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بـرای شـهروندان قمی چنـد برابر 
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سرمقـاله

بوستانی در دل کویر

محمدجواد مختاری

ایـن روزهـا بوسـتان های شـهر قم بـا گل هایی زینت شـده  کـه حاصل 
دسـت رنج باغبانان قمی بوده و این تاش زیبایی آن را برای شـهروندان 
قمـی چنـد برابر کرده اسـت. نسـترن، پیچ امیـن الدوله، رعنـا، پریوش، 
اختـر و مغربـی؛ ایـن تصاویـری اسـت کـه در هـر خیابانی در شـهر قم 
پـا می گذاریـم بـا آن مواجه می شـویم. از درختـکاری و گل کاری وسـط 
میدان هـا تـا باغچه هـای طولی کـه هنگام قـدم زدن در حاشـیه خیابان 
می توانـد تـا مسـیری طوالنـی حواِس پـرتِ ایـن روزگارمـان را خوشـبو 
کنـد. شـهری کـه بـا داشـتن اقلیمـی خشـک و خاکـی کـم حاصـل و 
کمبـود منابـع آبـی می تواند کلکسـیون دالیل نداشـتن فضای سـبزی 
مناسـب و زیبـا باشـد، امـا امـروز با میانگیـن سـرانه ای برابـر 20 متر به 
ازای هـر نفر فاصله ای چندانی با اسـتانداردهای جهانی شـهرهای گرم و 
خشـک ندارد و مهمان زیباهایی اسـت که باوجود گرمای طاقت فرسـای 
تابسـتان، تصویـر بهاری خنـک را برایمان رقم زده اسـت. نکته قابل توجه 
تحـول در حوزه فضای سـبز شـهر قـم، تولید بخش عمـده نیازهای گل 
و گیـاه در شـهر قم بـوده و در حال حاضر کمتریـن واردات گل و گیاه را 
بـه شـهر داریم. عاوه بر ایـن اجرای پیوسـت های فرهنگی همانند همه 
اقدامات در حوزه فضای سـبز نیز الزم بوده و توسـعه فضای سـبز بدون 
مشـارکت مـردم ممکـن نبـوده و ایـن مشـارکت نیازمنـد آموزش هـای 
علمـی و پیوسـته در ایـن حـوزه اسـت. البتـه 180 هـزار بازدیـد در 
برنامه هـای نـارون کـه امسـال به علت شـیوع ویـروس کرونـا در فضای 
مجـازی اجرا شـد و آموزش های الزم برای نگهـداری گل های آپارتمانی 
را بـه مـردم ارائـه مـی داد، نشـان می دهـد کـه دغدغه هـا و برنامه هـای 
فرهنگـی سـازمان نتیجه داده و مـردم را به این مشـارکت ترغیب کرده 
اسـت. بایـد اعتـراف کنیـم چهره شـهر نسـبت به چند سـال گذشـته 
بسـیار تغییر کرده؛ حتی اگر تعریف از خود هم باشـد از مواردی اسـت 
کـه ایـن تعریـف جایز بـوده و با تکمیـل پروژه هـای حوزه فضای سـبز 
نظیـر بوسـتان هـزار هکتـاری، شـهر قـم از یک شـهر کویـری که تنها 
خاطـره مسـافرانش آب شـور آن بـود، بـه یکی از شـهرهای زیبا و سـبز 
بدل خواهد شـد. شـهری با بوسـتان ها و خیابان هایی سـبز و گل هایی 
کـه عـاوه بر زیبایـی چون حاصـل زحمـت باغبان های شـهر خودمان 

بوده، این زیبایی را برای ما اهالی قم چند برابر می کند. 

شـورای  اجتماعـی  و  فرهنگـی  کمیسـیون  رئیـس 
فضـای  و  پارک هـا  سـازمان  قـم  شـهر  اسـامی 
سـبز شـهرداری قـم را یکـی از سـازمان های موفـق 
شـهرداری دانسـت و گفت: اسـتفاده از پسـاب به جای 
آب شـرب و آب چـاه نقطـه عطـف عملکـرد سـازمان 
پارک هـا و فضـای سـبز شـهرداری قم اسـت. حسـن 
مالکی نـژاد بـا اشـاره بـه عملکـرد سـازمان پارک ها و 
فضای سـبز شـهرداری قم اظهار داشـت: عملکرد این 
سـازمان از زمـان شـروع کار بـا تیـم مدیریتـی جدید 
همیشـه رو به رشـد بود ه اسـت. وی سـازمان پارک ها 
و فضـای سـبز شـهرداری قـم را یکی از سـازمان های 
موفق شـهرداری دانسـت و افـزود: این سـازمان ازنظر 
توسـعه فضای سـبز شـهری، مشـارکت و همـکاری با 
مـردم و خانواده هـا، همـکاری بـا مراکـز آموزشـی و 
مـدارس و درختـکاری مجتمع هـا به صـورت رایـگان 

کارنامـه قابـل دفاعـی از خـود به جـا گذاشـته اسـت. 
شـورای  اجتماعـی  و  فرهنگـی  کمیسـیون  رئیـس 
اسـامی شـهر قم توسـعه کمربند سـبز شـهری نیز را 
مـورد توجـه قـرارداد و تصریح کـرد: تکمیل بوسـتان 
والیـت، درختکاری حاشـیه بلـوار آیـت اهلل بروجردی، 
اتمـام  و  جمکـران  و  کوهسـار  منطقـه  درختـکاری 
درختکاری اطراف بوسـتان جوان نیـز ازجمله اتفاقات 
مثبـت در حـوزه فضای سـبز حاشـیه شـهر قـم بوده 
اسـت. وی اسـتفاده از پسـاب را به جـای آب شـرب و 
آب چـاه نقطـه عطـف عملکـرد سـازمان پارک هـا و 
فضـای سـبز شـهرداری قـم خوانـد و تأکید کـرد: من 
به عنـوان یـک شـهروندان از عملکـرد سـازمان کمال 
تشـکر را داشـته و امیدوارم در آینده ای نزدیک شـهر 
قـم در حـوزه فضای سـبز بـه یکی از شـهرهای موفق 

و منحصربه فـرد تبدیـل شـود.

معـاون فنـی و عمرانـی شـهرداری قـم گفـت: امسـال 
تنهـا در سـه بوسـتان از مجموعـه بوسـتان های هـزار 
هکتاری شـهر قم یعنی بوسـتان های کوثر، خضـر و زائر 
۶0 میلیـارد تومـان هزینه می شـود. عباس حلوایـی زاده 
بـا اشـاره بـه پیگیری شـهرداری بـرای تکمیل بوسـتان 
هـزار هکتـاری در جنـوب شـهر قـم، اظهـار داشـت: از 
جملـه بوسـتان هایی کـه داخـل طـرح بوسـتان هـزار 
هکتـاری بـوده می توان به بوسـتان کوثر، بوسـتان خضر 
و چنـد بوسـتان دیگر اشـاره کرد. معاون فنـی و عمرانی 
شـهرداری قـم بـا بیـان این کـه این بوسـتان ها در شـهر 
قـم منحصربه فـرد بـوده و فرا منطقـه ای هسـتند، افزود: 
بوسـتان های مجموعـه هـزار هکتـاری بـه جـز این کـه 
وسـعت بسـیاری دارند، بـه خاطـر موقعیـت توپوگرافی 
می توانـد بهانـه خوبـی بـرای ورزش شـهروندان باشـند. 
حلوایـی زاده بـا اشـاره بـه قـرار گرفتـن باغ مـوزه دفـاع 
مقدس در ابتدای بوسـتان هزار هکتاری شـهر قم، گفت: 

پیاده روسـازی در طرفین این پروژه انجام شـده و در حال 
تکمیـل روشـنایی محوطه هسـتیم و امیدواریـم که کل 
این کارها امسـال انجام شـود. وی با اشـاره به قرارگیری 
بوسـتان خضـر نبـی)ع( حدفاصل بلـوار شـهید آوینی تا 
شـهدای گمنام خضـر، ادامـه داد: عملیـات خاک برداری 
ایـن بوسـتان تمام شـده و بعضی قسـمت پیاده روسـازی 
انجـام و سـکوهای نشـیمن احداث شـده اسـت. به گفته 
معـاون فنـی و عمرانـی شـهرداری قـم در کنـار تجهیـز 
کارگاه بـرای انجـام کارهـای روشـنایی بوسـتان خضـر، 
فـاز نخسـت بوسـتان زائر هـم در حـال پیگیری اسـت. 
حلوایـی زاده با اشـاره بـه این که تاش داریم کـه فازی از 
این سـه بوسـتان تـا پایان شـهریور تکمیل شـود، اضافه 
کـرد: در بوسـتان زائـر کـه بزرگ تریـن بوسـتان ایـن 
مجموعـه محسـوب می شـود، مسـیر دوچرخه سـواری 
و زمیـن ورزش هـای مختلـف دیده شـده کـه به صـورت 

فازبندی در حال احداث است. 

افزایش و توسعه سرانه فضای سبز در
رینگ دوم جمکران و بلوار پيامبر اعظم)ص(

شـهردار منطقـه پنـج قـم گفـت: اجرای 
عملیـات احیـا و کاشـت بیـش از ٩000 
گلـدان از انـواع گل های فصلـی و 1٤00 
اصلـه درخـت و درختچه در رینـگ دوم 
جمکـران و بلوار پیامبر اعظم )ص( جهت 
زیباسـازی و بهره وری زائرین و شهروندان 
بـه اتمـام رسـید. علیرضـا اقبالیـان بیان 
داشـت: در راسـتای بازپیرایـی، اصـاح و 
زیباسـازی منظـر شـهری توجـه ویژه ای 
می طلبـد. بـه همین منظـور با بهبـود و 
تکمیـل  بلوارهـا، حاشـیه خیابان ها و بوسـتان های منطقـه ای باید جبران 
شـود، در ایـن راسـتا منطقـه پنـج اقدام بـه خاکبـرداری و اصـاح خاک و 
سـپس کاشـت بیش از ٩ هزار گل فصلی و 1٤00 اصله درخت و درختچه 
در بلـوار پیامبـر اعظـم)ص( و رینـگ دوم جمکران نموده اسـت. شـهردار 
منطقـه پنج قم در پایان گفت: اجرای فضای سـبز بلـوار پیامبر اعظم)ص( 
و رینگ دوم جمکران مکمل نشـاط و شـادابی روحیه زائرین و شـهروندان 
اسـت، طراحـی و ایجـاد فضـای سـبز، بخشـی از چهره شـهر را می سـازد 
و یکـی از نیازهـای ضـروری و پدیده هـای مطلـوب زندگی شهرنشـینی و 

جذب سرمایه گذار محسوب می شود. 

استفاده از پساب در آبیاری فضای سبز
نقطه عطف عملکرد شهرداری در حوزه فضای سبز شهر قم

۶0 میلیارد تومان در بوستان  هزار هکتاری شهر قم هزینه می شود

افزایش ۳٢ هکتاری فضای سبز 
پردیسان در سال جاری

شـهردار منطقـه هشـت قـم از افزایش 
٣2 هکتـاری فضـای سـبز شـهری و 
جنگلی پردیسـان تا پایان سـال جاری 
خبـرداد. محمـد رمضانـی بـا اشـاره به 
اهمیـت ویـژه فضـای سـبز در تلطیف 
فضـای شـهری، ابـراز داشـت: افزایـش 
اولویت هـای  از  سـبز  فضـای  سـرانه 
مدیریت شـهری اسـت و در این زمینه 
بـا تمهیـدات ویـژه  ای که برای کاشـت 
و توسـعه در منطقـه پردیسـان در نظر 
گرفتـه شـده ٣2 هکتـار به وسـعت فضای سـبز منطقه افـزوده خواهد 
شـد. شـهردار منطقه هشـت قم در ادامه به دیگر اقدامات انجام شـده 
در زمینـه فضـای سـبز پرداخـت و اظهـار داشـت: طی ماههـای اخیر 
کاشـت حـدود 11هکتـار بوسـتان شـهری شـامل بوسـتان محله یک 
مسـکن مهـر، بوسـتان محلـه ۵ و محلـه هشـت و همچنیـن کاشـت 
2 هکتار باغ گل محمدی در بوسـتان غدیر انجام شـده اسـت. رمضانی 
در پایان خاطرنشـان کرد: کاشـت ۷/۵ هکتار کمربندی سـبز و جنگلی 
در حاشـیه بلـوار فدائیـان اسـام و بوسـتان غدیـر از دیگـر اقدامـات 

منطقه در راستای توسعه فضای سبز بوده است. 

توسعه ١۰ هکتاری
بوستان جوان

شـهردار منطقه دو قم با اشـاره به توسعه 
10 هکتاری بوسـتان جـوان گفت: تعداد 
نهال کاشـته شـده در این بوستان 2 هزار 
و ۵00 اصلـه از انـواع پـده، کاج، زیتـون 
مثمـر و انـار بـوده اسـت. رضـا رحیمـی 
بـا اشـاره بـه اقدامـات انجام شـده در این 
منطقه در راسـتای توسـعه فضای سـبز، 
اظهـار کـرد: با توجه به سـرانه های پایین 
فضـای سـبز در منطقـه دو در سـال های 
اخیـر اقدامات قابل توجهی در این راسـتا 
با توسـعه باغچه های طولی و احداث بوسـتان ها انجام شـده اسـت. شهردار 
منطقـه دو قـم بـا بیـان این کـه یکـی از ظرفیت هـای مطلـوب منطقه دو 
بوسـتان جوان اسـت، تصریح کرد: در همین راسـتا پروژه های متعددی در 
این بوسـتان تعریف شـده و هر سـال اعتباری جهت توسعه و بهسازی این 
بوسـتان در نظر گرفته می شـود. رحیمی با اشـاره به توسـعه 10 هکتاری 
بوسـتان جـوان، گفـت: در ایـن پـروژه کاشـت درختـان از انواع پـده، کاج، 
زیتـون، انـار صورت گرفت. وی اضافه کرد: اجرای سیسـتم آبیاری قطره ای 
بـه طـول ٤0 هـزار متر و با سـطح پوشـش بیـش از 100هـزار مترمربع از 

دیگر اقدامات انجام شده در این بوستان است.  
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آن سـوتـرها

مدیرعامـل سـازمان پارک هـا و فضای 
سبز شـهرداری مشهد از مناسب سازی 
1٣0 بوسـتان برای استفاده افراد دارای 
معلولیـت خبـرداد. بـه گـزارش روابط 
عمومی سـازمان پارک ها و فضای سبز 
شـهرداری مشـهد، احمدرضا سامی با 
اشـاره به ضرورت مناسب سـازی فضاها 
و تجهیـزات شـهری بـرای افـراد دارای 
معلولیـت اظهار کرد: تسـهیل در رفت 
و آمـد و دسترسـی آسـان بـه اماکـن 

عمومی و تفریحی حداقل کاری اسـت که در راسـتای تکریم و ارزش نهادن 
بـه افـراد دارای معلولیـت در مدیریـت شـهری باید مـورد توجـه قرارگیرد. 
وی افـزود: در همیـن راسـتا مناسب سـازی فضـای بوسـتان های شـهر در 
دسـتور کار قرارگرفتـه اسـت تـا ایـن افـراد نیـز بتواننـد از فضاهای سـبز 
مشـهد اسـتفاده کنند. مدیرعامل سـازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
مشـهد بیـان کـرد: احـداث رمپ هـای ویـژه تـردد افـراد دارای معلولیـت، 

موزائیک هـای  بـه  بوسـتان ها  تجهیـز 
ویـژه تـردد نابینایـان، نصـب نیمکـت 
مناسـب، احـداث سـرویس بهداشـتی 
ویـژه و نصـب دسـتگاه بدنسـازی ویژه 
تـوان یابـان از جملـه اقدامـات انجـام 
شـده در بوسـتان های سـطح شهربرای 
اسـتفاده  جهـت  آنهـا  مناسب سـازی 
اسـت.  بـوده  معلولیـت  دارای  افـراد 
سـامی خاطرنشـان کـرد: تاکنـون در 
1٣0 بوسـتان مشـهد از جمله بوستان 
موضوعـی دانش، مینیاتـوری، ریحانه و گیاه شناسـی؛ ٣0سـامانه ویلچررو، 
پنـج معبـر ویلچررو برای سـرویس های بهداشـتی و 22 چشـمه سـرویس 
بهداشـتی بـرای افـراد دارای معلولیـت مناسب سـازی شـده اسـت. وی 
اضافـه کـرد: بـا برنامه ریزی هـای انجـام شـده بـه دنبـال افزایـش امکانات 
در بوسـتان ها بـرای تسـهیل حضـور افـراد دارای معلولیـت و تـوان یابان و 

استفاده بیشتر این افراد از فضاهای سبز مشهد هستیم. 

شـهزاد رونـق زاده رئیس سـازمان سـیما منظر 
و فضـای سـبز شـهرداری شـیراز گفت: سـرانه 
فضـای سـبز بـه انـدازه اسـتانداردی کـه مورد 
نظـر اسـت، فاصلـه دارد و در ایـن راسـتا ایـن 
سـازمان میـزان ٣0 متـر را در نظـر دارد کـه بر 
اسـاس آمارسـال ٩۷ حـدود 21.۵ متـر بـوده و 
در سـال گذشـته 2 متـر افزایـش یافته اسـت. 
وی ادامـه داد: شـیراز در اسـتفاده از ارتفاعـات 
پیرامونی نسـبت به دیگر شـهرها پیشـتاز بوده 
اسـت و در ایـن مـورد 1٣هـزار هکتـار زمین را 
از منابـع طبیعـی و اداره کل راه و شهرسـازی 
تحویـل گرفتـه و در نتیجه کمبود فضای سـبز 
شـهر تامیـن می شـود. وی اضافـه کـرد: با حفر 
1۷حلقه چاه از ســـوی شـهرداری که درباغات 
حفـاری گردیـده و در اختیار باغداران گذاشـته 
را  باغ هـا  آب  کمبـود  بتواننـد  تـا  می شـود 

برطـرف کننـد تا خشک شـدن باغی در شـیراز 
را شـاهد نباشـیم. این مســـئول ادامه داد: اگر 
با مشـــکل بیماری کووید 1٩ رو به رو نشـویم، 
درصدد کاشـت 100هـزار درخت در ارتفاعات و 
همچنیـن ایجـاد گونه هـای پایـدار درخـت و با 
مصوبـه شـورای شـهر، درخـت سـرو و نارنج به 

عنـوان درختان بومی اسـتفاده شـود. رونق زاده 
ابـراز داشـــت: درصـدد توســـعه فضای سـبز 
تقاطـع دکتـر خدادوســـت، جوادیه، کوهسـار 
مهـدی، ورودی ها شـیراز سـمت بلوارامیرکبیر، 
فـارس و ورودی  قـرآن، محـور خلیـج  دروازه 

سـپیدان هستیم.

مناسب سازی 130 بوستان مشهد برای استفاده افراد دارای معلولیت

در صدد افزایش ۳۰متری فضای سبز در شيراز هستيم

شهردار تبریز:

 تغيير کاربری فضای سبز
در تبریز ممنوع است

درصد  شـهردار تبریز با بیان این که پیـش از این ٣0 
از محـل درآمد شـهرداری ها از تغییر کاربری فضای 
سـبز به کاربری هـای دیگر بود، گفت: طی دو سـال 
گذشـته بـه هیـچ عنـوان اجـازه نداده ایـم کاربـری 
فضـای سـبز بـه کاربـری دیگـری تغییر پیـدا کند. 
ایـرج شـهین باهـر با اشـاره بـه افزایش کاشـت گل 
و گیاه در سـال جاری گفت: در راسـتای خودکفایی 
در حـوزه تولیـد گل، اقداماتـی در تبریز انجام شـده 

و نتیجـه آن کاهـش میـزان خریـد گل بـوده اسـت. وی افـزود: شـهرداری های 
مناطـق بـرای تامیـن گل های مـورد نیاز برای فصل کاشـت، با قیمت مناسـب 
باید در موقع مناسـب نسـبت به خرید گل اقدام کنند. وی در بخش دیگری از 
سـخنانش با اشـاره به این که سـال ٩٩ از طرف شـهرداری تبریز به عنوان سـال 
فضای سـبز و توسـعه پارک ها نامیده شـده اسـت، گفت: توجه به فضای سـبز 
و توسـعه آن همیشـه مـورد توجـه مـا بـوده و می خواهیم به شـکل ویـژه ای به 
ایـن موضـوع پرداخـت کنیـم. وی با تاکید بر ضـرورت حفظ درختـان و فضای 
سـبز سـطح شـهر بیـان کـرد: بـه عنـوان مثـال برخـی از صاحبـان زمین های 
اطـراف ائل گلـی قصد بـرش درختـان و احداث هتل داشـتند که در این راسـتا 

شهرداری تبریز با صرف هزینه، مانع از قطع این درختان شد.  

آغاز آبياری فضای سبز یزد با پساب
رئیس کمیسـیون شهرسـازی، معمـاری و عمران 
شـورای اسامی شـهر یزد گفت: با توجه به بحران 
کم آبـی در شـهر یـزد، آبیـاری بخشـی از فضـای 
سـبز با پسـاب آغاز شد.حسـن عباسـی هرفته در 
گفت وگو با باشـگاه خبرنگاران جـوان افزود: پیش 
از ایـن بـرای آبیاری فضای سـبز یزد از آب شـرب 
یا آب چاهایی که قابلیت شـرب داشـتند استفاده 
می شـد، امـا در حـال حاضـر بـا توجـه بـه بحران 

کم آبی و جلوگیری از هدر رفتن سـهمیه شـهرداری در اسـتفاده از پسـاب، 
آبیـاری فضـای سـبز با پسـاب در دسـتور کار قـرار گرفتـه اسـت. وی ادامه 
داد: بـرای اجـرای ایـن طرح با مسـاعدت شـهرداری، زیرسـاخت ها از جمله 
لوله کشـی بـه طول ۶00 کیلومتر از تصفیه خانه پسـاب تا محـل دروازه قرآن 
فراهم شـد. عباسـی اظهار کرد: فضای سـبز حاشیه شـهر نیز از طریق تانکر 
و بـا پسـاب آبیاری می شـود. وی افـزود: اکنون ایـن ظرفیت وجـود دارد که 
حدود 100 هکتار از ٩00 هکتار فضای سـبز شـهر با پسـاب آبیاری شـود و 

این امر گامی مثبت برای مقابله با بحران کم آبی است. 

 سم پاشی درختان پهن برگ
برای مقابله با آفات گياهی

بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان سـیما، منظر و فضای سـبز شـهری 
شـهرداری کـرج ، پیمـان بضاعتی پـور گفـت: یکـي ازعوامـل نگهـداري 
مطلـوب فضاي سـبز شـهري و جنگلی، شـناخت آفـات کلیـدي درختان 
و درختچـه هـاي فضـاي سـبز و راههاي کنترل آنهاسـت. رئیس سـازمان 
سـیما، منظـر و فضـای سـبز شـهرداری کـرج اظهـار داشـت: بـا توجه به 
اهمیـت نگهـداری و حفـظ درختـان از انـواع آفـات و بیماری هـای گیاهی 
درختان سـطح شـهر هر سـاله و در هر فصل به صورت دوره ای سمپاشـی 
می شـوند. وی بـا بیـان این که آفـات و بیماری های فضای سـبز با توجه به 
هـر فصـل و شـرایط آب و هوایی و اقلیمی انواع مختلفـی دارند و به همین 
دلیـل بـرای از بین بردن آنها نمی توان نسـخه واحدی تجویـز کرد تصریح 
کرد: کنترل سـامت درختان و گیاهانی که در بوسـتان ها، فضاهای سـبز 
و معابـر عمومی  وجود دارند، در طول سـال به طور مسـتمر انجام می شـود 
و در صـورت وجـود مـوارد مشـکوک بـه آفـت و بیمـاری، اقدامـات الزم 
بـرای کنتـرل آفـت آنهـا انجام می شـود. وی از سم پاشـی بیـش از  1۵00 
درخـت نـارون بـرای مقابلـه بـا فعالیت آفـت برگخـوار نارون که به شـکل 
حشـره کامـل و الرو یافت می شـود خبرداد و افزود: طـرح پایش و کنترل 
آفـت هـای مختص فصـل گرمـا و درختان پهـن برگ نظیـر نـارون، زبان 

گنجشـک و اقاقیـا در سـطح مناطـق دهگانه درحال انجام اسـت 

رتبه سوم شهر قم در سرانه فضای سبز بين کالن شهرها
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در طـول خیابـان که قـدم می زنم بیشـتر از افکار در 
هم بـر هم ایـن روزهـای خاکسـتری و پنهان شـده 
در ماسـک و عطر انـواع ضدعفونی کننده ها حواسـم 
پرت درختـان چتری و سـایه انداز حاشـیه خیابان و 
خبـر سرنوشـت بوسـتان فدک اسـت. بوسـتانی که 
بنـای آن در طـول بیسـت سـال و به معنـای واقعی 
بـه خون جگـر دلسـوزان فضـای سـبز شـهر قـم و 
طبیعـت بـی آب ساخته شـده تـا امروز هـر درختش 
چتر خسـتگی زائری باشـد که می خواهد نخسـتین 
لحظـات ورود یـا خروجـش را در قم ثبـت کند. چند 
سـال قبـل شـهر قـم را مـرور می کنـم، روزهایـی 
کـه بـرای جبـران حسـرت لحظـه ای نشسـتن زیر 
خنـکای درخت و بوسـتان و یـا پارک جنگـی روزها 
برنامه ریـزی می کردیـم تـا آخـر هفتـه را در پـارک 
جنگلـی یـا بوسـتانی دریکی از شـهرهای همسـایه 
سـپری کنیم امـا امـروز اراده می کنیـم و زیر درخت 
و کنـار باغچـه ای پـر از گل و یـا حتی در قـدم زدنی 
کوتـاه در حاشـیه خیابان می توانیم ذهن خسـته این 
روزهایمـان را آرام کنیم. با پیـام جوادیان مدیرعامل 
سـازمان پارک هـا و فضای سـبز که تمـاس می گیرم 
قوانیـن حفـظ و نگهداری فضـای سـبز را برایم مرور 
توسـعه  و  نگهـداری  حفـظ،  می گویـد:  و  می کنـد 
فضای سـبز فراتـر از آن کـه قانون و مطالبـه مردمی 
باشـد یک توصیـه دینـی و مذهبی برای مسـلمانان 

اسـت. وی بـه تبصـره ذیـل مـاده 9 قانـون حفـظ و 
گسـترش فضـای سـبز اشـاره می کنـد و بـا تأکیـد 
می گویـد: هرگونـه جابجایـی و قطع درختان توسـط 
مالکین یا ذینفعان و شـهرداری در محـدوده و حریم 
شـهر و اماکن در معابـر و اماکن عمومـی و خصوصی 
صرفـاً با اخـذ مجـوز از کمیسـیون موضوع مـاده ۷ 
قانـون حفـظ و گسـترش فضـای سـبز امکان پذیـر 
اسـت و هیـچ مرجعـی نمی توانـد نسـبت بـه قطع 
درختـان اقدام نمایـد. جوادیـان در حیـن گفت وگو 
همچنیـن بـه قانـون مـاده ۶ و تبصـره 1 ذیـل ماده 
۵ قانـون گسـترش و حفـظ فضای سـبز نیز اشـاره 
می کنـد و قطـع درختـان را غیرقانونی می دانـد. اما 
قصـه دیـروز بوسـتان فـدک و این همـه ماده قانونی 
از آنجایـی شـروع شـد کـه بوسـتانی کـه بـه ازای 
هـر مترمربـع آن ۶00 هـزار تومـان هزینـه شـده و 
20 سـال درختانـش لحظه به لحظـه مراقبـت شـدند 
تـا در آب وهـوای قم و کمبـود آب و نامرغـوب بودن 
طعم آبـش و کوتاه بـودن دوره رشـد در این آب وهوا 
امروز چتری برای مسـافران و بوسـتانی بـرای اهالی 
شـهر دیـن و خـدا و حدیـث باشـد، با حکـم دادگاه 
قضایـی بیـش از 20 هـزار متـر آن مالـک خصوصی 
پیـدا کرد و دسـتور جدا شـدن بخشـی از بوسـتان 

صادر شده است. 
مدیرعامـل سـازمان پارک ها و فضای سـبز شـهرداری 

قـم بخشـی از اعتبـارات هزینه شـده در این بوسـتان 
را از محـل بودجـه سـفر مقام معظـم رهبـری می داند 
و می گویـد: در سـال 9۵ و 9۶، 3 میلیـارد تومـان برای 
سـاماندهی بوسـتان فـدک از طـرف دفتر مقـام معظم 

رهبری بـه ایـن کار اختصاص داده شـد.
اسـتوری ها و اطالع رسـانی دوسـتداران فضـای سـبز 
و پیگیری هـای مسـئوالن فضـای سـبز شـهر قـم و 
شـهرداری قـم  شـادی و درد را هم زمـان داشـت، درد 
امضـای دیگـر پـای نابـودی بوسـتانی که نفس شـهر 
اسـت آن هـم در منطقـه ای که سـرانه فضای سـبزش 
مدیـون درختـان 20 سـاله همیـن بوسـتان اسـت و 
خوشـحالی که هنوز کسـانی هستند که سـخن پیامبر 
اکـرم)ص( را بـرای حفـظ درختـان فرامـوش نکرده اند 
و دغدغه هـای رهبـری و والیـت را بـه  گرانـی و طعـم 

شـیرین پـول نمی فروشـند.
پیـام جوادیـان سـرانه فضای سـبز قـم را امـروز 20.3 
مترمربـع بـه ازای هـر نفـر می دانـد و بوسـتان فـدک 
بخشـی از این سـرانه را بـا 19 هکتار تشـکیل می دهد. 
فضای سـبزی که سـال ها طـول می کشـد تـا در دوره 
رشـد 1۵ الـی 20 روزه شـهر قم و دمای بـاالی 40 درجه 

تابسـتان و سـرمای سـخت زمسـتانش جان بگیرد.

فـدک، فدک اسـت چـه 1400 سـال پیـش چـه امروز، 
غصب و آتش گرفتنش دردناک است. 

پرونده ویژه4
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 بوستان فدک با قدمت درختانی ٢۰ ساله با حکم دادگاه قضایی بيش از ٢۰ هزار متر آن
مالک خصوصی پيدا کرده و دستور جدا شدن بخشی از بوستان صادر شده است.

راحله روشن

بوستانی که باید نفس بکشد...
درختانی 20 ساله؛ در انتظار رأفت انسانی
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پرونده ویژه

حسـن بختیـاری در گفت وگـو بـا خبرنـگار قـم فـردا، 
اظهـار کـرد: مجموعه فدک یـک مجموعه تازه تأسـیس 
نیسـت و دارای قدمـت زیـادی اسـت و ایـن نکتـه قابل 
تأمـل اسـت کـه چـرا مالکیـن در دو سـال اخیـر پیگیر 
مالکیـت خـود بر این بوسـتان شـدند و یکـی از ابهاماتی 
اسـت کـه در ذهن هـا وجـود دارد عمـر بوسـتان فـدک 
زیـاد اسـت و انتظـار می رفـت اگـر مالکـی وجـود دارد 
در زمـان درخت کاری و کاشـت پوشـش گیاهـی در این 
بوسـتان مالکیـن مراجعـه می کردنـد. بختیـاری افـزود: 
درهرصـورت یـک رأی قلع وقمـع صادر شـده اسـت پس 
بایـد به دنبـال یک تفاهم بیـن مالکین و شـهرداری بود 
البتـه بخشـی از اختـاف نظـر بـر سـر متـراژ اسـت امـا 
بایـد گفـت بوسـتان ها اماکـن عمومـی هسـتند. آن هم 
در شـرایط قـم کـه هزینـه ایجاد فضای سـبز به شـدت 

بـاال اسـت انتظـار بـر ایـن اسـت کـه دیگـر بخش هـای 
اسـتان نیـز به این مسـئله ورود کنند و اجـازه ندهند که 
ایـن قلع و قمـع رخ دهـد. وی ادامـه داد: حقـوق مالکین 
محتـرم اسـت امـا قلـع و قمـع درختـان یـک از دیدگاه 
زیسـت محیطـی یک عمل نادرسـت محسـوب می شـود 
و تعـدی و ظلـم بـه منافـع مردم اسـت به همیـن خاطر 
مجموعـه اسـتان در قالـب اراضـی دولتـی می توانـد این 
شـهرداری  امـاک  بانـک  کنـد.  جایگزیـن  را  مسـئله 
ضعیـف اسـت و حتی اگـر بخواهد در قبـال زمین فدک 
امـاک معـوض بدهد محدودیـت دارد. عضو کمیسـیون 
محیط زیسـت شـورای اسـامی شـهر قـم خاطرنشـان 
کـرد: هـم شـهرداری و هـم مجموعـه اسـتان ازجملـه 
جهاد کشـاورزی، راه و شهرسـازی، مجموعه دادگستری 
اراضـی  قالـب تخصیـص  اسـتانداری در  و در رأس آن 

دولتـی بایـد بـه دنبال این مسـئله باشـند کـه رأی هایی 
کـه بـه این صـورت صـادر می شـود را پشـتیبانی کنند، 
تأمیـن منافـع مالکیـن بایـد از راه هـای دیگـری صورت 
بگیـرد نـه از طریـق قلـع و قمـع درختـان. بختیـاری 
تأکیـد کـرد: بـا رأی کـه صـادر شـده یـک حـق قانونی 
بـرای مالـک ایجاد شـده اسـت. بـرای جلوگیـری از این 
کار یـک رویکـرد جامـع می طلبد کـه نگـذارد قلع و قمع 
درختـان صـورت بگیـرد زیـرا ایـن کار در هرصـورت و 
حتـی بـا حکـم صـادر شـده یـک کار غلطی اسـت. وی 
در پاسـخ بـه ایـن سـؤال کـه بـا توجـه بـه اهمیـت این 
موضـوع آیـا دسـتگاه قضائـی نمی توانسـت از اختیـارات 
خـود اسـتفاده کـرده و حکـم قلـع و قمـع درختـان را 
از مجموعـه  بایـد  را  ایـن مسـئله  صـادر نکنـد گفـت: 

دستگاه قضایی سؤال کرد. 

رئیـس شـورای اسـامی شـهر قـم گفـت: از مسـئوالن 
دسـتگاه قضایـی می خواهیم درباره بوسـتان فـدک دنبال 
راهـکار مسـالمت آمیز باشـند. بـه گـزارش خبرنـگار مهر، 
عبـداهلل جالـی ظهـر چهارشـنبه بـا اشـاره بـه مسـئله 
تخریـب بوسـتان فـدک و فضـای سـبز آن بوسـتان در 
گفت وگـو بـا خبرنـگاران بیـان کـرد: بـه طـور طبیعی ما 
بـه قوانیـن و احـکام قضائـی احتـرام می گذاریـم امـا بـه 
لحـاظ اجتماعـی اجـرای هـر حکـم قضائـی آثـار و نتایج 
اجتماعـی بـه دنبال خواهد داشـت ما در مسـئله تخریب 

بوسـتان فـدک و فضـای سـبز آن از دسـتگاه قضـا انتظار 
و  باشـد  مسـالمت آمیز  راهـکار  یـک  دنبـال  بـه  داریـم 
وقفـه ای در اجـرای ایـن حکـم داشـته باشـد. بـه گفتـه 
وی، در بحـث تخریـب فضای سـبز آن هم فضای سـبزی 
کـه مـردم سـالیان متمـادی از آن اسـتفاده کردنـد بایـد 
بـه دنبـال یـک راهـکار مسـالمت آمیز باشـد و تخریـب 
درختـان و قلع وقمـع آن بایـد آخریـن راهـکار دسـتگاه 
قضـا باشـد. رئیـس شـورای اسـامی شـهر قـم در بخش 
دیگـری از گفـت و گـوی خود بـا خبرنگاران عنـوان کرد: 

نکتـه اساسـی درباره ایـن پرونده این اسـت کـه محدوده 
میدان شـهدای ۷2 تن و بوسـتان فدک قبـل از این که به 
محدوده شـهری وارد شـوند، فضای سـبز آن ایجاد شـده 
اسـت. جالـی با اشـاره بـه این که تملـک ایـن زمین هم 
از سـوی شـهرداری صـورت نگرفتـه و سـوابق و اسـنادی 
داریـم کـه شـهرداری بعدهـا آن را تملـک کـرده اسـت، 
خاطرنشـان کـرد: از مسـئوالن دسـتگاه قضائـی خواهش 
داریـم وقفـه ای در اجـرای حکم مرتبط با بوسـتان مذکور 

داشته باشند. 

معـاون شـهردار قـم بـا ابـراز تشـکر از تمـام نهادهـای 
اسـتان از جملـه دسـتگاه های قضائـی و انتظامـی بـرای 
پیگیـری موضـوع و عـدم تخریـب بوسـتان فـدک گفـت: 
قبـا هـم اعـام کرده ایـم آمادگـی کامـل داریـم تـا بـا 
مدعیـان پرونـده بوسـتان فـدک براسـاس قانـون توافـق 
کنیـم. سـید امیرسـامع بـا توجـه به حواشـی ایجادشـده 
در مـورد حکـم صـادره برای بوسـتان فـدک، اجـرای رای 
قلـع و قمـع در عرصـه حـدود 20 هـزار متری از بوسـتان 
فـدک را عامـل ویرانـی ایـن بوسـتان بـزرگ دانسـت و 
افـزود: تخریـب ابنیه و تجهیـزات، از بین رفتـن باغچه ها، 
سیسـتم های آبیاری و سـایر امکانات و مستحدثات، عاوه 

بـر خسـارت جبران ناپذیر بـه بیت المال، به تدریـج باعث از 
بیـن رفتـن فضـای سـبز و درختان بوسـتان خواهد شـد. 
معـاون خدمـات شـهری شـهرداری قـم تاکید کـرد: پس 
از واگذاری های انجام شـده از سـوی اداره کل شهرسـازی 
اسـتان در سـال 1٣۷0 و همچنیـن خریـداری بخشـی از 
عرصـه بوسـتان از پاکهـای ثبتـی آن محـدوده، عملیات 
اجرایـی بوسـتان از همان سـال ها بـه صورت قانونـی آغاز 
شـده اسـت. سـامع از آمادگی شـهرداری قم برای مذاکره 
و انجـام توافـق بـا طـرف پرونـده بـاغ فـدک بـر اسـاس 
مسـتندات صحیـح و مقـررات جـاری کشـور خبـر داد و 
خاطرنشـان کرد: بخشـی از مسـتندات ارائه شـده توسـط 

مدعیـان مخـدوش بـوده و بنابر این اعتراض شـهرداری به 
این مسـتندات توسـط دسـتگاه محترم قضایی برای اعاده 
دادرسـی مورد قبول واقع شـده اسـت. وی با ابـراز نگرانی 
از تخریـب بوسـتان یـادآور شـد: این بوسـتان در موقعیت 
جغرافیایـی خاصی واقع شـده و از نظر اکولوژیـک نیز برای 
شـهر اهمیـت دارد. معـاون شـهردار قم افـزود: هزینه های 
کـه شـهرداری در این مدت در بوسـتان فدک انجـام داده 
از محـل عـوارض پرداخت شـده شـهروندان بـوده و امـروز 
حفظ بوسـتان حق عموم شـهروندان و وظیفه شـهرداری 
اسـت کـه ان شـااهلل بـا کمک سـایر دسـتگاه های اسـتان 

محقق خواهد شد. 

رئيس شورای اسالمی شهر قم

لزوم اتخاذ راهکار مسالمت آميز در پرونده بوستان فدک قم

نایب رئيس  شورای اسالمی شهر قم:

مسئولين استان قم به مسئله قلع وقمع درختان بوستان فدک ورود کنند

معاون شهردار قم:

آمادگی شهرداری برای مذاکره با مدعيان بوستان فدک
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توسعه فضای سبز!
موضوعـی کـه امـروز در دنیـا 
فراتـر از ارتقـاء کیفیـت سـیما 
و منظـر شـهری بـه آن توجـه 
شـاخص های  از  یکـی  و  شـده 
شـمار  بـه  توسـعه یافتگی 
نه تنهـا  کـه  عاملـی  مـی رود. 
باعـث افزایش کیفیت زیسـتی 
در شـهر به عنـوان اصلی تریـن 
کانـون اجتمـاع بشـر در دوران 
تالقی بشـر و محیط شـده بلکه 
بسـیاری از آثار مخـرب زندگی 
صنعتـی را نیـز کاهـش داده و 
یکـی از الزامـات توسـعه پایدار 
چنـد  در  می شـود.  محسـوب 
سـال گذشـته شـهر قم نیـز از 
توجـه به ایـن مهم غافـل نبوده 
و توسـعه فضـای سـبز بـا همه 
چالش هـای آن در اقلیـم گرم و 
بـی آب قـم یکـی از دغدغه های 
شـهرداری قم بوده اسـت. امروز 
ثبـت سـرانه ای بـا عـدد 20.3 
مترمربـع برای هر نفـر و افزایش 
بیـش از ۵ متـری آن در ۵4 ماه 
و  انتخـاب  بـر  اسـت  تأکیـدی 
تقدیـر شایسـته شـهردار قم و 
سـازمان پارک ها و فضای سـبز 
شـهرداری قـم در بیـن سـایر 
کالن شـهر و این نشـان می دهد 
الگـوی اجراشـده در شـهر قـم 
باوجـود دوره رشـد کوتـاه بین 
آب  کمبـود  و  روزه  الـی 20   1۵
و کیفیـت نامناسـب آب وخـاک 
دیگـر  شـهرهای  در  می توانـد 
نیـز مورداسـتفاده قـرار گیـرد. 
مدیریـت صحیـح و برنامه ریزی 
کارآمـد در حـوزه فضـای سـبز 
باعث شـده شـهر قم در توسعه 
فضـای سـبز و سـرانه فضـای 
سـبز در بین 8 کالن شـهر رتبه 
سـوم را کسـب کرده و نام خود 
از دو شـهر اصفهـان و  بعـد  را 
شـیراز ثبـت کنـد، رتبـه ای که 
نـام شـهرهایی ماننـد تهـران، 
مشـهد، اهـواز، تبریز و کـرج را 
پشت سـر گذاشـته و قابل توجه 
و تقدیـر اسـت. البتـه افزایـش 
و  پارک هـا  سـازمان  بودجـه 
قـم  شـهرداری  سـبز  فضـای 
از  بایـد  نیـز  را   99 سـال  در 
دسـتاوردهای مهم این سـازمان 
دانسـت  گذشـته  مـاه   ۵4 در 
زیـرا توجـه سـایر مدیـران بـه 
اهمیـت و جایـگاه فضای سـبز 
زیسـتی  کیفیـت  افزایـش  در 
بشـر و تأثیـر ارتقـاء فرهنـگ 
مـردم و درنتیجـه مطالبـه گری 
مـردم نشـان می دهـد در کنـار 
توسـعه فیزیکـی فضـای سـبز 
به ارتقـاء فرهنگ شـهروندی و 
فرهنگ سـازی در حـوزه فضای 
سـازمان   ایـن  در  نیـز  سـبز 

به خوبـی  توجـه شـده اسـت.

ـم بود ق
به سبـزه

آراستـه شد

مسئول دفتر مقام معظم رهبری در قم:

قم  پيشتاز  توسعه فضای سبز در کشور است

معاون وزیر کشور:

قم می تواند پایلوت توسعه فضای سبز در کشور باشد

مسـئول دفتـر مقـام معظـم رهبـری در قـم بـا ابـراز 
خرسـندی از برگـزاری پویـش ملـی درخت دوسـتی 
بنشـانیم در کشـور گفـت: اقدامات در توسـعه فضای 
سـبز بـه گونـه ای بـوده کـه سـرانه فضـای سـبز قـم 
اسـت. حجت االسـام  توجهـی داشـته  قابـل  رشـد 
والمسـلمین محمـدی عراقـی در مراسـم کلنگ زنی 
مجتمع فرهنگی ورزشـی امـام جـواد)ع(، اظهار کرد: 
اقدامـات در توسـعه فضـای سـبز به گونـه ای بوده که 
سـرانه فضـای سـبز قـم رشـد قابـل توجهی داشـته 
اسـت. وی با اشـاره به ابتکار شـهرداری قم در اجرای 
پویش »درخت دوسـتی بنشـانیم« خاطرنشـان کـرد: این پویـش با حمایت 
و همـکاری گسـترده مـردم قـم مواجه شـده به گونـه ای که مورد اسـتقبال 
کشـور قرار گرفته و امسـال شـاهد اجرای این پویش در کل کشـور هستیم. 

مسـئول دفتـر مقـام معظـم رهبـری در اسـتان قـم بـا تاکیـد بر این کـه در 
ادبیـات دینـی و قـرآن درخت نشـانه رحمت خدا اسـت گفـت: درخت ها به 
تعبیـر قـرآن کریـم در برابر عظمـت خداوند سـجده می کننـد و در احادیث 
پیامبر)ص( تشـویق شـده به درختـکاری؛ با این اهمیتی کـه درختکاری در 
اسـام دارد به جاسـت که مردم قم رتبه نخسـت را در درختکاری و توسـعه 
فضـای سـبز داشـته باشـند. وی بـا بیـان این کـه در سـال های اخیر سـرانه  
فضـای سـبز و درختـکاری در قـم بـه طوری توسـعه یافته که رتبه نخسـت 
را در کشـور بـه دسـت آورده اسـت افـزود: نبایـد به این مسـاله اکتفـا کرد و 
باید سـرانه فضای سـبز قم را به سـرانه های اسـتاندارد جهانی نزدیک کنیم. 
مسـئول دفتـر مقام معظـم رهبری در قم گفـت: در گذشـته آب و هوای قم 
اینقـدر خشـک بـود که بـا یک باد گـرد و غبار زیـادی شـهر را می گرفت اما 
امروز با همت مسـووالن با تمام مشـکات موجود شـاهد توسـعه قابل توجه 

درختکاری و گل کاری هستیم. 

معـاون وزیـر کشـور و رئیـس سـازمان شـهرداری ها و 
دهیاری هـا از خدمـات و تاش هـای شـهرداری قـم در 
راسـتای توسـعه فضـای سـبز پایـدار بـا توجه به شـرایط 
اقلیمـی ایـن شـهر تقدیر کـرد و گفـت: شـهرداری قم در 
زمینه توسعه فضای سـبز اقدامات قابل توجهی انجام داده 
اسـت و قم می تواند پایلوت توسـعه فضای سـبز در کشور 
باشـد. مهـدی جمالی نژاد با اشـاره بـه اهمیـت و ضرورت 
توسـعه فضای سـبز در شـهرها گفـت:  به عنـوان یکی از 
شـاخص های توسـعه پایـدار کشـور دیـده شـده؛ یکـی از 
مسـائل مهم کشور مسـاله آلودگی هواسـت و فضای سبز 
بـه عنـوان یکـی از ارکان مهم مدیریت شـهری اثر ویـژه ای در کاهـش آلودگی هوا 
دارد. وی با تاکید بر این که با توجه به بحران کم آبی در کشـور اسـتفاده از درختان 
بومی و کم آب باید مورد توجه مدیریت شـهری باشـد اظهار کرد: گسـترش فضای 
سـبز و درختـکاری بـه صورت ویـژه در قانـون هوای پاک مـورد تاکید بوده اسـت. 

جمالی نژاد متوسـط سـرانه فضای سـبز کشـور را 12 مترمربع عنوان کرد و گفت: 
مطالعـات طـرح جامع شـبکه آب خام شـهری بیش از ٣۵0 شـهر تصویب شـده و 
200 شـهرداری در حال انجام مطالعات هسـتند؛ شهرداری ها براساس قوانین ملزم 
بـه ایجـاد و نگهداری فضای سـبز هسـتند. مهـدی جمالی نـژاد با اذعان بـه این که 
قـم می توانـد شـهر پایلـوت برای نقاطی باشـد که آب و هـوای خاص و شـوری آب 
دارند خاطرنشـان کرد: عاقمند به این هسـتم که در بودجه و مجلس ردیفی ویژه 
برای فضای سـبز و توسـعه آن دیده شـود. وی گفت: باید اعتباری هم وزن توسـعه 
حمل و نقل عمومی و... در حوزه توسـعه فضای سـبز پیش بینی شـود. معاون وزیر 
کشـور با تاکید بر برگزاری پویش ملی در راسـتای توسـعه فضای سـبز خاطرنشان 
کرد: اسـتفاده از ظرفیت تمام نهادها و همچنین بهره گیری از مشـارکت عمومی در 
نیل به هدف توسـعه فضای سـبز پایدار در کشـور از اهمیت باالیی برخوردار اسـت. 
وی با اشـاره به رونمایی از پویش ملی »درخت دوسـتی بنشـانیم« اظهار کرد: این 
پویش که دو سـال گذشـته در قم برگزار شـده با نظر مثبت وزیر کشـور از امسـال 

به صورت ملی برگزار می شود. 

تحقق سرانه فضای سبز 20 متر مربعی 
شهر قـم

شــهری۶
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شــهری

مدیرکل منابع طبيعي و آبخيزداري استان قم:

اقدامات شهرداری در چند سال اخير در توسعه فضای شهر قابل توجه و تقدیراست

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قم:

در سال گذشته ٤٢١ هزار مترمربع بوستان شهری در قم ایجاد شده است

شهردار قم تأکيد کرد:

تحقق سرانه ٢5 مترمربع در سال ١٤۰٤ با مشارکت مردم

مدیـرکل منابـع طبیعـي و آبخیـزداري اسـتان قـم گفـت: 
توسـعه فضاهـای سـبز شـهری مانند احـداث بوسـتان هزار 
هکتـاری در کنتـرل کانون هـای تولید گرد و غبـار و تلطیف 
هـوا در نهایـت افزایش رطوبت در شـهر تأثیر بسـزایی دارد. 
سـید محمدتقـی سـجادی بـا اشـاره بـه اهمیـت توسـعه 
فضـای سـبز در کنترل گـرد و غبار و افزایـش رطوبت اظهار 
داشـت: اقدامـات شـهرداری در چنـد سـال اخیر در توسـعه 
فضـای سـبز در شـهر قابل توجـه و تقدیراسـت. وی احداث 
بوسـتان هـزار هکتاری را مورد توجه قـرارداد و افزود: هر چه 
فضاهای سـبز شـهری توسـعه پیدا کند کنتـرل کانون های 
تولیـد گـرد و غبـار و تلطیـف هـوا بهتـر انجام شـده و در 
نهایـت باعـث عامـل افزایـش رطوبت در شـهر خواهد شـد. 
مدیـرکل منابـع طبیعـي و آبخیزداري اسـتان قم، بـا تاکید 

بـر اسـتفاده از گونه هـای مختلـف گیاهـی در بوسـتانهای 
شـهر تصریـح کـرد: در کاشـت فضاهـای سـبز شـهری باید 
از گونه هـای مختلـف سـازگار بـا اقلیم قم اسـتفاده شـود تا 
در صـورت بحـران آب وهوایی فضای سـبز شـهری خسـارت 
جـدی نبینـد. وی همـکاری منابـع طبیعی و شـهرداری قم 
را در سـطح مطلوبـی ارزیابـی  و خاطرنشـان کـرد: احـداث 
پارکهای جنگلی در حاشـیه شـهرها به خصـوص کانون های 
تولیـد گرد وغبار چسـبیده بـه محدوده شـهری می تواند در 
کنتـرل نقـاط بحرانـی تولیـد گـرد و غبـار تأثیرگذار باشـد. 
سـجادی مسـاحت کانون هـای بحرانـی تولیـد گـرد و غبـار 
چسـبیده بـه محدود شـهری را 10۵ هزار هکتـار اعام کرد 
و گفـت: 10۵ هـزار هکتـار عددی اسـت که لـزوم همکاری 
بین اداره منابع طبیعی و شـهرداری را نشـان داده و باید در 

توسـعه پارک هـای جنگلی حاشـیه شـهر این تبـادل نظر و 
همـکاری بیشـتر باشـد. وی با توصیه بر اجـرای فعالیت های 
آبخیـزداری شـهری در بوسـتان هایی ماننـد بوسـتان هـزار 
هکتـاری بیـان کـرد: انجـام فعالیت هـای آبخیـزداری یکـی 
از مـواردی اسـت کـه در ایـن بوسـتان بایـد مـورد توجـه 
قرارگیـری تا عاوه بر تأمین آب و رطوبت موردنیاز بوسـتان 
ازخسـارتهای ناشـی از سـیل و تخریـب زمیـن جلوگیـری 
شـود. مدیـرکل منابـع طبیعـي و آبخیـزداري اسـتان قـم با 
تاکیـد دوبـاره بـر عملکـرد مثبـت سـازمان پارکهـا و فضای 
سـبز شـهرداری قـم در توسـعه فضـای سـبز افـزود: ارتباط 
مسـتمر کارشناسـان منابع طبیعی و سازمان پارکها و فضای 
سـبز می تواند تأثیر بیشـتری درتوسـعه مطلوب فضای سبز 

داشـته باشد.

مدیرعامـل سـازمان پارک هـا و فضـای سـبز شـهرداری قـم 
گفـت: در سـال ٩8 حـدود ٤۷1 میلیـارد ریـال بـرای احداث 
بوسـتان های شـهری هزینـه شـده کـه ایـن مبلـغ بـدون 
احتسـاب هزینه هـای مالکیـت عرصه هـا سـت.پیام جوادیان 
بـا تاکیـد بـر این کـه بودجـه سـازمان پارک ها و فضای سـبز 
شـهرداری قـم در سـال ٩٤ حـدود ۶0 میلیـارد تومـان بـوده 
اسـت اظهـار کـرد: در سـال ٩٤ اصاحیه بودجه هـم صورت 
گرفتـه و حـدود 1۵ میلیـارد تومـان از بودجـه کـم شـد. وی 

بودجـه فضای سـبز در سـال ٩۵ را حدود ٩8 میلیـارد تومان 
ذکـر کـرد و افـزود: بودجـه فضـای سـبز در سـال ٩۶ بالغ بر 
200 میلیارد تومان و در سـال ٩۷ حدود 20٤ میلیارد تومان 
بـود؛ در سـال ٩8 نیـز بودجـه فضـای سـبز بـه حـدود 20۶ 
میلیـارد تومـان رسـید. مدیرعامل سـازمان پارک هـا و فضای 
سـبز شـهرداری قـم بـا بیـان این کـه از سـال ٩۵ بـه بعد هر 
سـال بودجه این سـازمان متمم داشـته اسـت گفت: عاوه بر 
این کـه بودجه ها محقق و جذب می شـده متمم هم داشـتیم. 

وی اضافه کرد: سـهم هر شـهروند قمی از بودجه فضای سـبز 
1۶2 هـزار تومـان اسـت و سـهم هر شـهروند از فضای سـبز 
هـم حـدود 20 مترمربـع اسـت. جوادیـان بـا بیـان این که از 
فروردیـن امسـال تاکنـون ٤21 هـزار مترمربـع بهره بـرداری 
بوسـتان شـهری داشـته ایم افزود: حـدود ٤۷1 میلیـارد ریال 
بـرای ایـن پروژه ها هزینه شـده که این مبلغ بدون احتسـاب 
هزینه هـای مالکیـت اسـت. اگـر هزینه هـای مالکیـت اضافه 

شد تقریبا این هزینه دو برابر می شود. 

شـهردار قـم بـا تأکید بر لـزوم مشـارکت مردم در توسـعه 
فضـای سـبز گفـت: امروز شـهر قـم سـرانه ای برابـر ٣.20 
مترمربـع بـه ازای هـر نفـر را ثبـت کـرده و امیدواریـم بـا 
مشـارکت مردم شـاهد تحقق سـرانه 2۵ مترمربع تا سـال 

1٤0٤ باشیم.  
سـید مرتضـی سـقاییان نژاد بـا اشـاره بـه اهمیـت توجـه 
بـه شـاخصه های توسـعه یافتگی در شـهر اظهـار داشـت: 
یکـی از مؤلفه هـای مهـم توسـعه پایـدار توجـه به مسـائل 

زیست محیطی و توسعه فضای سبز است. 
وی گسـتردگی تأثیـرات توسـعه فضای سـبز را موردتوجه 
قـرارداد و افـزود: تأثیـر توسـعه فضـای سـبز در زندگـی 
اجتماعـی و بهبـود کیفیـت زیسـتی بشـر تـا جایی اسـت 
کـه تبدیـل بـه یکـی از الزامات زندگی بشـر شـده اسـت.

شـهردار قـم بهبـود و نگهـداری کیفیـت خـاک، تلطیـف 
هـوا و جـو، تولیـد اکسـیژن و افزایـش کیفیـت منظـر 
شـهری را بخـش کوچکی از تأثیرات توسـعه فضای سـبز 
دانسـت و تصریـح کـرد: کیفیـت هرکدام از شـاخصه های 
بـاال در تغییـر گونـه و گیاه مورداسـتفاده در فضای سـبز 
تغییـر کـرده و یکـی از تخصصی تریـن حوزه های توسـعه 

پایدار است. 
وی بـا یـادآوری نـوع اقلیـم و چالش هـای شـهر قـم بیان 
کـرد: یکـی از دغدغه های اولیه تیم مسـتقر در شـهرداری 
قـم در همـان روزهـای نخسـت توسـعه فضـای سـبز و 
تلطیـف هـوا بـوده و باوجـود ثبـت سـرانه 1٣.٩ مترمربـع 

بـه ازای هـر نفـر در سـال ٩٤ کار آغـاز شـد.
سـقاییان نـژاد چشـم انداز توسـعه فضای سـبز شـهر قـم را 

عـددی بالغ بـر 2۵ مترمربـع تـا سـال 1٤0٤ اعـام و مطرح 
کرد: خوشـبختانه امروز شـاهد ثبت عـدد 20.٣ مترمربع به 
ازای هـر نفر در شـهر قم هسـتیم و امیدواریم هـر چه زودتر 

به عدد پیش بینی شده دست پیدا کنیم. 
را  سـبز  فضـای  پروژه هـای  بخشـی  نتیجـه  و  اجـرا  وی 
نیازمنـد زمـان دانسـت و ابراز کرد: هرسـال ازنظر میانگین 
٣0 بوسـتان بـه شـهر قـم اضافه شـده و بـا تکمیـل و بـه 
بهره بـرداری رسـیدن پـارک هـزار هکتاری تحولـی بزرگ 
در حـوزه فضـای سـبز شـهر قم در چند سـال آینـده رقم 

خواهد خورد. 
شـهرداری قـم سـپس بـه جایـگاه فرهنگـی- مذهبـی و 
علمـی قـم در جهـان اسـام اشـاره کـرد و گفـت: شـهر 
قـم بـا حضـور بیـش از 20 میلیـون زائـر در سـال نیازمند 
توسـعه ای درشـان و جایـگاه خـود بوده و باید بـه این مهم 

توجـه ای ویژه داشـته باشـیم.
وی افزایـش بارندگـی در کشـور و شـهر قـم را نعمتـی 
خوانـد  سـبز  فضـای  کیفیـت  افزایـش  جهـت  در  الهـی 
و تأکیـد کـرد: حفـظ و نگهـداری فضـای سـبز نیازمنـد 
مشـارکت همـه اقشـار جامعـه بـوده و بیشـترین تأثیـر را 
حضـور پررنـگ مـردم، محیط زیسـت و جهاد کشـاورزی و 

همچنیـن منابـع طبیعـی در جامعـه دارد.
نیـز  را  گیاهـی  گونه هـای  نـوع  انتخـاب  نـژاد  سـقاییان 
درافزایـش کیفیـت فضای سـبز مهم دانسـت و ادامـه داد: 
انتخـاب درختـان مثمر، پهن بـرگ و درمجمـوع گیاهان و 
درختانـی بـا مقاومـت الزم در برابـر کمبـود آب و کیفیت 

نامطلوب خاک بسیار مهم است. 

وی در ادامـه بـه افزایـش بودجه سـازمان پارک ها و فضای 
سـبز شـهرداری قـم توجـه کـرد و یـادآور شـد: در سـال 
٩٩ بودجـه ای کـه بـه سـازمان پارک هـا و فضـای سـبز 
شـهرداری قـم اختصـاص داده شـده عـددی بالغ بـر 20۷ 
میلیـارد تومـان اسـت کـه نشـان دهنده افزایـش آگاهی و 

اهمیـت جایـگاه فضـای سـبز در بیـن مدیـران را دارد.
شـهرداری قـم الزمـه هزینـه و مدیریـت بهینـه بودجه در 
حـوزه فضـای سـبز را توجـه به ارتقـاء فرهنگ شـهروندی 
در ایـن حـوزه عنـوان کـرد و افـزود: خوشـبختانه توجـه 
سـازمان پارک هـا و فضـای سـبز شـهرداری قم به مسـائل 
فرهنگـی و ایجـاد انگیـزه الزم بـرای مشـارکت مـردم بـا 
دوسـتی  »درخـت  ماننـد  مختلـف  برنامه هـای  اجـرای 

بنشان« قابل تقدیر است. 
وی خطـاب بـه شـهروندان خواسـتار نگهـداری و افزایـش 
سـبز  فضـای  قبـال  در  شـهروندان  مسـئولیت  احسـاس 
شـهری شـد و تصریح کرد: در چند سـال گذشـته عملکرد 
شـهروندان نشـان دهنده احسـاس مسـئولیت و آشـنایی 

آن هـا بـه حفـظ و حراسـت فضـای سـبز بوده اسـت.
سـقاییان نـژاد ادامـه داد: بـرای تحقـق اهداف شـهرداری 
قـم در تبدیـل شـهر قـم بـه یـک بوسـتان بـزرگ نیازمند 
مشـارکت پویایی شـهروندان بـوده تا بتوانیم به سـرانه 2۵ 

مترمربع به ازای هر نفر دست پیدا کنیم. 
وی در پایـان بـا تقدیـر و تشـکر از زحمـات باغبانـان در 
حفـظ فضای سـبز خاطرنشـان کـرد: باغبانی و کشـاورزی 
کار انبیـا بوده و زحمات شـبانه روزی آن هـا در منظر مردم 

و مدیران باقی خواهد بود. 
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پـویــش

پویش ملی کاشت و مراقبت از فضای سبز
محمـد جواد مختاری- مدیریت شـهری قم در سـال های اخیـر هزینه های کانی 
در حـوزه توسـعه و نگهـداری فضـای سـبز انجـام داده کـه بخش قابـل توجه این 
هزینه هـا مربـوط بـه حفـظ و نگهـداری از فضـای سـبز اسـت. بـر همین اسـاس 
پویش درخت دوسـتی بنشـانیم با محوریت شـهروندان و با موضوع کاشت درخت 
و حفظ و مراقبت از فضای سـبز شـهر قم در سـال های ٩۶ و ٩۷  در هفته منابع 
طبیعـی و روز ملـی درختکاری برگزار شـده بـود. هدف از برگـزاری این پویش نیز 
جلـب مشـارکت های مردمـی برای حفظ و توسـعه فضای سـبز بود کـه در همان 
دو سـال بیش از ٣0 هزار نفر از شـهروندان قمی در آن مشـارکت کردند. در همین 
راسـتا در نشسـت هم اندیشـی مدیران عامل سـازمان های پارک ها و فضای سـبز 
شـهرداری های کان شـهرهای کشـور که دی ماه ٩8 در اسـتان البرز برگزار شـد 
به پیشـنهاد سـازمان پارک ها و فضای سـبز شهرداری قم، شـعار »درخت دوستی 
بنشـانیم« به عنوان شـعار سـال ملی انتخاب شـد و با توجه به اهمیت این پویش 
و لـزوم مشـارکت همـه اقشـار و گروه هـا در آن، دکتر رحمانی فضلی، وزیر کشـور 
دسـتور ویـژه ای جهـت برگزاری ایـن پویش به دسـتگاه های ذی ربط ابـاغ نموده. 
مراسـم رونمایـی از ایـن پوسـتر بـا حضـور مهدی جمالـی نـژاد معاون عمـران و 
توسـعه امـور شـهری و روسـتایی وزیـر کشـور و رییس سـازمان های شـهرداریها 
و دهیاریها، خسـرو شـهبازی سرپرسـت سـازمان جنگل هـا، مراتع و آبخیـزداری، 
زهـرا عابدینـی معـاون مشـارکت های اجتماعی سـازمان امـور اجتماعی کشـور و 
جمعـی از نمایندگان سـازمان های مردم نهاد و مدیران شـهرداری کانشـهرها در 
وزارت کشـور رونمایی شـد. همچینین پویش »درخت دوسـتی بنشـانیم« در قم 
مراسـمی بـا حضور شـهردار قم، رئیس شـورای اسـامی شـهر و برخـی مدیران و 

مسئولین شهری در روز 1۵ اسفند ماه ٩8 آغاز به کار کرد. 

دسـتورالعمل پویـش درختـکاری سـال 1398 بـا هـدف گسـترش فرهنـگ 
درختـکاری و بـا تأکیـد بـر هفتـه منابـع طبیعـی و روز درختـکاری و افزایـش 
بهره وری فضای سـبز شـهری ابالغ شـده و اهداف این دسـتورالعمل عبارتسـت 
از: ترویـج فرهنـگ درختـکاری و حفـظ و نگهـداری آن در بین اقشـار مختلف 
جامعه، توسـعه فضای سـبز شـهری و جنگل های دست کاشـت اطراف شهرها در 
کمربند فضای سـبز باهدف جلوگیری از ساخت وسـازهای غیراصولی و گسـترش 
بی رویه شـهرها و پیشـگیری از گسترش مناطق حاشیه نشـینی، کنترل آلودگی 
محیط زیسـت و ارتقـاء کیفیـت آن و تقویت روحیه مشـارکت در اقشـار مختلف 

مـردم، سـازمان های مردم نهـاد، دسـتگاه های دولتـی و غیردولتی.

حجت االسالم والمسلمین محمدی عراقی
مسئول دفتر مقام معظم رهبری در قم

مـا پیـرو پیامبری هسـتیم کـه فرمودند هرکس درختـی بکارد 
یـک  بهشـت  در  او  بـرای  مثمـر، خداونـد  خصوصـا درختـی 
درخـت اعطـا می کنـد. الحمـد هلل قـم پیشـتاز توسـعه فضـای 
سـبز در کشـور اسـت و  اقدامـات در توسـعه فضـای سـبز بـه 
گونـه ای بـوده کـه سـرانه فضـای سـبز قم رشـد قابـل توجهی 
داشـته اسـت. این پویش بـا حمایت و همکاری گسـترده مردم 
قـم مواجـه شـده به گونـه ای کـه مـورد اسـتقبال قـرار گرفته 
و امسـال شـاهد اجـرای ایـن پویـش در کل کشـور هسـتیم.از 
مـردم قـم خصوصـا جوانـان و طـاب حوزه هـای علمیـه برای 
شـرکت در پویـش دعـوت می کنـم. اگـر تمـام مـردم همـت 
کـرده هرکـس حداقل یک درخـت را در هرجایی کـه می تواند 
بـکارد می توانیـم  پیشـتاز بـوده و سـرانه فضـای سـبز را در 

کشور به حد استاندارد جهانی برسانیم. 

دکتر مهدی جمالی نژاد
معاون وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری ها

بـدون  روسـتایی  و  شـهری  مدیریـت  برنامه هـای  موفقیـت 
مشـارکت موثـر سـازمان های مردم نهـاد و همچنین شـهروندان 
امکان پذیـر نیسـت. پویـش سراسـری درختـکاری قطعـا شـروع 
یـک آغـاز برای همکاری وهمفکری مدیریت شـهری و روسـتایی 
بـا سـازمان های مـردم نهـاد اسـت. در ایـن پویـش قـرار اسـت 
تمامـی ذینفعـان و مخاطبـان این موضـوع یک فراینـد را در این 
عرصـه بـا همـکاری یکدیگـر پیـش ببرنـد و مدیریـت شـهری از 
تجربیـات و دیدگاه هـای سـازمان های مـردم نهـاد بـرای تدویـن 
وبخشـنامه های  اجرایـی  نامه هـای  آییـن  و  دسـتورالعمل ها 

تخصصی بهره خواهد گرفت. 

سید امیر سامع
معاون خدمات شهری شهرداری قم

درختـان زیباتریـن و پاک ترین موجوداتی هسـتند کـه می توانیم 
احیـا و  را  آنهـا  و  بپردازیـم  آنهـا  بـه  در حـوزه محیـط زیسـت 
نگهـداری کنیـم. قطعـا زندگی شـاداب و سـالم و همراه بـا امید و 
نشـاط می توانـد بـا درخـت محقق شـود. نیاز شـهر قم به توسـعه 
فضای سـبز و درخت بیشـتر از سـایر شهرهاسـت و در این زمینه 
اقدامـات خوبـی در سـال های اخیـر انجـام شـده که هـم در بحث 
احیـا و نگهـداری عرصه هـای موجـود و هم در ایجاد بوسـتان های 
محلـه ای و شـهری و هـم در ایجـاد مسـیر سـبز در معابر شـهری 
بـوده اسـت. توسـعه کمربند سـبز قـم و ایجـاد باغچه هـای طولی 
در معابـر نیـز قابـل تامل بوده و بر این اسـاس مشـارکت و حضور 
شـهروندان در ایـن زمینـه می توانـد بسـیار موثـر واقـع شـود. از 
شـهروندان بـرای کاشـت درخـت بـه مناسـبت اتفاقات خـوب در 
خانواده هـا، دعـوت می کنیـم و امیدواریم تولـد فرزندانمان، ازدواج 

یا هر اتفاق خوب دیگری دلیل بر کاشت درخت باشد. 

دکترسیدمرتضی سقائیان نژاد
شهردار قم

امسـال سـال خاصـی بـوده و سـال جدیـد را در شـرایطی آغـاز 
می کنیـم کـه کشـور درگیـر شـیوع بیمـاری اسـت. ایـن درخت 
را در شـرایطی می کاریـم کـه بدانیـم نیـاز جامعـه این اسـت که 
امیـد را در جامعـه تقویـت کنیـم. اخبـار متعددی کـه در دنیا در 
خصـوص آتش سـوزی جنگل هـا در دنیـا منتشـر می شـود و ایـن 
اقـدام مـا تأکیـدی بر آن اسـت که ما دوسـت دار درخت هسـتیم 
و در پرتـو حفاظت هـای درخـت و زیبایی هـای بصـری و منظری 
کـه درخـت بـرای شـهر فراهـم می کند و منبـع تغذیه اسـت آثار 
و بـرکات زیـادی از درخـت بـرای مـا به وجـود می آید. بـا پویش 
درخـت دوسـتی بنشـان بـه دنبـال توسـعه درختـکاری در شـهر 
و کشـور هسـتیم. هـر سـال ٣00 هکتـار فضـای سـبز در شـهر 
قـم توسـعه پیـدا می کنـد، گفـت: از 1٤ مترمربـع سـرانه فضـای 
سـبز در سـال 1٣٩٤ سـرانه را به بـاالی 20 مترمربع رسـانده ایم 
و تـاش داریـم تـا سـال 1٤0٤ ایـن سـرانه را بـه 2۷ مترمربـع 

افزایش دهیم. 

عبداهلل جاللی
رئیس شورای اسالمی شهر قم

درختـکاری جـزو ارزش هـای اجتماعـی اسـت، طبیعـی اسـت 
کـه در کنـار باقـی مـردم بـه عنـوان حداقـل وظیفـه در جهت 
کاشـت درخـت اقـدام کنیـم. کاشـت درخـت منجر به نشـاط 
و شـادابی جامعـه می شـود و این کـه شـهر فضـای مناسـب و 
شـادابی داشـته باشـد حـق مـردم اسـت و بـه همیـن خاطـر 
توسـعه درختـکاری اهمیت ویـژه ای دارد. همـت و تاش عالی 
شـهرداری در توسـعه درختکاری در شـهر قم سـتودنی اسـت 
و امیدواریـم تمـام مـردم در کنـار کاشـت درخـت بـه مراقبت 
از درختـان توجـه کننـد؛ حفظ و حراسـت از درختـان و فضای 
سـبز اهمیـت ویـژه ای دارد و بـه نوعـی حراسـت از شـادابی 
جامعـه اسـت. پیـام پویـش »درخـت دوسـتی بنشـانیم« ایـن 
اسـت کـه می خواهیـم محبت و عاطفه و احسـاس انسـانی را با 
کاشـت فضـای سـبز بـه هم هدیـه دهیـم و امیدواریـم همه به 

ایـن امـر توجـه کنند.

پیام جوادیان
مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قم

امیـدوارم بـه خواسـت خدا همه ما امسـال با پوریـش ملی درخت 
دوسـتی بنشـانیم بتوانیـم نقـش مهمـی در ایجـاد و نگهـداری از 
فضـای سـبز و محیط زیسـت داشـته باشـیم و بتوانیـم دینمان را 
بـه فضـای سـبز و محیط زیسـت شـهرها ادا کنیم. توسـعه فضای 
سـبز و حفـظ و نگهداری از آن بدون مشـارکت شـهروندان امکان 
پذیـر نیسـت بنابرایـن از همـه مـردم ایـران دعـوت می کنـم تا به 
پویـش درخـت دوسـتی بنشـانیم بپیوندنـد و در کاشـت درخت و 

حفـظ و مراقبـت از آن مشـارکت کنند.

درخت دوستی بنشانیم

شـهروندان با ارسـال کلمـه »درخت« بـه سـامانه 3000139۷ در پویش عضو شـده و از 
سـوی آن ها یـک نهـال در عرصه های جنگلی کاشـته شـد. عـالوه بر این، شـهروندان 
از اعتبـار خریـد گل و گیـاه با تخفیـف 30 درصدی بهره مند شـدند. با وجود مشـکالت 
و محدودیت هـای ناشـی از انتشـار ویـروس منحـوس کرونـا شـاهد مشـارکت بیش از 

۵ هـزار نفـر از شـهروندان در ایـن پویـش بودیـم. البتـه بـا توجه بـه شـیوع بیماری 
برگـزاری جشـن های درختـکاری و سـایر برنامه هـای پیش بینی شـده لغـو و اغلـب 
برنامه هـا در حـوزه فرهنگ سـازی کاشـت نهـال و برنامه هـای خانوادگـی در داخـل 

منازل طراحی شد. 

عضویت
در پویش
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فراخوان و مسابقه

بـا توجه به شـیوع ویـروس کرونا و توقف برگزاری کارگاه هـا و دوره های 
آموزشـی پـرورش گل و گیاه و مراقبت از فضای سـبز تولید محتواهای 
آموزشـی در دسـتور کار قرار گرفت. اهمیت روزافزون اسـتفاده مناسب 
و بـه هنـگام از فضـای مجـازی از یـک سـو و ضـرورت ارتبـاط موثـر و 
جلـب مشـارکت شـهروندان از سـوی دیگـر، نـارون، برنـد آمـوزش و 
توسـعه فرهنـگ شـهروندی در حـوزه فضـای سـبز و محیط زیسـت با 
تولیـد محصـوالت مکتـوب و همچنین ویدئوهای آموزشـی بـا موضوع 
حفـظ و مراقبـت از گل و گیـاه و فضـای سـبز راه اندازی شـد. تـا امروز 
بیـش از 180 هـزار نفـر- بازدیـد از مجموع 11 ویدئوی منتشـر شـده 
در فضـای مجـازی )تلگرام، آپارات، اینسـتاگرام و ایتـا( صورت پذیرفته. 
همچنین پادکسـت آموزشـی، تفریحی و اطاع رسـانی با عنـوان نارون 
در حال تهیه اسـت. این پادکسـت شـامل بخش های آموزش نگهداری 
و ایجـاد فضـای سـبز، مسـابقه، نمایـش، اخبـار حـوزه فضـای سـبز، و 

گزارش مردمی است. 

یادبود

 کاشت درخت یادبود
درگذشتگان ویروس کرونا

در ایـن برنامـه تعدادی درخت یادبـود درگذشـتگان از ویروس کرونا 
در بوسـتان شـهید بنیـادی و بـا حضـور معـاون شـهردار و رئیـس 
کمیسـیون فرهنگی شـورای اسـامی شـهر قم و مدیر عامل سازمان 

برگزار شد. 

کارناوال گل

 کاروان استقبال از بهار
و تجلیل از پزشکان، پرستاران و کادر درمانی

کاروان اسـتقبال از بهار هرسـاله هم زمان با هفته ملی منابع طبیعی 
و روز درختـکاری در اسـفندماه برگـزار می گردیـد. امسـال نیـز ایـن 
کاروان بـا حضـور بیـش از 10 دسـتگاه خـودرو، آذین بنـدی شـده 
و همـراه بـا پخـش موسـیقی های شـاد  و نشـاط آفرین در مناطـِق 
هشـتگانه حرکـت کردنـد. بخـش ویـژه در امسـال موضـوع تجلیـل 
از پزشـکان، پرسـتاران و کادر درمانـی اسـتان قـم بـود کـه بـا نصب 
جایـگاه ویژه در مقابل بیمارسـتان های نکویی و کامـکار از خدمات و 

تاش هـای کادر درمانـی اسـتان قـم تجلیـل بـه عمـل آمد.

کارناوال گل

 کلنگ زنی و درختکاری
مجتمع ورزشی فرهنگی امام جواد)ع( در قم

ایـن مراسـم همزمـان بـا آغـاز پویش ملی درخت دوسـتی بنشـانیم 
بـا حضـور رئیس دفتر مقـام معظم رهبـری در قم، حجت االسـام و 
المسـلمین محمـد حاج ابوالقاسـم دوالبـی نماینده مـردم زنجان در 

مجلس شورای اسامی و جمعی از طاب برگزار شد. 

دومین دوره مسابقه برترین فضای سبز خانگی
فضـای سـبز و گل وگیـاه معجـزه ی سـبز آفرینـش خدا هسـتند. بر 
اسـاس بررسـی ها و تحقیقات علمی انجام شـده توسـط دانشـمندان 
افـرادی کـه در معرض چشـم اندازهای طبیعـی قرار دارنـد به مراتب 
کمتـر تحـت فشـار غـم، اسـترس و افـکار منفـی قـرار می گیرنـد. 
مسـابقه باغچـه در راسـتای انتخـاب بهتریـن فضـای سـبز خانگـی 
برگزار شـد. در این مسـابقه شـهروندان تصویر فضاهای سـبز داخل 
منـازل خـود اعـم از تـراس، بـام سـبز، دیـواره سـبز، حیـاط و یا… 
را در وب سـایت سـازمان بـه آدرس qomparks.ir بارگـذاری کردند. 
مهلـت ارسـال آثار در این مسـابقه تا 2٩ اسـفندماه بود کـه با توجه 
بـه اهمیـت ترغیـب شـهر بـه حضـور در منـزل تـا ٣1 فروردین ماه 
و سـپس تـا 1۵ اردیبهشـت مـاه تمدیـد شـد. تعـداد ٤00 نفـر از 
شـهروندان تصویر فضای سـبز خود را جهت شـرکت در این مسابقه 
ارسـال کردنـد. کـه پـس از بازدید از فضای سـبز این شـهروندان به 
۵0 نفـر از آن هـا بـن خریـد گل و گیـاه و به ۵ نفـر از برگزیده جوایز 

نقـدی  اهدا شـد.

نهضت کاشت درخت در مجتمع های مسکونی شهر قم
ایـن طـرح با هدف کاشـت فضای سـبز در مجتمع های مسـکونی شـهر 
در قالـب پویـش ملـی درختـکاری طراحـی و اجـرا شـد و بـا توجـه بـه 
اهمیت توسـعه فضای سـبز خصوصـاً در فضاهای مسـکونی و همچنین 
محدودیـت برگـزاری تجمعـات بـه دلیل شـیوع بیمـاری در کشـور این 
طـرح جایگزیـن برنامه هرسـاله توزیـع رایگان نهال شـده اسـت. در این 
طـرح شـهروندان بـا مراجعـه به وب سـایت سـازمان پارک ها و یا ارسـال 
کلمه »کاشـانه« به سـامانه پیامکـی ٣0001٣٩۷ و تکمیل فرم مربوطه 
اطاعات مجتمع مسـکونی خود را ثبت کرده و کارشناسـان سـازمان به 
مجتمع ها مراجعه و وضعیت ایجاد فضای سـبز در مجتمع ها را بررسـی 
کردنـد. سـپس تیم اجرایی سـازمان با توجـه به مؤلفه های فنـی احداث 
فضـای سـبز، همچـون نوع خاک، منابع آب و شـرایط نوری فضای سـبز 
ایـن مجتمع هـا را احـداث نمودنـد. در ایـن طـرح بیـش از ۶80 فـرم از 
سـوی مدیـران مجتمع های مسـکونی تکمیل شـد کـه با توجـه بودجه 
و ظرفیـت سـازمان بیش از 200 مجتمـع دارای 10 واحد بـه باال و 100 

متر فضای سبز جهت احداث فضای سبز تعیین شدند. 

مسابقه نقاشی خانوادگی
با شـیوع ویروس )COVID-19( بهترین راه پیشـگیری از مبتا شـدن 
بـه ایـن بیمـاری، ماندن در منزل کنـار اعضای خانواده اسـت. بر همین 
اسـاس بـرای داشـتن یـک سـرگرمی جالـب و سـاده مسـابقه نقاشـی 
خانوادگـی بـرای شـهروندان قمی و خانـواده آن ها طراحی شـد. در این 
مسـابقه شـهروندان می بایسـت به صـورت دسـته جمعی در موضوعات 
مشـخص شـده شـامل؛ حفـظ و مراقـب از فضـای سـبز، بوسـتان های 
شـهری، درختکاری، امید و زندگی، محیط زیسـت و بخش ویژه مبارزه 
با بیماری کرونا نقاشـی کشـیده و آثار خود را از طریق سـایت سـازمان 
بارگـذاری و ارسـال می کردنـد. در پایان این طرح بیـش از 2۶0 خانواده 

قمـی در این مسـابقه شـرکت کردند.

تولید محتواهای آموزشی 
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آموزش شهروندی

۶ روش اولیه پیشگیری از وقوع

بیماری های گیاهی 
تقریبـا همـه مـا در منازل خود از تعـدادی از گیاهـان آپارتمانی نگهداری می کنیـم و به آنها عالقه زیـادی داریم؛ اما خیلـی از مواقع ممکن 
اسـت ایـن گیاهـان در اثـر ابتال بـه عـوارض و بیماری هـای مختلـف از بین برونـد. جالب اسـت که بدانیـد که بسـیاری از این عـوارض با 

روش هایی بسـیار سـاده و تشـخیص به موقـع قابل درمـان و حتی پیشـگیری خواهند بود.

1. بررسی سالمت گیاه
قبـل از خریـد نسـبت بـه سـامت گیاه و نبـود عایم بیمـاری روی آنها اطمینان حاصل کنیـد. معاینـه را از برگ ها مخصوصاً برگ های جـوان که رنگی 
روشـن دارنـد آغـاز کنیـد. بـه خاطر داشـته باشـید که پشـت برگ ها را هـم معاینه نماییـد؛ یعنی جایی که حشـرات برای تجمـع آنجا را دوسـت دارند. 
از آوردن گیاهانـی کـه دارای حشـرات رو و زیـر برگ هـا، سـاقه ها و یا ریشـه های خود هسـتند و همچنین سـاقه ها و ریشـه های پوسـیده دارند، به محل 
نگهداری گل و گیاه خودداری کنید. عاوه بر بررسـی شـکل ظاهری گیاهان )سـاقه، برگ و گل( ریشـه آن ها را نیز بررسـی کنید. توجه داشـته باشـید 

که ریشه ها باید به رنگ سفید باشند و ریشه های کم پشت و تیره نشانه خوبی نیست. 

آمــوزش10
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ریحانه مهدوی صفت
کارشناس ارشد باغبانی
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آمــوزش

2. توجه ویژه به شرایط آب و هوایی محل نگهداری گیاه با توجه به نوع و گونه آن
اول از همـه بایـد نـور رسـیده بـه گیـاه بررسـی شـود. گیاهـان آپارتمانی نیـازی به نور مسـتقیم خورشـید و تابش اشـعه مسـتقیم ندارنـد. بعضی از 
گیاهـان سـایه دوسـت هسـتند و برخـی بـه نـور کامل یا متوسـط احتیـاج دارند. قـرار دادن گیاهان پشـت پنجـره و در معـرض تابش مسـتقیم نور 
خورشـید  در برخـی از گیاهـان باعـث سـوختگی برگ هـای گیاه می شـود. از قـرار دادن گیاهان در کنار وسـایل گرمایشـی و در معرض باد مسـتقیم 

کولر تا حد امکان خودداری کنید. 

 خانـم داودی: تعـدادی درخـت میـوه در منـزل داریم، بـرگ های 
درختـان انجیـر سـوخته و داخل انجیرها خراب شـده اسـت. درخت 
پرتقـال هـم میـوه نمی دهـد و همچنین درخـت انگورمـان که قبا 
خـوب بـود هـم خـراب شـده است.سـال گذشـته فـردی را بـرای 
تعویـض و زیـر و رو کـردن خـاک بـه منـزل آوردیـم بعـد از آن این 

مشکات برای درختان به وجود آمده است. 
 پاسـخ: با سـم خاک را ضدعفونـی کنید. خاک آلـوده باعث منتقل 
شـدن آلودگی به تمام برگ های درختان شـده اسـت. ایـن آلودگی 
در هـر گیـاه یا درختـی به شـکل خاصی دیده می شـود. سـوراخ و 
پارگـی برگ هـای درختـان هم بـه علـت این امـر می باشـد. مورد 
دیگـر اینکـه باید توجه کـرد از خاک غیر پوسـیده به هیـچ عنوان 
در زمـان اسـفندماه اسـتفاده نشـود، زیـرا بدترین زمان اسـتفاده، 

اسفندماه می باشد که این مشکالت را به وجود می آورد. 
 خانـم اوتـادی: برگ هـای درختچه بنجامین بنده خشـک شـده و 

ریخته است. علت چیست؟ 
 پاسـخ: درختچـه بنجامیـن بـه تغییر مـکان، نـور کم و کـم آبی 
بسـیار حسـاس اسـت. آبیاری با آب سـرد هم باعث ریـزش برگ 
هایـش می شـود. غبار پاشـی در تابسـتان بین دوتا آبیـاری خاک 

انجام شود. 
 آقای سجادی: باغچه ای با مساحت 2*1۵ و عمق یک متر داریم، 

برای خاکریزی باغچه و کاشت گل و گیاه چه کاری باید انجام شود؟
 پاسـخ: ماسـه و کود پوسـیده را بـا هم مخلوط کنید، بـرای باغچه 
مناسـب اسـت. کود پوسـیده: کودی اسـت که تجزیه شـده باشد. 
نکتـه: اول پاییـز بایـد کـود جدید)تـازه( به باغچـه داده شـود تا 

زمان کاشتن گیاه پوسیده شده باشد. 
 خانم بزاز: گیاه مطبق بنده از پایین خالی شده است. علت چیست؟

 پاسـخ: دو عامـل نشـان دهنـده ی این عارضه می باشـد. 1-سـن 
گیـاه 2- تاریکـی نیـز باعث این انر شـده اسـت. به مـکان خفه و 

بدون اکسیژن حساس است. 
 خانـم آراسـته: دو سـوال راجـع بـه سـوختن سـر گیـاه بامبـو و 
کوچکتـر شـدن کاکتوس بنده نسـبت به قبـل از خدمت شـما دارم. 

علت این موارد چیست؟ 
 پاسـخ: کـود تقویتی قطره ای بامبو،زیرا کمبود پتاسـیم سـبب این 
امر شـده اسـت. اگر بیماری بامبو ادامه داشـت، بامبو بیمـار از بقیه 
بامبوهـا جـدا شـود. و علت کاکتـوس آب کـم و یا اینکـه کاکتوس 
میخواسـته بچـه دار شـود. اگر جـای کاکتوس خنک اسـت یکبار و 

اگر در داخل خونه باشد 10روز یکبار آبیاری الزم است. 
 خانم موسوی: علت آویزان شدن برگ ها و لوله شدن سانسوریا چیست؟
 پاسـخ: علـت اصلـی این اتفاق سـرمای زیـاد و یا گرمـای بیش از 
حـد محیط اسـت. لطفا دمـای محیـط را به میـزان مناسـب ثابت 

نگه دارید. 
 خانـم واثقـی نیـا: دوتـا از ریشـه های قاشـقی بنـده سـالم و دوتا 

دیگر از آن ها خراب و سیاه شده اند.علت چیست؟ 
 پاسـخ: زهکش نامناسـب گلدان و آبیـاری زیاد و خاک نامناسـب 

موجب این امر می شود. 
 خانـم حیـدری: زمانـی کـه گیـاه سانسـوریا را آبیـاری می کنـم، 

حشرات ریز از درون خاک بیرون می آیند؟ علت چیست؟ 
 پاسـخ: کمی سـرکه بـا آب مخلوط شـود و روی خاک گیـاه ریخته 

شود. پیاز و یا سیر  را هم می توان روی خاک گیاه قرار داد. 
 آقـای مودتـی: گیـاه آپارتمانـی دیفـن باخیـا از چه طریقـی قابل 

تکثیر است؟ 
 پاسخ: زمانی که ساقه گیاه خیلی بلند می شود، به اندازه 4 یا ۵ سانت 
باالی گیاه را برش می دهیم. قسمت برش داده شده را قارچ کش زده 
بزنید؛ سپس به صورت افقی در خاک  قرار داده شود و بر روی آن 
پالستیک کشیده و چند سوراخ بر روی پالستیک ایجاد شود. حدود 
یک ماه و یا یک ماه و نیم گیاه جدید به وجود می آید. تقویتی نیاز دارد 
که از کود مصنوعی هر دو هفته یکبار یک قاشق چای خوری در یک 

لیتر آب حل شود، می توان تامین کرد. 

شـما شـهروند گرامـی می توانیـد بـا اسـتفادها سـامانه ارتبـاط 
مردمـی »گلسـا« سـواالت خودتـان را در حـوزه پـروش گل و گیاه 
و مراقبـت از فضـای سـبز با مـا در میـان بگذارید. شـماره پیامکی 
3000139۷ درگاه اینترنتـی www.QOMparks.ir  و یـا تمـاس بـا 

تلفن گویای3۷838089 راه های ارتباطی ما با شما هستند.  3. چشم از گیاهان خود برندارید
آسـیبی کـه ممکـن اسـت از طرف حشـرات بـه گیاهانتان وارد شـود را جـدی بگیریـد. ویروس ها و باکتری هـا، اغلـب می توانند از طریق حشـرات از 
گیاهـی بـه گیـاه دیگـر سـرایت کننـد. برخـی از حشـرات عامـل انتقـال ویروس هـا از یک گیـاه به گیـاه دیگر هسـتند. بیماری هـا می تواننـد از یک 
بـرگ آلـوده بـه آفـت و بیمـاری بـه برگ هـای سـالم گیـاه سـرایت کنند. برگ هـای آلـوده را معـدوم کنید، که تـا جای ممکـن از گسـترش بیماری 

جلوگیری شود. 

4. دقت در هنگام آبیاری گیاهان
همان طـور کـه می دانیـد کمبـود آب باعـث خشـکی گیاهان می شـود و گیـاه بعد از مدتـی از بین مـی رود. نیاز مصرفـی آب در گیاهان مختلف بسـته به 
نـوع و گونـه گیـاه و شـرایط نگهـداری اعم از گرما، سـرما، رطوبت و خشـکی محـل نگهداری متفاوت اسـت. بسـیاری از گیاهان مخصوصـاً در هوای گرم 
تابسـتان نیاز به غبار پاشـی دارند. سـعی نکنید که گلدان ها را از آب لبریز کنید؛ آب زیاد ممکن اسـت باعث پوسـیدگی ریشـه ها شـود و این پوسـیدگی 
مـکان خوبـی را بـرای پـرورش قارچ هـا به وجود مـی آورد کـه در دراز مدت باعث نابودی گیاه می شـوند. یکی از آسـانترین روش های تشـخیص زمان نیاز 
گیـاه بـه آبیـاری ایـن اسـت که انگشـت خـود را در داخل خاک گلـدان فرو بـرده و خاک گلدان خود را بررسـی کنید. اگـر تا یک بند از انگشـتتان، خاک 

مرطوب نبود، گیاه احتیاج به آبیاری دارد. ولی روش اصولی تر پرسش و تحقیق در خصوص نیاز آبی با توجه به نوع و گونه گیاه است. 

۵. استفاده درست از ضایعات برای ساخت کمپوست
اگـر می خواهیـد از ضایعـات منـزل که توانایی کمپوسـت شـدن را دارند اسـتفاده کنیـد، باید شـرایطش را نیز فراهم کنیـد. برای تولید کود کمپوسـت 
الزم اسـت که ضایعات به اندازه کافی تخریب شـده و سـاختار اولیه خود را از دسـت داده باشـند. برای این که ضایعات به یک کمپوسـت خوب تبدیل 
شـود، بایـد در یـک محیـط در بسـته که گرمای الزم را داشـته باشـد، قرار بگیـرد. همچنین بایـد هوادهی و زیرورو کـردن، هر چند وقـت یکبار صورت 

بگیرد. به هیچ وجه نباید از شاخه و برگ گیاهان آلوده برای ساخت کمپوست استفاده کرد. 

۶. اعتدال در استفاده از کودها و تقویت کننده ها
بایـد مراقـب باشـید کـه بیـش از حـد معمـول کود به گیاه نرسـد، چـون این کار ریشـه های گیـاه را سـوزانده و جـذب آب آن را کاهش می دهـد و این 
گیـاه را در برابـر خشـکی در سـرما و گرمـا دچـار مشـکل می کند. اگر کود کمتـر از حد نیاز گیاه باشـد گیاه ضعیف می شـود. کمبود مـواد مغذی باعث 

ریختن برگ ها و ضعیف شدن گیاه می شود و گیاهان ضعیف بیشتر در معرض انواع بیماری قرار می گیرد. 

توجـه:
گیاهـان خانگـی گاهـی اوقـات با وجـود بهتریـن عشـق و مراقبت های شـما دچار مشـکالتی می شـوند. اکثر اشـکاالت و 
بیماری هـا بـا گیاهان تازه وارد می شـوند. گاهی آب پاشـی و شست وشـوی گیاهـان می توانـد در جلوگیری از بـروز و ظهور 
برخـی آفـات )ماننـد کنه هـا( موثـر باشـد. مهمتریـن کار در نگهـداری از گیاهان خانگـی و آپاتمانـی، بازدیـد دقیق آن ها 

به طور مرتب است. 
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