
سه شنبه 19 اسفند 1399 |  25 رجب 1442 | شماره 20617 8 

راه اندازی مجدد جایگاه دومنظوره 
شهرستان املش 

 رشت  –   علی حیدری: مدیر شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه گیالن ، کورش باالدست ، 
گفت : » در راستای ارائه خدمات مطلوب به شهروندان 
گیالن، جایگاه دومنظوره شهرستان املش ) کوهرنگ 

رانکوه ( مجددا راه اندازی شد . « 
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه گیالن و به نقل مدیر منطقه ؛ با پیگیری های 
شورای تامین شهرستان املش ، فرمانداری و سایر مسئولین 
این شهرستان و همچنین تالش مستمر مدیر و مجموعه این 
شرکت به منظور تکریم ارباب رجوع و جلب رضایت مردم ، 
جایگاه دومنظوره بنزین ، نفتگاز و CNG ( شهرستان املش 
مجددا در تاریخ ۱۲ اسفند ماه سال جاری بعد از قریب به 
سه سال تعطیلی ، مجددا راه اندازی شد . وی اظهار کرد : » 
این جایگاه دارای سه مخزن ۴۵ هزار لیتری )بنزین ونفتگاز( 
و تجهیزات CNG با ظرفیت ۷۵۰ مترمکعب بر ساعت و 
۲ دیسپنسر و ۲۸ نازل )بنزین، نفتگاز و CNG( است که 
راه اندازی مجدد آن اشتتغالزایی ۱۴ نفر را نیز بدنبال داشته 
است.« مدیر منطقه افزود : » در شهرستان رودسر ۱۷ جایگاه 
) بنزین ، نفتگاز و CNG ( فعال می باشد و این جایگاه 

دومین جایگاه شهرستان املش است . « 

۸۶ هکتار از اراضی دره گردو تحویل 
شهرداری اراک شد

اراک- سرپرست شهرداری اراک گفت: ۸۶ هکتار 
از اراضی دره گردو جهت توسعه فضای سبز تحویل 

شهرداری اراک شد.
علیرضا بیاتیان در جریان افتتاح اولین پارک آبخیز کشور 
در دره نمونه گردشگری گردوی اراک که با حضور خاوازی 
وزیر جهاد کشاورزی انجام شد، با اشاره به سابقه تاریخی شهر 
اراک که در گذشته به عنوان باغ شهر شناخته می شد، افزود: 
متاسفانه با جریان نامناسب توسعه در این شهر که گاها این 
توسعه با نام صنعت همراه بوده است، اراک تبدیل به یکی از 
شهرهای آلوده کشور شد. وی با بیان اینکه نیاز مردم به هوای 
پاک در سال های اخیر در مضیغه قرار گرفته است و آلودگی 
هوا به عنوان مهمترین معضل شهر مطرح است، گفت: با 
تالش ها و حمایت های انجام شده در حوزه فضای سبز باید 
امروز گفت که اراک دارای ۲۵ متر سرانه فضای سبز است و 
خوشبختانه با عزم موجود در صدد افزایش این سرانه هستیم. 
بیاتیان با اشاره به نگاه مثبت اعضای شورای شهر به توسعه 
فضای سبز در اراک، تصریح کرد: امروز ۸۶ هکتار از اراضی 
پایین دست دره گردو رسما تحویل شهرداری شد و عمال 
براساس طرح مصوب تهیه شده، عملیات کاشت فضای سبز 
را آغاز می کنیم و ۳۵ هکتار از اراضی را برای بهره برداری های 
مختلف با کمک سرمایه گذار آماده خواهیم کرد. وی با بیان 
اینکه همکاری و اجرای پروژه های مختلف توسط شهرداری 
و منابع طبیعی در دره گردو، این منطقه را به یک تفرجگاه 
مناسب تبدیل خواهد کرد، افزود: در سال گذشته ۱۲ میلیارد 
تومان اعتبار برای این منطقه در نظر گرفته شد و مبلغی 
هم از محل اعتبارات ملی در نظر گرفته شده است و در 
واقع عزمی برای بهسازی این منطقه وجود دارد. سرپرست 
شهرداری اراک اضافه کرد: شهرداری طی دو سال اخیر با 
کمک جهاد کشاورزی در حوزه احیای قنوات اقدامات بسیار 
خوبی را به انجام رسانده است به طوری که قنوات خارج شده 
از حیز انتفاع امروز به عنوان قنوات فعال به شمار می روند 
و دبی مناسبی دارند و امسال نیز ۳۵ هزار نهال با همکاری 

منابع طبیعی غرس و توزیع می کنیم.

توصیه های فرمانده انتظامی شهرستان 
قم پیرامون پیشگیری از سرقت منازل در 

ایام پایانی سال

قم - فرمانده انتظامی شهرستان "قم" ضمن توصیه 
برای پیشگیری از سرقت منزل در ایام پایانی سال، تاکید 
کرد: افزایش ضریب امنیتی درب های ورودی، پشت بام، 
بالکن و حیاط منازل گامی مهم در جلوگیری از سرقت 
به شمار می رود.  سرهنگ "مرادحسین جعفریان" اظهار 
داشت: نگهداری مقادیر زیاد پول نقد، ارز، سکه، طال و اشیاء 
قیمتی و اسناد با ارزش در منزل معقول نبوده و شهروندان 
می بایست سپرده گذاری و صندوق امانات بانک ها را به 
عنوان جایگزینی مناسب و امن مورد توجه قرار دهند. وی 
با اشاره به نقش و اهمیت تجهیز منازل، پارکینگ ها و 
و سیستم  مداربسته  های  دوربین  به  ورودی  راهروهای 
های هشدار دهنده استاندارد در پیشگیری و حتی کشف 
افزایش  افزود:  آگاهی،  پلیس  کارآگاهان  توسط  سرقت 
ضریب امنیتی درب های ورودی، پشت بام، بالکن و حیاط 
منازل گامی مهم در جلوگیری از سرقت به شمار می رود. 
سرهنگ "جعفریان" گفت: در گذشته های نه چندان دور، 
افراد وقتی می خواستند به مسافرت بروند، منزل خود را 
به همسایه های مورد اعتماد و امین می سپردند و با خیال 
راحت شهر و دیار خود را ترک می کردند، بر همین اساس، 
سپردن منزل به همسایه یا بستگان مورد اطمینان می 
باشد. فرمانده  تواند در کاهش وقوع سرقت منزل موثر 
نیروهای  خواست  هموطنان  از  قم  شهرستان  انتظامی 
خدماتی و نظافتی مورد نیاز خود را از شرکت های معتبر 
درخواست کرده و قبل از شناسایی کامل افراد و رویت 
کارت شناسایی آنان، درب منزل یا آپارتمان را باز نکنند. 
این مقام انتظامی در پایان در خصوص پیشگیري از سرقت 
منزل نکاتي را به شرح ذیل برای شهروندان ارائه کرد: - 
راه هاي ورودي ساختمان را ایمن سازید. - براي ایمني 
بیشتر منزل خود، از سیستم هاي دزدگیر استفاده کنید 
- مطمئن شوید که کلید منزلتان در اختیار افراد ناشناس 
یا غیر مطمئن قرار ندارد. - براي در ورودي منزل از قفل 
نمایید. - در صورت  استفاده  استاندارد  و  هاي مطمئن 
سکونت در مجتمع مسکوني از پلیس محله یا سرایدار 
مورد اطمینان استفاده کنید. - هنگام رفتن به سفر، سعي 
کنید توجه افراد را جلب نکنید. - از ورود افراد ناشناس 
تحت عنوان سمسار،خریدار ضایعات، فال گیر، متکدي و 

غیره به داخل منزل جلوگیري نمایید. 

فوالد سفیددشت شرکت برتر حوزۀ 
سالمت محور و مسئولیت های اجتماعی

اصفهان – یحیی مرادیان: با حضور مسئولین کشوری 
از  معدن  و  روز صنعت  بزرگداشت  آیین  در  استانی  و 
حوزۀ  برتر  شرکت  به عنوان  سفیددشت  فوالد  شرکت 
استان  در  اجتماعی  مسئولیت های  و  سالمت محور 
سازمان  رئیس  شد.  تجلیل  بختیاری   و  چهارمحال 
صمت استان در این مراسم گفت: براساس شاخص های 
ارزیابی ستاد بزرگداشت روز صنعت و معدن، سه واحد 
مسئولیت های  حوزۀ  برترین های  به عنوان  تولیدی 
اجتماعی انتخاب شدند. سجاد رستمی تصریح کرد: بر 
این اساس، فوالد سفیددشت ازجمله فعال ترین واحدهای 
سالمت محور در حوزۀ مسئولیت های اجتماعی است که 
عالوه بر توزیع بسته های معیشتی و بهداشتی، در زمینۀ 
 ... و  بهداشت  خانه های  مدارس،  بهسازی  و  نوسازی 

خدمات ارزنده ای داشته است.

اخبار ایراناخبار ایران در راستای استقبال از بهار ۱۴۰۰صورت گرفت:

کاشت ۷۰۰۰ جعبه گل بنفشه در فضاهای سبز شهر هشتگرد
و  ساله  همه  رنجبرکهن:  محمد   - ساوجبالغ 
فعالیتهای   ، سال  پایانی  ایام  به  شدن  نزدیک  با 
راه  به  در شهرها  نشاط خاصی  و  شهرداریها  شور 
انداخته و اقدامات فراوان این دستگاههای خدمات 
 ، دهد  می  نوید  را  بهار طبیعت  فرارسیدن   ، رسان 
تالشهای شبانه روزی کارگران زحمتکش شهرداری 
در مناطق مختلف مشهود است و در عرصه فضاسازی 
شهری نیز گلکاری میادین ، رفوژها و مبادی ورودی 

شهر از اهمیتی واژه برخوردار است .
اقدامات  تشریح  در  هشتگرد  شهردار  یگانه  مهندس 
 : از بهار اظهار داشت  این شهرداری در راستای استقبال 
تاکنون ۳۲ هزار اصله درخت و درختچه هرس و اصالح 
شده و طرح نوروزی از پانزدهم اسفندماه جاری با فضاسازی 
شهری، مرمت زیرساخت ها، گلکاری میادین و بلوارها و نیز 
سفره چینی هفت سین اجرایی می گردد و تعداد ۷۰۰۰ 
جعبه گل بنفشه توسط اداره سیما ، منظر و فضای سبز این 
شهرداری تهیه و در فضاهای سبز کاشته خواهد شد. وی 
بیان کرد : امسال براساس مصوبه ستاد کرونا ، محدودیتهایی 
تابع  نیز  شهرداری  و  دارد  وجود  نوروزی  سفرهایی  در 
مصوبات این ستاد می باشد ، لیکن رویکرد ما در اجرای 
روانی  و  روحی  ارتقا سطح  راستای  در  متنوع  برنامه های 

خاطرنشان  یگانه  است.  شهری  تکانی  خانه  و  شهروندان 
کرد : مرمت و روکش آسفالت معابر و خیابان ها، ترمیم نوار 
حفاری ، تعمیر کفپوش پیاده روها ، بازسازی جدول و ترمیم 
خط کشی معابر از دیگر برنامه های شهرداری در راستای 
استقبال از نوروز است و همچنین به منظور جلوگیری از 

تخریب آسفالت و پیاده روها و حوادث برای شهروندان ، هر 
گونه حفاری از پانزدهم اسفند ماه جاری ممنوع می باشد.

وی با اشاره به اجرای طرح پاکسازی مسیر جاده قدیم 
تا تهراندشت در محدوده شهرداری هشتگرد گفت : طرح 
جمع آوری زباله های حاشیه جاده و زیباسازی نوار کناری 

تا رودخانه کردان و  امام  ینگی  انقالب  حد فاصل میدان 
نیز پاکسازی حاشیه رودخانه بصورت جهادی و با حضور 
دسته جمعی کارگران ، رانندگان و ماشین آالت شهرداری 
انجام گردیده است . شهردار هشتگرد ، پاکسازی و نظافت 
وسایل عمومی شهر نظیر ایستگاه های اتوبوس و تاکسی ها، 
شستشوی اِلمان ها و نمادهای شهری، سطل ها و باکس های 
زباله، نرده ها، نیمکت ها، تعمیر و راه اندازی تمام آب نماها و 
فواره های موجود در سطح شهر و ترمیم شبکه های روشنایی 
میادین ، پارک ها و اماکن و تاسیسات متعلق به شهرداری را 

از دیگر اقدام های در حال انجام دانست.
یگانه با اشاره به آماده باش کشیک اداری ، سد معبر ، 
گشت ساختمانی ، آتش نشانی، کارکنان خدمات شهری، 
فضای سبز و خدمات موتوری و سایر کارکنان شهرداری 
هشتگرد در ایام عید افزود :  اقدامات شهرداری در زمینه 
ضدعفونی معابر و مبلمان شهری و پارکی و اماکن پرترد و 
اجرای مصوبات ابالغی ستاد مدیریت کرونا در ایام تعطیالت 
نوروزی نیز با تمام توان ادامه خواهداشت و از شهروندان 
محترم درخواست نمود تا با رعایت پروتکلهای بهداشتی، 
عدم حضور در آرامستانهای شهر و مراکز تجاری پر ازدحام، 

در کنترل شیوع کرونا مشارکت کنند.

گرگان - مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان از حذف 
در  خود  مشترکین  به  به صورت حضوری  این شرکت  تمامی خدمات 

روزهای آینده خبرداد.
علی اکبر نصیری در گفتگو با خبرنگاران با بیان این مطلب گفت: شرکت توزیع 
نیروی برق استان گلستان در راستای تحقق دولت الکترونیک و حذف مراجعه حضوری، 
تمامی خدمات مورد نیاز مشترکین را از طریق اپلیکشن " برق من " انجام خواهد داد.

وی افزود: مشترکین می توانند اپلیکشن " برق من " را از طریق سایت شرکت توزیع 
نیروی برق استان یا نرم افزار کافه بازار دریافت کنند.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی 
برق استان با تشریح چگونگی اجرای خدمات این شرکت در اپلیکشن " برق من "، 
اظهارداشت: با ثبت شناسه ۱۳ رقمی قبض برق اشتراک یا اشتراک های خود، تمامی 
خدمات به مشترکین ارائه می شود.نصیری، دریافت و پرداخت صورتحساب، اطالع از 
خاموشی های احتمالی محل مسکونی خود، ثبت حوادث و اتفاقات، روشنایی معابر 

را از مهمترین خدمات ارائه شده در اپلیکشن " برق من " عنوان کرد.وی تاکیدکرد 
که در آینده نزدیک، هیچگونه خدمت حضوری در نواحی شرکت توزیع نیروی برق 
استان گلستان به مشترکین ارائه نمی شود.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان 
گلستان، تعداد مشترکین این شرکت را ۷۶۵ هزار مشترک ذکر و تاکید کرد که تمامی 
مشترکین باید نسبت به نصب اپلیکیشن " برق من " اقدام فوری کنند.نصیری، آدرس 

شرکت توزیع نیروی برق گلستان را www.ped-golestan.ir ذکر کرد.

آذربایجان شرقی - فالح: مدیرکل تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی از افتتاح ۶ 
طرح تعاونی همزمان با سراسر کشور در تبریز خبر 

داد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز، حسین فتحی در آیین 
افتتاح پروژه های بخش تعاون که همزمان با سراسر کشور 
با اعالم  در محل استانداری آذربایجان شرقی برگزار شد 
این خبر افزود: این طرح ها در شهرستانهای تبریز، مرند، 
میانه و اسکو ) سهند ( در زمینه های عمرانی، درمانی، 
با سراسر کشور و به  صنایع دستی و دامپروری همزمان 
عالی  مقام  شریعتمداری  توسط  کنفرانس  ویدیو  صورت 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افتتاح و به بهره برداری 
رسید. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان 
شرقی با اشاره به ظرفیت اشتغال این طرح ها خاطرنشان 

کرد: تعداد اعضای این تعاونی ها ۲۴۲ نفر با سرمایه گذاری 
۶۵۲۰۰۰ میلیون ریال می باشد که میزان 9۶۶۰۰ میلیون 
ریال تسهیالت به این شرکت های تعاونی اعطا گردیده است. 
فتحی همچنین خاطرنشان کرد: با راه اندازی ۶ طرح تعاونی 

برای تعداد ۴۸۶ نفر فرصت شغلی ایجاد گردید.
مسکن  تعاونی  شرکت  مدیرعامل  نشست  این  در   
افتتاح  منتخب  های  طرح  از  نمایندگی  به  سلحشوران 
شده، گزارشی از روند اجرائی و اقدامات بعمل آمده جهت 
ساخت و واگذاری برج ۱9۸ واحدی بوستان تعاونی مسکن 

سلحشوران ارائه داد. وی افزود: برج ۱9۸ واحدی شرکت 
به مساحت ۳9۱۸  تعاونی مسکن سلحشوران در زمینی 
مترمربع و با مساحت ۳۴ هزار متر زیربنا در ۲۵ طبقه ایجاد 
گردیده است. وی ادامه داد: در این پروژه مسکونی ۴ طبقه 
پارکینگ و انباری به مساحت ۸۸۰۰ مترمربع ایجاد گردیده 
است و دارای البی و سالن های اجتماعات به متراژ ۱۰۰۰ 
متر در یک طبقه و با ۲۰ طبقه مسکونی ساخته شده است. 
تعداد  تعاونی مسکن سلحشوران تصریح کرد:  مدیرعامل 
و  مجزا  راهروی  سه  شامل  واحد  طبقات ۱۰  در  واحدها 

مستقل و پله های اضطراری در هر طبقه با سازه بتونی و 
سقف کامپوزیت ایجاد گردیده است. به گفته وی این برج 
دارای ۶ دستگاه آسانسور مجهز می باشد که بهمن ماه سال 

جاری افتتاح و به اعضای تعاونی واگذار شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی اعالم کرد؛
۶ طرح تعاونی در تبریز افتتاح شد

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان:
همه خدمات حضوری شرکت توزیع نیروی برق گلستان با نصب اپلیکیشن برق من حذف می شود

آذربایجان شرقی - شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی به 
عنوان دستگاه استانی برتر در مجموع شاخص های عمومی و اختصاصی 
معرفی شد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، مدیرعامل شرکت آب و 
دستگاه  عنوان  کسب  مناسبت  به  شرقی  آذربایجان  استان  فاضالب 

استانی برتر توسط این شرکت پیامی منتشر کرد.
متن پیام علیرضا ایمانلو بشرح ذیل است: "با عرض سالم و عرض ادب به 
پیشگاه منجی عالم بشریت حضرت مهدی موعود ) عج ( و آرزوی سالمتی به 
رهبر معظم انقالب اسالمی ایران و سپاس و درود خداوند عالمیان را که افتخار 
سقایی و توفیق خدمتگزاری به مردم شریف استان را به ما عطا فرمود. شرکت 
آب و فاضالب شهری استان آذربایجان شرقي که افتخار خدمت رسانی در جهت 
تامین و توزیع آب شرب سالم و بهداشتی مورد نیاز شهروندان گرامی و از طرفی 
جمع آوری، دفع و تصفیه بهداشتی فاضالب های خانگی را بر عهده دارد، با 
کوشش شبانه روزی پرسنل خدوم همواره سعی کرده است در جهت خدمت 

رسانی مطلوب به مشترکین عزیز گام های موثری را بردارد. 
این شرکت در چندین سال گذشته با نگرش مسئوالنه و متعهدانه، همت و 

تالش مضاعف کارکنان توانست اقدامات مهم و موثری را در جهت اجرای پروژه 
های احداث تاسیسات آب و فاضالب و بهره برداری از تاسیسات موجود در سطح 
استان به انجام برساند و همسو با عملیات اجرایی اقداماتی را در خصوص تحقیقات 
و فرهنگ سازی مدیریت صحیح مصرف آب در مسیر مقدس خدمت رسانی و 
با جلب رضایت شهروندان گرامی برداشته است. بدینوسیله برخود الزم می دانم؛ 
کسب عنوان )دستگاه استانی برتر در مجموع شاخص های عمومی و اختصاصی(  
را به شما همکاران  وظیفه شناس که با الهام از تخصص و تعهد و کاربرد مهارت 
های الزم کاری، احترام و تکریم به ارباب رجوع، تقویت حضور و انجام امور محوله 
به نحو احسن برای پیشرفت شرکت اهتمام ویژه می ورزید، صمیمانه تبریک 
عرض نموده و توفیق روزافزون مجموع مدیران و کارکنان شرکت در امر خدمات 

رسانی به مردم شریف استان آذربایجان شرقی را از خداوند منان خواستارم."

در مجموع شاخص های عمومی و اختصاصی؛

آبفا آذربایجان شرقی دستگاه استانی برتر معرفی شد

مشـاور عمرانی شـهردار شـاهرود مهندس محمود تیمـوری درگفتگویی گفـت:  با یاری 
خداوندمتعـال و نظـارت  مهنـدس حاجی محمدعلی شهردارشـاهرود رونـد اجرایی احداث 
بلوار شـهدای منا در مسـاحت بالغ بـر ۱۵ هزارمترمربـع، ۳۵۰مترطول در عـرض ۳۶ متر به 

پایان رسـیدوعملیات آسـفالت ریـزی این بلوار انجام شـد.
مهنـدس محمودتیمـوری درادامـه بیـان داشـت؛  ایـن پـروژه ۱۶ اسـفند99 باحضـور مسـئولین 
شهرسـتان شـاهرود افتتـاح و درایـن بلـوار نهـال بـه نـام ویـاد شـهدا توسـط مسـئولین کاشـته شـد.

وی اظهارداشت:مسـیر  بلوارشـهدای منـا باهـدف کاهـش بارترافیکـی خیابانهـای امـام خمینی)ره( 
،بلوارطـوس، کاهـش مـدت زمـان سـفر، مدیریـت مصـرف سـوخت ودسترسـی آسـان شـهروندان 
ازشـهرکهای حدشـرق  بـه مرکـز شـهر  با بیـش از۱۳ هزار مترمربع تملک توسـط شـهرداری شـاهرود 

اجـرا وبـه بهره بـرداری رسـید.

شهردار شاهرود با اشاره به اینکه دومین روز از مراسم درختکاری 
با نام شهدا در شاهرود نهال ها کاشته شده، گفت: روز درخت کاری 
به  با هدف احترام  با شهروندان  برای مشارکت  بهانه ای  فرصت و 

طبیعت است.
مهندس علیرضا حاجی محمد علی در دومین روز از آئین باشکوه کاشت 
درخت که ۱۶ اسفند ماه سال جاری  به مناسبت روز درختکاری و با یاد 
شهدای گرانقدر ۸سال دفاع مقدس و انقالب اسالمی در محل بلوار شهدای 
منا وافتتاح این بلوار با حضور مسئوالن شهرستانی، نظامی، انتظامی ، اعضای 
شورای اسالمی شهر و معاونین و مسئوالن شهری برگزار شد، با بیان اینکه 
روز درختکاری، روزی است که باید دست دوستی به سوی طبیعت دراز کنیم 
و پیوندی عمیق و محکم را با آن برقرار سازیم، افزود: امروز، روز یادگیری 
است و همه ما باید یاد بگیریم که درختان حق زندگی دارند و حیات ما از 
برکت منابع طبیعی و درختان است و این امر زیبا تر می شود اگر با یاد و 
خاطره شهدای گرانقدر انجام شود. وی ضمن بیان این مطلب که برگزاری 
این مراسم ،اقدامی موثر بود تا زمینه الزم برای حضور گسترده شهروندان در 
راستای مشارکت در این فرآیند فراهم شود، ابراز داشت: اقدام نهال کاری در 
قالب یک برنامه منسجم و هماهنگ در کنار مدیریت منابع آبی در شاهرود با 
مدیریت سازمان سیما و منظر و فضای سبز قرار خواهد گرفت که امیدواریم 
بتوانیم با راهکارهای مدیریت آبی در جهت حفاظت از این گنجینه های ملی 
گامهای بلندی را برداریم. شهردار شاهرود با اشاره به اینکه حفاظت از محیط 
زیست یکی از مهمترین ضرورت های هر جامعه ای محسوب می شود، اظهار 
داشت: درختان به عنوان اصلی ترین عامل پاکیزه ساز محیط زیست و موثر 
بر بهداشت جسم و روان انسان ها نقش شایان توجهی در دستیابی به توسعه 
پایدار دارند. مهندس حاجی محمد علی درختکاری را فعالیتی اثر بخش در 
جهت حفاظت از محیط زیست و تضمین زندگی آیندگان عنوان کرد و بیان 
داشت: اقدامی که با نهادینه شدن و ارتقای فرهنگ عمومی نسبت به اهمیت 

و جایگاه طبیعت اجرا شود  می تواند راهگشای حفظ منابع طبیعی به عنوان 
کنجینه ملی باشد. وی با تاکید بر اینکه برگزاری آئین درختکاری می تواند در 
کاهش آلودگی هوا موثر باشد، اعالم داشت: درخت دوست بسیار ارزشمندی 
برای همه انسان ها محسوب می شود که در اطراف ما بدون هیچ ادعا و آزاری 

آب و خاک و هوا را محافظت می کنند.
شهردارشاهرود دراین مراسم گفت: کاشت نهال به منظور گرامی داشت یاد 
و خاطره  شهدا، بی شک اذهان را معطوف به فرهنگ جهاد و شهادت می کند 
و در شرایط کنونی این گونه اقدامات نمادین می تواند بیانگر بخشی از روح 

آرمان خواهانه مردم این مرزوبوم باشد.
الزم به ذکر است در این اقدام زیبا، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران 
شهرستان شاهرود، جمعی از خانوادهای شهدا و روسای ادارات این شهرستان 

حضور داشتند و نهال ها به نام شهدا دراین بلوار کاشته شد.

دکترابوطالب جاللی سرپرسـت فرمانداری  ویژه شهرسـتان شاهرود در  
آئیـن باشـکوه کاشـت درخت وافتتاح بلوارشـهدای منا گفـت: وجود فضای 
سـبز و گسـترش آن امـروز بیـش از هر زمـان دیگـر ضـرورت دارد و اقدام 
شـهرداری شـاهرود در راسـتای برگزاری این آئین حسـنه بـه خصوص در 
راسـتای کاشـت هـر درخـت به نـام و یـاد شـهدای گرانقدر جـای تقدیر و 

دارد.    تشکر 

مشاورعمرانی شهردارشاهرودخبرداد ؛
بلوار شهدای منا بامساحتی بالغ بر۱۵ هزارمترمربع افتتاح شد

توسط شهرداری شاهرود صورت گرفت؛

 کاشت نهال به یاد شهدا وافتتاح بلوارشهدای منا 

تقدیر سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان شاهرود از اقدام درختکاری توسط 
مدیریت شهری به نام شهدا

ویژه استان سمنان
گزارش: حسین بابامحمدی

۱۴


