
 

 

 

 

 :سخن سرپرست سازمان پارکها و فضای سبس

تبسیس ٍ جسء یکی از از سبزهبى ّبی ثسرگ  ٍ ثب اّویت ضْرداری ضبّرٍد  1384سبزهبى پبرکْب ٍ فضبی سجس ضبّرٍد در  سبل 

ًگْذاری از فضبی سجس ضْری هی ثبضذ ٍ خذهت ثِ هردم در ایي راستب خظ هطی هی ثبضذ کِ ٍظیفِ اصلی آى حفظ ، حراست ٍ 

ثی تردیذ تَسعِ ٍ ًگْذاری فضبی سجس اهرٍزُ یکی از ارکبى اسبسی ضْرداری ّب هی . ّوکبراى پر تالش ایي سبزهبى هی ثبضذ 

گردّب هی ثبضین خَضجختبًِ در ضبّرٍد ثبضذ ّوبًطَر کِ در کالى ضْرّب ّر رٍز ضبّذ آلَدگی ٍ غجبر آلَد ضذى ضْر تَط ریس 

اثری از ایي عَاهل هساحن ٍ هْوبى ًبخَاًذُ ًیست کِ ثخطی از آى هرحَى فعبلیت ضجبًِ رٍزی ّوکبراى ٍ پرسٌل خذٍم سبزهبى 

ضَرای پبرکْب ٍ فضبی سجس هی ثبضذ ثی تردیذ  حوبیت عبلوبًِ اعضبء هحترم ضَرای اسالهی ضْر ، ضْردار دلسَز ، اعضبء هحترم  

سبزهبى پبرکْب ٍ فضبی سجس ٍ ّیئت هذیرُ ثِ رٍضٌی ٍ سبدگی قبثل لوس ثَدُ ٍ در سرهطق خذهبت پرسٌل فضبی سجس هی ثبضذ 

، کوک ٍ ّویبری ٍ ّوکبری هردم فْین ضْرهبى ثخص هْوی از فعبلیت سجسیٌِ گی ضْر هی ثبضذ کِ اهیذٍارین ایي اهر ثِ ًَثِ 

 .ٍردى ٍ ًگْذاری فضبی سجس ثبضذخَد جبیگبُ ثسرگی در ثِ ٍجَد  آ

ثبردیگر ثر خَد الزم هی داًن از تالش ضجبًِ رٍزی پرسٌل خذٍم ٍ زحوتکص سبزهبى پبرکْب ٍ فضبی سجس کوبل تطکر ٍ قذرداًی را 

 .  داضتِ ثبضن

 رئوس فعالیت های سازمان پارکها و فضای سبس شهرداری شاهرود

  ثِ تفکیک هَراد ریل ... یبری ، ٍجیي ، ّرس ، سوپبضی ، الیرٍثی ، ٍ ّکتبر فضبی سجس ضبّرٍد ضبهل آة 240ًگْذاری: 

  گلکبری ، کبضت چوي ، : پبرک  از پبرکْبی ضْری ، هحلِ ای ٍ ثَستبى ّبی سطح ضْر  ضبهل  24ًگْذاری تعذاد

 ...آثیبری ، ّرس ، سوپبضی ،ًصت ست ّبی ثذًسبزی ٍ هجلوبى پبرکی  ، ٍسبئل ثبزی ، ًَر پردازی ٍجیي ٍ 

  گلکبری ، کبضت چوي ، ّرس ، سوپبضی ، ٍجیي ، ٍ : هیذاى از هیبدیي داخل ضْر ضبهل  22ًگْذاری تعذاد... 

  ًکیلَهتر 50ًگْذاری از ثلَار ّبی سطح ضْر ثِ هتراش حذٍدا 

 ًگْذاری از درختبى حبضیِ هعبثر سطح ضْر 

 گرگبى ًگْذاری از جٌگل ّبی هصٌَعی هجبدی ٍرٍدی ضْر از سوت تْراى ، هطْذ ، 

  هحالت ضْریًگْذاری از فضبی سجس کَچک 

  سجس در زهیٌْبیی ثب کبرثری فضبی سجس در ًقبط هختلف سطح ضْر  احذاث فضبی. تَسعِ فضبی سجس ضْر در صَرت ًیبز

 .ضبّرٍد

 


