵۰۰ هکتار است که ۶ پارک به نام های پارک رضوان با 

مساحت ۴ هکتار، پارک الله با مساحت ۱.۷ هکتار، پارک 

معلم با مساحت ۰.۶ هکتار، پارک شاقلی با مساحت ۰.۶ 

هکتار، پارک اندیشه با مساحت۰.۴ هکتارو پارک وحدت با 

مساحت ۱.۶ هکتار که جمعا ۹ هکتار می شود در این شهر 

برای همشهریان عزیزمان احداث شده است.»غالمی«با 

بیان اینکه، ۳.۵ هکتار فضای سبز شامل میادین، بلوارها 

و حاشیه پیاده روهای این شهر است اظهار کرد: در مجموع 

۱۲.۵ هکتار فضای سبز در این شهر اجرا شده است.وی 

با اشاره به حوزه خدمات شهری شهرداری شهر آشخانه 

بیان کرد: رفت و روب خیابان ها، اصالح و نصب تابلو های  

معابر و خیابانها، آتش نشانی و خدمات امداد و نجات، جمع 

آوری متکدیان، کفن و دفن، نظارت بر کشتارگاه از جمله 

وظایف حوزه خدمات شهری 

شهرداری شهر آشخانه است 

که به نحو احسن اجرایی می 

ــود.وی حفظ و نگهداری  ش

پارک ها و فضای سطح شهر را 

از جمله وظایف حوزه فضای 

دانست  آشخانه  شهر  سبز 

ــراز کــرد: صــدور پروانه و  و اب

نظارت بر ساخت و سازها و 

صدور مجوز و نظارت بر حمل و نقل بار و مسافر در داخل 

شهر از جمله دیگر وظایف شهرداری این شهر است که با 

تمام تالش همکاران این اداره، خدمات را به همشهریان 

بازگشایی معابر و خیابانها، جدول  ــه می کند.وی  ارائ

گذاری و هدایت آبهای سطحی، زیر سازی و آسفالت معابر 

، موزائیک فرش پیاده رو ها و تعمیر و نگهداری آسفالت را از 

جمله وظایف حوزه عمران این شهر دانست.وی با اشاره به 

گــزارش عملکرد شهرداری 

 ۹۷ ــال  س در  آشخانه  شهر 

گفت: از ابتدای سال جاری 

تاکنون ۱۰ میلیارد و ۷۱۳ 

میلیون ریال برای زیرسازی و 

آسفالت سطحی شهر آشخانه 

هزینه شده است. غالمی با 

بیان اینکه، امسال ۴ میلیارد 

ــال برای  و ۶۲۰ میلیون ری

اجرای جدول گذاری سنگی و کانیوی این شهر هزینه شده 

است افزود: ۲۰۰ میلیون ریال هم برای احداث سرویس 

های بهداشتی هزینه شده اســت.وی گریزی به عملکرد 

شهرداری شهر آشخانه در سال گذشته زد و اضافه کرد: در 

سال گذشته ۲ میلیارد و ۴۲۰ میلیون ریال برای زیرسازی 

و آسفالت سطحی هزینه شده است.وی با بیان اینکه، برای  

اجرای جدول گذاری سنگی و موزائیک این شهر در سال 

گذشته۴ میلیارد و ۱۴۰ میلیون ریال هزینه شده است و 

برای اجــرای موزائیک فرش سطح معابر این شهر هم در 

سال گذشته ۲ میلیارد و ۷۳۸ میلیون ریال اعتبار هزینه 

ــرای ساختمان Vip گود  ــه داد: اج شــده اســت. وی ادام

کشتی با هزینه کرد ۵۰۰ میلیون ریال و اجرای ۲ دستگاه 

آسانسور برای پل هوایی آشخانه به مبلغ ۵ میلیارد ریال از 

جمله دیگر مواردی است که شهرداری شهر آشخانه از هفته 

دولت سال گذشته تا هفته دولت سال جاری اجرایی کرده 

است. غالمی اظهار کرد: برای پل هوایی شهر آشخانه که در 

مسیر بلوار امام رضا )ع( احداث شده ۱۰ میلیارد ریال هزینه 

شده است.وی با اشاره به اینکه، جاده سالمت پارک رضوان 

با هزینه کرد یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و احداث پارک 

بانوان با هزینه کرد یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال از جمله 

دیگر پروژه های مهم شهرداری آشخانه است تصریح کرد: 

برای پارک گود کشتی شهر آشخانه نیز ۲ میلیارد و ۲۰۰ 

میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.

 پارک زیبای رضوان 

اجرای پل ونصب آسانسور 

اجرای موزائیک فرش بلوار امام رضا )ع( 

پارک خطی گود کشتی 

اجرای پارک فرش پارک رضوان 

اجرای زیبا سازی و کانیو گذاری کوچه های مسکن مهر

اجرای موزائیک فرش بلوار امام رضا )ع( 

زیرسازی خیابان 20متری جانبازان و16متری زوارزاده 

اجرای جدول گذ اری وموزائیک فرش 


