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طبیعی،  منابع  ی  هفته  مناسبت  به 
همت  به  درختکاری  روز  نکوداشت  آیین 
شهرداری و سازمان سیما منظر و فضای 
توسط  صدف  شهرک  در  شهری،  سبز 

شهرداری برگزار شد.
روز شنبه به دعوت شهرداری از مسوولین 
شهرستان، مراسم روز درختکاری با حضور 
سیرجان،  شهردار  موقت،  جمعه  امام 
ریاست  شهر،  اسالمی  شورای  اعضای 
دفتر نماینده مردم سیرجان و بردسیر در 
مجلس، ریاست سازمان تبلیغات اسالمی، 
ریاست  طبیعی،  منابع  اداره  ریاست 
معاونین  و  مدیران  زیست،  محیط  اداره 
شهرداری سیرجان، فعاالن محیط زیست 
و  رسانه  اصحاب  سیرجان،  شهرستان 

شهروندان در شهرک صدف انجام گرفت.
سیرجان  شهردار  نیا،  سروش  رضا  دکتر 
با گرامیداشت روز درختکاری اظهار کرد: 
حفاظت  و  درختکاری  و  درخت  فرهنگ 
راه  ترین  اصلی  جمله  از  سبز،  فضای  از 
ما  و  میباشد  اجتماعی  ی  توسعه  های 
هستیم  فرهنگ  این  ترویج  خواهان  نیز 
زیادی  های  فعالیت  اساس  همین  بر  و 
و حفظ  درختکاری  فرهنگ  در خصوص 

فضاهای سبز تا کنون داشتیم.
سروش نیا تاکید کرد: اینکه مقام معظم 
نهال، در  با کاشت یک  رهبری هر ساله 
۱۵ اسفند ماه که به نام روز درخت کاری 
در تقویم ثبت شده است، اهمیت کاشت 
بر  را  سبز  فضای  و  درختان  نگهداری  و 
همگان مشخص میکند و همه ی ما باید 
خود را در جهت گسترش فضای سبز و 
زیر سازی شهر مسوول بدانیم و در این 

مسوولیت به خوبی نقش آفرینی کنیم.
باید  گفت:  پایان  در  سیرجان  شهردار 
قدردان  سبز  فضای  نگهداری  و  حفظ  با 
کارکنان زحمت کش فضای سبز باشیم و 
این کوچکترین گام برای تشکر از تالش بی 

وقفه ی این عزیزان است.

خدامی، عضو شورای اسالمی شهر سیرجان 
جمع  در  داشت  حضور  مراسم  این  در  که 
خبرنگاران از اهمیت روز درخت کاری گفت 

و اظهار داشت: برای داشتن هوایی سالم در 
دنیای مدرن امروزی باید چاره اندیشی کرد 
و یکی از بهترین راهکارها توسعه ی فضای 
سبز است که سازمان فضای سبز شهرداری 

متولی اجرای این قبیل برنامه هاست.
و  گفت  به  باتوجه  کرد:  اضافه  خدامی 
پس  زین  تا  شد  قرار  داشتیم  که  گوهایی 
تاسیس  تازه  سبزهای  فضای  در  بیشتر 
رو  این  از  و  شوند  کاشته  ثمری  درختان 
و  مقاوم  نسبتا  درخت  یک  که  تلخ  زیتون 

سازگار با محیط و طبیعت سیرجان بود را 
انتخاب کردیم و همانطور که شاهد بودید 
امروز تعدادی از این درخت زیبا کاشته شد.

خدامی در پایان گفت: امیدواریم که مردم 
سبزهای  فضا  از  نگهداری  و  حفظ  در  هم 
همراه  کنون  تا  گذشته  از  شده  ایجاد 
فضای  و  منظر  سیما  سازمان  ی  مجموعه 
سبز شهرداری باشند و هر ساله در این روز 
زیبا از دیدن درختانی که سالهای پیش تر 

کاشته شده و به ثمر نشستند بهره ببریم.

سیما  سازمان  مدیرعامل  سعیدی،  بابک 
به  اشاره  با  شهرداری  سبز  فضا  و  منظر 
حفظ  جهت  در  فرهنگ سازی  اهمیت 
داشت:  بیان  درختکاری،  و  طبیعی  منابع 
سبز  فضای  و  درختان  از  حراست  و  حفظ 
و همچنین تالش برای وسعت فضای سبز 
فرهنگ  به یک  باید  آن  با کاشت درختان 
عمومی در بین مردم تبدیل شود تا بتوانیم 
داشته  تر  سالم  و  تر  پاک  هوای  با  جهانی 

باشیم.
روز  مناسبت  به  افزود:  سعیدی  مهندس 
درختکاری در این مراسم ۱۰۰ اصله درخت 
سرو شیراز، ۹۰ اصله درخت زیتون مثمر و 
۱۰۰ اصله درخت زیتون زینتی در شهرک 
آینده ای  در  بتوانیم  تا  شد  کاشته  صدف 
این  در  زیبایی  سبز  فضای  شاهد  نزدیک 
شهرک باشیم و همچنین امیدواریم هر روز 
بیش از پیش شاهد حمایت مردم از فضای 
سبزهای سطح شهر باشیم و همشهریان بر 

سبز  فضای  و  ها  پارک  نگهداری  و  حفظ 
بیشتر کوشا باشند.

شهرداری  سبز  فضای  سازمان  مدیرعامل 
سیما،  سازمان  که  نکته  این  به  اشاره  با 
منظر و فضای سبز شهری دارای یک سری 
فضای  توسعه  و  حفظ  جهت  در  وظایف 
سبز شهری است ادامه داد: این روندی ست 
طور  به  و  است  کار  دستور  در  همواره  که 
امسال  پاییز  در  می پذیرد  صورت  مداوم 
زیتون   ، سرو  درختان  انواع  اصله   ۵۵۰۰
مناطق  در  درختچه  انواع  ۱۰۰۰۰اصله  و 
مختلف سطح شهر کاشته شد و همچنین 
 ۱۳۰۰۰ و  درخت  اصله   ۱۵۰۰۰ کاشت 
اصله درختچه و ۸۰۰۰ مترمربع گل کاری 
در  شهر  در سطح  را  جاری  ماه  اسفند  در 
دستور کار است که به زودی این پروژه را 

هم انجام خواهیم داد.
مهندس سعیدی در خصوص چرایی انتخاب 
زیتون توضیح داد: این درخت که با آب و 
هوای شهر سیرجان سازگاری دارد از جمله 
درختان نسبتا مقاوم است که نگهداری آن 
جزو  رو  همین  از  و  نیست  دشورا  چندان 
فضای  ی  توسعه  برای  که  درختانی است 

سبز شهرستان از آن استفاده کردیم.
فضای  پوشش  اینکه  به  باتوجه  افزود:  وی 
اقدام  است  اندازه  به  شهر  مرکز  در  سبز 
حواشی  های  بخش  در  شهر  توسعه ی  به 
این  صدف  شهرک  در  هم  امروز  و  کردیم 
فضای سبز را ایجاد نمودیم و با سعی داریم 
فضای  از  که  نقاطی  تمام  به  یاری خداوند 
سبز کمتری برخوردارند رسیدگی بیشتری 

داشته باشیم.
سعیدی در پایان گفته هایش از مردمی که 
همواره با سازمان سیما منظر و فضای سبز 
شهری همکاری داشتند تشکر کرد و گفت: 
قطعا حفظ و پاسداری از طبیعت و همچنین 
فضاهای سبز و پارک ها یک شهر بر عهده 
ی ما مردم و شهروندان آن شهر است، ما 
خواهان تامل و همکاری مردم با نهاد خود 
که شهروندان هم  داریم  و دوست  هستیم 
های  رسان طرح  یاری  میوانند  که  آنجا  تا 
فضای  به  بخشیدن  وسعت  جهت  در  ما 
درختان  دلیل  بی  بریدن  از  و  باشند  سبز 

جلوگیری کنند.

به مناسبت هفته ی منابع طبیعی آیین نکوداشت روز درختکاری توسط شهرداری سیرجان برگزار شد

بوستان شمس درختکاری شد

فروش، نصب، سرویـس،شــارژ گـــاز و 

نقد و اقساطلولـه کشی زیرکار
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دکتــر سعدالـه صمدی )عضو انجمن جراحان پالستیک و زیبایـی ایران(
انجام کلیه جراحی های پالستیک شامل رینوپالستی) جراحی بینی( 

سپتوپالستی ) جراحی انحراف بینی (
ماموپالستی ) کوچک، بزرگ ، باال کشیدن و پروتز پستان (

ابدومینوپالستی ) برداشتن چربیهای شکم ،تامی تاک ( 
برداشت چربی پهلوها و ایجاد فرم ساعت شنی

فیس لیفت ) جراحی زیبایی صورت ، از بین بردن شلی ، خط خنده و غبغب (
براکی پالستی ) جراحی بازو ، اصالح شلی پوست بازو (

بلفاروپالستی ) جراحی پلک ها ( 
باال بردن ابروها

جراحی پیشانی 
پروتز چانه و گونه 

پروتز باسن ، فیلر ) ژل و چربی(
تزریق ژل و چربی ، بوتاکس ، مزوتراپی، پالکت درمانی )پی ار پی ( 

رفع کک و مک ، لک صورت ، جای زخم و اسکار سوختکی و خالکوبی با لیزر
لیزر موهای زاید 

اتوپالستی ) زیبایی گوش ( 
زاویه سازی و رفع عیوب فک و چانه و شکستگی فک

کلیه جراحی های ترمیمی شامل پیوند اعضا و ناهنجاریهاری مادرزادی 
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