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»به عنــوان  داشــت:  اظهــار  باغســتان  شــهردار 
ــت  ــده ماس ــه برعه ــن وظیف ــهری ای ــت ش مدیری
کــه درطــول ســال خدمــات زیرســاختی و مطلوبــی 
را بــه شــهروندان فهیــم براســاس اولویت بنــدی 
و میــزان تــوان و بودجــه ارائــه دهیــم«. دکتــر 
ــایه  ــه س ــا روزنام ــوی ب ــر در گفت وگ ــن رنجب حس
ــهید  ــای ش ــوری بلواره ــی مح ــرای خط کش از اج
ــهید  ــی، ش ــین همدان ــهید حس ــری، ش ــدی باک مه
یــداهلل کلهــر، خیابــان اصلــی محلــه مهدیــه و 
ــول  ــر ط ــاً ۲۰۰۰۰مت ــرقی جمع ــم ش ــان پنج خیاب
ــن امــر به منظــور  خبــر داد. وی اظهــار داشــت: »ای
افزایــش میــزان ظرفیــت عبــور و ایجــاد نظــم 
و امنیــت در تــردد خودروهــا در معابــر اجرایــی 
شــده اســت«. رنجبــر خاطرنشــان کــرد: »روشــنایی 
محوطــه گلــزار شــهدای محلــه باباســلمان به همــت 
واحــد زیباســازی حــوزه معاونــت خدمــات شــهری 
پایــه  نُه عــدد  نصــب  بــا  باغســتان  شــهرداری 
ــاه حــال شــهروندان در زمــان حضــور  به منظــور رف
ــن شــد«. شــهردار باغســتان  ــهدا تأمی ــزار ش در گل
در بخــش دیگــری از اتمــام عملیــات آســفالت ریزی 
 ۱۸ کالنتــری  حدفاصــل  تهران-شــهریار  جــاده 
باغســتان تــا ابتــدای بلــوار ســردار شــهید کلهــر در 
ــزود: »همســو  ــر داد و اف ــه غــرب خب ــد شــرق ب بان
بــا عملیــات اجــرای آســفالت بنــد غــرب بــه شــرق 
جــاده، عملیــات لکه گیــری و ترمیــم آســفالت 
در ســایر گذرهــا و معابــر به صــورت مــداوم در 

ــرار دارد«. ــهری ق ــت ش ــتورکار مدیری دس
 بازدیــد میدانــی شــهردار باغســتان 

از خیابان آزادگان محله نصیرآباد 
بازدیــد میدانــی شــهردار باغســتان از خیابــان آزادگان 

رونــد  بررســی  به منظــور  نیــز  محلــه نصیرآبــاد 
ــور  ــای ام ــی در حوزه ه ــای عمران ــرفت طرح ه پیش
ــام  ــازی انج ــبز و زیباس ــای س ــی، فض ــهر، ترافیک ش
شــد کــه دراین راســتا تدابیــر و دســتورات الزم 
آســفالت  و  جدول گــذاری  زیرســازی،  مبنی بــر 
خیابان هــای ۲۷ و ۲۸ آزادگان را بــه معاونت هــای 
فنــی و عمرانــی و خدمــات شــهری صــادر کــرد. وی 
همچنیــن از اتمــام عملیــات مرحلــه بتن ریــزی 
ــار  ــر داد و اظه ــاد خب ــگاه نصیرآب ــاختمان درمان س

ــای شــاخص  ــی از پروژه ه ــروژه یک ــن پ داشــت: »ای
ــام  ــد از اتم ــم بع ــت و امیدواری ــت شهری س مدیری
و بهره بــرداری از آن بخــش عمــده ای از نیازهــای 
ــه  ــاکن در محل ــهروندان س ــی ش ــتی و درمان بهداش

ــود«. ــع ش ــاد مرتف نصیرآب
ــفالت  ــری و آس ــم، لکه گی ــداوم ترمی ت
معابــر از اللــه یــازده تــا ۱۶ اصلــی محله 

خادم آبــاد
شــهردار باغســتان بــه شــروع عملیــات جدول گــذاری 

ــت:  ــرد و گف ــاره ک ــرقی اش ــای ۱۲ و ۱۳ ش خیابان ه
»هــدف از بهســازی معابــر، زیباســازی ســیما و منظــر 
شــهری، بهبــود وضعیــت تــردد عابریــن پیــاده و 
وســایط نقلیــه و همچنیــن درراســتای نیاز شــهروندان 
عملیاتــی شــده اســت«. این مســئول از شــروع عملیات 
ــار  ــر داد و اظه ــزی جــداول ســطح شــهر خب رنگ آمی
داشــت: »رنــگ یکــی از عناصــر مهــم و هویت بخــش 
ــودش  ــه وج ــی رود ک ــمار م ــهری به ش ــای ش عرصه ه
ــیما  ــد و س ــهر می بخش ــه ش ــازه ای ب ــان ت روح و ج

و منظــر شــهری را به طــور کل تغییــر می دهــد. 
تغییــری کــه شــاید چشــم خســته شــهروندان را 
ــری  ــالالت بص ــا و اخت ــک، آلودگی ه ــی از ترافی اندک
ــاد و آرام  ــی ش ــاکنان محیط های ــرای س ــد و ب دور کن
»باتوجه بــه  افــزود:  درادامــه  وی  آورد«.  به ارمغــان 
اهمیتــی کــه رنــگ در فضاهــای شــهری دارد، تــالش 
می شــود راهکارهــای اجرایــی بــرای اســتفاده صحیــح 
ــر  ــاد مناظ ــور ایج ــهری به منظ ــر ش ــگ در مناظ از رن
شــهری مطلــوب در شــبانه روز ارائــه شــود«. ایــن 

مســئول اضافــه کــرد: »ســرزندگی عاملی ســت کــه در 
ــت  ــود و درنهای ــل می ش ــا حاص ــت فض ــه جذابی نتیج
منجــر بــه ایجــاد فضایــی زیســت پذیر می شــود. 
ــاده رو  ــی پی ــوش بتن ــرای کف پ ــازی و اج مناسبت س
ــرت  ــوار حض ــی بل ــا ۱۲ اصل ــان ۱۱ ت ــل خیاب حدفاص
ــت  ــی جه ــاد فضای ــور ایج ــرم)ص(، به منظ ــول اک رس
افزایــش تعامــالت اجتماعــی شــهروندان و ســرزندگی 
فضاهــای شــهری از دیگــر اقداماتــی بــود کــه رنجبــر 

در خاتمــه از آن ســخن به میــان آورد.

ــالرد در  ــهرداری م ــی ش ــاخص عمران ــروژه ش ــش پ ــاح ش ــالرد از افتت ــهردار م ش
ــزارش  ــر داد. به گ ــال خب ــر ۲۰۰میلیاردری ــاری بالغ ب ــا اعتب ــدس ب ــاع مق ــه دف هفت
ــل شــهرداری مــالرد؛ مهنــدس محمدصــادق  ــور بین المل ــت ارتباطــات و ام مدیری
کولیونــد؛ شــهردار مــالرد ضمــن تبریــک فرارســیدن هفتــه دفــاع مقــدس اظهــار 

ــادآور رشــادت های شــیرزنان و غیورمردانی ســت  ــاع مقــدس ی ــه دف داشــت: »هفت
ــکالت در  ــختی ها و مش ــر س ــه ب ــا غلب ــدت ب ــان، اراده و وح ــالح ایم ــا س ــه ب ک
ــدان مســلح دیــن خــدا و انقــالب اســالمی ایســتادند و  ــه دن ــا ب ــر دشــمنان ت براب
ــوم  ــن مرزوب ــی حماســه ای همچــون ســتاره ای درخشــان در آســمان فرهنــگ غن
درخشــیدند«. مهنــدس کولیونــد بااشــاره به افتتــاح شــش پــروژه شــاخص عمرانــی 
و زیربنایــی شــهرداری مــالرد بــا اعتبــاری بالغ بــر ۲۰۰ میلیاردریــال در هفتــه دفــاع 
مقــدس باحضــور خانــواده معظــم شــهدا، جانبــازان و ایثارگــران، گفــت: »مدیریــت 
شــهری مــالرد بــا اهتمــام بــر عدالــت توزیعــی در تقســیم منابــع و خدمــات، تقویت 
ــعه  ــه توس ــتیابی ب ــت دس ــی را درجه ــرانه های عموم ــای س ــاخت ها و ارتق زیرس
پایــدار و افزایــش ســطح رفــاه عمومــی شــهروندان را بــا جدیــت دنبــال می کنــد«. 
وی افــزود: »حــال امــروز و پــس از گذشــت بیــش از ۴۰ســال از عمــر بابرکــت نظــام 
جمهــوری اســالمی همــواره بــر مــا ثابــت شــده اســت کــه باتکیه بــر فرهنــگ دفــاع 
ــور  ــخت روزگار عب ــای س ــهادت از گردنه ه ــار و ش ــاد، ایث ــه جه ــدس و روحی مق
کرده ایــم و در شــرایط ســخت فعلــی نیــز بــا اســتعانت از ایــن فرهنــگ و پیــروی از 

ــم غلبــه خواهیــم کــرد«. ــر دشــمن ظال دســتورات ولی فقیــه ب
تقویــت زیرســاخت ها و ارتقــای ســرانه های عمومــی 

در ســند چشــم انداز مدیریــت شــهری مــارد
ــر از  ــالی پ ــروز س ــاز تابه ام ــال ۱۳۹۹ از آغ ــت: »س ــان داش ــالرد بی ــهردار م ش
ــروس  ــکل وی ــز از مش ــهرداری ها نی ــع ش ــوده و بالطب ــیب ب ــول و فرازونش تح
ــف و  ــام وظای ــر راه انج ــر س ــادی ب ــکل اقتص ــا مش ــه ت ــا گرفت ــوس کرون منح
ــم  ــت: »علی رغ ــد گف ــدس کولیون ــد«. مهن ــون نمانده ان ــردم مص ــه م ــت ب خدم

ــاری  ــال ج ــدای س ــالرد از ابت ــهری م ــت ش ــه مدیری ــی مشــکالت مجموع تمام
ــای  ــل پروژه ه ــداث و تکمی ــهری، اح ــرانه های ش ــای س ــر ارتق ــود را ب همــت خ
ــده و  ــات ارائه ش ــی خدم ــی و کیف ــای کم ــی، ارتق ــی و زیربنای ــاخص عمران ش
ــهروندان  ــت ش ــب رضای ــت و جل ــتای خدم ــهری درراس ــر ش ــاماندهی معاب س
ــالرد  ــهرداری م ــه داد: »ش ــت«. وی ادام ــرار داده اس ــالرد ق ــهر م ــریف ش ش
ــی را  ــای مختلف ــالمی پروژه ه ــورای اس ــای ش ــژه اعض ــگاه وی ــی و ن ــا همراه ب
ــبز در  ــای س ــی، فض ــی، زیربنای ــی، اداری، فرهنگ ــوع خدمات ــای متن در حوزه ه
ــی  ــور زیربنای ــت ام ــکاران معاون ــالش هم ــا ت ــود ب ــدت خ ــم انداز کوتاه م چش
و ترافیــک شــهرداری مــالرد ضمــن مطالعــه و برنامه ریــزی دردســتِ اجرا و 
ــا  ــالرد ب ــهرداری م ــرد: »ش ــان ک ــالرد خاطرنش ــهردار م ــرار داد«. ش ــل ق تکمی
رویکــرد اســتفاده حداکثــری از منابــع و امکانــات و عدالــت توزیعــی در تقســیم 
منابــع و خدمــات در نقــاط مختلــف شــهر مــالرد تقویــت زیرســاخت ها و ارتقــای 
ــای  ــهری و ارتق ــدار ش ــعه پای ــه توس ــتیابی ب ــت دس ــی درجه ــرانه های عموم س
ــدس  ــد«. مهن ــال می کن ــت دنب ــا جدی ــهروندان را ب ــی ش ــاه عموم ــطح رف س
ــاع  ــه دف ــهرداری در هفت ــن ش ــاح ای ــای قابل افتت ــاره به پروژه ه ــد بااش کولیون
مقــدس گفــت: »ان شــاءاهلل در هفتــه دفــاع مقــدس امســال شــش پروژه شــاخص 
عمرانــی در حوزه هــای زیربنایــی، خدماتــی، فضــای ســبز و ورزشــی بــا اعتبــاری 
بالغ بــر ۲۰۰ میلیاردریــال باحضــور خانــواده معظــم شــهدا، جانبــازان و ایثارگــران 
ــه  ــرداری می شــود«. وی ادام ــاح و بهره ب و مســئوالن اســتانی و شهرســتانی افتت
ــهرداری  ــهری ش ــات ش ــت خدم ــاختمان اداری معاون ــت س ــروژه نخس داد: »پ
مــالرد کــه در زمینــی بــه وســعت ۲۰ هزارمترمربــع و در زیربنــای ۱۲۰۰ مترمربــع 

ــش(  ــان )دان ــتان فرهنگی ــدی بوس ــروژه بع ــده و پ ــداث ش ــه اح و در چهار طبق
ــهردار  ــت«. ش ــالرد اس ــش م ــان دان ــع در خیاب ــار واق ــاحت یک هکت ــه مس ب
مــالرد ادامــه داد: »پــروژه بعــدی پــروژه مشــارکتی بــازار موبایــل مــالرد اســت 
ــروژه  ــد و پ ــل ش ــداث و تکمی ــع اح ــای ۱۲۰۰مترمرب ــه طبقه و زیربن ــه در س ک
دیگــر زمیــن ورزشــی روبــاز بــه مســاحت حــدود ۳۰۰۰مترمربــع واقــع در بلــوار 
ــاختمان  ــر س ــاخص دیگ ــروژه ش ــت: »پ ــد گف ــدس کولیون ــت«. مهن شوریابی س
شــورای اســالمی شــهر مــالرد در دو طبقــه و زیربنــای ۱۸۰۰ مترمربــع واقــع در 
ــا انجــام بیــش  ــزار شــهدا ب ــوده و افتتــاح بعــدی پیــاده راه گل ــارک مشــاهیر ب پ
و جدول گــذاری خواهــد  پنج هزارمترمربــع عملیــات عمرانــی کف پــوش  از 
ــی  ــروژه زیربنای ــش از ۱۰ پ ــور، بی ــوارد مذک ــر م ــه داد: »عالوه ب ــود«. وی ادام ب
ــر از  ــژه در حــوزه ترافیــک و ســاماندهی معاب ــز به وی در نقــاط مختلــف شــهر نی
ــر سرآســیاب، مارلیــک و مــالرد، آســفالت  ــروژه روکــش آســفالت معاب ــه پ جمل
SMA بلــوار رســول اکــرم)ص(، زیرســازی و آســفالت الیــن کنــدرو بلــوار شــهید 
ــی  ــالح هندس ــهر، اص ــطح ش ــیر س ــای مس ــای راهنم ــب تابلوه ــلیمانی، نص س
ــالرد، ایجــاد  ــر سرآســیاب، مارلیــک و م ــوش معاب ــر، جدول گــذاری و کف پ معاب
ــالرد  ــهر م ــری ش ــش تصوی ــروژه پای ــاز اول پ ــن و ف ــور مهرآذی ــنایی مح روش
ــرد:  ــح ک ــه تصری ــالرد در خاتم ــهردار م ــید«. ش ــد رس ــرداری خواهن ــه بهره ب ب
ــه شــهروندان  ــه خدمــات ب ــرای ارائ »مدیریــت شــهری مــالرد تــالش خــود را ب
و به ثمر نشســتن پروژه هــای عمرانــی در ادامــه ســال جــاری بیش ازپیــش 
ــاری  ــکاری و همی ــا هم ــز ب ــالرد ج ــی م ــعه و آبادان ــه توس ــرد و البت ــد ک خواه

ــد شــد«. ــق نخواه ــردم و مســئوالن محق ــی م عموم

تــداوم خدمات رســانی بــه مــردم باغســتان

۲۰۰میلیاردریال پروژه شهرداری مالرد در هفته دفاع مقدس افتتاح می شود 

سپیدهحاصلیپناه

در اولیــن روز از گرامیداشــت هفتــه دفــاع مقــدس مراســم زنــگ 
مقاومــت در مدرســه شــهید مدافــع حــرم مــالرد برگــزار شــد. 
ــهرداری  ــل ش ــور بین المل ــات و ام ــت ارتباط ــزارش مدیری به گ
مــالرد؛ در اولیــن روز از هفتــه دفــاع مقــدس و بزرگداشــت 
چهلمین ســال گرامیداشــت دفــاع مقــدس، آئیــن زنــگ مقاومــت، 
ایثــار و پیــروزی در مدرســه شــهید مدافــع حــرم مــالرد باحضــور 
فرمانــدار شهرســتان مــالرد، دادســتان شهرســتان مــالرد، 
ــده ســپاه ناحیــه مــالرد، ریاســت شــورای اســالمی شــهر  فرمان
ــالرد  ــل شــهرداری م ــور بین المل ــر ارتباطــات و ام ــالرد و مدی م
ــت  ــد از قرائ ــم بع ــد. در این مراس ــزار ش ــئولین برگ ــر مس و دیگ
ــوص  ــالرد درخص ــدار م ــی؛ فرمان ــد برنج ــی از کالم اهلل مجی آیات
و  و شــهدا  رزمنــدگان  اهمیــت جان فشــانی های  و  جایــگاه 

حفــظ نگه داشــتن ایــن نظــام مقــدس ســخنرانی کــرده و 
ــن مســیر  ــر اســتمرار ای ــگ مقاومــت ب ــن زن ــا نواخت ــا ب در انته

ــد.  ــد کردن ــی تأکی نوران
برگــزاری مراســم صبــح خاطــره به مناســبت گرامیداشــت هفتــه 
ــهرداری  ــالرد در ش ــعر م ــئولین ش ــور مس ــدس باحض ــاع مق دف
ــره در روز  ــح خاط ــوان صب ــم تحت عن ــن مراس ــد. ای ــزار ش برگ
ــزار  ــالرد برگ ــهرداری م ــه ش ــاه در محوط ــوم مهرم ــنبه س پنجش
شــد. در ابتــدا ایــن مراســم بــا قرائــت زیــارت عاشــورا بــا مداحــی 
مداحــان اهل بیــت آغــاز و ســخنران ایــن مراســم حضــرت 
ــالرد  ــهر م ــه ش ــام جمع ــینی؛ ام ــلمین حس حجت االسالم والمس
بــود و درادامــه حــاج مرتضــی خلــج بــا بیــان خاطــرات خــود در 
ــود. ــم ب ــن مراس ــش ای ــرود پایان بخ ــرای س ــدس و اج ــاع مق دف

سرپرســت اداره فرهنگــی، اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری باغســتان از برگــزاری 
ــر  ــد خب ــزارش واح ــر داد. به گ ــال خب ــدس امس ــاع مق ــه دف ــای هفت برنامه ه
ــایی؛  ــتان؛ شمس ــهرداری باغس ــورای و ش ــل ش ــور بین المل ــی و ام روابط عموم
سرپرســت اداره فرهنگــی، اجتماعــی و ورزشــی بااشــاره به اهمیــت احیــای 
ــت  ــتاد بزرگداش ــای س ــت: »برنامه ه ــه گف ــهادت در جامع ــار و ش ــگ ایث فرهن
ــتیم«  ــوی هس ــا ق ــعار »م ــا ش ــتان ب ــهرداری باغس ــدس ش ــاع مق ــه دف هفت
هم زمــان بــا برنامه هــای ســایر شــهرهای کشــور بــا همــکاری حوزه هــای 
مقاومــت بســیج در باغســتان برگــزار شــد«. وی در تشــریح ایــن برنامه هــا گفــت: 
»برنامــه نواخته شــدن چهلمیــن ســالگرد بزرگداشــت هفتــه دفــاع مقــدس روز ۳۱ 
ــا خانواده هــای  شــهریور، ســاعت ۸ صبــح در مدرســه فاطمــه پزشــکی، دیــدار ب
معظــم و معــزز شــهدا، ســاعت ۱۱ صبــح روز یکــم مهرمــاه، غبارروبــی و گل بــاران 
ــا مضمــون  ــی ب مــزار شــهدا در روز ســوم مهرمــاه، برگــزاری مســابقه کتاب خوان
دفــاع مقــدس، برگــزاری یــادواره شــهدای باغســتان در روز هفتــم مهــر ســاعت 

ــزار شــد«. ــاد برگ ــام نصیرآب ــت ۱۷:۳۰ در بوســتان شــهدای گمن ۱۶ لغای
هفتــه  به مناســبت  الله هــا  میهمانــی  برگــزاری 

دفــاع مقــدس در باغســتان
سرپرســت اداره فرهنگــی، اجتماعــی و ورزشــی، گفــت: »ایــن مراســم باحضــور 

ــه باغســتان، شــهردار و اعضــای شــورای  حجت االســالم بنی احمــدی؛ امام جمع
ــیجیان،  ــرادران، بس ــران و ب ــوزه خواه ــیج ح ــان بس ــهر، فرمانده ــالمی ش اس
ــی از  ــهدا و جمع ــزز ش ــم و مع ــواده معظ ــهری، خان ــئوالن ش ــران و مس مدی
ــزار و  ــام برگ ــهدای واالمق ــزار ش ــر م ــر س ــن باغســتان باحضــور ب ــردم متدی م
ضمــن عطرافشــانی و نثــار گل، یــاد دالورمردی هــا و ازخودگذشــتگی های 
شــهدا به ویــژه شــهدای دفــاع مقــدس را گرامــی داشــتند«. وی افــزود: 
ــور بســیج و  ــی و ورزشــی و ام ــی، اجتماع ــن مراســم به همــت اداره فرهنگ »ای
ایثارگــران شــهرداری باغســتان برگــزار شــد«. ایــن مســئول خاطرنشــان کــرد: 
ــتان  ــهری باغس ــران ش ــدس، مدی ــاع مق ــه دف ــت هفت ــا گرامیداش ــان ب »هم زم
ــدار و  ــا دی ــا آن ه ــهید ب ــزز ش ــای مع ــن از خانواده ه ــزل دو تَ ــا حضــور در من ب
از صبــر و مجاهــدت آنــان تجلیــل کردنــد«. شمســایی همچنیــن اضافــه کــرد: 
ــالمی  ــورای اس ــای ش ــران؛ اعض ــره ایثارگ ــاد و خاط ــت ی ــور گرامیداش »به منظ
ــان  ــهرداری و فرمانده ــران ش ــور ایثارگ ــئول ام ــی؛ مس ــراه برجعل ــهر به هم ش
ــزز شــهیدان  ــواده معظــم و مع ــا خان ــرادران ب ــران و ب ــای بســیج خواه حوزه ه
خســرو حســنی و احمــد پرماخولــه دیــدار و گفت وگــو و در پایــان ایــن دیــدار 
ــل  ــدر تجلی ــهیدان گران ق ــن ش ــای ای ــپاس از خانواده ه ــوح س ــدای ل ــا اه ب

شــد«.

ــون  ــاری هم اکن ــده گل رزم ــای ریشه دار ش قلمه ه
در واحــد تولیــدات ســازمان فضــای ســبز، گلــدان 
زده می شــوند. به گــزارش مدیریــت ارتباطــات 
ــل از  ــالرد و به نق ــهرداری م ــل ش ــور بین المل و ام
ــای  ــر و فض ــیما، منظ ــازمان س ــی س روابط عموم
ســبز شــهرداری مــالرد؛ بهنــام جبــاری بااشــاره به 
اهمیــت تکثیــر گل هــای دائمــی در داخل ســازمان 
اشــاره کــرد: »تولیــدات عالوه بــر خودکفایــی 
جــزو سیاســت های اصلــی ســازمان اســت و 
درهمین راســتا هرســاله تمــام تــالش خــود را 
درجهــت تولیــد و تکثیــر گل هــای دائمــی و فصلی 
بــه کار می بریــم. امســال نیــز ماننــد ســنوات قبــل 
پــس از ریشه دارشــدن قلمه هــای تهیه شــده از 
گل رزمــاری در پائیــز ســال قبــل، همــکاران اقــدام 
بــه آماده ســازی و گلــدان زدن ایــن قلمه هــا 
بــه محیطــی  آداپته ســازی  می کننــد جهــت 
منتقــل و بعــد از مدتــی جهــت کاشــت بــه 
ــزود:  ــوند«. وی اف ــال داده می ش ــهر انتق ســطح ش
ــه  ــه ای، همیش ــاله، بوت ــی چندس ــاری گیاه »رزم
ــراوان  ــوی ف ــاه ب ــن گی ــای ای ــبز و از ویژگی ه س
ــوان  ــه آن را به عن ــود ک ــوب می ش ــا محس برگ ه
یــک گیــاه معطــر مشــهور کــرده اســت. رزمــاری 
ــه ســرما و شــرایط خشکی ســت  گیاهــی مقــاوم ب
ــرد در  ــرورش و کارب ــت پ ــل خاصی و به همین دلی
ــی از  ــاری یک ــهری را دارد. رزم ــبز ش ــای س فض
چاشــنی های پُرمصــرف در آشپزی ســت. مــردم 

عزیــز می تواننــد به راحتــی ایــن گیــاه را در منــزل 
ــد و از  ــرورش دهن ــود پ ــاط خ ــا حی ــن ی ــا بالک ی
ــوند«.  ــد ش ــی بهره من ــاه داروی ــن گی ــای ای مزای

ــیما،  ــازمان س ــت س ــزود: »به هم ــه اف وی درادام
منظــر و فضــای ســبز شــهری مــالرد بــه اســتقبال 
پائیــز مــی رود«. جبــاری از کاشــت گل هــای 

ــهر  ــری ش ــی بص ــش زیبای ــور افزای ــزه به منظ پائی
ــی همشــهریان،  ــای آرامــش روان ــن ارتق و همچنی
در ســطح شــهر خبــر داد. رئیــس ســازمان ســیما، 
منظــر و فضــای ســبز مــالرد بــا اعــالم ایــن خبــر 
ــای  ــت گل ه ــا کاش ــالرد ب ــهرداری م ــت: »ش گف
داودی و کلــم زینتــی بــا انــواع رنگ هــا بــه 

اســتقبال فصــل پائیــز مــی رود«. جبــاری درادامــه 
گفــت: »کلــم زینتــی و داوودی از جملــه گل هــای 
جــذاب و مقــاوم پائیــزی محســوب می شــوند 
ــته،  ــال های گذش ــون س ــز همچ ــال نی ــه امس ک
کاشــت آن هــا در ســطح شــهر مــالرد شــروع شــده 
ــام  ــا ن ــرد: »گل داودی ب ــان ک ــاری بی اســت«. جب
 Compositae ــواده علمــی Chrysanthemum، از خان
ــان  ــه از گیاه ــس دارای ۲۰۰ گون ــن جن ــت. ای اس
یک ســاله، چندســاله، علفــی و گلخانه ای ســت. 
گل هــای داوودی در واریته هــای مختلــف دارای 
رنگ هــای متفــاوت اســت. داوودی روز کوتــاه اســت 
و بــا کوتاه شــدن طــول روز در فصــل پائیــز بــه گل 
ــه زیبایی هــای  ــگ ب ــا گل هــای رنگارن مــی رود و ب
پائیــز بیشــتر می افزایــد«. ایــن مســئول همچنیــن 
در بخــش دیگــری بــه برگــزاری کمیتــه درآمــد و 
پیگیــری وصــول مطالبــات ســازمان فضــای ســبز 
ــن  ــت: »ای ــرد و گف ــاره ک ــالرد اش ــهرداری م ش
یازدهمیــن جلســه کمیتــه درآمــد و پیگیــری 
وصــول مطالبــات معوقــه ســازمان به صــورت 
مســتمر باحضــور اعضــای کمیتــه اســت کــه 
برگــزار شــد«. وی هــدف از برگــزاری ایــن جلســات 
ــی و  ــد هفتگ ــا درآم ــی گزارش ه ــه و بررس را ارائ
ماهیانــه، پیگیــری معوقــات و مطالبــات و بررســی 
پرونده هــای راکــد توســط اعضــای کمیتــه و 
درنهایــت ارائــه راهکارهــای مناســب بــرای افزایــش 

ــمرد«. ــا برش ــش هزینه ه ــا و کاه درآمده

 گرامیداشت هفته دفاع مقدس 
در شهر مالرد 

 تشریح برنامه های هفته دفاع مقدس 
در باغســـتان 

 تولید گل های رزماری 
در واحد تولیدات سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری مالرد 

شهردار باغستان عنوان کرد؛ 


