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فعالیت های شهرداری فریمان در گفت وگو با خراسان تشریح شد
شهردار فریمان در گفت وگو با خراسان به تشریح فعالیت

افزود :زمین ترمینال که سرمایه عموم مردم است و متاسفانه

عمرانی و فضای سبز پرداخت و گفت :رنگ آمیزی طولی

رفاهی تبدیل شود تا هم درآمدی برای شهر و شهرداری باشد

آمیزی سرعتکاه ها و گذرگاه های عابر پیاده با رنگ سه

شود .وی از استقبال بی نظیر مردم در مشارکت و سازندگی و

بالاستفاده قرارگرفته ،در آینده ای نزدیک به مرکز خدماتی

های شــهــرداری در حــوزه خدمات شهری ،شهرسازی،

و هم باعث اشتغال زایی و رونق تولید و مایه آبروی شهر واقع

جداول و میادین سطح شهر به طول  ۱۵هزار متر ،رنگ

زیبایی شهر تقدیر و تشکر کرد و اظهار امیدواری کرد در آینده

جزئی و ترافیکی  ۱۰۰مورد به طول تقریبی  ۴هزار متر

طول ،خط کشی طولی معابر سطح شهر به طول تقریبی

بانمایانشدنفعالیتهایشهرداریوشوراگوشهایازلطف

زمانه در تقاطع شهید چمران ،تکمیل پروژه روشنایی در

اظهار نارضایتی از نحوه خدمات دهی و وضعیت نامطلوب

ومحبتمردمخوبونجیبفریمانراجبرانکنند.ویضمن

 ۳۵هزار متر ،احداث یک دستگاه چراغ فرماندهی سه

سد تاریخی فریمان گفت :امیدوارم با آمدن سرمایه گذاران

خیابان ولیعصر جنوبی با نصب  ۳۰دستگاه پایه چراغ،

مختلف گامی مثبت و اساسی در راه توسعه و گردشگری سد

خیابان امام خمینی  ۲با نصب  ۱۶دستگاه پایه چراغ و

بلواردانشگاه با نصب سه عدد پایه چراغ ،همچنین احداث

برداشته شود و بتوان از این مجموعه بی نظیر به نفع شهر و

و نصب  ۱۰عدد المان نوروزی در سطح شهر را بخشی از

این که تمامی زیرساخت ها در شهر فریمان موجود است و

شهروندان استفاده و بهره الزم را ببرند .پور ابراهیم با بیان

و نصب پایه پرچم میدان الغدیر به ارتفاع  ۳۵متر و خرید

فعالیت های واحد خدمات شهری در سال گذشته برشمرد.

مهندس علیرضا قلی زاده گفت :رنگ آمیزی ساختمان

▪اجــرای  20پــروژه عمرانی به طــور همزمان
در شهر فریمان

فقط باید درست مدیریت و بهرهبرداری شود ،گفت :با احداث

است و رباط تاریخی فریمان نیز که یکی از میراث های گران

راه آهن و گسترش توسعه منطقه سد رونق خوبی در شهر

عصایی و ویلچری در سطح شهر به منظور ایمنسازی

رئیس شورای شهر اسالمی شهر

در حال انجام است و به زودی کار مرمت و راه اندازی آن آغاز

شهرکصنعتیکاویانهستیمگفت:امیدوارمبههمتبخش

30عدد پایه چراغ های فرماندهی و چشمک زن در سطح

فعالیتهایشورایاسالمیشهر

سد تاریخی که دو طرف آن در حال حاضر درختکاری انجام

نیروی انتظامی ،تولید ،نصب و رنگآمیزی ۵۰مورد میل

و مناسب سازی پیاده روها و معابر شهری ،رنگ آمیزی

شهر ،رنگ آمیزی ساختمان کوشک باغ ملی و غسالخانه
آرامستان بهشت صادق ،تولید و نصب تعداد  ۵۰دستگاه

فریمان در گفت وگو با خراسان
فریمان را تشریح و به مسائل مهم

و مصوبات شــورا پــرداخــت .رضا

پل و دریچه در سطح شهر ،نصب و رنگ آمیزی بیش از ۱۰۰

پورابراهیمبااشارهبهاینکهشورای

مساحت  ۳۰مترمربع و خرید  ۸دستگاه یخچال سردخانه

و همکاری میان مسئولین ،ادارات و مردم نقش مهمی داشته

عدد تابلو ترافیکی در سطح شهر ،احــداث سردخانه به
ای ،احداث و تکمیل مجموعه غسالخانه آقایان و بانوان

و احداث سالن های انتظار و معراج ویژه آقایان و بانوان،

اسالمیشهربهعنوانیکنهادمردمیدرایجادفضایهمدلی
است ،گفت :هرجا که مردم پا به عرصه گذاشتند کارها با

سرعت بیشتری انجام شد و نمونه آن همدلی و همراهی مردم

احداث قبور بلوک  ۵به تعداد  ۲۴۰عدد جاقبر ،آذین بندی

درکمکبهسیلزدگاناست.پورابراهیمگفت:همهمسئوالن

سیستم روشنایی معابر بلوار دانشگاه با همکاری اداره

عنوان پدر معنوی شهر همگام با شورا در مسائل فرهنگی

سطح شهر در مناسبت های مختلف ملی و مذهبی ،ایجاد

برق شهرستان ،معدوم سازی  ۲۱۰قالده حیوان ولگرد،

راه اندازی دو مجموعه ورزشی بدنسازی در سطح شهر،

نورپردازی ساختمان شهرداری و بازپیرایی میدان الغدیر

شهرستان به ویژه حجت االسالم ایزدی امام جمعه معزز به

کمک شایانی دارند و نماینده فعال و پرتالش شهر جناب آقای
دکتر قاضی زاده هاشمی که کمک ها و مشارکت های ایشان

همیشهودرهمهجاشاملحالشهرداریوشهروندانفریمان

از دیگر فعالیتهای انجام شده در واحد خدمات شهری

بوده و هست و ایشان در اسرع وقت نیازهای شورا که همانا

مهندس قلی زاده در ادامــه افــزود :بر اساس آمار صدور

متعدد جامه عمل پوشانده است که به عنوان مثال میتوان به

شهرداری است.

خواستههای مردمی است را با پیگیری ها و برگزاری جلسات

پروانه ساختمان و مقایسه آن با سالهای قبل  ۲۷۳عدد

پیگیری الیروبی سد فریمان و از سرگیری روند ریل گذاری و

متر تجاری) صادر شد که نسبت به میانگین  ۴سال گذشته

های مربوطه و  ...اشاره کرد .وی از فرماندار کوشا ،جهادی و

پروانه ساختمانی (شامل  ۴۳هزار متر مسکونی و  ۱۲هزار
(از ســال  ۹۳تا  ۲ )۹۶و نیم برابر شــده اســت .مهندس

علیرضا قلی زاده با اشاره به این که در حوزه عمرانی سه

میلیارد و  ۹۰۰میلیون تومان در سطح شهر هزینه شده
است ،گفت :اجرای  ۲هزار و  ۲۰۵متر کانیو ۵۳۰ ،متر

آبراه ۶ ،هزار و  ۶۲۵متر جدول تک ،هزار و  ۴۵۵متر کانال

 ۲۵۰ ،۵۰متر کانال  ۲۲۳ ،۹۰متر پل فلزی و بتنی۴ ،

هزار و  ۶۰۰متر پیاده رو 38،هزار و  ۱۷۰متر زیر سازی،
 ۱۳هزار و  ۶۳۵متر تراشی آسفالت ۳۴ ،هزار و  ۶۹۵متر
آسفالت ۱۸۰ ،متر ساختمان ۶۰۰ ،متر بتن ریزی و ۲۸۵

راه اندازی راه آهن و نیز پیگیری مطالبات شهرداری از دستگاه

متخصصشهرستانفریمانجنابآقایمهندسصفاییکهدر

راه هر چه بهتر خدمات رسانی به مردم عزیز فریمان به صورت
شبانه روزی در حال تالش و کوشش است تشکر و قدردانی
کرد .وی در ادامه از تالش ها ،تدبیر و مدیریت خوب مهندس

قلی زاده ،شهردار محبوب و پر تالش و مجموعه شهرداری که
تماموقتخودراصرفخدماترسانیبهمردمعزیزکردهاست

به ویژه در جریان بارندگیهای اخیر که هیچ یک از خیابان ها و
میدان های شهرمان دچار آبگرفتگی نشد تقدیر و تشکر کرد.
پور ابراهیم با اشاره به این که پروژه های عمرانی که در شهر در

متر دیوار ساحلی از اقدامات انجام شده در واحد عمران

حال انجام است در تاریخ شهرداری فریمان بیسابقه است،

شهرداری گفت :اجرای خط لوله پروژه جداسازی آب شرب

 ،گردشگری ،خدماتی و فرهنگی به صورت همزمان در حال

شهرداری فریمان است .وی با تشریح عملکرد فضای سبز
از فضای سبز به طول  ۴۰هزار متر ،کاشت بیش از  ۸هزار

اصله نهال و کاشت بیش از  ۴۰۰هزار نشاء گل فصلی و
دائمی در سطح شهر ،تولید بیش از  ۳۰۰هزار انواع نشاء

گل فصلی و دائمی ،هرس انواع درخت ،درختچه و پرچین

در سطح شهر ،خزانه بیش از  ۲۰هزار انواع درخت سرو،
اقاقیا ،کاج و زبانگنجشک ،احداث یک دستگاه گلخانه
به مساحت  ۴۰۰متر مربع جهت افزایش سطح تولیدات

گیاهی ،نصب یک دستگاه مجموعه بازی تور و طناب در

گفت:در حال حاضر بالغ بر  20پروژه عمرانی سرمایه گذاری

پیگیری و اجراست .وی با بیان این که در آینده ای نزدیک مردم
خوب فریمان شاهد اجرای پروژه ها و فعالیت های شهرداری

در سطح شهر خواهند بود ،گفت :اعضای شورای اسالمی در
این دوره نگاه بلند مدت و درآمدهای پایدار و رونق اقتصاد

شهر را سرلوحه کار خود قرار داده است .وی گفت :با همدلی،

همفکری و همراهی عزیزان شورا کارهای زیربنایی خوبی در

حال انجام است و همه اعضا دوشادوش یکدیگر به دور از جناح
بندی های سیاسی در حال خدمت به مردم عزیز هستند و در

پارک شهید کبیری ،احداث فاز یک جاده سالمت به طور

همین جا از تمامی همکاران خود کمال تقدیر و تشکر را دارم.

الیروبی و اجرای پیشکار قنات شهرداری از اقدامات انجام

اولیه و مهم شهر است اشاره کرد و گفت :این استخر در زمینی

کامل و شروع عملیات اجرایی فاز  ۲جاده سالمت و نیز

شده در این حوزه است.

پورابراهیم به پروژه احداث استخر ذخیره آب که از نیازهای
در حدود  5هکتار در حال مطالعات اولیه و اجرایی شدن کار

بهای گذشتگان است به همت شورا و شهرداری مطالعات آن

ایجاد می شود .وی با اشاره به این که پیگیر اسکان کارگران

می شود .وی گفت :احداث جاده سالمت از شهر فریمان تا

خصوصی بتوان مسکن ارزان قیمت مناسب در شهر تهیه و

شده در آینده برای استفاده هر چه بهتر مردم شریف فریمان

شهرک صنعتی فریمان در بین شهرک های صنعتی استان

تکمیل تر می شود و با احداث بلوار جاده سد از بروز تصادفات
ناگوار و خطرات جانی جلوگیری خواهد شد و زیبایی خاصی

از مهاجرت جلوگیری و بلکه به جمعیت شهر ما افزود چرا که
از رونق بسیار خوبی برخوردار است .وی گفت :امیدوارم
بتوان نه تنها کارگران بلکه مسئولین شهرک صنعتی را نیز

به این منطقه گردشگری داده است که با نصب پایه چراغ و

ترغیب به سرمایهگذاری و سکونت در فریمان کرد چرا که آب و

در میدان های اصلی شهر اشاره کردکه مصوبات آن را اخذ

و پرتالش روزنامه خراسان در فریمان به خاطر پوشش خبری

تکمیل آیلند زیباتر می شود .وی به احداث واحد های تجاری

و در حال رایزنی با پیمانکاران و سرمایه گذاران هستند .وی

هوای فریمان مثالزدنی است .وی در پایان از خبرنگار خوب
فعالیت های شهرداری تقدیر و تشکر کرد.

