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سرمقـاله

دوباره باغ شهر
محمد جواد مختاری

قطعا هیچ عقل سلیمی با کاشــت گونه اکالیپتوس در شهر موافق 
نیســت اما برخی اظهارنظرها در خصوص انتخاب گونه های گیاهی 
فضای سبز شهر قم هم غیر کارشناسانه است. اغلب این منتقدان به 
این نکته توجه ندارند که در برخی روزهای تابستان گرمای هوا در قم 
به ۵٠ درجه سانتیگراد می رسد و گاهی در زمستان هم سرمای شدید 
داریم. همچینین عدم توجه به کیفیت و کمیت منابع آبی قم که گاهی 
 EC ۵شاخص کیفیت آن که در برخی چاه های قم باالی ٣ هزار و ٠٠
است و شــاخص برخی چاه ها هم به ١۶ هزار EC می رسد از دیگر 
نکاتی است که به آن توجه نمی شود. همین مؤلفه ها دست سازمان 
را برای ایجاد تنوع در گونه های گیاهی بســته اســت. با این وجود 
بیش از 7 سال است که از گونه هایی نظیر اکالیپتوس در فضای سبز 
شهری اســتفاده نمی شود. از سوی دیگر عمده کارشناسان محیط 
زیست و فضای سبز موافق کاشت گونه های مثمر و میوه ده در شهر 
نیستند؛ چرا که در سطح شهر سم پاشی انجام می شود و پاسخگوی 
به تبعات اســتفاده از آن بسیار مشــکل خواهد بود. از سوی دیگر 
آالینده های محیطی حاصل از تردد خودروها به ویژه عنصر سربی که 
بر روی میوه ها می نشیند این نگرانی را دو چندان می کند.  از طرفی 
تجربه کاشت و استفاده از گونه های مثمر نشان داده شرایط فرهنگی 
اجازه استفاده از میوه ها تا رســیدن کامل را نمی دهد. با این وجود 
یکی از رویکردهای توسعه فضای سبز پایدار مدیریت شهری قم در 
سال های اخیر استفاده از گونه های بومی و سازگار با محیط است. در 
۶ سال گذشته بیش از یک میلیون اصله انواع درخت و درختچه میوه 
مثمر در فضای سبز شهر قم کاشته شده است. گونه های سازگار با 

اقلیم شهر قم نظیر  زیتون، انار، عناب، گل محمدی و...

امام جمعه قم گفت: درختکاری اصلی مهم برای حفظ محیط زیست و مردم 
به ویژه در شــهر کریمه اهل بیت)س( که حرم اهل بیت و مآمن عاشــقان و 
منتظران بوده می باشــد. آیت اهلل سیدمحمد ســعیدی اظهار کرد: یکی از 
درس های مهم حماسه پرشور عاشورا این است که باید درختی بکاریم که 
مانند یک شــجره طیبه ماندگار شود. وی ادامه داد: درختکاری اصلی مهم 
برای حفظ محیط زیســت و مردم به ویژه در شهر کریمه اهل بیت)س( که 
حرم اهل بیت و مآمن عاشــقان و منتظران بوده می باشــد. امام جمعه قم با 
اشــاره به اینکه هنگام درختکاری به یاد شهدایی بودیم که خونشان را پای 
درخت انقالب ریختند و این انقالب را شــکوفا کرده و به درخت تنومندی 
تبدیل کردند، گفت: شــهرداری قم کار شایسته ای در نام گذاری بلوار به نام 
شهید اسماعیل صادقی که از مجاهدان کم نظیر دفاع مقدس بود کرده است؛ 
مجاهدت های ایشــان و شهدای دیگر بود که امروز بتوانیم در سایه انقالب 

و والیت فقیه به مردم خدمت کنیم و این ها همه از برکت خون شهداست.

آیت اهلل سعیدی:

درختکاری اقدامی مهم برای حفظ محیط زیست شهر کریمه اهل بیت)س( است

عضو مجلس خبــرگان رهبری با 
تأکید بر اینکه ایجاد فضای ورزشی 
و تفریحی برای مردم عبادت است، 
گفت: شــهرداری قم در سال های 
گذشــته تحولی را در شهر ایجاد 
کرده که برای همگان محســوس 
است. آیت اهلل محسن اراکی اظهار 
داشــت: باید از زحمات شهردار قم 
و تمام نیروهای شهرداری تقدیر و 
تشــکر کرد. عضو مجلس خبرگان 
رهبری افــزود: شــهردار محترم، 
مدیر، مدبر و تالشــگر شهر قم به 
همراه نیروهای خدوم شــهرداری 
در این چند ســال تحولــی را در 
شــهر به وجود آوردنــد که برای 
همگان محســوس اســت. وی با 
اشاره به اینکه شــهرها موجودات 
زنده هستند، گفت: هر شهری برای 
خود روح و جانی دارد که این روح و 
جان حیات شهر را تضمین می کند. 
آیت اهلل اراکی بابیان اینکه شــهرها 

سخن می گویند، اضافه کرد: کالبد 
شهر، نماهای شهر، ساختمان های 
شــهر و... با انسان ها رابطه متقابل 
دارند و نبایــد گمان کنیم که اگر 
ســاختمان ها و نماهای شــهر را 
به هر شــکلی درآوردیم، تغییری 
در انسجام شــهر ایجاد نمی شود. 
وی گفت: امروز شــهر قم نیازمند 
نظم و انســجام شهری است و این 
مشــکالتی که در طــول نیم قرن 
بــه وجود آمده، به تدریــج باید در 
مسیر ایجاد انسجام نسبی در شهر 
اراکی تأکید  پیش برود. آیــت اهلل 
کرد: بــزرگان و نخبگان و آن هایی 
که شهرشناس هســتند، باید این 
مشکل را مدنظر قرار داده و با نگاه 
تخصصی و با شناخت نسبت به قم 
این مشکل را حل کنند. وی عمران 
و معماری شهری را مهم ترین پایه 
تمدن اســالمی دانســت و گفت: 
یعنی شهرسازی  اســالمی  تمدن 

اســالمی و پایه ریزی روابط مردم 
بر اســاس ارزش های دینی. وی با 
تأکید بر اینکه مسئله فضای سبز، 
فضــای ورزش و فضــای تفریح از 
ضرورت های زندگی شــهری امروز 
است، گفت: با توجه به رشد سریع 
جمعیت شهر قم و زائران و میهمانان 
خارجی و داخلــی این موضوع در 
شهر قم اهمیت مضاعفی دارد. عضو 
مجلس خبرگان رهبری با انتقاد از 
برخی نهادها گفت: درگذشته چند 
پارک در قــم بود که برخی نهادها 
درب های آن را به روی مردم بستند 
که این موضوع قابل انتقاد است؛ چه 
اشکالی دارد که مردم از این فضاها 
استفاده کنند؟ وی تأکید کرد: در 
تفریحی  محدوده شــهری فضای 
به اندازه کافی وجود نــدارد و باید 
تمام ارگان ها به این نیاز مردم فکر 
کنند و این یک وظیفه شرعی است. 
آیت اهلل اراکــی با بیان اینکه ایجاد 

محیــط ورزش و تفریح برای مردم 
یک عبادت است گفت: نباید به این 
کار به عنوان یک کار لهو و بی فایده 
نــگاه کرد. وی افزود: در شــهر قم 
زمین های بزرگ رها شــده داریم 
که باید این ها در اختیار شهرداری 
قرارگرفته و تبدیل به محیط ورزش 
و تفریح شود. عضو جامعه مدرسین 
حوزه علمیه قم ادامــه داد: باغات 
درون شــهری هم باید تملک شده 
و درهایشان به روی مردم باز شود. 
اگر الزم اســت در این زمینه باید 

قانون گذاری صورت بگیرد.

آیت اهلل اراکی:

مسئله فضای سبز، فضای ورزش و فضای تفریح
از ضرورت های زندگی شهری امروز است

همگان به تغییر قابل توجه
فضای سبز شهر قم  اذعان دارند

دکتر اســالمی رئیس شورای اسالمی شهر قم، عملکرد سازمان پارک ها و 
فضای ســبز شهرداری قم را قابل تقدیر دانست و گفت: هر زائری که وارد 
شهر قم می شود این تغییر چهره و سبزی شهر قم را بیان می کند و امروز 
شــهر قم در توسعه فضای سبز مقام سوم را در کشور دارد. دکتر حسین 
اسالمی اظهار داشت: باید از زحمات کسانی که در این حوزه فعالیت داشته 
تشــکر کنیم و قدردان زحمات پرسنل شهرداری به ویژه سازمان پارک ها 
و فضای ســبز شــهرداری قم و مدیرعامل این سازمان و معاونان خدمات 
شهری شهرداری باشیم. وی سابقه اقلیمی و کویری بودن شهر قم را یادآور 
شــد و افزود: در سال ۹۳ ســرانه فضای سبز به ازای هر نفر ۱۳ مترمربع 
بوده که امروز ما برای هر شــهروند قمی عددی بالغ بر ۲۰ مترمربع فضای 
سبز داریم. رئیس شورای اسالمی شهر قم، تغییر چهره شهر را موردتوجه 
قرارداد و گفت: هر زائری که وارد شهر قم می شود این تغییر چهره و سبزی 
شــهر قم را بیان می کند و امروز شهر قم در توسعه فضای سبز مقام سوم 
را در کشــور دارد. وی با ابراز امیدواری برای رســیدن به توازن در توسعه 
فضای سبز شهری ابراز کرد: امیدواریم به زودی به مرحله ای برسیم که هر 
شهروند با خروج از خانه خود در کمترین زمان به بوستان محلی دسترسی 
داشته باشد. اسالمی، عملکرد سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قم را 
قابل تقدیر دانست و ادامه داد: توجه به درختکاری نیاز به یک همت همگانی 
داشته و باید درختکاری به عنوان یک ارزش در بین مردم نهادینه شده و به 

یک فرهنگ تبدیل شود تا در آینده به آن ببالیم.

شــهردار قم گفت: اگر بخواهیم مقیاس پارک 
هزار هکتاری را تشــخیص دهیــم باید به این 
نکته توجه کنیم که بوستان های بزرگ و معروف 
کالنشهرهای دیگر زیر صد هکتار مساحت دارند 
و پارک هزار هکتاری قم شاید در کشور بی نظیر 

باشــد. سید مرتضی سقائیان نژاد گفت: در سال 
۱4۰۰ بیــش از ۹۰۰ پروژه بــا رقمی نزدیک 
به ۱۲۰ هزار میلیارد ریال اجرایی شــده است. 
شــهردار قم به افتاح فاز نخست بوستان زائر با 
مساحت ۲۰۰ هزار مترمربع اشاره کرد و گفت: 
کلنگ زنی فاز دوم بوستان خضر هم انجام شده 
کــه در مجموع برای ایــن پروژه ها ۶۵ میلیارد 
تومان هزینه شده است. وی با اشاره به اینکه این 
بوستان ها جزوی از مجموعه پارک هزار هکتاری 
جنوب شهر قم هستند اضافه کرد: اگر بخواهیم 
مقیاس پارک هزار هکتاری را تشــخیص دهیم 
بایــد به این نکته توجه کنیم که بوســتان های 
بــزرگ و معروف کالنشــهرهای دیگر زیر صد 
هکتار مســاحت دارند و پارک هزار هکتاری قم 
شاید در کشور بی نظیر باشد. دکتر سقائیان نژاد 
با اشــاره به اینکه هر سال ۵ پیمانکار برای این 

پروژه به کارگیری شــده اند تا اینها با هم رقابت 
داشته باشند اضافه کرد: مجموعه ۱۱ بوستانی 
که در پارک هزار هکتاری پیش بینی شده یکی 
پس از دیگری افتتاح می شــود. وی با اشاره به 
موقعیت جغرافیایی بوستان هزار هکتاری شهر 
قم گفت: این مجموعه می تواند تفرجگاه بسیار 
خوبی در شــهر قم و راهی برای گذراندن اوقات 
فراغت خانواده ها باشــد. شهردار قم تأکید کرد: 
شهروندان عزیز شاید هنوز رنگ و چهره پارک را 
در این محدوده نبینند چرا که درخت تا به چهره 
خودش برســد چند سالی زمان نیاز دارد. وی با 
اشــاره به ایجاد مسیرهای پیاده روی، دوچرخه 
ســواری و زمین بازی برای کودکان در بوستان 
هزار هکتاری شهر قم افزود: همه اینها در مسیر 

ارتقای سالمت و نشاط شهروندان قم است.
رئیس شورای اسالمی شهر مقدس قم

شهردار قم مطرح کرد:

پارک هزار هکتاری قم در کشور بی نظیر است
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رئیس شورای اسالمی شهر اراک گفت: توسعه شهر 
قم در حوزه های فضای سبز، شهرسازی، حمل ونقل 
عمومی و احیای بافت فرســوده عقالنی و براساس 
مدل های جدید توسعه شــهری متناسب با فرهنگ 

اسالمی ایرانی بوده که بسیار با ارزش است.
سید وحید میرنظامی در حاشیه حضور در جلسه رسمی 
شــورای اسالمی شــهر قم، به نحوه تعامل شوراهای 
شــهرهای مختلف اشــاره کرد و اظهار داشت: تبادل 

تجربه بین شورای شهرهای مختلف کشور می تواند در 
توسعه شــهرها نقش مهمی داشته باشد. وی از حضور 
کمیســیون های مختلف شورای اسالمی شهر اراک در 
شورای اسالمی شــهر قم خبر داد و افزود: شهر قم در 
دو دهه اخیر در حوزه مدیریت شهری بسیار موفق عمل 
کرده و تجربیات گران سنگی کسب کرده است و توسعه 
شهری رشــد قابل توجه ای داشته است. رئیس شورای 
اسالمی شهر اراک، حضور شهرداری با پشتوانه مدیریتی 
و علمی را در توسعه شهر بسیار مؤثر دانست و ابراز کرد: 
با توجه به تجربیات شهر قم در این سال ها، نیاز بوده که 
این گونه تعامالت و تبادل تجربه بین دو شهر انجام شود.

وی تغییرات شهر قم را در حوزه های ترافیکی، سیما و 
منظر و فضای ســبز قابل توجه دانست و تصریح کرد: 
در چند ســال گذشته شهر قم ازنظر شهرسازی خیلی 
جذابیتی نداشــت و به جز حرم حضرت معصومه )س(، 
مسجد مقدس جمکران و حوزه علمیه که پایگاه دینی 
بود بقیه شــهر جذابیت های بصری الزم را نداشــت. 
میرنظامی، تحوالت شهر قم را در دهه اخیر مورد توجه 
قرارداد و یادآور شــد: تغییرات شــهر در بخش توسعه 

شــهری ارزشمند بوده و ســعی کرده به روز باشد و از 
مدل های جدید توسعه شهر و متناسب فرهنگ اسالمی 
ایرانی اســتفاده کند. وی طراحی پردیسان را نمونه ای 
از توســعه شــهر در دو دهه اخیر عنوان کرد و گفت: 
احیای بافت های فرسوده و تحول در ناوگان حمل ونقل 
عمومی شهر نمادهای توســعه عقالنی شهر در چند 
سال گذشته بوده که درنتیجه حضور اعضای باتجربه در 
شورای اسالمی شهر قم است. رئیس شورای اسالمی 
شهر اراک ادامه داد: در چند دوره اخیر شورای اسالمی 
شــهر قم، کسانی حضور داشتند که سابقه مدیریتی و 
اجرایی در شهرداری و استانداری داشته و درگیر مباحث 
قانونی، حقوقی و عمرانی و شهرســازی بوده اند. وی 
تأکید کرد: برای کســب تجربه باید در کنار کســانی 
قرار گرفت که بتوانند به دانش ما بیفزاید و امروز شهر 
قم دارای این ویژگی بوده و می تواند در توســعه شهر 
اراک به ما کمک کرده و ان شاهلل در سال آینده میزبان 
اعضای شورای اسالمی شهر قم در اراک خواهیم بود. 
رئیس کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین شورای 

اسالمی شهر قم مطرح کرد: 

رئیس کمیســیون خدمات شــهری و امور زائرین 
شورای اســالمی شهر قم محدودیت های موجود در 
مناطق قدیمی و پرتراکم شــهر برای ایجاد لکه های 

ســبز و بوســتان ها را موردتوجه قرارداد و گفت: در 
مناطق مختلف هشــت گانه به ویژه در بافت تاریخی 
به دلیل تراکم فشردگی شــهری نمی توان بوستان 
ایجاد کرد، از همین رو سیاســت گذاری ها به سمت 
ایجاد لکه های سبز حتی کوچک است. سیدمجتبی 
ســبحانی ثابت درباره حفظ لکه های سبز با توجه به 
حساســیت های موجود برای حفظ و نگهداری آن ها 
اظهار داشت: تمهیدات شورا و شهرداری بر حفظ این 
لکه ها با تدوین قوانین است تا این لکه های کوچک 
و محدود، تغییر کاربری تجاری و مســکونی نداشته 
باشند. وی محدودیت های موجود در مناطق قدیمی 
و پرتراکم شهر برای ایجاد لکه های سبز و بوستان ها 
را موردتوجــه قرارداد و خاطرنشــان کرد: در مناطق 
مختلف هشت گانه به ویژه در بافت تاریخی به دلیل 

تراکم فشردگی شهری نمی توان بوستان ایجاد کرد، 
از همین رو سیاست گذاری ها به سمت ایجاد لکه های 
ســبز حتی کوچک است. به گفته سبحانی ثابت، در 
بافت فرسوده فضایی برای ایجاد لکه سبز نداریم، اما 
با وجود بودجه کم برای نقاط محروم و فرسوده ارقام 
مناســبی در بودجه لحاظ شده است تا این لکه های 
ســبز در نقاطی که محروم از فضای سبز بوده ایجاد 
شــود. وی تأمین آب موردنیاز برای فضاهای سبز را 
یکی از دغدغه های جدی برشــمرد و گفت: آبیاری 
قطره ای و تحت فشــار مدنظر برای فضاهای ســبز 
هزینه بر است و از همین رو در توسعه فضای سبز باید 
تأمین منابع آبی را در نظر داشــته باشیم و عالوه بر 
اینکه با توجه به اقلیم قم، باید درختان مثمر و مقاوم 

را در اولویت کاشت قرار دهیم.

تغییرات شهر قم در حوزه  سیما، منظر و فضای سبز قابل  توجه است

ایجاد لکه های سبز شهری در مناطق کم برخوردار قم

اختصاص بودجه ویژه
برای تکمیل بوستان والیت قم

مدیر منطقه ســه شــهرداری قم گفت: 
در بوســتان والیت و در فاز نخست آن 
در چهار ســال گذشته تقریباً 12 میلیارد 
تومان هزینه شــده و امسال نیز بودجه 
ویژه به آن اختصاص داده شده و مطالعات 
کاملی برای تکمیل بوســتان انجام شده 
که شامل پیست دوچرخه سواری، پیست 
شترســواری و موضوعات گردشــگری 
اســت. مهرداد روحانی وزیری از اجرای 
عملیات عمرانی بوستان والیت در سال 
گذشــته خبر داد و اظهار داشت: مباحث 

عمرانی بوســتان والیت مانند جدول گذاری، زیرســازی و اسفالت بوستان در 
سال 1۴۰۰ تقر یباً تکمیل شده و نیاز به روشنایی و برق رسانی دارد. وی وسعت 
بوســتان والیت را 2۳۰ هکتار اعالم کرد و گفت: در بوستان والیت و در فاز 
نخست آن در چهار سال گذشته تقریباً 12 میلیارد تومان هزینه شده و امسال 
نیز بودجه ویژه به آن اختصاص داده شده و مطالعات کاملی برای تکمیل بوستان 
انجام شده که شامل پیســت دوچرخه سواری، پیست شترسواری و موضوعات 

گردشگری است.

احداث بوستان بانوان منطقه ۵ شهر قم
در سال ١4٠١

مدیر منطقه پنج شهرداری قم از احداث 
بوستان بانوان این منطقه به مساحت بیش 
از 16 هزار مترمربع در سال 1۴۰1 خبر داد. 
زین العابدین قراچورلوی با اشاره به برخی 
پروژه های منطقه پنج در سال جاری اظهار 
داشت: آرام سازی تقاطع بلوار کبیری یکی 
از پروژه های ســال جاری است، زیرا پل 
عابر پیاده نتوانســته ارتباط بین دو محله 
را برقرار کند و باید این پروژه اجراشده و 
یک قسمت خیابان سنگ فرش می شود. 
وی با بیان اینکه تقاطع نیز چراغ دار شده 

و ســنگ فرش می شــود تا مردم با امنیت و خیال راحت از معبر عبور کنند ابراز 
کرد: اصالح رفوژ نیز داریم و باید یک وضعیت آرامی در این خیابان ایجاد شــود، 
همچنین خیابان حاج رضایی و شــیخ حســن مصلح نیز در صورت تصویب در 
کمیسیون ماده ۵ بازگشایی می شود. مدیر منطقه پنج شهرداری قم از بازگشایی 
بوستان بانوان در منطقه خبر داد و گفت: در صورت تکمیل طرح بوستان، منطقه 
بالفاصله و در کمترین زمان عملیات اجرایی بوستان را با مساحت بیش از 16 هزار 

مترمربع و با نام بوستان بصیرت در میدان ولیعصر)عج( آغاز می کند.

بهره برداری از بوستان ترنج پردیسان
در سال جاری

سرپرســت منطقه هشت شــهرداری 
قم گفت: بوســتان ترنج در محله پنج 
مسکن مهر پردیســان در سال جاری 
آماده بهره برداری می شود. محمدحسین 
علی اکبری با اشاره به وضعیت مطلوب 
منطقه پردیسان از نظر فضای سبز اظهار 
داشت: خوشبختانه از نظر سرانه فضای 
ســبز منطقه در وضعیت خوبی بوده و 
در این راســتا بوستان ترنج نیز در سال 
جاری به شمار بوســتان های پردیسان 
اضافه می شود. وی در ادامه با بیان اینکه 

بوســتان ترنج بیش از 6۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است افزود: درصدد 
هســتیم تا چند ماه آینده این بوســتان اختیار شهروندان قرار گیرد. سرپرست 
منطقه هشــت شــهرداری قم مختصات و امکانات این بوستان را موردتوجه 
قرار داد و افزود: مساحت بوستان بالغ بر 2۴هزار مترمربع بوده و امکاناتی نظیر 
سرویس بهداشتی، بوفه، آب نما، محوطه بازی کودکان، مسیر تندرستی، مسیر 

دوچرخه سواری و پارکینگ عمومی برای آن در نظر گرفته شده است.

سفیر رومانی در ایران با اشاره بر فعالیت های زیست 
محیطی شــهرداری قم گفت: موفقیت شهر قم در 
حوزه فضای ســبز و فعالیت های کشــور رومانی در 
مســائل زیست محیطی و انرژی پاک می تواند زمینه 

ارتباط قوی و تعامل بیشتر باشد.
خانم میرال کارمن گرکو در دیدار با دکتر سید مرتضی 
سقائیان نژاد شــهردار قم با ابراز خرسندی از دیدار با 
شهردار قم اظهار داشــت: روابط دوستانه بین ایران و 
رومانی قدمت زیادی داشته و ارتباط فرهنگی بیشترین 
تأثیر را در دوســتی بین ملت ها دارد. وی نقش ســفرا 
در کشــورها را برقــراری ارتباط فرهنگی دانســت و 
افزود: با توجه به قدمت ۷ هزارســاله شهر قم، کشور 
رومانــی عالوه بر ارتباطات فرهنگی می تواند درزمینه 
باستان شناسی نیز با این شهر ارتباط داشته و امیدواریم 
با توجه به ســابقه علمی و دانشگاهی شهردار قم این 
ارتباط در حوزه علمی و دانشگاه نیز برقرار شود. سفیر 
رومانی در ایران ادامه داد: کشــور رومانی جزو معدود 
کشــورهایی اروپایی است که ارتباط چند فرهنگی را 

دنبال کرده و تنوع فرهنگی و مذهبی در کشور ایران 
می تواند در تحکیم این ارتباط بین دو کشور مؤثر باشد.
وی با اســتقبال از خواهرخواندگی شهر قم با یکی از 
شهرهای کشــور رومانی تصریح کرد: استقبال شما 
از برقراری ارتباط فرهنگی دو کشــور بســیار جای 

خرسندی داشته و امیدواریم نتیجه های خوبی داشته 
باشــد، ما دنبال خواهرخواندگی یکی از شــهرهای 
رومانی با قم هســتیم و شــهر یاش کشور رومانی 
در دوران شــهرداری شما با شــهر اصفهان قرارداد 

خواهرخواندگی امضا کرد.

امکان تعامل کشور رومانی با شهر قم در حوزه فضای سبز
سفیر رومانی در سفر به قم مطرح کرد:

رئیس شورای اسالمی شهر اراک:
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امـــروز

عضو هیات رئیســه شورای اسالمی شهر قم گفت: 
توســعه فضاهای ســبز محلی و افزایش سرانه ها 

به خصــوص در مناطق کــم برخــوردار در اولویت 
اقدامات مجموعه مدیریت شهری است.

نرجس نیازمند در حاشیه کاشت نهال توسط بانوان 
و مادران شــهدا اظهار داشت: طی سال های اخیر با 
اقدامات انجام شده توسط سازمان پارک ها و فضای 
ســبز شــهرداری قم، چهره و منظر شهر در زمینه 
فضای سبز متحول شده و چهره عمومی شهر در این 

زمینه با گذشته کاماًل تغییر کرده است.
وی اجرای پنجمین ســال پویش»درخت دوســتی 
بنشــان« را مورد توجه قرار داد و گفت: در قالب این 
طرح بیش از ۵۰ هزار نفر از شــهروندان با سازمان 
پارک ها و فضای سبز شهرداری در ارتباط بوده و بنا 
بر امتیازاتی که کسب می کنند از خدمات این سازمان 

بهره می برند.
نیازمند با تأکید بر نقش مهم فضای ســبز در نشاط 
اجتماعی اظهار کرد: توســعه فضاهای سبز محلی و 

افزایش سرانه ها به خصوص در مناطق کم برخوردار 
در اولویت اقدامات مجموعه مدیریت شهری است.
نیازمند در ادامه اذعان کرد: جلب مشارکت شهروندان 
در حفظ و توسعه فضای سبز نقش کلیدی داشته و 
ساالنه هزینه های بسیار زیادی جهت نگهداری از این 
فضاها صرف می شود و بدون همراهی شهروندان امر 

توسعه فضای سبز شهری بسیار سخت می شود.
وی با تأکید بر نقش فضای ســبز و درخت کاری در 
کالبد فضایی شــهر ابراز کرد: طی سال های اخیر با 
اقدامات انجام شده ســرانه فضای سبز پیرامونی قم 
نسبت به گذشــته به وضعیت مطلوب تری رسیده و 
هم اکنون الزم اســت تا برای توسعه و رونق بیشتر 
فضای ســبز داخل شــهر قم مانند میادین، معابر و 
محالت کمتــر برخوردار نیز اقدامــات خوبی برای 
افزایش رضایتمندی شهروندان و دسترسی راحت به 

مراکز تفریحی انجام بگیرد.

محمد رمضانی با اشاره به اقدامات مختلف مدیریت 
شهری قم در راستای بهسازی و ساماندهی بوستان 
نجمه گفت: حدود 1۵ میلیارد ریال برای بهســازی 
و مناسب ســازی و بیــش از 2۰ میلیارد ریال برای 
نگهداری این بوســتان هزینه شــده است.شهردار 
منطقه ۷ افزود: بوســتان نجمه خاتون را باید یکی 
از قدیمی ترین و نوستالژی ترین مکان ها، پارک ها و 
بوســتان های شهر قم دانست که با قرار گرفتن در 
یکی از شــاهراه های ترددی و بافت قدیمی شهر، 
خاطرات زیادی را برای ســال های متمادی در دل 

خود جای داده است.
وی اظهار کرد: این بوستان علیرغم وجود مالکیت 
توسط آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه)س(، 
ولی با همکاری شــهرداری قم، طی این ســال ها 
همواره مورد اســتقبال شــهروندان و زائران قرار 

گرفته است.
رمضانی با اشاره به اینکه منطقه هفت شهرداری قم 
در جهت سیاســت کلی شهرداری در جهت تأمین 
فضاها و بوستان های اختصاصی بانوان، ساماندهی 
بخشــی از بوســتان نجمه خاتون را به عنوان تنها 
بوستان بانوان منطقه هفت در دستور کار قرار داده 
است افزود:در ســال های گذشته اقدامات مختلفی 
شــهرداری قم برای بهسازی بوستان نجمه انجام 
داده اســت که برخی از ایــن فعالیت ها و اقدامات 
شــامل احداث پیاده رو، زمین ورزشی چندمنظوره، 
زمیــن بدمینتون، خرید و نصــب مبلمان پارکی و 

نصب آب سردکن است.
همچنیــن اتصال فاضالب بوســتان به شــبکه 
فاضالب شــهری و حذف چاه های جذبی، اجرای 
شــبکه روشــنایی، احداث دو زمین بازی کودکان، 

خرید و نصب آبگرمکن خورشیدی از دیگر اقدامات 
انجام شده در آن بوستان است.

عضو هیات رئیسه شورای اسالمی شهر قم:

مشارکت شهروندان شاه کلید توسعه و حفظ فضای سبز

هزینه ٣۵ میلیارد ریالی مدیریت شهری قم در بوستان نجمه)س(

بهره برداری از مجموعه تنیس بوستان علوی قم
اجتماعی  فرهنگی،  سرپرست ســازمان 
و ورزشی شــهرداری قم از بهره برداری 
دو پــروژه مهم این ســازمان شــامل 
بوســتان علوی  تنیس خاکی  مجموعه 
و فرهنگســرای مجازی در سال 1۴۰1 
خبر داد. حجت االسالم والمســلمین سید 
احمــد طباطبایی نژاد با اشــاره به برخی 
از پروژه های در دســت اقدام ســازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شهرداری 
قم اظهار داشت: عمده پروژه های عمرانی 
توسط شهرداری مرکز تعریف می شود که 
این پروژه ها بعد از احداث به سازمان جهت بهره برداری ها واگذار می شود. وی 
با بیان اینکه سال گذشته سه ســالن فرهنگی ورزشی بعد از افتتاحیه به این 
سازمان واگذار شد، ابراز کرد: این مجتمع ها در روند مزایده و تحویل پیمانکار 
قرار دارند. سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قم ادامه 
داد: این سازمان در سال گذشته مجموعه چمن مصنوعی بوستان علوی را که 
شکل و نوع کاربری آن تغییر کرده بود را با مشارکت بخش خصوصی تبدیل به 

تنیس خاکی کرده است که به محض تکمیل آماده بهره برداری است.

تکمیل بوستان رضوان قم
نیازمند ۸٠ میلیارد تومان اعتبار است

مدیر منطقه یک شــهرداری قم گفت: 
برای تکمیــل کامل بوســتان رضوان 
نیــاز به بودجــه ای بالغ بــر 8۰ میلیارد 
تومانی اســت که در حال حاضر تأمین 
این اعتبار مشــکالتی داشته که اولویت 
همین فاز یک در حال اجراســت. مجید 
محمدرضاخانــی با اشــاره بــه آخرین 
در  بوســتان رضــوان  احداث  وضعیت 
منطقه یک شــهری قم اظهار داشــت: 
این بوستان در ۳ فاز طراحی شده که فاز 
نخست آن برای توسعه پیاده راه ها، مسیر 
دوچرخه ســواری و امور زیربنایی در حال انجام اســت. وی با بیان اینکه این 
بوستان جنگلی است، خاطرنشان کرد: کاشت درختان در این بوستان انجام شده 
و آبیاری قطره ای با بهره گیری از آب غیرشرب در این بوستان اجراشده است. 
مدیر منطقه یک شهرداری قم ادامه داد: پیش بینی اعتبارات برای فاز نخست 
12 میلیارد تومان بوده که برای تکمیل کامل بوســتان و تمامی فازها نیاز به 
بودجه ای بالغ بر 8۰ میلیارد تومانی اســت که در حال حاضر تأمین این اعتبار 

مشکالتی داشته که اولویت هم همین فاز یک است.

اجرای برنامه های آموزشی شهروندی
در بوستان ها 

پسماند  مدیریت  سرپرســت ســازمان 
شــهرداری قم از اجرای برنامه نمایشی 
و  فرهنگ ســازی  راســتای  در  شــاد 
آموزش مدیریت بهینه پسماند در سطح 
بوســتان های شهر خبر داد. سید عبداهلل 
میرابراهیمی با اشــاره به اهمیت اجرای 
برنامه های آموزشی اظهار کرد: آموزش و 
ارتقای سطح آگاهی شهروندان در ارتباط 
با کاهش تولید زباله، تفکیک پســماند 
در مبدأ، کم حجم ســازی، رطوبت گیری 
زباله، از فواید بازیافت و بازگشــت مواد 
قابل استفاده به چرخه تولید ازجمله اهداف سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
است. به گفته سرپرســت سازمان مدیریت پسماند شــهرداری قم، آموزش 
خانواده ها برای تفکیک و جداســازی زباله ها از مبدأ یکی از اقدامات اولیه در 
مدیریت پســماند شهری است. میرابراهیمی خاطرنشــان کرد: فراهم کردن 
بســتر مشارکت و تعامل با شهروندان همراه با ارائه آموزش های تخصصی در 
زمینه مسائل زیست محیطی ازجمله اقدامات سازمان مدیریت پسماند است که 

به صورت مستمر در طول سال اجرا خواهد شد.

عضو شورای شهر قم با تأکید بر اینکه در سال های اخیر سرانه های فضای سبز رشد 
چشــم گیری داشته است گفت:: قم در حال حاضر جزو ۵ شهر برتر کشور از لحاظ 
سرانه فضای سبز شهری است و اگر این اقدامات صورت نمی گرفت چه بسا در این 
شرایط افزایش حجم ریزگردها در سطح کشور، شاهد شرایط بسیار بدتری در شهر 

قم می بودیم.
روح اهلل امرالهی با بیان اینکه در حوزه فضای سبز شهر قم فعالیت های مثبتی انجام 
شده است گفت: شهرداری طی 6 سال گذشته همت ویژه ای به خرج داده و با حمایت 

شورای شهر اتفاقات خوبی را در فضای سبز شهری رقم زده است.
عضو شورای اسالمی شهر قم با اشاره به انتظارات شورای شهر از سازمان پارک ها و 
فضای سبز بیان کرد: یکی از مسائل ضروری در شهر قم توسعه فضای سبز در هسته 
مرکزی شهر است؛ شهرداری باید همت ویژه ای به خرج داده و با حمایت نهادهای 
حاکمیتی تملکاتی در این محدوده داشته و توسعه فضای سبز را در محالت و هسته 

مرکزی شهر رقم بزنیم.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسالمی شهر قم خال دیگر در زمینه 
فضای ســبز در شهر قم را در زمینه نوع گونه های گیاهی ذکر کرد و افزود: با توجه 
به شرایط اقلیمی شهر قم، در ســال های قبل گونه های سوزنی برگ و اکالیپتوس 
و درختان بدون ســایه بیشتر کاشته شــده و باید به دنبال این باشیم که گونه هایی 

را انتخاب کنیم که پهن برگ بوده و ســایه اندازی بیشتری خصوصا در بوستان ها 
داشته باشند.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسالمی شهر قم:

افزایش سرانه فضای سبز خطرپذیری شهر قم
در مقابله با ریزگردها را کاهش داده است
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بین الملل

برنامه توســعه ملل متحد با هماهنگی وزارت کشور و وزارت امور خارجه 
با ســازمان ها و نهادهــای مختلفی در ایران ازجمله شــهرداری ها برای 
توســعه پایدار در حوزه های مختلف ازجمله حوزه شهری همکاری می کند 
و شــهرداری قم نیز برای اســتفاده از کمک های فنی و آموزشی و ارائه 
دســتاوردهای خود همکاری با UNDP را در پیش گرفته است.بر همین 
اساس کلودیو پروویداس، نماینده برنامه توسعه ملل متحد )UNDP( در 
ایران ضمن دیدار با دکتر سقائیان نژاد شهردار قم از پروژه های فضای سبز 

شهر قم شهرداری قم و برخی دیگر پروژه ها بازدید کرد.
وی در این سفر عالوه بر دیدار با دکتر سقائیان نژاد شهردار کالنشهر قم، از بوستان 
1۰۰۰ هکتاری و باغ پرندگان به منظور آشنایی با ظرفیت های فضای سبز قم بازدید 
کرد. نماینده برنامه توسعه ملل متحد )UNDP( در ایران همچنین از سایت پسماند 

البرز و خط پردازش زباله ها بازدید و در جریان فعالیت های این مرکز قرار گرفت. 
نماینده برنامه توسعه ملل متحد )UNDP( در ایران در حاشیه این بازدید گفت: بر 
اساس سیاست های کلی کشور ایران، برنامه های خود را بر توسعه اقتصاد منطقه ای 
و ارائــه راهکارهای منطقه ای معطوف کرده و تالش می کنیــم راه هایی را برای 

افزایش سرمایه گذاری منطقه ای پیدا کنیم.
پروویداس در دیدار با دکتر ســقائیان نژاد شــهرداری قم نیز، شــهر قم را شهری 
شناخته شده در جهان دانست و اظهار داشت: تعدادی از خانواده من در ایران بوده اند 
و من ارتباط تاریخی با ایران داشته و بافرهنگ ایرانی اسالمی کاماًل آشنا هستم و 
برنامه هایی برای بازدید از شهر قم داشتیم که به علت شیوع کرونا تا امروز محقق 

نشده بود.
کلودیــو پروویداس طرح خود را کاهش زمان و هزینــه در یک بازه توجیه پذیر با 
نگاه توســعه ای معرفی کرد و گفت: متأسفانه انسان  در حال تغییر محیط زیست و 
از بین بردن آن اســت، لذا در ایران ما به دنبال برای حفظ محیط سخت بر اساس 

اقتصاد مقاومتی و با توجه به دوران پسا کرونا هستیم.
نماینده برنامه توســعه ملل متحد )UNDP( یکی از مهم ترین اهداف ســازمان را 
حمایت از برنامه های پژوهشــی و تحقیقاتی در شــهرداری ها دانست و گفت: در 
 )UNDP( حوزه پژوهش محیط زیست و جمعیت سازمان برنامه توسعه ملل متحد
می تواند از شــهرداری ها حمایت کرده و مشارکت کند. نماینده برنامه توسعه ملل 
متحد )UNDP( در پایان تأکید کرد: خوشــحال هســتم در ایران فعالیت کرده و 

امیدواریم بتوانیم همکاری موفقی با شهرداری قم داشته باشیم.

آمادگی شهرداری قم برای همکاری با سازمان برنامه توسعه 
ملل متحد )UNDP( در ایران

شهردار قم نیز در این دیدار با تأکید بر آمادگی ایجاد زمینه های همکاری فی مابین 
ســازمان برنامه توســعه ملل متحد )UNDP( در ایران و شهرداری قم گفت: در 
حوزه محیط زیست، پسماند، حمل ونقل و آتش نشانی می توانیم تعامالت متقابلی   ۴

داشته باشیم.
دکتر ســید مرتضی ســقائیان نژاد اظهار داشت: شــهرداری به عنوان مدیریت 

شهری به دنبال مباحث اجرایی و عملیاتی بوده و حفظ محیط زیست مهم ترین 
دغدغه ماست.

وی آشنایی مجموعه شهرداری با فعالیت های )UNDP( را مورد ارزیابی قرارداد و 
افزود: با توجه بــه وجود تحریم ها زمینه و محدوده فعالیت این مجموعه در ایران 
می بایست مشخص شود تا برای برقراری ارتباط دوجانبه اطالعات الزم در اختیار 

طرفین قرار گیرد.
شــهردار قم در ادامه به معرفی شــهر قم و ظرفیت های این شهر ازجمله تاریخ 
هفت هزارســاله قم و مبدأ انقالب اســالمی را یادآور شد و افزود: عالوه بر حرم 
مطهر حضرت فاطمه معصومه)س( و مســجد مقدس جمکران به عنوان 2 قطب 
اصلی شــهر مقدس قم، هم اکنون در این شــهر از بیش از 12۰ کشــور جهان 
دانشــجو و طلبه علوم دینی زندگی و تحصیل می کنــد که به مثابه نماینده این 
12۰ کشور هســتند و عالوه بر آن بیش از 6۰۰ مرکز تحقیقاتی و پژوهشی در 

قم فعالیت دارند. 
وی تضارب افکار در شهر قم و مرکزیت تشیع جهان با توجه به وجود بزرگ ترین 
حوزه علمیه جهان و دفاتر مراجع بزرگ شــیعه در قم را نیز از دیگر ظرفیت های 
منحصربه فرد قم دانســت و ادامه داد: قم شهری بین المللی و پذیرای ساالنه بیش 
از 2۰ میلیون گردشــگر مذهبی است و در بعضی زمینه ها از دیگر شهرها و حتی 

پایتخت ایران نیز وجوه بین المللی بیشتری را داراست.
شهردار قم تعیین قم به عنوان پایلوت شهر هوشمند در کشور را یادآور شد و گفت: 
یکی از برنامه های شــهرداری برای شهر قم با اقلیم خشک و داشتن هوایی نسبتًا 
آلوده توســعه فضای ســبز بوده که در ۷ سال گذشته توانســته به ازای هر نفر ۷ 
مترمربع فضای ســبز را افزایش داده و این عــدد را از 1۳ مترمربع به بیش از 2۰ 

مترمربع به ازای هر نفر برساند.
وی برنامه شــهرداری قم را در توســعه فضای ســبز در برنامــه 1۴۰۴ مطرح و 
خاطرنشان کرد: تا سال 1۴۰۴ سرانه فضای سبز به ازای هر نفر به 26 مترمربع و 
هم تراز اســتاندارد جهانی خواهد رسید که با برنامه ریزی های انجام شده آب آن نیز 

از پساب و آب خاکستری تأمین می شود و این یکی از موضوعات کلیدی ما است.
وی استفاده از انرژی های نوین در بوستان های قم را مطرح کرد و گفت: امروز در 
بسیاری از بوستان های قم از انرژی های پاک استفاده می شود و در بخش خانه های 
سبز نیز در سال های گذشته اقداماتی انجام شده و برای متقاضیانی که استاندارهای 

یک خانه سبز را اجرا کنند امتیازاتی قائل می شویم.

بازدید نماینده برنامه توسعه ملل متحد )UNDP( در ایران از پروژه های فضای سبز شهر قم

نی ی جها لگو ی سبز قم ا فضا
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حرکت شورای شهر قم به سمت دانش بنیان شدن مباحث مدیریت شهری
رئیس شــورای اسالمی شــهر قم می گوید برای اداره 
شهر باید به ســمت منابع پایدار برویم و بر این اساس 
دانش بنیان شدن مباحث مدیریت شهری را از شورای 
شــهر آغاز کرده ایم. حسین اسالمی با بیان اینکه برای 
اداره شهر باید به سمت منابع پایدار برویم و بر این اساس 
دانش بنیان شدن مباحث مدیریت شهری را از شورای 
شهر آغاز کرده ایم، ابراز کرد: مرکز پژوهش های شورای 
اسالمی شهر قم با مسئولیت دکتر دهناد تشکیل شده 
است و یکی از وظایف آن، مسائل مرتبط با دانش بنیان 
شدن مدیریت شهری برای کسب منابع پایدار و کاهش 
هزینه ها است و تأکید ما این بوده که ایجاد بهره وری از راه تعدیل نیرو نباشد و نخبگان دانشگاهی در این بخش به کارگیری شوند.

مراکز مهم علمی مهمی در قم وجود دارد که می توانند ظرفیت هایی
برای تحقق شعار سال باشند

رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای اسالمی 
شــهر قم نیز با شــاره به اینکه هر سال در کشور ما 
از ســوی رهبری سالها نامگذاری و شعاری مشخص 
می شــود گفت: طی چند ســال گذشته محور همه 
شــعارها در حوزه اقتصاد و تولید بوده که به عنوان 
راهکاری برای بهبود اقتصاد کشور به شمار می رود. 
ســید محمد حسین دهناد می افزاید: مؤلفه هایی در 
کنار تولید امســال بیان شــده که همان بهره گیری 
از مباحث دانش بنیان و اســتفاده از ظرفیت علمی 
و پژوهشــی و تأکید بــر تولید،اشــتغال و افزایش 
کارآفرینی است این شعار باید تبدیل به یک راهبرد باشد و هرکدام از ما طبق مسئولیتی که داریم باید این راهبرد را به عمل 
تبدیل کنیم. سید محمد حسین دهناد می افزاید: ما در کشور در زمینه دانش بنیان ظرفیت های مختلفی داریم اما در زمینه 
کاربردی کردن آنها و خروجی پژوهشی وضعیت مناسبی نداریم؛ مدیریت شهری همگام با سایر دستگاه ها وظیفه سنگینی 
در استفاده بیش از بیش از ظرفیت های علمی کشور دارد. به گفته این مسئول؛ در استان قم مراکز مهم علمی مهمی وجود 
دارند از مراکز دانشــگاهی تا حوزوی و هم چنین پارک های علم و فناوری و مرکز رشــد می توانند ظرفیت هایی برای تحقق 
شــعار ســال باشند در استان بیش از ۳۰ مجموعه علمی فعالیت دارند که یک سری خروجی های پژوهشی دارند که برخی 
کاربردی و برخی بنیادی هســتند. وی عنوان می کند: کشور در زمینه دانش بنیان ظرفیت های مختلفی دارد اما در زمینه 
کاربردی کردن آنها و خروجی پژوهشی وضعیت نامطلوبی داریم برای تحقق شعار سال،شورای ششم مرکز شورای پژوهشی 
تشکیل داده است. دهناد در ادامه بیان می کند: این مرکز تنها با هدف فراهم شدن بستری برای ایده پردازی و بهره گیری از 
ایده های فناورانه در زمینه مدیریت شهری ایجاد شده تا هر فردی که در زمینه های شهری ایده های فناورانه ایی داشته باشد 

ما آمادگی الزم داریم تا از این ظرفیت استفاده و زیرساخت و بستر الزم را برای فعالیت آن فراهم و از آن حمایت کنیم.

استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور
برای حل معضالت و مسائل شهری

معصومه آمره حمایت از اســتارتاپ ها و شــرکت های 
فعال و دارای ایده در حوزه شــهری را به عنوان یکی از 
مأموریت های کمیته هوشمند سازی شورا و سازمان فاوا 
شهرداری قم می داند و می افزاید: حمایت از شرکت های 
دانش بنیان و خالق در مباحث شهری و سایر خدمات 
عمومی به شهروندان از اولویت های مدیریت شهری قم 
است. به گفته وی، پارک علم و فناوری استان می تواند 
برای احصاء ریز نظام مسائل و معضالت شهری با کمیته 
فناوری شورا همکاری کند و بستر تعامل با شرکت های 
دانش بیان را فراهم و تســریع بخشــد. رئیس کمیته 
فناوری اطالعات و هوشمند سازی شورای اسالمی شهر قم ادامه داد: پس از تشکیل کمیته فناوری اطالعات و هوشمند سازی، 

نسبت به نوع فعالیت های مشارکتی با فعاالن عرصه فناوری به ویژه مباحث هوشمندسازی اقداماتی آغاز شده است.

تحول

به بهانه نام گذاری سال ١4٠١ توسط رهبر معظم انقالب

مدیریت شهری فناورانه و دانش بنیان
مجموعه هایی مانند شــهرداری ها نیازمند برخورداری از ایده های فناورانه و دانش بنیان هستند تا با راهکارهای نوآورانه در حل مسائل شهری و ارتقای آن 
نتیجه مطلوب را بدست آورند. در این راستا برای تحقق شعار سال، مدیریت شهری قم برنامه ریزی های الزم را جهت بهره گیری از ایده های فناورانه در دستور 

کار قرار داده است.

رهبر انقالب اسالمی در پیام نوروزی خود در آغازین روز سال 1401 این سال را 
به نام »تولید؛ دانش بنیان؛ اشتغال آفرین« نامگذاری کردند. ایشان طی سال های 
اخیر بر مبحث تولید تمرکز داشــتند اما امسال در کنار بحث تولید دو نکته را 
مورد توجه قرار دادند. بحث فناوری های دانش بنیان و هم چنین کارآفرینی دو 
نکته ایی بود که جزو تأکیدات مهم رهبری در پیام نوروزی سال 1401 قابل تامل 
می باشــد و هدف از تعیین چنین شعارهایی جهت دهی مسئوالن دستگاه ها و 
آحاد مردم است. حال با توجه به وجود ظرفیت های نیروی انسانی مطلوب در 
مراکز علمی و دانشگاهی و شرکت های دانش بنیان می توان از این دستاوردهای 
فناورانه در زمینه های مختلف استفاده کرد البته اگر مسئوالن بتوانند بسترهای 
الزم را برای ایده پردازی و فعالیت این شرکت ها فراهم کنند می توان از خروجی 
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دانش محوری و مردم مداری
دو رویکرد اصلی حوزه خدمات شهری شهرداری قم

سرپرســت معاونت خدمات شــهری شهرداری 
قم نیز با اشــاره به اتخاذ رویکرد دانش محوری 
و مردم مداری می افزایــد: این رویکرد مفاهیم 
جدیــدی در کیفیــت و نحوه ارائــه خدمات، 
بهبود فرآیندها و نهایتــاً افزایش رضایت مندی 
شــهروندان را به دنبال خواهد داشــت. مهدی 
اصفهانیان مقدم با اشــاره به نامگذاری ســال 
۱4۰۱ توســط مقــام معظم رهبــری به عنوان 
ســال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین اظهار 
داشت: این نامگذاری ضرورت استفاده از دانش و 

فناوری در راستای ارتقاء کمی و کیفیت ارائه خدمات به شهروندان با بهبود فرآیندها را ضرورتی اجتناب ناپذیر کرده 
اســت. سرپرست معاونت خدمات شهری شــهرداری قم تصریح کرد: یکی از مهم ترین عرصه هایی که شرکت های 
دانش بنیان می توانند با نقش آفرینی، خالقیت، نوآوری و افزایش کیفیت و بهبود فرآیندها، منجر به ارتقاء کیفیت 
ارائه خدمات به شــهروندان شــوند، در حوزه هایی از قبیل مدیریت هوشمند پسماند، ارتقاء کیفیت محیط زیست 
شــهری و فضای سبز و نظافت شهر و بهبود سیما و منظر شــهری و افزایش ضریب ایمنی و خدمات آتش نشانی 
و… بوده که این گونه موارد مکان مناســبی برای تعامل شــهر و دانش با هدف توســعه شهری دانش بنیان است. 
به گفته وی، با توجه به اینکه شــهروندان و مردم مخاطبان اصلی و دریافت کنندگان خدمات هستند، این وظیفه 
مدیران بوده که با خالقیت، نوآوری و تدوین فرآیندهای دانش محور، خدمات مناسب را در حداقل زمان با بهترین 
کیفیت به شهروندان ارائه دهند. اصفهانیان مقدم خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه معاونت خدمات شهری به عنوان 
گسترده ترین معاونت شهرداری، در خط مقدم ارائه خدمات به شهروندان، زائرین و مجاورین حرم کریمه اهل بیت 
حضرت فاطمه معصومه ســالم اهلل علیها بوده، که کیفیت و نحوه ارائه خدمات و عملکرد آن نقش بســیار مهم و 
تأثیر به سزایی در رضایت مندی شهروندان از مجموعه مدیریت شهری دارد. وی با تأکید بر اینکه با بررسی و رصد 
دقیق وضع موجود و بهره گیری از ایده های دانش بنیان، ضمن تغییر و اصالح برخی فرآیندها توأم با توانمندسازی 
منابع انســانی نســبت به ارتقا کیفیت، به دنبال ارائه خدمات بهتر هســتیم، گفت: از شاخص های حوزه معاونت 
خدمات شــهری نظیر تنظیف محیط شهر، آراستگی و بهبود ســیما و منظر شهری، بهبود و ایجاد توسعه فضای 
سبز و محیط زیست شهری و افزایش ضریب ایمنی شهر که انجام موارد مذکور منجر به توفیق شهرداری در جلب 

رضایت مندی حداکثری شهروندان را به دنبال خواهد داشت.

بهره گیری از ظرفیت های دانش بنیان
در حوزه فضای سبز

مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
قم از فناوری های دانش بنیان با توجه به محدودیت 
منابع آبی برای توسعه فضای سبز استان می گوید: 
تدوین طرح جامع آب، استفاده از منابع آب خام، 
استفاده از پســاب فاضالب، توسعه شبکه آبیاری 
تحت فشــار، اســتفاده از مالچ چوب و استفاده از 
گونه های سازگار با اقلیم قم از جمله اقدامات این 
سازمان در راســتای رفع محدودیت منابع آبی در 
توسعه فضای سبز شهر قم می باشد. پیام جوادیان 
می افزاید: اقدامات زیــادی با کمک مجموعه های 

دانش بنیان برای رفع مشکل محدودیت منابع آبی استان انجام شده است استفاده از منابع آب خام با پیگیری هایی که 
صورت گرفت عملیاتی شد و با مجوزهای اخذ شده چندین حلقه چاه حفر شده تا بتوانیم منابع مورد نیاز را تأمین کنیم. 
وی می افزاید: هم چنین سهمیه خوبی به شهرداری در این زمینه اختصاص یافت و در حال حاضر بیش از ۳۰ لیتر در 
ثانیه تصفیه پساب در حال انجام بوده و خط انتقال آن در حال اجرا است که به زودی تکمیل می شود. به گفته وی؛ با 
شــروع استفاده از این پساب قسمت های زیادی از فضای سبز جنگلی و کمربند سبز با این منابع آبیاری خواهند شد و 
شــاهد توسعه آنها خواهیم بودو طی سه سال اخیر این مطالعات در حال انجام است و دهها گونه جدید شناسایی شده 

که مناسب اقلیم قم و شرایط آبی آن می باشد.

      

تحول

به بهانه نام گذاری سال ١4٠١ توسط رهبر معظم انقالب

مدیریت شهری فناورانه و دانش بنیان
مجموعه هایی مانند شــهرداری ها نیازمند برخورداری از ایده های فناورانه و دانش بنیان هستند تا با راهکارهای نوآورانه در حل مسائل شهری و ارتقای آن 
نتیجه مطلوب را بدست آورند. در این راستا برای تحقق شعار سال، مدیریت شهری قم برنامه ریزی های الزم را جهت بهره گیری از ایده های فناورانه در دستور 

کار قرار داده است.

این فناوری های علمی در صنعت؛ اقتصاد و هم چنین مدیریت شــهری بهره 
گرفت. مجموعه هایی مانند شهرداری ها نیازمند برخورداری از ایده های فناورانه 
در قالب دانش بنیان هســتند تا با راهکارهای نوآورانه در حل مسائل شهری و 
ارتقای آن مطلوب کنند، در این راستا برای لبیک به کاربردی شدن شعار رهبری 
مجموعه مدیریت شهری قم بهره گیری از ایده های فناورانه را در برنامه های آتی 
خود اتخاذ کرده است. در استانی مانند قم که اقلیمی کویری و دارای محدودیت 
منابع آبی است بهره گیری از ایده های دانش بنیان توانسته اهرم نجاتی برای این 
شهر باشد چرا که امروز شهر قم جزو کالنشهرهای سبز کشور به شمار می رود 
که با خالقیت و بهره گیری از روش های فناورانه در زمینه بهره گیری از منابع آبی 

فضای سبزرا توسعه بخشد.
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شکوه گل آرایی شهری در کویر قم
گل هایی که به شهر طراوت و به شهروندانش نشاط وشادمانی بخشیده است

گل و گیاه با زندگی ما ایرانیان عجین شده است به طوری 
که در گذشته با توجه به این که خانه ها بزرگ و سنتی بود 
در اغلب باغچه های ما انواع گل ها وجود داشت که در فصل 
بهار عالوه بر زیبایی خانه ها به ما طراوات و نشاط و شادابی 

به ارمغان می آورد.
اکنون با افزایش شهرنشــینی و تغییر سبک زندگی ها و از 
ســویی افزایش جمعیت، خانه های ویالیی، بزرگ و سنتی 
زیبا جای خود را به آپارتمان هایی داد که شبیه یک قوطی 
کبریت اســت و دیگر از آن باغچه های زیبای گذشته هم 
خبری نیست و جای آن را گیاهان آپارتمانی و یا مصنوعی 
پر کرده است در حالی که این باغچه ها نقش مهمی در روح 
و روان ما داشت اما هنوز که هنوزه گل و گیاه نقش مهمی 
در فرهنگ ما ایرانیان بازی می کنند و مشــخص است که 
گل و گیاه با فرهنگ ما از گذشــته ها تا امروز عجین شده 
اســت و ما در هر مناسبتی از گل های مختلف در جشن و 

شادی و عزا استفاده می کنیم.
بــا این مقدمه پی می بریم که گل نقش مهمی در افزایش 
نشاط و ســالمت روانی و اجتماعی دارد و حال با توجه به 
توسعه شهرنشــینی و کاهش زندگی در خانه های ویالیی 
گذشته، مدیریت شهری باید به سمت کارکردهای گل آرایی 
و بهره گیری از انواع گل های زیبا در زیباسازی سیما و منظر 

کالنشهرها سوق دهد.
با گل آرایی های مختلف در ســطح شهر می توان به زیبایی 
فضاهای شهری افزود. حتی اگر گل ها به خودی خود جنبه 
تزیینی نداشــته باشــند، می توان در مکان های مختلف با 
تزیین، زیبایی را به رخ کشید؛ به ویژه در مکان های خاص 
مانند ورودی های شــهر، ایســتگاهای راه آهن، مدارس، 
میادین چهارراه ها که بیشــترین تــردد را دارند با این نوع 

گل آرایی ها زیبایی و نشاط را به شهروندان هدیه کرد.
محور هــای عمده تردد مثل ورودی شــهرها، چهار راهها، 
خیابان های اصلــی و گذرگاه های پیــاده رو را می توان با 
باغ های گل یا گلــکاری زیباتر جلوه داد حال این اقدامات 
در کالنشــهری مانند قم که از ســویی در گــذر زائران و 
گردشــگران داخلی و خارجی اســت و از سوی دیگر یک 
کالنشــهر کویری با اقلیم گرم و خشک می باشد گل ها در 

افزایش زیبایی سیما و منظر شهری نقش مهمی دارد.
گل آرایی جدای از زیبایی ســیما و منظر شهری در جذب 
گردشــگر و هم چنین افزایش نشاط اجتماعی شهروندان 
نقش مهمــی دارد هرچنــد حفظ و نگهــداری گل ها و 
گونه هــای مختلف گیاهی هزینه هایــی را برای مدیریت 
شهری می تواند داشته باشد اما در کارکرد و بازده اقتصادی 

شهری نیز مؤثر است.

رضایت شهروندان قمی از گل آرایی و زیباسازی 
شهری

علی بیطرفان بازنشسته فرهنگی با اشاره به اقدامات اخیر 
ســازمان پارک ها و فضای سبز شــهرداری قم می گوید: 
کاشتن گل ها در مســیر ورودی های شهر قم و هم چنین 
خیابان های اصلی و حتی ادارات و سازمان های دولتی نقش 
مهمی در زیباســازی شــهر قم دارد و این اقدام عالوه بر 
سالمت روانی شهروندان می تواند در ماندگاری زائران هم 

مؤثر باشد.
یک بانوی میانسال قمی نیز می افزاید: وجود این گل ها در 
اطراف حرم مطهر و هم چنین خیابان های اصلی شهر قم 
باعث زیبایی شهر قم شده است هرچند برخی گل ها عمر 
کوتاهی دارند و باید در انتخاب نوع گل ها هم دقت شود اما 

امسال این اقدام جای تقدیر دارد .
به گفته مریم رضایی، با توجه به تحمل 2 سال محدودیت 
کرونایی و مشکالت روانی حاصل از آن و این که در اغلب 
خانه های شهروندان قمی دیگر خبری از باغچه های گل و 
گیاه نیست این گل آرایی ها و فضای سبز می تواند در روحیه 

مردم تأثیر گذار باشد.
وی عنوان می کند: اما مشــکل این جا اســت که برخی 
شهروندان قمی اقدام به کندن این گل ها می کنند! کاش 

فرهنگ شــهروندی هم افزایش می یافت و مردم درک 
می کردنــد که این گل ها برای افزایش نشــاط و زیبایی 
شهر آنها کاشته شده و برای آن اعتبارات سنگینی هزینه 

شده است.

گل ها و نقش آنها در ارتقای تاب آوری و افزایش 
نشاط در زندگی

برای بررســی نقش گل ها و فضای سبز شهری در زندگی 
شهروندان به ســمت یک روانپزشک رفته و با وی در این 

باره گفت وگو می کنم.
وی معتقد اســت گیاه زنده اســت و به دلیــل زنده بودن، 
احساس حیات در انسان را تقویت و به هنگام تنهایی وجود 
گیاهان به زندگی رنگ می بخشــد و احســاس آرامش در 
فرد ایجاد می کند. هم چنین همانند انســان نیاز به توجه، 
رسیدگی و مراقبت دارد و به توجه اطرافیان و حتی موسیقی 

عکس العمل نشان می دهد و بهتر رشد می کند.
معصومــه موحدی نیا در ادامه می افزایــد: وجود رنگ های 
زیبایی که برخی گل ها دارند در محیط پیرامون ما به ویژه 
در بوستان ها و محل زندگی و هم چنین سطح شهر باعث 
می شود آستانه تحمل و تاب آوری شــهروندان را افزایش 
دهد حال با توجه به مشــکالت اقتصادی و بحران کرونا 

چشم انداز

طی ســال های اخیر مدیریت شهری قم در زمینه کارکردهای فضای سبز عملکرد مطلوبی داشته و اخیرا با گل آرایی سیما و منظر 
کالنشهر کویری قم،نشاط و شادابی اجتماعی را به شهروندان قمی بخشیده است.
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این نوع گل آرایی ها باعث نشاط اجتماعی و مشکالت روانی 
را کاهش می دهد.

گل هایی که کارکردهای مختلفی را در شهرها به 
دنبال دارند

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قم در 
ارتباط با مهم ترین فلســفه گل آرایی و توسعه فضای سبز 
شــهری در کالنشهرها به ویژه قم می گوید: فضای سبز و 
گل آرایی شهری کارکردهای مختلفی به همراه دارد حال از 
زیبایی سیما و منظر شهری گرفته تا کارکردهای اکولوژیک 
را می توان نام بــرد به لحاظ اکولوژیک باعث پایدار ماندن 
اکوسیســتم شهری می شــود به ویژه این که آلودگی های 

شهری را در زندگی شهر نشینی کاهش می دهد.
پیام جوادیان می افزاید: فضای ســبز و کاشت انواع گل ها 
می تواند چالش های زیست محیطی را کنترل کند و باعث 
می شود به اکوسیستم پایداری برسیم که قابل زندگی برای 
انسان است و تاثیر بســیاری در زندگی شهری و صنعتی 
امــروزی ما دارد و هم چنین کارکــرد روانی نیز به همراه 
داشته در حوزه اقتصاد و ســالمت روان هم می توان تاثیر 

مثبت آن را یافت.
به گفته این مسئول، عالوه بر همه این کارکردها گل آرایی 
شهری می تواند بر زیبایی سیما و منظر شهری تأثیر مثبتی 
داشــته باشــد با طراحی های قابل قبــول و بهره گیری از 
گونه های مناسب گیاهی و گل های فصلی و دائمی بیشترین 

تأثیر را بر زیبایی سیما و منظر شهری می توان یافت.
جوادیــان بیان می کند: بهره گیری مطلــوب از گل آرایی و 
استفاده از گل های دائمی و فصلی نقش مهمی در سالمت 
اجتماعی شهروندان خواهد داشت هرچند گل های فصلی 
عمر کوتاهی داشــته و برای تعویــض آن باید هزینه های 

سنگینی را در زمینه حفظ و نگهداری آنها صرف کرد.

گل هایی که حتی در ماندگاری گردشگران نقش 
آفرین هستند

مدیرعامل ســازمان پارک ها و فضای ســبز شهرداری قم 
در ادامه با اشــاره به تاثیر گل آرایی های فضای شهری بر 
جذب گردشــگران می گوید: در کالنشــهری مانند قم که 

در طول ســال به واســطه وجود بارگاه حضرت معصومه 
)سالم اهلل علیه( و هم چنین مسجد مقدس جمکران پذیرای 
گردشــگران داخلی و خارجی اســت وجود فضاهای سبز 
شــهری و گل آرایی های زیبا می تواند جدای از این که بر 
نشاط اجتماعی و سالمت روان شهروندان قمی تاثیر مثبتی 
داشته باشد بر ماندگاری و جذب بیشتر گردشگران و زائران 

شهر قم نیز تاثیر داشته باشد.
جوادیان می افزاید: کارکردهای فضای ســبز و گل آرایی ها 
در ســیما و منظر شــهری زیبایی را به ارمغان آورده و بر 
اقتصاد شهر نیز می تواند مؤثر باشد شاید این تاثیر در بلند 
مدت نمایان شــود اما می تواند بر جذب بیشتر توریسم در 
کالنشــهری مانند قم که مقصد گردشگری کشور است 

مؤثر باشد.
وی عنوان می کند: ناگفته نماند که شــهر قم یک شهری 
با اقلیم گرم و خشک است و دارای منابع محدود در زمینه 
انواع گیاهان است لذا این فضاها برای شهر قم که در کویر 
مرکــزی ایران قرار گرفته تاثیر مثبتی به همراه دارد هزینه 
حفظ و نگهداری فضاهای سبز و گل ها همیشه هزینه های 

سنگینی را به همراه داشته است.

هزینه های سنگین حفظ و نگهداری گل آرایی و 
فضای سبز شهری

مدیر عامل ســازمان پارک ها و فضای ســبز شهرداری 
قــم در ادامه گفت وگوی خود بــه هزینه باالی حفظ و 
نگهداری از فضای ســبز و انواع گل ها اشــاره و اظهار 
می کنــد: با توجه به این کــه هزینه حفظ و نگهداری از 
گل های فصلی همیشــه برای کالنشهرها به ویژه شهر 
قم پر هزینه بوده است باید به گونه ای اقدام کنیم که در 
حالت تعادل عالوه بر بهره گیری اقتصادی مدیریت بهره 

وری را مد نظر داشته باشیم.
جوادیــان می افزاید: باید طــوری برنامه ریزی کنیم که با 
حداقل هزینه ها و انتخــاب بهترین روش ها برای افزایش 
زیبایی ســیما و منظر شهری با بهره گیری از دانش به روز 
دنیا و کاشتن گل های پوششی و انتخاب گونه های خاص 
کاشــت گل ها را هم اولویت بندی کنیم و بیشتر به سمت 
کاشت گل هایی که عمر بیشتری دارند، هدف گذاری نماییم.

چشم انداز
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بام ســبز یا روف گاردن درست همانند اســمش یک پوشش گیاهی است که روی سقف خانه کشیده می شود. این پوشش زیبا می تواند در انواع مختلف بر روی سقف و یا تراس 
خانه اجرا شود که عالوه بر زیبایی فواید زیادی برای ما به همراه دارد. نحوه اجرای بام سبز متفاوت است و هر شرکت جزییات اجرایی مختص به خود را دارد که به همین ترتیب 
هزینه اجرای بام سبز )روف گاردن( ممکن است متفاوت باشد. در این مقاله در ابتدا به معرفی کلی جزییات اجرایی بام سبز، نحوه و آموزش اجرا و در آخر به بررسی کلی هزینه 

اجرای روف گاردن می پردازیم:

آمــوزش

با اجزای بام سبز آشنا شویم
اجزای اصلی بام سبز را به طور کلی می توان به ۵ دسته زیر تقسیم بندی 

کرد:
۱. الیه پوشش گیاهی

۲. محیط کشت
۳. الیه زهکش

4. الیه محافظت
۵. ساختار سقف

1. الیه پوشش گیاهی
برای استفاده از گیاهان در بام سبز اگرچه می توان از هر گیاهی استفاده 
کرد اما باید شــرایط خشک و خشن پشــت بام را هم در نظر گرفت و 
گیاهانی را انتخاب کرد که بتوانند در عمق کم و شرایط کم آبی و هوای 
سرد و گرم مقاوم باشند. در مجموع انتخاب گیاهان مناسب بام به طرح 

نهایی توسط طراح، شرایط اقلیمی، طراحی سازه و... بستگی دارد.

2. محیط کشت
به محیطی که گیاه در آن شــروع به رشــد می کند و به واسطه الزامات 
سازه ای باید وزن کمی داشته باشد، محیط کشت می گویند. این محیط با 
خاک معمولی متفاوت است و باید تا حد امکان سبک بوده و وزنش حدود 

۹۰۰ کیلو در هر متر مکعب در حالت مرطوب باشد. 

3. الیه زهکش
این الیه بین محیط کاشت و الیه محافظت قرار می گیرد تا آب بتواند از 
هر جای بام ســبز به سیستم زهکش ساختمان وصل شود. توجه داشته 
باشــید که همیشه مقداری آب اضافی در این الیه وجود دارد که باید به 

روش های زیر تخلیه شود:
به وسیله خود بام   .۱

۲.  ناودانی های مربوط به شیروانی ها
۳.  آبراه و کانال آب

 

نحوه
اجرای
بام سبـز
)روف گاردن(

مهندس محمد باقر قربانی
مسئول آموزش سازمان
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آمــوزش

انتخاب الیه زهکش مناســب، بر اساس بیشینه جریان آبی که از طریق 
اطالعات بارش به دســت می آید، انجام می گیــرد و از آنجایی که الیه 
زهکش، محیط کاشت گیاه را پشــتیبانی می کند، مقاومت فشاری آن 
باید مناســب باشد. برخی از سیستم ها به سادگی الیه ای قطور از خاک 
انبساط یافته را به کار می برند. اما اکثر شرکت های بام سبز از یک حصیر 
زهکش پالســتیکی موجدار با الگوی سازه ای استفاده می کنند. حداقل 
ضخامت الیه زهکش، مشابه کارتن تخم مرغ یا ۲۰ میلی متر می باشد، 
امــا حصیرهای ضخیم تر می توانند یک الیه عایق اضافی را تأمین کنند. 
الیه زهکش می تواند مجموعه ی پیچیده ای از الیه های دیگر به شــرح 

زیر باشد:
1. الیه صافی: فیلتری در بین محیط کشت و الیه زهکش است که 
رطوبت را از ریشه ها دور کرده و مانع از گندیدگی ریشه ها می شود. 

این الیه همچنین به عنوان محافظ ریشه ها نیز عمل می کند.
2. الیه مانع ریشه ها: این الیه از نفوذ ریشه ها و آسیب زدن آنها 
به عایق کاری و غشــاء سقف جلوگیری می کند. این الیه معموالً از 
یک پوســته پلی اتیلن تشکیل شده و بیشتر در پروژه های عمومی 
که ترافیک عبوری و بار ســقف زیاد است و جاهایی که گیاهانی با 
ریشه های عمیق و ریشه های تهاجمی کاشته شده استفاده می شود.

4. الیه محافظت
ایــن الیه بام را از نشــتی، چکــه کردن و نفــوذ آب محافظت می  کند. 
این صفحه می تواند باریکه ای از بتن ســبک، عایق محکم، ورقه ضخیم 
پالستیکی، ورق مسی یا ترکیبی از اینها باشد و انتخاب آن به ویژگی های 
طراحی و کاربرد بام سبز بستگی دارد. همه سیستم های بام سبز به الیه 
محافظ احتیاجی ندارند و ممکن اســت از الیه مانع ریشــه به جای آن 

استفاده شود.

جزییات اجرایی بام سبز
طراحی روف گاردن در ۳ فاز مختلف انجام می پذیرد:

فاز 1: نقشــه برداری- بررســی استحکام و تقســیم بار- بررسی نیازها- 
ایده پردازی- طراحی و امکان سنجی

فاز 2: آماده سازی- برق کشــی- لوله کشی- نصب سیستم های کنترل 
مراقبت- زهکشی- نصب سیستم روف گاردن 8 الیه

فاز 3: بخش نهایی و فینیشینگ
در فاز ۱ ابتدا نیازها و امکاناتی که کارفرما می خواهد، با توجه به نوع   •
سازه مورد بررســی قرار می گیرد سپس به فاز طراحی و نمونه سه 

بعدی می انجامد.
فاز ۲ یکی از اصلی ترین بخش هاســت و نوع متریال و کف پوش ها   •
در این بخش تعیین می شــود. اســتفاده نامناسب و کم کیفیت از 
متریال ها می تواند صدمات جبران ناپذیری به ساختمان وارد نماید.

در فاز ۳ توجه فراوانی به جزئیات می شود و کار فینیشینگ صورت   •
می پذیرد.
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