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نگاهي به عملکرد پنج ماهه واحد امالک،حقوقي و پيشگيري از ساخت و ساز غيرمجاز

گام بلند مديريت شهري در راستاي پروژه هاي زير بنايي در مدت پنج ماه
شاهرود ،احداث و توسعه معابر شهري بر اساس قانون يکي از وظايف شهرداريهاست
به گزارش روابط عمومي شهرداري شاهرود ،با توسعه شهرنشيني و به سبب آن افزايش جمعيت و توسعه تردد
خودروها در شهر ،معابر شهرها نيز بايد توسعه فزاينده اي پيدا کنند چرا که به نوعي مي توان گفت طي سالهاي
اخير چهره بسياري از شهرها به دليل همين توسعه فزاينده معابر و شوارع تغييرات بسياري پيدا کرده است.
مديران شهري امروز براي رفع مشکالت ترافيک و تسهيل در تردد شهروندان و بهبود عبور و مرور خودروها
سياست توسعه و تعريض معابر را در پيش گرفته اند که البته اين امر در کنار توسعه خدمات حمل و نقل
عمومي و تقويت مشوقهاي اين بخش مي تواند در رفع معضل ترافيک و تراکم تردد شهري راهگشا باشد.
اين سياست در کشور ما به سمت توسعه چشمگير امري غيرقابل انکار بوده و بايد مديريت صحيح و روند
اين پيشرفتها صورت گيرد اگر چه بسياري از کارشناسان کشور ما نيز بر اين مهم معتقدند که توسعه معابر
راه حل رفع معضالت ترافيکي نيست اما توسعه روزافزون شهرها اين امر را اجتناب ناپذير کرده و هيچ کس
نميتواند فراهم آوري زمينه تردد بدون مشکل در شهرها را انکار کند.
شهر شاهرود نيز از اين مهم مستثني نبوده  ،چرا که در سالهاي قبل ما شاهد توسعه زير ساختهاي حمل
و نقل و معابر در اين شهر نبوده ايم .اين در حاليست که طي ساليان متمادي جمعيت شهر افزايش در حالي
که کالبد و بدنه خدمات شهري در آن عمدتا به همان شکل اوليه بوده و تنها چند صباحي است که مديران
توجه ويژه اي به توسعه زير ساختها و افزايش معابر در اين شهر کرده اند.
شاهرود گرچه با مشکالت ترافيکي همچون کالن شهرهاي تهران  ،اصفهان  ،مشهد و شيراز مواجه نشده است
اما اين فرصت را در سالهاي اخير براي مديران اين شهر فراهم آورده تا قبل از بروز معضالت راهکاري تازه يافته
و بستري براي جلوگيري از بروز مسائل و مشکالت ترافيکي فراهم آورند لذا به همين دليل مديريت جديد
شهري با نگاهي تازه و نو به سمت برنامه ريزي ترافيکي و مديريت حمل و نقل شهري گام برداشته است .
آغاز احداث رينگ غربي شاهرود  ،احداث تقاطع هاي غيرهمسطح  ،احداث ميادين جديد  ،توسعه
رينگهاي ترافيکي شهر  ،توجه به تعريض و توسعه معابر و شوارع در محالت و مناطق و  ...از جمله
اقداماتي است که با هدف تسهيل تردد بين مناطق که در دستور کار مديريت جديد شاهرود قرار
گرفته است.
بازگشايي معابر سطح شهر از جمله اقدامات زيربنايي در شاهرود
شهردار شاهرود در ارائه عملکرد پنج ماهه واحد امالک  ،حقوقي و پيشگيري از ساخت و ساز غيرمجاز با
اشاره به اينکه بازگشايي معابر سطح شهر از جمله اقدامات زيربنايي برنامه هاي کوتاه مدت شهرداري بوده
است  ،گفت  :آزاد سازي مسير خيابان کارون  ،کوچه بهزيستي  ،خيابان مدرس  ،گاراژ توکل  ،تملک آبراهه
مسير بيمارستان امام حسين تا ميدان  9دي  ،انتهاي شهرک بهشتي  ،توسلي  ،شهنما انتهاي خيابان مسجد
اميرالمومنين  ،بلوار آزادي و  ...از جمله اقدامات مهم پنج ماه اخير است که در راستاي رفع گره ترافيکي در
سطح شهر بعد از سه دهه مناقشه اتفاق افتاده است.
محسن احمدي با بيان اينکه در راستاي مقابله با خطرات معابر و همچنين ساخت و سازهاي غير مجاز نيز
اقدامات خوبي صورت گرفته است ،افزود :در پنج ماه اخير بيش از  170مورد شناسايي که 43مورد آنها در
کمسيون ماده  100شرکت نداشته اند که خوشبختانه با تالش و عزم جدي در راستاي حق شهروندان و
بيت المال به اين دست از پرونده ها رسيدگي شد.
وي ضمن اين مطلب که  53مورد اخطار در تملکهاي حادثه خيز صادر شده است  ،ابراز داشت  43 :مورد
اخطار و  20مورد تخريب و رفع خطر صورت گرفته که  13مورد نيز در حال تخريب است.
بازگشايي خيابان کارون و تخريب شش ملک قديمي از جمله اقدامات زير بنايي پنج ماهه
شهرداري شاهرود
شهردار شاهرود با اشاره به بازگشايي خيابان کارون و تخريب شش ملک قديمي در مسير  ،اظهار داشت:
بازگشايي معابر سطح شهر از جمله اقدامات زيربنايي مديريت شهري در برنامه کوتاه مدت و عملکرد
پنج ماهه است.
احمدي با بيان اينکه بازگشايي خيابان کارون در راستاي رفع گره ترافيکي در سطح شهر بعد از سه دهه
مناقشه با پيگيري مشاور شهردار در امور حقوقي و واحد امالک شهرداري صورت گرفته است  ،عنوان داشت:
سالها انتظار اهالي خيابان کارون در خصوص اجرا ي طرح تعريض خيابان مزبور با همت و تالش نيروهاي

شهرداري و همراهي شوراي اسالمي شهر به پايان رسيد و مسير بازگشايي شد.
وي ضمن بيان اين مطلب که از شش باغ منزل مسکوني که با توافق صورت گرفته در اجراي اليه قانون تملک
امالک قسمتي با پرداخت غرامت و قسمتي از امالک با اعطاي امتياز در باقيمانده به صاحبان آنان پرداخت
شده است ،اعالم داشت  :پس از تخريب آخرين ملک قديمي خيابان کارون عمليات جابجايي تيرهاي برق ،
زير سازي  ،جدول کشي و آسفالت کامل در حال انجام است.
شهردار شاهرود با اشاره به اينکه مساحت اين تعريض  1200مترمربع و اعتباري بالغ بر 14ميليارد ريال اين
پروژه عملياتي شد ،گفت  :تمامي تالش خود را به کار بستيم تا در اين پنج ماه با تالش شبانه روزي در کنار
اقدامات روبنايي بتوانيم اقدامات زير بنايي مهمي را در راستاي رضايت مندي شهروندان و رفع گره هاي کور
ترافيکي در سطح شهر اجرايي نماييم .
بيش از 30هزار مترمربع از معابر شاهرود بازگشايي شد
شهردار شاهرود با اشاره به اينکه بيش از پيش از 30هزار متر مربع از معابر شاهرود در اين مدت پنج ماه
بازگشايي شد،افزود :آزاد سازي معابر ضمن فراهم آوردن فضاي الزم براي اجراي پروژه هاي شهري ،توسعه
معابر و رفع گره هاي ترافيکي زمينه ساز بهره مندي شهروندان از خدمات عمومي و همچنين ارزش افزوده
ناشي از اجراي طرح است.
احمدي با بيان اينکه واحد امالک ،حقوقي و پيشگيري از ساخت و ساز غير مجاز به واسطه عمليات
آزاد سازي ،رفع خطر و تعريض در سطح شهر و حاشيه يکي از ارکان هاي اصلي و پشتيبان اجرايي پروژه
هاي عمراني ،ترافيکي و شهرسازي است ،ابراز داشت :بيش از  30مورد تخريب امالک فرسوده در راستاي
رفع خطر و کاهش ناهنجاريهاي و بزه اجتماعي حاصل از فضاهاي نامناسب شهري بوده که در اين مدت پنج
ماهه با تالش و همت شبانه روزي اين سه واحد انجام شده است .
وي ضمن اين مطلب که وجود خانه هاي قديمي و مخروبه به لحاظ فرهنگي ،زيبايي شناختي و امنيت
اجتماعي براي شهرها مشکالت را ايجاد مي کنند که اين اماکن به جهت متروکه بودن و امکان ريزش آور
خطراتي را براي شهروندان به همراه دارد ،اظهار داشت :در اجراي بند  14ماده  55قانون شهرداريها به منظور
حفظ سالمت و امنيت شهروندان پس از طي کردن مراحل قانوني اقدام به تخريب بيش از 30مورد ملک
قديمي در اين چهار ماهه شد.

تخريب و رفع خطر امالک فرسوده با تالش مديريت شهري
شهردار شاهرود با اشاره به اتخاذ تدابير موثر و اقدامات الزم در جهت حفظ شهر از خطرات ناشي از وقوع
سيل ،حريق ،زلزله و رفع خطرات ناشي از ريزش و فرو ريختن بناها و ديوارهاي قديمي و فرسوده در معابر،
کوچه ها ،اماکن و واقع در معابر ،اعالم داشت :در اين راستا پس از کسب نظر از سوي مامور فني  ،به مالک
يا مالکين و صاحبان اماکن با قيد مهلت تعيين شده اخطار صادر و ابالغ و چنانچه اخطار ابالغ شده از سوي
شهرداري پس از پايان مهلت معين از سوي ذينفع اجرايي نشود شهرداري مجاز است با نظارت مامورين خود
اقدام به رفع خطر يا رفع مزاحمت نمايد.
احمدي با بيان اينکه ساختمان هاي فرسوده يکي از معضالت شهري به شمار مي رود ،عنوان داشت :خيابان
سعدي نبش کوچه يازدهم ،سيزدهم،خيابان 15خرداد  ،خيابان تهران نرسيده به راهنمايي و رانندگي ،خيابان
فيض انتهاي فيض  ،7کوچه باغ تاالر آيينه ،بلوار آزادي کوچه سي ام ،ابتداي بلوار از سمت کارگر ،خيابان
شهيد دستغيب ،کوچه يازدهم و هفدهم مسجد جامع ،نواب کوچه امير المومنين ،فيض پنجم ،از جمله رفع
خطر و ديوار در حال ريزش به سمت شارع بوده که در اين مدت چهارماهه تخريب شد.
وي از تخريب امالک ،تملک ،رفع خطر در راستاي بازگشايي مسير در روزهاي آتي خبر داد و اعالم داشت :اين
امالک واقع در معابر 17شهريور  ،خيابان  15خرداد  ،پشت بازار ،بلوار کارگر 28،متري باغزندان و فرهنگيان
قرار دارند که طي توافق با مالک به زودي تخريب خواهند شد .شهردار شاهرودبا اشاره به ادامه تخريب و
تعريض ملک هاي قديمي ،گفت :مسيرهاي پشت بازار  ،خيابان کاج  ،کوچه رنجبر  ،کوچه شهيد قندي ،کوچه
ثبت قديم  ،کوچه چهل پيچ ،چمران ،شهرک گلبرگ اين مسيرها نيز تخريب و تعريض صورت گرفته است.
احمدي در پايان از تخريب و تعريض و رفع خطر  20مورد در حال شناسايي خبر داد و گفت :شناسايي 20
مورد در دست بازديد کارشناسي دفتر فني است که به زودي مراحل قانوني آن طي و تخريب خواهند شد.
عملکرد مشاور شهردار امور حقوقي-واحد امالک -حقوقي و پيشگيري از ساخت و ساز غير مجاز در راستاي
اطالع رساني شهروندان تهيه و تنظيم شده است که اميدواريم در اين مدت پنج ماهه توانسته باشيم رضايتمندي
نسبي را بدست آورده باشيم  ،چرا که در اين زمان اندک اقدامات گسترده اي در اين حوزه صورت گرفته
اما اقدامات و ايده هاي بزرگتري در دستور کار است که اميدواريم با عنايت خداوند بزرگ و تالش نيروهاي
شهرداري در راستاي خدمت صادقانه گامهاي بلندي را در اين حوزه برداريم.

نگاهي به عملکرد 5ماهه سازمان سيما،منظر و فضاي سبز شهري شاهرود

انقالبي بزرگ در عملکرد پنج ماهه فضاي سبز

شاهرود ،فضاهاي سبز شهري نوعي از سطوح کاربري زمين شهري با
پوشش هاي گياهي انسان ساخت است که واجد بازدهي اجتماعي و باز دهي
اکولوژيکي است.
به گزارش روابط عمومي شهرداري شاهرود،با نگاهي گذرا به فضاي سبز شهر
شاهرود مي توان به قدمت آن پي برد  .فضاهايي که بيش از چندين دهه
از عمرشان مي گذرد  .درختان کهنسالي که مظهر آباداني  ،خرمي ،تلطيف
هوا ،صفا و پاکي خود را به مردمان اين ديار هديه داده و اين شهر را در نگاه
مسافران و گردشگران به ياد ماندني و خاطره انگيز جلوه مي دهد.
اين در حاليست که مديريت شهري جديد شاهرود با در دست گرفتن سکان
مديريت وضعيت فضاي سبز شهري را در حد مطلوب ندانست چرا که با نگاهي
صحيح و علمي با توجه به ظرفيت و پتانسيل هاي موجود در اين حوزه به علت،
عدم توجه کافي و رسيدگي ها به اين بخش در سالهاي متمادي فرسودگيها
و عقب ماندگي هايي را در اين بخش شاهد هستيم لذا اين مقام مسئول در
خصوص راهکارها و رفع فرسودگي ها در اين حوزه که با مشکالت عديده از
جمله خشکسالي و کمبود منابع آبي نيز روبروست رويکردي بزرگ و متفاوت را
اجرايي کرد که با پردازش به عملکرد پنجماهه مديريت شهري جديد شاهرود آن
را به سمع و نظر شما خوانندگان و شهروندان شاهرودي مي رسانيم.
طرح استقبال از بهار
شهردار شاهرود در ارائه عملکرد پنج ماهه سازمان پارکها و فضاي سبز شاهرود
با تاکيد بر اولويت رسيدگي و سامان دهي فضاي سبز ،گفت :بهبود وضعيت
و گسترش فضاي سبز با توجه به افزوده شدن جمعيت و ساخت و سازهاي
شهري ،نياز ضروري انسان ها به فضاي سبز است که براي تعامل اجتماعي
امري مهم و حياتي به شمار مي آيد.
احمدي با اشاره به اينکه لزوم بهينه سازي و ايجاد بسترهاي مناسب براي
بهبود فضاي سبز شاهرود ،تالش دو چندان را مي طلبد ،افزود :در راستاي
برنامهريزي با هدف تقويت و احياي توان اکولوژي محيط پيرامون شهري از
تمام توان اين حوزه استفاده شد تا محيط شهري مفرح تر را با استفاده از زمان
و سرعت عمل باال براي شهروندان و مسافران نوروزي آماده سازي کنيم.
وي با بيان اينکه بزرگترين انقالب در فضاي سبز با تغيير الگوي کشت
گياهان پرنياز به گياهان کم توقع و کم آب بود ،ابراز داشت:با اقدامات
متفاوتي چون احداث و بهسازي سرويس هاي بهداشتي ،بهسازي نمازخانه
ها ،بهسازي 37بوستان سطح شهر ،اسکان مسافران و عمليات خاک برداري
سطح فضاي سبز شهري توانستيم گياهان جديد را جايگزين و و هزينه ها
را کمتر کنيم که اين امر موجب رضايت نسبي در سازمان پارکها و فضاي

سبز شهرداري شاهرود شد.
اصالح الگوي آبياري تحت فشار در سطح شهر
شهردار شاهرود با اشاره به اينکه يکي از مهمترين اقدامات اين حوزه در
صرفهجويي مصرف آب و افزايش راندمان مصرف در سطح شهر بوده ،اظهار
داشت :با توجه به موقعيت جغرافيايي و کاهش منابع آبي و نزوالت جوي
در حوزه فضاي سبز اقدام به تغيير کاشت در گسترده شهري کرديم که در
راستاي اين امر با توجه به اينکه چمن جزو گياهان پرمصرف و نيازمند به
آبياري مکرر است و هواي گرم سبب سرعت باالي تبخير آب شده و از دسترس
ريشه خارج خواهد شد انتخاب گياهان مقاوم تر به خشکي را در اولويت قرار
داده و کاشت انواع گياهان و گلهايي که دائمي بوده و نياز آبي کمتري داشته
را در راستاي مصرف آب به دنبال دارد در دستور کار قرار داديم.
احمدي با بيان اينکه مديريت منابع آبي در فضاي سبز شهري يکي از
بزرگترين اقداماتي بود که در شاهرود انجام شد ،عنوان داشت :در راستاي
اصالح الگوي آبياري براي افزايش راندمان آب اجراي روشهاي نوين آبياري
فضاي سبز شهري گامي موثر به منظور بهسازي و بهبود کيفيت فضاي سبز
در شاهرود بود.
وي ضمن بيان اين مطلب که طراحي شبکه آبياري با استفاده از آب خام
به منظور تامين آب مورد نياز فضاي سبز را از اولويتهاي اين سازمان قرار
داديم ،اعالم داشت :رفيوژوسط بلوار عالمه مجلسي(48متري) ،خيابان تهران،
بلوار 36متري پادگان ،جاده بسطام و ميدان 9دي تا ميدان امام حسين(ع)
و اغلب بوستانهاي سطح شهرو ...از جمله مکانهايي بود که با تغيير روش
آبياري در راستاي تامين آب مورد نياز در جهت اصالح الگوي آبي از طريق
مشاورين مجرب بالغ بر 70هزار متر مربع انجام شد.
اصالح ،تسطيح و رگالژ بستر خاک
شهردار شاهرود با اشاره به اينکه فضاي سبز بخش ضروري و الينفک از
پيکره شهرها را تشکيل مي دهد که عدم توجه کافي به اين مهم مي تواند
تبعات منفي بسار زيادي به خصوص در افزايش آلودگي هوا و افزايش تعداد
مبتاليان به بيماري تنفسي را بوجود آورد ،بيان داشت3 :هزار متر مکعب
اصالح ،تسطيح ،رگالژ بستر خاک و خاکبرداري 37پارک و بوستان شاهرود،
رفيوژها ،بلوارها  ،ميادين و معابر سطح شهر انجام شده است.
احمدي با بيان اينکه 280هکتار فضاي سبز در شاهرود داريم که با توجه به
طرحهاي توسعه فضاي سبز سعي مي کنيم تا اين ميزان را عالوه بر نگهداري
افزايش دهيم ،گفت :مجموعه پارک آبشار  ،بوستانهاي امينيان ،شهرک وليعصر،
باهنر ،توحيدي ،بهارستان ،گلها ،بلوارهاي خيابان تهران ،عالمه مجلسي ،ميدان

آزادي ،قيام ،ازميدان هفت تير به سمت دانشگاه آزاد،بلوار وسط جاده بسطام،
سه راه کمربندي تا ژاندارمري ،آرامستان و  ...از جمله موارديست که اين
عمليات صورت گرفته است.
وي ضمن اين مطلب که آمار سرانه فضاي سبز و هزينه هاي توسعه و
نگهداري را بايد بر اساس محالت و خيابانهاتقسيم کنيم تا کمبودها و
دارييهاي فضاي سبز براي شهروندان مملوس شود و تعليق در سطح محلي
به وجود آيد ،افزود :اين احساس و آگاهي مشترک زمينه مشارکت جدي
مردم را فراهم خواهد آورد.
چال کود ،کود پاشي و کاشت گل و گياه فصلي و دائمي
به مساحت 12000متر مربع
شهردار شاهرود در ارائه عملکردپنج ماهه سازمان پارکها و فضاي سبز شاهرود
کود دهي فضاي سبز را ،در راستاي کيفيت و سالمت مناسب گياه و مبارزه
با علف هاي هرز دانست و ابراز داشت :زمان کود دهي بايد به موقع و از
اهميت زيادي برخوردار باشد.
احمدي با بيان اينکه در بيشتر فضاي سبز سطح شهر عمليات کود پاشي
صورت گرفته است از استفاده 300تن کود ورمي کمپوست جهت جلوگيري
آلودگيهاي علف هرز در سطح فضاي سبز خبر داد و اظهار داشت :در اين مدت
پنج ماهه پانصد و 40هزار نشا بنفشه ،سيصد هزار گونه هاي فصلي هميشه
بهار ،سينره ،الله ،شب بو و ،...صد هزار درختچه هاي شمشاد  ،ترون ،زرشک
تزئيني ،رزها و يوکا30 ،هزار شمعداني و کاالنکو15 ،هزار اصله نهال درختان
زينتي مانند اقاقياي پيوندي  ،توت پيوندي ،زيتون خوراکي ،سنجد خوراکي،
کاميس پاريس ،توري ،بداغ ،سرو شيراز و نقره اي ،پالونيا ،صنوبر ،زيتون تلخ،
نارون که از درختان کم آب و مقاوم به خشکي هستند خريداري و در سطح
شهر به ويژه در شهرکها کم برخوردار از فضاي سبز کاشته شده است.
وي از کاشت درختان کم توقع و کم آب در کليه مناطق سطح شهر به خصوص
شهرک هاي جديد االحداث و کم برخوردار چون فدک ،فرهنگ ،کوثر  ،دانشگاه،
ذوالفقار و همت خبر داد و اظهار داشت :گل آرايي و آماده سازي ميادين ،
رفيوژها و بلوارهاي سطح شهر از زمان طرح استقبال از بهار( 15اسفند ماه
 )96شروع و تا کنون ادامه دارد.
رنگ آميزي جداول و نظافت مبلمان شهري و پارکهاي جنگي
شهردار شاهرود با اشاره به اينکه رنگ آميزي جداول و مبلمان شهري در
راستاي ارتقاي سطح ايمني ،زيبايي منظرشهري و بهبود وضعيت مبلمان
شهري ،جداول  ،پايه چراغها و نرده ها در سطح شهر صورت گرفته است،
عنوان داشت8 :هزار و هفتصد و پنجاه متر مربع رنگ آميزي جداول ،نرده

پارکها و مبلمان شهري در 37پارک و بوستان سطح شهر حاصل تالش و
همت شبانه روزي نيروهاي سازمان پارکها و فضاي سبز شهرداري شاهرود
در مدت پنج ماه عملکرد مديريت شهري انجام گرفته است.
احمدي با بيان اينکه طرح پاکسازي و نظافت پارکهاي جنگلي  ،بلوارها ،ميادين
و پارکها در دستور کار اين سازمان قرار گرفته است ،بيان داشت :اين طرح در
راستاي بهبود و ارتقاي سالمت محيطي در شاهرود انجام شده است.
وي ضمن بيان اين مطلب که آباداني و سرسبزي در هر شهر نماد زيبايي
آن است ،اعالم داشت :نگهداري و پاکسازي و نظافت فضاي سبز از جمله
اولويتهاي اين سازمان است.
دفترچه پيمان احداث و نگهداري فضاي سبز شاهرود آماده شد
شهردار شاهرود با اشاره به اينکه سپاس بي کران خداوند را که توفيق خدمت
در عرصه فضاي سبز و فراهم آوردن فضاي پاک ،زيبا و سبز را براي شهروندان
شريف و طبيعت دوست شاهرود را فراهم آورد  ،گفت :با تالش شبانه روزي
نيروهاي فضاي سبز دفترچه پيمان نگهداري فضاي سبز  ،بيان نکات فني،
علمي ،حقوقي و مالي و تقويم باغباني مربوطه در قالب اين دفترچه براي
اولين بار در شاهرود مجموعه اي همه جانبه و جامع براي انعقاد قرار داد بين
سازمان و پيمانکاران فضاي سبز را فراهم آورد.
احمدي با بيان اينکه طبق اين دفترچه شاهرود به 4منطقه فضاي سبز بر
اساس چهار چاه آبياري خام تقسيم بندي شد ،افزود :اطالعات جامع فضاي
سبزدر شاهرود بر اساس فضاي موجود پارکها و معابر سطح شهري زنده و
غير زنده طبق دفترچه پيمان کشور آماده شد.
وي در پايان از عقد قرار داد با پيمانکاران پس از مراحل قانوني در زمينه هاي
اجراي آب خام ،مشاوره در توزيع شبکه لوله کشي ،مشاوره در زمينه دفتر چه
پيمان حفظ و نگهداري فضاي سبز شاهرود ،پيمان هرس ،خاکبرداري ،گلکاري،
درختکاري ،کاشت درختچه هاي زينتي و  ...را خبرداد و ابراز داشت7 :هزار
اصله درخت هرس فرم و هرس سخت شدند که از اين مقدار 1100مورد آن
به درخواست مردمي صورت گرفته است.
عملکرد سازمان پارکها و فضاي سبز مديريت شهري شاهرود در راستاي
اطالعرساني شهروندان تهيه و تنظيم شده است که اميدواريم در اين مدت
پنج ماهه توانسته باشيم رضايت نسبي شهروندان را جلب کرده باشيم هر
چند که در اين زمان اندک اقدامات گسترده اي در اين حوزه صورت گرفته
اما اقدامات و ايدهاي بزرگتري در دستور کار است که اميدواريم با عنايت
خداوند بزرگ و تالش نيروهاي سازمان سيما منظر و فضاي سبز بتوانيم در
راستاي خدمت صادقانه گامهاي بلندي را در اين حوزه برداريم.

