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محمد جواد میرزایی
 کارشناس برنامه ریزی و تحلیل سیستم

راهبرد سبز شهر قم

ســبز  فضــای  و  پارک هــا  ســازمان 
ــی  ــی اصل ــوان متول ــه عن ــم ب ــهرداری ق ش
سیاســت گــذاری، هدایــت و نظــارت در 
ــا فضــای ســبز شــهری  موضوعــات مرتبــط ب
ــوده و در  ــم ب ــدس ق و پیراشــهری در شــهر مق
ــم  ــرار دادن تعالی ــرلوحه ق ــا س ــیر ب ــن مس ای
ــش  ــات بخ ــب حی ــم و مکت ــرآن کری واالی ق
اهــل بیــت و بــا پایبنــدی بــه ارزش هــا و 
ــای ســطح  ــه منظــور ارتق کرامــت انســانی، ب
نشــاط عمومــی و ایجــاد محیطــی ســالم، 
ــرای  ــش ب ــش بخ ــین و آرام ــبز، دلنش سرس
شــهروندان و زائــران حضــرت معصومــه 
و مســجد مقــدس جمکــران، تمــام تــوان 
خــود را بــه کار مــی گیــرد. در ایــن راســتا 
ــدی از  ــره من ــا به ــه ب ــود دارد ک ــاور وج ــن ب ای
ســرمایه هــای اجتماعــی بــه ویــژه پشــتیبانی 
و مشــارکت مردمــی مســئولیت پذیــر و بــا اتــکا 
ــزه و  ــا انگی ــد و ب ــی متعهــد، توانمن ــه کارکنان ب
همچنیــن بهره بــرداری از دانش و فنــاوری روز 
دنیــا در زمینــه توســعه، نگهداشــت و بازپیرایی 
فضاهــای ســبز شــهری و پیراشــهری منطبــق 
ــم و  ــهر ق ــی ش ــرایط آب و هوای ــم و ش ــر اقلی ب
ــر  ــی ب ــی کارآمــد، اثربخــش و مبتن ــا مدیریت ب
ــط  ــتمر از محی ــت مس ــن حفاظ ــی، ضم دانای
زیســت،  شــهری شایســته  شــهروندان و 

ــود. ــاد ش ــران ایج زائ
از همیــن رو پــروژه تدویــن ســند راهبــردی 
ــا  ــم ب ــبز ق ــای س ــا و فض ــارک ه ــازمان پ س
هــدف برنامــه ریــزی بلنــد مــدت در ســازمان 
ــن راســتا  پارکهــا در ســال 97 آغــاز شــد، در ای
ــه  ــن بیانی ــداز، تدوی ــم ان ــند چش ــن س تدوی
ماموریــت، تحلیــل وضــع موجــود،  الیــه 
راهبــردی و الیــه عملیاتــی در دســتور کار قــرار 
ــای  ــیت ه ــه حساس ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک گرف
ــام  ــای ن ــون از گام ه ــه تاکن ــن زمین الزم در ای
ــا  ــردی و اســتخراج راهبرده ــه راهب ــرده الی ب
ــه  ــت صدالبت ــده اس ــام ش ــا  انج ــروژه ه و پ
ــداز  ــم ان ــند چش ــن س ــف تدوی ــطوح مختل س
ــا  ــی ب ــات کارشناس ــزاری جلس ــس از برگ پ
ــران  ــگان، مدی حضــور صاحــب نظــران ، نخب
ــه  ــورت گرفت ــبز ص ــای س ــئولین فض و مس
ــون  ــتی همچ ــناد باالدس ــر آن از اس ــاوه ب ع
چشــم انداز جمهــوري اســامي ایــران در 
ــور،  ــعه کش ــم توس ــه شش ــق 1404، برنام اف
ــداز  ــم، چشــم ان ــی اســتان ق ســند توســعه مل
شــهر قــم 1414، اســناد آســیب شناســی 
کان شــهرها، ســند راهبــردی عملیاتــی 
ــا  ــازمان پارکه ــنامه س ــم، اساس ــهرداری ق ش
و فضــای ســبز و طــرح تفصیلــی و ضوابــط آن 
اســتفاده شــده اســت تــا نقشــه راهــی کامــل و 

ــود. ــه ش ــجم تهی منس
ــازمان  ــداز س ــم ان ــه چش ــن در تهی همچنی
ــم  ــهر قم،چش ــبز ش ــای س ــای و فض پارکه
ــای  ــهر ه ــای کانش ــازمان پارکه ــداز س ان
ــان  ــران، مشــهد، اصفه ــه ته ــف از جمل مختل
ــور،  ــه ونک ــی از جمل ــن الملل ــهرهای بی و ش
دوبلیــن و نیوکاســل نیــز اســتفاده شــده اســت 
ــی در  ــق و کارشناس ــی دقی ــس از بررس ــه پ ک

ــید.  ــب رس ــه تصوی ــدد ب ــات متع جلس

تدوین سند راهبردی و استراتژی فضای سبز شهر قم
ــهرداری  ــبز ش ــای س ــا و فض ــارک ه ــازمان پ س
ــهروندانی  ــارکت ش ــا مش ــا ب ــد ت ــی کوش ــم م ق
مســئولیت پذیــر، فضاهــای ســبز مطلــوب، 
ــر  ــه کوی ــزی در پهن ــره انگی ــترس و خاط در دس
بــرای ســاکنان و زائــران ایــن کالنشــهر فراهــم 

ورد. آ
ــا  ــم ب ــهر ق ــبز ش ــای س ــا و فض ــارک ه ــازمان پ ــردی س ــند راهب س
هــدف ارزیابــی ســند چشــم انــداز وضعیــت داخلــی ســازمان و بــه دنبــال 
تعریــف اهــداف کان ســازمان و اســتراتژی هــا بــرای پــروژه هــا تدویــن 
ــای  ــازمان ه ــات س ــه از تجربی ــتفاده بهین ــند اس ــن س ــن ای ــد. در تدوی ش
ــناد  ــن اس ــت همچنی ــه اس ــرار گرفت ــه ق ــورد توج ــی م ــی و خارج داخل
ــن  ــازمان در ای ــت س ــوده و ماموری ــت ب ــند در اولوی ــن س ــتی  در ای باالدس
اســناد بررســی مــی شــود. در حــال حاضــر فراینــد تدویــن ســند ســازمان 
بــا کار کارشناســی در حــال انجــام بــوده و تدویــن بیــش از 70 درصــد ایــن 

ــود. ــل اجــرا خواهــد ب ــا آغــاز ســال 9٨ قاب ســند  انجــام شــده کــه ت

ــداری و  ــی نگه ــور موضوع ــبز در 4 مح ــای س ــردی فض ــند راهب س
ــه  ــداف چهارگان ــا اه ــت ب ــهروندان و مدیری ــبز، ش ــای س ــعه فض توس
بازپیرایــی و ترمیــم، تجهیــز و نگهــداری بهینــه و بــا کیفیــت 
ــادل  ــوازن و متع ــعه مت ــهری، توس ــرا ش ــهری و پی ــبز ش ــای س فضاه
ــارکت  ــگ و مش ــای فرهن ــهری، ارتق ــهری و پیراش ــبز ش ــای س فض
شــهروندان در حــوزه فضــای ســبز و مدیریــت مطلــوب و بهــره ور 
ــا و  ــز راهبرده ــداف نی ــا و اه ــن محوره ــل ای ــود. ذی ــی ش ــال م دنب
ــات  ــروژه هــا و اقدام ــوان شــده کــه براســاس آن پ ــی عن سیاســت های

ــود.  ــی ش ــف م الزم تعری

  عبــداهلل جالــی بــا بیــان اینکــه شــهرداری 
ــی)ع( در  ــوه خضــر نب ــژه ای در محــدوده ک ــروژه وی پ
ــر  ــتان کوث ــرد: از بوس ــار ک ــت، اظه ــه اس ــر گرفت نظ
ــر و  ــوه خض ــا ک ــدگان، ت ــاغ پرن ــد و ب ــدان مفی در می
ــی،  ــوزه فرهنگ ــی در ح ــرح جامع ــرادران ط ــوه دوب ک

ــت. ــرا اس ــال اج ــه در ح ــده ک ــاده ش ــبز آم ــای س ــی و فض تفریح
ــان اینکــه محــدوده هــزار  ــم بابی رئیــس شــورای اســامی شــهر ق
ــده یکــی از بســترهای تفریحــی و فرهنگــی  ــار کــوه خضــر در آین هکت
ــود، گفــت: بودجــه بســیار خوبــی در  ــژه قــم خواهــد ب و گردشــگری وی
ــروژه قطــب مهــم  ــا پ ــروژه در نظــر گرفتــه شــده ت ــرای ایــن پ شــورا ب

ــم باشــد.  ــرای شــهر ق فرهنگــی و تفریحــی ب

ــس شــورای  ــم در مجل ــردم ق ــده م نماین
اســامی گفــت: منابــع آب زیرزمینــی 
ــل  ــن دلی ــه همی ــت و ب ــدود اس ــتان مح اس
ــبز  ــای س ــعه فض ــرای توس ــرو ب وزارت نی
ــم در  ــه ق ــژه ای ب ــه وی ــد توج ــتان بای در اس

زمینــه تخصیــص آب داشــته باشــد.
ــائل  ــی مس ــت بررس ــور در نشس ــی ذوالن ــام مجتب حجت االس
ــزوم  ــه ل ــاره ب ــا اش ــم ب ــتان ق ــرق اس ــت آب و ب ــکات صنع و مش
ــه  ــه ب ــا توج ــرد: ب ــار ک ــم اظه ــتان ق ــبز در اس ــش فضــای س افزای
ــم  ــبز ق ــای س ــد فض ــتان، بای ــن اس ــوای ای ــای ه ــت گرم وضعی

ــت. ــر اس ــاب ناپذی ــاله اجتن ــن مس ــد و ای ــدا کن ــعه پی توس
وی ادامــه داد: منابــع آب زیرزمینــی اســتان محــدود اســت و بــه 
ــرای توســعه فضــای ســبز در اســتان  ــرو ب ــل وزارت نی ــن دلی همی
بایــد توجــه ویــژه ای بــه قــم در زمینــه تخصیــص آب داشــته باشــد.

نماینــده مــردم قــم در مجلــس شــورای اســامی افــزود: 
توســعه گردشــگری بــدون توجــه بــه مســاله فضــای ســبز ممکــن 
نیســت و بــه همیــن دلیــل در هــر جایــی از اســتان قــم کــه مجــوز 
ــه مســاله فضــای  ــد ب تاسیســات گردشــگری صــادر می شــود، بای
ســبز و تامیــن آب موردنیــاز بــرای ایــن فضــا نیــز توجــه الزم شــود.

وی خاطرنشــان کــرد: تمــام مدیــران اســتان قــم حمایت هــای 
ــث آب  ــد در بح ــاله بای ــن مس ــد و ای ــت دارن ــش صنع الزم را از بخ
ــزم جــدی را در بحــث  ــتان ع ــن اس ــران ای ــرار شــود و مدی ــز تک نی

ــند. ــته باش ــم داش ــش آب ق ــت از بخ حمای

وزیــر نیــرو گفــت: تفویــض اختیــارات بــه اســتان ها بــرای 
ــورت  ــی ص ــای آت ــی روز ه ــاب ط ــت پس ــتفاده از ظرفی اس

ــت. ــد گرف خواه
ــان در نشســت بررســی مســائل و مشــکات  رضــا اردکانی
صنعــت آب و بــرق اســتان قــم بــا اشــاره بــه اهمیــت ســازگاری 
بــا کــم آبــی اظهــار کــرد: تشــکیل کارگــروه ملــی بــرای ایــن 
ــا بیشــتر از آن  ــد چــرا کــه م مســاله وظایــف وزارتخانه هــای دیگــر را نفــی نمی کن

ــت دارد. ــاله آب اهمی ــم، مس ــه احســاس می کنی ــزی ک چی
وی ادامــه داد: بــرای ایــن کــه یــک منبــع پایــدار و همیشــگی در زمینــه آب داشــته 
باشــیم، بایــد از پســاب اســتفاده کنیــم تــا در شــرایط کــم آبــی هــم توســعه کشــور 

ادامــه داشــته باشــد.
اردکانیــان بــا اشــاره بــه لــزوم نوســازی شــبکه توزیــع اظهــار کــرد: گاهــی شــاهد 
هســتیم کــه بــا وجــود ایــن کــه هزینــه زیــادی بــرای انتقــال آب بــه نقــاط مختلــف 
ــه را  ــن هزین ــت ای ــدم مراقب ــودگی و ع ــث فرس ــا بح ــود، ام ــرف می ش ــور ص کش

ــد. ــش می کن ــار چال دچ
وی ادامــه داد: بــرای ایــن کــه آب بــه یــک شــهر انتقــال پیــدا کنــد، بایــد حقــوق 
شــهر های دیگــر را هــم مدنظــر قــرار بدهیــم و ایــن مســاله در اختصــاص حــق آبــه 

ــود. ــاظ می ش ــیله لح ــت مس ــک و دش ــه نم دریاچ
ــای  ــا و چالش ه ــع، هزینه ه ــارف، مناب ــی از مص ــر دقیق ــد تصوی ــزود: بای وی اف
آب در اســتان قــم وجــود داشــته باشــد تــا امــکان مدیریــت آب در ایــن اســتان فراهــم 
باشــد، بایــد طــرح آمایــش آب محــور در قــم تهیــه شــود و ایــن طــرح بــه صــورت 

ــد. ــون دربیای قان
ــتفاده از  ــرای اس ــتان ها ب ــه اس ــارات ب ــض اختی ــرد: تفوی ــان ک وی خاطرنش

ــت. ــد گرف ــورت خواه ــی ص ــای آت ــی روز ه ــاب ط ــت پس ظرفی

وزارت نیرو در تخصیص آب به قم 
توجه ویژه داشته باشد

وزیر نیرو در قم مطرح کرد:

تفویض اختیارات به استان ها برای استفاده از ظرفیت پساب

پروژه هزار هکتاری کوه خضر قطب مهم فرهنگی و تفریحی قم می شــود
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احیای پارک دورشهر  )حضرت نجمه )س(( پس از سالها انتظار
فضــای ســبز در شــهرها یکــی از عوامــل نشــاط شــهری محســوب مــی شــود و شــهر قــم اگرچــه در دل یــک 
منطقــه خشــک و کویــری واقــع شــده امــا نمــی تــوان ایــن نیــاز ضــروری را بــرای آن انــکار کــرد. عــالوه بــر 
آن طــی ســال هــای گذشــته هــر چــه توســعه یافتگــی قــم بیشــتر شــد سرســبزی کــه روزگاری بــاغ شــهر و 
انارســتان بــود، کمتــر شــد. تنــش هــای آبــی و بحــران هــای پیــش رو بــرای تامیــن آب هــم ســبب شــد تــا 
اوضــاع فضــای ســبز ایــن شــهر روز بــه روز وخیــم تــر شــود. امــا ایــن رونــد در برهــه ای آنقــدر بــه چشــم 
آمــد کــه دیگــر نمــی شــد آن را نادیــده گرفــت، پــارک هــا و بوســتان هــای معــروف شــهر یــک بــه یــک آب 
مــی رفــت و جــای آن را ســاختمان هــای عریــض و طویــل مــی گرفــت، باغــات و انارســتان هــا خشــک شــدند 
و ایــن شــهر کویــری بــی جــان تــر مــی شــد. از همیــن رو بــود کــه رفتــه رفتــه بــا تغییــر مدیــران، رویکردهــا 
نیــز در ایــن زمینــه تغییــر کــرد. حــاال فضــای ســبز یکــی از مطالبــات جــدی مــردم شــده، شــهروندان بــه 
قطــع هــر درختــی حســاس هســتند، در ایــن راســتا مدیریــت شــهری نیــز بــا حساســیت بیشــتری در ایــن 
زمینــه گام برمــی دارد. همیــن موضــوع بهانــه ای شــد تــا پیــام جوادیــان مدیرعامــل ســازمان پــارک هــا و 

فضــای ســبز شــهرداری قــم بــه بیــان مســایل و مشــکالت پیــش رو بپــردازد. 

ســال گذشــته خبــری مطــرح شــد مبنــی بــر 
ــت  ــن وضعی ــهر، آخری ــات ش ــدن باغ ــنامه دار ش شناس

باغــات شــهر چگونــه اســت؟
ــد  ــاه انجــام ش ــات طــی  6 م ــنامه دار شــدن باغ طــرح شناس
کــه براســاس مطالعــات صــورت گرفتــه مســاحت باغــات 
ــهر  ــم ش ــار، در حری ــهر 49 هکت ــدوده ش ــود در مح ــبز موج س
277هکتــار و مجموعــا 326 هکتــار اســت. بــه بیــان بهتــر شــهر 

ــال دارد. ــبز و فع ــاغ س ــم 71 ب ق

ــن باغــات چــه راهــکاری  ــرای حفــظ ای شــهرداری ب
دارد؟

حفــظ باغــات از وظایــف جهــاد کشــاورزی اســت امــا 
شــهرداری یــک تنــه بــرای حفــظ ایــن بــاغ هــا وارد کار 
ــن  ــه تامی ــود از جمل ــای خ ــت ه ــه ظرفی ــت و از هم ــده اس ش
ــی  ــا اســتفاده م ــن فضاه ــظ ای ــرای حف ــا کاشــت درخــت ب آب ی
ــرای  ــاری ب ــتان اعتب ــا اس ــم ت ــنهاد داده بودی ــتر پیش ــد. پیش کن
ــهرداری  ــک ش ــا کم ــا ب ــرد ت ــر بگی ــات در نظ ــن باغ ــک ای تمل
ــرای  ــاز ب ــورد نی ــار م ــظ شــود. اعتب ــن ســرمایه های شــهر حف ای

ــهرداری  ــت و ش ــان اس ــارد توم ــات 1020 میلی ــن باغ ــک ای تمل
ــرده  ــک ورود ک ــرای تمل ــت ب ــد بضاع ــف در ح ــق مختل در مناط
ــاغ اشــراقی در  ــه ب ــوان ب ــن باغــات مــی ت ــه ای اســت کــه از جمل
منطقــه یــک، بــاغ افضــل و بــاغ رنجبــر در منطقــه2، بــاغ قلیــان 

ــه 5. ــری در منطق ــاغ جهانگی ــه 4 و ب در منطق
ــات  ــظ باغ ــه حف ــند ک ــاور برس ــن ب ــه ای ــتان ب ــد در اس بای
نیازمنــد عــزم عمومــی اســت و شــهرداری بــه تنهایــی 

نمی توانــد ایــن کار را انجــام دهــد.

بوســتان نجمــه نیــز یکــی دیگــر از مباحــث پــر حــرف 
و حدیــث در ســال هــای اخیــر بــوده اســت. در اخبــار گفتــه 
شــده کــه ایــن بوســتان بــه شــهرداری واگــذار شــده، چه 

برنامــه ای بــرای ایــن بوســتان در نظــر داریــد؟
ایــن بوســتان 2.5 هکتــاری 15 ســاله بــه شــهرداری واگــذار 
شــده اســت. احــداث شــهربازی محــدود، ســالن ورزشــی 
سرپوشــیده، زمیــن ورزشــی روبــاز و بوســتان بانــوان از مهمتریــن 
ــا  ــرای ایــن بوســتان اســت کــه ت طــرح هــای در دســت اقــدام ب
ــان ســال تکمیــل و اجرایــی مــی شــود. در حــال حاضــر هــم  پای

ــه و آب  ــورت گرفت ــکاری ص ــتان درخت ــی از بوس ــش های در بخ
ــت.  ــده اس ــدازی ش ــا و راه ان ــز احی ــای آن نی نماه

مهمتریــن محدودیــت و مشــکالت پیــش روی 
توســعه فضــای ســبز شــهر چیســت؟

ــوا،  ــای شــدید، خشــکی ه ــت آب، گرم ــود و کیفی ــر از کمب اگ
ــه  ــده ب ــر و بازدیدکنن ــردد زائ ــاد ت ــم زی ــدید و حج ــرمای ش س
ــم مشــکات  ــور بگیری ــش رو فاکت ــت هــای پی ــوان محدودی عن
ــا اســت.  ــت ه ــن محدودی ــی از مهمتری ــای اجرای ــا دســتگاه ه ب
بــه طــور مثــال شــرکت توزیــع بــرق بــرای رفــع خطــر ســیم هــا 
اقــدام بــه قطــع سرشــاخه هــای درختــان مــی کنــد و تــاج درخــت 
ــات  ــرای حی ــک مشــکل جــدی ب ــن خــود ی ــه ای ــد ک را برمیدارن
درختــان اســت. یکــی از راه هــا اســتفاده از کابــل نگهــدار اســت از 
همیــن رو از ســال گذشــته قطــع تــاج درختــان را ممنــوع کردیــم 
ــدار  ــل نگه ــا از کاب ــل ه ــع خطــر کاب ــرای رف ــد ب ــرق بای و اداره ب

ــد. ــتفاده کن اس

پیشــتر پیشــنهاد داده بودیــم تــا اســتان اعتبــاری بــرای تملــک ایــن 
ــرمایه های  ــن س ــهرداری ای ــک ش ــا کم ــا ب ــرد ت ــر بگی ــات در نظ باغ
ــات  ــن باغ ــک ای ــرای تمل ــاز ب ــورد نی ــار م ــود. اعتب ــظ ش ــهر حف ش
ــارد تومــان اســت و شــهرداری در مناطــق مختلــف در حــد  1020 میلی

ــت  ــرده اس ــک ورود ک ــرای تمل ــت ب بضاع
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امضای تفاهم نامه آموزشی سازمان پارک ها با 
سازمان فنی و حرفه ای

ــه  ــهرها، ب ــهروندی در اداره ش ــارکت ش ــزوم مش ــل ل ــه اص ــه ب ــا توج  ب
ــتی  ــبز و آش ــای س ــداری فض ــظ و نگه ــل حف ــی مث ــه های ــژه در زمین وی
شــهروندان بــا ایــن ریــه هــای حیاتــی مقولــه آمــوزش بــه شــکل ویــژه 
ــم  ــهرداری ق ــبز ش ــای س ــا و فض ــارک ه ــازمان پ ــتور کار س ای در دس
قــرار گرفتــه اســت. در همیــن راســتا طــی جلســه ای بــا حضــور مدیــران 
ــی  ــازمان فن ــران س ــهرداری و مدی ــبز ش ــای س ــا و فض ــازمان پارک ه س
ــن  ــن ای ــی بی ــکاری آموزش ــه هم ــم، تفاهم نام ــتان ق ــه ای اس و حرف

ــه  ــه ارائ ــن تفاهم نام ــاس ای ــه براس ــید ک ــا رس ــه امض ــازمان ب دو س
ــا مشــارکت ســازمان  آموزش هــای شــهروندی در حــوزه  فضــای ســبز ب
ــد  ــورت خواه ــم ص ــتان ق ــه ای در اس ــی و حرف ــازمان فن ــا و س پارک ه
ــی  ــارکت عموم ــب مش ــه جل ــم نام ــن تفاه ــداف ای ــه اه ــت. از جمل گرف
ــای  ــاء آگاهی ه ــهری، ارتق ــبز ش ــای س ــداری عرصه ه ــظ و نگه در حف
ــان  ــا گیاه ــنایی ب ــان، آش ــف درخت ــای مختل ــوص گونه ه ــی در خص عموم

ــت. ــی و... اس آپارتمان

شهرداری ها فرهنگ مشارکت، 
مدنیت و شهروندی را ترویج کنند

ها  شهرداری  که  این  بیان  با  کشور  وزیر 
و  ها  ظرفیت  شناخت  با  باید  ها  دهیاری  و 
و  اولویت  ترتیب  به  را  کارها  خود  توانایی 
اهمیت پیگیری و اجرا کنند، گفت: شهرداری 
را  شهروندی  و  مدنیت  مشارکت  فرهنگ  ها 

ترویج کنند.
وزارت  رسانی  اطاع  پایگاه  گزارش  به 
به  اشاره  با  فضلی  رحمانی  عبدالرضا  کشور، 
وظایف جاری  به  بیشتر شهرداران  نگاه  اینکه 
کان  با  باید  گفت:  است  عمرانی  نگاه  خود 
نگری، شهرداری ها بایست فرهنگ مشارکت، 

مدنیت و شهروندی را در جامعه ترویج کنند.
وی اساس کار شهرداری را خدمت به مردم 
و ایجاد زمینه برای مشارکت مردم در اجرای 
اظهارداشت:  و  دانست  مختلف  های  طرح 
فعالیت در شهرداری ها باید به گونه ای باشد 
قانونی،  های  ظرفیت  مالی،  منابع  تامین  که 
جذب سرمایه، امنیت و سود مناسب، مردم را 
به مشارکت در انجام امور و کمک به شهرداری 

ها ترغیب کند.

ترویج فرهنگ شهروندی با استفاده 
از آموزه های اسالم

الهی  گفت:دین  قم  شهردار  نژاد  سقائیان 
اسام درزمینه تک تک ابعادزندگی ماصحبت 
رابراساس  شهروندی  واگرفرهنگ  است  کرده 
نخواهیم  نکنیم،هرخوبی  رعایت  اسام  تعالیم 

داشت.
با  قم،  نژاد،شهردار  سقائیان  سیدمرتضی 
اظهار  شهروندی،  فرهنگ  اهمیت  به  اشاره 
ارتباط  کند،  پیدا  قوام  فرهنگ  این  اگر  کرد: 

شهروندان  بین  و  یکدیگر  با  شهروندان  بین 
و  می کند  پیدا  بهبود  مختلف  ارگان های  و 
پرداختن به فرهنگ شهروندی موجب به وجود 

آمدن یک شهر خوب خواهد شد.
شهردار قم ادامه داد: برخوردهای روزمره ما 
از در خانه تا محل کار دچار اشکال است، این 
رفتارهای اشتباه از برخورد با همسایگان شروع 
نمود  نیز  زباله ها  گذاشتن  زمینه  در  و  می شود 

پیدا می کند.

دکترسقائیان نژاد افزود: فرهنگ شهروندی 
ساختمان  جمله  از  ما  رفتارهای  تک  تک  در 
تاثیر  نیز صرفه جویی  سازی، نحوه مصرف و 
اقتصاد  که  زمانی  در  فرهنگ  این  و  دارد 

مقاومتی مطرح است، اهمیت زیادی دارد.
وی با اشاره به آموزه های اسام در زمینه 
فرهنگ شهروندی، اظهار کرد:دین الهی اسام 
در زمینه تک تک ابعاد زندگی ما صحبت کرده 
براساس  را  شهروندی  فرهنگ  اگر  و  است 

خوبی  شهر  نکنیم،  رعایت  اسام  تعالیم 
نخواهیم داشت.

خانواده  یک  در  اگر  داد:  ادامه  قم  شهردار 
خانه  نکنند،  رعایت  را  اصول  آن  اعضای 
اثر  فرزندان  روی  این  و  می شود  اشکال  دچار 

می گذارد.
سقائیان نژاد افزود: برای داشتن یک شهر 
خوب؛ باید تک تک شهروندان خود را شهروند 
بدانند و برای شهرشان دغدغه داشته باشند و 
قرار  بهترین جایگاه  در  بخواهند که شهرشان 

بگیرد.
به کارگیری  باید در  ادامه داد:  شهردار قم 
فرهنگ  آموزش  برای  جدید  روش های 
نسل  خصوص  به  شهروندان  به  شهروندی 

جوان گام برداریم 
برای  را  روز  ابزارهای  از  استفاده  وی 
و  دانست  ضروری  شهروندی  فرهنگ  ترویج 
این  از  استفاده  با  هنرمندان  کرد:  خاطرنشان 
زمینه  در  را  موثری  نقش  که  می توانند  ابزار 

ترویج فرهنگ شهروندی داشته باشد.

پاسخ به دغدغه شهروندان برای 
حفظ فضای سبز

امور  پیگیری  به  اشاره  با  جوادیان  پیام 
فضای  و  پارک ها  سازمان  حوزه  در  آموزشی 
نوین  روش های  حوزه  در  کرد:  اظهار  سبز، 
آبیاری، افزایش کیفیت کاشت و... آموزش های 
ویژه برای نیروهای کارشناسی سازمان داریم.

فضای  و  پارک ها  سازمان  مدیرعامل 
برای  آموزشی  اقدامات  به  قم  شهرداری  سبز 
افزود:  و  کرد  اشاره  سبز  فضای  کارگران 
دستورالعمل های ویژه ای به کارگران ارائه شده 
نوبت  در  و  پذیرد  انجام  درستی  به  آبیاری  تا 

برای داشتن یک شهر خوب؛ باید تک تک شهروندان خود را 
شهروند بدانند و برای شهرشان دغدغه داشته باشند و بخواهند 

که شهرشان در بهترین جایگاه قرار بگیرد.



5 نشریه آموزشی، علمی و خبری سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قم                               آبان ماه  1397- شماره پنجم

داریم  مشکاتی  حال  این  با  البته  باشد؛  شب 
نیاز داریم آموزش های الزم  که در این زمینه 

به کارگران ارائه شود.
جوادیان با اشاره به اهمیت ارائه آموزش های 
کرد:  خاطرنشان  شهروندان،  به  شهروندی 
به  که  آموزش هایی  عناوین  داریم  تاکید  ما 
و  باشد  کاربردی  می کنیم  ارائه  شهروندان 
فضا  حداقل  از  بتوانند  خانه دار  افراد  خصوصا 
سبز  فضای  تا  کنند  استفاده  خود  امکانات  و 

مناسبی در منزل داشته باشند.
وی با بیان اینکه در سال های اخیر دغدغه 
شهروندان نسبت به حفظ فضای سبز در شهر 
کرد:  تصریح  است،  داشته  افزایش چشم گیری 
توسعه چشم گیر عرصه های سبز در شهر مستلزم 
همکار  و  همیار  شهروندان  که  است  امر  این 

شهرداری برای نگهداری از عرصه ها باشند.

لزوم مشارکت شهروندان در 
نگهداری فضای سبز

احمد عطارنیا با اشاره به اقدامات چشم گیری 
گرفته  صورت  شهر  سبز  فضای  توسعه  در  که 
است، گفت: با حضور دکتر سقائیان نژاد در جایگاه 
اکثر  در  جدی  تحول  شاهد  قم  شهر  مدیریت 
بخش ها بوده ایم و همچنین در بخش فضای سبز 

این تحول بسیار زیاد برای مردم مشهود است.

استان  حرفه ای  و  فنی  آموزش  مدیرکل 
منابع  از  درست  استفاده  در  را  مدیریت  قم 
نوعی  آموزش  افزود:  و  کرد  خاصه  موجود 
مدیران  اکثر  و  هزینه  نه  است  سرمایه گذاری 
به این مساله اعتقاد ندارند و آموزش را هزینه  
که  دارد  مهم  خروجی  دو  آموزش  می دانند؛ 
یکی فرهنگ سازی و دیگری سرمایه گذاری در 

مسیر تحقق اهداف است.
زمینه  در  هرچه  اینکه  به  اشاره  با  وی 
آن  برابر  چندین  شود  سرمایه گذاری  آموزش 

داشت،  خواهد  خروجی  دیگر  بخش های  در 
اظهار کرد: نرخ بهره وری در کشورهای دیگر 
شرایط  که  حالی  در  است  ساعت   5 از  بیش 

کشور ما از این نظر مطلوب نیست.
استان  حرفه ای  و  فنی  آموزش  مدیرکل 
قم با بیان اینکه اگر مردم با مدیریت شهری 
مشارکت  سبز  فضای  نگهداری  و  حفظ  در 
شهری  مسئوالن  دوش  از  سنگینی  بار  کنند 
قطعا  کرد:  خاطرنشان  شد،  خواهد  برداشته 
جلب  برای  آموزش  از  می توان  زمینه  این  در 
مشارکت عمومی استفاده کرد و سازمان فنی 
بسیار  ظرفیت  بخش  این  در  نیز  حرفه ای  و 

باالیی را دارد. 

دستورالعمل های ویژه ای به کارگران ارائه شده تا آبیاری به درستی 
انجام پذیرد و در نوبت شب باشد؛ البته با این حال مشکالتی داریم 
که در این زمینه نیاز داریم آموزش های الزم به کارگران ارائه شود.

مجتبــی ســبحانی ثابــت بــه توســعه فضــای 
ســبز شــهری بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن نیازها 
و اولویــت هــا اشــاره کــرد و افــزود: احــداث و توســعه 
ــدارس،  ــبز در م ــای س ــعه فض ــد سبز،توس کمربن
اماکــن زیارتــی، ســاختمان هــای مراکــز علمــی، 
احــداث بــاغ گیــاه شناســی شــاخص تریــن 

ــت.  ــوده اس ــه ب ــورت گرفت ــای ص پروژه ه
ــش ســرانه فضــای ســبز و رســیدن  وی افزای
ــرار داد و  ــد ق ــورد تاکی ــتاندارد را م ــزان اس ــه می ب
ــتان  ــاد بوس ــات ایج ــه اقدام ــار هم ــت: در کن گف

بانــوان و تکمیــل آن در مناطــق 1، 2، 5، 6 و 7 و نیــز 
ــژه  ــا رویکــرد وی ــز ب ــام نی بوســتان شــهدای گمن
بــرای ســال جــاری در دســت اقــدام قــرار گرفــت، 
ــاح  ــبز اص ــای س ــعه فض ــار توس ــه در کن البت
ــاری تحــت  ــه آبی ــی ب ــاری از تانکــری و غرقاب آبی
ــه  ــورد توج ــته م ــال گذش ــره ای از س ــار و قط فش

ــه دارد.  ــز ادام ــال نی ــوده و امس ب
رئیــس کمیســیون خدمــات شــهری شــورای 
ــای  ــود فضاه ــه کمب ــان اینک ــا بی ــم ب ــهر ق ش
ــهر  ــدی در ش ــور ج ــه ط ــهری ب ــرح ش ــبز و مف س

ــادآور  ــت ی ــوس اس محس
شــد: در بودجــه ســال 
97 توســعه 10 بوســتان، 
بوســتان،   32 احــداث 

ــتان  ــازی 24 بوس ــز بهس ــتان و نی ــل ٨ بوس تکمی
لحــاظ شــده کــه بــا تکمیــل ایــن پــروژه هــا آمــار 
322 بوســتان بــرای شــهر قــم بــه ثبــت می رســد، 
عــاوه براینکــه 32 میلیــارد تومــان اعتبــار بــرای 
ــرای  ــق ب ــاک در مناط ــا ام ــی ی ــک اراض تمل
توســعه فضــای ســبز نیــز تصویــب شــده اســت.

ــود  ــه کمب ــاره ب ــا اش ــژاد ب ــی ن ــن مالک حس
فضاهــای تفریحــی در شــهر اظهــار کــرد: شــهر 
قــم از لحــاظ شــهربازی دچــار فقــر جــدی و ایــن 
ــت،  ــی اس ــهروندان قم ــق ش ــی در ح ــم لطف ک
شــهر بــازی یکــی از نیازهــای ضــروری شــهرها 
ــران  ــن رو جب ــت از همی ــنین اس ــه س ــرای هم ب
ــتور کار  ــژه در دس ــکل وی ــه ش ــود ب ــن کمب ای

ــرار دارد. ــهری ق ــت ش مدیری

رئیــس کمیســیون فرهنگــی شــورای 
شــهر از ایجــاد 25 زمین روباز ورزشــی در ســطح 
مناطــق هشــتگانه خبــر داد و ادامــه داد: بــه دلیل 
کمبودهــای موجــود شــهر از لحــاظ شــهربازی 
چنــد پــروژه تفریحــی از جملــه شــهربازی 
ــر، شــهربازی شــاهد، شــهربازی بوســتان  غدی
ــتور کار  ــی در دس ــازی معارف ــهر ب ــوی و ش عل

ــت. ــه اس ــرار گرفت ق

بــا  نــژاد  مالکــی 
بیــان اینکــه تــا پایــان 
ــژه  ــتان وی ــال 3 بوس امس
بانــوان در ســطح شــهر بــه 

ــرداری مــی رســد ادامــه داد: شــهرداری  بهــره ب
ــات  ــا امکان ــی ب ــتان های ــت بوس ــاش اس در ت
مناســب بــرای بانــوان شــهر احــداث و در اختیــار 

شــهروندان قــرار دهــد.

ــی  ــای عمران ــر پروژه ه ــارت ب ــرکل نظ مدی
ــهرداری  ــت: ش ــم گف ــهرداری ق ــاختمانی ش و س
ــازی  ــرای ایمن س ــان ب ــارد توم ــون 15 میلی تاکن

ــت. ــرده اس ــه ک ــهر هزین ــتان های ش بوس
عبــاس حلوائــی زاده بــا اشــاره بــه پــروژه ویــژه 
ایمن ســازی و استانداردســازی بوســتان های 
ــروژه  ــن پ ــوم ای ــاز س ــرد: ف ــار ک ــم اظه ــهر ق ش
ــوزه  ــت ح ــه درخواس ــه ب ــا توج ــده و ب ــل ش تکمی
ــا افزایــش ردیــف بودجــه فــاز  خدمــات شــهری ب

چهــارم آن آغــاز می شــود
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بــا پایــان فــاز چهــارم 
ــتان  ــر بوس ــتان ها، دیگ ــازی بوس ــروژه ایمن س پ
ــم  ــم نخواهی ــهر ق ــتاندارد در ش ــن و غیراس ناایم
داشــت، تصریــح کــرد: تاکنــون شــهرداری حــدود 
15 میلیــارد تومــان بــرای ایــن پــروژه هزینــه کرده 

اســت.
ــی  ــای عمران ــر پروژه ه ــارت ب ــرکل نظ مدی
و ســاختمانی شــهرداری قــم بــا بیــان اینکــه ایــن 

پــروژه شــامل بهســازی 
تابلوهــا، نوســازی پایه هــای 
ــس  ــن لوک ــنایی، تامی روش
روشــنایی  اســتاندارد 
پارک هــا و... بــوده اســت، 

گفــت: ایــن پــروژه تنهــا شــامل ایمن ســازی نبوده 
و تاش داشــتیم مشــکات روشــنایی بوســتان ها 
را رفــع کــرده و نقطــه تاریکــی در پارک هــا نداشــته 

باشــیم.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر قم:

احداث، توسعه و بهسازی 66 بوستان شهری در سال جاری

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر:

ایجاد 25 زمین روباز ورزشی در سطح مناطق هشتگانه

مدیرکل نظارت بر پروژه های عمرانی و ساختمانی شهرداری قم :

هزینه ١5 میلیارد تومانی شهرداری برای ایمن سازی بوستان های شهر

 شروع عملیات عمرانی 
 شهربازی بزرگ قم 

تا دو ماه آینده
محمدرضا معرفت  
ــر  ــه فق ــاره ب ــا اش ب
ــه  ــم در زمین ــهر ق ش
مراکــز تفریحــی و 
توریســتی، اظهــار 
داشــت: متأســفانه 
قــم بــه لحــاظ مــکان تفریحــی، رفاهــی، 
ــی  ــار کمبودهای ــتی دچ ــی و توریس اقامت
ــی  ــش خصوص ــا ورود بخ ــه ب ــت ک اس
امیدواریــم ایــن کاســتی ها مرتفــع شــود.

قائم مقــام شــهردار قــم در امــور 
اینکــه  بیــان  بــا  ســرمایه گذاری 
ــای تفریحــی  ــر از کانون ه بوســتان غدی
ــراز  ــت، اب ــم اس ــهر ق ــگری ش و گردش
ــم  ــزرگ ق ــهربازی ب ــی ش ــرد: طراح ک
در بوســتان غدیــر در حــال انجــام 
بــوده و بیــش از 60 درصــد ســاخت 
دســتگاه های بــازی ایــن شــهربازی 
ــا دو  ــده و ت ــرمایه گذار انجام ش ــط س توس
ــا محوطه ســازی  ــان ب ــده همزم ــاه آین م
توســط شــهرداری امــکان نصــب 
دســتگاه ها نیــز شــروع می شــود.

معرفــت بــا اشــاره بــه ســاخت 
مجتمــع گردشــگری در بوســتان غدیــر، 
ــه  ــن اختصاص یافت ــرد: زمی ــح ک تصری
ــود  ــع ب ــزار مترمرب ــروژه 10 ه ــن پ ــه ای ب
کــه 20 هــزار مترمربــع دیگــر بــه آن 
افــزوده شــد و ایــن مجتمــع بــا زیربنایــی 
ــات  ــا امکان ــی ب ــزار مترمربع ــدود 9 ه ح
ــا  ــه ت ــوده ک ــاخت ب ــال س ــب در ح مناس
پایــان ســال آینــده بــه بهره بــرداری 

. ســد می ر



منطقه -1 بوستان هاشمی 
مساحت: 75 هزار متر مربع

* فضاسازی های مناسب برای عکاسی 
ــودک،  ــازی ک ــایل ب ــهربازی، وس ــی: ش ــات تفریح امکان
ــز، زمیــن ورزشــی  ــاب پ ــوازم ورزشــی و تندرســتی، آالچیــق، کب ل

ــون ــال و بدمینت ــاز والیب روب
امکانات رفاهی: آالچیق، کباب پز

منطقه5 - بوستان نیایش 
مساحت:18هزار متر مربع

*   فضاسازی های مناسب برای عکاسی

امکانــات تفریحــی: وســایل بــازی 

کــودک، لــوازم ورزشــی و تندرســتی، زمیــن 

ــون ــال و بدمینت ــاز والیب ــی روب ورزش

امکانات رفاهی: آالچیق، کباب پز

منطقه -2 بوستان صبا 
مساحت:11 هزار متر مربع

* فضاسازی های مناسب برای عکاسی 
امکانــات تفریحــی: وســایل بــازی کــودک، لــوازم ورزشــی 

ــال و بدمینتــون ــاز والیب و تندرســتی، زمیــن ورزشــی روب
امکانات رفاهی: آالچیق، کباب پز

منطقه-3 بوستان بنیادی
مساحت:75 هزار متر مربع

* فضاسازی های مناسب برای عکاسی 
امکانات تفریحی: سورتمه، شهربازی 
و زمین اسکیت، وسایل بازی کودک، لوازم 

ورزشی و تندرستی، آالچیق، کباب پز، زمین 
ورزشی روباز والیبال و بدمینتون

امکانات رفاهی:  
 آالچیق، کباب پز

منطقه-4 بوستان علوی
مساحت: 500هزار متر مربع

* فضاسازی های مناسب برای عکاسی 
امکانات تفریحی: سورتمه، شهربازی 
و زمین اسکیت، وسایل بازی کودک، لوازم 

ورزشی و تندرستی، آالچیق، کباب پز، زمین 
ورزشی روباز والیبال و بدمینتون

امکانات رفاهی:  
آالچیــق، کبــاب پــز ، فروشــگاه، پارکینــگ، 

ــه نمازخان

پاتوق های 
شـــبانه

ــای  ــع ه ــتان جم ــر بوس ــیه معاب ــا در حاش ــا ی ــق ه ــای آالچی ــای ج ج
ــم  ــال ه ــا دنب ــه ه ــتند، بچ ــغول کاری هس ــدام مش ــر ک ــی ه خانوادگ
ــاال  ــره ب ــی از سرس ــد و گاه ــی کنن ــازی م ــاب ب ــی ت ــد، گاه ــی دون م
ــا  ــش بزرگتره ــم و بی ــم ک ــی ه ــتی و ورزش ــایل تندرس ــد. وس ــی رون م
را ســرگرم کــرده اســت. برخــی در حــال آمــاده ســازی بســاط 
ــان  ــا هیج ــوان ب ــد ج ــر چن ــه ای دیگ ــتند و در گوش ــاب هس جوجه کب
ــی  ــای قم ــواده ه ــه خان ــود ک ــا ب ــدت ه ــد. م ــی کنن ــازی م ــال ب والیب
ــهربازی  ــه ش ــد ن ــی گفتن ــتند. م ــی نداش ــرای خوش ــه ای ب ــر بهان دیگ



منطقه6 - بوستان نبوت
مساحت: 81 هزار متر مربع

* فضاسازی های مناسب برای عکاسی 
امکانات تفریحی: ســورتمه، شهربازی و زمین اسکیت، وسایل 

بازی کودک، لوازم ورزشــی و تندرستی، آالچیق، کباب پز، زمین 
ورزشی روباز والیبال و بدمینتون

امکانات رفاهی:  آالچیق، کباب پز ، فروشگاه

منطقه7 - بوستان آخوندی 
مساحت: 21هزار متر مربع

* فضاسازی های مناسب برای عکاسی 
امکانات تفریحی: وسایل بازی کودک، لوازم ورزشی و 

تندرســتی، زمین ورزشی روباز والیبال و بدمینتون
امکانات رفاهی:  آالچیق، کباب پز، نمازخانه، پارکینگ

منطقه-4 بوستان علوی
مساحت: 500هزار متر مربع

* فضاسازی های مناسب برای عکاسی 
امکانات تفریحی: سورتمه، شهربازی 
و زمین اسکیت، وسایل بازی کودک، لوازم 

ورزشی و تندرستی، آالچیق، کباب پز، زمین 
ورزشی روباز والیبال و بدمینتون

امکانات رفاهی:  
آالچیــق، کبــاب پــز ، فروشــگاه، پارکینــگ، 

ــه نمازخان

منطقه8 - بوستان شهروند
مساحت: 24 هزار متر مربع 

* فضاسازی های مناسب برای عکاسی 
امکانات تفریحی: وسایل بازی کودک، 
لوازم ورزشی و تندرستی، زمین ورزشی روباز 

والیبال و بدمینتون
امکانــات رفاهــی:  آالچیــق، کبــاب پــز، 

پارکینــگ، نمازخانــه

ــای  ــع ه ــتان جم ــر بوس ــیه معاب ــا در حاش ــا ی ــق ه ــای آالچی ــای ج ج
ــم  ــال ه ــا دنب ــه ه ــتند، بچ ــغول کاری هس ــدام مش ــر ک ــی ه خانوادگ
ــاال  ــره ب ــی از سرس ــد و گاه ــی کنن ــازی م ــاب ب ــی ت ــد، گاه ــی دون م
ــا  ــش بزرگتره ــم و بی ــم ک ــی ه ــتی و ورزش ــایل تندرس ــد. وس ــی رون م
را ســرگرم کــرده اســت. برخــی در حــال آمــاده ســازی بســاط 
ــان  ــا هیج ــوان ب ــد ج ــر چن ــه ای دیگ ــتند و در گوش ــاب هس جوجه کب
ــی  ــای قم ــواده ه ــه خان ــود ک ــا ب ــدت ه ــد. م ــی کنن ــازی م ــال ب والیب
ــهربازی  ــه ش ــد ن ــی گفتن ــتند. م ــی نداش ــرای خوش ــه ای ب ــر بهان دیگ

داریــم و نــه بوســتان هایــی کــه بــا خیــال راحــت از امنیتــش ســاعاتی 
ــا بوســتان هــا  ــر ام ــواده دور هــم باشــیم. در ســال هــای اخی ــا خان را ب
رنــگ و نمــای دیگــری بــه خــود گرفــت. کمتــر شــهروندی اســت کــه 
از روشــنایی و ایمنــی پــارک هــا و بوســتان هــا ناراضــی باشــد، وســایل 
بــازی هــم بــه روز ایمــن ســازی و نوســازی مــی شــوند و همــه ایــن هــا 
ــی  ــهروندان قم ــا ش ــه تنه ــا ن ــده ت ــبب ش ــات س ــز امکان ــار تجهی در کن
کــه بســیاری از مســافران هــم فــارغ از هزینــه هــای اســکان در هتل هــا 

ــند.  ــاد باش ــد و ش ــادر بزنن ــز چ ــای مجه ــتان ه ــاعاتی را در بوس س



8
نشریه آموزشی، علمی و خبری سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قم                                آبان ماه  1397- شماره پنجم

ــبز  ــوان س ــد. ج ــی ده ــان م ــاعت  را نش ــا، س ــه ه عقرب
پــوش در حاشــیه اتوبــان زیــر آفتــاب در انتظــار نشســته تــا 
ــد. گاه و  ــروع کنن ــود را ش ــند و کار خ ــش از راه برس همکاران
ــگاه  ــا را ن ــور خودروه ــت عب ــپ و راس ــه چ ــگاه ب ــا ن ــگاه ب بی
مــی کنــد. بچــه هایــی کــه صــورت خــود را بــه شیشــه خــودرو 
چســبانده انــد و بــا هیجــان بیــرون را نــگاه مــی کننــد. بعضــی 
ــیم را  ــا نس ــد ت ــیده ان ــن کش ــه را پایی ــم شیش ــا ه ــده ه رانن
لمــس کننــد. همــه چیــز عــادی اســت کــه ناگهــان صدایــی 
مهیــب او را از جــا پرانــد. در یــک لحظــه دود و خــاک اتوبــان را 
ــد: اصــال نفهمیــدم چــه شــد، در یــک  فــرا گرفــت. مــی گوی
لحظــه اتفــاق افتــاد. پرایــد از مقابــل عبــور کــرد و ناگهــان...

علــی جایمنــد جــوان 32 ســاله ای کــه چهره ســبزه اش نشــان 
مــی دهــد خوزســتانی اســت، ســه ســالی مــی شــود کــه کارگــر 
ــی از او  ــده اســت. وقت ــه ش ــه س ــهرداری منطق ــبز ش فضــای س
مــی خواهــم کــه حادثــه آن روز را مــرور کنــد، بــا خجالــت و کــم 
رویــی مــی گویــد کاری نکــردم، هــر کســی غیــر از مــن هــم بــود 
همینــکار را مــی کــرد. بــا اصــرار مــی گویــد: منتظــر همکارانــم 
ــرد نمی دانســتم  ــه چــپ ک ــد ک ــم ســر کار، پرای ــه بروی ــودم ک ب

ــط  ــدم وس ــه دوی ــد لحظ ــر از چن ــم. در کمت ــه کن چ
اتوبــان و مانــع حرکــت خودروهــا شــدم. آن هــا 
نمــی دانســتند کمــی جلوتــر تصــادف شــده، اگــر بــا 
ــد  ــه حرکــت خــود ادامــه مــی دادن همــان ســرعت ب
خــدا مــی دانــد چــه اتفــاق تلخــی رقــم مــی خــورد. 
او ادامــه مــی دهــد: حــدود 10 دقیقــه بعــد از 
حادثــه تقریبــا ترافیــک ســنگینی شــد کــه مطمئــن 
شــدم دیگــر خودروهــا حرکــت نمــی کننــد بــه ســراغ 
پرایــد چــپ کــرده رفتــم و سرنشــینان را پیــاده کــردم. 
راننــده کــه مــرد جوانــی بــود تقریبــا مشــکل حــادی 
نداشــت، سرنشــین کنــار راننــده کــه همســرش بــود 
امــا حــال و روز خوشــی نداشــت. وقتــی آن هــا را پیــاده 

ــوده اســت.  ــی عقــب هــم یــک کــودک ب کــردم دیــدم صندل
ــه ســه شــهرداری خاطــره  ــن کارگــر فضــای ســبز منطق ای
ــختی  ــه س ــه ب ــی رود ک ــادش نم ــرده، ی ــوش نک آن روز را فرام
نیروهــای امــدادی توانســتند بــا وجــود ترافیــک ســنگین ایجــاد 
ــن  ــه مصدومی ــان را ب ــی )ع( خودش ــام عل ــان ام ــده در اتوب ش
برســانند. علــی جایمنــد یــک فرزنــد 6 ســاله دارد و شــاید همیــن 
ــرد.  ــت بگی ــف دس ــش را ک ــا جان ــد ت ــبب ش ــه س ــس پدران ح

ــه  ــی ک ــروی انتظام ــور نی ــا مام ــت ام ــی دانس ــودش نم خ
ــا  ــان ه ــر زب ــر س ــام او را ب ــد ن ــی را دی ــداکاری عل ــن ف ای
ــود و  ــش نب ــر ســاده ای بی ــک کارگ ــه ی انداخــت، جوانکــی ک
ــود آن روز  ــواده اش ب ــرای خان ــال ب ــال روزی ح آن روز دنب
ــنت  ــن س ــات داد، و ای ــر را نج ــد نف ــان چن ــت ج بی چشمداش
الهــی اســت کــه خــدا بــه هــر آنکــس کــه بخواهــد بــه رســم 

ــد.  ــی ده ــزت م ــاء، ع ــن تش ــز م و تع

کار مثال زدنی کارگر فضای سبز منطقه 3؛

روزی که ماجرای
 "ریزعلی فداکار"  تکرار شد

علــی حاتمی فــرد بــا بیــان اینکــه امســال 10 هــزار مترمربــع توســعه 
ــد  ــرد: تعه ــار ک ــتور کار اســت، اظه ــه در دس ــتان های منطق ــبز و بوس فضــای س

ــیم. ــته باش ــعه داش ــز توس ــر نی ــع دیگ ــزار مترمرب ــم 10 ه داری
ــه 6 وجــود دارد  ــان اینکــه 43 بوســتان در منطق ــا بی ــم ب ــه 6 ق شــهردار منطق
ــح کــرد: ســرانه فضــای ســبز  ــم، تصری ــه ســاخت داری ــز در مرحل و 4 بوســتان نی
ــه،  ــبز منطق ــه س ــرانه کل عرص ــوده و س ــع ب ــه 1.٨ مترمرب ــده منطق ــز ش تجهی
ــود دارد. ــه 6 وج ــبز در منطق ــع عرصــه س ــزار مترمرب ــع اســت، 43 ه ــج مترمرب پن

ــام  ــه 6 انج ــازی در منطق ــر باغچه س ــته 15 کیلومت ــال گذش ــه س ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــرد ب حاتمی ف
ــون ــم و تاکن ــام دهی ــازی انج ــر باغچه س ــزار مت ــم 9 ه ــه داری ــال برنام ــت: امس ــت، گف ــده اس  ش

 هزار و 300 متر باغچه سازی انجام شده است.
ــه درخــت در منطقــه 6 کاشــته شــود،  ــد 25 هــزار اصل ــز بای ــان ســال نی ــا پای ــان اینکــه ت ــا بی وی ب
خاطرنشــان کــرد: 4 هــزار و 200 اصلــه درخــت از ابتــدای ســال در منطقــه کاشــته شــده اســت و اعتبــار 

فضــای ســبز منطقــه نیــز 45 میلیــارد ریــال بــدون احتســاب تملــکات اســت.
ــه 6 جمــع آوری می شــود کــه  ــه در روز در منطق ــن زبال ــم اظهــار کــرد: 11٨ ت ــه 6 ق شــهردار منطق

ــه از مبــدا در ایــن منطقــه 3 درصــد اســت. میــزان تفکیــک زبال

ــال  ــم، در س ــه ٨ ق ــروژه  منطق ــرداری 25 پ ــه بهره ب ــاره ب ــا اش   ابوالفضــل مســتقیمی ب
جــاری گفــت: ایــن 25 پــروژه بــا اعتبــار 26 میلیــارد تومــان افتتــاح 
ــتان  ــپ بوس ــداث کم ــاب، اح ــتان انق ــداث بوس ــه اح ــود ک می ش
غدیــر، احــداث بوســتان دهاویــه، احــداث لکه هــای ســبز 
ــرت و  ــتقال، بصی ــای اس ــار خیابان ه ــداث انه ــر، اح ــکن مه مس
موتلفــه، جدول گــذاری در خیابان هــای 22 بهمــن و شــهروند و 

ــت. ــا اس ــن پروژه ه ــه ای ــه از جمل ــی منطق ــاح هندس اص
وی ادامــه داد: مطالبــات بیشــتر شــهروندان شــهر توســعه 
ــش  ــه ٨ بی ــبز در منطق ــای س ــرانه فض ــبختانه س ــه خوش ــت ک ــهری اس ــبز ش ــای س فض
از 20 متــر اســت و بهتریــن ســرانه فضــای ســبز را در میــان دیگــر مناطــق اســتان داریــم؛ 
ــا  ــداث ت ــر اح ــای مســکن مه ــر در محله ه ــتان دیگ ــه 5 بوس ــم ک ــن در نظــر داری همچنی

ــم. ــداث کنی ــه اح ــن منطق ــال در ای ــان س پای
شــهردار منطقــه ٨ قــم ضمــن تشــکر از حمایت هــای شــهرداری و شــورای اســامی 
شــهر قــم، گفــت: مــا بــا همراهــی و همــکاری شــهروندان در ســال 1396 و 1397 از نظــر 
پاســخگویی بــه اربــاب رجــوع رتبــه اول را در میــان مناطــق هشــتگانه شــهرداری کســب 
ــب  ــه اول را کس ــه ٨ رتب ــز منطق ــدا نی ــه در مب ــک زبال ــئله تفکی ــن در مس کردیم؛ همچنی

کــرده اســت و امیدواریــم کــه ایــن کار ادامــه پیــدا کنــد.

سرانه فضای سبز در منطقه ۸ بیش از ۲۰ متر است  ۲5 هزار اصله درخت
 تا پایان سال باید در منطقه 6 کاشته شود

بهســازی و بازپیرایی فاز یک بوستان شهید رجایی
مجید متین فر از بهسازی و بازپیرایی بوستان شهید رجایی خبر داد.

شــهردار منطقــه هفــت بیــان کــرد: بوســتان شــهید رجایــی واقــع در بلــوار 
امــام موســی صــدر، تحــت عملیــات بازپیرایــی و بهســازی قــرار گرفتــه و  اعتبار 
در نظــر گرفتــه شــده بــرای فــاز اول آن بالــغ بــر 2,5 میلیــارد ریــال مــی باشــد.

مجیــد متیــن فــر اظهــار داشــت : ایــن پــروژه از اواســط مهرمــاه آغــاز شــده و 
پیــش بینــی مــی شــود تــا پایــان آذرمــاه بــه اتمــام برســد .

ــان  ــر نش ــوان و خاط ــع عن ــزار مترمرب ــر 10ه ــغ ب ــتان را  بال ــه بوس ــاحت کل محوط وی مس
ــه  ــرار گرفت ــی ق ــات عمران ــت عملی ــتان تح ــع از بوس ــزار مترمرب ــدود 4ه ــاز اول ح ــرد: در ف ک

اســت کــه از جملــه آن احــداث ســنگ فــرش و پیــاده رو ســازی داخــل بوســتان و جدولگــذاری 
ــد. ــی باش ــنگی م س

شــهردار منطقــه هفــت اذعــان کــرد: در ایــن پــروژه؛ افزایــش ســطح فضای ســبز، احــداث ایســتگاه 
ــد و  شــارژ تلفــن همــراه، احــداث فاورباکــس و محــل نشــیمن،احداث نیمکــت هــای پارکــی جدی

کاشــت و بازکاشــت گل هــا و گونــه هــای مقــاوم گیاهــی در دســتور کار اســت.
ــه حــرم مطهــر  ــن بوســتان ب ــدان دور ای ــه چن ــه ن ــه فاصل ــا توجــه ب ــزود: ب ــان اف ــر در پای ــن ف  متی
حضــرت فاطمــه معصومــه)س(،  ایــن عملیــات عمرانــی بــا هــدف زیباســازی و بهســازی بوســتان و در 

نهایــت خدمــت رســانی بهتــر بــه زائریــن و  مجاوریــن حــرم مطهــر صــورت مــی پذیــرد.



مقدمه: 
ــهر  ــای ش ــان ه ــه و خیاب ــن کوچ ــا در همی باره
ــه  ــی ک ــور درختان ــف و رنج ــن نحی ــم ت دیدی
مــورد بــی مهــری شــهروندان قــرار گرفتــه اند. 
ــه در  ــاد زبال ــا ســازی پســماند و حجــم زی از ره
باغچــه هــای حاشــیه معابــر، نوشــتن یــادگاری 
بــر تنــه درختــان، قطــع شــاخ و بــرگ درختانــی 
ــد و  ــده ان ــذران ش ــر رهگ ــر س ــایه ای ب ــه س ک
یــا حتی قطــع کامــل درختــان بــرای بازگشــایی 
ــا  ــب و کار ی ــل کس ــل درب مح ــگ مقاب پارکین
اماکن شــخصی. ایــن رفتــار شــهروندان اگرچه 
ــت  ــدان دور اهمی ــه چن ــته ای ن ــاید در گذش ش
زیــادی نداشــت امــا امــروزه کــه نفــس 
شــهرها بــه دنبــال توســعه بــه شــماره افتــاده 
حتــی جــان نهــال هــای کوچــک هــم ارزشــمند 
اســت. هــر درخــت خــود ریــه ای بــرای تنفــس 

ــت.  ــهر اس ش
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ــزون جمعیــت  ــل افزایــش روزاف ــه دلی در ســال های گذشــته، ب
و گســترش شهرنشــینی، فضاهــای شــهری و فضاهــای ســبز، بــه 
ویــژه اراضــی جنگلــی، زراعــی و باغــی اطــراف شــهرها بــه شــدت 
در معــرض تخریــب و تغییــر کاربــری قــرار گرفتــه اســت. بنابرایــن 
ــای  ــه فضاه ــا ب ــل آنه ــری از تبدی ــا و جلوگی ــن فضاه ــت از ای صیان
مســکونی یــا تاسیســات صنعتــی، در کنــار حفــظ تــوان اکولوژیکــی 
ــه فضاهــای ســبز  ــه احتیــاج شــهرها ب ــا توجــه ب و تولیــدی آنهــا، ب
ضــروری اســت. بــه همیــن دلیــل، قانونگــذارن در سرتاســر جهــان 
بــرای حمایــت و حفاظــت از ایــن فضاهــا و در مســیر توســعه پایــدار، 
دســت بــه تدویــن و توســعه قواعــد و قوانینــی زده انــد تــا از تخریــب 
ــر  ــد. ب ــری کنن ــر جلوگی ــرمایه های تجدیدناپذی ــن س ــه ای بی روی
اســاس اصــل 50 قانــون اساســی جمهوری اســامی ایــران، حفاظت 
از محیــط زیســت کــه نســل کنونــی و آینــده بایــد حیــات اجتماعــی 
رو به رشــدی در آن داشــته باشــند، یــک »وظیفــه عمومــی« تلقــی 
شــده اســت. یکــی از مهمتریــن رویکردهــای حفاظــت از فضاهــای 
ســبز شــهری و مشــخصا حفــظ درختــان تنظیــم و تصویــب قوانینی 
اســت کــه قابلیــت اجرایــی و ضمانــت اجرایــی نیــز دارد. یکــی از ایــن 
مــوارد معــروف اســت بــه "قانــون حفــظ و گســترش فضــای ســبز در 

شــهرها". 
در چهارمیــن شــماره نــارون یــک مــاده و دو تبصــره ایــن قانــون 

ارائــه شــد و در ادامــه ســه مــاده بــه همــراه تبصــره هــای آن مــی آیــد.
قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها چیست؟

مــاده2 - شــهرداری هــا در محــدوه قانونــی و حریــم شــهر ها 
مکلفنــد  ظــرف مــدت یکســال شناســنامه ای شــامل تعــداد و 
نــوع و محیــط و ســن تقریبــی درختــان محلهــای مشــمول ایــن 
قانــون را تنظیــم کننــد و ایــن شناســنامه هــر پنــج ســال یکبــار 

قابــل تجدیــد و ســند اجــرای ایــن قانــون مــی باشــد .
تبصــره1- شــهرداری هــا مکلفنــد درختــان معابــر، میادین، 
ــخصات آن  ــم مش ــس از تنظی ــا را پ ــارک ه ــا و پ ــراه ه بزرگ

پالک کوبــی کننــد.
ــورد  ــب م ــر حس ــا ب ــهرداری ه ــوران ش ــاده 3-مأم م
می تواننــد بــرای تنظیــم یــا تطبیــق بــرگ شناســایی درختــان 
بــا در دســت داشــتن معرفــی نامــه ونمایندگــی دادســتانی وارد 

ــوند. ــون بش ــن قان ــمول ای ــای مش ــل ه مح
ــه  ــم از اینک ــون اع ــن قان ــرای ای ــخ اج ــاده 4 -از تاری م
شناســنامه موضــوع مــاده 2 تنظیــم و ابــالغ شــده باشــد یــا نــه، 
قطــع درختــان مشــمول قانــون ممنــوع اســت مگــر بــا تحصیل 

ــوط. ــط مرب ــررات و ضواب ــق مق ــهرداری طب ــازه از ش اج
تبصــره 1- تفکیــک اراضــی مشــجر وباغــات فقــط بر اســاس 
ضوابــط مــاده1 ایــن قانــون و بــا رعایــت مقــررات ســایر مقــررات 

ــت  ــاز اس ــادره مج ــناد ص ــاغ در اس ــوان ب ــازی و درج عن شهرس
ولــی قطــع درخــت در هرمحــل و بــا هــر مســاحت بــدون کســب 

اجــازه وفــق مقــررات ایــن قانــون ممنــوع اســت.
ــاس  ــر اس ــه ب ــاختمانی ک ــای س ــه ه ــره 2- در پروان  تبص
ــا  ــهرداری ه ــرف ش ــا از ط ــهر ه ــا هادی ش ــع و ی ــرح جام ط
ــد  ــاختمان بای ــر س ــه در اث ــی ک ــداد درخت ــود تع ــادر می  ش ص
قطــع شــود تعییــن و قیــد خواهــد شــد، در صورتــی کــه پــس 
ــدرج در  ــدت من ــرف م ــت ظ ــع درخ ــه و قط ــت پروان از دریاف
پروانــه بــدون عــذر موجــه اقــدام بــه ســاختمان نشــود مرتکب 
ــد. ــد ش ــون خواه ــن قان ــرر در ای ــای مق ــازات ه ــمول مج مش

تبصــره 3- مالکیــن باغــات و محــل هایــی کــه بــه صــورت 
ــه ازای درختهایــی کــه اجــازه  ــاغ شــناخته شــوند مکلفنــد ب ب
قطــع آنــان از طــرف شــهرداری صــادر مــی شــود بــه تعــداد  دو 
برابــر محیــط بــن درختــان قطــع شــده در همــان محــل یــا هــر 
محلــی کــه شــهرداری تعییــن خواهــد کــرد درخــت بــا محیــط 
بــن حداقــل 10 ســانتیمتر بــر طبــق ضوابــط و دســتورالعمل های 

موجــود در فصــل مناســب غــرس نماینــد.
ــر،  ــان معاب ــاری از درخت ــت و آبی ــت و حفاظ ــره 4- کاش تبص
ــف  ــم وظای ــی از اه ــای عموم ــارک ه ــا و پ ــراه ه ــن، بزرگ میادی

ــد. ــی باش ــا م ــهرداری ه ش

پیــش ثبــت نــام دوره آموزشــی شــهروندی پــرورش گل و گیــاه و فضــای ســبز از امــروز 
آغــاز شــده و تــا 10 آبــان مــاه ادامــه دارد.

مســئول امــور تحقیقــات آمــوزش و ترویــج ســازمان پارک هــا و فضــای ســبز 
شــهرداری قــم بــا اشــاره بــه اهمیــت جــذب مشــارکت شــهروندان در حفــظ و نگهــداری از 
فضــای ســبز گفــت: دومیــن دوره آمــوزش شــهروندی پــرورش گل و گیــاه و فضــای ســبز 

ــه خواهــد داشــت. ــاه ادام ــان م ــا 10 آب ــاز شــده و ت ــز آغ ــا فصــل پایی ــان ب هم زم
ریحانــه مهــدوی صفــت افــزود: بــا توجــه بــه امضــاء تفاهــم نامــه آموزشــی بــا اداره کل 
فنــی و حرفــه ای اســتان قــم پــس از پایــان دوره و کســب نمــرات الزم، مــدرک رســمی از 

ســوی ســازمان آموزشــی فنــی و حرفــه ای اســتان بــه داوطلبــان اعطــاء خواهــد شــد.
وی ادامــه داد:  در ایــن دوره  هــا عــاوه بــر عناویــن ذکرشــده  بــه موضوعــات فرهنــگ 
شــهروندی نیــز پرداختــه می شــود و هــدف از برگــزاری ایــن دوره هــا عــاوه بــر آمــوزش 
ــارکت  ــطح مش ــش س ــبز، افزای ــای س ــترش فض ــاه و گس ــرورش گل و گی ــداری و پ نگه
ــن  ــه در ای ــهروندانی ک ــا  ش ــود ت ــد ب ــهروندی خواه ــگ ش ــعه فرهن ــهروندان و توس ش
ــن ســازمان در نگهــداری و  ــده و ســفیر ای ــوان نماین ــد به عن ــدا می کنن دوره هــا حضــور پی

ــد. توســعه فضــای ســبز مشــارکت کنن
ــام خــود را از طریــق مراجعــه  ــه ذکــر اســت شــهروندان می تواننــد پیــش ثبت ن الزم ب
ــال  ــق ارس ــا از طری ــانی www.qomparks.ir  و ی ــه نش ــازمان ب ــایت س ــه وب س ب

ــد. ــه ســامانه 30001397 انجــام دهن کلمــه "آمــوزش" ب

ــاری  ــال ج ــازمان در س ــای کاری س ــت ه ــه اولوی ــاره ب ــا اش ــا ب ــل مهدی نی ابوالفض
گفــت: بهســازی فضــای ســبز موجــود و افزایــش درختــکاری یکــی از اولویت هــای مهــم 
در برنامــه ســال جــاری ســازمان بــوده و در اولیــن قــدم از ایــن طــرح، عملیــات بازطراحــی  و 

اصــاح الگــوی کاشــت تقاطــع خرمشــهر در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت.
وی الگــوی کاشــت تقاطــع خرمشــهر را متفــاوت اعــام کــرد و ادامــه داد: بــا رویکــرد 
ــی و  ــای درخت ــش گونه ه ــاح و افزای ــهر اص ــع خرمش ــت تقاط ــوی کاش ــد الگ جدی

ــرار دارد. ــتور کار ق ــن کاری در دس ــه چم ــش عرص ــه ای و کاه درختچ
معــاون فنــی و نظــارت ســازمان پارک هــا و فضــای ســبز از پایــان طراحــی پــروژه تقاطــع خرمشــهر خبــر داد 
و تأکیــد کــرد: توانســته ایم هم زمــان در کنــار پــروژه تقاطــع خرمشــهر، پــروژه  توســعه و بهســازی درختــکاری 

حاشــیه جــاده اراک را در چنــد بخــش آغــاز کنیــم.
وی علــت توســعه درختــکاری و بهســازی فضــای ســبز ورودی شــهر قــم از ســمت جــاده اراک را تشــریح کــرد 
و افــزود: مهم تریــن علــت توســعه فضــای ســبز پیرامونــی شــهر و توســعه کمربنــد ســبز از ســمت جــاده اراک، 

عــاوه برافزایــش ســرانه فضــای ســبز شــهر، کنتــرل گردوغبــار  در جهــت بادهــای غالــب شــهر قــم اســت
ــه همــراه توســعه شــبکه آب و طراحــی  سیســتم  ــروژه درختــکاری حاشــیه جــاده اراک ب وی اعــام کــرد: پ

ــت. ــکار اس ــاب پیمان ــه انتخ ــه و در مرحل ــناد آن تهی ــه و اس ــه کاری قرارگرفت ــار در برنام ــاری تحت فش آبی
 مهــدی نیــا در پایــان بــا ابــراز امیــدواری و تأکیــد بــرای توســعه ایــن طــرح در مناطــق دیگــر افــزود: تــاش 
ــکان  ــاری ام ــان آبی ــره وری و راندم ــش به ــار و افزای ــاری تحت فش ــعه سیســتم های آبی ــا توس ــرد ب ــم ک خواهی

ــم. ــکاری در عرصــه هــای وســیعتری را فراهــم نمایی درخت

آغاز عملیات توسعه درختکاری و بهسازی فضای سبز مبادی ورودی شهر قم آغاز ثبت نام دومین دوره آموزشی
 شهروندی پرورش گل و گیاه و فضای سبز 

درختان هم حق زندگی دارند
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ــه  ــاره ب ــا اش ــاری ب ــد مخت ــی محم عل
لغــو مصوبــه بــرج بــاغ هــا در شــورای شــهر، 
اظهــار کــرد: شــهرداری تهــران درحــال تهیه 
الیحــه ای اســت تــا بــاغ داران در عــوض فکر 
ــاز و  ــاخت و س ــی از س ــود ناش ــه س ــردن ب ک
قطــع و خشــکاندن درختــان، بــا مشــوق 
ــاغ  ــازگار، ب ــای س ــری ه ــرای کارب ــی ب های

ــد. ــظ کنن ــود را حف خ
ــه مشــکات زیرســاختی  ــا اشــاره ب وی ب
مالــکان باغــات از قبیــل خشــک شــدن 
ــک  ــوات، از کم ــب قن ــای آب و تخری ــاه ه چ
ــر داد و  ــه خب ــن زمین ــران در ای ــهرداری ته ش
گفــت: درمــورد آبیــاری و به زارعــی ایــن 
ــی انجــام مــی شــود  باغ هــا، کارشناســی های
تــا از خشــک شــدن درختــان جلوگیــری 

شــود.
ســازمان  مدیرعامــل  گفتــه  بــه 
بوســتان ها و فضــای ســبز شــهرداری تهــران 
ــدادی  ــگاه ام ــه پای ــنامه و تهی ــل شناس تکمی
باغــات و اراضــی مشــجر شــهر تهــران بــرای 
امــکان پیشــبرد صیانــت از باغــات در دســتور 
ــه  ــه ک ــرار گرفت ــتان ها ق ــازمان بوس کار س
ضمــن شناســایی تمــام اراضــی مشــجر 
شــهر تهــران، بــرای هــر یــک از آن هــا 
شناســنامه شهرســازی مشــتمل بــر وضعیــت 
ــنامه  ــی و شناس ــرح تفضیل ــود آن در ط موج
ــان،  ــداد درخت ــر تع ــتمل ب ــی؛ مش اکولوژیک
ــه  ــه، محیــط، ســن هــر یــک از گون ــوع گون ن

ــود. ــی ش ــر م ــاری ذک ــت آبی ــا و وضعی ه

ســازمان پــارک هــا و فضــای ســبز 
شــهرداری مشــهد نهمیــن جشــنواره فصلــی 
گل و گیــاه را از ٨ الــی 15  تیــر مــاه بــا کیفیــت و 
ــت ) درب  ــتان مل ــب را در بوس ــت مناس قیم
ــاندیز(  ــان )ش ــده گل ایرانی ــت ( و دهک امام

ــرد. ــزار ک برگ

فــروغ مرتضایي نــژاد مدیــر عامــل 
ســبز  فضــاي  و  پارک هــا  ســازمان 
شــهرداري اصفهــان بــا بیــان اینکه   تابســتان 
ســال جاري همــه روزه نماینــده ســازمان 
شــهرداري  ســبز  فضــاي  و  پارک هــا 
ــهرداري  ــات 137 ش ــان در اداره ارتباط اصفه
اصفهــان حضــور داشــت تــا شــنونده 
پیشــنهادات شــهروندان و ارایــه مشــاوره 
بــه آنهــا باشــد اظهارکــرد: گاهــي شــیر والــو 
آبیــاري فضــاي ســبز بــه دلیــل خرابــي دچــار 
مشــکل و هــدروي آب مــي شــد کــه بــا 
ــه  ــان ب ــه کارکن اطــاع شــهروندان بافاصل
ــکل  ــع مش ــه رف ــبت ب ــه و نس ــل مراجع مح
اقــدام مي کردنــد، از ایــن رو مي تــوان 
گفــت کــه ارتبــاط دو ســویه مــردم و ســازمان 

پارک هــا خــوب و قابــل توجــه بــود.

رییــس ســازمان ســیما، منظــر و 
ــت  ــرج از کاش ــهرداری ک ــبز ش ــای س فض
ــد  ــر و مقــاوم در کمربن گونه هــای کــم آب ب

ــر داد. ــرج خب ــبز ک س
ــو  ــت  و گ ــور در گف ــی پ ــان بضاعت پیم
ــار  ــرز، اظه ــه الب ــنا منطق ــگار ایس ــا خبرن ب
کــرد: در حــال حاضــر دو هــزار و 200 هکتــار 
اراضــی جنگلــکاری در قالــب کمربنــد ســبز 

ــرار دارد. ــرج ق ــون ک در پیرام
وی ادامــه داد: بیشــتر کمربنــد ســبز 
کــرج در ضلــع شــمال شــرقی و شــمال 
غربــی شــهر قــرار گرفتــه کــه نقــش 
به ســزایی در تلطیــف هــوای کــرج و 

کاهــش آلودگــی هــوا دارد.
وی افــزود: بــا رایزنی هــای صــورت 
گرفتــه بــا مســئوالن فــرودگاه پیــام و 
ــال  ــان س ــا پای ــده ت ــرار ش ــت، ق ــو بعث رادی
300 هکتــار دیگــر بــه کمربنــد ســبز کــرج 

ــود. ــه ش اضاف
وی توضیــح داد: اضافــه شــدن ایــن 
ــه  ــزایی در مقابل ــه س ــش ب ــار نق 300 هکت
بــا ریزگردهایــی کــه از تــاالب نظرآبــاد وارد 

ــت. ــد داش ــود، خواه ــرج می ش ک
ایــن مســئول ابــراز کــرد: اعتبــار 
مناســبی بــرای توســعه کمربنــد ســبز 
کــرج تصویــب شــده کــه بــا تخصیــص آن 
اتفــاق مناســبی در افزایــش ســرانه فضــای 

ــد. ــرج میفت ــبز ک س
رییــس ســازمان ســیما، منظــر و 
ــاره  ــا اش ــرج ب ــهرداری ک ــبز ش ــای س فض
ــد  ــان کمربن ــاری درخت ــی آبی ــه   چگونگ ب
ســبز کــرج افــزود: اغلــب درختــان کاشــته 
ــاوم  ــرو مق ــد کــم آب ب ــن کمربن شــده در ای
ــد. ــاری ندارن ــه آبی ــادی ب ــاز زی هســتند و نی

ــه در  ــرار گرفت ــی ق ــت: در اراض وی گف
ــاه وجــود دارد  ــه چ ــد حلق ــد چن ــن کمربن ای
ــاز  ــره ای نی ــاری قط ــتم آبی ــا سیس ــه ب ک

آبــی درختــان را تامیــن می کننــد.

احمدرضــا ســامی مدیرعامــل ســازمان 
پــارک هــا و فضــای ســبز شــهرداری مشــهد 
گفــت: در ایــن جشــنواره 35 غرفــه عرضــه و 
فــروش گیاهــان مختلــف در بوســتان ملــت  
ــدت  ــن م ــی ای ــهروندان ط ــد و ش ــا ش ــر پ ب
ــت  ــا قیم ــود را ب ــه خ ــورد عاق ــاه م گل و گی
ــد. ــداری کردن ــاال خری ــت ب ــر و کیفی پایین ت

ــنواره  ــن جش ــار ای ــه وی، در کن ــه گفت ب
ــرای  ــز ب ــگان نی ــی رای ــای آموزش کاس ه
شــهروندان برگــزار شــد کــه از جملــه 
موضوعــات ایــن کاس هــا می تــوان 
ــی،  ــان داروی ــرف گیاه ــی، مص ــه گل آرای ب
ــاه،  ــد گل و گی ــا تولی ــتغال زایی ب ــوزش اش آم
معرفــی معایــب کودهــای شــیمیایی و 
محاســن کودهــای کمپوســت و ... اشــاره کــرد .     

باغات تهران شناسنامه دار می شوند

افتتاح بوستان موضوعی دانش

همراهي مردم با سازمان پارک ها در 
تابستان کم آبي

300 هکتار به کمربند ســبز کرج 
اضافه می شود رها

شه
الن 

ک
علــی مدبــر مدیرعامــل ســازمان پارکهــا 
ــد  ــا تاکی ــز ب ــهرداری تبری ــازی ش و زیباس
براینکــه سرشــماری درختــان موجــود 
ــا  ــت آنه ــن وضعی ــهر و آخری ــطح ش در س
از جنبه هــای مختلفــی مهــم و ضــروری 
ــه  ــد از ایــن طریــق ب اســت اظهــار کــرد: بای
ــات دســت  ــار و اطاع ــاخت های آم ــر س زی
پیــدا کنیــم کــه بتوانیــم بــر اســاس آن مبنای 
ــام  ــروزه تم ــه ام ــم چراک ــش ببری کار را پی
برنامه ریزی هــا و تصمیم گیری هــا بایــد 
ــد. ــع باش ــق و جام ــات دقی ــه اطاع ــر پای ب

وی بــا بیــان اینکــه سرشــماری درختــان 
ــه  ــم ب ــیع و مه ــی وس ــز اقدام ــطح تبری س
ــرای عملیاتــی کــردن  شــمار مــی رود کــه ب
ــد وارد  ــهرداری بای ــه ش ــی مجموع آن تمام
کار شــده و یاری گــر ســازمان پارکهــا باشــند 
خاطرنشــان کــرد: از مهمتریــن ارکان در 
ــی  ــی و هماهنگ ــماری، همراه ــن سرش ای
ــا  ــت ت ــی اس ــل اجرای ــا عوام ــهروندان ب ش
ــته  ــکاری الزم را داش ــوص هم ــن خص در ای
ــان  باشــند چــرا کــه بخــش مهمــی از درخت
ــازار  ــای ب ــاط ه ــا، حی ــاط خانه ه ــا در حی م
ــرار دارد. ــا و... ق ــه ه ــز، کارخان ــزرگ تبری ب

دکتــر میرزاونــد رئیــس ســازمان ســیما، 
ــهرداری  ــهری ش ــبز ش ــای س ــر و فض منظ
ــاغ گل  ــتین ب ــرداری نخس ــره ب ــیراز از به ش
ــاغ گل هــای  ــرداد. نخســتین ب در شــیراز خب
شــیراز در بخشــی از پــارک 32 هکتــاری 
ــن  ــاز اول ای ــود. ف ــی ش ــرا م ــهرداری اج ش
ــاز دوم  ــا 22 بهمــن و ف ــار ت ــارک در دو هکت پ
آن نیــز بــه مســاحت 3 هکتــار تــا اردیبهشــت 
ــی رســد. ــرداری م ــره ب ــه به ــده ب ســال آین

دکتــر میرزاونــد رئیــس ســازمان ســیما، 
ــهرداری  ــهری ش ــبز ش ــای س ــر و فض منظ
ــاغ گل  ــتین ب ــرداری نخس ــره ب ــیراز از به ش

ــرداد. ــیراز خب در ش
نخســتین بــاغ گل هــای شــیراز در 
ــهرداری  ــاری ش ــارک 32 هکت ــی از پ بخش
ــارک در دو  ــن پ ــاز اول ای ــود. ف ــی ش ــرا م اج
ــه  ــز ب ــاز دوم آن نی ــن و ف ــا 22 بهم ــار ت هکت
ــال  ــت س ــا اردیبهش ــار ت ــاحت 3 هکت مس

ــد. ــی رس ــرداری م ــره ب ــه به ــده ب آین
 میرزاونــد در خصــوص تنــوع گل و 
ــن  ــاز اول ای ــان داشــت: ف ــاغ بی ــن ب ــاه ای گی
ــروژه شــامل گل هــا و گیاهــان پوششــی و  پ
ــس زار و  ــامل نرگ ــاز دوم ش ــا و ف ــه گل ه تپ

رزســتان )انــواع گل هــای رز( اســت. 
کاشــت  مــورد  در  همچنیــن  وی 
ــاری  ــاغ 32 هکت ــت: در ب ــوه گف ــان می درخت
شــهرداری در حــال اجــرای بــاغ هایــی 
ــوه  ــف می ــواع مختل ــا ان ــی ب ــه و الگوی نمون
ــو و ســایر  ــادام، گیــاس، هل ــار، ب ــه ان از جمل
ــن  ــتیم و ای ــت هس ــن کیفی ــا بهتری ــوه ب می
اولیــن بــاغ نمونه الگویی شــهر شــیراز اســت 
کــه در آینــده بــه عنــوان یــک بــاغ عمومــی 
درهــای آن بــه روی مــردم بــاز مــی شــود. در 
بــاغ الگویــی هیــچ تغییــری در ماهیــت بــاغ 

ایجــاد نمی شــود و طبیعــی اســت.

درختان سطح شهر تبریز سرشماری 
می شوند 

نخستین باغ گل های شیراز در بخشی از 
پارک 32 هکتاری شهرداری اجرا می شود
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آیا تا به حال نام

 "گیـــــــاه فوالدی" را شنیده اید؟

نکته های مراقبتی از گیاهان آپارتمانی

نور: 
تحمــل ســایه و نــور فیلتــر شــده خورشــید 
ــید  ــور خورش ــتقیم ن ــش مس را دارد. دور از تاب

ــرد. ــرار گی ق
آبیاری:

نیــاز آبــی متوســطی دارد ولــی بیــن دو 
آبیــاری بایــد اجــازه داد قــدری خــاک خشــک 
شــود ســپس آبیــاری شــود. در تابســتان هفتــه 
ــار  ــک ب ــه ای ی ــتان هفت ــار و در زمس ای دو ب

ــاز دارد. ــاری نی آبی

دما:
ــح  ــی را ترجی ــا معمول ــرم ت ــه گ ــوای نیم ه
ــد  ــی رش ــه خوب ــاق ب ــای ات ــد. در دم ــی ده م
ــای 10-15 درجــه  ــد. در زمســتان دم ــی کن م
ــا 7  ــک ت ــوای خن ــل ه ــندد. تحم ــی پس را م

درجــه ســانتیگراد را دارد. 
خاک مناسب:

ــت  ــه و پی ــا ماس ــراه ب ــی هم ــاک معمول خ
ــی( را  ــاک خنث ــی )خ ــواد آل ــی م ــاس و کم م

ــندد. ــی پس م

کوددهی و تعویض گلدان:
ایــن گیــاه بســیار قانــع و کــم توقــع 
ــدون  ــادی ب ــای متم ــال ه ــد و س ــی باش م
کوددهــی و تعویــض گلــدان در آپارتمــان 
بــرای  ولــی  نمایــد.  رشــد  می توانــد 
ــار  ــت در به ــر اس ــتر بهت ــد بیش ــادابی و رش ش
ــا کــود کــم  ــار ب و تابســتان هــر دوهفتــه یک ب
نیتــروژن تغذیــه شــود. همچنیــن هــر ســه یــا 
ــار تعویــض گلــدان در بهــار  چهارســال یــک ب

صــورت گیــرد.

تکثیر:
بــا تقســیم ریــزوم تکثیــر می شــود. 
ــن  ــتان بهتری ــل تابس ــا اوای ــار ت ــط به اواس
زمــان بــرای جــدا کــردن ریــزوم های فشــرده 
ــمت هایی از  ــت. قس ــاه اس ــن گی ــزرگ ای و ب
ــی  ــتر م ــا بیش ــرگ ی ــامل دو ب ــه ش ــاه را ک گی
ــدا  ــادری ج ــاه م ــز، از گی ــوی تی ــا چاق ــد ب باش
ــی  ــمت را در گلدان ــه قس ــا س ــر دو ی ــرده ه ک
ــاوی  ــانتیمتر ح ــا 11 س ــه 9 ت ــر دهان ــا قط ب

کمپوســت و پیــت بکاریــد.

شــرایط نگهداری و پرورش

ــی  ــان آپارتمان ــن گیاه ــی از مقاوم تری ــی" یک ــرگ عبای ــای "ب ــاه زیب گی
ــه  ــوری ک ــه ط ــت ب ــوری اس ــم ن ــکی و ک ــرایط خش ــا ش ــازش ب ــل س و قاب
ــی  ــاه بوم ــن گی ــه اســت. ای ــام گرفت ــا Cast Iron Plant ن ــوالدی ی ــاه ف گی
ــواده   ــاه Aspidistra elatior از خان ــام علمــی گی ــوان اســت. ن ــن و تای ژاپ
Asparagaceae می باشــد. دارای برگ هایــی بلنــد و کشــیده شــبیه 
ــا الیــاف مقــاوم و بــه رنــگ ســبز تیــره و بــراق بــه وطــول 20  بــرگ ذرت ب
تــا 50 ســانتی متــر اســت کــه مســتقیما از ســاقه هــای زیــر زمینــی خــارج 

ــوار  ــا ن ــگ ســبز ب ــه رن ــی ب ــرگ های ــا ب ــق )Varigata( ب ــه ابل شــده؛ واریت
ــبز  ــرگ س ــه ب ــبت ب ــری نس ــت کمت ــا مقاوم ــت ام ــود اس ــز موج ــرم نی ِک
ــه و  ــدون تغذی ــادی ب ــال های متم ــت و س ــاد اس ــاه زی ــن گی ــر ای دارد. عم
ــز  ــای ری ــدرت گل ه ــه ن ــاه ب ــن گی ــد. ای ــاق می مان ــدان در ات ــض گل تعوی
ــی  ــمت تحتان ــاک و در قس ــطح خ ــر روی س ــد ب ــی مانن ــی و فنجان ارغوان
ــه  ــد جنب ــود و فاق ــر می ش ــتان ظاه ــر تابس ــه در اواخ ــد ک ــد می کن تولی

ــت. ــی اس زیبای

کنه ها )عنکبوت های دو خال(
ــن  ــه همی ــوده و ب ــان ب ــه از رده عنکبوتی ــت کن آف
ــت  ــود. آف ــی ش ــوب نم ــرات محس ــزء حش ــل ج دلی
ــرده و از  ــاه ک ــش خــود را وارد نســج گی ــه نی ــرای تغذی ب
کلروفیــل آن تغذیــه مــی کنــد و بــه همیــن دلیــل محــل 
ــر رنــگ مــی  ــا ســفید تغیی ــه رنــگ نقــره ای ت ــه ب تغذی
ــوده و  ــور بســیار ریــز و میکروســکوپی ب دهــد. ایــن جان
ــرف  ــیاه در دو ط ــه س ــا لک ــال ی ــود دو خ ــل وج ــه دلی ب
بدنــش بــه عنکبــوت دوخــال مشــهور اســت همچنیــن 
بــه دلیــل تولیــد و تنیــدن تارهــای عنکبوتــی نــازک در 
ــا  ــه آنه ــاه، ب ــرگ گی ــاخ و ب ــر روی ش ــه ب ــگام تغذی هن
ــار  ــد. تنیــدن ت ــز مــی گوین کنــه هــای تارعنکبوتــی نی
توســط کنه هــا باعــث جــذب گردوغبــار در ســطح 
گیــاه شــده و متابولیســم و تنفــس گیــاه را بشــدت 

ــد. ــی ده ــش م کاه
ــه آفــت مــی شــود از  ــوده ب بنابرایــن گیاهــی کــه آل
ــک  ــی از نزدی ــود و وقت ــی ش ــده م ــده دی ــگ پری دور رن
پشــت بــرگ را بررســی کنیــد تارهــای عنکبوتــی 
ــت  ــل روی ــه آن قاب ــردو خــاک چســبیده ب ــا گ همــراه ب
اســت. گاهــی اوقــات تارهــای تنیــده شــده کل گیــاه را 

ــرد. ــی گی ــر م در ب

ایــن کنه هــا هــر ده تــا پانــزده روز یــک نســل دارنــد 
ــرارت بســیار حســاس هســتند.  ــه ح ــه درج و نســبت ب
معمــوال در انتقــال ویروســها نقشــی ندارنــد. ایــن آفــت 
ــی  ــا در گیاهان ــد ام ــی کن ــه م ــادی تغذی ــان زی از گیاه
ــون و  ــرخس، کروت ــپاراگوس، س ــفلرا، آس ــر رز، ش نظی

ــی شــوند. ــده م کاکتوســها بیشــتر دی

*****

راههای مبارزه:
ــلنگی  ــوی ش ــت شستش ــه قابلی ــی ک 1-  گیاهان
ــا  ــویید و اصطاح ــه بش ــر هفت ــود دارد را ه ــا وج در آنه

ــد. ــام کنی حم
2- در آلودگــی هــای کــم بــا اســتفاده از مایــع 
ــزان دو  ــه می ــو ب ــم ب ــا ک ــانس ی ــدون اس ــویی ب ظرفش
قطــره در یــک لیتــر آب، سمپاشــی کنیــد. اینــکار را هــر 
ــل مشــکل انجــام  ــا برطــرف شــدن کام ــار ت 3 روزیکب

دهیــد.
ــموم  ــوان از س ــی ت ــدید م ــای ش ــی ه 3- در آلودگ
ــت  ــا اومای ــوس ی ــد اورت ــش مانن ــه ک ــی کن اختصاص

ــد. ــتفاده کنی اس
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نـــــگارخانه
نشست تخصصی مدیریت آبیاری فضای سبز شهر قم

بازدید از پروژه های فضای سبز مناطق

پیام های
 شهروندی

ــه  ــا منطق ــه ب ــود ک ــته ش ــم کاش ــهر ق ــر در ش ــار وانجی ــال ان ــهروند: نه ــام ش پی
ــت . ــا س ــرما و گرم ــه س ــاوم ب ــم مق ــازگاری داردوه س

نشانی: سا الریه خ یا سمن 
ــه هــای دیگــر در ســطح شــهر و بوســتان هــای  ــه تناســب گون ــر ب ــار و انجی ــخ :  ان پاس
شــهری و پــارک هــا ی جنگلــی کاشــت مــی شــوند و همانطــور کــه شــهروند اعــام کــرده 

ــتند.  ــی هس ــب و خوب ــای مناس ــه ه ــت گون اس

پیــام شــهروند:  در بوســتان هــا اجــازه تاســیس دکــه بدهیــد تــا عــاوه بــر رفــع نیــاز 
مــردم و زائریــن در بوســتان هــا، اشــتغال زایــی نیــز بشــود. 

نشانی: سرتاسر شهر  
پاســخ : تقریبــا در بوســتان هــای کــه امــکان داشــته اســت و متقاضی بــرای احداث بوســتان 
بــوده اســت ایــن کار انجــام شــده اســت اگر نقــاط خاصــی مــورد نظــر شــهروند اســت و متقاضی 

هســتند بــه واحــد درآمــد ســازمان مراجعــه نماینــد تــا اوضــاع پیگیری شــود.

پیــام شــهروند:  بــا عوامــل فضــای ســبز در هــر ســمتی کــه اقــدام بــه عــدم درســت 
آبیــاری کــردن و هــدر رفــت آب مــی کننــد ،بــا توجــه بــه کمبــود آب برخــورد الزم صــورت 

ــرد . پذی
نشانی: تمامی نقاط سطح شهر

پاســخ : در خصــوص هــدر رفــت آب بــه هــر شــکل ممکــن جرایــم مربــوط در اســناد پیمــان 
هــای نگهــداری فضــای ســبز پیــش بینــی شــده اســت و در صــورت رخ دادن موضــوه جرایــم 
ــر ایــن جهــت جلوگیــری از  مربــوط در صــورت وضعیــت پیمانکارلحــاظ مــی شــود و عــاوه ب
هــدر رفــت آب اخطارهــای پیــش گیرانــه نیــز بــه پیمانــکار ابــاغ شــده اســت و نیروهــای ویــژه 
ــد و نظــارت  نیــز جهــت کنتــرل موضــوع در نظــر گرفتــه شــده اســت و در ســطح شــهر بازدی

ــد. دارن

پیام شهروند: چرا در برخی بوستان ها وسایل بازی کودکان تاب ندارد؟
پاســخ :  تــاش شــده اســت وســایل بــازی کــودکان تــا حــد ممکــن وســایل بــا کیفیــت 
بــاال و دارای اســتاندارد باشــند متاســفانه تــاب جــزء دســتگاه هایــی اســت کــه اســتاندارد 
الزم را نداشــته و ایــن موضــوع باعــث شــده اســت کــه خیلــی از مجموعــه هــای بــازی تــاب 
نداشــته باشــند. در حــال حاضــر در حــال پیگیــری از چنــد شــرکت هســتیم کــه بــا تولیــد 

تــاب هــای اســتاندارد بتوانیــم ایــن نقیصــه را برطــرف کینــم.


