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سرمقـاله

بهدستخوددرختیمینشانی؟

محمد جواد مختاری

امروزه با توجه به حجم باال و ســرعت زیاد ســاخت و سازها 
و توسعه شــهرها، معضالت عدیده ای مانند افزایش بی رویه 
جمعیت، گسترش کالبدي غیر هدفمند شــهرها و افزایش 
آلودگي های زیست محیطي آن را به همراه داشته که در این بین 
توسعه فضاهاي سبز در شهرها مي تواند نقش مهمي در حفظ 
و تعادل محیط زیست و تعدیل آلودگي هواي شهرها ایفا نماید. 
بهره گیري از فضاي سبز زیبا و با طراوت مي تواند تاثیر به سزایي 
در ارتقاي کیفیت منظر شهر و خوانایي محیط شهري به همراه 
داشته باشد. همچنین سازمان ها با سطح بی سابقه ای از تغییرات 
و چالش های رقابتي روبرو هستند که به صورت مداوم در حال 
افزایش است. مدل ها، روش ها و ابزارهایي که در گذشته براي 
مدیریت تغییرات استفاده می شد، ابزارهایي با ارزش هستند 
ولي براي کمك به ســازمان به جهت همگام شدن با تغییرات 
داخلي و خارجي کافي نمی باشند. از سویي دیگر رشد بی رویه 
توسعه شهرنشیني در عصر امروز به ویژه افزایش جمعیت در 
شهرهاي کشور مسائل و مشکالت بسیاري را بر جاي گذاشته 
است که حل آنها از توان مدیریت سنتي خارج است و مشارکت 
همه شهروندان را در اداره امور شهري طلب می کند. به عبارت 
دیگر جلب مشارکت شهروندان در اداره شهر از نظر اجتماعي 
باعث افزایش همکاري های اجتماعي می شود که پایه های جامعه 
مدنــي را تقویت می کند. افزایش هزینه ها، صرف انرژي زیاد و 
کاهش علقه عاطفي شهروندان به محل زندگي خود از جمله 
پیامدهاي منفي براي مدیریت شــهري است. بر همین اساس 
با توجه به اهمیت استمرار اقدامات فرهنگي سه سال گذشته 
چهارمین سال برگزاری پویش ملی »درخت دوستی بنشانیم« 
در شهر قم و به طور همزمان در سراسر کشور برگزار شد. امید 
است با استعانت از خداوند سبحان و با بهره گیري از تجربیات 
مدیران،کارشناسان و باغبانان در سراسر کشور، قدم های موثري 
در راستاي توسعه هر چه بیشتر فضاهاي سبز در شهرهاي میهن 

عزیزمان شاهد باشیم.

امام جمعه تهران با تأکید بر توسعه فضای سبز در نظام جمهوری اسالمی 
گفت: باید حفظ محیط زیست و توسعه فضای سبز در نظام جمهوری اسالمی 
نمونه و درشان نظام جمهوری اسالمی باشد. آیت ا... سید احمد خاتمی با 
حضور در آیین روز درختکاری در شــهر قم اظهار داشــت: امت نمونه در 
همه حوزه ها باید نمونه باشد. امام جمعه تهران با تأکید بر توجه اسالم به 
حفظ محیط زیست افزود: باید حفظ محیط زیست و توسعه فضای سبز در 
نظام جمهوری اسالمی نمونه و درشان نظام جمهوری اسالمی باشد. ایشان 
توجه اسالم و نظام جمهوری اسالمی به توسعه فضای سبز را یادآور شد و 
تصریح کرد: امیدواریم در حوزه فضای سبز و حفظ محیط زیست نیز امت 

اسالم در جهان نمونه باشند.

ســیدامیر سامع در جلسه شورای معاونین شــهرداری قم با ارائه گزارشی 
از خدمات صورت گرفته در بخش خدمات شــهری و فضای ســبز، اظهار 
داشــت: برنامه ریزی ها در این حوزه براساس یک برنامه پنج ساله تنظیم و 
هدف گذاری و با یک ساختار جدید امور پیش رفت. معاون خدمات شهری 
شهرداری قم با قدردانی از شــهردار قم، معاونان و شهرداران مناطق بابت 
همراهی ها و تعیین سیاست ها در توســعه فضای سبز، بیان کرد: براساس 
برنامه ریــزی صورت گرفته بخشــی از اقدامات از جمله خرید و کاشــت 

درخت، توســعه شبکه های آبرسانی و ایجاد منابع آب، ایمن سازی آبنماها 
و روشنایی های شهری، اسباب بازی ها و ایمن سازی آنها به صورت متمرکز 
از مرکز دنبال شــد. ســامع با بیان این که در اجرای طرح های فضای سبز 
تالش شد مبنای تمام مباحث در سازمان پارک ها علمی باشد، گفت: یکی 
از این اقدامات اجرای طرح جامع گونه های مناسب اقلیم شهر قم بود که با 
همکاری متخصصان منابع طبیعی و شهرداری تمام گونه ها موجود با توجه 

به اقلیم طبیعی قم بررسی و توسعه فضای سبز بر این مبنا انجام شد. 

آیت ا... سید احمد خاتمی در مراسم درختکاری شهر قم:

اسالمتوجهویژهبهتوسعهفضایسبزودرختکاریدارد

تدوین برنامه 10 ساله تامین آب فضای سبز قم

به مناسبت روز درختکاری و هفته منابع طبیعی، 
رهبر معظم انقالب اسالمی پیش از ظهر جمعه 
15 اســفند ماه 99 دو اصله نهال میوه کاشتند.

حضرت آیت ا... خامنه ای ســپس در ســخنانی، 
گیاه و فضای ســبز را عاملی مهــم در زندگی و 
در ساخت تمدن بشــری خواندند و با اشاره به 
ریشه های معرفتی و دینی توجه به محیط زیست، 
فرمودنــد: کاشــتن درخت و نشــاندن نهال از 
جمله ی حسناتی است که در شرع مقدس اسالم 
بر آن تأکید شده است. رهبر انقالب اسالمی به 
اهمیت محیط زیست در قانون اساسی نیز اشاره 
و خاطرنشان کردند: فعالیت های محیط زیستی، 
فعالیت های دینی و انقالبی است و نباید به آنها 

نگاه تجمالتی و تزئینی شود. ایشان تنوع زیستی 
و اقلیمی کشور را بســتری مناسب برای فعال 
شدن آحاد مردم و جوانان در زمینه محیط زیست 
خواندنــد و با ابراز تأســف از تخریب جنگل ها، 
منابع طبیعی و ســفره های زیرزمینی به دست 
افراد سودجو، تأکید کردند: تخریب محیط زیست 
بالی بزرگی است که آینده بشر را هدر می دهد، 
بنابراین مسئوالن و همه مردم باید در مقابل آن 
بایســتند. حضرت آیت ا... خامنه ای با اشــاره به 
حوادثی مثل آتش ســوزی جنگل ها و یا خشک 
شــدن دریاچه ها و تاالب ها، گفتند: این حوادث 
قابل پیشگیری است و مسئوالنی که به وظایف 

خود عمل نمی کنند، دچار تقصیر هستند.

گیاهوفضایسبزعاملمهمدرزندگی
وساختتمدنبشریست

کاشت دو نهال توسط رهبر معظم انقالب:

آیـت ا... علیرضـا اعرافـی امـام جمعه شـهر قم با 
اشاره به فرارسیدن روز درختکاری و هفته منابع 
طبیعی اظهار داشـت: وضعی کـه امروز صنایع و 
اقدامات ناصواب در تخریب محیط زیست به وجود 
آورده مشکل جهانی بوده و این آسیب ها در همه 
مناطق مشـهود است. وی با بیان این که توجه به 
محیط زیست وظیفه همگانی است که نباید از آن 
غفلت کرد و بخشـی از آن مربوط به درختکاری 
است، ابراز کرد: توسعه باغات، جنگل ها و مراتع و 
کاشت درخت وظیفه عمومی است و آحاد مردم و 
مسئوالن در توسعه فضای سبز و صیانت از منابع 
طبیعی وظیفه ای مهم بـردوش دارند. امام جمعه 
قم با بیان این که گسـترش فضاهای سبز توسط 
شهرداری ها و صیانت از جنگل ها و مراتع باید مورد 
توجـه قرار گیـرد، افزود: صرفه جویـی در مصرف 

آب و اصـالح نظـام آبیـاری در بخش کشـاورزی 
از اهمیت بسـیاری برخوردار است.آیت ا... علیرضا 
اعرافی با اشـاره به اهمیت توسـعه فضای سـبز و 
حفـظ محیط زیسـت، اظهـار داشـت: عملکرد و 
اقدامات شـهرداری قم در توسعه فضای سبز قابل 
تقدیـر اسـت. امام جمعه قم نزدیکی شـهر قم به 
سرانه معتبر و استانداردهای جهانی را قابل توجه 
دانست و افزود: اقدامات و طرح های شهرداری قم 
تحسین برانگیز بوده و یکی از طرح های قابل توجه 
و خوب احداث پارک هزار هکتاری اسـت. آیت ا... 
اعرافـی سـاخت بوسـتان های محلـی را در همه 
مناطق موردتوجه قرارداد و تصریح کرد: دسترسی 
آسان همه شهروندان به فضای سبز و بوستان های 
محلی یکی دیگر از طرح های خوب شهرداری قم 

بوده است. 

آیت اهلل اعرافی مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور و امام جمعه قم مطرح کرد:

کاشت درخت وظیفه عمومی است

99 پروژه عمرانی، ترافیکی، زیســت محیطی، شهرسازی و خدماتی 
شهرداری قم طی مراسمی رسمی با حضور عبدالرضا رحمانی فضلی 

وزیر کشور و مسئوالن استانی و شهری افتتاح شد.
چهار پروژه شــاخص این مراسم تقاطع غیر همسطح ولیعصر)عج(، 
پیــاده راه انقــالب، بوســتان حنانه و فاز نخســت بلــوار حضرت 
خدیجه)س( بودند که پیش از این مراســم به بهره برداری رسیده و 

افتتاحیه رسمی آنها با حضور وزیرکشور برگزار شد.
دکتر ســقائیان نژاد شهردار قم با اشــاره به افتتاح چند بوستان در 
مرحله ششــم افتتاحیه های شهرداری قم اضافه کرد: از سال 9۴ در 
شهر قم 1۰۸ بوستان اضافه شده و سرانه فضای سبز به ۲۰.۳ متر به 

ازای هر نفر رسیده است که در میان کالن شهرها رتبه سوم دارد.
وی با اشــاره به افتتاح بوستان حنانه در هفت هکتار گفت: بوستان 
حنانه در منطقه دو دارای چهار هکتار فضای تفریحی و ســه هکتار 
فضای سبز است که ۳5 میلیارد تومان برای تملک و 5 میلیارد تومان 

برای احداث آن هزینه شده است.
وزیر کشور هم در این مراسم ضمن تشکر از عملکرد شهرداری قم در 
اجرای پروژه های شهری و تأکید بر رفع کمبودهای استان قم اظهار 
داشت: باید عقب افتادگی های قم برطرف شده و از طرف دیگر شئون 

این شهر و جایگاه آن در نظر گرفته شود.

بوستان حنانه قم با حضور وزیر کشور 
به بهره برداری رسید
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استاندار قم از اقدامات شهرداری در توسعه فضای سبز 
و اجــرای پروژه های نشــاط اجتماعــی تقدیر کرد. 
بهرام سرمست در جلســه رونمایی از سه طرح حوزه 
فضای ســبز ضمن تبریک هفته درختــکاری و منابع 
طبیعــی، از تالش هــای مجموعه شــهرداری برای 
بهره برداری پروژه های مربوط به فضای ســبز شهر قم 
قدردانی کرد. استاندار قم افزود: خوشبختانه در بحث 
درختکاری و فضای ســبز اقدامات شایسته ای انجام 
شــده است که هنوز جای کار دارد. سرمست با اشاره 
به اقلیم خشک شــهر قم، توسعه فضای سبز، احداث 
بوســتان ها و تفرجگاه ها و پیگیری طرح های زیست 
محیطــی را ضروری دانســت و افزود: دســتگاه های 
اجرایی بایستی در پیشــبرد چنین طرح هایی ایفای 
نقــش کنند. وی با اشــاره به ضــرورت هماهنگی و 
همکاری میان دستگاه های استان بیان کرد: مدیریت 
اســتان قم در تالش اســت تا با ایجاد هماهنگی بین 

دســتگاه های دولتی و نهادهای حاکمیتی، طرح های 
توسعه ای را به ســرانجام رسانده و منشاء خدمات به 
شهروندان قمی باشد. استاندار قم پروژه اصالح معابر 
و پیاده راه های مرکز شــهر قم را نیز مورد توجه قرار 
داد و تصریح کــرد: امیدواریم این طرح ها در فرصت 
زمانبنــدی شــده به بهره برداری برســند. با اشــاره 
به ضرورت ســازگار بودن اقلیم اســتان در ارتباط با 
کاشت درختان اظهار داشــت: از همشهریان محترم 
انتظار داریم درختی را به نشــانه دوستی با طبیعت و 
به یاد شهدای گرانقدر بکارند تا به این وسیله بتوانیم 
عالوه بر پاســداری از ارزش هــا، حافظ منابع طبیعی 
شــهر خود باشــیم. وی با اشــاره به ضرورت توسعه 
فضای سبز در محیط زیست خاطرنشان کرد: انسان از 
دیرباز با طبیعت و درخت هم زیستی دارد که این امر 
نشان دهنده درخت به عنوان یکی از مؤلفه های پایدار 

به شمار می رود.

اقدامات شهرداری در حوزه فضای سبز قابل تقدیر است
استاندار قم:

دکتر سید مرتضی ســقائیان نژاد شهردار قم با صدور پیامی فرارسیدن 
15 اســفند ماه، روز درختکاری و هفته منابع طبیعی را تبریک گفت. 
شــهردار قم با اشــاره به این که احترام به طبیعــت و درخت به نوعی 
نشان دهنده سطح آگاهی، عمق بینش و فرهنگ باالست افزود: درخت 

این تجلی لطــف الهی، نقش های مهمی در تامیــن امنیت طبیعت و 
حیات بشری دارد. شکوفه ها نوید بخش بهارهستند و نشان می دهند که 
انسان هم تا زنده است می بایست شروعی دوباره را رقم زند و از طبیعت 
بیاموزد. ســید مرتضی سقائیان نژاد در این پیام مشارکت حداکثری در 
کاشــت درخت را موجب کاهش آلودگی هوا دانســت و افزود: افزایش 
فضای سبز و زیباســازی محیطی می گردد و این نکته باید یادآور شود 
که ترویج فرهنگ حفظ و نگهداری درخت از کاشت نهال مهم تر است. 
شهردار قم با شــاره به این که درختکاری در ایران پیشینه ای تاریخی 
دارد افزود: با گذر زمان و صنعتی شــدن هرچه بیشــتر جوامع بشری، 
نه تنها نقش درختان و فضای ســبز کمتر نشده بلکه ضرورت وجودش 
مضاعف گردیده است. وی گفت: انسان با کاشت هر نهال، برگ سبزی 
به طبیعت هدیه داده و به پیشــواز بهار می رود و کاشــت و نگهداری 
درخت، بیمه عمر زندگی و نشانه احترام به محیط زیست است. شهردار 
قم در بخش دیگری از این پیام ضمن دعوت از آحاد شــهروندان جهت 
پیوســتن به پویش درخت دوستی بنشــانیم گفت: امیدوارم با شکوفا 
شدن طبیعت، شاهد شکوفه های آمین و استجابت بر شاخه شاخه های 

دعاهای شما همشهریان عزیز باشم.

آیت ا... ســعیدی نماینده ولی فقیه در اســتان قم در آیین درختکاری 
که در بوســتان نبوت واقع در بلوار کشاورز در منطقه کمتر برخوردار ۶ 
قم برگزار شد؛ با اشــاره به اهمیت درختکاری و توجه به محیط زیست 
در روایات و احادیث اســالمی اظهار داشــت: دنیا مزرعه آخرت بوده و 
انســان ها هر چه در امور دنیوی و معنوی در این دنیا بکارند در آخرت 
برداشــت می کنند. وی درختکاری و توسعه فضای سبز را در حرم اهل 
بیت)ع( دارای اهمیت ویژه دانست و افزود: باید برای توسعه فضای سبز 
شهر قم و ایجاد امکانات برای گردش و تفریح سالم اهتمام و اقدام الزم 
صورت پذیرد. امام جمعه قم مجموعه مدیریت شهری در قم را پر تالش 
دانســت و تاکید کرد: در کنار تالش مدیریت شهری، حفظ و نگهداری 
فضای سبز وظیفه ای بر عهده شهروندان است که باید به این امر اهتمام 
داشــته باشند. تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه)س( ادامه 
داد: حفظ و نگهداری فضای ســبز می تواند مزرعه ای باشد برای آخرت 
مردم و ان شــاهلل در روز قیامت این اعمال خیر در پرونده هر کس ثبت 
خواهد شــد شــایان ذکر است حضرت آیت ا... ســعیدی در این مراسم 

اصله نهال درخت مثمر را به دســت خود در مجموعه بوســتان نبوت   5
غرس کردند.

شهردار قم:

کاشتونگهداریدرخت،بیمهعمرزندگیونشانهاحترامبهمحیطزیستاست

تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه)س(: عملکرد شهرداری قم قابل تقدیر است

حفظونگهداریفضایسبزتکلیفیبرعهدهمردماست
مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز:

افزایش ۸ میلیون مترمربعی فضای سبز 
در قم
پیــام جوادیان با اشــاره بــه آخرین 
قم،  وضعیت سرانه فضای ســبز شهر 
اظهار داشت: کل مساحت عرصه های 
فضای ســبز در قم در سال 9۴، هفده 
میلیــون و ۸۰۰ هــزار مترمربع بوده 
اســت.مدیرعامل ســازمان پارک ها و 
فضای سبز شهرداری قم با بیان این که 
در ســال 99 یک هزار و ۸۷۰ هکتار 
فضای ســبز در قم توسعه یافت و این 
میزان درمجموع به ۲5 میلیون و ۸۰۰ 
هزار مترمربع رســیده است، افزود: در 

طول سال های 9۴ تا 99 در حدود ۸ میلیون مترمربع و در حدود ۸۰۰ 
هکتار توسعه فضای سبز در عرصه های شهری و جنگلی، افزایش سرانه 
فضای سبز داشتیم. جوادیان ابراز کرد: سرانه فضای سبز درواقع مساحت 
کل فضای سبز تقســیم بر جمعیت است که سرانه فضای سبز در سال 
9۴ حدود 1۴ مترمربع به ازای هر شــهروند در قم بوده و در سال 99 
به ۲۰.۲ مترمربع توسعه پیدا کرده است. وی با تأکید بر این که قم در 
سطح کشور بعد از اصفهان با ۲۶ متر و شیراز با ۲۳ مترمربع، سومین 
کالنشهری بوده که سرانه بیشتری دارد، گفت: به طورکلی ۲5 میلیون و 
۸۰۰ هزار مترمربع فضای سبز تقسیم بر حدود یک میلیون و ۲۸۰ هزار 
نفر به رقم ۲۰ مترمربع فضای سبز می رسیم. مدیرعامل سازمان پارک ها 
و فضای ســبز شهرداری قم عنوان کرد: یعنی به ازای هریک از شهروند 
قمی، ۲۰ متر فضای سبز شهری و جنگلی داریم؛ این آمار دقیق است و 
اطالعات آمار توسط سامانه اطالعات مکانی GIS اندازه گیری شده است. 
جوادیان خاطرنشان کرد: دراین باره اطالعات به وزارت کشور و سازمان 
شــهرداری ها ارسال شده و آمار بسیار دقیق و معتبر است، در سال 9۴ 
کلیه بوســتان ها و پارک های شــهری که ۲۶5 مورد بوده است که در 
سال جاری به ۳۶۸ پارک شهری افزایش داده ایم. جوادیان افزود: ما در 
ســال 9۸ و 99 برای بار دوم است که پویش درخت دوستی بنشانیم، 
را انجام می دهیم، این کار به پیشــنهاد و تدوین شهرداری قم است و 
عنوان پویش ملی انتخاب شده است و از طرف معاون وزیر کشور به کلیه 

شهرداری های سراسر کشور ابالغ شده است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی:
الگو برداری از رهبری و ترویج فرهنگ 
حسنه درختکاری وظیفه مهم اهالی 

هنر، فرهنگ و رسانه است 
سید موسی حسینی کاشــانی در آیین نکوداشت هفته درختکاری که 
با حضور اصحاب رســانه در بوستان شــهید بنیادی برگزار شد با اشاره 
به ضرورت فرهنگ ســازی کاشت درخت توســط اصحاب رسانه، اظهار 
داشــت: همه ما نیازمند زندگی در فضای مطلوب شــهری هســتیم. 
مدیرکل اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان قم تالش برای بهبود 
ســرانه فضای سبز شهری را یکی از فضای شــهروندان دانست و افزود: 
خانه مطبوعات در راســتای توسعه فضای سبز شهری همیشه پیشگام 
بوده و حضور اصحاب رسانه در آیین درختکاری توانسته طی سال های 
متوالی کمک شایانی به فرهنگ سازی و ترویج درخت کاری انجام دهد. 
حسینی کاشانی کاشت درخت را به عنوان حرکت نمادین برای ترغیب 
شهروندان دانســته و خاطرنشــان کرد: مقام معظم رهبری همه ساله 
در راســتای فرهنگ ســازی در آئین درخت کاری اقدام به کاشت نهال 
می کنند. وی با تأکید بر الگوبــرداری از دغدغه مقام معظم رهبری در 
کاشــت درخت، بیان کرد: با توجه به اقدام و تأکید مقام معظم رهبری 
وظیفه کلیه مسئوالن، متولیان و همچنین اهالی فرهنگ، هنر و رسانه 
این است که در کنار یکدیگر این فرهنگ حسنه را ترویج دهند.مدیرکل 
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم تالش شهرداری قم را در توسعه 
فضای سبز شهر قم قابل تقدیر دانست و تأکید کرد: تالش چند سال اخیر 
در توسعه فضای سبز در شهر قم و رسیدن به استانداردهای جهانی بیانگر 

تالش های بی وقفه و شبانه روزی مجموعه شهرداری قم است.
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 14
اسفند 

ماه

با توجه به مصوبه دبیرخانه کشــوری پویش ملی »درخت 
دوستی بنشانیم« در سازمان شهرداری ها و دهیاری ها، مقرر 
شد اســتانداران سراسر کشور همزمان با روز درختکاری در 
مراسمی به صورت مشترک نسبت به غرس نهال اقدام کنند. 
در شهر قم نیز این مراسم با حضور جناب آقای دکتر سرمست 
استاندار قم، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، مدیرکل 
منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان قم، مدیرعامل سازمان 
پارک ها و فضای سبز شهرداری قم و دیگر مسئوالن استانی 
و شهری در فضای مقابل استانداری قم برگزار شد. همچنین 
در این مراسم فضای سبز جدید ساختمان استانداری قم به 

مساحت یک هکتار به بهره برداری رسید.

مراسمدرختکاریباحضوراستاندارقم

 14
اسفند 

ماه

در شهر قم بیش از 15۰۰۰ طلبه خارجی زبان از کشورهای 
آفریقایی، آسیایی، اروپایی و آمریکایی حضور دارند که در 
جامعه المصطفی العالمیه و سایر مراکز زیر مجموعه این 
نهاد مشغول به تحصیل هستند. بر همین اساس استفاده از 
این ظرفیت برای آَشنایی با فرهنگ ایرانی اسالمی کاشت 
درخت و توسعه فضای سبز که از بیش از 1۰۰ کشور جهان 
در قم حضور دارند، در دســتور کار قرار گرفته و مراسم 
درختکاری با حضور این طالب همزمان با روز درختکاری 
و پویش ملی »درخت دوســتی بنشانیم« در بلوار پیامبر 

اعظم برگزار شد.

کاشتدرخت
باحضورطالبخارجی

حوزهعلمیهقم

تشریحبرنامههایپویشملــیدرختدوستیبنشانیم

 14
اسفند 

ماه

باغبانان، کارشناســان و مدیران حوزه فضای سبز شهر قم 
همزمان با روز درختکاری در نماز جمعه شــهر قم حضور 
یافتند. خطبه هــای امام جمعه محترم با محوریت اهمیت 
توسعه فضای سبز، لزوم مشارکت همه شهروندان در حفظ 
و نگهداری از فضای سبز، تاکید به ایجاد فضای سبز و کاشت 
درخت در آیات و روایات و تقدیر از تالش های دست اندرکاران 
مدیریت شهری و باغبانان بود. در این مراسم آیت اهلل اعرافی 
مدیر حوزه های علمیه سراســر کشــور و امام جمعه قم و 
همچنین آیت ا... سید احمد خاتمی امام جمعه تهران پس از 

اقامه نماز دو اصله نهال مثمر غرس کردند.

حضورباغبانان،کارشناسان
ومدیرانحوزهفضایسبزشهرقم

درنمازجمعهوکاشتنهال



5
N  ا ردیبهشت ماه 1400  شماره 13  A R V A N

پویش

 14
اسفند 

ماه

از دیگر مصوبات ســتاد ملی پویش »درخت دوســتی 
بنشــانیم«، برگزاری مراســم کاشــت نهــال یادبود 
اهداء کنندگان عضــو بود. این مراســم همزمان با روز 
درختکاری و با حضور خانواده های اهداء کنندگان عضو 
اســتان قم و جمعی از مسئوالن شــهری و استانی در 
بوستان آب برگزار شــد. در این مراسم که با مشارکت 
انجمن اهدای عضو ایرانیان برگزار شد11۰ نهال زیتون 
و انار به یاد ایثارگران اهدای عضو غرس شــد. قرار است 
پس از بررسی و مکان یابی بوستانی به نام »نفس« به یاد 

این عزیزان در شهر قم احداث شود.

درختآسمانی

 16
اسفند 

ماه

کاروان شــادی، درختکاری و اســتقبال از بهار همزمان با 
آغاز برنامه های هفته درختکاری و مبعث حضرت رسول 
اکرم)ص( با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی در سطح 
شــهر قم راه اندازی شــد. گروه دوچرخه سواری با هدف 
فرهنگ سازی استفاده از دوچرخه برای حفظ محیط زیست، 
خودروهای حامل المان های بهاری و پخش موسیقی شاد و 
با نشاط از بخش های مختلف این کاروان بود. این کاروان در 
همه مناطق هشتگانه شهر قم حضور یافت و به اهدا نهال به 

مراکز عمومی، فرهنگی و مساجد پرداخت.

راهاندازیکارواندرختکاری
واستقبالازبهار

تشریحبرنامههایپویشملــیدرختدوستیبنشانیم

 16
اسفند 

ماه

مدیر امور فرهنگی و ارتباطات ســازمان پارک ها و 
فضای ســبز در شورای اطالع رسانی استان قم که با 
حضور معاون سیاســی و امنیتی استاندار و جمعی 
از مدیران استانی و همچنین مدیران روابط عمومی 
دســتگاه ها برگزار شــد به تبیین اهداف برگزاری 
پویش پرداختــه و مقررگردید تمامی دســتگاه ها 
در حد وســع نسبت به برگزاری مراسم درختکاری 

اقدام نمایند.

تبییناهدافپویش
درشورایاطالعرسانی

استانقم
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مراسم درخت خوانی با حضور شاعران کودک و نوجوان برگزار 
شــد. مراسم شعرخوانی شــاعران کودک و نوجوان با موضوع 
درخت و با عنوان »شعر سبز شاخه ها« در کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان برگزار شد. در این مراسم مدیر کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان و شــاعران کودک و نوجوان حضور 
داشته و به قرائت اشعاری درباره درخت و درختکاری پرداختند. 
این مراسم با هدف آشنا کردن نسل آینده با اهمیت فضای سبز و 
ایجاد دغدغه فکری درباره این موضوع برگزار شد. در این مراسم 
مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و شاعران برجسته 
اســتان حاضر به غرس نهال در محوطه کانون پرورش فکری 

استان قم اقدام نمودند.

آییندرختخوانی

 14
اسفند 

ماه

نشســت خبری مهنــدس پیام جوادیــان، مدیر عامل 
سازمان پارک ها و فضای ســبز با حضور اصحاب رسانه 
در ســاختمان مرکزی شــهرداری قم برگزار شــد. در 
این نشســت موضوعاتی نظیرتشریح برنامه های پویش 
ملی درخت دوستی بنشــانیم و ویژه برنامه های هفته 
درختکاری، اقدامات مدیریت شــهری قم در طول سال 
99 در حوزه فضای ســبز و همچنین برنامه های ســال 
1۴۰۰ مطرح و به ســواالت خبرنگاران پاسخ داده شد. 
سرانه ایده آل فضای سبز شهر قم، بوستان هزار هکتاری، 
مراکز تفریحی، لزوم توسعه فرهنگ شهروندی در حوزه 
فضای سبز و توسعه بوستان های شهری در مناطق کمتر 

برخوردار از جمله موضوعات محوری این نشست بود.

نشستخبریمدیرعاملسازمان

 17
اسفند 

ماه

نشست »سرانه ۲5 متر مربعی فضای سبز؛ چالش ها و راهکارها« 
همزمان با هفته درختکاری و منابع طبیعی و با حضور جمعی از 
متولیان فضای ســبز در شهرداری قم و متخصصان و کارشناسان 
حوزه محیط زیســت و شهرسازی و همچنین سمن های زیست 
محیطی برگزار شــد. صدرنشــینی شــهر قم در تغییر کاربری 
فضای سبز تا سال 9۳، لزوم توجه به کیفیت سرانه سبز و پراکنش 
آن در شهر، مشکل دسترسی به آب و زمین در توسعه فضای سبز، 
عدم نقش آفرینی دستگاه های قانونی مربوطه در این عرصه، تعارض 
حقوق مالکانه و حقوق عمومی در سیاست گذاری کاربری ها، عدم 
توجه به راهکارهایی مانند انتقال حقوق توســعه برای حراست از 
باغات و فضای سبز، نقاط ضعف طرح تفصیلی در رابطه با فضای سبز 

و... از جمله مسائلی بود که در این جلسه مطرح شد.

نشستتخصصی
چشماندازفضایسبزشهرقم

تشریحبرنامههایپویشملــیدرختدوستیبنشانیم
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پویش

 17
اسفند 

ماه

همزمان با هفته درختکاری و منابع طبیعی مراسم کاشت 
نهال یادبود درگذشتگان ویروس کرونا در پردیس دانشگاه 
علوم پزشــکی قم با حضور رئیس، اعضای شورای شهر 
و جمعی از مســئوالن این دانشگاه برگزار شد. از ابتدای 
شیوع ویروس کرونا در کشور بیش از 15۰۰ شهروند قمی 
به دلیل ابتال به این ویروس درگذشتند. به همین دلیل 
و به نیت هر کدام از این شهروندان یک نهال در پردیس 
دانشگاه علوم پزشکی شهر قم واقع در پردیسان کاشته 
شد. قرار است این عرصه پس از اتمام عملیات کاشت و 

عمرانی به یاد این عزیزان نام گذاری شود.

مراسمکاشتدرختیادبوددرگذشتگان
بیماریکرونا

 17
اسفند 

ماه

در ســال 1۳99 بیــش از ۲۴۰ هزار تماس با ســامانه 
1۳۷ شــهرداری قم ثبت شــده که بخش قابل توجهی 
از تماس های شــهروندان با این ســامانه مرتبط با حوزه 
فضای سبز است. سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
قم رتبه اول رضایت شهرونی را در بین تمامی سازمان های 
مدیریت شهری قم در ســال 99 را داراست و به همین 
منظور با هدف گفت وگوی صریح و بی واسطه با شهروندان 
و بررسی مشکالت و دغدغه های آنها، مدیر عامل سازمان 
به همراه معاونین در مرکز ارتباطات مردمی 1۳۷ حضور 

یافته و به سواالت شهروندان پاسخ دادند. 

پاسخگوییمستقیممدیرعاملومعاونین
بهشهرونداندرسامانه137

 17
اسفند 

ماه

توسعه فضای سبز به عنوان یکی از پر اهمیت ترین اهداف 
تیم مدیریت شــهری از ابتدای حضور در شهر قم بوده و 
برهمین اساس تغییرات در این حوزه به اعتراف شهروندان، 
متخصصین و کارشناسان ویژه بوده است. بر همین اساس 
تدوین کتاب عملکرد مدیریت شهری قم در حوزه فضای سبز 
در طول ۶۶ ماه از آغاز فعالیت در دستور کار قرار گرفت و 
در نهایت این کتاب در مراسمی با حضور استاندار، معاونین 
استاندار و شهردار قم در جلسه شورای معاونین استانداری 
قم، رونمایی شد. همچنین تمبر یادبود دستیابی به سرانه 
۲۰ متر مربع فضای سبز توسط استاندار محترم تقریظ شد.

رونماییازکتابعملکرد66ماهه
حوزهفضایسبزشهرقموتقریظتمبریادبود

سرانه20مترمربعتوسطاستاندار

تشریحبرنامههایپویشملــیدرختدوستیبنشانیم
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پویش

 16-20
اسفند 

ماه

باغبانان، کارشناســان و مدیران حوزه فضای سبز شهر قم، 
رئیس کمیسون فرهنگی شــورای اسالمی شهر، مدیرکل 
بنیاد شــهید و امور ایثارگران، مدیر عامل سازمان پارک ها و 
فضای سبز و مدیر عامل سازمان فرهنگی ورزشی با حضور در 
گلزار شهدا با آرمان های انقالب اسالمی و شهدا تجدید پیمان 
نمودند. این مراســم همزمان با روز شهید در گلزار شهدای 
علی بن جعفر برگزار شد. اهداء گل، کاشت نهال توسط رئیس 
کمیسیون فرهنگی و مدیرکل بنیاد شهید و امرو ایثارگران و 

مرثیه سرایی از دیگر برنامه های این مراسم بود.

تجدیدپیمانباغبانان،کارشناسانومدیران
حوزهفضایسبزباآرمانهایشهدا
وانقالباسالمیدرگلزارشهداء

 19
اسفند 

ماه

 پویش فرهنگی ترویجی سه شنبه های بدون خودرو که 
از اوایل ســال 99 باهدف ارتقاء فرهنگ شــهروندی در 
استفاده از حمل ونقل پاک برگزار شده است با حضور ۳۰ 
دوچرخه سوار به مدت ۳ ساعت و پیمایش ۳۰ کیلومتر 
برگزار شد. و سپس شرکت کنندگان و شهروندان نسبت 
به کاشــت نهــال در یکی از عرصه های شــهری اقدام 

نمودند.

»سهشنبههایبدونخودرو«
مراسمدرختکاریباحضورهیئت

دوچرخهسواری

تشریحبرنامههایپویشملــیدرختدوستیبنشانیم

 19
اسفند 

ماه

در جامعــه ای که نیمی از جمعیت آن را زنان تشــکیل 
می دهند، می بایست از این ظرفیت برای فرهنگ سازی 
استفاده کرد. بانوان با داشتن نقش مادرانه، همسر بودن 
و تربیت فرزند بدون شک در فرهنگ سازی نقش آفرین 
هســتند و باید از این توانمندی برای آموزش دیگران و 
البته توسعه فرهنگ شهروندی در حوزه حفظ و نگهداری 
از فضای سبز بهره برد. بر همین اساس مراسم درختکاری 
با حضور بانوان ورزشــکار، هنرمند، فرهیخته و مادران و 
همسران شهیدان با رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی 

در بوستان بانوان نرگس برگزار شد.

مراسمدرختکاری
باحضوربانوانومادرانشهید
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پویش

 22
اسفند 

ماه

مفهوم اشتیاق سازمانی به تازگی در ادبیات مدیریت، توجه 
زیادی به خود جلب کرده است و یکی از اصلی ترین مولفه های 
اثبات شده شکل گیری اشتیاق سازمانی قدردانی از کارکنان 
است. هر ســاله و همزمان با روز درختکاری از تالش های 
یکساله باغبانان، کارشناسان و مدیران حوزه فضای سبز شهر 
قم تقدیر می شود. امسال نیز با وجود شیوع ویروس کرونا 
این مراسم با رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی برگزار و 
از باغبانان نمونه، کارشناسان ممتاز و مدیران پرتالش حوزه 
فضای سبز شهر قم در سال 1۳99 با اهدا لوح تقدیر ، تابلو 

یادبود و هدیه نقدی تقدیر به عمل آمد. 

آیینتقدیرازباغبانان،کارشناسان
ومدیرانحوزهفضایسبز

 21
اسفند 

ماه

شــهید مدافع حرم با تشــکیل گروه )طراوت ماندگار( 
چندین ســال مداوم همزمان با روز درختکاری و هفته 
منابع طبیعی همراه با تعدادی از بسیجیان، دانشجویان 
و طالب اقدام به برگزاری مراسم درختکاری می کردند 
که در ســال 95 در کشور سوریه به فیض شهادت نائل 
گردیــده و پس از آن هم رزمان و دوســتان ایشــان با 
ادامه راه حفظ و صیانت از فضای ســبز هر ساله مراسم 

درختکاری برگزار می نمایند.

مراسم
کاشتنهالیادبودشهیدمدافعحرم

)تقیپور(

تشریحبرنامههایپویشملــیدرختدوستیبنشانیم

 21
اسفند 

ماه

به مناســبت عید مبعــث برنامه ای مفــرح با حضور 
خانواده ها و کودکان در بوستان جوان منطقه دو برگزار 
شــد. در این مراســم که به مدت دو ســاعت به طول 
انجامید، برنامه هایی ازجمله استیج شاد همراه با نوای 
مرشد زورخانه، اجرای حرکات رزمی و پارکور، جشنواره 
ماهیگیری و مسابقه در رده های سنی مختلف اجرا و در 

پایان نیز با حضور مردم نهال غرس گردید.

جشنوارهخانوادگی
ماهیگیریوکاشتنهال
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 26
اسفند 

ماه

بوستان یادمان شهدا به مساحت 1۲ هکتار با هدف پاسداشت 
فرهنگ ایثار و شهادت در حال احداث بوده و به یاد هر کدام از 
۶۰9۰ شهید واالمقام استان قم یک نهال در این بوستان غرس 
خواهد شــد. در طول هفته درختکاری مراسم متعدد با حضور 
اقشــار مختلف در این بوستان برگزار گردید. یکی از مهمترین 
این مراسمات آیین کاشت درخت با حضور فرماندهان ۸ سال 
دفاع مقدس و پیشکسوتان جهاد و ایثارگری بود. اجرای سرود 
حماسی، روایتگری و تبیین اقدامات مدیریت شهری قم در حوزه 
ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از دیگر بخش های این برنامه بود.

آیینکاشتدرخت
باحضورفرماندهان8سالدفاعمقدس

وپیشکسوتانجهادوایثارگری

 10-15
اسفند 

ماه

با توجه به اهمیت فرهنگ ســازی حفــظ و نگهداری 
از فضای ســبز و همچنیــن ارائه گــزارش اقدامات در 
این حوزه، تبلیغات محیطی شــامل نصب ۶۰ پرتابل 
شهری، 1۴ عرشه پل، لمپوست و سایر اقالم تبلیغاتی 
با شعارهایی نظیر، درخت تازه بنشانیدم و رخت شهر 
زیبا شد، درخت سبز امروزم امید روشن فرداست و... به 

اکران در آمد. 

تبلیغاتمحیطی
پویشدرختدوستیبنشانیم

 15-30
اسفند 

ماه

با شــیوع کرونا ویروس جدید، بهترین راه پیشگیری از مبتال 
شدن به این بیماری، ماندن در منزل کنار اعضای خانواده بود و 
بر همین اساس برای داشتن یک سرگرمی جالب و ساده مسابقه 
نقاشی خانوادگی برای شهروندان قمی و خانواده آن ها طراحی 
شد. در این مسابقه شهروندان می بایست به صورت خانوادگی 
در موضوعات مشخص شده نظیر حفظ و مراقب از فضای سبز، 
بوستان های شهری، درختکاری، امید و زندگی، محیط زیست و 
بخش ویژه مبارزه با بیماری کرونا نقاشی کشیده و آثار خود را از 

طریق سایت سازمان بارگذاری و ارسال می نمودند.

برگزاری
مسابقهنقاشیخانوادگی)سبزینه(

تشریحبرنامههایپویشملــیدرختدوستیبنشانیم پویش
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 17
اسفند 

ماه

در این طرح با اســتفاده از بســترهای موجود ارتباطی 
مدیران مجتمع ها نسبت به ثبت نام در سامانه های تعریف 
شــده و ورود مشــخصات اقدام نموده و پس از بازدید 
کارشناســان از محل و بررسی زیر ساخت ها نظیر آب، 
بستر کاشت و... عوامل اجرایی نسبت به کاشت نهال و 

ایجاد فضای سبز اقدام نمودند.

اجرای
طرحکاشانه

 15-30
اسفند 

ماه

با توجه به شــیوع ویروس کرونا برنامه ریزی شــد تا 
توزیع نهال به صورت برخــط انجام و با رعایت کامل 
شیوه نامه های بهداشتی درب منازل شهروندان تحویل 
گردد. همراه با توزیع نهال بروشــور آموزشی کاشت و 

نگهداری نیز توزیع شد.

سامانهتوزیع
نهال

 15-30
اسفند 

ماه

با تولید بیش از 15۰ محتوای خبری، تصویری، ویدئویی 
و... در حوزه های آموزشــی و فرهنگی و انتشــار آن در 
فضای مجازی )آپارات، اینســتاگرام، ایتا، تلگرام و...( و 
دســتیابی به عدد ۶۰ هزار بازدید عملکرد مناسبی در 

حوزه توسعه فرهنگ شهروندی حاصل شد.

آموزشهای
مجازی

پویشتشریحبرنامههایپویشملــیدرختدوستیبنشانیم
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شــهری

مردم به فضای سبز محلی بیشتر است و آن را حیاط منزل خود می دانند و نظارت دقیق تری در 
آسیب های اجتماعی احتمالی در آن خواهند داشت.

آن طور که صادقی امینی گفته اســت کافی نبودن فضاهای عمومی در شــهر می تواند موجب 
آشفتگی های متعدد اجتماعی شود.

دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد، شهردار قم در پاسخ به مسئله توزیع سرانه سبز شهری به گرانی 
قیمت ملک و لزوم تملک سنگین برای ایجاد فضای سبز در مرکز شهر اشاره می کند.

به گفته وی تمرکز ایجاد فضای سبز در جنوب شهر قم به دلیل استفاده از ظرفیت های طبیعی 
از یک سو و استفاده از ظرفیت زمین های دولتی از سوی دیگر است.

شــهردار قم رسیدن به سرانه ۲5 متری فضای سبز در ســال آینده را برطرف کننده نیازهای 
زیستمحیطی و اجتماعی شهر قم و یک گام بزرگ در مسیر داشتن شهری پاک می داند. وی در 

زها بهــتر نفس می کشد و ین ر قم ا

اواخر هزارۀ پنجم پیش از میالد مسیح، از فراز کوه یزدان در جنوب شرق قم که نگاه می کردی، گویا پرچم ایران 
را روی زمین پهن کرده بودند. سبزی باغات و سرخی میوه ها و سپیدی دریاچه نمك، در منطقه ای که پایان مسیر 

رودخانه »اناربار« بود، فرش زیبای طبیعت را در دل کویر پهن کرده بود.
اواخر هزارۀ پنجم پیش از میالد مسیح، از فراز کوه یزدان در جنوب شرق قم که نگاه می کردی، گویا پرچم ایران 
را روی زمین پهن کرده بودند. سبزی باغات و سرخی میوه ها و سپیدی دریاچه نمك، در منطقه ای که پایان مسیر 

رودخانه »اناربار« بود، فرش زیبای طبیعت را در دل کویر پهن کرده بود.
این فرش زیبا تا قرن ها در این نقطه از کویر مرکز پهن بود. سرد و گرم روزگار اگر گاهی به خشکی و ویرانی اش 

می کشاند باز مردانی پیدا می شدند تا دوباره آن را سبز و پایدار کنند.
باغستان قم که مملو از شکوفه های درختان انار می شد، اناربار پای کوبان و دست افشان، از این همه زیبایی و تاللو 

یاقوت های قم، طغیان می کرد و قهقه زنان خود را به سپیدی برف گونۀ دریاچۀ نمك می رساند.
به گذشته نزدیک که برسیم، باید پای صحبت پدربزرگ ها و مادربزرگ ها نشست تا برایمان بگویند از زمانی که 
حرم مطهر با درختانی زیبا احاطه شده بود و بخش های مختلف شهر از خیابان باجک گرفته تا منطقه جنوبی شهر 
به جای آسفالت و سنگ و سیمان از درختان انار و انجیر و … پوشیده شده بود. آن روزها که آنها جوان های پر شر 
و شوری بودند؛ در اوج گرمای تابستان سوار بر دوچرخه از یک سوی شهر به سوی دیگر می رفتند و باد خنکی که 

از جانب باغات برمی خاست، سر و صورتشان را نوازش می کرد.
اولین ســند برای ذکر باغات شهر قم مربوط به 1۲5۶ است که در کتاب تاریخ دار االیمان قم مطرح شده و نام 

5۴ باغ در آن ذکر شــده اســت. مجموع مســاحت این 5۴ باغ دو هزار و ۲۷۷ 
جریب است.

این اعداد یعنی یعنی ۲ هزار و 5۰۰ هکتار باغ به ازای ۳15 هکتار بافت تاریخی و 
به ازای هر نفر ۷۰۰ متر مربع. اگر این باغ ها حفظ می شد در شرایط امروز به ازای 
هر نفر ۳۳ متر مربع باغ داشــتیم .حاال این روزها که در پنج ساله گذشته سرانه 
فضای سبز تکانی خورده و اعداد از 1۳.9 متر به ۲۰.۳ رسیده، برای عده ای عجیب 

است که چرا مدیریت شهری باید به دنبال توسعه در زمینه فضای سبز باشد!
از طرفی مســئله کارایی این سرانه هم موضوعی بســیار مهم است. آن طور که 
مسئوالن عنوان می کنند، از سرانه ۲۰ متری فضای سبز 1۰ متر مربوط به سرانه 
فضای ســبز شهری اســت و 1۰ متر فضای سبز جنگلی. یکی از چالش ها همین 
مســئله فضای سبز محلی اســت و دیگری موضوع پراکندگی کاربری های سبز 
در مناطق مختلف شــهر. مسئله ای که به نوعی با عوامل مختلف از جمله تراکم 
جمعیت، قیمت زمین، توپوگرافی و … مرتبط اســت. فصل مشــترک تمام این 
مناسبات طرح تفصیلی شهر قم است که وضعیت کاربری های سبز داخل محدوده 

شهر را مشخص کرده است.
محســن صادقی امینی مدیرکل دفتر طرح های توســعه شــهری شهرداری قم 
معتقد اســت که طرح تفصیلی باید متناســب با نیاز هر شهری باشد. به گفته 
وی دو مطالعه پایلوت وجود دارد که عمدتاً مشاوران از همین رفرنس در تدوین 
طرح های تفصیلی اســتفاده و ســرانه ها را تعیین می کنند درصورتی که درواقع 
شهرهایی مانند قم، یزد و تهران که اقلیم و فرهنگشان متفاوت است، باید سرانه 

متفاوتی داشته باشند.
به گفته مدیرکل دفتر طرح های توسعه شهری شهرداری قم فضای سبز باید همه 
نیازهای مقیاســی که برای آن تعریف شده را پاسخگو باشد. مثاًل اگر فضای سبز، 
محلی تعریف شده است باید عالوه بر تأمین نیازهای تفریحی در موقعیت مدیریت 

بحران و نظارت اجتماعی در سطح محله هم بتواند نقش ایفا کند.
به اعتقاد وی در موقعیت هایی مانند زلزله فضای سبز محلی می تواند به مدیریت 
بحران بسیار کمک کند و از طرف دیگر هم در حوزه نظارت اجتماعی تعلق خاطر 

زینب آخوندی



13
N A R V A N   ا ردیبهشت ماه 1400  شماره 13 
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عین حال از برنامه شهرداری برای توسعه فضای سبز در مرکز شهر آنجا که امکان وجود داشته 
باشد، سخن می گوید.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قم ما را به آینده امیدوار می کند، او می گوید: 
مســاحت کل فضای سبز شهر قم در سال 9۴ حدود 1۷ میلیون و ۸۰۰ هزار متر مربع بود که 
به لطف خداوند و با تدوین برنامه راهبردی و چشــم انداز شهرداری در شهریور سال 99 به ۲5 

میلیون و ۸۰۰ هزار متر مربع رسیدیم.
وی عنوان می کند: توسعه فضای سبز شهر قم اعم از شهری، جنگلی و فضای سبز طی 5 سال 
اخیر حدود ۸ میلیون متر مربع برابر با ۸۰۰ هکتار بوده است که با تمام امکانات موجود در این 

مسیر قدم برداشتیم.
جوادیان اقدامات شایســته و حمایت شهردار قم درخصوص تخصیص بودجه الزم در راستای 

توسعه فضای سبز استان را مورد تأکید قرار داده و اضافه می کند: بیش از ۲ هزار نفر کارگر در رأس پیکان جهاد 
سبز در سطح شهر در حال خدمت رسانی هستند.

مدیرعامل ســازمان پارک ها و فضای ســبز شهرداری قم با اشاره به افزایش ســرانه ۶ مترمربع به ازای هر 
نفر در شــهر قم تصریح می کند: این ســرانه صرفاً شامل فضاهای در اختیار شهرداری قم که وظیفه حفظ 
و نگهداری آن نیز بر عهده شــهرداری است بوده و جدای از ســرانه هایی است که مراکز مختلف از جمله 

زها بهــتر نفس می کشد و ین ر قم ا

دانشــگاه ها و موسسات به فضای ســبز اختصاص داده و به صورت مجزا از آن 
حفظ و نگهداری می نمایند.

وی با بیان اینکه جمعیت قم حدود یک میلیون و ۲۸۰ نفر اســت که به ازای هر 
نفر ۲۰ مترمربع فضای سبز در سطح شهر قم ایجاد شده است خاطر نشان می کند: 
خوشبختانه تعداد پارک های شهری در 1۳9۴ تعداد ۲۶5 مورد بود که این عدد 

در سال 1۳99 به ۳۶۸ پارک و بوستان افزایش یافته است.
جوادیان کاشــت تک درخت در خیابان های کم عــرض را مورد توجه قرار داده و 
عنوان می کند: نهضت ســبز معابر با تالش شهرداری قم از سال 1۳95 آغاز شده 
که در این طرح معابر و خیابان ها با توجه به اولویت بندی درختکاری شده و باغچه 
طولی در وسط و کناره خیابان ها احداث شد که خوشبختانه در این 5 سال حدود 
۴5۲ هزار متر طول معادل ۴5۲ کیلومتر باغچه طولی در خیابان های سطح شهر 

ایجاد شده است.
وی با اشــاره به افتتاح 1۰۳ پارک شــهری طی 5 سال اخیر در شهر قم و تغییر 
نگرش از ابتدای سال 1۳9۶ مبنی بر کاشت درختان چند ساله تصریح کرد: در 
5 ســال گذشــته حدود ۳ میلیون و 5۰۰ هزار درخت و درختچه در سطح شهر 
کاشــته شد که شــامل یک میلیون اصله درخت و ۲ میلیون و 5۰۰ هزار اصله 

درختچه در سطح شهر می شود.
مفهوم سرانه فضای سبز همواره یکی از مهم ترین شاخص های کیفیت در زندگی 
شــهری محسوب می شده است. در نگاه شهرســازان توسعه کاربری های سبز به 
پیوســت فرهنگی اجتماعی هم نیاز دارد. برخی از آنهــا معتقدند در مکان یابی 
فضای ســبز باید اصول ویژه ای از جمله سهولت دسترســی عموم مردم و وجود 
کاربری های تقویت کننده نظارت اجتماعی جدی گرفته شود و اال پارک ها خود به 

محلی برای افزایش جرم و جنایت تبدیل می شوند.
یکی دیگر از ابعاد ایجاد پارک ها و توسعه فضای سبز مسائل زیست محیطی است. 
آنطور که کارشناسان می گویند یک درخت ۳۳ خدمت زیست محیطی، اجتماعی 
و اقتصادی به شهرها می دهد و از جمله می توان به تعدیل هوای شهر اشاره کرد. 
در طول 5۰ سال اخیر متوسط دمای شهر قم 5 درجه سانتی گراد افزایش یافته. 
عده ای این موضوع را به تغییر اقلیم نسبت می دهند اما در واقع این افزایش مربوط 
به گرمایش جزیره حرارتی شهر است نه مطلق دما. ریشه این موضوع را هم باید در 

موضوعاتی مانند خشک شدن رودخانه و از بین رفتن باغات پیدا کرد.
همچنین هر درخت روزانه معادل مصرف دو انســان اکســیژن تولید و همچنین 
دی اکسیدکربن تولید شده توسط یک خودرو را مصرف می کند. از طرفی هر هکتار 
پوشــش جنگلی ۶۸ تن گرد و غبار را جذب می کند. با این حساب باید گفت در 
شرایطی که سرانه فضای سبز در سالهای اخیر نزدیک به هفت متر ارتقا پیدا کرده 
یعنی ۸۴۰ هکتار فضای ســبز در این سالها به شهر قم اضافه شده که در مجموع 
توان جذب 5۷ هزار تن گرد و غبار را دارد. همچنین این حجم فضای ســبز بیش 
از دو هزار تن اکسیژن به صورت ساالنه تولید می کند و همه اینها قدم هایی است 

برای بهتر نفس کشیدن شهر.
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با گسترش شهرنشینی و هر چه بزرگتر شدن شهرها هر روز به تعداد آپارتمان ها افزوده می شود که منجر به کاهش 
فضاهای سبز درون شهری و داخل آپارتمان ها بود. دیگر خبری از باغچه ها و حوض های خانه های قدیم نیست، اما 
نیاز به فضای سبز هنوز در انسان ها وجود دارد که منجر به عالقه برای طراحی فضای سبز داخل آپارتمان شده است.

این نیاز به فضای سبزی را زمانی متوجه می شوید که می بینید در تمام آپارتمان ها و خانه های شهر حداقل یك گیاه 
وجود دارد تا باعث لذت افراد شود. امروزه بسیاری از افراد به دنبال آن هستند که فضای سبز داخل خانه هایشان 
را از چند گلدان ساده در گوشه و کنار خانه بزرگتر کنند و طبیعت را به خانه خود بیاورند. برای این امر راهکارهای 

بسیاری وجود دارد که در ادامه شما را با برخی از این راهکار ها آشنا می کنیم:

دیوار ســبز یکــی از المان طراحی داخلی اســت 
کــه امروزه به شــکل گســترده ای در محیط های 
مختلفی اجرا می شــود. دیوارهای سبز را می توانید 
در بخش های مختلف خانه بــه کار بگیرید. حتی 
اگــر محل قرارگیری دیوار ســبز شــما در داخل 

اتاق هایی باشــد که نور کمی دارنــد می توانید با 
اســتفاده از گیاهانی که به نور کمی احتیاج دارند 
آن را زیبا کنید. با انواع گیاهان دیوار ســبز آشــنا 
شــوید. دیوارهای سبز فواید بســیاری در طراحی 
فضای سبز داخل آپارتمان دارند. دیوار سبز نه تنها 

باعث زیبایی خانه شما می شود بلکه می تواند هوای 
محیط را تصفیه کند و دمای آپارتمان را به میزان 
زیادی کاهش دهد. عالوه بر این می تواند به عنوان 

یک عایق دمایی روی دیوار به کار گرفته شود.

اگر چه امروزه خانه هــای آپارتمانی ما حیاط های 
قدیمی را ندارند، اما هنوز هم فضاهایی وجود دارند 
که بتوانیم طبیعت را بــه آنان بازگردانیم. طراحی 
فضای ســبز در بالکن یکی از راهکارهایی است که 
بســیاری از افراد برای زیباتر کردن خانه های خود 

از آن بهره می گیرند. اجرای فضای ســبز در بالکن 
بسته به سلیقه و متراژ بالکن شما می تواند متفاوت 
باشد. شما می توانید از شرکت هایی که تخصصشان 
طراحی فضای ســبز داخل آپارتمان اســت کمک 
بگیرید و یک بالکن شیک و زیبا داشته باشید و یا 

با استفاده از ایده های خالقانه یک بالکن چشم نواز 
داشته باشــید. بالکن ها می توانند محل قرارگیری 
دیوار ســبز یا فالور باکس های زیبایی باشند که به 
دیوار متصل می شــوند و یا به صــورت آویزی قرار 

می گیرند.

دیوار سبز

اجرای تراس سبز

طراحی فضای سبز
داخل آپارتمان
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اگر بالکن نداشــتید پس نباید قدرت پشــت بام خانه هایتان را دست کم 
بگیرید. بام ها یکی از بهترین قســمت های خانه برای به کارگیری طراحی 
فضای سبز داخل آپارتمان هســتند. بام ها به دلیل فضای باز بیشتری که 
دارند بیش از همیشــه می توانند محل اجرای ایده های ســبز شما باشند. 
برای ایجاد بام ســبز باید موارد متفاوتی را مدنظر قرار دهید که از جمله 
مهم ترین آن ها کفپوش آن اســت. دقت کنید که کف پوش بام سبز باید 

به صورتی باشد که از نشت آب و رطوبت به فضای داخلی جلوگیری کند. 
به همین دلیل بهتر اســت که برای اجرای بام سبز به متخصصان باتجربه 
در این حوزه مراجعه کنید. قرارگیری مبلمان، میز صندلی، ادوات تزئینی 
و گل ها و درختچه های زیبا می تواند پشــت بام شــما را تبدیل به یکی از 
جذاب ترین بخش های خانه کند که دوست داشته باشید تمام زمان خود 

را در آنجا بگذرانید.

اگر فضاهای ذکر شده را در دسترس نداشنید و یا بودجه الزم برای انجام 
طراحی فضای سبز داخل آپارتمان را نداشتید نگران نباشید. شما می توانید 

با اســتفاده از ایده های ساده و خالقانه محیط آپارتمان خود را از همیشه 
زیباتر کنید.

گلدان پشــت پنجره یکی از ایده هایی است که می توانید برای هر کدام از 
پنجره هایتان اجرا کنید. تنها الزم است که قسمت مناسب را انتخاب کنید 
و گلدان هایی را بــرای آن خریداری کنید. دقت کنید که برای قرارگیری 

گلدان ها باید نگه دارنده ای وجود داشــته باشــد. می توانید از گلدان های 
کوچک و یا باکس های بزرگتر استفاده کنید. در مقاله نصب گلدان پشت 

پنجره ۰ تا 1۰۰ قرار دادن گلدان ها را یاد بگیرید.

بهتر اســت که جایگاه گلدان ها را تنها منحصر به زمین و اوپن آشپزخانه 
نکنید. برای ســبز تر شدن خانه تان می توانید از شــلف ها استفاده کنید. 

قفسه هایی را بر روی دیوارهای خانه تان تعبیه کنید و گلدان های زیبایتان 
را روی آن ها قرار دهید تا یک فضای سبز گسترده را ایجاد کنید.

درختچه های تزئینی انتخاب های مناسبی برای طراحی فضای سبز داخل 
آپارتمان هســتند البته به شرطی که شرایط با نیازهای آنان سازگار باشد. 

تنها الزم اســت تا درختچه هــای زیبایی را انتخاب کنیــد و یک گلدان 
متناسب با اندازه آن ها در نظر بگیرید و آپارتمان تان را زیبا کنید.

بـام سبز

ایده های کوچك اما تاثیر گذار

 گلدان پشت پنجره

ایجاد طبقات

درختچه های تزئینی
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