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خبرهای کوتاه

ابوالفضل مهدی نیا
معاون فنی و نظارت 
سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری

لزوم مشارکت شهروندان در 
توسعه و نگهداری فضای سبز شهر 

استاندار قم:

توسعه فضای سبز راهکاری 
موثر در مقابله با گرد و غبار

توســعه شــهری و زندگــی شــهر نشــینی بــا مدرنیتــه و 
ــرای بشــر  ــادی را ب ــی شــدن خــود آســیب های زی صنعت
بــه همــراه داشــته کــه راه گریــزی از آن نبــوده اســت. پــس 
ــه  ــی، جامع ــاختار وضعیت ــر س ــی و تغیی ــاب صنعت از انق
کشــاورزی بــه جامعــه صنعتــی تغییــر شــکل داد و بــه تبــع 
آن بــا رشــد بــی رویــه زندگــی شــهر نشــینی و 
نیازهــای اقتصــادی و اجتماعــی شــهر نشــینان، تعــادل 
اکولوژیــک شــهرها از بیــن رفــت و باعــث افزایــش 
ــه  ــر اینک ــاوه ب ــد ع ــی ش ــت محیط ــای زیس آلودگیه
فاصلــه گرفتــن از طبیعــت و تغییــر ســیما و منظــر محیــط 
زندگــی مخاطــرات روحــی و روانــی خــود را در پــی داشــت. 
ــل  ــوان عام ــه عن ــهری ب ــبز ش ــای س ــن رو فض از همی
ــود  ــی و بهب ــرل آلودگ ــکار در کنت ــل ان ــر قاب ــم و غی مه
ســیما و منظــردر توســعه شــهری و شهرســازی مــد نظــر 
قــرار گرفــت و در حــال حاضــر اهمیــت خاصــی داشــته و 
دولتهــای مختلــف ســاالنه هزینــه زیــادی بــرای توســعه 
ــا  ــد ت ــداری فضــای ســبز شــهرها صــرف می کنن و نگه
بتواننــد قســمتی از فضــای ســبز طبیعــی از دســت رفتــه را 
جبــران کننــد. از آنجــا کــه ایــن هزینــه هــا از ســرمایه ملــی 
ــورت  ــود در ص ــی ش ــن م ــی تامی ــای عموم ــا در آمده ی
کاهــش هزینــه ها مــی تــوان گفت حفــظ ســرمایه محقق 
خواهــد شــد. بــا توجــه بــه اینکــه منابــع مالــی شــهرداری 
هــا معمــوال بــه طــور مســتقیم از مــردم دریافــت می شــود 
ــه هــای توســعه و  ــردم در کاهــش هزین ــذا مشــارکت م ل
نگهــداری فضــای ســبز در اصــل حفــظ ســرمایه هــای 
ــارکت  ــت مش ــل اهمی ــن دلی ــه همی ــت ب ــان اس خودش
ــراي  ــازي ب ــهري و بسترس ــور ش ــهروندان در اداره ام ش
ــعه  ــای توس ــاخص ه ــی از ش ــوان یک ــه عن ــق آن ب تحق
ــوع در  ــن موض ــت و ای ــکار اس ــل ان ــر قاب ــی غی اجتماع
ــی  ــل قبول ــژه و قاب ــگاه وی ــه جای کشــورهای توســعه یافت

دارد.
مــی توان گفــت مشــارکت مــردم در امــور شــهری دارای 
ســاز و کارهــا، ضــرورت هــا و پیــش زمینــه هایــی اســت کــه 
در صــورت تحقــق آن امــکان مشــارکت واقعــی و هدفمنــد 
ــات  ــدم ثب ــه ع ــد ک ــی آی ــد م ــور پدی ــود ام ــت بهب در جه
مدیریــت در اتخــاذ الگوهــای مشــارکت هدفمنــد مانعــی در 

ــه اســت. ایــن زمین
مشــارکت شــهروندی به عنــوان یکــی از اساســی ترین 
عوامــل دســتیابی بــه اهــداف توســعه شــهری از اهمیــت 
خاصــی برخــوردار اســت هرچــه مشــارکت مــردم بیشــتر 
باشــد امــکان کســب موفقیــت فراهــم می شــود، شــرایط 
عمومــی، توزیــع قــدرت و باالرفتــن ســطح امیــد بهبــود 
مــی یابــد، زمینــه افزایــش تحمــل و مــدارای اجتماعــی را 
فراهــم میکنــد، باعــث کاهــش مخالفتهــا و تنــش هــای 
ــارکتی  ــای مش ــت الگوه ــود و در نهای ــی ش ــی م اجتماع
اعتمــاد شــهروندان بــه نتایــج حاصلــه را افزایــش 

هــد   می د
اکنــون بــا در نظــر گرفتــن ایــن مــوارد مــی تــوان گفت 
توســعه هدفمنــد و مطلــوب فضــای ســبز و با هزینــه کمتر 
بــدون مشــارکت شــهروندان امــکان پذیــر نبــوده و نتایــج 
ــه راههــای  ــا توجــه ب مطلــوب محقــق نخواهــد شــد. و ب
ــروری  ــهروندی الزم و ض ــارکت ش ــب مش ــاوت جل متف
اســت برنامــه ریــزی و اقدامــات الزم در ایــن زمینــه انجــام 

ــود.  ش

گــرد و غبــار مهمــان ناخوانــده ســال هــای اخیــر در اســتان هــای مختلــف 
اســت و قــم نیــز علیرغــم اینکــه منشــا عمــده گــرد و غبارهایــش داخلی اســت 
امــا از ایــن معضــل در امــان نمانــده، همیــن موضــوع ســبب شــده تا مســئوالن 
بیــش از پیــش بــه راه هــای مقابلــه ای بــا ایــن مشــکل توجــه کننــد. از آنجــا کــه 
بنــا بــه گفتــه کارشناســان یکــی از مهمتریــن راهکارهــای مقابلــه ای بــا ایــن 
معضــل توســعه فضــای ســبز اســت وظیفــه مهمــی متوجــه شــهرداری هــا 

ــود. ــی ش م
 ســید مهــدی صادقــی اســتاندار قــم مقابلــه بــا پدیــده گــرد و غبــار را نیازمند 
همت،همفکــری و هماهنگــی همــه دســتگاه هــای اجرایــی مــی دانــد کــه در 
ایــن مســیر بایــد تکالیــف دســتگاه هــا مشــخص شــود. بــه گفتــه وی، امــروز 
همــه مــردم و مســئوالن بایــد نســبت بــه وضعیــت خشکســالی در اســتان قــم 
ــرای برطــرف کــردن مشــکات پیرامــون همــت و  توجــه جــدی داشــته و ب

تــاش مضاعــف داشــته باشــند. 
صادقــی بــا بیــان اینکــه در جهــت مقابلــه بــا پدیــده گــرد و غبــار 
ــار داشــت:  ــد، اظه ــت کنن ــم حرک ــدای از ه ــد ج ــی نبای ــتگاههای اجرای دس
بایــد بــا تکیــه بــر قوانیــن و مصوبــات حمایتــی در حــوزه محیــط زیســت و بنابــر 
مقتضیــات اســتان، راهکارهــای علمــی و عملیاتــی بــرای مقابلــه بــا معضــل 

ــود.  ــن ش ــار تدوی ــرد و غب گ
نقش انکارناپذیر شهرداری در مقابله با معضل گرد و غبار

ــرورت  ــر ض ــز ب ــت نی ــط زیس ــت محی ــرکل حفاظ ــی مدی ــورج همت ت
همگرایــی و هــم افزایــی دســتگاه هــای اجرایــی در این جهــت تأکیــد دارد و می 
گویــد: وظایــف و تکالیــف دســتگاه هــا در قوانیــن برنامــه ششــم، هوای پــاک و 
مقابلــه بــا گــرد و غبــار مشــخص شــده اســت و بایــد بــا جدیــت پیگیــری شــود. 
وی توســعه فضــای ســبز در اطــراف شــهر قــم بــه ویــژه در کانون هــای گرد 
و غبــار را یکــی از مهمتریــن راهکارهــا بــرای کاهش و جلوگیــری از توســعه این 
پدیــده عنــوان مــی کنــد و ادامــه مــی دهــد: شــهرداری قــم بایــد بــا مشــارکت 
دســتگاه هــای ذیربــط نســبت بــه کاشــت و نگهــداری از گونــه هــای بومــی به 
صــورت منطقــه ای و کمربنــد ســبز اقــدام کــرده و آبرســانی را به وســیله پســاب 

تصفیــه شــده انجــام دهــد.

توســعه فضــای ســبز شــهر تنهــا منحصــر بــه پــارک هــا و بوســتان هــا 
نیســت، یکــی از شــاخصه هــای مهــم ارتقــا ســرانه فضــای ســبز را مــی توان 
ــری  ــد ســبز برشــمرد کــه نقــش موث ــز کمربن ــی و نی بوســتان هــای جنگل
ــذاری  ــد ســبز و واگ ــوای شــهرها دارد، احــداث کمربن ــت ه ــود کیفی در بهب
ــی اســت  ــه شــهرداری یکــی از اقدامات ــی ب پارک هــا و بوســتان هــای جنگل
کــه عــاوه بــر شــهرداری ســازمان هــای دیگــری نیــز در آن دخیــل هســتند.

مشارکت با شهرداری برای توسعه فضای سبز شهر
 بــه گفتــه ســید محمدتقــی ســجادی مدیــرکل منابــع طبیعــی و 
آبخیــزداری اســتان بــا بیــان اینکــه در بحــث کمربنــد ســبز متولــی اصلــی 
ــوای  ــون ه ــاغ قان ــب و اب ــد از تصوی ــار داشــت: بع ــهرداری اســت اظه ش
ــا محوریــت شــهرداری اجــرا شــود در  ــد ب ــد ســبز بای ــب کمربن ــاک در قال پ
ایــن مســیر شــرکت آب منطقــه ای در تامیــن آب، منابــع طبیعــی عهــده دار 
ــی اصلــی نظــارت ایفــای  ــوان متول ــه عن تامیــن نهــال و محیــط زیســت ب

ــد. ــی کنن ــش م نق
وی بــرون ســپاری پــارک هــا بــه عنــوان یکــی از اشــتراکات کاری منابــع 
طبیعــی و شــهرداری برشــمرد و افــزود: ایــن موضــوع  در دســت اقــدام اســت 
کــه بــه شــکل قراردادهایــی پیگیــری مــی شــود تــا پــارک هــای جنگلــی در 

اختیــار شــهرداری قــرار گیــرد.
ســجادی بــا بیــان اینکــه در ســاخت کمربنــد ســبز بایــد بانــدی 
ــه  ــم ب ــدان شــهر قائ ــدی از می ــر اطــراف کمربن ــش از 30 مت ــه عــرض بی ب
ســمت شــاه جمــال )ضلــع بیرونــی بزرگــراه امــام علــی )ع(( اجرایــی شــود 
خاطرنشــان کــرد: بخــش هایــی از ایــن طــرح تاکنــون اجرایــی شــده اســت.
ــذاری  ــزداری اســتان، در واگ ــی و آبخی ــع طبیع ــرکل مناب ــه مدی ــه گفت ب
پــارک هــای جنگلــی بــه شــهرداری نیــز براســاس بنــد ج مــاده 147 قانــون 
برنامــه پنجــم تــا اســفند ســال گذشــته بوســتان علــوی 38 هکتــار، غــرب 
نیــروگاه حرارتــی 240 هکتــار، شــرق نیــروگاه 270 هکتــار، بوســتان ثامــن 
ــی  ــه  متول ــه شــهرداری ک ــد ب ــار، بای ــر 70 هکت ــار، بوســتان غدی 435 هکت
ــرای برخــی از  ــه بخــش خصوصــی هــم ب ــذار شــود البت ــی اســت واگ اصل

ایــن طــرح هــا اعــام آمادگــی کــرده اســت.

اولویت مصرف پساب 
تصفیه خانه شهر تامین 
آب فضای سبز است 

احمــد حاج حســینی 
ــه  ــاره ب ــا اش ــگر ب مس
موضــوع تامیــن آب 
ــهری  ــبز ش ــای س فض
اظهــار داشــت: الزم 
اســت طــرح مطالعاتــی 
ــف الگــوی  ــرای تعری ب

فضــای ســبز متناســب بــا اقلیم اســتان توســط 
شــهرداری انجــام شــود.

مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای اســتان 
ــون  ــر از 8 میلی ــال حاض ــرد: در ح ــح ک تصری
ــت  ــد ظرفی ــادل 40 درص ــه مع ــب ک مترمکع
ــت،  ــم اس ــهر ق ــاب ش ــه فاض ــه خان تصفی
4.5 میلیــون متــر مکعــب بــرای فضــای ســبز 

ــت. ــده اس ــاص داده ش ــهر اختص ش
بــر  عــاوه  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
تخصیــص پســاب شــهر 2.5 میلیــون 
ــع  ــبز مناب ــای س ــرای فض ــز ب ــب نی مترمکع
ــده  ــه ش ــراف شــهر در نظــر گرفت ــی اط طبیع

ســت. ا

ایجاد مجموعه
 هیجان تفریحی 
در بوستان علوی

ــداث  ــاری از اح ــی خدای عل
ــه هیجــان تفریحی  مجموع
ــر داد و  ــوی خب ــتان عل در بوس
اظهــار داشــت: ایــن مجموعه 
از ابتــدای ســال کار خــود را 
ــا پیشــرفت  آغــاز کــرده کــه ب
فیزیکــی 60 درصــدی در حال 

انجــام اســت و تــا خردادمــاه بــه بهــره بــرداری مــی رســد.
معــاون مالــی و اعتبــاری ســازمان پــارک هــا و فضــای 
ــه  ــزی هــای ب ــه ری ــه برنام ــا اشــاره ب ســبز شــهرداری ب
ــار  ــاری اظه ــال ج ــای س ــروژه ه ــرای پ ــده ب ــل آم عم
داشــت: مجموعــه گلخانــه دائمــی همزمــان بــا نــوروز به 
بهــره بــرداری رســید و در حــال فعالیــت اســت امــا ســایت 
تفریحــی بوســتان بنیــادی تــا اواخــر اردیبهشــت مــاه بــه 

ــد. ــی رس ــرداری م ــره ب به
خدایــاری بــا اشــاره بــه اینکــه پــارک بــادی پردیســان 
ــت  ــیده اس ــرداری رس ــره ب ــه به ــس  ب ــتان پردی در بوس
خاطرنشــان کــرد:  پــس از بررســی هــای بــه عمــل آمــده 
چنــد پــارک بــادی در بوســتان هــای شــهری پردیســان تا 

ــان ســال اجرایــی خواهــد شــد. پای

 احیا و تعمیر 
 آبنماهای شهر 

با اعتبار 30 میلیارد ریالی
بــا  شــمس  رســول 
ــورت  ــات ص ــه اقدام ــاره ب اش
ــر 180  ــا و تعمی ــه در احی گرفت
ــار  ــهر اظه ــطح ش ــای س آبنم
داشــت: از ایــن تعــداد 140 
ــه دالیــل فنــی و نبــود  آبنمــا ب
ــد کــه از  ایمنــی خامــوش بودن

ــد. ــاز ش ــا آغ ــر آن ه ــا و تعمی ــال 94 کار احی ــر س اواخ
مدیــر واحد بهینــه ســازی و نگهــداری، تعمیرات ســازمان 
پارکهــا و فضــای ســبز بــا بیــان اینکــه ایمــن ســازی، تعمیر و 
احیــای آبنماهــا بــا اعتبــاری بالــغ بــر 30 میلیــارد ریال در ســال 
جــاری در حــال انجــام شــده اســت گفــت: الباقــی آبنماهــا در 
4 گــروه دســته بنــدی شــد کــه براســاس برنامــه ریــزی های 
صورت گرفتــه آبنماهای گــروه اول و دوم شــامل مناطــق 2، 6، 

3 و 7 در حــال انجــام اســت.
ــاح و  ــروژه اص ــروع پ ــه ش ــه اینک ــاره ب ــا اش ــمس ب ش
ــر  ــا اواخ ــز ت ــارم نی ــوم و چه ــروه س ــای گ ــدازی آبنماه  راه ان
بهمــن مــاه انجــام خواهــد شــد ادامــه داد: دو آبنمای شــاخص 
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     على محمدى بـا اشاره به تـوسعه
9600 متر مربع بوستـان هاى شهرى 
در مـنطقه شش اظهار داشت: احداث

بوستــان بانوان به مســاحت 6 هزار 
مترمربع یکى از مهمترین پروژه هاى
توسعه اى فضاى سبز منطقه در سال

گذشته بود.
   رئیــس اداره فضــاى ســبز منطقــه شــش افــزود: 
بهسازى 17 هزار مترمربع از بوستان هاى منطقه و نیز تبدیل 35 
ــتان  ــه بوس ــى ب ــاى جنگل ــتان ه ــع از بوس ــزار مترمرب ه

هاى شهرى از دیگر اقدامات انجام شده است.
    وى با بیان اینکه 8 قطعه بوســتانى به مســاحت 11 هزار 
و 200 مترمربع با اعتبار 500 میلیونى براى ســال 96 و سال 
جــارى در دســتورکار قــرار دارد خاطرنشــان کــرد: از 
ابتداى ســال گذشــته 10 هزار متر باغچه طولى ایجاد و نیز 
ــه کاشــته شــده  ــه درخــت در ســطح منطق ــزار اصل 26 ه

است.

       محمد انـدیشمند با بیـان ایــنکه
باغچه سـازى در منطقه هفت همراه با
 جدول گـذارى همراه است، در واقع در
 این منطقه پیاده روسازى، جدول گذارى
 و بــاغچه سازى به صورت توام انجام

 مى شـود افزود: تا پایان سال 96 حدود 
ــان  ــر خیاب ــیه معاب ــى در حاش ــه طول ــر باغچ ــزار مت 5 ه
ــوار امــام موســى  ــاغ راه بهــار، بل ــم، ســاحلى، ب هــاى معل
ــزان  ــن می ــه از ای ــر انجــام شــد ک ــت تی صــدر، ارم و هف

3600 متر در طرح توسعه بوده است.
ــا  ــزود: ب ــت اف ــه هف ــبز منطق ــاى س ــس اداره فض     رئی
ــاالى  ــم ب ــوده، تراک ــت فرس ــاد باف ــم زی ــه حج ــه ب توج
ــاى  ــعه فض ــه توس ــن منطق ــاد در ای ــردد زی ــت و ت جمعی
بــراى    96 ســال  در  مربعــى  متــر  هــزار   2 ســبز 
ــورت  ــات ص ــا اقدام ــه ب ــود ک ــده ب ــف ش ــه تعری منطق
گرفتــه فراتــر از هــدف تعییــن شــده فضــاى ســبز منطقــه 

18 هزار مترمربع توسعه یافت.

      رئیس اداره فضاى سبز منطقه هشت
 از احداث دریاچه مصنوعى در بوستان غدیر 
خبر داد و گفت: هدف از ایجاد این دریاچه
 ایجاد فضاى تفرجگاهى در این بوستان و

 نیز ذخیره آب است.
   مهدى حسینى فرد از آغاز به کار دریاچه 

مصنوعــى بوســتان غدیــر خبــر داد و تصریــح کــرد: هــدف از 
ایجــاد ایــن دریاچــه ذخیــره آب و ایجــاد فضــاى تفرجگاهــى 
اســت کــه فضــاى ســبز، رســتوران، فضــاى بــازى کــودکان، 
ــى  ــات جانب ــه امکان ــه ســنتى از جمل ــگ، ســفره خان پارکین

است که براى این مجموعه برنامه ریزى شده است.
ــان  ــت خاطرنش ــه هس ــبز منطق ــاى س ــس اداره فض     رئی
ــن طــرح انجــام شــده و در ســال   ــه ای ــات اولی کــرد: مطالع
جــارى فــاز اجرایــى آن بــا حضــور بخــش خصوصــى آغــاز 

مى شود. 

احداث دریاچه مصنوعى
 و ذخیره آب بوستان غدیر

نشریه آموزشی، علمی و خبری سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قم                                   اردیبهشت 1397- شماره سوم

نمره قبولی شورای شهر به خدمات نوروزی شهرداری
نــوروز 97 هــم از راه رســید و مثــل هــر ســال شــهر کریمــه اهــل بیــت )س( پذیــرای خیــل زائــران و مســافرانی شــد کــه یــا مقصدشــان را قــم انتخــاب کــرده بودنــد یــا ســاعاتی پــا در این شــهر 
گذاشــتند تــا ســال جدیــد خــود را بــا زیــارت بانــوی کرامــت آغــاز کننــد. بــا پیــش بینــی هــای بــه عمــل آمــده برنامــه ریــزی هــا در مدیریــت شــهری پیــش از فــرا رســیدن ســال جدیــد آغــاز و 

بــا جدیــت دنبــال شــد. 
بنــا بــه گفتــه پیــام جوادیــان، مانــدگاری مســافر هــم در شــهر قــم در نــوروز 97 افزایــش یافــت بطــوری کــه در روزهــای 27 اســفند مــاه 499 ، 28 اســفند 1052، 29 اســفند  3018، 1 فروردیــن 
3431، 2 فروردیــن 3379، 3 فروردیــن 2853، 4 فروردیــن 2921، 5 فروردیــن 2405، 6 فروردیــن 2569، 7 فروردیــن 3536، 8 فروردیــن 2783، 9 فروردیــن 2948، 10 فروردیــن 2937، 11 فروردیــن 

2039، 12 فروردیــن 1930 و 13 فروردیــن 796 تختــه چــادر در کمپینــگ هــای شــهر اســتقرار داشــتند.
مدیرعامــل ســازمان پــارک هــا و فضــای ســبز شــهرداری بــا بیــان اینکــه  بــه جــز کمپینــگ هــا از 309 بوســتان جــز کمپینــگ هــا هیــچ چادرخوابــی وجــود نداشــت تصریــح کــرد: نظــارت بر 

اســکان، فضــای ســبز، بهینــه ســازی و نگهــداری تعمیــرات و... از مهمتریــن فعالیــت هــای اکیــپ هــای نظارتــی در ایــام نــوروزی بــود تــا مــوارد ناایمــن احتمالــی شناســایی و برطرف شــود.

فضای اسکان بیشتری در بوستان ها تعبیه شود
 محســن محــرری گفــت: همــه ســاله شــهرداری محــوری 
ــر  ــی در شــهر را ب ــه نقــش میزبان ــن دســتگاهی اســت ک تری
عهــده دار دارد، کــه هــر ســاله ایــن خدمــات از لحــاظ کمــی و 

کیفی ارتقا یافته است. 
عضــو شــورای اســامی شــهر بــا بیــان اینکــه در اســکان 
ــود  ــا وج ــود و ب ــه ب ــش یافت ــا افزای ــگ ه ــداد کمپین ــز تع نی
ــات  ــا خدم ــد ارتق ــم نیازمن ــاز ه ــا ب ــف ام ــات مختل و خدم
برنامــه ریــزی در ایــن حــوزه بــرای مناســبت هــای شــهری 
هســتیم ادامــه داد:  در شــب هــای نخســت بــا مشــکل کمبــود 

ــرای  ــن رو ب ــود از همی ــب نب ــکان مناس ــز اس ــاط نی ــی از نق ــم و برخ ــه بودی ــکان مواج ــل اس مح
ــود.  ــاش ش ــکان ت ــرایط اس ــود ش ــرای بهب ــد ب ــی بای ــای آت ــبت ه مناس

وی بــه کمبــود ســرویس هــای بهداشــتی اطــراف حــرم مطهــر اشــاره کــرد و افــزود: بــا وجــود 
ــه شــهرداری و آســتانه  ــی نیســت و مجموع ــات موجــود کاف ــا امکان ــه ام ــات صــورت گرفت اقدام
مقدســه بایــد مشــکل را رفــع کننــد. در مدیریــت پارکینــگ هــا نیــز بایــد تســلط بیشــتری وجــود 

ــا مشــکل مواجــه نشــویم. ــا در ایــام پرتــردد شــهر  ب داشــته باشــد ت

استقبال چشمگیر مردم از بوستان ها و پارکهای شهری/افزایش مدت 
اقامت مسافران در شهر

ــات شــهرداری در  ــه اقدام ــاره ب ــا اش ــژاد ب حســن مالکــی ن
ایــام نــوروز اظهــار داشــت: در بازدیــد از کمپینــگ هــای نوروزی 
ــران و  ــرای زائ شــهر پرســنل شــهرداری شــرایط مناســبی را ب

ــد.  ــرده بودن ــم ک ــافران فراه مس
ــه رضایــت  ــا اشــاره ب عضــو شــورای اســامی شــهر قــم ب
نســبی شــهروندان از آمــاده ســازی و اقدامــات بــه عمــل آمــده 
ــا  ــایر نهاده ــهرداری و س ــزود: ش ــا اف ــا و پارکه ــتان ه در بوس
ــوروزی درنظــر  ــرای مســافران ن ــه ب ــات مناســبی ک ــا اقدام ب
ــن  ــد، ای ــش دهن ــت را افزای ــدت اقام ــتند م ــد توانس گرفتن
ــران فراهــم شــود مســافران  ــرای زائ ــات و شــرایط مســاعد ب ــر امکان موضــوع نشــان میدهــد اگ

ــد.  ــی دهن ــرار م ــفر ق ــدف س ــهر را ه ــن ش ای
ــارک هــا و فضــای ســبز در مســیر رشــد و تحــول گام برمیــدارد  ــا بیــان اینکــه ســازمان پ وی ب
خاطرنشــان کــرد: بوســتان هــای هــدف ویــژه روز طبیعــت امســال نشــان داد کــه تــاش هــای 

ــود وضــع فضــای ســبز شــهر انجــام شــده اســت. ــرای بهب ــادی ب زی
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پیــام جوادیــان مدیرعامــل ســازمان پــارک هــا و فضــای ســبز 
ــم درخصــوص اهــداف و راه پیــش روی ســازمان در  شــهرداری ق

ــد:  ســال 97 چنیــن مــی گوی
ــرای  ــازمان ب ــال 97 س ــای س ــت ه ــن اولوی مهمتری
ــهر  ــای ش ــتان ه ــا و بوس ــارک ه ــبز پ ــای س ــا فض ارتق

چیســت؟
ــائل  ــی از مس ــود یک ــبز موج ــای س ــت فض ــردن کیفی ــاال ب ب
ــر  ــال حاض ــد. در ح ــه باش ــورد توج ــد م ــه بای ــت ک ــی اس مهم
ــارک هــای  ــت هســتند، پ ــن کیفی ــد ای ــارک هــا فاق بســیاری از پ
جنگلــی در شــهر وجــود دارد کــه بــا نصــب ســت هــای تندرســتی 
ــد  ــرد بیشــتری خواه ــرای شــهروندان کارب ــازی ب ــایل ب ــا وس و ی
داشــت و همیــن موضــوع ارتقــا کیفیــت بوســتان هــا را بــه دنبــال 

رد. دا
در ایــن میــان پــروژه ای نیــز همچــون پــارک کوهســتانی هــزار 
هکتــاری زائــر اســت کــه از میــدان مفیــد، مجموعــه بــاغ پرنــدگان 
تــا بوســتان زائــر در خیابــان ظهــور امتــداد دارد کــه در تاشــیم ایــن 
بوســتان شــبیه آبشــار تهــران، کــوه ســنگی مشــهد یــا کــوه صفــه 
ــا  ــد و فضــای ب ــتفاده کنن ــا شــهروندان از آن اس ــان باشــد ت اصفه
ــه ای  ــن راســتا کمیت ــد، در ای نشــاط و مفرحــی در شــهر ایجــاد کن

ــز در شــهرداری تشــکیل شــده اســت. نی
ــه شــده توســعه فضــای ســبز در ســطح  ــورد گفت ــر م عــاوه ب
ــر وخیابان هــا  ــکاری در حاشــیه معاب ــب توســعه درخت شــهر در قال
نیــز در دســتور کار اســت، توســعه فضــای ســبز در قالــب 
درختــکاری حاشــیه معابــر نقــش موثــری در شــادابی شــهر دارد و 
ــم ســرانه حجمــی فضــای ســبز  ــا ایــن هــدف بتوانی ــم ب امیدواری
ــه  ــی شــوم ک ــادآور م ــه را ی ــن نکت ــه ای ــم. البت ــا دهی شــهر را ارتق
ــم شــهر  ــا اقلی ــه ب ــی ک ــه های ــروج گون ــکاری خ در توســعه درخت
ــورد توجــه اســت،  ــز م ــف کاشــت آن نی ــا توق ــدارد و ی  ســنخیت ن
ــه در شــهر  ــواردی اســت ک ــوس وکاج از م ــال اکالیپت ــه طــور مث ب

ــه  ــت ک ــی اس ــه های ــا گون ــن آن ه ــود و جایگزی ــی ش ــته نم کاش
ــد. ــا دارن ــده ه ــرل آالین ــری در کنت ــش موث نق

تامین آب فضای سبز در چه مرحله ای است؟
توســعه شــبکه آبیــاری آب خــام، آبیــاری تحــت فشــار و 
مدیریــت آب از دیگــر رویکردهــای مهمــی اســت کــه بودجــه 97 
بــه طــور ویــژه لحــاظ شــده اســت، از آنجــا کــه فضــای ســبز برخی 
ــا تانکــر آبیــاری مــی شــود بــرای کاهــش اســتفاده از  از مناطــق ب
ــه اســت.  ــرار گرفت ــورد توجــه ق تانکــر توســعه شــبکه آب خــام م
بــا توجــه بــه ارزشــمند بــودن آب در قــم، یکــی از رویکردهــای 
مهــم دیگــر اســتفاده از جایگزیــن منابــع آبــی مثــل پســاب اســت. 
ــبز  ــای س ــرای فض ــتفاده ب ــل اس ــر قاب ــوان عنص ــه عن ــاب ب پس
ــال حاضــر ایســتگاه  ــی شــود و در ح ــدار شــهری محســوب م پای
ــت.  ــداث اس ــال اح ــک در ح ــه ی ــاب در منطق ــه پس ــه تصفی ثانوی
ــه  ــود ک ــی ش ــازی م ــب س ــه مناس ــر در ثانی ــه اول 30 لیت در مرحل
ــای  ــاری عرصــه ه ــرای آبی ــای مناســب ب ــا فاکتوره متناســب ب
جنگلــی و در مرحلــه دوم بــرای فضــای ســبز شــهری مــورد 
ــه  ــی مجموع ــد همراه ــدام نیازمن ــن اق ــود، ای ــد ب ــتفاده خواه اس
ــش  ــاه کاه ــه آب چ ــبز ب ــای س ــدی فض ــا نیازمن ــت ت ــتان اس اس

یابــد.
ــش  ــدازه افزای ــه ان ــبز چ ــای س ــرانه فض ــال 97 س س

ــت؟ ــد یاف خواه
ــن،  ــون زمی ــی چ ــای مهم ــبز فاکتوره ــای س ــعه فض در توس
نهــاده هــا، آب بســیار تعییــن کننــده اســت. در حــال حاضــر ســرانه 

ــه  ــیده ک ــع رس ــه 20.8 مترمرب ــی و شــهری ب ــبز جنگل فضــای س
تکلیــف ســازمان ایــن اســت کــه ســالی 3 مترمربــع افزایــش یابــد 
ــم. در  ــع ایــن ســرانه را افزایــش دهی ــر مرب ــا طــی 5 ســال 15 مت ت
ــر  ــر ه ــال حاض ــت، در ح ــن اس ــی زمی ــکل اصل ــیر مش ــن مس ای
چــه زمیــن اطــراف شــهر بــوده کاشــت درخــت داشــته ایــم حتــی 

در غیر این صورت قادر به توسعه به این میزان نخواهیم بود.

وضعیت ایمن سازی بوستان ها در چه مرحله ای است؟ 
ــه  ــارک هــای شــهری از جمل ایمــن ســازی بوســتان هــا و پ
ــه  ــورد توج ــون م ــال 95 تاکن ــر س ــوده از اواخ ــی ب ــرح های ط
ــه طــور  ــا ب ــت ایمــن ســازی بوســتان ه ــوان گف ــی ت ــوده و م ب
کامــل انجــام شــده، آنچــه از ایــن پــروژه باقــی مانــده تکمیــل 
ــنایی  ــل روش ــال و تکمی ــان امس ــا پای ــا ت ــازی آبنماه ایمن س

ــود. ــی ش ــل م ــده تکمی ــال آین ــا س ــز ت ــا نی ــتان ه ــای بوس ه
ــال  ــای س ــروژه ه ــن پ ــاخص تری ــن و ش مهمتری
ــت؟  ــوده اس ــی ب ــوزه های ــه ح ــازمان در چ ــاری س ج
ــبز  ــی فضای س ــروژه عمران ــش از 2000 پ ــاری بی ــال ج در س
ــروژه  ــر آن 25 پ ــاوه ب ــد ع ــام ش ــهر انج ــتگانه ش ــق هش مناط
ــروژه  ــز کــه نیمــی از پ ــات شــهری نی ــت خدم ســازمان در معاون
ــال  ــان امس ــا پای ــود ت ــی ش ــامل م ــت را ش ــن معاون ــای ای ه
ــا  ــن آن ه ــه از مهمتری ــود ک ــی ش ــرداری م ــره ب ــل و به تکمی
ــدارس و مراکــز  ــه احــداث چــاه، فضــای ســبز در م ــوان ب ــی ت م
آموزشــی، احــداث بــاغ گیــاه شناســی، اســتاندارد ســازی، 
ایمــن ســازی و تکمیــل روشــنایی بوســتان هــا، اجــرای شــبکه 
ــداث ایســتگاه  ــی، اح ــر آب بتن ــداث ذخای ــاری قطــره ای، اح آبی
ــای  ــدازی آبنماه ــازی و راه ان ــاماندهی، استانداردس ــاژ، س پمپ
ــک،  ــاس کوچ ــیدی در مقی ــروگاه خورش ــداث نی ــال، اح غیرفع
تکمیــل تاسیســات خطــوط انتقــال پســاب، توســعه درختــکاری 
ــارک  ــزات پ ــرژی تاسیســات و تجهی ــزی ان ــر، ممی ــیه معاب حاش
هــا  و بوســتان هــا، توســعه و پشــتیبانی سیســتم جامــع نگهــداری 

فضــای ســبز و احــداث فضــای ورزشــی روبــاز  در ســطح مناطــق  
ــت.  ــا اس ــروژه ه ــن پ ــی از ای بخش

ــاس  ــر اس ــبز ب ــای س ــای فض ــروژه ه ــد پ ــن رص همچنی
ــه  ــوده ک ــی ب ــات مهم ــی از اقدام ــروژه یک ــرل پ ــتم کنت سیس
شــهرداری بــرای پیگیــری رونــد اجــرای طــرح هــا مــورد توجــه 
ــبز  ــای س ــا و فض ــارک ه ــازمان پ ــه س ــن زمین ــه در ای دارد ک

ســازمانهای خدمــات شــهری  را کســب کــرده اســت.

در توسعه درختکاری خروج گونه هایی که با اقلیم شهر سنخیت ندارد و یا توقف کاشت 
آن نیز مورد توجه است، به طور مثال اکالیپتوس از مواردی است که در شهر کاشته نمی شود 

و جایگزین آن ها گونه هایی است که نقش موثری در کنترل آالینده ها دارند.

توسعه فضای سبز بهترین جلوه بهسازی و محیط زیست شهری در داخل و حاشیه شهرها است بدان معنا که با برنامه ریزی های بلندمدت و منسجم می توان نقشی موثر 
و مهم در رفع مشکالت اجتماعی و زیست محیطی شهرها ایفا کرد. به گفته کارشناسان فضای سبز مناسب در همه جای دنیا به عنوان اهرم موثر مهار اثرات سوء ناشی از 

شهرنشینی شناخته شده  است. نقش فضاهای سبز شهری به عنوان عامل تعدیل درجه حرارت، افزایش رطوبت نسبی، تلطیف هوا، جذب گردوغبار و کمک در کاهش 
بحران های ناشی از انواع آالینده ها دیگر بر کسی پوشیده نیست؛ منتها پرسش اساسی این است که آیا فضاهای سبز شهری از نظر کمی و کیفی آن طور که باید 

جدی گرفته می شود؟
به اعتقاد کارشناسان سرانه فضای سبز شهری در اغلب کالنشهرها پایین تر از حدنصاب است و این موضوع یعنی هشدار. هشداری که می گوید  دخیل کردن 
جنگلکاری های برون شهری در سرانه فضای سبز درون شهری قابل قبول نیست. از همین رو بود که شهرداری طی دو سال اخیر سبز کردن خیابان های شهر را 

مورد توجه قرار داد. به طوری که  در پایان سال ۹۴ که قم دارای 2۷۷ بوستان بود اما با گذشت دو سال تعداد بوستان های شهری به عدد 320 رسید. 

مــصاحبه
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     وحیــد امیرخانــى از احــداث 6 بوســتان جدیــد تــا 
پایان ســال 96 در منطقه یک خبر داد و اظهار داشــت: 
افرا، پاســارگاد، اتحاد، 15 خرداد، عماریاســر و فراشاهى 
ــار  ــال در اختی ــان س ــا پای ــه ت ــت ک ــتانى اس 6 بوس

شهروندان قرار گرفت.
   رئیــس اداره فضــاى ســبز منطقــه یــک بــه 
ــم،  بهســازى ابنیــه 10 بوســتان دیگــر همچــون معل
ــاره،  ــه، به ــاد، فرزان ــهرك جه ــبنم، ش ــدى، ش مه
ــه  ــى 6 ماه ــه داد: ط ــرد و ادام ــاره ک ــم و... اش حکی
دوم ســال 96 نیــز 22 هــزار اصلــه درخــت در ســطح 

منطقه درختکارى و واکارى شده است.
    وى بــا بیــان اینکه از ابتداى ســال گذشــته 26 هزار 
درخــت در ســطح منطقــه کاشــته شــده اســت 
ــبز، باغچــه  ــدى س ــراى کمربن ــرد: اج خاطرنشــان ک
ســازى حاشــیه معابــر و جــدول گــذارى باغچــه هــا و 
ــورت  ــات ص ــر اقدام ــه از دیگ ــاى منطق ــتان ه بوس

گرفته در سال 96 بوده است.
    امیرخانــى از ایجــاد 4500 متــر باغچــه در حاشــیه 
ــال  ــد: س ــادآور ش ــر داد و ی ــک خب ــه ی ــر منطق معاب
ــاى  ــى ه ــبز فرع ــاى س ــعه فض ــراى توس ــارى ب ج
ــته  ــبز داش ــاى س ــاد فض ــت ایج ــه قابلی ــه 2 ک درج

باشند، ورود مى کنیم.

پــارك  ایجــاد  از  میرزایــى  جــواد  محمــد      
فراشــهرى در مناطــق هشــتگانه خبــر داد و تصریــح 
ــاز دو  ــک، ف ــه ی ــوان در منطق ــتان رض ــرد: بوس ک
ــتان  ــل بوس ــه دو، تکمی ــوان در منطق ــتان ج بوس
ــر و  ــاى خض ــتان ه ــه، بوس ــه س ــت در منطق والی
زائــر و نبــى در منطقــه چهــار، بوســتان کوهســتانى 
ــا  ــارك ه ــن پ ــن ای ــج مهمتری ــه پن کوهســار منطق

ست.
ــروژه ســازمان  ــرل پ ــزى و کنت     مســئول برنامه ری
پارك هــا و فضــاى ســبز شــهردارى بــا تاکیــد 
ــى  ــرانه تفرجگاه ــرح س ــن ط ــراى ای ــه اج براینک
ــذف  ــرد: ح ــوان ک ــد داد عن ــش خواه ــهر را افزای ش
آبیــارى تانکــرى یکــى از اقدامــات مهــم در فعالیــت 
هــاى فضــاى ســبز شــهر قــم بــوده کــه مــى تــوان 
گفــت از جملــه پــروژه هــاى مهــم در مســیر اجــراى 

سیاست هاى اقتصاد مقاومتى است.
    میرزایــى بــا بیــان اینکــه در ســال جــارى پــروژه 
توســعه درختــان حاشــیه معابــر بــا اعتبــار 7 میلیــارد 
تومــان، در همــه مناطــق در حــال اجــرا اســت 
افــزود: بخشــى از پــروژه اســتفاده از نیــروگاه هــاى 
خورشــیدى در معابــر شــهرى در ســال جــارى اجــرا 
ــه  ــر گرفت ــز در نظ ــده نی ــال آین ــار س ــده و اعتب ش

شده است.

ــد  ــات واح ــه اقدام ــاره ب ــا اش ــى ب ــالد زارع      می
امــور آب ســازمان اظهــار داشــت: مجمــوع اقدامــات 
در راســتاى کاهــش مصــرف آب فضــاى ســبز، 
ــز  ــرف آب متمرک ــره ورى مص ــازى و به ــه س بهین

است.
     مســئول امــور آب ســازمان پــارك هــا و فضــاى 
ــر  ــه ب ــارت روزان ــزود: نظ ــم اف ــهردارى ق ــبز ش س
اجــراى پــروژه هــاى آب خــام، تدویــن طــرح هــاى 
ــرف آب  ــش مص ــه کاه ــر ب ــه منج ــدت ک ــد م بلن
ــام از  ــع آب خ ــه پســاب و طــرح جام شــرب، تصفی

مهمترین اقدامات این مجموعه است.
ــه پــروژه هــاى انجــام شــده در  ــا اشــاره ب     وى ب
ســال 96 گفت: اجــراى پروژه هاى آبیــارى قطره اى 
بوستان 80 هکتارى اسالم آباد ، بوستان 30 هکتارى غدیر 
با پیشــرفت فیزیکى 30 درصدى، تصفیه فاضالب 20 
لیتــر در ثانیــه و نیــز انتخــاب مشــاور بــراى حجــم 
ــه  ــه تصفی ــرح جامع ــوان ط ــه عن ــه ب ــر تصفی باالت
از  خــام  آب  جامــع  قــم، طــرح  پســاب شــهر 

مهمترین اقدامات صورت گرفته است.

    رسول نادعلى با اشاره به توسعه 9 هکتارى بوستان 
هــاى جنگلــى منطقه با کاشــت 39 هــزار و 500 اصله 
درخــت اظهــار داشــت: عــالوه بــر ایــن اقدامــات در 
ســال گذشــته 5700 متر باغچه در حاشــیه معابر ایجاد 

شده است.
ــان  ــا بی ــه دو ب ــبز منطق ــاى س ــس اداره فض     رئی
اینکه با اجراى 9 کیلومتر لوله گذارى آب خام تاکنون 80 
درصــد پــروژه اجــرا شــده اســت عنــوان کــرد: 
ســاخت پیــاده رو و باغچــه در بوســتان جــوان نیــز در  

حال اجرا است.
    وى خاطرنشــان کــرد: تــا پایــان ســال 96 عملیــات 
کاشــت و توســعه فــاز 2 بوســتان انــار، بلوار شــفیعى و 

زیر پل 9 دى نیز انجام شد.
    نادعلــى بــا اشــاره بــه اینکــه رونــد اجــراى پــروژه 
ــات  ــت: عملی ــار داش ــل 9 دى اظه ــبز پ ــاى س فض

خاك ریزى در این نقطه انجام شده است.
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ــی و ســنت  ــق مل ــران دارای پشــتوانه  ای از عای ــکاری در ای درخت
ــتان،  ــان باس ــه ایرانی ــد ک ــی  ده ــان م ــخ نش ــت، تاری ــی اس تاریخ
ــکاری  ــه درخت ــن جشــن هــا ب جشــن هــای خاصــی داشــتند و در ای

ــتند.  ــی  گذاش ــرام م ــت احت ــاک و زراع ــه خ ــه و ب پرداخت
در کشــور مــا روز درختــکاری در 15 اســفند هــر ســال برگــزار مــی 
ــاط  ــا و اقصــی نق ــگل ه ــا، جن ــارک ه ــا حضــور در پ ــردم ب شــود و م
شــهر اقــدام بــه کاشــت نهــال هــای جــوان مــی کننــد. ایرانــی هــا 
هــر ســال بــا کاشــت درخــت بــه اســتقبال ســال نــو رفتــه و در واقــع 
ــی  ــاز م ــن ب ــه زمی ــی را ب ــار زندگ ــتانه به ــن در آس ــن کار نمادی ــا ای ب

گرداننــد.
راه انــدازی پویــش مردمی»درخــت دوســتی بنشــان« بــا 
ــی  ــات مهم ــی از اقدام ــکارن و... یک ــدان، ورزش ــارکت هنرمن مش
ــان راه  ــن می ــود، در ای ــی ش ــام م ــبت انج ــن مناس ــه ای ــه ب ــت ک اس
ــده  ــس ش ــان روت باک ــال درخت ــال، انتق ــع نه ــدازی کاروان توزی ان
ــات  ــر اقدام ــی از دیگ ــورهای آموزش ــه بروش ــا، تهی روی خودروه

ــت.  ــدت اس ــن م ــده در ای ــزی ش ــه ری برنام
ــم  ــت ه ــای بازیاف ــه ه ــاجد و غرف ــال در مس ــدت  نه ــن م در ای
عرضــه و برگــزاری جشــن هــا و مراســمات کوچــک درختــکاری بــا 
ــزار  ــز برگ ــه شــهری  نی ــف، در هشــت منطق مشــارکت اقشــار مختل
ــکاری  ــگ در روز درخت ــارکتی پررن ــهر مش ــه ش ــا هم ــود ت ــی ش م
داشــته باشــند، اینهــا بعــاوه 8 جایــگاه توزیــع 70 هــزار اصلــه نهالــی 
اســت کــه در روز درختــکاری   نهــال بــه شــهروندان اهــدا مــی کننــد.

ــزز  ــواده مع ــف مــردم اعــم از خان ــگ اقشــار مختل مشــارکت پررن
ــدارس  ــگان و دانشــگاهیان، طــاب م ــرم، نخب ــع ح ــهدای مداف ش
ــواده پرســنل شــهرداری  ــز بهزیســتی، خان ــدارس و مراک ــه، م علمی
ــای  ــه ه ــکاران در برنام ــانه و ورزش ــاب رس ــدان و اصح ــم، هنرمن ق
روز درختــکاری نیــز بــه طــور ویــژه در دســتور کار قــرار دارد. در ایــن 
ــه  ــهروندي در مدارس،تهی ــگ ش ــاي فرهن ــه ه ــراي برنام روز اج
ــری  ــای هن ــروه ه ــور گ ــدارس، حض ــژه م ــی وی ــوای آموزش محت
و آموزشــی در مــدارس، هماهنگــی برگــزاری مراســم زنــگ 
درختــکاری در مــدارس منتخــب 8 مدرســه در 8 منطقــه و برگــزاري 
نمایشــگاه گل و گیــاه و گیاهــان دارویــي در محــل دائمــي نمایشــگاه 

ــود. ــی ش ــام م ــم انج ــای ه ه
برگــزاري مســابقه عکاســي »درخــت دوســتی« نیــز یکــی 
ــت در  ــر و طبیع ــنواره هن ــار جش ــه در کن ــی ک ــای جانب ــه ه از برنام

دســتور کار اســت.
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اسکان موقت 
177هزار زائر نوروزی 
در استراحتگاه های 

شهری
تعطیــات کــه از راه مــی رســد فرقــی نمــی کنــد چــه 
فصلــی از ســال، شــهر قــم پــر مــی شــود از جمعیــت زائــر و 
ــی کــه  ــگام گــذر از محورهــای مواصات مســافری کــه هن
ــم مــی رســاند چنــد ســاعتی مهمــان  ــه ق مسیرشــان را ب
قمی هــا مــی شــوند. برخــی مناســبت ها مثــل تعطیــات 
ــت و  ــا گش ــی ه ــعبان و... خیل ــه ش ــتان، نیم ــد، تابس عی
گــذار خــود در قــم را محــدود مــی کننــد بــه زیــارت اماکــن 
مقدســی چــون مســجد جمکــران یــا حــرم مطهــر، در ایــن 
زمــان هــا بوســتان هــا و هــر فضــای آزادی مــی شــود فضایی 
بــرای برپایــی چــادر مســافران. در ایــن میــان بوســتان هــا 
و پــارک هــای شــهری قــم یکــی از اهــداف اســتراحتگاهی 
ــن رو  ــود از همی ــی ش ــران م ــافران و زائ ــاعته مس ــد س چن
مدیریــت شــهری را طــی ســال هــای اخیــر بــرآن داشــته تــا 
از قبــل بــا اقدامــی برنامــه ریزی شــده با ســاماندهی بوســتان 
ــی همــه  ــر اقدامــات کل ــارک هــای خــاص عــاوه ب هــا و پ
ــرای اســکان موقــت و بعضــا اضطــراری  بوســتان هــا آن را ب
زئــران از نظــر ایمنــی و امنیتــی آمــاده ســازی کننــد. نــوروز 
ــکان  ــرای اس ــده ب ــاده ش ــای آم ــتان ه ــز بوس ــال نی امس

ــود.  ــر ب ــزار نف ــش از 177 ه ــرای بی ــران پذی زائ
ــور  ــهری و ام ــات ش ــاون خدم ــامع مع ــر س ــید امی س
اجتماعــی شــهرداری در چهــل وســومین جلســه شــورای 

ــات  ــوع خدم ــی  از مجم ــهر گزارش ش
مدیریــت شــهری در ایــام نــوروز 
ــات  ــه اقدام ــاره ب ــا اش ــرد.  وی ب ــه ک ارائ
ــوروزی شــهرداری در ســال 97 اظهــار  ن
کــرد: امســال ارائــه خدمــات مطلــوب به 
شــهروندان و زائــران، اطــاع رســانی بــه 
زائــران، اســکان در بخــش هایــی کــه بــه 

شــهرداری مروبــط بــود، ارتقــا زیباســازی و پاکســازی شــهر، بهبــود 
ســیما و منظــر شــهری و... مهمتریــن ســرفصل هــای تعییــن شــده 

ــود. ــده ب ــف ش ــوروز تعری ــام ن ــرای ای ب
 ســامع بــا بیــان اینکــه امســال 4 محــل اصلی اســتراحتگاه رســمی 
ــا )ع(،  ــام رض ــدک، ام ــتان ف ــرد: بوس ــار ک ــد اظه ــه ش ــر گرفت در نظ
بوســتان غدیــر، پارکینــگ شــماره 4 جمکــران و بوســتان نیایــش از 
بوســتان هــای اصلــی اســتراحتگاه بــود، همچنین دو ســوله نیــز برای 

اســکان اضطــراری آمــاده ســازی شــده بــود تــا در صــورت نیــاز مــورد 
اســتفاده قــرار گیــرد. 

وی بــا اشــاره بــه اینکــه بیــش از 39 هــزار تختــه چــادر در ایام نــوروز 
در اســتراحتگاه هــای ســطح شــهر مســتقر شــدند  گفت: زیرســاخت 
ــات  ــه خدم ــرای ارائ ــد ب ــز بای ــران نی ــدس جمک ــجد مق ــای مس ه

مطلــوب تــر در مناســبت هــای آینــده تقویــت شــود.
ســامع بــا بیــان اینکــه در اســکان مســافری شــهر بایــد ظرفیــت 
هــای اســتانداردی بــرای اســکان مســافران اعــم از هتــل هــا، 
ــا در طــول  ــا و ... داشــته باشــد ت ــان ه ــل آپارتم ــا، هت مســافرخانه ه
ایــام ســال پاســخگوی نیــاز مســافران و زائــران باشــد تصریــح کــرد: 
شــهرداری داعیــه دار اســکان زائــران نیســت اما اگر بــرای ایــن موضوع 
ــار در  ــه ناچ ــن رو ب ــود از همی ــی ش ــل م ــهر مخت ــیم ش ــاده نباش آم
ــه منظــور  مناســبت هــای مختلــف آمــاده ســازی چنــد بوســتان ب

ــرد. ــی گی ــرار م ــتورکار ق ــران در دس ــواب زائ چادرخ

خـــــــــــــــبر

60

     امین الدین مهدى صـادقى از احداث
10 بــوستان محــله اى و بهــسازى
7 بــــوستان در منطقه چهار خبر داد و

اظهـار داشـت: عــالوه بــر احـداث، 
55 هزار متر نیز توسعه بــوستان هاى 
شهرى، میادین و حاشیه معابر در منطقه 

چهارطى سال 96 انجام شده است.
    رئیس اداره فضاى ســبز منطقه چهار از توســعه 60 هکتارى 
ــرد:  ــوان ک ــر داد و عن ــه خب ــى در منطق ــاى جنگل بوســتان ه
ــده  ــته ش ــه کاش ــن منطق ــز در ای ــت نی ــه درخ ــزار اصل 65 ه

است.
ــتان  ــام در بوس ــروژه آب خ ــراى پ ــه اج ــاره ب ــا اش      وى ب
هــاى عطــاران، گلســتانه، فردوســى، شــهید کریمــى، بنفشــه 
گفــت: پــروژه آبیــارى قطــره اى نیــز در محــدوده بوســتان هــا 

قدس، کوثر، مرجعیت، زائر و... اجرایى شده است.
     صادقــى بــا بیــان اینکــه از ابتــداى ســال تــا دى مــاه 12 
هــزار متــر باغچــه ســازى درمعابــر ایــن منطقــه ایجــاد شــده 
اســت خاطرنشــان کــرد: تــا پایــان ســال باغچــه ســازى هــا 

به 15 هزار متر افزایش یافت.

    هومن محمدى از اجراى پروژه هاى
توســعه اى و کاشت درخت و نهال
در بوستان هاى منطقه پنج خبر داد 
و اظهار داشــت: در توسعه بوستان 
جنگلى ظهور طى یک سال گذشته 
10 هکتار آماده ســازى،  بیش از 
خاکریــزى، لوله گذارى آب خام و 

ــا  ــروژه ت ــن پ ــه ای ــت ک ــده اس ــام ش ــال انج ــت نه کاش
پایان سال تکمیل شد.

     رئیــس اداره فضــاى ســبز منطقــه پنــج از تکمیــل رونــد 
ــان  ــا پای ــه ت ــتان منطق ــام در 4 بوس ــذارى آب خ ــه گ لول
ســال 96 خبــر داد و افــزود: در این راســتا بوســتان آفتاب به 
مساحت 2 هزار متر، میدان ال یاسین 8 هزار متر، بوستان شهید 
ســجودى بــا 3200 متر و بوســتان مســاعى منش بــا 3800 
ــه گــذارى آب خــام انجــام  متــر عملیــات خاکریــزى و لول

شد.
    به گفته وى، از ابتداى سال 96 بیش از 7000 متر باغچه 

سازى در این منطقه انجام شده است.

    وحید زارعى با اشــاره به طرح احیاى 
باغچه هاى تخریب شــده در معابر اصلى 
و فرعى شــهر اظــهار داشت: بــرخى از 
مغازه داران و مالکان ساختمان هاى مسکونى
با تخریب باغچه هاى معابر و ایجاد پل راهى
براى تــــردد خودروهاى خود به پیاده رو
ایجاد مى کنند که اقدامى غیر قانونى است.

    مســئول واحــد باغــات و حفــظ اشــجار ســازمان پــارك هــا و 
فضــاى ســبز شــهردارى افــزود: حــدود 70 درصــد پل هاى ســطح 
شــهر بــدون مجــوز توســط شــهروندان بــراى تــردد خودروهــا بــه 
ــیارى از  ــه بس ــى ک ــده در حال ــاد ش ــاده رو ایج ــا پی ــگ ی پارکین
مالــکان مغــازه هــا یــا منــازل مســکونى نیــازى بــه ایجــاد پــل در 

مناطق مربوطه ندارند.
     وى خاطرنشــان کــرد: در طــرح احیــاى باغچــه هــاى تخریــب 
ــان  ــه خیاب ــاى مســتمرى در هم ــهر بازرســى ه ــده ســطح ش ش
هــاى فرعــى و اصلــى انجــام مــى شــود کــه طــى آن بــا توجــه 
بــه آثــار باغچــه هــاى تخریــب شــده نقــاط مــورد نظــر شناســایى 
و ضمــن اخطــار  بــه مالــکان در صــورت عــدم احیــاى باغچــه بــا 
همــکارى شــهردارى منطقــه پــل هــا جمــع آورى و باغچــه احیــا 

مى شود.

خبرهای کوتاه
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حــاال تــا  نگفتــم  دارم»بهــت  دوِســت  چقــد  کــه  گــمایــن  مــی  بهــت  حــاال  میــارم«امــا  کــم  دارم  تــو  ــا عبداللهــی در ســالیان گذشــته کــه ایــن روزهــا آهنــگ و صــدای مانــدگار مرحــوم ناصــر بــی  ــت ام ــده اس ــل ش ــیرین تبدی ــتالژی ش ــه نوس ــهر شــاید کمتــر کســی بدانــد کــه اشــعار آهنــگ هــای ب ــوش ذوق ش ــعرای خ ــی از ش ــدگارش را یک ــاعر مان ــی« ش ــایا تجل ــت، »ش ــروده اس ــان س ــرای 40 ســاله، کســی کــه در کنــار همــه هنرهــای خودم ــم ب ــی ه ــوش ذوق ــتان خ ــاعرانه اش دس ــی پوشــاندن لبــاس ســبز بــر تــن خانــه هــای ش ــد، درس م ــی گوی ــعر م ــهر دارد. او ش ــه اش کوچــک ش ــن دغدغ ــا مهمتری ــد ام ــی کن ــد، کار م ــت. خوان ــرار داده اس ــاه ق ــد و عرضــه گل و گی ــر تولی ــتان را را ب ــه دوران دبس ــوان ک ــاعر ج ــن ش ــه مدرســه هــای علمیــه گذرانــد و بعــد هــم در مازنــدران گذرانــد دوره متوســطه را در ای ــه گفت ــد. ب ــگاه ش ــط دانش ــش خــودش حــدود 16 ســال پیــش وارد وارد محی ــه عایق ــد، دامن ــات ش ــن تجلــی معتقــد اســت: مــردم بــه را دیــد جــای خالــی آن را احســاس کــرد.آنجــا کــه وقتــی بــه قــم آمــد و اقلیــم قم امــا بــه گل و گیــاه هــم فزونــی یافــت تــا وادی ادبی ــتند و ای ــد هس ــه من ــبز عاق ــای س ــرای حضــور فض ــه گرایــش مــردم ب ــوان ب ــداری از گل در فضــای ســبز دیــد. آب و هــوای قــم ســبب را مــی ت ــه نگه ــال ب ــر اقب ــردم کمت ــه م ــده ک ــاه را داشــته باشــند. ایــن ســال هــا کــه فضــای ش ــع آن و گی ــه تب ــم ب ــردم ه ــه م ــده عاق ــتر ش ــبز بیش ــد س ــبب ش ــوع س ــن موض ــت. همی ــده اس ــر ش ــاه تــا آســتین همــت بــاال بزنــم و وارد ایــن گــود شــوم.زیادت ــده گل و گی ــه کنن ــده و عرض ــن تولیدکنن ــاه خــود را در بازارهــای ای ــه اینکــه گل و گی ــا اشــاره ب ــد و از همــه قشــر هــم مشــتری ب ــاه دارد، مــی گویــد: یکــی از لــذت بخــش تریــن کارهــا روز عرضــه مــی کن ــداری گل و گی ــه روش نگه ــت ک ــن اس ــم ای ــن برای ــردم ای ــه م ــح بدهــم، عاق ــردم توضی ــرای م ــذت را صدچنــدان مــی کنــد. همــه تاشــم را مــی را ب ــات الزم ل ــی اطاع ــه خوب ــی ب ــه خوب ــه ب ــم ک ــرد کن ــی گل بب ــر کس ــم. اگ ــل کن ــردم منتق ــه م را ب

ــد تــا نگهــداری از گل و گیــاه را یــاد بگیرنــد. و موفــق نشــود بــاز هــم همــان گل را می دهــم  ــاه چن ــرورش گل و گی ــد: پ ــی ده ــه م ــش او ادام ــیار آرام ــه بس ــات هم ــن اتفاق ــه دارد، ای ــری دارد نگهــداری از گل مرحل ــذت واف ــوند بخــش هســتند. ل ــی ش ــن وادی م ــردم وارد ای ــه م ــاه. همینک ــه شــوند.جالــب اســت، بایــد ایــن فرهنــگ را در جامعــه و گی ــه هــا گلخان ــم کــه همــه خان ــر کنی ــاره فراگی ــاعرانه اش اش ــای ش ــت ه ــه فعالی ــی ب ــا تجل ــد، اینکــه طــی ســال هــای گذشــته ده ه ــی کن ــدگان م ــه خوانن ــروده ک ــه ای س ــا تران ــاید صده ــی برجســته کشــور آن را خوانــده انــد و در ادامــه از و ش ــاعری م ــعر و ش ــه ش ــرفتش در عرص ــد پیش رون

ــا گویــد: ســال 80 وارد ادبیــات شــدم کــه اســاتید  ــد، ب ــک کردن ــن کم ــه م ــه ب ــن زمین ــی در ای ــردم. خوب ــاز ک ــتن را آغ ــاد نوش ــت زی ــن و ممارس ــک تمری ــم دارم از کم ــه ه ــن زمین ــرفتی در ای ــر پیش ــان اگ ــان زم ــت. هم ــوز اس ــتان دلس ــاتید و دوس ــم اس ــاب های ــدم. کت ــی ش ــه سرای ــه تران ــان وارد عرص ــید. هم ــد رس ــش از 15 جل ــه بی ــال 85 ب ــا س ــمت ت ــه س ــدم، و ب ــنا ش ــا آش ــه ای ه ــا فیتیل ــان ب ــه زم ــه برنام ــر هفت ــم. ه ــه رفت ــای کودکان ــاب ه ــای کت ــم خواننده ه ــال ه ــش بزرگس ــتیم. در بخ در کنــار تحصیــل ترانــه سرایــی هــم دارم.بزرگــی در ایــن زمینــه همــکاری داشــتم، االن داش

ــدم  ــان اینکــه معتق ــا بی ــد ب ــن شــاعر و هنرمن بــا هیــچ مــی تــوان کار کــرد، انگیــزه، عشــق،ای
 

ــه بالندگــی  ــه نفــس اســت کــه انســان را ب ــی  اعتمــاد ب ــی شــود: وجــود هــر گلدان ــادآور م ــی رســاند ی ــر م ــر مســتقیمی در افزایــش آســتانه صب ــه تاثی ــان انســان دارد، کســانی بــه ســمت خریــد گل مــی آینــد شــهروندان و فضای ســبز حضــور بهینــه ای در زندگی در خان ــه ش ــه خان ــق را ب ــه عش ــن هزین ــا کمتری ــه ب ــه ک ــه زندگــی کاســب مآبان ــی کــه ب ــد، آن های ــد. می برن ــاه نمــی آین ــه ســمت گل و گی ــد ب ــگاه مــی کنن ــازار مــردم هنــوز بــرای زیبــا شــدن زندگــی اقبــال دارنــد. ن ــد: کار مــا حضــوردر ب ــه گل خــود ورود مــی کننــد کــه برخــی در عرضــه محصول روزهاســت. همــه قشــر بــرای عرضــه محصــوالت او خاطرنشــان مــی کن ــرای عرض ــل ب ــتند، اوای ــف هس ــود ضعی ــکان خ ــا ام ــتم ام ــاز داش ــی نی ــه خوب ــم زمین ــان فراهــم کــردن جــا نبــود، وقتــی انگیــزه و و گیاه ــه بی ــهرداری منطق ــرای ش ــث را ب ــنده کردم جــای مناســبی در اختیارم گذاشــتند، مباح ــن را فروش ــردم م ــا و م ــنده ه ــع پاســخ هــای صبورانــه اش بــه نمــی بیننــد مــا بــا هــم دوســتیم.فروش ــا موق ــده ت ــبب ش ــا س ــتری ه ــه اول گل و گیــاه دوســتان باشــد، تجلــی حضــورش همیشــه در حلقــه ای از مش ــا در مواجه ــه آدم ه ــد: هم ــا می شــد شــما چــکار مــی کنیــد کــه گل و گیــاه می گوینــد همــه گل و گیــاه مــا خــراب می گوی ــرور مشــتری ه ــه م ــود؟ ب ــی ش ــراب نم ــما خ ــوند ش ــلط می ش ــاه مس ــداری گل و گی ــه نگه ــدر ب ــد آنق ــوزش می دهن ــد را آم ــای جدی ــتری ه ــه مش ــود اینکــه بچــه هــا احســاس مســئولیت پذیــری داشــته فراگیــر شــود و ادامــه مــی دهــد: مــن معتقــدم بــرای می دهیــم کــه فرهنــگ نگهــداری گل و گیاه در شــهر او مــی گویــد ایــن آمــوزش هــا را تــا جایــی ادامــه و ایــن لــذت بخــش تریــن تجربــه اســت.ک ــد، گل موج ــداری کنن ــاه نگه ــند از گل و گی ــی زنــده اســت. اعتقــاد داریــم بــه کــودکان گل بدهیــم باش ــپاریم. گل های ــا بس ــه ه ــه بچ ــت آن را ب آرامــش و روان ســالم در بزرگســالی مــی دهــد.کننــد ایــن احســاس مســئولیت در آینــده بــه بچه هــا کــودکان در همــه ســنین مــی تواننــد از آن نگهــداری کــه عرضــه مــی کنیــم نگهــداری ســختی ندارنــد و و مراقب







جشنی برای قدردانی از خادمان فضای سبز شهر

آیــت اهلل ســید محمــد ســعیدی بــا تاکیــد 
ــت  ــت درخ ــبز و کاش ــای س ــعه فض ــه توس براینک
ــت:  ــار داش ــت اظه ــی اس ــر فاطم ــعبه ای از کوث ش
ــان  ــه انس ــده ک ــار)ع( آم ــه اطه ــی از ائم در روایت
کاری زیباتــر و بهتــر از کاشــتن درخــت انجــام 
ــام  ــار تم ــز در کن ــی)ع( نی ــام عل ــت، ام ــداده اس ن
ــه  ــبت ب ــد نس ــام می دادن ــه انج ــی ک فعالیت های
کاشــت درخــت اهتمــام داشــتند کــه نشــان از 
اهمیــت ایــن موضــوع و لــزوم غــرس درخــت 

ــرد دارد. ــر ف ــط ه توس

ــا اشــاره  ســید امیــر ســامع نیــز در ایــن مراســم ب
ــد  ــژه ای نیازمن ــورت وی ــم به ص ــهر ق ــه ش ــه اینک ب
توســعه فضــای ســبز اســت، اظهــار داشــت: در 
ــدود  ــم ح ــهر ق ــبز ش ــای س ــرانه فض ــال 94 س س
15.6 مترمربــع بــوده اســت کــه امــروزه بــا 
اقدامــات مطلــوب شــهرداری قــم بــه 18.9 

اســت. افزایش یافتــه  مترمربــع 
ــان اینکــه توســعه بوســتان ها در شــهر  ــا بی وی ب
قــم موردتوجــه ویــژه ای قرارگرفتــه اســت، عنــوان 
ــات  ــاری اقدام ــال ج ــم در س ــهرداری ق ــرد: ش ک
بســیاری در راســتای توســعه فضــای ســبز شــهری 
و توســعه بوســتان ها انجــام داده کــه توســعه 
بوســتان معصومیــه، توســعه فضــای ســبز در 
حاشــیه بــزرگ راه امیرکبیــر، کاشــت 13 هــزار 
ــی)ع(  ــام عل ــزرگ راه ام ــه درخــت در حاشــیه ب اصل
و کاشــت 11 هــزار اصلــه درخــت در مناطــق و 
ــت. ــات اس ــن اقدام ــی از ای ــا بخش ــا تنه پارک ه

معــاون خدمــات شــهری و امــور اجتماعــی 
شــهرداری قــم بــا اشــاره  بــه اینکــه شــهرداری قــم 
ــای  ــوزه فض ــی در ح ــتاوردهای علم ــن دس از آخری
ــهرداری  ــرد: ش ــرح ک ــد، مط ــتفاده می کن ــبز اس س
قــم در ســال آینــده نیــز طرح هــا و برنامه هــای 
ــتان  ــعه بوس ــه توس ــد ک ــال می کن ــژه ای را دنب وی
والیــت، توســعه بوســتان در شــهرک قــدس و 
توســعه بوســتان در حاشــیه بــزرگ راه آیــت اهلل 

بروجــردی ازجملــه ایــن پروژه هــا اســت.

وی از طــرح مطالعاتــی آب فضــای ســبز قــم 
و دریافــت اعتبــارات اســتانی یادکــرد و گفــت: 
ــاب،  ــدد پس ــه مج ــرح تصفی ــد ط ــی مانن طرح های
ــم و  ــم ق ــب اقلی ــای مناس ــی گونه ه ــرح مطالعات ط
ــاتید در  ــا از اس ــی در پارک ه ــورای علم ــکیل ش تش
شــهرداری قــم دارای اهمیــت بســیاری هســتند کــه 
ــی و بخــش  در ســال جــاری بخشــی از آن هــا اجرای

دیگــر در ســال آینــده دنبــال می شــود.
ســامع بــا اشــاره بــه اینکــه در ســال جــاری حدود 
ــی  ــارد تومان ــار 10 میلی ــروژه آب رســانی بااعتب 90 پ
ــرداری رســیده اســت، خاطرنشــان کــرد:  ــه بهره ب ب
ــف  ــمت های مختل ــم در قس ــهرداری ق ــت ش فعالی
طولــی شــهر موجــب افزایــش 84 کیلومتــری 

ــت. ــده اس ــمت ها ش ــن قس ــبز در ای ــای س فض
ــز از 20 تــن از خادمــان  ــان ایــن مراســم نی در پای

ــه عمــل آمــد. فضــای ســبز تجلیــل ب

یکی از برنامه های اصلی در هفته درختکاری جشنی بود که با حضور آیت اهلل سعیدی امام جمعه قم و جمعی از مدیران و مسئوالن شهرداری و استان در بوستان 11 هکتاری ظهور برگزار شد. 
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برگــزاری دومیــن نمایشــگاه گل و گیــاه و تجهیــزات 
باغبانــی یکــی از برنامــه هــای محــوری هفتــه درختــکاری 
ــای  ــگاه ه ــل نمایش ــفندماه در مح ــا 18 اس ــه از 14 ت ــود ک ب
دائمــی اســتان از ســاعت 16 تــا 22 پذیــرای بازدیدکننــدگان 
ــا حضــور 50 شــرکت  ــن نمایشــگاه ب ــود. ای ــدان ب و عاقمن
تولیدکننــده گل و گیــاه برجســته مازنــدران، گیــان، 
گلســتان، اصفهــان، تهــران، کــرج، محــات، اراک و 
ــه در  ــد ک ــزار ش ــی برگ ــدگان قم ــار تولیدکنن ــدان در کن هم
ــد  ــرض دی ــی در مع ــاه طبیع ــه گل و گی ــش از 1000 گون آ بی
ــورد  ــای م ــه ه ــه نمون ــت. از جمل ــرار گرف ــدان ق عاقمن
توجــه بازدیدکننــدگان  گلهــای تزئینــی، آپارتمانــی و 
ــه گل  ــار عرض ــن در کن ــود، همچنی ــی ب ــه ای و داروی باغچ
ــن نمایشــگاه  ــز در ای ــی نی ــزات و ادوات باغبان ــاه، تجهی و گی
ــا  ــه داران ب ــت و غرف ــرار گرف ــرار ق ــدان ق ــار عاقمن در اختی
ــخگوی  ــاه پاس ــه گل و گی ــاال درزمین ــی ب ــطح اطاعات س
ســواالت بازدیدکننــدگان در زمینــه گل و گیــاه بودنــد. 
ــن  ــزاری ای ــدف از برگ ــدگان ه ــزار کنن ــه برگ ــه گفت ب
نمایشــگاه پیونــد زندگــی مــردم بــا گل و گیــاه بــه ویــژه نمونه 
ــرای فرهنگســازی و  ــود کــه راهــکاری ب ــی ب هــای آپارتمان
نگهــداری فضــای ســبز در محــل زندگــی اســت.

ــات صــورت  ــه اقدام ــاره ب ــا اش ــارى ب ــواد مخت      محمدج
گرفتــه در هفته درختکارى اظهار
داشــت: کاروان توزیع نهال در
نقاط مختلف ســطح شــهر توقف
و عرضه نهال در بین شــهروندان 

داشتند.
    مسئول فرهنگ و ارتباطات سازمان

 پـــارك هــا و فـضـاى ســـــبز 
ــه  ــاى هفت ــه ه ــر برنام ــه دیگ ــه ب ــم در ادام ــهردارى ق ش
درختــکارى اشــاره کــرد و ادامــه داد: راه انــدازى غرفــه هــاى 
عرضــه نهــال در مناطــق هشــتگانه، اجــراى پویــش مردمــى 
هــزار   70 عرضــه  همــراه  بــه  دوســتى  درخــت 

اصله نهال از مهمترین اقدامات در هفته درختکارى بود.
      وى آمــوزش فرهنــگ شــهروندى در حــوزه فضــاى ســبز 
رااز دیگــر برنامــه هــاى هفتــه درختــکارى برشــمرد و 
تصریــح کــرد: ایــن برنامــه بــا مشــارکت ســازمان فرهنگــى 

مــدارس  در  اســفندماه   25 تــا  شــهردارى  ورزشــى 
شــهر اجــرا شــد، برگــزارى نمایشــگاه گل و گیاه با حضــور 110   
تولیدکننــده از سراســر کشــور در هفتــه درختــکارى نیزیکــى از 
برنامــه هایــى بــود کــه بــا اســتقبال چشــمگیر مــردم همــراه 

شد.
    مســئول فرهنــگ و ارتباطــات ســازمان پــارك هــا و فضــاى 
ــکارى در  ــزرگ درخت ــن ب ــراى جش ــه اج ــهردارى ب ــبز ش س
بوســتان 11 هکتــارى ظهــور بــا حضــور مدیــران شــهردارى و 
ــر و  ــنواره هن ــزارى جش ــزود: برگ ــرد و اف ــاره ک ــتان اش اس
ــز  ــتان نی ــاه و داس ــم کوت ــعر، فیل ــاخه ش ــه ش ــت در س طبیع
برنامــه اى بــود کــه بــا مشــارکت یکــى از ســمن هــا برگــزار 

شد.
ــا اشــاره بــه  حضــور هنرمنــدان و ورزشــکاران      مختــارى ب
ــادآور  ــکارى ی ــه درخت ــاى هفت ــه ه ــور در برنام ــته کش برجس
شــد: مهــران رجبــى و حســن زاده مــرد ســال فوتســال آســیا از 
جملــه افــرادى بودنــد کــه در برنامــه هــاى هفتــه درختــکارى   

شرکت داشتند. 
     وى بــا اشــاره بــه راه انــدازى پویش مردمى "درخت دوســتى 
بنشــان" تصریــح کــرد: هــدف از اجــراى ایــن پویش مشــارکت 
شــهروندان در حــوزه حفــظ، نگهــدارى و توســعه فضــاى ســبز 
و جــذب مشــارکت مــردم در کاشــت نهــال اســت کــه براســاس 
آن شــهروندان بــا عضویــت در ایــن پویــش مــى توانند ســهمى 
در توســعه فضــاى ســبز بوســتان هــاى جنگلــى داشــته باشــند، 
ــال واژه  ــا ارس ــش ب ــن پوی ــت در ای ــراى عضوی ــهروندان ب ش
"درخــت" را بــه  ســامانه پیامکــى  30001397  ارســال عــالوه بر 
ــته  ــا کاش ــام آن ه ــه ن ــه ب ــى ک ــخصات درخت ــت مش عضوی

شده را دریافت کردند.
وى  از راه انــدازى ســامانه ارتباطــات مردمــى ســازمان در 
ــماره  ــه ش ــامانه ب ــن س ــت: ای ــر داد و گف ــک خب ــده نزدی آین
30001397 پاســخگوى شــهروندان در زمینــه هــاى مختلــف 
هــرس، جابجایــى، کلینیــک گیــاه پزشــکى و درخواســت هــاى 

مردمى براى کاشت نهال است.
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برگزاری دومین نمایشگاه گل و گیاه قم
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در ســال هــای اخیر کــه درختــکاری 
ــری  ــه ام ــز ب ــهروندان نی ــن ش در بی
مقبــول و جــذاب تبدیــل شــده اقشــار 
مختلــف مــردم بــا برنامــه ریــزی هــای 
مدیــران شــهری یــا خودجــوش در این 
ــگ  ــارکت پررن ــندیده مش ــر پس ام
دارنــد. یکــی از اقشــار پیشــرو در 
امــر درختــکاری در ســال جــاری 
ــه  ــمی ب ــه در مراس ــد ک ــاب بودن ط
ــی  ــا تاس ــاب« ب ــکاری ط ــام »درخت ن
ــرم  ــع ح ــهید مداف ــی ش ــه روحان ب
»حجــت االســام محمــود تقــی 
ــور  ــا حض ــواده ب ــراه خان ــه هم ــور« ب پ
ــی در  ــوه زیبای ــت جل ــتان والی در بوس
ــد.  ــم زدن ــبز رق ــای س ــت از فض حمای

ــا  ــت اهلل علیرض ــز آی ــه نی ــاز جمع ــیه نم در حاش
اعرافــی مدیــر حــوزه هــای علمیــه سراســر کشــور 
ــا کاشــت نهــال همراهــی  و امــام جمعــه قــم نیــز ب
خــود در حمایــت از ایــن ســنت حســنه نشــان داد با 
تاکیــد بــر لــزوم توجــه شــهروندان و مســئوالن بــه 
توســعه فضــای ســبز اظهــار داشــت: یکــی از اصول 
ــظ  ــود حف ــت ش ــور رعای ــد در کش ــه بای ــی ک اساس
ــوان  ــه عن ــه ب خــاک، آب، محیــط زیســت اســت ک
ــب  ــه واج ــود بلک ــی ش ــی نم ــتحب تلق ــر مس ام
ــئوالن  ــردم و مس ــه م ــن هم ــترک بی ــرعی مش ش

ــت.  اس
ــر  ــه اخی ــتان در ده ــزود: اس ــم اف ــه ق ــام جمع ام
ــر در  ــکات دیگ ــار و مش ــرد و غب ــکل گ ــا مش ب
حــوزه منابــع طبیعــی مواجهیــم کــه در ایــن 
زمینــه  مــردم و مســئوالن بایــد درختــکاری، حفــظ 
منابــع طبیعــی و محیــط زیســت را در اولویــت قــرار 

ــد. دهن
وی خاطرنشــان کــرد: شــهرداری در ســال هــای 
ــکاری و  ــه درخت ــی در زمین ــای خوب ــر  گام ه اخی
ــر  ــایان تقدی ــه ش ــته ک ــبز داش ــای س ــعه فض توس

ــت. اس

حفظ محیط زیست و توسعه فضای سبز اولویت عمل شهروندان و مسئوالن است

درختکاری طالب

اجرای تئاترهای خیابانی با موضوع فضای سبز
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ــه  ــورت گرفت ــای ص ــت ه ــه فعالی ــار هم در کن
ــه  ــش گرفت ــن و پوی ــکاری از جش ــه درخت در هفت
ــر  ــی ه ــرای دسترس ــا ب ــال ام ــع نه ــا کاروان توزی ت
ــر  ــارکت در ام ــرای مش ــهروندان ب ــتر ش ــه بیش چ
ــتگانه  ــق هش ــی در مناط ــگاه های ــکاری جای درخت
ــال را  ــگان نه ــع رای ــه کار توزی ــود ک ــده ب ــه ش تعبی
عهــده دار بودنــد. جایــگاه هایــی کــه در روزهــای 15 
تــا 20 اســفند همــه روزه از ســاعت 10 تــا 12 بیــش از 
70 هــزار نهــال در اختیــار شــهروندان و عاقمنــدان 

ــرار داد.   ــکاری ق ــه درخت ب
بوســتان هاشــمی در منطقــه یــک، میــدان نبــوت 
در منطقــه دو، میــدان ازادگان در منطقــه ســه، 
بوســتان ســاحل در منطقــه چهــار، میــدان ولیعصــر 
در منطقــه پنــج، بوســتان شــهریار در منطقــه 
شــش، بوســتان شــهید رجایــی در منطقــه هفــت و 
بوســتان شــهداری گمنــام در منطقــه هشــت محــل 
ــه  ــرای عرض ــا ب ــگاه ه ــن جای ــتقرار ای ــای اس ه

ــود. ــال ب ــگان نه رای

ــای  ــا و فض ــارک ه ــازمان پ ــکارات س ــی از ابت یک
ــی  ــکاری کاروان ــه درخت ــهرداری در هفت ــبز ش س
بــود کــه بــا هنرنمایــی جمعــی از هنرمنــدان 
ــهرداری  ــی ش ــری و ورزش ــی، هن ــازمان فرهنگ س
و تــردد در مســیرهای مشــخص شــهر هفتــه 
ــد  ــات بردن ــهر و مح ــب ش ــه قل ــکاری را ب درخت
ــش  ــی در پوی ــارکت فعال ــم مش ــهروندان ه ــا ش ت
»درخــت دوســتی بنشــان« داشــته باشــند. میــدان 
شــهید محاتــی، بلــوار 15 خــرداد، میــدان جهــاد، 
ــواب  ــهید ن ــوار ش ــوی، بل ــواب صف ــهید ن ــوار ش بل
صفــوی، میــدان شــهرداری، میــدان آزادگان، 
خیابــان امــام )ره(، تقاطــع کیوانفــر، خیابــان آیــت 
ــوری،  ــوار جمه ــد، بل ــدان توحی ــانی، می اهلل کاش
ــیرهایی  ــه مس ــی و... از جمل ــهید صدوق ــان ش خیاب

ــت. ــردد داش ــن کاروان در آن ت ــه ای ــود ک ب

توزیع 70 هزار نهال رایگان در مناطق هشتگانه

کاروان توزیع نهال 
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عمیــق تریــن احتیــاج بشــری 
همــان یکــی شــدن بــا طبیعــت اســت. 
از آنجایــی کــه ماهیــت فکــری و 
احساســی بشــر دوراز طبیعــت نیســت 
ــه آن و  ــدن ب ــک ش ــرای نزدی ــذا ب ل
ــراش  ــمان خ ــات آس ــز از ارتفاع گری
ــی،  ــات مصنوع ــا و تجم ــن ه ــا، آه ه
ســعی داشــته نمونــه هایی خردشــده و 
کوچــک از طبیعــت آزاد را در کنــار خود 
محلــق و نگهــداری نمایــد. ایجــاد باغ و 
ــهود  ــای مش ــه ه ــی از نمون ــه یک باغچ
ــا زندگــی  ــرای همجــواری طبیعــت ب ب

ــت. ــینی اس ماش
یکــی از مــوارد چشــمگیر بــاغ هــای 
ــای  ــواع باغه ــتند، ان ــی هس ایتالیای
ایتالیایــی راهنمایــی در قــرن پانزدهــم 
وشــانزدهم بــرای احــداث باغهــا و 
ــی  ــه نوع ــد ک ــا ش ــا در اروپ پارک ه
گســترش فرهنــگ و خصوصیــات 
ــن  ــد . از ای ــان میده ــی را نش ایتالیای
تاریــخ بــه بعــد ، در انــواع طــرح هــای 
بــاغ هــای انگلیســی و فرانســوی 
بخوبــی رد  پــای ســلیقه افــکار 
ایتالیایــی هــا و هنــر طراحــان آن 

ــت ــی اس باق

ت سپردار 
آفا

چگونه یک باغ ایتالیایی بسازیم؟
اجرای سبک ایتالیایی در باغ:

ــا  ــود حتم ــاغ خ ــردن ب ــی ک ــرای ایتالیای آب: ب
بایــد از آب اســتفاده کنیــد. حوضچــه آب را بــا ســنگ 
ــا یــک مجســمه  ــر بپوشــانید. حــوض خــود را ب مرم

ــد. ــن کنی ــی تزئی ــان فلورانس ــا الم ــیک ی کاس
ــتان  ــای باس ــی ه ــواری: روم ــای دی ــی ه نقاش
ــاغ هــای بســیار زیبــا و چشــم نــوازی بودنــد  دارای ب
و بســیاری از آثــار معمــاری آنهــا در زیر خاکســترهای 
ــت.  ــده اس ــون ش ــی مدف ــهر پومپ ــانی ش آتشفش
ــورد  ــی در م ــی های ــی، از نقاش ــای ایتالیای ــاغ ه در ب
مزرعــه و درختــان انگــور روی دیوارهــای بــاغ 
اســتفاده مــی شــود. شــما هــم بــرای اجــرای ســبک 
ــیک  ــی کاس ــک نقاش ــود ی ــاغ خ ــی در ب ایتالیای
ــا  ــوت ی ــاط خل ــای حی ــی از دیواره ــا روی یک و زیب
ــا،  ــادآوری ایتالی ــش ی ــرای افزای نشــیمن بکشــید. ب
ــی، برداشــت  ــای روم ــه ه ــر خراب ــی نظی از طرح های
ــه  ــک رودخان ــرو در ی ــان س ــکاس درخت ــور، انع انگ
ــیاری از  ــت، بس ــد. در حقیق ــتفاده کنی ــک اس کوچ
طــرح هــای رنسانســی وجــود دارنــد و مــی توانیــد بــه 

ــد. ــی کنی ــود کپ ــوار خ ــا را در دی ــی آنه راحت

ستون ها، خرابه ها و مجسمه ها:
ــای  ــاغ ه ــرای ب ــری ب ــی هن ــن ویژگ ــم تری مه
ــه در  ــمه و خراب ــتون، مجس ــتفاده از س ــی اس ایتالیای
ــده  ــب ش ــتون تخری ــک س ــت. ی ــان اس ــن گیاه بی
ــا  ــی ب ــمه زن ــا، مجس ــک ه ــده در پیچ ــیده ش و پوش
کــوزه و جامــی در دســت یــا ســرباز یــا گادیاتــوری 
در مســیر ورودی بــاغ کــه بــه مهمانــان خــوش 
ــودی  ــه خ ــاغ ب ــی ب ــه، طراح ــد. البت ــی گوی ــد م آم
ــه باشــد. نقشــه  ــد تاشــی هنرمندان ــی توان ــود م خ
بــرداری از کل بــاغ در یــک الگــوی هندســی یکــی از 
ویژگی هــای اصلــی بــاغ هــای رنسانســی ایتالیایــی 
ــی  ــن طــرح های اســت. حفاظــت و نگهــداری از چنی
ــاغ  ــا در ب ــرای آنه ــا اج ــت، ام ــوار اس ــده و دش پیچی

ــد. ــی ده ــما م ــاغ ش ــه ب ــی خاصــی ب ویژگ
ــبک  ــر س ــت تاثی ــه تح ــاغ ک ــات ب ــر تزئین دیگ
ایتالیایــی قــرار دارنــد عبارتنــد از ســاخت یــک غرفــه 
ــا فلورانســی و ســاخت  ــزی ی ــا طراحــی ونی ــاغ ب در ب
گلخانــه ای بــه ســبک ایتالیایــی در گوشــه ای از بــاغ. 
فــواره، کاه فرنگــی و حتــی حصارهــای چوبــی بــاغ 
ــا طــرح هــای ایتالیایــی ســاخت. را نیــز مــی تــوان ب

ــود،  ــاغ خ ــی در ب ــس ایتالیای ــش ح ــرای افزای ب
ســاخت یــک باربیکیــوی پیتــزا در فضــای بــاز را نیــز 
فرامــوش نکنیــد. در کنــار آن مــی توانیــد محوطــه ای 
ــان  ــاز و ریح ــه، پی ــل دلم ــه، فلف ــت گوج ــه کاش را ب
ــت  ــروری در پخ ــواد ض ــه از م ــد ک ــاص دهی اختص

ــت. ــی اس ــای ایتالیای پیتزاه

سبک باغسازی ایتالیایی)رومی(:
بطــور کلــی باغهــای ایتالیایــی ترکیبــی از 
مجموعــه درختــان زینتــی و پوشــش هایــی از 
گیاهانــی ماننــد مــورد و شمشــاد  بــوده اســت. در ایــن 
ــاغ هــا ســنگ ریــزه هــا انــواع صدفهــای دریایــی را  ب
بــرای تزییــن بــکار میبرنــد و بتدریــج در طــول تاریــخ 
ــراف  ــا و اط ــا و پارکه ــاغ ه ــا در ب ــمه ه ــرد مجس کارب
قصرهــا مرســوم شــد. ایــن باغهــا دارای وســعت زیــاد، 
ــاری  ــبکهای معم ــر از س ــی متاث ــدی، بنوع ــراس بن ت
ــان و درختچــه هــای دائمــی و  ــا درخت ــا مجســمه ه ب

ــت . ــوده اس ــیه ای ب ــکاری حاش گل
ــی  ــه اجــرای ســبک ایتالیای ــل ب ــرادی کــه تمای اف
ــادی  ــاری زی ــای معم ــه ه ــد، گزین ــود دارن ــاغ خ در ب
در اختیــار دارنــد. هرگــز یــک ســبک ایتالیایــی واحــد 
وجــود نــدارد. ایتالیــا مناطــق متعــددی دارد کــه 
ــاری  ــاص معم ــبک خ ــی و س ــک دارای ویژگ ــر ی ه
ــر  ــا تحــت تاثی ــه تنه ــی ن ــای ایتالیای ــاغ ه هســتند. ب
آب و هــوا بلکــه دوره هــای تاریخــی نیــز قــرار دارنــد. 
ــال، ســبک هــای رومــی و رنســانس از  ــوان مث ــه عن ب
گزینــه هــای اجــرای ســبک ایتالیایــی در بــاغ اســت.
ــاری  ــی معم ــادی در طراح ــات زی ــا از الهام ایتالی
ــواری  ــای دی ــی ه ــد. از نقاش ــی کن ــتفاده م ــود اس خ
شــهر پومپــی تــا کاشــی و ســنگ هــای مرمــر 
ــادی  ــای زی ــی، راه ه ــای روم ــوان ه ــیک در ای کاس
ــود  ــما وج ــاغ ش ــی در ب ــبک ایتالیای ــرای س ــرای اج ب
ــک را  ــوت کوچ ــاط خل ــک حی ــد ی ــه بخواهی دارد. چ
ــزرگ  ــای ب ــداز وی ــم ان ــا چش ــد ی ــیون کنی دکوراس
ــا  ــد، امــکان اجــرای ایــن ســبک ب ــر دهی خــود را تغیی

هــر بودجــه ای وجــود دارد.
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 گیاه آپارتمانی بسیار مقاوم و زیبا

نیازهای محیطی
آبیاری: 

ــیب  ــراف ریشــه آس ــط اط ــی در محی ــود آب اضاف ــتر از وج ــه بیش ــی اســت ک ــه گیاهان ــا از جمل زامیفولی
می بینــد تــا از خشــکی خــاک! وجــود آب اضافــی ابتــدا موجــب رنــگ زرد-قهــوه ای برگ هــا، ریــزش آنــان، 
پوســیدگی ســاقه های زیرزمینــی و در نهایــت از بیــن رفتــن تمامــی گیــاه خواهــد شــد. بنابرایــن بهتر اســت در 
فاصلــه بیــن دو آبیــاری، خــاک تــا عمق 5 ســانتی متــری خشــک باشــد. هیچوقــت زامیفولیــا را ســیراب نکنید 

و همیشــه بــراي رفــع عطــش بــه آن آب بدهیــد؛ ایــن بهتریــن روش ابیــاري زامیفولیــا مــی باشــد.
 نور: 

زامیفولیــا در ســایه خــوب رشــد مــي کننــد امــا کمي نــور باعــث طــراوت بیشــتري بــراي ایــن گیــاه خواهد 
شــد. امــا نــور دادن بایــد منظــم باشــد، اگــر مــکان شــما پــر از نــور اســت مراقــب باشــید کــه نــور مســتقیم 
آفتــاب بــه گیاهــان برخــورد نکنــد زیــرا موجــب ســوختن حاشــیه و نــوک برگهــا و در مــوارد شــدید ریــزش 

برگهــا مــی شــود. نــور کــم محیــط مشــکل خاصــی را بــرای ایــن گیــاه ایجــاد نمی کنــد.
 دما: 

ایــن گیــاه بهتریــن رشــد خــود را در دمــای 26-18 درجــه ســانتیگراد انجــام می دهــد و دمــای 15 درجــه 
ســانتیگراد حداقــل دمــای مناســب بــرای نگهــداری زامیفولیــا اســت. توجــه کنیــد زمانــی کــه دمــا به کمتــر از 

10 درجــه برســد برگ هــای گیــاه بســیار کــم رنــگ خواهنــد شــد و در دمــای صفــر درجــه گیــاه بــه طــول کل 
از بیــن خواهــد رفــت. 

تکثیر:
تکثیــر ایــن گیــاه با قلمــه بــرگ و تقســیم ریــزوم امــکان پذیــر اســت، متــداول تریــن روش تکثیر ایــن گیاه 
تقســیم کــردن بوتــه و ریــزوم هاســت. در صــورت تکثیــر بــا قلمــه، بــه دلیــل رشــد آهســته، چنــد مــاه زمــان 

ــاز اســت. نی
آفات و بیماری ها:

بــه دلیــل دارا بــودن مــواد ســمي، آفــت خاصــی نــدارد، امــا مســتعد پوســیدگی ریشــه ناشــی از آبیــاری زیاد 
مــی باشــد و در صورتــی کــه در آبیــاری گیــاه دقــت شــود پوســیدگی ریشــه و ریــزوم هــم نخواهــد داشــت.

خاک:
ــا  ــدان دارد. در بســتری حــاوی 50٪  شــن و ماســه شســته شــده و ی ــوی خــاک و گل ــه زهکــش ق ــاز ب نی
ــه  ــژه کاکتــوس ب ــد، خــاک وی ــی رشــد می کن ــه خوب پرلیــت، 20٪  ورمــي کمپوســت و 30٪  پیــت مــاس ب

ــد. ــد آن می باش ــرای رش ــبی ب ــتر مناس ــوی، بس ــل زهکشــی ق دلی
کود:

زیاد به تغذیه مصنوعی نیازی ندارد. سالی دو تا سه بار با کودهای محلول تغذیه شود.

ــا اداره خــود  ــرای منــزل ی ــی دردســر و در عیــن حــال شــیک و زیبــا ب ــه دنبــال یــک گیــاه بســیار مقــاوم و ب اگــر ب
ــی در  ــه راحت ــه ب ــی اســت ک ــا« گیاه ــم. »زامیفولی ــی کن ــما پیشــنهاد م ــه ش ــا« را ب ــاه »زامیفولی ــن گی هســتید، م
شــرایط کــم نــور آپارتمــان و اداره دوام آورده و بــا برگهــای بــراق و جذابــش، زیبایــی بصــری فــوق العــاده ای از خــود بــه 
نمایــش می گــذارد ضمــن اینکــه بــه علــت مــاده ســمی ویــژه ای کــه در برگهایــش دارد، آفــت خاصــی بــه آن حملــه 

! نمی کنــد!
ــواده Araceae مــی باشــد. زادگاه ایــن گیــاه  ــام علمــی Zamioculcas zamiifolia از خان ــا ن گیــاه زامیفولیــا ب
همیشــه ســبز و کــم توقــع، شــرق آفریقــا و از ایــن رو نــام جواهــر زنگبــار نیــز بــه آن داده شــده اســت. ارتفــاع معمــول 
آن 9۰-۶۰ ســانتیمتر اســت و بــرگ هــای جــذاب آن دلیــل نگهــداری ایــن گیــاه در آپارتمــان اســت. زامیفولیــا دارای 
ــد  ــا در خــاک موجــب تولی ــزوم ه ــده ای شــکل اســت و رشــد ری ــم و غ ــی( متراک ــای زیرزمین ــزوم هایی)ســاقه ه ری

ــود.  ــی ش ــاک م ــاالی خ ــد در ب ــای جدی برگ ه
 Eternity plant    Zanzibar و Z Z Plant  aroid plant, fat boy از نام هــای انگلیســی ایــن گیــاه مــی تــوان بــه
Gem  اشــاره کــرد. تمامــی قســمتهای ایــن گیــاه دارای مــاده اکســاالت کلســیم اســت و درصــورت مصــرف شــدن مــی 
توانــد مشــکاتی بــرای پوســت و یــا دســتگاه گوارشــی ایجــاد کنــد. بــه همیــن دلیــل هنــگام کارکــردن بــا ایــن گیــاه 

بهتــر اســت دســتکش بــه دســت کنیــد و آنــرا دور از دســترس کــودکان و یــا حیوانــات خانگــی قــرار دهیــد.

ریحانه مهدوی صفت

ت سپردار 
آفا

نگهــداری از گیاهــان در منــزل یــا محــل کار اگرچــه زیبایی 
ــده و  ــه همــراه دارد امــا ایــن موجــودات زن بصــری و نشــاط را ب
زیبایــی بخــش مراقبــت هــای ویــژه ای نیــز دارنــد. شــاید بارها 
دیــده باشــید کــه گیاهــان شــما در برهــه هایــی شــادابی قبــل را 
ندارنــد و یــا مشــکات ظاهــری در آن هــا ایجــاد شــده اســت. 
ــه  ــما را ب ــاه ش ــامت گی ــد س ــی توان ــه م ــواردی ک ــی از م یک
مخاطــره بینــدازد نوعــی آفــت بــه نــام »آفــت ســپردار« اســت.

گیاهانــی کــه بــه آفــت ســپردار آلــوده مــی شــوند ضعیــف 
ــود، در  ــی ش ــده م ــگ پری ــا رن ــد آنه ــای جدی ــرگ ه شــده و ب
نهایــت هــم ایــن آفــت باعــث ریــزش برگهــا خواهــد شــد. این 
آفــت بیشــتر بــر روی گیاهانــی کــه برگهــای ضخیــم داشــته و 
یــا شــاخه هــای چوبــی دارنــد دیــده مــی شــود. گیاهانــی ماننــد 
یــاس، ســنجد زینتــی، بنجامین، شمشــاد، شــفلرا، نخــل زینتی 
ــه  ــه هــای ســپردارها ب ــه ایــن آفــات دچــار مــی شــوند. گون ب
شــکل هــای متفــاوت وجــود دارد. لکــه هــای گــرد، بیضــوی و 
کشــیده بــر روی گیــاه دیــده مــی شــوند کــه اگــر با دســت لمس 

شــوند کامــا برجســته هســتند. ایــن لکــه در واقــع ســپر ایــن 
ــده ای وجــود  ــر ســپرها حشــرات مکن ــی باشــد. در زی ــت م آف
دارنــد کــه از شــیره گیــاه شــما تغذیــه مــی کننــد و در زیــر همین 
ســپرها تخــم ریــزی مــی کننــد. اگــر در فصــل بهــار و تابســتان 
بــا دســت بــر روی ایــن ســپرها کشــیدید و لکــه هــای خونــی 

مشــاهده کردیــد یعنــی آفــات در زیــر ســپرها وجــود دارنــد.

درمان و پیشگیری:
1- دقت در خرید گیاه سالم 

2- جدا کردن گلدان مبتا از بقیه گیاهان 
ــا کمــک  ــرگ ب ــت از روی شــاخ و ب 3- حــذف فیزیکــی آف

ــا هــر وســیله مشــابه  ــرم مرطــوب ی پارچــه ن
4- اســتفاده از ســموم سیســتماتیک بــرای مقابلــه بــا ایــن 
ــر  ــه خاطــر زرهــی کــه دارد در براب آفــت چــرا کــه ایــن آفــت ب

ــاوم  اســت. ســموم تماســی مق
سید سعید عالمه موسوی
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