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یک راهکار پایدار

اســتفاده از آب در قــرن اخیــر بــر 
ــش  ــه بی ــت ب ــش جمعی ــرخ افزای ــاس ن اس
ــد  ــا رش ــت. ب ــه اس ــش یافت ــر افزای از دو براب
ــع  ــک منب ــه ی ــهری آب ب ــز ش ــریع مراک س
کمیــاب و شــکننده تبدیــل شــده اســت. 
اســتفاده مجــدد از پســاب تصفیــه شــده 
فاضــاب جهــت مصــارف مختلــف مطابــق 
بــا اســتاندارد محیــط زیســت و میــزان 
ــدار در  ــک راهــکار پای ــوان ی ــه عن ــه ب تصفی
راســتای مدیریــت بهینــه مصــرف آب در 
ــه  ــز اهمیــت اســت . کشــور مــا ب کشــور حائ
ــا  ــه ب ــورهای خاورمیان ــی از کش ــوان یک عن
ــه  ــونده مواج ــد ش ــع آب تجدی ــود مناب کمب
ــای  ــی از سیاســت ه ــوان یک ــه عن ــوده و ب ب
اقتصــادی – اجتماعــی دولــت ، اســتفاده 
بهینــه از منابــع تجدیدپذیــر، بــه ویــژه 
ــه  ــدد آب، تغذی ــتفاده مج ــی و اس بازچرخان
آبهــای زیرزمینــی و اســتفاده مجــدد از 
فاضابهــای انســانی و صنعتــی تصفیــه 
شــده امــری ضــروری مــی باشــد. از ســویی 
دیگراهمیــت وجــود فضــای ســبز در شــهرها 
ــک  ــرم و خش ــم گ ــهرهای اقلی ــژه ش به وی
ــن  ــت و از مهم تری ــیده نیس ــی پوش ــر کس ب
نیازهــا و درخواســت هــای شــهروندان 
ــت.  ــبز اس ــای س ــعه فض ــداری و توس نگه
ــوع  ــن موض ــی ای ــران کم آب ــن بح همچنی
ــرات  ــت و تغیی ــرده اس ــوار ک ــیار دش را بس
اقلیمــی، افــت شــدید ســطح آب هــای 
ــع آب،  ــدی مناب ــت ج ــی و محدودی زیرزمین
حفــظ فضــای ســبز شــهر قــم و توســعه آن را 
بــا چالــش مواجــه کــرده و اســتفاده از منابــع 
ــر  ــرایط اجتناب ناپذی ــن ش ــدار در ای آب پای
اســت. از جملــه ایــن منابــع آب پایــدار 
ــا  ــه ب ــت ک ــهری اس ــاب ش ــاب فاض پس
ــه  ــل تصفی ــن مراح ــام گرفت ــه انج ــه ب توج
کامــل در تصفیه خانــه فاضــاب شــهر 
ــت  ــورت رعای ــدی در ص ــاب تولی ــم، پس ق
ــت محیطی  ــتانداردهای زیس ــات و اس الزام
می توانــد در کاربری هــای گوناگــون از 
جملــه آبیــاری فضــای ســبز مــورد اســتفاده 
ــا  ــار ب ــن ب ــرای اولی ــک ب ــرد. این ــرار گی ق
ــرکت  ــکاری ش ــهرداری و هم ــری ش پیگی
آب منطقــه ای قــرار اســت فضــای ســبز 

ــود. ــاری ش ــاب آبی ــا پس ــم ب ــهر ق ش

تحول در فضای سبز شهر قم با تامین منابع آب
ــان ســال جــاری  ــا پای ت
تصفیــه  افتتــاح  بــا 
خانــه ثانویــه پســاب 
ــا  ــم عم ــهرداری ق ش
اســتفاده از پســاب در 
آبیــاری فضــای ســبز 

ــود ــی ش ــق م محق
در ســالهای اخیــر شــهرداری قــم پیگیــری ویــژه ای بــرای اســتفاده از 
ــا همــکاری  ــاری فضــای ســبز انجــام داد کــه ب ــرای آبی پســاب شــهری ب
ــاص 4  ــه اختص ــم نام ــه اول تفاه ــم، در مرحل ــه ای ق ــرکت آب منطق ش
ــم  ــهر ق ــبز ش ــای س ــاری فض ــور آبی ــاب بمنظ ــب پس ــون مترمکع میلی
ــکان  ــم ام ــن مه ــد. ای ــی ش ــه عملیات ــید و و وارد مرحل ــاء رس ــه امض ب
توســعه فضــای ســبز و توجیــه آن را در آینــده افزایــش می دهــد. در 

ــه  ــه ثانوی ــه خان ــاح تصفی ــا افتت ــاری ب ــال ج ــان س ــا پای ــد و ت ــه بع مرحل
پســاب شــهرداری قــم عمــا اســتفاده از پســاب در آبیــاری فضــای ســبز 
ــتفاده از  ــار اس ــه در کن ــت ک ــر اس ــه ذک ــه الزم ب ــود. البت ــق می ش محق
پســاب، ســایر راهکارهــای مدیریــت مصــرف آب در حــوزه فضــای ســبز 
ــدی در  ــور ج ــه ط ــز ب ــواه نی ــای کم آب خ ــتفاده از گونه ه ــون اس همچ

ــرار دارد. ــازمان ق ــتور کار س دس

گفــت:  اردکانیــان  رضــا 
هــای  طــرح  موضــوع 
جمــع آوری و تصفیــه فاضــاب از 
شــاخص هــای توســعه یافتگــی 
ــت و  ــا اس ــف دنی ــق مختل مناط
ــدازه  ــت هــا چــه ان ــن کــه دول ای

ــن راه  ــع خــود را در ای موفــق مــی شــوند کــه مناب
ــز  ــیار حائ ــورها بس ــرای آن کش ــد ب ــرف کنن ص
ــای  ــرای طرحه ــزود: اج ــت. وی اف ــت اس اهمی
ــظ  ــردم و حف ــامت م ــاب در س ــه فاض تصفی

محیــط زیســت مناســب و موثــر اســت و 
بــا توجــه بــه وجــود حــدود 4.3 میلیــارد 
ــوان آن را  مترمکعــب پســاب در کشــور مــی ت
پــس از تصفیــه بــه چرخــه آب بازگردانــد. وی 
ــه تدریــج بایــد لغــت فاضــاب را  ادامــه داد: ب
ــم  ــت کنی ــمتی حرک ــه س ــم و  ب ــار بگذاری کن
کــه بــا اســتفاده از فناوریهــای روز دنیــا و تاســیس 
ــه  ــت ب ــن ظرفی ــدرن از ای ــای م ــه ه ــه خان تصفی
ــرد.  ــرداری ک ــره ب ــن به ــکل ممک ــن ش بهتری
ــب  ــارد مترمکع ــود 4.3 میلی ــرد : وج ــان ک وی بی

ــع  ــن مناب ــن تری ــا جــز مطمئ پســاب در کشــور م
ــه  ــه حســاب مــی آیــد از همیــن رو صنایــع ب آب ب
ــا  ــح آنه ــد و ترجی ــی کنن ــت م ــمت حرک ــن س ای
اســتفاده از پســاب تصفیــه شــده اســت. وی 
ــوص  ــی درخص ــای مهم ــه بحث ه ــت: البت گف
ــن  ــتفاده از ای ــی و اس ــفره های زیرزمین ــه س تغذی
ــود دارد  ــا وج ــفره ه ــن س ــه ای ــرای تغذی ــع ب مناب
ــهم و  ــه س ــت ک ــن اس ــال ای ــه دنب ــت ب ــه دول ک
ــذاری  ــرمایه گ ــه س ــه ب ــود را در توج ــش خ نق

ــد. ــا نمای ــاب ایف ــه فاض ــع آوری و تصفی جم

شــهردار 
بــا  قــم 
بــه  اشــاره 
محدودیت های 
و  آبــی 
ت  ر و ضــر
از  اســتفاده 
ــبز  ــای س ــاری فض ــرای آبی ــاب ب پس
گفــت: بــا پیگیریهــای صــورت گرفته 
ســاالنه 4.5 میلیون مترمکعب پســاب 
بــرای آبیــاری فضــای جنگلــی و ســبز 
قم بــه ایــن نهــاد اختصــاص داده شــد. 
دکتــر ســید مرتضــی ســقائیان نــژاد بــا 
تاکیــد بــر اینکــه شــهرداری بــه دنبــال 
بــه حداقــل رســاندن مصــرف آب 
ــبز  ــای س ــاری فض ــرای آبی ــرب ب ش
ــد  ــه خری ــم نام ــزود: تفاه ــت اف اس
ســاالنه 4.5 میلیــون مترمکعــب 
ــی  ــب، نهای ــت مناس ــا قیم ــاب ب پس
ــال  ــدت ۱۰ س ــه م ــه ب شــده اســت ک
ــان  ــا بی ــت. وی ب ــد داش ــه خواه ادام
اینکــه مصــرف آب سرشــاخه ها 
بــرای آبیــاری فضــای ســبز بــه 
ــه اســت، گفــت:  شــدت کاهــش یافت
ــتفاده آب  ــزان اس ــر می ــال حاض در ح
ــاری  ــرای آبی ــای دز ب ــاخه ه از سرش
فضــای ســبز ۲۰۰ لیتــر برثانیــه 
کاهــش یافتــه اســت. شــهردار 
ــر  ــرای حف ــق ب ــاره تواف ــا اش ــم ب ق
۱3 حلقــه چــاه بــرای تامیــن آب مــورد 

نیــاز آبیــاری فضاهــای ســبز شــهری 
ــداث  ــد اح ــاه جدی ــه چ ــت: 3 حلق گف
ــه زودی شــاهد قطــع کامــل  شــده و ب
ــادی  ــبز از آب انتق ــای س ــاری فض آبی
ــر  ــود. دکت ــم ب ــا خواهی ــاخه ه سرش
ســقائیان نــژاد بــا بیــان اینکــه 3۰ لیتــر 
در ثانیه پســاب فاضــاب بــه زودی وارد 
مــدار آبیــاری فضــای ســبز می شــود، 
گفت: امکان اســتفاده مســتقیم پســاب 
فاضــاب در فضــای ســبز وجود نــدارد 
ــه در  ــود ک ــراوری ش ــن آب ف ــد ای و بای
ــه  ــه خان ــدازی تصفی ــه راه ان ــن زمین ای
شــهرداری در مراحــل نهایــی قــرار دارد. 
ــتگاه  ــاخت ایس ــی س ــات اجرای عملی
تصفیه خانــه ثانویــه شــماره یــک 
شــهر قــم بــا ظرفیــت تصفیــه 3۰ لیتــر 
ــده  ــاز ش ــال ۹۶ آغ ــر س ــه از اواخ در ثانی
ــود،  ــاح می ش ــک افتت ــده نزدی و در آین
بــا تکمیــل ایــن تصفیــه خانــه ثانویــه، 
پســاب فاضــاب از تصفیه خانــه 
ــده  ــه ش ــن تصفیه خان ــهری وارد ای ش
ــرای توســعه فضــای ســبز  و ســپس ب
ــون  ــود. 4.5 میلی ــا می ش وارد عرصه ه
ــه  ــی ب ــاب اختصاص ــب پس مترمکع
ــع  ــب طــرح جام ــم در قال شــهرداری ق
ــده  ــال آین ــاب، س ــه پس ــه ثانوی تصفی
ــرار  ــرف ق ــاز مص ــه ف ــه ورود ب در مرحل
می گیــرد. بــا ایــن کار وابســتگی بــه آب 
شــهری بــرای توســعه فضــای ســبز به 

می رســد. حداقــل 

معــاون  جمالی نــژاد  مهــدی 
عمــران و توســعه امــور شــهری و 
ــاز  ــاره نی ــور درب ــر کش ــتائی وزی روس
ــی  ــع آب ــه مناب ــهر ب ــبز ش ــای س فض
ــاده ۲۲  ــر اســاس م مناســب گفــت: ب
ــر  ــوب تی ــاک مص ــوای پ ــون ه قان
مــاه ۹۶، حداکثــر تــا ۱۰ ســال پــس از 
ــهرداری های  ــون، ش ــن قان ــاغ ای اب
شــهرهای دارای بــاالی 5۰ هــزار 
نفــر جمعیــت موظفنــد بــا همــکاری 
ــی  ــع طبیع ــرو و ادارات مناب وزارت نی
شهرســتان، ســرانه فضــای ســبز 
ــع  ــر مرب ــه ۱5 مت ــل ب ــود را حداق خ
 : افــزود  جمالی نــژاد  برســانند.  
در ایــن قانــون، تولیــد و تأمیــن 
ــده ادارات  ــر عه ــاز ب ــورد نی ــال م نه
ــت،  ــات کاش ــی و عملی ــع طبیع مناب
ــده  ــر عه ــرداری ب ــداری و بهره ب نگه
ــی، وزارت  ــت. از طرف شهرداری هاس
ــع آب  ــن مناب ــه تأمی ــف ب ــرو موظ نی
ــهر  ــاب ش ــل پس ــاز از مح ــورد نی م
ذی ربــط، مشــروط بــه اســتفاده از 
ــط  ــاری توس ــن آبی ــای نوی روش ه
شــهرداری اســت. وی ادامــه داد: قبــًا 
ــاره  ــت درب ــأت دول ــه هی ــز مصوب نی
وظایــف دســتگاه های اجرایــی در 
قبــال مدیریــت فضــای ســبز در تیــر 
مــاه ۹4، اســتفاده از فاضــاب شــهری 
بــرای شــهرداری های متقاضــی را 
لحــاظ کــرده اســت. معــاون عمــران و 

ــعه امور  توس
و  شــهری 
ئی  روســتا
وزیر کشـور 
ــرد:  اظهارک
یــن  ا بر بنا
شــهرداری 

هــا بایــد مصمم بــه اســتفاده از پســاب 
ــای  ــای فض ــاری عرصه ه ــرای آبی ب
ســبز باشــند تــا بتوانــد ضمــن حفــظ 
ــعه آن،  ــود و توس ــبز موج ــای س فض
ــد.  ــت کنن ــز صیان ــی نی ــع آب از مناب
وی ادامــه داد: زنــده نگــه داشــتن 
ــای  ــی از دغدغه ه ــبز یک ــای س فض
جــدی شــهرداری هــا ســت و از 
ــه  ــدی ب ــه صــورت ج ــد ب ــن رو بای ای
ــرای  ــاب ب ــتفاده از پس ــوع اس موض
آبیــاری فضــای ســبز ورود پیــدا کنند. 
ــه مشــکات  ــا اشــاره ب ــژاد ب جمالی ن
ــورد  ــن آب م ــرای تامی ــهرداری ب ش
نیــاز فضــای ســبز شــهر می گویــد: بــا 
توجــه بــه وســعت، جمعیــت و تراکــم 
ــای  ــود عرصه ه ــهرها، کمب کانش
ــرای ارتقــای محیــط   فضــای ســبز ب
زیســت و کیفیــت زندگی شــهروندان 
ــا توجــه بــه  احســاس می شــود، امــا ب
ــعه  ــع آب، در توس ــود شــدید مناب کمب
ــکل  ــا مش ــا ب ــن طرح ه ــرای ای و اج

ــتیم. ــه هس ــدی مواج ج

 وزیر نیرو:
 4.3 میلیارد متر مکعب پساب در کشور تولید می شود

شهردار قم: 
 4.5میلیون متر مکعب پساب

 برای آبیاری فضای سبز قم اختصاص یافت

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستائی وزیر کشور :
وزارت نیرو موظف به تأمین منابع آب مورد نیاز 

از محل پساب برای توسعه فضای سبز است
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شهر قم نیز از این قائده مستثنی نبوده و با توجه به کمبود 
شدید منابع آبی و اهتمام قوی بر کاهش استفاده از آب شرب، 
از  استفاده  و  خرید  پیگیری  پیش  سالهای  از  شهری  مدیریت 
قرار  خود  کار  دستور  در  را  فاضاب  های  خانه  تصفیه  پساب 
داده و سرانجام این مهم را در سال ۱3۹7 به سرانجام رساند. 
پساب  از  مکعب  متر  میلیون   4/5 خرید  قرارداد  راستا  این  در 
تصفیه خانه های شهر قم با شرکت آبفای منعقد شده و توسط 
از  استفاده  پیچیدگی های  به  توجه  با  اباغ گردید.  استانداری 
پساب در فضای سبز و لزوم رعایت استانداردهای تعریف شده 
در این خصوص همزمان با پیگیری عقد قرارداد خرید پساب، 
طرح مطالعاتی جامع استفاده از پساب در فضای سبز شهر قم 
عملیاتی شده و مراحل نهایی خود را سپری می کند. این طرح 
بر مبنای استفاده از 3۰۰ لیتر بر ثانیه پساب فاضاب شهری 
در  است.  گرفته  مربوط صورت  محاسبات  و  شده  برنامه ریزی 
آنالیز کیفیت پساب خروجی  با بررسی همه جانبه و  این طرح 
تصفیه خانه های شهر قم، تصمیم به برداشت پساب از تصفیه 
بر  خانه جامع شهر قم گرفته شده و تمامی محاسبات مربوط 
ایستگاه های  و  انتقال  است. خطوط  گرفته  اساس صورت  این 
پمپاژ طراحی شده اند، محل ذخیره پساب جانمایی شده و جهت 
استفاده شدن آن در فضای سبز،  قابل  بهبود کیفیت پساب و 
سیستم تصفیه ثانویه به روش اُُزن زنی پیش بینی شده است. 
در این طرح با 5۰۰۰ متر لوله گذاری به قطر 5۰۰ میلیمتری، 
پساب را به استخر ذخیره تعادل ده هزار متر مکعبی که پیش 
بینی شده است منتقل میکنیم و در آنجا پس از انجام فیلتراسیون 
اولیه، ازن زنی صورت میگیرد. سپس با فیلتراسیون نهایی آب 
از  استفاده  با  که  آید  می  بدست  سبز  فضای  در  استفاده  قابل 
های  بوستان  در  مصرف  های  محل  به  موجود  لوله  خطوط 
رضوان در منطقه یک شهری و والیت در منطقه سه شهری 
منتقل می گردد. علیرغم انجام تمام ماحظات و استانداردهای 
مربوطه در تصفیه پساب تحویلی، محل های مصرف از بوستان 
های جنگلی که در حاشیه شهر بوده و استفاده عمومی باالیی 

نداشته و از طرفی مشکل کمبود آب دارند، انتخاب شده اند. با 
انتقال پساب تصفیه شده به محل  توجه به اجرا شدن خطوط 
های مصرف پیش بینی شده و از طرفی زمان بر بودن انجام 
مطالعات، عملیات برداشت و تصفیه بخشی از پساب تحویلی با 
دبی حدود ۲5 لیتر بر ثانیه و با تکیه بر توان علمی کارشناسان 
سازمان پارک ها از اواسط سال ۹۶ در دستور کار قرار گرفته 
آزمون  و  نهایی  مراحل  حاضر  حال  در  است.  شده  اجرایی  و 
سیستم در محل بوستان رضوان در حال انجام است و بزودی 
از  دسترس  در  پساب  از  استفاده  و  تصفیه  برداشت،  اول  فاز 
در  و  شده  عملیاتی  آبفا  شرکت  اضطراری  فوری  خانه  تصفیه 
وهله اول بوستان رضوان با مساحت حدودی 75 هکتار از این 
پساب آبیاری خواهد شد. همچنین اعتبار مورد نیاز اجرای فاز 
فضای  پساب  جامع  مبنای طرح  بر  که  پساب  از  استفاده  دوم 
برآورد شده است، در بودجه سال ۹8  سبز شهر قم طراحی و 

شهرداری قم پیش بینی شده که با شروع سال جدید عملیات 
مخزن  ساخت  و  خورده  کلید  پساب  انتقال  اصلی  اجرای خط 
ذخیره تعادلی و سایر ملزومات بافاصله پس از اجرای خطوط 
مورد نیاز عملیاتی می گردد. این پایان ماجرا نیست و با توجه 
به گستردگی فضای سبز پیرامونی شهر قم و لزوم تامین منابع 
آبی پایدار، افزایش تخصیص پساب به فضای سبز نیز در دستور 
مکعب  متر  میلیون   4/5 بر  عاوه  تا  باشد  می  شهرداری  کار 
تخصیص  این  به  نیز  جدیدی  بخش  شده،  خریداری  پساب 
اضافه گردد و مباحث پیرامون این موضوع در جلسات متعدد 
که در سطح استان در حال پیگیری است. امید است این مهم 
با حمایت و همکاری مسئولین محترم استانی به زودی محقق 
توسعه فضای  روی  پیش  بزرگترین مشکات  از  یکی  و  شده 

سبز شهر قم مرتفع گردد.

امروزه اولویت اصلی مدیریت شهری توسعه فضای سبز بوده و کمبود منابع آب چالش اصلی پیش روی این حوزه 
است. از همین رو با توسعه شهرها و ضرورت گسترش فضای سبز وابسته به آن، میزان نیاز آبی این بخش نیز بیشتر 
می شود. با توجه به لزوم مدیریت منابع آب و حداقل استفاده از منابع آب زیرزمینی، اولویت اصلی استفاده از پساب 
تصفیه شده است. مهمترین چالش پیش روی استفاده از پساب نیز رعایت استاندارد های زیست محیطی است.

سلمان بهمنی:
رئیس اداره فنی و مهندسی 
سازمان پارک ها و فضای سبز

بازدید از عملیات ساخت تصفیه خانه ثانویه شهرداری قم
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معــاون خدمــات شــهری 
شــهردار قــم از پیگیــری 
ــرای  ــرای اج ــهرداری ب ش
طــرح حمایــت از فضــای 
ســبز خانگــی خبــر داد. 
ــاد  ــامع در هفت ــیدامیر س س

ــم  ــهر ق ــامی ش ــورای اس ــه ش ــن جلس و پنجمی
ــری  ــالن جلســات ســاختمان شــهید باک ــه در س ک
ــبز  ــای س ــاد فض ــرد: ایج ــان ک ــد، بی ــزار ش برگ
ــم  ــوای ق ــف ه ــی در تلطی ــش مهم ــد نق می توان
داشــته باشــد بــه ویــژه اینکــه قــم از نظــر آب و هوایی 
شــرایط نامناســبی را در قــم شــاهد هســتیم. وی بــا 
ــب تری در  ــت نامناس ــال وضعی ــه هرس ــان اینک بی
ــبز  ــای س ــت و فض ــط زیس ــوا، محی ــش آب، ه بخ
روبــه رو هســتیم، اظهــار کــرد: فضــای ســبزی کــه 
در شــهر ایجــاد می شــود هــر روز هزینه هــای 
ســنگین تری را بــر شــهر تحمیــل می کنــد و 
بهتــر اســت کــه از مشــارکت مــردم در ایــن زمینــه 
اســتفاده شــود کــه هــم کیفیــت بیشــتر خواهد شــد 

ــات  ــاون خدم ــر می شــود. مع ــا کمت و هــم هزینه ه
ــن  ــاس آئی ــر اس ــزود: ب ــم اف ــهرداری ق شــهری ش
ــورای  ــه ش ــی ک ــی و تصمیمان ــای اجرای ــه ه نام
ــا  ــاختمان ه ــد س ــرده ان ــاذ ک ــهر اتخ ــامی ش اس
ــای  ــاد فض ــه ایج ــاز ب ــاخت و س ــد س ــد در رون بای
ســبز و صرفــه جویــی در مصــرف آب توجــه داشــته 
ــه  ــای در نظــر گرفت ــا و مزای ــا از مشــوق ه ــند ت باش
بهــره منــد شــوند. ســامع تصریــح کــرد: بــر اســاس 
ایــن طــرح کــه در قالــب پیــش نویــس آییــن نامــه 
اجرایــی تهیــه و بــه شــورا ارســال شــده کلیــه ابنیــه 
ــا  ــاز آنه ــاخت و س ــه در س ــاختمان هایی ک ــا و س ه
ــی در مصــرف  ــه جوی ــبز و صرف ــاله فضــای س مس
ــت دار  ــد، عام ــه باش ــرار گرفت ــه ق ــورد توج آب م
ــه  ــه کــرد: مــردم همــان گون مــی شــوند. وی اضاف
کــه در خریــد ســاختمان بــه سیســتم نورپــردازی آن 
توجــه مــی کننــد، بایــد بــه اصــول زیســت محیــط 
زیســتی رعایــت شــده در ســاختمان مــورد نظــر خود 
ــط  ــظ محی ــگ حف ــا فرهن ــد، ت ــه نماین ــز توج نی
ــود.  ــه ش ــه نهادین ــبز در جامع ــای س ــت و فض زیس

معــاون خدمــات شــهری شــهرداری قــم تصریــح 
ــق  ــا، مطاب ــاختمان ه ــرح س ــن ط ــق ای ــرد: طب ک
ــی  ــر فضــای ســبز و بازچرخان شــاخص هــای نظی
آب در رده هــای مختلــف تقســیم بنــدی مــی 
ــه ای متشــکل از دســتگاه هــای ذی  شــوند، و کمیت
ــی، راه و  ــام مهندس ــهرداری، نظ ــامل ش ــط ش رب
شهرســازی و نماینــده دانشــگاه هــا نیــز ایــن ویژگی 
را در ســاختمان هــا بررســی و بــا شــاخص هــا تطبیق 
مــی دهنــد. ســامع گفــت: هــر واحــد ســاختمانی که 
از مشــخصه هــای زیســت محیطــی برخوردار باشــد 
بــه آن پــاک محیــط زیســت تعلــق مــی گیــرد، و از 
ســوی ارگان هــای مربوطــه از جملــه دســتگاه هــای 
ــازی  ــهرداری و راه و شهرس ــهری، ش ــات ش خدم
مشــوق هایــی تعییــن مــی شــود. وی بــا اشــاره بــه 
بررســی  طرح هــای مختلــف در حــوزه توســعه 
فضــای ســبز خانگی گفــت: بــه دنبــال این هســتیم 
ــط  ــاخصه های محی ــه ش ــاختمان هایی ک ــه س ک
ــی  ــد معرف ــت کردن ــبز را رعای زیســت و فضــای س
شــوند و شــرایطی ایجــاد شــود کــه همانطــور کــه 

ــت  ــد کیفی ــی می کنن ــاخت را بررس ــوع س ــردم ن م
ــتی را  ــط زیس ــاخص های محی ــبز و ش ــای س فض
ــا  ــد ت ــرار دهن ــه ق ــورد توج ــاختمان ها م ــز در س نی
ــد.  ــازندگان باش ــرای س ــزوده ب ــی ارزش اف ــه نوع ب
معــاون شــهردار قــم بــا اشــاره بــه لــزوم پیش بینــی 
مشــوق هایی بــرای توســعه فضــای ســبز خانگــی 
بیــان کــرد: بایــد بــا ایــن رونــد بــه شــرایطی برســیم 
ــهر  ــم ش ــبز ه ــای س ــعه فض ــای توس ــه از مزای ک
برخــوردار شــود هــم شــهروندان. ســامع بــا اذعــان 
ــم در حــوزه آب و هــوا     ــط زیســت ق ــه اینکــه محی  ب
هــر ســاله شــرایط نامناســب تــری از قبــل پیــدا مــی 
کنــد، گفــت: احــداث فضــای ســبز شــهری هزینــه 
هــای زیــادی بــه مدیریــت شــهری تحمیل مــی کند، 
ــبز  ــای س ــاد فض ــوع ایج ــر موض ــن خاط ــه همی و ب
پایــدار بــا هزینــه هــای کمتر مطــرح شــده اســت. وی 
بیــان کــرد: فضــای ســبز موجــود در اختیار شــهرداری 
ــزار و ۲۲۶  ــج ه ــامل پن ــع ش ــون مترمرب ــم ۲۲ میلی ق
پــارک و بوســتان و هفــده هــزار و ۱3۲ هکتــار مناطــق 

ســبز جنگلــی و کمربنــد ســبز اســت.

ســازمان  مدیرعامــل 
فضــای  و  هــا  پــارک 
قــم  شــهرداری  ســبز 
بــرای  برنامه ریــزی  از 
نیــروگاه  دو  احــداث 
در  دیگــر  خورشــیدی 

ــا  ــان ب ــام جوادی ــر داد. پی ــهری خب ــای ش فضاه
ــروگاه خورشــیدی  ــداث نی ــه اح ــه اینک ــاره ب اش

ــوت در مجــاورت  ــه صــورت پایل ــو وات ب ۲۰ کیل
شــهرداری قــم انجــام شــده اســت، اظهــار کــرد: 
ایــن نیــروگاه بــه دلیــل افزایــش قیمت هــا 
ــد  ــل ش ــا تکمی ــا نهایت ــورد ام ــکل برخ ــه مش ب
و حــدود ۶ مــاه اســت کــه نیــروگاه در مــدار 
بــوده و ماهانــه ۲ میلیــون تومــان فــروش 
بــرق بــه شــرکت بــرق صــورت می گیــرد. 
ــر در  ــروژه دیگ ــد پ ــرای چن ــن از اج وی همچنی

راســتای اســتفاده از انــرژی هــای پــاک خبــر داد 
و تصریــح کــرد:  امســال نیــز ســه پــروژه داریــم 
ــار مناقصــه آن برگــزار شــده و مکــرر  کــه ســه ب
شــاهد افزایــش قیمت هــا هســتیم. مدیرعامــل 
ســازمان پــارک هــا و فضــای ســبز شــهرداری قم 
افــزود:  در حــال حاضــر شــاهد ثبــات اقتصــادی 
ــن  ــا ای ــروژه ب ــه پ ــار س ــا اعتب ــه ب ــتیم ک هس
ــرد و  ــروژه را اجــرا ک ــا می شــود دو پ شــرایط تنه

در همیــن راســتا اقدامــات اولیــه در حــال انجــام 
اســت. وی بــا بیــان اینکــه در قالــب ایــن پــروژه 
ــال در  ــدت 3۰ س ــه م ــرق ب ــی ب ــد تضمین خری
دســتور کار اســت، افــزود:  تــاش تیــم مدیریــت 
ــن اســت  ــر ای ــبز ب ــوزه فضــای س شــهری در ح
کــه از حداقــل امکانــات حداکثــر اســتفاده شــده 
و بتــوان ظرفیــت هــای خوبــی را بــرای خدمــات 

ــت. ــه کار گرف ــردم ب ــه م ــانی ب رس

صــادق  جــان 
اکنــون۲4  پورگفــت: 
مترمکعــب  میلیــون 
در  فاضــاب  پســاب 
اســتان قــم داریــم کــه 
میــزان ایــن پســاب بــه4۰ 
ــم  ــب ه ــون مترمکع میلی

می رســد، بخشــی از ایــن پســاب قابلیــت 

اســتفاده در آبیــاری فضــای ســبز و صنعــت 
ــل  ــور مدیرعام ــادق پ ــان ص ــی ج را دارد. عل
ــاره  ــا اش ــم ب ــتان ق ــرکت آب و فاضــاب اس ش
بــه پســاب اســتان قــم گفت:اکنــون ۲4میلیــون 
ــم  ــتان ق ــاب در اس ــاب فاض ــب پس مترمکع
داریــم کــه میــزان ایــن پســاب بــه 4۰ میلیــون 
مترمکعــب هــم می رســد، بخشــی از ایــن 
ــای  ــاری فض ــتفاده در آبی ــت اس ــاب قابلی پس

ــل شــرکت آب  ــت را دارد. مدیرعام ــبز و صنع س
و فاضــاب اســتان قــم اضافــه کــرد: ۹۰ هــزار 
خانــوار معــادل 3۰ درصــد مــردم در اســتان قــم 
ــکان  ــتند، ام ــل هس ــاب وص ــبکه فاض ــه ش ب
ــا  ــداد اســت، ام ــن تع ــر ای وصــل شــدن دو براب
همــه مــردم انشــعاب فاضــاب نخریدنــد. 
ــه  ــه خان ــه تصفی ــم در س ــتان ق ــاب اس فاض
تصفیــه می شــود و هــزار کیلومتــر طــول شــبکه 

ــد:  ــت. وی یادآورش ــاب اس ــع آوری فاض جم
ــه  ــه س ــر ثانی ــم در ه ــتان ق ــرف آب در اس مص
هــزار و ۲۰۰ لیتــر و در ســال حــدود ۱۱۰ میلیــون 
ــردم اســتان  ــاز م ــب اســت، آب موردنی مترمکع
بیشــتر از سرشــاخه های دز و ســد ۱5 خــرداد 
تامیــن می شــود و ۶۰ چــاه بــرای تامیــن 
ــم  ــتان در ق ــردم اس ــاز م ــورد نی ــیرین م آب ش

داریــم.

ــرای  ــم از اج ــه 4 ق ــهردار منطق ش
ــره  ــاری و به ــال ج ــتان در س ۶ بوس
بــرداری از آنهــا بــا مســاحت  7 
ــر 4۰  ــغ ب ــه ای بال ــا هزین ــار و ب هکت

میلیــارد ریــال خبــر داد.
مهنــدس مهــدی اصفهانیــان 

مقــدم بــا اعــام ایــن خبــر اظهــار داشــت: طراحــی و اجــرای 
ــا هــدف و  بوســتان هــا و فضــای ســبز در ســطح منطقــه 4 ب
رویکــرد افزایــش ســرانه فضــای ســبز و در راســتای خدمــت 
ــن در  ــهروندان و زائری ــدی ش ــره من ــوب و به ــانی  مطل رس

ــی باشــد. ــرداری م ــره ب ــرا و به ــال اج ح
ــن  ــه هــای شــهید زی ــن بوســتان هــا در محل وی احــداث ای
الدیــن ،شــهید ربانــی نــژاد، خیابــان انســجام ، انتهــای خیابــان 
ولیعصــر )عــج( ، بلــوار شــهید آوینــی و میــدان مفیــد ابتــدای بلوار 
شــهید کریمــی و نیــز بهســازی بوســتانهای کوکــب و بنفشــه و 
گلبــاران را از اقدامــات انجــام گرفتــه در ایــن خصــوص دانســت.

ــه ای را  ــن بوســتانهای محل ــه 4 اجــرای ای شــهردار منطق
در کنــار پــروژه بوســتان هــزار هکتــاری زائــر کــه شــامل بــاغ 
مــوزه دفــاع مقــدس ، بــاغ پرنــدگان ، بوســتان کوثــر، بوســتان 
شــهدای گمنــام  و بوســتان جنگلــی خضــر )ع( کــه در جنــوب 
شــهر قــم حــد فاصــل صفاشــهر بلوارشــهید عمــاد مغنیــه و 
بلــوار شــهید آوینــی و کــوه خضــر نبــی )ع( تــا بوســتان ظهــور 
منطقــه پنــج  را کــه حــدود 7۰ درصــد آن در محــدوده شــهری 
ــت  ــات مدیری ــداف و اقدام ــد، از اه ــی باش ــه چهارم منطق
ــزی و  ــه ری ــا برنام ــروژه ب ــزود: پ ــرد و اف ــوان ک ــهری عن ش
پیگیریهــای الزم در حــال اجــرا مــی باشــد تــا در اســرع وقــت 

ــرد. ــرار گی ــهروندان ق ــار ش در اختی
اصفهانیــان مقــدم اذعــان داشــت: بوســتان مفیــد جنــب 
ــه  ــا هزین ــع و ب ــر مرب ــاحت ۱۲۰۰۰ مت ــا مس ــد ب ــدان مفی می
ــن  ــان یافت ــا پای ــداث و ب ــال اح ــارد ری ــر ۱۰ میلی ــغ ب ای بال
عملیــات جدولگــذاری و ســنگفرش و محوطــه ســازی آمــاده 

بهره بــرداری شــهروندان و زائریــن اســت.

ــه  ــهردار منطق ش
بــا  قــم  هشــت 
اشــاره بــه احــداث 
بوســتان بانــوان در 
منطقــه پردیســان 
ایــن  گفــت: 

ــد  ــاالی ۹۰ درص ــرفت ب ــتان پیش بوس
ــی  ــنایی آن باق ــا بخــش روش دارد و تنه
ــاح خواهــد شــد.  ــه زودی افتت ــده و ب مان
ــه  ــان اینک ــا بی ابوالفضــل مســتقیمی ب
برنامه هــای عمومــی شــهرداری در 
ــار  ــود، اظه ــام می ش ــال انج ــول س ط
ــام اهلل  ــتانه ای ــروژه در آس ــد پ ــرد: چن ک
ــال در حــوزه  ــوان مث ــه عن دهــه فجــر ب
ــه،  ــک، س ــات ی ــبز در مح ــای س فض
پنــج، هفــت و هشــت پردیســان، 

ــیه  ــرت، حاش ــتان عت ــا بوس خصوص
ــد  ــر و... کلی ــپ غدی ــی، کم ــام عل ام
خــورده اســت. وی بــا اشــاره بــه 
ــه  ــوان در منطق ــتان بان ــداث بوس اح
پردیســان تصریــح کــرد: ایــن 
بوســتان پیشــرفت بــاالی ۹۰ درصــد 
ــی  ــنایی آن باق ــا بخــش روش دارد و تنه
ــاح خواهــد شــد.  ــه زودی افتت ــده و ب مان
ــا تاکیــد  شــهردار منطقــه هشــت قــم ب
بــر اینکــه شــهرداری در ســال های 
ــای  ــعه فضاه ــه توس ــبت ب ــر نس اخی
ــژه ای  ــام وی ــوان اهتم ــی بان اختصاص
داشــته اســت، تصریــح کــرد: در همیــن 
راســتا بوســتان بانــوان پردیســان 
احــداث شــده و بــه زودی در اختیــار 

شــهروندان قــرار خواهــد گرفــت.

پیگیری شهرداری برای اجرای طرح حمایت از فضای سبز خانگی

برنامه ریزی برای احداث  دو نیروگاه خورشیدی دیگر در فضاهای شهری

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قم مطرح کرد؛
آبیاری فضای سبز با استفاده از پساب فاضالب قم

احداث و بهره برداری از بوســتانهای شهری و محله ای در سطح منطقه 4 بوستان بانوان پردیسان تا نوروز افتتاح می شود
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علــی محمــد مختــاری مدیرعامــل 
ــهر  ــبز ش ــا و فضــای س ــتان ه ــازمان بوس س
تهــران بــا بیــان اینکــه در قالــب طــرح 
ــی  ــل توجه ــداد قاب ــکاری تع ــت درخت نهض
ــاوم  ــي ، مق ــاي بوم ــه ه ــواع گون درخــت از ان
ــی  ــرایط اقلیم ــا ش ــازگار ب ــی و س ــم آب ــه ک ب
ــتانها و  ــا ، بوس ــراه ه ــیه بزرگ ــر ، حاش در معاب
ــد ســبز پیرامــون شــهر تهــران  طــرح کمربن
ــتا  ــن راس ــت : در همی ــود گف ــی ش ــته م کاش
ــت  ــر کاش ــرح فراگی ــراي ط ــور اج ــه منظ ب
ــز ،  ــهروندان نی ــازل ش ــه من ــت در باغچ درخ
برنامــه ریزیهــای الزم انجــام و دســتورالعمل 
هــای مربوطــه بــه مناطــق بیســت و دو گانــه 
ــن  ــت . همچنی ــده اس ــاغ ش ــهرداری اب ش
هماهنگــي بــا ســامانه ۱37 بعمــل آمــده 
موظــف  مناطــق  هــای  شــهرداری  و 
ــز  ــکیل و تجهی ــه تش ــبت ب ــد نس ــده ان گردی
اکیپ هــای کاشــت و تامیــن درختــان 
ــر  ــاوه ب ــتا ع ــن راس ــد . در همی ــدام نماین اق
ــانه  ــق رس ــی از طری ــانی عموم ــی رس آگاه
هــای همگانــی ، ادارات فضــای ســبز 
ــر در  ــاکارد و بن ــب پ ــا نص ــز ب ــق نی مناط
ــر  ــاکنین ه ــه س ــردد ،ب ــر ت ــاي پ ــل ه مح
منطقــه اطــاع رســانی خواهنــد کــرد . 
ــت  ــه ثب ــود ک ــد نم ــه تاکی ــاری در ادام مخت
ــامانه ۱37  ــق س ــا از طری ــا تنه درخواســت ه
ــز  ــه مراک ــوري ب ــه حض ــا مراجع ــاس ی و تم
تحقیقــات ، آمــوزش و مشــاوره فضــاي ســبز 

منطقــه محــل ســکونت شــهروندان امــکان 
پذیــر بــوده و تعــداد درخــت تحویلــي و قابــل 
ــه وســعت  ــه ب ــا توج ــزل ب ــر من کاشــت در ه
ــار  ــر چه ــه کارشــناس حداکث باغچــه و نظری
ــی  ــای زینت ــه ه ــواع گون ــامل ان ــه ، ش اصل
ــر  ــر انجی ــام مثمــر نظی شــهري و برخــي اق
، خرمالــو ، ســیب ، گابــي ، بــه و ... مــی باشــد 
. ضمنــاً بــا توجــه بــه تراکــم کار و تعــداد زیــاد 
ــر  ــور از ه ــای مزب ــپ ه ــا ، اکی ــت ه درخواس
ــازي  ــه س ــوص محوط ــدام در خص ــه اق گون
معــذور هســتند و نگهــداري درختــان غــرس 
ــه  ــبز، ب ــای س ــکاران فض ــط هم ــده توس ش
ــازل مــي باشــد.  عهــده ســاکنین محتــرم من
وی ضمــن قدردانــی از همــکاری شــهروندان 
ــن  ــگام ای ــه هن ــی در اجــرای منظــم و ب گرام
ــده  ــه کنن ــاي مراجع ــپ ه ــت : اکی ــرح گف ط
بــه درب منــازل جهــت کاشــت درخــت 
متشــکل از مهنــدس مجــرب ) ترجیحــًا 
ــای  ــر فض ــر ماه ــناس( ، کارگ ــوان کارش بان
ــر ادوات  ــت و دیگ ــتگاه وان ــک دس ــبز ، ی س
ــا  ــپ ه ــن اکی ــوده و ای ــاز ب ــورد نی ــوازم م و ل
صرفــاً بــر اســاس درخواســتهاي ثبــت شــده 
ــه کارت  ــه ارائ ــوند وموظــف ب ــی ش ــزام م اع

ــند. ــی باش ــایی م شناس

دســت اجــرا و راه انــدازي اســت، گفــت: 
طبــق تفاهم نامــه اي کــه بــا معاونــت 
فرهنگــي شــهرداري اصفهــان امضــاء شــده 
ــرار اســت کلینیــک فضــاي ســبز در تمــام  ق
ــدازي و خدمــات  فرهنگســراهاي شــهر راه ان

ــد. ــه کن ــهروندان ارای ــه ش ــود را ب خ

کنیــم. مدیرعامــل ســازمان ســیما، منظــر و 
فضــای ســبز شــهرداری تبریزبــا بیــان اینکه 
بســیاري از ایده هــا در قالــب ایــن طــرح 
اجــرا شــده و خواهــد شــد، اظهــار امیــدواري 
کــرد: مدیــران مناطــق هماهنگــي الزم را بــا 
ســازمان پارک هــا داشــته باشــند و از ایده هــا 
و طــرح هــاي ســازمان اســتقبال کننــد تــا در 
ــتدار  ــاي دوس ــاهد فضاه ــق ش ــام مناط تم

کــودک باشــیم.

و  پارک هــا  ســازمان  مدیرعامــل 
ــت:  ــان گف ــهرداري اصفه ــبز ش ــاي س فض
در حــال حاضــر احــداث چهــار کلینیــک 
ــدازي  ــرا و راه ان ــت اج ــبز در دس ــاي س فض
اســت. فــروغ مرتضایي نــژاد اظهارکــرد: 
در مدیریــت جدیــد شــهري کلینیــک 
ــا  ــازمان پارک ه تخصصــي گیاه پزشــکي س
و فضــاي ســبز شــهرداري اصفهــان بــا هــدف 
شناســایي آفــات و بیماري هــاي موجــود 
ــت  ــتان مل ــا در بوس ــان آنه ــان و درم در گیاه
ــن  ــزود: در ای ــت. وي اف ــده اس ــدازي ش راه ان
ــگاهي  ــزات آزمایش ــواع تجهی ــک ان کلینی
بــراي بررســي آفــات و بیماري هــاي 
ــه  ــات آن ب ــام خدم ــود دارد و تم ــان وج گیاه
صــورت رایــگان ارایــه مي شــود. مدیرعامــل 
ســازمان پارک هــا و فضــاي ســبز شــهرداري 
اصفهــان خاطرنشــان کــرد: مــردم مراجعــات 
متعــددي بــراي دریافت مشــاوره دربــاره آفات 
ــه  ــژه در زمین ــه وی ــي ب ــاي گیاه و بیماري ه
ــي  ــک تخصص ــه کلینی ــي ب ــان خانگ گیاه
گیــاه پزشــکي دارنــد و ایــن مرکــز بــا خدماتي 
ــه  ــگان ارای ــه صــورت تخصصــي و رای کــه ب
ــهروندان  ــاي ش ــخگوي نیازه ــد پاس مي کن
ــر  ــال حاض ــه در ح ــان اینک ــا بی ــت. وي ب اس
ــبز در  ــاي س ــک فض ــار کلینی ــداث چه اح

آغاز ثبت نام برای کاشت درخت در منازل 
راه اندازي چهار کلینیك فضاي سبز در شهروندان تهرانی
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ــر  ــیما، منظ ــازمان س ــل س ــر عام مدی
ــت:  ــز گف ــهرداری تبری ــبز ش ــای س و فض
موضوعي شــدن پارک هــاي موجــود و 
ــه  ــي ک ــي از پارک های ــدن برخ هدفمندش
در آینــده احــداث مي شــود، در دســتور 
کار قــرار گرفــت. علــی مدبّــر در ایــن 
خصــوص اظهارکــرد: پارک هــاي شــهر 
تنهــا بــه منظــور اســتفاده عمومــي اســت در 
ــوارد از  ــراي برخــي م ــد ب ــي کــه مي توان حال
ــن  ــد؛ در ای ــي باش ــودکان تخصص ــه ک جمل
ــدن  ــال موضوعي ش ــدای امس ــتا از ابت راس
هدفمندشــدن  و  موجــود  پارک هــاي 
برخــي از پارک هایــي کــه در آینــده 
احــداث مي شــود، در دســتور کار قــرار 
گرفــت. مدیرعامــل ســازمان پارک هــا و 
ــه داد: در  ــهرداري تبریزادام ــبز ش فضــاي س
ــود  ــاي موج ــارک ه ــي پ ــتا بررس ــن راس ای
انجــام و بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه برخــي 
ــد.  ــاص یاب ــودکان اختص ــه ک ــا ب از پارک ه
ــاي  ــداث پارک ه ــرد: در اح ــه ک ــر اضاف مدبّ
ــر  ــورد نظ ــي م ــاي آموزش ــد، پارک ه جدی
اســت تــا برخــي از موضوعــات مثــل علــوم، 
ــني  ــاي س ــه گروه ه ــک ب ــات و فیزی ریاضی
ــا بزرگســال آمــوزش داده شــود.  کــودکان ت
وي اظهارکــرد: کــودک بــا طبیعــت مأنــوس 
اســت، امــا امــروزه در جوامــع شــهري و 
زندگــي آپارتمــان  نشــیني، کــودکان کمتــر 
در فضاهــاي طبیعــت شــهري حضــور 
ــار  ــت در کن ــر اس ــن بهت ــد، بنابرای ــي یابن م
ــي  ــهري، مکان ــاي ش ــا و فضاه آپارتمان ه
ــا کــودکان طبیعــت را لمــس  ایجــاد شــود ت
ــر  ــیما، منظ ــازمان س ــل س ــد. مدیرعام کنن
و فضــای ســبز شــهرداری تبریزتصریــح 
کــرد: نظرســنجي ها نشــان مي دهــد 
ــه کاشــت  ــه بســیاري ب کــه کــودکان عاق
گل وگیــاه دارنــد و بــا حیوانــات نیــز 
ــه  ــه ب ــا توج ــن ب ــتند، بنابرای ــوس هس مان
ایــن مــوارد مي توانیــم حضــور آنهــا را 
ــم.  ــش دهی ــي افزای ــارکت هاي جمع درمش
ــتا  ــن راس ــرد: در ای ــار ک ــه اظه وي در ادام
پارک هــاي مــورد نظــر شناســایي شــده و در 
حــال رایزنــي بــا مناطــق ده گانــه هســتیم تــا 
پارک هــاي شــهر را هدفمنــد کنیــم و آنهــا را 
بــه پارک هــاي موضوعــي اختصــاص دهیم 
و پارک هــاي جدیــد را هدفمنــد احــداث 

رئیــس ســازمان ســیما، منظــر و 
ــیراز،  ــهرداری ش ــهری ش ــبز ش ــای س فض
گفــت: بــا هــدف حفاظــت و حراســت از 
محیــط زیســت شــهری، گشــت ویــژه 
ــهر  ــن کانش ــبز ای ــای س ــت از فض حفاظ
ــش  ــرد. جهانبخ ــاز ک ــود را آغ ــت خ فعالی
ــورد  ــانی م ــروی انس ــت: نی ــد، گف میرزاون
نیــاز گشــت حفاظــت از فضــای ســبز شــیراز 
ــود دارد  ــی در شــهرداری وج ــدازه کاف ــه ان ب
ــان  ــوند. وی بی ــاماندهی ش ــد س ــا بای و تنه
ــداد  ــال ۹8 تع ــا س ــیم ت ــت: می کوش داش
ــژه را  ــود گشــت وی ــودرو موج ــتگاه خ ۲ دس
ــداد ۱۱  ــه تع ــا ب ــتگاه و ی ــش از ۱۱دس ــه بی ب
منطقــه شــهرداری شــیراز افزایــش دهیــم. 
ــر  ــت بهت ــرای حفاظ ــه داد: ب ــد ادام میرزاون
از محیــط زیســت شــهری، شــهروندان 
ــا  ــاس ب ــق تم ــد از طری ــی توانن ــیرازی م ش
ــرض  ــب و تع ــه تخری ــامانه ۱37هرگون س
بــه فضــای ســبز ایــن شــهر را اطــاع 
ــه آن رســیدگی  ــا ایــن گشــت هــا ب دهنــد ت
کننــد. او گفــت: شــاخص هــای مختلفــی در 
ارتقــای کیفیــت زندگــی شــهروندان دخیــل 
اســت لــذا گســترش، نگهــداری و بهســازی 
فضای ســبز جــزو بخــش هــای اصلــی 
ــر  ــدون در نظ ــت و ب ــهری اس ــت ش مدیری
ــتی،  ــط زیس ــای محی ــاخص ه ــن ش گرفت
ــود.  ــد ب ــهری ناقــص خواه ــت ش مدیری
ــای  ــر و فض ــیما، منظ ــازمان س ــس س رئی
ــار  ــیراز اظه ــهرداری ش ــهری ش ــبز ش س
ــا در  ــری ه ــر کارب ــه تغیی ــر چ ــت: اگ داش
شــهرها وجــود دارد امــا شــهرداری هــا 
موظــف بــه حفــظ و نگهــداری از فضاهــای 
ــون ایــن نهــاد را مکلــف  ســبز هســتند و قان
ــبز را  ــای س ــا و فض ــاغ ه ــار ب ــه آم ــرده ک ک
ثبــت و بــرای حراســت از آنهــا تــاش 
ــش  ــه جمــع آوری بی ــا اشــاره ب ــد. وی، ب کن
از ۲8مــورد اطاعــات مربــوط بــه هــر 
ــنامه دار  ــا شناس ــت: ب ــیراز گف ــت در ش درخ
ــر فضــای ســبز  ــان، نظــارت ب کــردن درخت
ــارکت  ــدون مش ــا ب ــد ام ــی یاب ــش م افزای
ــدف دســت  ــن ه ــه ای ــوان ب ــی ت ــردم نم م

یافــت.

پارك های شهر تبریز هدفمند مي شود

گشت ویژه حفاظت از فضای سبز شیراز 
راه اندازی شد
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بــه طــور کلــي در دنیــا بــه منظــور جلــب توجــه مــردم بــه موضوعــات مربــوط بــه حفــظ محیــط زیســت و تامیــن زندگــي ســالم در 
راســتاي نیــل بــه اهــداف توســعه پایــدار، روزهــاي نمادیــن خاصــي مرتبــط بــا حفــظ محیــط زیســت تعییــن مــي گــردد کــه 
ــا تحــت  ــاك در دنی ــاك مــي باشــد. روز هــواي پ ــاك، روز هــواي پ ــي محیــط زیســت، روز زمیــن پ ــه آنهــا روز جهان از جمل
عناویــن مختلــف از جملــه روز بــدون خــودرو و روز بــدون دود در کشــورهاي مختلــف نامگــذاري شــده و اقدامــات خاصــي 
در ایــن روز جهــت تنویــر افــكار عمومــي صــورت گرفتــه اســت. در ایــران نیــز بحــران آلودگــي هــوا در تهــران و شــش 
شــهر آلــوده آن شــامل تبریــز، مشــهد، اراك، اصفهــان، شــیراز و اهــواز، مســئولین ســتاد اجرایــي کاهــش آلودگــي هــوا 
ــه منظــور ایجــاد حساســیت در بیــن اقشــار مختلــف جامعــه، از ســال ۱۳۷۴ روز ۲۹ دي مــاه را  ــا ب ــر ایــن داشــت ت را ب
بــه عنــوان روز ملــي هــواي پــاك اعــام نمایند.گفتنــي اســت قدمــت روز هــواي پــاك در ایــران از کشــورهاي فرانســه 
ــوده  ــه ب ــف جامع ــار مختل ــن اقش ــیت در بی ــاد حساس ــاك ایج ــواي پ ــي ه ــام روز مل ــدف از اع ــت. ه ــتر اس ــا بیش و ایتالی
اســت و از آنجــا کــه کلیــد اصلــي کاهــش آلودگــي هــوا، مشــارکت مردمــي و افزایــش هماهنگــي بیــن بخشــي اســت ایــن روز 

ــن بخشــي باشــد. ــن مشــارکت و هماهنگــي بی ــل مهمــي در ایجــاد ای ــد عام مي توان

ــاک،  ــوای پ ــعار »ه ــا ش ــاک ب ــوای پ ــی ه ــش روز مل همای
مــردم و مســئوالن« بــا مشــارکت اداره کل حفاظــت محیــط 
زیســت اســتان و شــهرداری قــم،  بــا حضــور اســتاندار قــم،  
مدیــران اســتان و شــهرداری در ســالن  همایش هــای 
بین المللــی شــهرداری قــم برگــزار شــد. موســوی 
ــن  ــم در ای ــتان ق ــت اس ــط زیس ــت محی ــرکل حفاظ مدی
ــان  ــش خاطرنش ــن همای ــعار ای ــه ش ــاره ب ــا اش ــش ب همای
ــوب و دوســویه  ــد تعامــل مطل کــرد: مــردم و مســووالن بای
بــرای ســازگار ســاختن ســبک زندگــی بــا شــرایط موجــود 
داشــته باشــند؛  مــا هــر روز شــاهد افزایــش آلودگــی و روزهــا 
بــا شــاخص نامطلــوب در شــهرها هســتیم و ایــن می طلبــد 
ــردم و مســووالن بیشــتر باشــد.  کــه همــکاری دوســویه م
ــر  ــرفته درگی ــورهای پیش ــه در کش ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
ــود  ــردم کار می ش ــی م ــبک زندگ ــوا روی س ــی ه ــا آلودگ ب
ــر تغییــر الگــوی حمــل و  تصریــح کــرد:  در ایــن کشــورها ب
ــا رویکــرد اســتفاده از حمــل و نقــل عمومــی و پــاک  نقــل ب
ــد کار  ــت:  بای ــوی گف ــود. موس ــدی کار می ش ــور ج ــه ط ب
ــا شــرایط  ــی ب ــا ســبک زندگ فرهنگــی جــدی انجــام داد ت

ــیم. ــوا باش ــی ه ــش آلودگ ــاهد کاه ــده و ش ــازگار ش س
سرمســت اســتاندار قــم نیــز بــا بیــان اینکــه بــرای 
ــت و  ــن و رعای ــد تدوی ــاک نیازمن ــوای پ ــورداری از ه برخ
اجــرای ســند آمایــش ســرزمین،  پیوســت زیســت محیطــی 
بــرای طرح هــای عمرانــی و رعایــت مســائل زیســت 
ــای  ــتفاده از تکنولوژی ه ــی و اس ــعه صنعت محیطــی در توس
پــاک هســتیم خاطرنشــان کــرد: تعامــل بیــن دســتگاه های 
ــد  ــت و نبای ــم اس ــه مه ــن زمین ــی در ای ــی و اجرای خدمات
ــاک در  ــوای پ ــای ه ــر برنامه ه ــی نگری در براب ــا بخش ب
اســتان مقاومــت کنیــم. وی اذعــان کــرد: براســاس اولویــت 
ــیدی،   ــای خورش ــتفاده از انرژی ه ــه اس ــتان ک ــعه اس توس
توســعه گردشــگری و... اســت بایــد حرکــت کــرده و ســبک 
ــا  ــت ب ــم کــه در نهای ــغ کنی ــح را طــوری تبلی زندگــی صحی
تعامــل دســتگاه ها هــم محیــط زیســت بــه رســالت اصلــی 
ــد و هــم دســتگاه های خدمات رســان  ــدا کن خــود دســت پی

ــای  ــتان برنامه ه ــعه کان اس ــتای توس در راس
ــد. ــش ببرن ــود را پی خ

ذاکریــان معــاون حمــل و نقــل و ترافیــک 
ــر  ــد ب ــا تاکی ــش ب ــن همای ــم در ای ــم ه شــهردار ق

ــی  ــری از بحران ــرای جلوگی ــی ب ــرورت همگرای ض
شــدن وضــع هــوا در قــم اذعــان کــرد: وجــود بســیاری 

ــم  ــا تصمی ــم ب ــد موتورســیکلت در ق ــای تولی از کارخانه ه
ــکات را  ــده ای از مش ــش عم ــوان بخ ــت می ت وزارت صم
برطــرف کــرد البتــه ایــن کار نیازمنــد حرکــت برنامه محــور 
ــد  ــوان تولی ــه داد: اگــر ســاالنه ۱۰ درصــد ت اســت. وی ادام
موتورســیکلت صــرف تولیــد موتورهــای برقــی شــود 
ــی را  ــای بنزین ــم موتوره ــده می توانی ــال آین ــی ۱۰ س ط

ــوان  ــازه می ت از چرخــه مصــرف خــارج کنیــم و در ایــن ب
ــاون  ــر رســاند. مع ــه صف ــی موتورســیکلت را ب آالیندگ
شــهردار قــم بــا اشــاره بــه خودروهــای پرتــردد در شــهر 
قــم گفــت: در حــدود یــک ســال و نیــم گذشــته بالــغ بــر 
ــر  ــن عم ــزار و 5۰۰ تاکســی نوســازی شــده و میانگی ه

ــون  ــا چ ــت ام ــیده اس ــال رس ــا ۶ س ــج ت ــه پن ــاوگان ب ن
هرســال تعــدادی خــودرو فرســوده اضافــه می شــود کــه 

ــد اســت. ــک تهدی ــن ی ای
در پایــان ایــن همایــش برخــی مجریــان طرح هــای حافــظ 
ــاک،   ــوای پ ــوزه ه ــاالن ح ــتان،  فع ــت در اس ــط زیس محی
تشــکل های فعــال در حــوزه محیــط زیســت و هــوای 
ــانه های  ــم و رس ــی ق ــه فن ــز معاین ــووالن مراک ــاک،  مس پ
فعــال در حــوزه محیــط زیســت تقدیــر شــد. در حاشــیه ایــن 
ــوای  ــوع ه ــا موض ــط ب ــگاهی مرتب ــز نمایش ــش نی همای
ــای  ــمن ه ــودکان، س ــی ک ــه نقاش ــی غرف ــا برپای ــاک ب پ
ــت و  ــط زیس ــی محی ــای حام ــرکت ه ــتی، ش ــط زیس محی
... برگــزار شــده اســت. بازدیــد از نــاوگان تاکســی و اتوبــوس 
ــی  ــای وی آی پ ــی  ه ــامل تاکس ــم ش ــهرداری ق ــد ش جدی
ــاح  ــورو 4 و افتت ــد ی ــای جدی ــس و  اتوبوس ه ــو و برلیان آری
نیــروگاه خورشــیدی شــهرداری از برنامه هــای دیگــر ایــن 

ــود. ــش ب همای

روز ملی هوای پاک

برگزاری همایش 
روز ملی هوای پاک در قم 



ــور اجتماعــی  ــات شــهری و ام ــاون خدم مع
شــهردار قــم در حاشــیه همایــش 
روز ملــی هــوای پــاک بــر لــزوم 
فعالیت هــای  اطاع رســانی 
شــهرداری در حــوزه حفاظــت از 
ــردم  ــه م ــط زیســت در شــهر ب محی
ــا  ــامع ب ــر س ــید امی ــرد. س ــد ک تاکی
ــم  ــهرداری ق ــرد ش ــه عملک ــاره ب اش
در حــوزه زیســت محیطــی اظهــار کــرد: 
ــت  ــف مدیری ــای مختل ــهرداری در حوزه ه ش
پســماند، حمــل و نقــل، فضــای ســبز و... اقدامــات قابــل توجهــی 
را بــرای حفاظــت از محیــط زیســت انجــام داده کــه نیــاز اســت در 
ــه مــردم معرفــی شــود. وی  ــن اقدامــات ب ــف ای قالب هــای مختل
ــات  ــر از اقدام ــی و تقدی ــش خصوص ــای بخ ــر ظرفیت ه ــد ب تاکی
آنهــا در حــوزه حفاظــت از محیــط زیســت را مــورد توجــه قــرار داد 
و اذعــان کــرد:  در همایــش ویــژه ای کــه بــه مناســبت روز هــوای 
ــی  ــش خصوص ــرکت های بخ ــد از ش ــده ش ــدارک دی ــاک ت پ
ــات  ــاون خدم ــر گردید.مع ــط زیســت تقدی ــال در عرصــه محی فع
شــهری و امــور اجتماعــی شــهردار قــم بــا اشــاره بــه برنامه هــای 
همایــش روز هــوای پــاک اظهــار کــرد: در ایــن روز بایــد معرفــی 
طرح هــای فضــای ســبز، مدیریــت پســماند و... بــه مــردم 

اطاع رســانی شــود.

مدیــر عامــل  ســازمان 
ــای  ــا و فض ــارک ه پ
ســبز شــهرداری 
قــم از تهیــه و 
طــرح  تدویــن 
تــی  لعا مطا
ســبز  کمربنــد 
شــهر قــم طــی ســال 
ــر داد و گفــت: در  ــده خب آین
ــای زیســت محیطی  ــه نیازه ــردی، هم ــرح کارب ــن ط ای
واکولوژیکــی مناطــق شــهر در محــدوده هــای بافصــل 
ــام  ــرد. پی ــی گی ــرار م ــی ق ــورد بررس ــهر م ــم ش حری
ــبز در  ــای س ــعه فضاه ــه توس ــان اینک ــا بی ــان ب جوادی
محورهــای حریــم شــهر از جملــه رویکردهــای هدفمند و 
شــاخص شــهرداری اســت افــزود: ایــن طــرح در راســتای 
مقابلــه بــا مخاطــرات زیســت محیطــی، ریزگردهــا و نیــز 
ــرای شــهروندان در دســتور  ــا طــراوت ب ــط ب ایجــاد محی
ــه اینکــه اجــرای  ــا اشــاره ب ــه اســت.  وی ب ــرار گرفت کار ق
کمربنــدی ســبز شــهر قــم عمــا در ســال هــای گذشــته 
آغــاز و در چنــد ســال اخبــر بــا ســرعت بیشــتری ادامــه دارد 
ــل توجــه ایــن طــرح  ــح کــرد: در بخــش هــای قاب تصری
مثــل اراضــی بوســتان والیــت، تپــه هــای عائیــر و نیــز 
ــر و بوســتان رضــوی، جــاده  محــدوده هــای بوســتان زائ
قدیــم قــم- تهــران اجــرای عملیــات کاشــت انجــام و یــا 

در حــال توســعه و بازکاشــت اســت. مدیــر عامــل  ســازمان 
ــان  ــم خاطرنش ــهرداری ق ــبز ش ــای س ــا و فض ــارک ه پ
ــود  ــی ش ــی م ــش بین ــرح پی ــن ط ــه ای ــا تهی ــرد: ب ک
ــعه  ــاله توس ــند  ۱۰ س ــان دوره س ــا پای ــبز  ت ــدی س کمربن
ــه  ــاره ب ــا اش ــان ب ــد.پیام جوادی ــه برس ــه نتیج ــی و ب نهای
لــزوم تشــویق مــردم بــه توســعه فضاهــای ســبز خانگــی 
گفــت: بایــد بــه مــردم مشــوق ها معرفــی شــده تــا شــاهد 
ــا شــهرداری در توســعه فضــای ســبز  همــکاری مــردم ب
باشــیم. مدیــر عامــل  ســازمان پــارک هــا و فضــای ســبز 
ــهرداری  ــای ش ــه تاش ه ــاره ب ــا اش ــم ب ــهرداری ق ش
بــرای توســعه کمربنــد ســبز قم اظهــار کــرد: بایــد عملکرد 
ــه مــردم اطاع رســانی شــود  شــهرداری در ایــن زمینــه ب
ــرای آرامــش و امنیــت مــردم در ایــن بخــش  و بســتری ب
ــزوم تشــویق مــردم بــه  ــه ل ــا اشــاره ب فراهــم شــود. وی ب
توســعه فضاهــای ســبز خانگــی بیــان کــرد: بایــد بــه مردم 
ــا  ــردم ب ــا شــاهد همــکاری م ــی شــده ت مشــوق ها معرف
ــل  شــهرداری در توســعه فضــای ســبز باشــیم. مدیرعام
ــا  ــم ب ــهرداری ق ــبز ش ــای س ــا و فض ــازمان پارک ه س
ــر  ــال های اخی ــازمان در س ــن س ــات ای ــر اقدام ــد ب تاکی
ــر  اذعــان کــرد: تمــام تــاش ســازمان در ایــن ســال ها ب
ــم قطــع نشــود  ــی در شــهر ق ــچ درخت ــوده کــه هی ــن ب ای
و بــا راهکارهایــی چــون جابجایــی و... در پروژه هــای 

ــت. ــده اس ــری ش ــان جلوگی ــع درخت ــی از قط عمران

ســازمان  مدیرعامــل 
حمل و نقــل و ترافیک 
قــم  شــهرداری 
ــتی  گفت: درخواس
کــه ســازمان حمل 
ــک  ــل و ترافی و نق
از اســتان داشــته 
افــزودن ســه مرکــز 
ــوده  ــی ب ــه فن ــد معاین جدی
ــی  ــت شــده اســت. عل ــورد آن موافق ــک م ــا ی ــا ب ــه تنه ک
نیــک بــا بیــان اینکــه قــم نیازمنــد افزایــش مراکــز معاینــه 
ــر  ــرد: طــی ســال های اخی ــار ک ــی خــودرو اســت، اظه فن
پیگیری هــای فراوانــی داشــتیم کــه بتوانیــم تعــداد مراکــز 
معاینــه فنــی شــهر را افزایــش دهیــم. نیــک اذعــان کــرد: 
درخواســتی کــه ســازمان حمــل و نقــل و ترافیــک از اســتان 
داشــته اســت، افــزودن ســه مرکــز جدیــد معاینه فنــی بــوده 

ــا  ــورد آن موافقــت شــده اســت. وی ب ــا یــک م کــه تنهــا ب
تاکیــد بــر اینکــه در حــال حاضــر ســه مرکــز معاینه فنــی در 
شــهر قــم فعــال اســت، تصریــح کــرد: مراکــز معاینــه فنــی 
شــهر شــامل مرکــز جــاده کاشــان، جــاده قدیــم قــم تهران 
و جــاده اراک اســت و نیــت مــا ایــن اســت کــه مرکــز جدیــد 
را در جــاده جعفریــه راه انــدازی کنیــم تــا بتوانیــم محــدوده 
ــل  ــد. مدیرعام ــرار ده ــش ق ــت پوش ــق دو و ۶ را تح مناط
ســازمان حمــل و نقــل و ترافیــک شــهرداری قــم بــا اشــاره 
ــدارس  ــک در م ــگ ترافی ــای فرهن ــه آموزش ه ــه ارائ ب
تصریــح کــرد: بــا حضــور در مــدارس کتابچه هایــی منتشــر 
ــرح  ــود و در ط ــه می ش ــوزان ارائ ــه دانش آم ــه ب ــده ک ش
ــه ای آموزش هــای ترافیکــی  ــز در غرف ــه ســامت نی محل
ــازی  ــرح هوشمندس ــه ط ــود. وی ب ــه می ش ــردم ارائ ــه م ب
ــم  ــعی داری ــزود: س ــرد و اف ــاره ک ــهر اش ــای ش تقاطع ه
تقاطع هــای شــهر را بــا رویکــرد تقویــت فرهنــگ ترافیــک 

ــم. ــت کنی تقوی

ســازمان  مدیرعامــل 
پســماند  مدیریــت 
شــهرداری قــم در 
ــش  ــیه همای حاش
روز ملــی هــوای 
پــاک بــا بیــان 
ایســتگاه  اینکــه 
ــه  ــه منطق ــال زبال انتق
ــان  ــارد توم ــا ۱.5 میلی ــه ب س
ــارد  ــرد: ۱.5 میلی ــار ک ــت، اظه ــده اس ــدازی ش ــار راه ان اعتب
تومان هــم بــرای این ایســتگاه ماشــین آالت خریداری شــد 
و در مجــاورت ایســتگاه جــاده کــوه ســفید فعالیــت می کنــد. 
وی بــا بیــان اینکــه ایــن ایســتگاه روزانــه 3۰۰ تــا 35۰ تــن 

ــر جمــع آوری و منتقــل  ــا ۶ دســتگاه ســیم تریل پســماند را ب
ــک  ــداث ی ــرد: اح ــح ک ــی تصری ــر ابراهیم ــد، می می کن
ایســتگاه انتقــال زبالــه در محــدوده جــاده جعفریــه و یکــی در 
مجــاورت حدفاصــل کــوه دوبــرادران در نظــر گرفتــه شــده 
تــا بتوانیــم بــار الباقــی مناطــق دیگــر را از طریــق آنهــا منتقل 
کنیــم. مدیرعامــل ســازمان مدیریــت پســماند شــهرداری 
ــتگاه های  ــن ایس ــداث ای ــه اح ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــم ب ق
ــر کاهــش هزینه هــا مشــکات  انتقــال پســماند عــاوه ب
ــش  ــز کاه ــه را نی ــال زبال ــی از انتق ــت محیطی ناش زیس
می دهــد، وی خاطرنشــان کــرد: تملــکات دو ایســتگاه 
دیگــر که وظیفــه جمــع آوری و انتقال پســماند مناطــق دو، ۶، 
پنــج و هشــت را بــر عهــده دارد جلــو رفتــه امــا اجــرای پــروژه 

ــت. ــده اس ــول ش ــد موک ــال بع ــه س ب

ــش  ــیه همای ــرآن در حاش ــاری ق ــا ق علیرض
ــه  ــاره ب ــا اش ــاک ب ــوای پ ــی ه روز مل
ــرو  ــزات مت ــداری تجهی ــد خری رون
ــل  ــال های قب ــرد: س ــار ک ــم اظه ق
بــرای شــهرهای شــیراز، تبریــز و... 
قــراردادی بــرای تامیــن واگــن 
ــی  ــن ط ــه 3۱5 واگ ــده ک ــته ش بس
ــی  ــرکت چین ــط ش ــرارداد توس آن ق
ــرکت  ــارکت ش ــا مش ــده و ب ــن ش تامی
ایرانــی تولیــد شــود. وی بــا بیــان اینکــه 
ــرای  ــد ب ــرارداد ۲5 درص ــن ق ــب ای ــم در قال ــاش کردی ــا ت م
ــزوده شــود،  ــد اف ــه ســهم تولی ــم ب ــای قطــار شــهری ق واگن ه
خاطرنشــان کــرد: بــا شــرکت چینــی توافقاتــی شــد و مشــخصات 
ــا  ــر آن ت ــازاد ب ــد و م ــق داده ش ــا تطبی ــا واگن ه ــروژه ب ــی پ فن
ــم را  ــاز ق ــت نی ــه می توانس ــود ک ــی ب ــن بخش ــقف 3۹5 واگ س
ــر  ــال حاض ــه در ح ــان اینک ــا بی ــرآن ب ــاری ق ــد. ق ــش ده پوش
ــرد:  ــح ک ــت، تصری ــهر اس ــار ش ــرای چه ــن ب ــن 3۹5 واگ ای
ــده  ــد تامین کنن ــا می توان ــن واگن ه ــم ای ــه ق ــوط ب ــش مرب بخ
ــا ۱۰ ســال  ــرای شــهر قــم باشــد کــه حداقــل ت ــا ۱5 قطــار ب 7 ت
ــه  ــان اینک ــا بی ــد. وی ب ــل می کن ــرو را تکمی ــرداری مت بهره ب
ــت  ــوده و قیم ــی ب ــا دولت ــا کام ــن واگن ه ــن ای ــع تامی مناب
تمام شــده آنهــا نســبت بــه قیمــت روز 3۰ تــا 4۰ درصــد ارزان تــر 
ــه  ــتیم در میان ــد توانس ــی می ش ــه ط ــیری ک ــزود: مس ــت، اف اس
ــدود  ــار آن ح ــی ب ــول فعل ــه پ ــروز ب ــم و ام ــه کنی ــم را اضاف راه ق
ــن  ــا ای ــرای خــط اول ب ــل ب ــان اســت و حداق ــارد توم ــزار میلی ه
روش نگرانــی تامیــن واگــن نداریــم و البتــه پیگیــر هســتیم کــه 

ــم. ــن کنی ــز تامی ــا را نی ــی واگن ه ــرور مابق ــه م ب

تهیه و تدوین طرح مطالعاتی  کمبرند سبز  شهر قم 

یک مرکز جدید معاینه فنی خودرو  در قم راه اندازی می شود

احداث ۲ ایستگاه اتنقال پسماند برای شهر در  سال  آینده

لزوم اطالع رسانی 
فعالیت های شهرداری قم 

در حوزه حفاظت از محیط یزست

یپش یبنی اتمین
 ۸۰ واگن برای خط اول مترو
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هنــر طراحــی پارک هــا و فضــای ســبز تاریخچــه ای بــس طوالنــی دارد مخصوصــا 
در آن زمــان کــه پــارک مفهومــی کامــا متفــاوت بــا آنچــه کــه امــروز شــاهدش هســتیم 
ــس  ــق ح ــدد تلفی ــه م ــلوغ ب ــهرهای ش ــم در دل ش ــن آنه ــی نوی ــق فضاهای ــت. خل داش
زیبایــی پرســتی و شــکوه طبیعــت بــا یکدیگــر کاری اســت کــه از عهــده هــر کســی بــر 
ــه و  ــذاب در گوش ــی ج ــای تفریح ــن مکان ه ــدادی از ای ــراغ تع ــه س ــه ب ــد. در ادام نمی آی

ــم ــا می روی ــار دنی کن

خانه ییاقی )Villa d›Este(   تیوولی، ایتالیا
ــرار دارد و  ــی یونســکو ق ــراث جهان ــکان در فهرســت می ــن م ای
یکــی از زیباتریــن باغ هــا و فوارههــای جهــان را درخــود جــای داده 
ــی  ــا باغ ــا ب ــک وی ــه ی ــی آن ب ــی بندیکت ــارت قدیم ــت. عم اس
ــی کل  ــت. طراح ــده اس ــل ش ــانس تبدی ــیاق رنس ــبک و س در س
مجموعــه تاثیــری بــس عمیــق بــر ســبک و شــیوه معمــول 

اروپاییــان نهــاد.

باغ های بوشارت، خلیج برنتوود، بریتیش کلمبیا، کانادا
ایــن باغ هــای معــروف در حقیقــت بــه عنــوان مکانــی 
تاریخــی و ملــی در کشــور کانــادا شــناخته شــده و ســاالنه بیــش از 
یــک میلیــون نفــر از آنهــا بازدیــد می کننــد. گشــت و گــذار در آن در 
تمــام طــول ســال مهیــج و ســرگرم کننــده اســت. غنچــه  گل هــای 
ــی  ــه در باغ هــای ژاپن ــه کار رفت ــی ب رز در فصــل تابســتان، گل آرای
در فصــل پاییــز، ظاهــر معماگونــه و مبهــم بــاغ در فصــل زمســتان 
ــه دســت  ــاره طبیعــت در فصــل بهــار همگــی دســت ب ــد دوب و تول

ــد. ــکان افزوده ان ــن م ــت ای ــی و جذابی ــر گیرای ــم داده و ب ه

بوستان آبی فورث وورث)Forth worth( تگزاس، ایاالت متحده
ــا تعــدادی ســاختارهای تراســی شــکل و آب نمــا ماننــد مواجــه هســتید.  اینجــا در اصــل شــما ب
ــازه  ــن س ــه ای ــتخری در میان ــل اس ــه داخ ــت ب ــته و در نهای ــان داش ــا جری ــن تراس ه آب از روی ای
ــدگان دارد.  ــد کنن ــش روی بازدی ــش بخ ــری آرام ــزش آب تاثی ــان و ری ــدای جری ــزد. ص می ری
عــاوه بــر ایــن بیــش از 5۰۰ گونــه گیاهــی در ایــن پــارک رشــد و نمــو کــرده و اطــراف ایــن فــواره 

را احاطــه نموده انــد. 

کاخ ورسای، فرانسه
ــش از انقــاب  ــا پی ــه ت ــی اســت ک ــکان جای ــن م ــد. ای ــرن ۱7 شــکل گرفتن ــن نقطــه در ق باغ هــای ای
ــدرت  ــز ق ــوان مرک ــه عن ــل ب ــن مح ــرد. ای ــی می ک ــور فرمانروای ــر کل کش ــا ب ــی ۱4 از آنج ــه لوئ فرانس
بینهایــت شــاه شــناخته شــده و تمــام امکانــات آن در خدمــت شــاه بــود، حتــی یــک کانــال ســاخته شــد تــا 
لوئــی بتوانــد در آنجــا گونــدوال )قایــق ونیــزی( ســواری کنــد. امــروز هــر انســان معمولــی هــم می توانــد 

ــه تحســین عظمــت و شــکوه آن بگشــاید.  ــان ب ــرده و زب ــدن ک ــا دی ــن باغ ه از ای

سن ساچی)Sanssouci( پاتس دم، آلمان
ــاه  ــر، ش ــک کبی ــتانی فردری ــوان کاخ تابس ــه عن ــه ب ــن مجموع کل ای
پــروس طراحــی و در نزدیکــی برلیــن ســاخته شــده اســت. ایــن کاخ ســبک 
روکوکــو بســیار جــذاب و دوســت داشــتنی اســت و شــامل مجســمه هایی از 
امپراتــوران روم، یــک خانــه چــای بــه ســبک چینــی، تزئینــات و دکوراســیون 
ــاروک اســت.  ــه ســبک ب ــی ب ــاغ گل ــگ و ب ــی رن ــی، بالکن هــای طای طای

ــند. ــاز می باش ــوم ب ــد عم ــرای بازدی ــای آن ب ــروزه دره ام

فضای سبز ملل



آنچــه از وضــع قوانیــن و مقــررات بــر مــی آیــد نشــان مــی دهدکــه نظــام هــای حقوقــی 
بــرای حفــظ محیــط زیســت و فضــای ســبز، عــزم خــود را جــزم کــرده، چــرا کــه قوانیــن 
ــا  ــه ب ــرای مقابل ــه ب ــت ک ــدی نیس ــت. تردی ــده اس ــب ش ــاره تصوی ــن ب ــیاری در ای بس
ــررات  ــن و مق ــود قوانی ــبز وج ــای س ــت و فض ــط زیس ــرای محی ــود ب ــدات موج تهدی
ــی بر وضعیت   ــی اجمال ــد. خوشبختانه با نگاه ــر باش ــد و موث ــیار مفی ــد بس ــد می توان کارآم
ــا از ابتدا تا کنون، گویای این مسئله است که هم مسئولین و مراجع  ــور م ــن در کش ــن قوانی ای
تصمیم گیر کشــوری و هم مردم، توجه بیشتری نسبت به این امر نشان داده انــد. از ســویی 
ــواع  ــات خــود افزایــش حجــم گســترده ای از ان ــه تبع ــوژی و شهرنشــینی ب رشــد تكنول

ــوم و  ــامتی عم ــرای س ــودن آن ب ــر ب ــل مض ــه دلی ــده و ب ــب ش ــوا را موج ــا در ه آالینده ه
ــر و  ــا اتخــاذ تدابی ــی را در رابطــه ب ــه حكومت ــوای ســه گان ــط زیســت، حساســیت ق محی
تمهیداتــی خــاص، بــه منظــور جلوگیــری از آلــوده نمــودن هــوا و تخریــب فضــای ســبز و 

ــت. ــه اس ــر انگیخت ــت ب ــط زیس محی
ــترش  ــظ و گس ــون حف ــا ۴ قان ــواد ۱ ت ــه م ــه ارائ ــارون ب ــریه ن ــی از نش ــماره قبل در دو ش
ــون و  ــن قان ــا 8 ای ــواد 5 ت ــز م ــماره نی ــن ش ــم و در ای ــهرها پرداختی ــبز در ش ــای س فض
ــا  ــط ب ــن مرتب ــز ســایر قوانی تبصره هــای آن منتشــر مــی شــود. در شــماره هــای بعــد نی

ــت. ــد یاف ــار خواه ــبز انتش ــای س ــوزه فض ح
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 درختان
 هم حق زندگی دارند

 مــاده 5 - ضوابــط مربــوط بــه خزانــه و جابجا کردن - جانشــین ســاختن 
و قطــع درختــان کــه مازمــه بــا بهره بــرداری از نهالســتانها، قلمســتانها 
ــن  ــی ای ــای اجرای ــب آیین نامه ه ــه موج ــر دارد ب ــات و موارد دیگ و باغ

قانــون تعییــن خواهــد گردیــد.
 مــاده 6 - هــر کــس عالمــاً و عامــداً و بــر خــاف مقــررات ایــن قانــون 
مرتكــب قطــع و یــا موجبــات از بیــن رفتــن درختــان مشــمول ایــن قانون 
را فراهــم ســازد به حبــس جنحــه تــا ســه ســال و پرداخــت جــزای نقــدی 
بــر حســب نــوع و محیــط ســن درخــت و موقعیــت آن از یــك هــزار ریــال 

ــال محكــوم خواهد شــد. ــزار ری ــا یكصــد ه ت
ــه  ــن ب ــرف مالكی ــت از ط ــع درخ ــه قط ــی ک ــره ۱ - در صورت  تبص
نحــوی باشــد کــه باغــی را از بیــن ببــرد و از زمیــن آن بــه صــورت تفكیــك 
ــط  ــهرداری ضب ــع ش ــه نف ــن ب ــه زمی ــتفاده کند هم ــازی اس و خانه س
ــد. ــن می رس ــهر و محرومی ــی ش ــات عموم ــرف خدم ــه مص ــود و ب می ش

 تبصــره ۲ - مجازاتهــای مذکــور در ایــن مــاده قابــل تعلیــق و یــا تبدیل 
بــه جــزای نقــدی نبــوده و احــكام صــادره فقــط قابــل پژوهــش خواهــد 

ــود. ب
 مــاده ۷ - گــزارش مأمــوران شــهرداریهای مأمــور اجــرای ایــن قانــون 
ــه  ــه منزل ــده اند ب ــنا ش ــتری آش ــن دادگس ــف ضابطی ــا وظای ــاً ب ــه قب ک

ــت. ــن دادگستری اس ــزارش ضابطی گ
 مــاده 8 - هــر کــس اعــم از مأمــوران مجــری ایــن قانــون و یــا ســایر 
اشــخاص عالمــاً جرایــم مذکــور در ایــن قانــون را بــه خــاف حقیقــت بــه 
کســی نســبت دهــد و یا گــزارش خــاف واقــع بدهــد بــه مجــازات حبــس 
جنحــه تــا ســه ســال محكــوم می شــود مگــر ایــن کــه در قوانیــن جزایــی 
ــه  ــن صــورت ب ــه در ای ــی شــده باشــد ک مجــازات شــدیدتری پیش بین

مجــازات اشــد محكــوم خواهــد شــد. 
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شرایط محل کاشت:
ــه ای  ــی مدیتران ــنبل نواح ــا س ــه منش ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ــوب و  ــرد و مرط ــار س ــتان و به ــه زمس ــی ک ــد، مناطق می  باش
تابســتان گــرم و خشــک دارنــد، بــرای ســنبل کاری مناســب تر 
ــود  ــی خ ــای رویش ــل اندام ه ــرای تکمی ــنبل ب ــد. س می باش

ــاز دارد. ــا نی ــه گرم ــی ب ــرای گلده ــرما، و ب س
زمان کاشت: 

بهتریــن زمــان کاشــت پیــاز ســنبل اواســط تــا اواخــر پاییــز 
ــد. ــان و آذر( می باش ــدود آب )ح

تهیه پیاز:
ــرای  ــد. ب ــض باش ــوب و مری ــد معی ــنبل نبای ــاز گل س  پی
ــفت و  ــاز س ــه پی ــد ک ــت کنی ــد دق ــالم، بای ــاز س ــایی پی شناس
ســنگین باشــد. از آنجایــی کــه رنــگ ایــن گیاه بــرای تــازه کاران 
ــنده  ــت، از فروش ــخیص نیس ــل تش ــاز قاب ــدن پی ــق دی از طری
بخواهیــد رنــگ گل مــورد عاقه تــان را بــه شــما بدهــد. در غیــر 
ایــن صــورت زمــان گلدهــی شــگفت زده خواهیــد شــد. پــس از 
تهیــه پیــاز موردنظــر و اطمینــان حاصــل کــردن از تــازه بــودن 
ــش  ــول قارچ ک ــد در محل ــا را بای ــه پیازه ــرای 5 دقیق ــاز، ب پی
کاپتــان و کاربندازیــم غوطــه ور کــرده تــا بیماری هــای 

ــرود. ــن ب ــود دارد از بی ــاز وج ــدو ورود پی ــه در ب ــی ک قارچ
خاك مناسب: 

ــی  ــود حیوان ــرگ و ک ــب ماســه، خاکب ــن خــاک ترکی بهتری
پوســیده می باشــد،. ماســه بایــد نســبت غالــب را داشــته باشــد. 

نحوه کاشت: 
ــرا مناســب  ــدان ۱4 می  باشــد زی ــدان، گل بهتریــن ســایز گل
ــه  ــه ب ــم ریش ــی حج ــع گلده ــا موق ــوده ت ــاز ب ــدازه پی ــا ان ب
ــا  ــفال ی ــا س ــه ی ــدان پوک ــف گل ــدا ک ــود. ابت ــر می ش ــی پ خوب
ــاز را روی  ــد پی ــداری خــاک و بع ــه ســپس مق ســنگ ریزه ریخت
آن طــوری قــرار دهیــد کــه نــوک و گــردن پیــاز کمــی باالتــر از 
خــاک باشــد، زیــرا درصورتــی کــه پیــاز زیــر خــاک قــرار بگیــرد، 
ــردد.  ــیدگی می گ ــاز و پوس ــت پی ــل پوس ــوذ آب داخ ــث نف باع
ــانید. در  ــه و آن را بپوش ــاز ریخت ــردن پی ــر گ ــاک را زی ــپس خ س
ــاوی  ــای مس ــه ردیف  ه ــا ب ــک ج ــا را ی ــه گلدان  ه ــا هم انته
ــا ماســه پوشــانیده شــود.  ــا پوشــال ، کاه و کلــش ی ــرار داده و ب ق
ــه  ــای 4 درج ــا دم ــاک ت ــردن خ ــرم ک ــم گ ــن کار، ه ــت ای عل
ــید  ــور خورش ــه از ن ــوک جوان ــانیدن ن ــم پوش ــانتی گراد و ه س
ــد  ــک همانن ــرد و تاری ــی س ــا را در مکان اســت. ســپس گلدان ه
ــه  ــدت ۱۰ هفت ــه م ــانتیگراد( ب ــه س ــر ۹ درج ــار و گاراژ )زی انب
ــوان  ــور می ت ــدن از ن ــان مان ــرای در ام ــم. ب ــداری می کنی نگه
روی گلدان هــا را بــا مالــچ پوشــاند تــا در برابــر تغییــرات 
ــدان را  ــپس گل ــد. س ــته باش ــت داش ــرما مقاوم ــنایی و س روش
ــا خشــک شــدن ســطح  ــد ب ــات بع ــم و در دفع ــاری می نمایی آبی
ــه خــاک  ــا حــدی ک ــم ت ــاری بصــورت ک ــه آبی ــدام ب خــاک اق

ــتباه  ــدان اش ــردن گل ــاب ک ــم. )غرق ــود می کنی ــوب ش مرط
ــرای کاشــت  ــاز گل مــی شــود(. ب اســت و باعــث پوســیدگی پی
در خــاک باغچــه، بایــد بــه میــزان درجــه ســرمای هــوای دقــت 
کنیــد؛ زیــرا بایــد از یــخ زدن آن جلوگیــری کنیــد. زمــان گلدهــی 
ــی  ــدان کم ــت در گل ــه کاش ــبت ب ــاز نس ــای ب ــاز گل در فض پی
ــه گل می نشــیند.  ــا گــرم شــدن هــوا ســنبل ب ــر اســت و ب دیرت
ــد و  ــاری کنی ــار آبی ــه ای یکب ــه ی کاشــت، آن هفت پــس از مرحل
ــد. ــتفاده کن ــرف اس ــاران و ب ــاه از آب ب ــفند م ــا اس ــس از آن ت پ

ــای  ــار زده و جوانه ه ــش را کن ــاه کاه و کل ــفند م ــل اس در اوای
تــازه روییــده و ســفید رنگــی را مشــاهده می کنیــد؛ هنگامــی کــه 
ــه  ــا را ب ــی 5 ســانتیمتر رســید، همــه گلدان ه ــه 3 ال ــا ب ــاع آنه ارتف
ــا  ــد دم ــرده و بای ــه ب ــای ۱5 درج ــا دم ــه ب ــا گلخان ــزل ی داخــل من
ــه گل  ــو ب ــل از ســال ن ــا قب ــه ســنبل ت ــد ک ــم کنی را طــوری تنظی

ــیند. بنش
ــرده و در  ــن ب ــا را پایی ــد دم ــر گل دادن بای ــورت زودت در ص
ــس از وارد  ــرد. پ ــر ب ــا را باالت ــد دم ــر گل دادن بای ــورت دیرت ص
شــدن بــه گلخانــه بایــد بــا خشــک شــدن خــاک آبیــاری انجــام 
ــی  ــل گلده ــاال مث ــیم ب ــای پتاس ــک دوره از کوده ــود و ی ش

ــد. ــتفاده کنی اس
ــی از  ــد نیم ــد، بای ــام ش ــنبل تم ــای س ــه گل ه ــس از آنک پ
ــای  ــه برگ ه ــر ک ــرداد و تی ــاه خ ــده و در م ــای آن را بری برگ ه
باقیمانــده زرد شــده و خشــکید، پیازهــا را از زمیــن خــارج کــرده 
ــا  ــته ت ــوای آزاد گذاش ــرض ه ــد روز در مع ــه چن ــس از آنک پ
ــاق  ــا ات ــار ی ــه شــود. ســپس پیازهــا را در انب ــت آن را گرفت رطوب
ــراد  ــرارت 5 درجــه سانتیگـ ــا درجــه حـــ خشــک و تاریــک، ب

می تــوان نگهــداری نمــود.
کاشت سنبل در آب چگونه است؟

از نــکات جالــب دربــاره ســنبل ایــن اســت کــه پیــاز )ســوخ( 
ــرار  ــی در آب ق ــه پایگاه ــمت صفح ــوان از قس ــنبل را می ت س
ــاز گلدهــی وارد شــود؛  ــه ف ــا بعــد از رشــد ریشــه و ســاقه، ب داد ت
ــدارد. بــرای  در صورتــی کــه پیــاز گل نرگــس چنیــن ویژگــی ن
ــر  ــا عــاوه ب ــم ت ــه می کنی کاشــت در آب، ظــرف مناســب تهی
وارد نشــدن تمــام پیــاز در آب، در مراحــل رشــد گل نیــز ســاقه ی 

ــد. ــیب نبین آن آس
بــرای کاشــتن پیــاز ســنبل در آب پیــاز را از قســمت صفحــه 
پایگاهــی روی ظــروف پــر از آب کــه در آن مقــدار کمــی خــاک 
ــم  ــد دقــت کنی ــم. بای ــرار می دهی ــه شــده باشــد ق ذغــال ریخت
کــه قبــل از بیــرون آمــدن برگ هــای گیــاه، پیازکامــا 
ریشــه های خــود را در آب منتشــر کــرده باشــد. ظــرف را در 
ــانتیمتری  ــد س ــد چن ــد از رش ــد. بع ــرار دهی ــی ق ــل تاریک مح
جوانه هــا، ظــرف را بــه محلــی بــا نــور متوســط و دمــای حــدود 
۱۰ تــا ۱5 درجــه منتقــل می کنیــم تــا پــس از طــی ایــن مرحلــه 

ــیند. ــه گل بنش ب

  سنبل  هفت سین
 را امسال خوداتن بکایرد!

ــنبل عطر فوق العاده  گل س
ای دارد و ایــن عطر آن باعث 
ــده که همه به این گل زیبا  ش

ــت  عاقه مند بشوندکاش
ــیار آسان  پیاز این گل بس

می باشــد. ســنبل با نام علمی 
 Hyacinthus orientalis

  Liliaceae از خانواده
و منشــا این گل نواحی 

ــد. حدود  مدیترانه ای می باش
ــنبل در  95% از نیاز جهانی س

ــور هلند تولید می شود؛ از  کش
ایــن رو به آن ســنبل هلند نیز 
گفته می شــود. این گیــاه علفی 

و پیازدار می باشــد که بــا تولید 
ــکل،  گلچه  های زنگوله ای ش
گل آذین خوشــه ای تولید 

ــفید، زرد،  می کند. رنگ گل ها س
صورتی، قرمــز، بنفش و... 

ــد که معموال رنگ غالب  می باش
است. بنفش 

ریحانه مهدوی صفت
مسئول آموزش سازمان پارک ها و فضای سبز
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۱- وقتی سطح خاك گلدان 
کاما خشك شد، زمان آبیاری 
بعدی گلدان فرا رسیده است 
و از آبیاری با فاصله زمانی کم 

پرهیز شود.

۲-  آبیاری را از زیر گلدانی 
انجام دهید. به طوری که هر باز 
زیر گلدانی را پر از آب کرده و 
پس از یك ساعت آب اضافی 

زیر گلدانی را خارج کنید.

۳-  از کارت های زرد 
چســبناك جهت جذب و 

به دام انداختن حشــرات 
پروازی اســتفاده کنید.

۴-  جهت جذب حشرات 
پروازی می توانید از محلول 

آب و سرکه سیب در درون یك 
کاسه کوچك در کنار گلدان 

خود، استفاده کنید. 

5- خاك ۳-۲ سانتی متری 
روی سطح گلدان را برداشته 
و با خاك و کودبرگ مناسب و 

خشك تعویض نمایید.

ــوال  ــرد. اص ــاهده ک ــی مش ــای خانگ ــدان ه ــیاری از گل ــا را در بس ــوان آنه ــی ت ــوده و م ــاالن ب ــرات دوب ــواده حش ــی از خان ــای گلدان ــه ه پش
ــن  ــود، ای ــدآب ش ــرایط مان ــاد ش ــث ایج ــوده و باع ــب نب ــدان مناس ــی گل ــا زه کش ــد و ی ــی باش ــت دائم ــدان در رطوب ــاک گل ــه خ ــی ک مواقع
حشــرات بــه ســرعت در ایــن محــل تکثیــر یافتــه و بــا تراکــم زیــاد یافــت مــی شــود. ایــن حشــره بــه رنــگ هــای تیــره دیــده میشــود و بیشــتر 
بــر روی ســطح خــاک پــرواز مــی کننــد و پــس از یــک پــرواز کوتــاه ســریعا در محــل دیگــری مــی نشــینند. دوره زندگــی ایــن حشــرات بســیار 
ــد. الرو )کــرم( حشــره پــس از خــروج  ــه مــی باشــد. حشــرات مــاده پــس از تخمگــذاری از بیــن مــی رون ــر از یــک هفت ــاه اســت و گاهــی کمت کوت
ــاه و  ــک گی ــای کوچ ــه ه ــری(، ریش ــانتی مت ــر 3 س ــق حداکث ــاک )عم ــطح خ ــود( روی س ــای موج ــرگ ه ــاخ و ب ــود و ش ــی )ک ــواد آل ــم از م از تخ
ــاال از ایــن حشــرات  ــد. بــه همیــن دلیــل در شــرایط وجــود تراکــم ب ــه مــی کن ــده( تغذی ــه کنن ــارچ هــای تجزی ــارچ هــای ســاپروفیتی )ق ســایر ق

ــود دارد.  ــاه وج ــه گی ــارت ب ــال خس ــدان احتم در گل
برای مبارزه با آفت راهکار های زیر پیشنهاد می شود:

پشه های گلدانی
)Gnats( 

سید سعید عالمه موسوی
کارشناس گیاه پزشکی
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