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استشمام عطر دل انگیز بهاری در شهر آجیلی
یا مقلب؛ قلب ما را شاد کن

نگاهی به بخشی از فعالیتهای نوروزی شهرداری فاروج در راستای زیباسازی شهر

اعضای شورای اسالمی شهر فاروج

شهردار شهر فاروج با اشاره به اقدامات و فعالیتهای صورت گرفته  در جهت 

زیباسازی شهر برای شروع سال جدید و ایام عید نوروز گفت: کاشت درختان 

مثمر و غیر مثمر در نقاط مختلف این  شهر و همچنین کاشت درختان کاج 

صورت پذیرفته و همزمان با عملیات کاشت 2 هزار اصله نهال غیر مثمر نیز در 

سطح مدارس، تونل سبز، کوهستان پارک و بصورت ویژه در پارک بانوان این 

شهر کشت و توزیع شد.» مجتبی حسین پوران« افزود: المان های نوروزی نیز 

در میدان مرکزی شهر، سایر میادین و چهار راه ها و همچنین در نقاط مختلف 

شهر جانمایی و نصب شده و المان های سابق نیز رنگ آمیزی شده است. وی 

ابراز کرد: در زمینه زیباسازی فضای شهر، نظافت خیابانها، معابر و پیاده روها، 

جمع آوری نخاله ها، رنگ آمیزی جداول، خط کشی خیابانها و...نیز صورت 

پذیرفته و شهر حال و هوای بهاری به خود گرفته است. وی اظهار کرد: کاشت 

گلهای بهاری نیز طی دو مرحله در نقاط مختلف شهر انجام و تمام پارک های این 

شهر نیز تجهیز و امکانات رفاهی و خدمات رسانی در پارک وحدت با تجهیز 4 

سوئیت آن صورت گرفته است. شهردار شهر آجیلی  سالی پر از شادی و سالمتی 

را برای عموم شهروندان عزیز و مسافران و گردشگران نوروزی آرزومند است.

با سالمی به لطافت گلبرگهای بهاری در این روزهای پر از شور و نشاط 

و طراوت. با استعانت از درگاه حضرت حق، پیشانی بر خاک مقدس 

عشقی می نهیم که خداوند در وجود انسانهای اهل معرفتی چون شما 

بزرگواران، مردمان خوب و سخت کوش شهر فاروج قرار داد. سال 

9۷ با همه  خاطرات خوب و بدش ، شادی و غمش و... به پایان رسید 

و اینک خداوند توفیقی حاصل کرد تا سال جدید را با طراوت و پاکی 

آن آغاز کنیم و در ادامه  مسیر زندگی، نقش آفرین قصه زندگی خود 

و دیگران باشیم.، باشد که خداوند توفیق خدمت رسانی بیشتر را به 

همه ما عطا بفرماید. 

خداوند منان را شاکریم که در سالی که گذشت تمام توان و تالش 

اینجانب و اعضای محترم شورای اسالمی شهر فاروج و در مجموع 

تمامی همکاران تالشگرم در شهرداری این شهر، در جهت خدمت 

رسانی به مردم فهیم و مهربان این شهر گذشت و انشا ا... در سال 

جدید نیز تمام تالش و توان خود را بیشتر از گذشته در راستای رضایت 

خاطر شهروندان محترم به کار گرفته و امیدواریم در این راه با وحدت و 

همدلی شهر خود را آنگونه که آرزویش را داریم بسازیم.

سال نو و بهار طبیعت را به همه شما اهالی خوب و باصفای شهرآجیلی 

و همچنین تمامی مردمان این سرزمین و مسافران نوروزی تبریک 

می گوئیم و دعای پر از مهر و محبت اینجانب و تمامی همکارانم و 

شهروندان عزیز فاروجی را بدرقه راه شما مسافران عزیز این شهر 

نموده و امیدواریم که در پایتخت آجیل کشور، لحظات خوب و شیرینی 

را در کنار خانواده خود سپری کنید.

با سپاس فراوان

با سالم و احترام

شهروندان عزیز فاروجی

مسافران و گردشگران محترم نوروزی ، فرا رسیدن سال نو و نوروز باستانی را به همه شما بزرگواران تبریک 

و تهنیت عرض می نمائیم، امیدواریم در سال جدید، با لطف بیکران حضرت حق، سالی پر از خیر و برکت، 

شادی و نشاط، سالمتی و مهرورزی در صفحات تقویم زندگی شما رقم بخورد.

عیدتان مبارک         ایام به کام         اعضای شورای اسالمی شهر فاروج.
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