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حــوادث می توانــد بــا توجــه بــه گســتردگی 
بناهــا،  تخریــب  موجــب  آنهــا،  شــدت  و 
ــی  ــی خانمان ــت ب زیرســاخت های شــهر و در نهای
ــهروندان  ــادی از ش ــداد زی ــی تع ــیب دیدگ و آس
گــردد. لــذا در صــورت وقــوع حادثــه ای از جملــه 
شــهروندان  اضطــراری  اســکان  زلزلــه  وقــوع 
ــر  ــای اخی ــه زلزله ه ــرورت دارد. تجرب ــیار ض بس
ــر  ــی ب ــه خوب ــور، ب ــف کش ــتان مختل در شهرس
اهمیــت و ضــرورت بحــث اســکان موقــت تاکیــد 
ــزء  ــزرگ ج ــران ب ــه  ته ــوص اینک ــه خص دارد. ب
ــت توســعه  ــر اهمی ــز اســت،  ب ــه خی مناطــق زلزل
ــا اســاس اســتانداردهای  ــق ب ــارک بحــران مطاب پ
ــی  ــرایط بحران ــن ش ــد. همچنی ــا می افزای روز دنی
ــه  ــردد ک ــب می گ ــه موج ــوع حادث ــان وق در زم
مــردم در ایــن شــهر پــس از وقــوع زلزله هــا 
بــا مشــکالت عدیــده ای مواجــه شــوند. لــذا 
کنــار  در  کــرد  ســعی  اسالمشــهر  شــهرداری 

ــکان  ــرای اس ــا ب ــایر فضاه ــا و س ــز پارک ه تجهی
اضطــراری شــهروندان، پــروژه پــارک بحــران 
بــرای اســکان اضطــراری بلنــد مــدت را بــه 
ــره  ــه به ــه مرحل ــار ب ــی 12 هکت ــاحت تقریب مس

ــاند.  ــرداری برس ب
پــارک بحــران ضمــن اینکــه در شــرایط عــادی و 
قبــل از وقــوع بحــران بــه عنــوان پــارک تفریحــی 
مــورد اســتفاده شــهروندان قــرار خواهــد گرفــت، 
در زمــان وقــوع بحــران بــا توجــه بــه امکانــات و 
ــدگان  ــه دی ــرای اســکان حادث ــود ب ــرایط موج ش

نیــز پیــش بینــی شــده اســت.
شــهرداری اسالمشــهر بــا دیــدگاه و بینــش باالی 
ــران،  ــت بح ــر مدیری ــوص در ام ــه خص ــود ب خ
روســتای  در  واقــع  را  بحــران  پــارک  محــل 
چیچکلــو بــرای ایــن مهــم تعییــن کــرده و پــس 
از آن مدیریــت بحــران شــهرداري اسالمشــهر بــا 
وابســته  ســازمان هاي  و  معاونت هــا  همــکاري 
اقــدام بــه تکمیــل ایــن پــروژه مهــم کــرده 

ــت. اس
ــر در نظــر  ــارک بحــران عــالوه ب ــی پ در مکان یاب
گرفتــن ایجــاد یــک فضــای تفریحــی بــرای 
در  تســریع  امــکان  شــاخص های  شــهروندان، 
ــی و  ــر بنای ــات زی ــود امکان ــرداری، وج ــره ب به
ــرای اســکان مــد  وجــود فضــای قابــل اســتفاده ب
ــل  ــن عوام ــع ای ــه اســت. در واق ــرار گرفت نظــر ق
ــت بنــدی ایجــاد  ــرای انتخــاب و اولوی ــاری ب معی

ــتند. ــراری هس ــکان اضط ــن اس اماک

ــرای  ــط مناســب ب ــاختن بســتر و محی ــم س فراه
تامیــن ســرپناه در شــرایط اضطــراری، نحــوه 
تامیــن امکانــات زیربنایــی نظیــر تامیــن آب، 
فاضــالب،  دفــع  و  مخابراتــی  امکانــات  بــرق، 
درمانــی  و  بهداشــتی  امکانــات  تامیــن  نحــوه 
ــداد پزشــکی(، اختصــاص  ــتی و ام ــز بهداش )مرک
ملزومــات  و  غذایــی  مــواد  بــرای  انبارهایــی 
امــداد، اختصــاص فضــای الزم بــرای احــداث 
ــای الزم  ــاص فض ــتی، اختص ــرویس های بهداش س
ــی سرپرســت،  ــان ب ــودکان و زن ــکان ک ــرای اس ب
ــن  ــت اماک ــرای مدیری ــای الزم ب ــاص فض اختص
اســتقرار، طراحــی نحــوه جمــع آوری و دفــع 
ــر مخاطــرات  ــت در براب ــن امنی پســماندها و تامی
حیاتــی، مهــم تریــن اهدافــی بودنــد کــه در 
طراحــی اماکــن اســکان اضطــراری بــرای فراهــم 
کــردن حداقــل اســتانداردها و شــرایط الزم بــرای 
ــده در نظــر  ــراد آســیب دی اســتقرار و زندگــی اف

ــت.  ــده اس ــه ش گرفت
زمین هــای  مجموعــه  احــداث  و  پیش بینــی 
ورزشــی )زمیــن فوتبــال، زمیــن والیبــال، زمیــن 
ــرد، ســکوهای  ــرود بالگ ــد ف ــودکان(، بان ــازی ک ب
و  بهداشــتی  ســرویس های  چــادر،  اســکان 
ــتخر  ــا و اس ــوری، آبنم ــکوهای آب خ ــام، س حم
ــل  ــواری، مح ــه س ــت دوچرخ ــره آب، پیس ذخی
ــبز و  ــای س ــانی، فض ــداد رس ــپ ام ــتقرار اکی اس
ــات  ــی از امکان ــه برخ ــنایی محوط ــتم روش سیس

ــت. ــران اس ــارک بح ــود در پ موج

تجربه زلزله های اخیر 
در شهرستان مختلف 
کشور، به خوبی بر

 اهمیت و ضرورت 
بحث اسکان موقت
 تاکید دارد

شرایط بحرانی در زمان وقوع حادثه موجب می گردد که مردم 
در این شهر پس از وقوع زلزله ها با مشکالت عدیده ای مواجه 
شوند. لذا شهرداری اسالمشهر سعی کرد در کنار تجهیز 
پارک ها و سایر فضاها برای اسکان اضطراری شهروندان، پروژه 
پارک بحران برای اسکان اضطراری بلند مدت را به مساحت 
تقریبی 12 هکتار به مرحله بهره برداری برساند.

مهندس ناصری پور، شهردار اسالمشهر:

پارک بحران  
استاندارد های الزم را دارد

خدمات 
شهرداری 

بدون فضای 
سبز هیچ 

توفیقی ندارد

هوشمند
عسگریان:

تکمیل ساختمان 
های نیمه کاره 

شهرداری با همت 
شهردار و حمایت 

شورای شهر

مهندس عبادی
معاون عمران شهرداری:
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رئیــس شــورای اســالمی شــهر اسالمشــهر بــر ضــرورت 
صیانــت از فضــای ســبز و گســترش آن در ســطح 
شــهر توســط مدیریــت شــهری تاکیــد کــرد و گفــت: 
ــی  ــه تنگاتنگ ــتانها رابط ــبز و بوس ــای س ــت فض وضعی
بــا بافــت شــهری دارنــد برایــن اســاس ضــروری اســت 
مدیریــت شــهری در راســتای توســعه فضــای ســبز در 

شــهر تــالش مضاعــف تــری داشــته باشــد.
کریــم نایبــی بــا بیــان اینکــه در طــول ســالهای اخیــر 
ــای  ــرانه فض ــا و س ــتانها و پارکه ــش بوس ــاهد افزای ش
ــن  ــا ای ــار داشــت: ب ســبز در اسالمشــهر هســتیم اظه
ــه افزایــش آلودگــی هــوا مدیریــت  ــا توجــه ب وجــود ب
شــهری بایــد بــر ایــن امــر مهــم اهتمــام ویــژه داشــته 
ــبز  ــای س ــرانه فض ــش س ــا افزای ــم ب ــا بتوانی ــد ت باش
ــا  ــهروندان مهی ــرای ش ــی را ب ــالم و مرفه ــای س فض

ــم. کنی
قطــع  از  جلوگیــری  اهمیــت  بــه  اشــاره  بــا  وی 
درختــان کهــن ســال در برخــی معابــر شــهری گفــت: 
ــظ و گســترش فضــای ســبز،  ــون حف ــه اســتناد قان ب
کاشــت، حفاظــت و آبیــاری درختــان و فضاهــای 
ســبز معابــر، میادیــن و بوســتان هــای عمومــی واقــع 
ــهرداری  ــف ش ــهرها از وظای ــدوده ش ــل مح در داخ

اســت.
رئیــس شــورای شــهر همچنیــن بــا بیــان اینکــه 
هکتــاری   12 پــارک  احــداث  عمرانــی  عملیــات 

ــت  ــام اس ــال انج ــودر ح ــران در چیچکل ــت بح مدیری
افــزود: بــا احــداث ایــن پــارک کــه بانــد فــرود 
اضطــراری هلــی کوپتــر نیــز بــرای آن در نظــر گرفتــه 
ــل  ــد قاب ــهر رش ــبز اسالمش ــای س ــرانه فض ــده، س ش

ــت. ــد داش ــی خواه توجه
وی خاطــر نشــان کــرد: توســعه کمی و کیفــی فضاهای 
ــل  ــای داخ ــداول و فضاه ــر، ج ــازی معاب ــبز، بهس س
شــرایط  کــردن  مطلوب تــر  جهــت  در  بوســتان ها 
اســتفاده بــرای شــهروندان و گســترش فضاهــای ســبز 
و افزایــش ســرانه فضــای ســبز همــواره مــورد تاکیــد 

ــوده اســت. اعضــای شــورای اســالمی شــهر ب
نایبــی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا اشــاره 
بــه خشــکی و قطــع برخــی درختــان در معابــر 
و فضــای  پارکهــا  شــهر تصریــح کــرد: ســازمان 
ــام  ــح و انج ــارت صحی ــا نظ ــد ب ــهرداری بای ــبز ش س
ــب  ــه موج ــری ک ــاک معاب ــر خ ــرر ب ــات مک آزمایش
خشــک شــدن درختــان شــده اســت تمهیــدات 
ــع  ــکی و قط ــاهد خش ــر ش ــا دیگ ــد ت الزم را بیاندیش

درختــان نباشــیم.
رئیــس شــورای شــهر اسالمشــهر  ادامــه داد: احــداث 
ــی  ــات و زیبای ــاظ امکان ــه لح ــا ب ــاماندهی پارکه و س
بصــری موجبــات غنــی ســازی اوقــات فراغــت خانــواده 
هــا را فراهــم مــی آورد، همچنیــن شــهروندان را بــرای 
حضــور در ســطح شــهر و بهــره منــدی از زیبایــی هــای 

موجــود تشــویق مــی کنــد.
وی بــا اشــاره بــه پتانســیل بــاالی شــهر اسالمشــهر در 
افزایــش ســرانه فضــای ســبز اضافــه کــرد: بــا افزایــش 
فضاهــای ســبز در ســطح اسالمشــهر، ســرانه تفریحــی 
ــیدن  ــه رس ــد ک ــدا می کن ــا پی ــز ارتق ــهروندان نی ش
ــه ســرانه اســتاندارد فضــای ســبز نیــز مــورد تاکیــد  ب
ــهری  ــت ش ــهر و مدیری ــالمی ش ــورای اس ــای ش اعض

مــی باشــد.
نایبــی در پایــان گفــت: نگهــداری از فضــای ســبز یکــی 
از اصــول اساســی در مدیریــت شــهری بــه حســاب می 
ــه  ــئوالن ب ــه مس ــر توج ــالوه ب ــال ع ــن ح ــا ای ــد ب آی

ــم. تعامــل و همــکاری شــهروندان هــم نیــاز داری

با احداث پارک بحران 
که باند فرود اضطراری 
هلی کوپتر نیز برای 
آن در نظر گرفته شده، 
سرانه فضای سبز 
اسالمشهر رشد قابل 
توجهی خواهد داشت

به اســتناد قانون حفظ و گسترش فضای سبز، کاشت
حفاظت و آبیاری درختان و فضاهای ســبز معابر، میادین و 

بوستان های عمومی واقع در داخل 
محدوده شهرها از وظایف شهرداری است

رئیس شورای اسالمی شهر اسالمشهر تاکید کرد:

 لزوم گسترش و صیانت از 
فضای سبز در اسالمشهر

بــه همــت ســازمان فضای ســبز و عوامــل عمــران فضای 
ســبز منطقــه 2  شــهرداری اسالمشــهر جــاده ســالمتی 

در پــارک محلــی محلــه مافیــن آبــاد احــداث شــد.
ــه گــزارش روابــط عمومــی شــهرداری اسالمشــهر، در  ب
پــي تاکیــد بــر تســریع در اتمام پــروژه و بهــره بــرداری از 
آن، بازدیــد میدانــی سرپرســت منطقــه دو از ایــن پــروژه 

انجــام شــد.
گفتنــی اســت احــداث ایــن جــاده ســالمتی در راســتای 
ــی  ــی و ورزش ــز تفریح ــبز و مراک ــای س ــعه فض توس

ــه اســت. صــورت گرفت

اجرای جاده سالمتی 
در پارك محلی 
محله مافین آباد

ان شــاءالّل کــه کاشــت درخــت، چــه در ایــن روز و ایــن 
ــه  ــده، و چ ــناخته ش ــکاری ش ــام درخت ــه ن ــه ب ــام ک ای
در بقیــه ی ایامــی کــه میشــود درختــکاری کــرد، بــرای 
کشــور مایــه ی برکــت و آبادانــی باشــد. واقــع قضیــه هــم 
همیــن اســت کــه گیــاه و درخــت بــرای هــر کشــوری، 
بــرای هــر مجموعــه ی انســانی ای، مایــه ی برکــت 
اســت؛ بــرای همیــن هــم در شــرع مقــدس اســالم و در 
احادیــث مــا، بــه مســئله ی درخــت و نگهــداری درخــت و 
جلوگیــری از قطــع کــردن درختــان توصیــه شــده. خــب، 
حــاال ایــن یــک توصیــه ی اســالمی اســت. امــروز همــه ی 
مــردم دنیــا هــم بــه ایــن مســئله توجــه دارنــد و شــاید 
بشــود گفــت کــه همیشــه مــردم و جوامــع بشــری بــه 

ــد. ــت میداده ان ــت اهمی ــئله ی درخ مس
منتهــا مــن گالیه ای کــه باید بکنــم از مجموع مســئولیِن 
مســئله ی درخــت و درختــکاری و جنــگل و ایــن چیزهــا، 
ایــن اســت کــه مــا اینجــا دانــه دانــه درخــت میکاریــم، 
امــا صدهــا صدهــا و هزارهــا هزارهــا درخــت در جاهائــی 
ــن  ــد قطــع شــود، بی جهــت قطــع میشــود؛ ای کــه نبای
خیلــی اشــکال بزرگــی اســت کــه وجــود دارد. عــالوه بــر 
اینکــه آبادی هــا و ســبزی های اطــراف شــهرهای بــزرگ 
ــه غصــب در اختیــار افــرادی قــرار گرفــت  ــه غلــط و ب ب
کــه میخواســتند از زمیــن ســوء اســتفاده کننــد و هنــوز 
هــم دارنــد میکننــد، و ســبزی تبدیــل شــد بــه ســیمان و 
آهــن و اینهــا - کــه ایــن یک مصیبتــی برای شهرهاســت 
- مجموعــه ی جنگلــی کشــور هــم مــورد تهدیــد جــدی 
قــرار داشــت و قــرار دارد؛ کــه بایــد جــداً از آن جلوگیــری 
شــود. ایــن، هــم وظیفــه ی دولــت اســت، هــم وظیفــه ی 
ــم  ــت، ه ــه ی شهرداری هاس ــم وظیف ــت، ه ــس اس مجل
ــه نحــوی  وظیفــه ی قــوه ی قضائیــه اســت؛ هــر کــدام ب
بایــد جلــوی پیشــرفت ایــن حرکــت غلطــی را کــه امــروز 

متأســفانه در کشــور مــا وجــود دارد، بگیرنــد.
ــن  ــم - ای ــی الزم داری ــا قوانین ــظ جنگله ــرای حف ــا ب م
قوانیــن جایــش خالــی اســت - و یــک اراده ی قــوی و عزم 
راســخی الزم داریــم بــرای جلوگیــری از تصــرف زمینهای 
اطــراف شــهرهای بــزرگ، کــه افــرادی آنهــا را میگیرنــد و 
تبدیل میکننــد به ســاختمان، به آپارتمانهــای بلندمرتبه. 
ایــن کار عــالوه بــر اینکــه مشــکالت گوناگــون بشــری و 
ــام  ــه انج ــی ک ــن کار غلط ــد، اولی ــاد میکن ــانی ایج انس
میگیــرد، ایــن اســت کــه محیــط ســبز اطــراف شــهرها 
- هــوای تنفــس شــهر - از بیــن میــرود. حــاال شــما در 
ــه  ــا دانه دان ــید و در خانه ه ــت بکش ــد زحم ــهر بروی ش
نهــال بکاریــد؛ ایــن کجــا، و ایــن کــه شــهر محــاط باشــد 
بــه مجموعــه ی ســبز، کجــا؟ اگرچــه کارهــای خوبــی هم 
انجــام گرفتــه، در اطــراف شــهرها گاهــی جنگلکاری هائی 
شــده - ایــن را هــم نبایــد منکــر شــد - لیکــن آن چیزی 
کــه ثــروت اصلی کشــور اســت، کــه مناطــق ســبز اطراف 
ــوص  ــت، و بخص ــل شهرهاس ــات داخ ــت، باغ شهرهاس
جنگلهاســت، بایــد محفــوظ بمانــد. هــم ســازمان محیط 
زیســت، هــم دســتگاه های ذی ربــط دیگــر دولتــی، هــم 
مســئولین و نماینــدگان در مجلــس، هــم مســئولین در 
قــوه ی قضائیــه، و در مــورد شــهرها و حریــم شــهرها هــم 
شــهرداری ها، در سرتاســر کشــور موظفنــد که ایــن کار را 
دنبــال کننــد. ما همیشــه ایــن مســئله را تکــرار میکنیم، 
امــا بــاز می بینیــم کــه کار درســتی انجــام نگرفــت! خــب، 
ــن کاری کــه  ــا ای ــد ت ــد ان شــاءالّل همــه همــت کنن بای
همــه هــم قبــول دارنــد کــه الزم اســت و درســت اســت، 

تحقــق پیــدا کنــد.

 از بیانات مقام معظم رهبری 
به مناسبت روز درختکاری 

دیدگاه

توسعه و شهرسازی
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مدیــر عامــل فضــای ســبز شــهرداری اسالمشــهر 
گفــت: در تمــدن اســالم بــه درخــت و فضــای ســبز و 
لــزوم حفــظ آن تاکیــد زیــادی شــده اســت و از کاشــت 
ــش  ــه ثواب ــح ک ــل صال ــک عم ــوان ی ــه عن ــت ب درخ
باقــی و جــاری اســت یــاد شــده و همــگان بــرای ایــن 

ــده اند. ــفارش ش ــر س ام
ــه اقداماتــی کــه الزم  ــا اشــاره ب مهنــدس عســگریان ب
اســت بــرای حــل آلودگــی هــوا رخ دهــد گفــت : بایــد 
اتفاقــات مهمــی در حــوزه صنعــت و تکنولــوژی ، 
حمــل و نقــل عمومــی، توســعه فضــای ســبز، فرهنــگ 
ــواد ســوختی رخ بدهــد. اســتفاده از آن و در حــوزه م

بــه گــزارش توســعه و شهرســازی، مهنــدس عســگریان 
بــا بیــان اینکــه در فرهنــگ اســالمی، ســنت ایرانــی و 
ــکاری  ــر درخــت و درخت ــد ب مقــررات کشــورمان تاکی
ــا در  ــن کار م ــم تری ــرد: مه ــار ک ــت، اظه ــده اس ش
ــان  ــی می ــدی منطق ــه پیون ــت ک ــن اس ــهرداری ای ش
مــردم و منابــع طبیعــی و فضــای ســبز ایجــاد کنیــم.
مدیــر عامــل فضــای ســبز در ادامــه افــزود: اگــر ایــن 
ــد میــان مــردم و منابــع طبیعــی وجــود نداشــته  پیون
ــع  ــداری مناب ــظ و نگه ــد در حف ــردم نتوانن ــد و م باش
طبیعــی و فضــای ســبز همــگام بــا شــهرداری باشــند، 
ــی نتیجــه خواهــد  تمــام تــالش مــا در ایــن زمینــه ب

مانــد.
وی افــزود: هــدف از توســعه خدمــات و توســعه فضــای 
ســبز ایــن اســت کــه شــهروندان در ســایه پیشــرفت، 
درک درســتی از منابــع طبیعــی و محیــط زیســت 
ســالم داشــته باشــند تــا هیــچ گاه ایــن نعمــت بــزرگ 

ــد. ــوش نکنن را فرام
ــای  ــا و فض ــعه پارک ه ــه توس ــاره ب ــا اش ــگریان ب عس
ســبز آن هــم بــا شــرایط نامســاعد مالــی اظهــار کــرد: 
خدمــات شــهرداری بــدون توســعه فضــای ســبز هیــچ 
توفیقــی نــدارد زیــرا کــه پارک هــا، بوســتان ها و 

ــش را  ــن آرام ــش تری ــه بی ــای ســبز هســتند ک فضاه
ــد. ــاء می کنن ــهروندان الق ــه ش ب

ــه اقداماتــی کــه الزم اســت  ــا اشــاره ب ایــن مســئول ب
بــرای حــل آلودگــی هــوا رخ دهــد گفــت: بایــد 
اتفاقــات مهمــی در حــوزه صنعــت و تکنولــوژی، 
حمــل و نقــل عمومــی، توســعه فضــای ســبز، فرهنــگ 
ــواد ســوختی رخ بدهــد،  اســتفاده از آن و در حــوزه م
ــن کار  ــرای ای ــزار ب ــن اب ــر بهتری ــال حاض ــی در ح ول
توســعه و گســترش فضــای ســبز و ایجــاد بســتر های 

ــت . ــت اس ــال و درخ ــت نه ــرای کاش ــب ب متاس
وی افــزود: در واقــع همــه ی دســتگاه ها بایــد بــا 
مشــارکتی موثــر بــه موضــوع فضــای ســبز ورود پیــدا 
ــن رابطــه  ــد و همــکاری و مســاعدت الزم را در ای کنن
ــردم  ــه م ــد ضمــن اینک ــه عمــل آورن ــا شــهرداری ب ب
نیــز بایــد در ایــن راســتا مشــارکت خوبــی را از خــود 

ــد. ــان دهن نش
ــد:  ــان ش ــر نش ــان خاط ــگریان در پای ــدس عس مهن
ــارک بحــران یکــی از پروژه هایــی اســت کــه ضمــن  پ
ــا  ــی ب ــبز، فضای ــای س ــترش فض ــدف گس ــتن ه داش
ــا در شــرایط  ــات بالقــوه در نظــر گرفتــه شــده ت امکان

ــرد. ــتفاده ک ــوان اس ــی بت بحران

پارک بحران یکی از 
پروژه هایی است که ضمن 
داشتن هدف گسترش
 فضای سبز، فضایی با 
امکانات بالقوه در نظر
 گرفته شده تا در شرایط 
بحرانی بتوان استفاده کرد.

هدف از توســعه خدمات و توسعه فضای سبز این است که شهروندان در سایه 
پیشــرفت، درک درستی از منابع طبیعی و محیط زیست سالم داشته باشند تا 
هیچ گاه این نعمت بزرگ را فراموش نکنند.

مدیر عامل سازمان فضای سبز گفت:

 خدمات شهرداری بدون فضای سبز 
هیچ توفیقی ندارد

از  آگاهــی  مســتلزم  پدیــده ای  هــر  پیش بینــی 
مبانــی فکــری و نظــری دانشــی اســت کــه بررســی 
ــروزه  ــت. ام ــده دار اس ــده را عه ــاره ی آن پدی درب
ــف  ــای مختل ــی در حوزه ه ــوالت عظیم ــاهد تح ش
علــوم اجتماعــی، مدیریــت، علــوم اداری، سیاســی، 
ــاخه ای از  ــچ ش ــتیم و هی ــره هس ــادی و غی اقتص
ــن تحــوالت شــگرف مســتثنی  ــش بشــری از ای دان
نبــوده اســت و بســیاری نیــز کــم و بیــش در 
از  کــه  شــده اند  حــادث  یکدیگــر  بــا  ارتبــاط 
مشــارکت های  بحــث  بــه  می تــوان  جملــه  آن 

ــرد. ــاره ک ــهری اش ــت ش ــی در مدیری مردم
ضــرورت شــناخت از مقولــه مشــارکت بــدان جهــت 
از مبانــی  اوالً یکــی  دارای اهمیــت اســت کــه 
ــروز  ــای ام ــی در دنی ــی دموکراس ــی و اصول اساس
ــگ  ــه ســاز فرهن ــاً شــهرداری ها، زمین اســت و ثانی
ــه  ــای جامع ــه آرمان ه ــیدن ب ــرای رس ــارکت ب مش
دموکراتیــک بــر اســاس )ادبیــات امــروز( هســتند. 
بــدون شــک هــر چقــدر زیرســاخت های مشــارکت 
ابعــاد گوناگــون بیشــتر مــورد کالبدشــکافی  از 
راســتای  در  شــرایط،  پیش بینــی  گیــرد،  قــرار 
ــر مؤلفــه ی مشــارکت دقیــق  ــب ب ارزش هــای مترت

ــود. ــدا می ش ــر هوی ت
ــق  ــهروندان از طری ــش ش ــای نق ــک ایف ــدون ش ب
و  گیــری  تصمیــم  پیشــنهاد،  ارائــه  اظهارنظــر، 
قبــول مســئولیت در زمینه هــای کاری مربوطــه 
ــن  ــم تری ــه مه ــت ک ــی اس ــرایط خاص ــد ش نیازمن

ــت؛ ــکار اس ــرای این ــهروندان ب ــی ش ــا آمادگ آنه
اســفند   15 روز  کشــورمان  رســمي  تقویــم  در 
مــاه مصــادف بــا روز درخــت کاري  اســت کــه 
ــک  ــي در ی ــاد و همدل ــا اتح ــئولین ب ــردم و مس م
ــال در  ــت نه ــه کاش ــبت ب ــندانه نس ــدام  خداپس اق
ــدام  ــهر اق ــطح ش ــر س ــتان ها  و معاب ــا، بوس پارک ه
مي کننــد. حــال ایــن ســوال در اذهــان ایجــاد 
ــا فضــاي ســبز شــهرها و کشــورها  مي شــود کــه آی
فقــط از طریــق کاشــت نهــال و ایجــاد فضــاي 
ــداري  ــظ و نگه ــد یــا حف ــي یاب ــعه م ــبز توس س
ــن  ــري در ای ــر مهمت ــده ام ــاد ش ــاي ایج از فضاه
زمینــه اســت. از ایــن رو چنــد ســطري بــه موضــوع 
ــعه و  ــوزه توس ــي در ح ــارکت هاي مردم ــش مش نق
ــم. ــاره می کنی ــهري اش ــبز ش ــاي س ــداري فض نگه

ــارکت  ــور از مش ــد منظ ــاره ش ــه اش ــه ک همان گون
ــوری  ــه در ام ــه ی داوطلبان ــان مداخل ــی هم مردم
ــت.  ــده اس ــاط داده ش ــردم ارتب ــه م ــه ب ــت ک اس
آن  انجــام  بــرای  را  مــردم  دیگــر  عبــارت  بــه 
بــر  ترقیــب می کننــد.  و  تشــویق کــرده  امــور 
ــه  ــردم چگون ــه م ــت ک ــیده نیس ــی پوش ــچ کس هی
ســبز  فضــای  حفــظ  و  افزایــش  در  می تواننــد 
خصــوص  بــه  باشــند.  داشــته  نقــش  شــهری 
احــداث  و  شــده  تاســیس  فضاهــای  حفــظ  در 
ــب  ــم تخری ــل مه ــی از عوام ــه یک ــرا ک ــده. چ ش
ــه  ــی هســتند ک ــا مردم فضــای ســبز شــهری همان
ــر و کار  ــا س ــا آنه ــر مســتقیم ب ــا غی مســتقیما و ی

ــد.                                                                                دارن

نقش مشارکتهای مردمی 
در فضای سبز شهری

یاداشت سر دبیر

حسین میالنی
کارشناس مدیریت شهری

ــهر؛  ــهرداري اسالمش ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــای  ــای کارگروهه ــور روس ــا حض ــترکي ب ــه مش جلس
تخصصــی چهارگانــه، معاونیــن خدمات شــهری مناطق، 
ــده اداره  ــات شــهری و نماین ــت خدم سرپرســت مدیری
ــت  ــه ریاس ــتغالت ب ــالک و مس ــن، ام ــی، قوانی حقوق
جعفــری سرپرســت ســتاد حــوادث غیــر مترقبــه 
ــر برگزارشــد. )بحــران( در ســالن جلســات ســتاد الغدی
گفتنــی اســت ایــن نشســت بــه منظــور آگاهــی بخشــی 
بیشــتر مســئولین ذیصالح از مجموعه قوانین،مقــررات و 
دســتورالعملهای مرتبــط بــا ایمنــی ســاختمانها و تبیین 
وظایــف و مســئولیتهای بخــش هــای مختلــف مدیریــت 
ــت  ــتاد مدیری ــه س ــد 9 صورتجلس ــرو بن ــهری و پی ش

بحــران شــهر اسالمشــهر برگزارشــد.

 برگزاری جلسه مشترك در ستاد مدیریت بحران شهر اسالمشهر 

توسعه و شهرسازی
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پیش بینی مجموعه زمین 
های ورزشی )زمین فوتبال، 
والیبال، زمین بازی کودکان(، 
باند فرود بالگرد، سکوهای 
اسکان چادر، سرویس های 
بهداشتی و حمام، سکوهای 
آبخوری، آبنما و استخر 
ذخیره آب، پیست دوچرخه 
سواری، محل استقرار اکیپ 
امداد رسانی، فضای سبز و 
سیستم روشنایی محوطه

پارك بحران

جمع آوری و حمل چمن 
قدیمی و خاک زمین فوتبال 
با عمق متوسط 1/5/ متر 
)حجم تقریبی 10/000 
متر مکعب( 
و اجرای سیستم 
زهکش زمین 

احیاء چمن ورزشگاه
 امام خمینی)ره( 

پروژه احداث فاز اول 
پارک فضای سبز حفاظتی 
کمربند شمالی حد فاصل 
بلوار بسیج تا انتهای شهرک 
الله با مساحت 7000 متر 
مربع با کاشت انواع گل، 
درخت، درختچه و چمن 

فضای سبز حفاظتی 
کمربند شمالی 

عملیات الیروبی قنات 
شیرودی حد فاصل ابتدای 
خیابان ابوذر )واقع در خیابان 
کاشانی( الی انتهای خیابان 
شهید شیرودی واقع در بر 
کمربندی اسالمشهر با طول 
تقریبی 3000 متر 

الیروبی قنات 
شیرودی 

عملیات احداث پارک 
شهرک صنعتی چهاردانگه 
مساحت 2500 متر مربع 
تهیه و پخش مخلوط در 
معابر پارک 
اجرای کفپوش معابر پارک 
با سنگ فرش 
کشت فضای سبز   

پارك شهرك صنعتی 
چهاردانگه 

تهیه خاک نباتی و سایر 
اقالم مورد نیاز از جمله : بذر 
چمن، کود حیوانی، انواع گل 
و درخت و درختچه و اجرای 
فضای سبز پارک 

فضای سبز بوستان 
روستای بهرام آباد

احداث پارک محله ای  شهرک 
گلها با مساحت 1000 متر مربع
تهیه و توزیع مصالح مورد نیاز 
زیر سازی ر  
تهیه و توزیع خاک نباتی مورد 
نیاز در باغچه های
آغاز عملیات جدول گذاری و 
خشکه چینی معابر  

پارك محله ای 
شهرك گلها 

احداث شهربازی کودکان 
در پارک های ترنم  و سالور  
هرکدام با مساحت 1500 
متر مربع )با مشارکت بخش 
خصوصی(

شهربازی کودکان 
در پارك  ها

توسعه و شهرسازی

سازمان فضای سبز شهرداری اسالمشهرروایت خدمت 
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حفظ و نگهداری فضای سبز 
مناطق شش گانه ازجمله :
آبیاری فضای سبز ، نظافت 
پارکها ، حمل زباله ، اصالح 

چمن ، هرس درختان و سایر 
اقالم گیاهی ، آرایش فرم 
سوزنی برگان ، سم پاشی 

درختان معابر و پارک ، رنگ 
آمیزی مبلمان پارکها ، حفظ و 

حراست از اموال واقع در پارکها 

حفظ و نگهداریفضای 
سبز مناطق 6 گانه

ترمیم و لکه گیری چمن 
در تعدای از پارک ها و 

فضای سبز ازجمله : توحید، 
الله واوان، لچکی کاشانی، 

بلوار بسیج روبروی قائمیه، 
ورزشگاه نسیم، میدان 

باغ فیض، میدان قائمیه، 
دارالقرآن، ورودی شهرک 

الله ، منطقه 4 ، بلوار آیت ا... 
سعیدی ، میدان باغ نرده 

ترمیم و لکه گیری 
فضاهای سبز 

تولید نهال انواع 
درخت و درختچه 

و انواع گل های 
پایا و فصلی در مرکز 

تولیدات گیاهی 
سازمان پارکها  

تولید نهال درخت و 
درختچه و گل پایا 

کاشت انواع اقالم گیاهی
 از گونه های مختلف 

درختی، درختچه ها و 
گلهای پایا و فصلی 

در پارکها و فضای سبز 

کاشت انواع 
اقالم گیاهی 

اجرای پروژه لوله گذاری 
شبکه انتقال آب از جایگاه 
شهید شیرودی به شهرک 
واوان به طول 8000 متر با 
استفاده از لوله های فشار 

قوی 160 و 110 

پروژه لوله گذاری 
شبکه انتقال آب 

پروژه نصب مخزن پلی اتیلن 
در پارک خلیج فارس شمالی 

گودبرداری جهت دفن 
مخزن پلی اتیلن 

65 هزار لیتری 
حمل و نصب مخزن 

احداث اتاقک موتورخانه 
نصب پمپ و راه اندازی 

سیستم 

نصب مخزن پلی اتیلن 
در پارك خلیج فارس 

آغاز عملیات احداث 
ساختمان چند منظوره ) 
باشگاه ورزشی و ...( در 

پارک 22 بهمن با مشارکت 
بخش خصوصی با زیر بنای 
تقریبی 1500 متر مربع)در 

شرف انجام است(

ساختمان چند منظوره 
در پارك 22 بهمن

احداث زمین بازی
 اسکیت در پارک 

شهید مصطفی خمینی
 با مساحت 900 متر مربع 

)با مشارکت بخش 
خصوصی( 

زمین اسکیت در پارك 
شهید مصطفی خمینی 

توسعه و شهرسازی

سازمان فضای سبز شهرداری اسالمشهرروایت خدمت 



شماره 28 / نیمه اول اسفند ماه 1395/ نشریه داخلی شهرداری اسالمشهر/ دو هفته نامه خبری تحلیلی توسعه و شهر سازی6

پرتال شهرداری اسالمشهر: www.eslamshahr.ir سامانه پیام کوتاه شهرداری اسالمشهر: 30007018 توسعه و شهرسازی

ــا توســعه و شهرســازی  مهنــدس عبــادی در گفتگــو ب
بیــان کــرد: از ســال 94 کــه مســئولیت معاونــت 
عمــران را بــه عهــده بنــده گذاشــتند تمــام پرِوژه هــای 
ــه ســرانجام برســانیم.  پیش بینــی شــده را توانســتیم ب
ــل  ــروژه  قب ــن پ ــه چندی ــه این ک ــه ب ــا توج ــه ب البت
ــورت  ــه ص ــده ب ــهر و بن ــهردار اسالمش ــور ش از حض
حاضــر  حــال  در  بودنــد،  شــده  رهــا  کاره  نیمــه 
بخــش عمــده ای از آنهــا یــا در حــال انجــام اســت یــا 

شــده اند. بهره بــرداری 
معــاون عمرانــی شــهرداری اسالمشــهر بــا بیــان 
نیمــه کاره  پروژه هــای شــهرداری  برخــی  این کــه 
مانــده بودنــد، در ادامــه افــزود: پــروژه ســاختمان اداری 
ــش  ــاختمان آت ــه 2 و س ــهرداری منطق ــماره 2 ش ش
ــد  ــی بودن ــه پروژه های ــش از جمل ــه ش ــانی منطق نش
ــاز  ــد و نی ــده بودن ــه کاره مان ــال نیم ــن س ــه چندی ک

ــند. ــام برس ــه اتم ــه ب ــود ک ب
ــد  ــهرداری بای ــای ش ــه در پروژه ه ــراز این ک ــا اب وی ب

تمــام مــوارد فنــی مدنظــر گرفتــه شــود، خاطــر نشــان 
شــد: متاســفانه ایــن پروژه هــا نــه تنهــا این کــه 
نیمــه کاره بودنــد بلکــه در برخــی مــوارد اصــول فنــی 

ــود. مهندســی نیــز مــورد اشــکال ب
مهنــدس عبــادی بــا خاطــر نشــان شــدن هدف تســریع 
ــد  ــا تاکی ــرد: ب ــح ک ــهرداری تصری ــای ش در پروژه ه
ــا  ــهر  و ب ــورای ش ــت ش ــهر و حمای ــهردار اسالمش ش
وجــود مشــکالت فــراوان مالــی، بــا یــک برنامــه ریــزی 
ــروژه  ــن دو پ ــل ای ــه تکمی ــدام ب ــق اق ــم و دقی منظ

ــد. ــد ش ــرداری خواه ــره ب ــه زودی به ــم و ب کردی
ایــن مســئول افــزود: ســاختمان شــماره 2  شــهرداری 
ــار  ــان اعتب ــون توم ــا 70 میلی ــه 2 اسالمشــهر ب منطق
ــع بنــا  ــا حــدود 2 هــزار متــر مرب در چهــار طبقــه و ب
احــداث گردیــد کــه بــا یــک بنــای زیبــا و مشــخصات 
فنــی مناســب تکمیــل و مــورد بهــره بــرداری خواهــد 

گرفــت.
ــان  ــهرخاطر نش ــهرداری اسالمش ــی ش ــاون عمران مع

ــز  ــش نی ــه ش ــانی منطق ــش نش ــاختمان آت ــد: س ش
ــد ســاختمان اداری شــهرداری منطقــه2  دارای  همانن
ــه  ــورت نیم ــه ص ــال ها ب ــود و س ــی ب ــکالت خاص مش
کاره رهــا شــده بــود کــه بــا همــت و تــالش شــهردار 
و حمایــت اعضــای شــورای شــهر و همچنیــن زحمــات 
نیروهــای فنــی شــهرداری و نیروهــای حــوزه معاونــت 
ــل  ــکال و تکمی ــع اش ــه، رف ــران منطق ــران و عم عم

شــده اســت. 
ــا  ــود ب ــای خ ــان صحبت ه ــادی در پای ــدس عب مهن
ــدان  ــطح می ــع هم س ــروژه تقاط ــرای پ ــه اج ــه ب توج
ــروژه تقاطــع  ــه پ ــات اولی ــت: اجــرای مقدم ــاز گف نم
ــق  ــه ح ــته های ب ــی از خواس ــه یک ــاز ک ــدان نم می
شــهروندان اســت، بــا تاکیــد شــهردارو اعضــای 
شــورای شــهر شــروع شــده و در حــال حاضــر نیــز در 
ــده  ــرر ش ــرار دارد و مق ــه ق ــزاری مناقص ــه برگ مرحل
ــن  ــگ ای ــاه کلن ــت م ــم اردیبهش ــه در نه ــت ک اس

ــود. ــروژه زده ش پ

چندین پروژه  قبل 
از حضور شهردار 
اسالمشهر و بنده 
به صورت نیمه کاره 
رها شده بودندکه
در حال حاضر
بخش عمده ای از آنها یا 
در حال انجام است یا به 
بهره برداری رسده اند

اجرای مقدمات اولیه پروژه تقاطع میدان نماز که یکی از خواسته های به 
حق شهروندان است، با تاکید شهردارو اعضای شورای شهر شروع شده و در حال 

حاضر نیز در مرحله برگزاری مناقصه قرار دارد و مقرر شده است که در 
نهم اردیبهشت ماه کلنگ این پروژه زده شود

مهندس عبادی مطرح کرد:

تکمیل ساختمان های نیمه کاره شهرداری
با همت شهردار و حمایت شورای شهر
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 درخت مظهر زیبایی و حیات و یکی از 
زیباترین و پرثمرترین نعمت های بیکران 
خداوند است که بخش مهمی از نیازهای 

انسان را برآورده می سازد.
روز  که  اسفند   15 مناسبت  به   
به  است  شده  گرفته  نام  درختکاری 
نظر  از  درختکاری  از  فوایدی  مختصر 

اسالم می پردازیم.
چیز  شش  فرموده اند:  )ع(  صادق  امام 
است که پس از وفات مومن به او ملحق 
می شود و ثوابش به او می رسد: فرزندی 
که برای او استغفار کند و قرآن و مصحفی 
که از خود به جای گذارد و مردم آن را 
تالوت کنند و درختی که بکارد و صدقه 
آبی که جاری گرداند و چاه آبی که بکند 
و سنتی که پس از مرگ او به آن اخذ و 

عمل شود.
ماندگار  اعمال  از  حدیث  این  براساس 
مومن  مرگ  از  پس  حتی  که  مومنان 
دارد،  پایدار  الهی  اجر  و  سود  برایش 

و  عملی  سیره  باید  است.  درختکاری 
رفتار و گفتار پیامبر )ص( و امامان )ع( 
مسلمانان  الگوی  و  اسوه  درختکاری  در 
قرار گیرد و درختکاری در بین مسلمانان 
و  صالح  عمل  درختکاری  یابد.  رواج 

مستحب الهی است.
حضرت رسول )ص( فرمودند: خداوند 
درخت را برای انسان آفرید، از این رو او 
باید درخت را بکارد، آن را آبیاری کند و 

در حفظ آن بکوشد.
ایشان در حدیثی دیگر می فرماید: هر 
هرگاه  رسیده،  آخر  به  جهان  عمر  وقت 
قیامت بخواهد قیام کند و عالم بخواهد 
شما  از  یکی  دست  در  و  شود  منقرض 
نهال درختی باشد چنانچه بقدر کاشتن 
از  و  بکارد  را  آن  باید  باشد،  فرصت  آن 

فرصت باقیمانده استفاده نماید.
که  هر  می فرمایند:  نیز  )ع(  علی  امام 
آب و خاکی بدست آورد و آنگاه فقیر و 
تهیدست بماند خدایش از خیر و رحمت 

بدور دارد.
برای  خداوند  )ع(:  صادق  امام 
را  درختکاری  و  کشاورزی  پیامبرانش 
برگزید تا از بارش باران ناخشنود نباشند.

و  بکارید  درخت  )ع(:  صادق  امام 
آن  از  عملی  هیچ  که  کنید  کشاورزی 
حالل تر و پاکیزه تر نیست. سوگند به خدا 
که هنگام ظهور حضرت ولیعصر ارواحنا 
و  کشاورزی  دّجال،  خروج  از  بعد  فداه 

نخل کاری رونق بسزایی خواهد یافت.
حفاظت  و  درختکاری  شدن  فرهنگ 
از آن، در سالمت محیط زیست و پاکی 
هوا و تندرستی شهروندان تاثیر بسیاری 
دارد. باید سرزمین های مسلمانان سرسبز 
آثار آن  از  و مسلمانان  باشد  پردرخت  و 
از  محیط سرسبز  و  فضا  شوند.  بهره مند 
بهداشت  ارتقای  ضامن  فراوان  درختان 
روانی و افزایش نشاط و شادابی انسان ها 

در جامعه اسالمی است.
سایه  در  آدمی  که  قرن هاست 

تابش  و  گرما  شدت  از  شاخسارشان 
میوه های  از  و  مانده  امان  در  خورشید 
الوان و شیرینشان بهره مند گشته است. 
آوای پرندگان که در البالی شاخسارشان 
صفا  را  جانش  و  روح  گزیده اند،  مأوا 
بخشیده و قلب وی را مملو از خوشی و 
شادابی نموده است. در دل زمستان سرد 
از تنه  بار دیگر به مدد هیمه ای که  نیز 
از آن  درختان فراهم آورده و آتشی که 
آورده  تاب  را  یخبندان  و  افروخته سرما 
و با آنها دست و پنجه نرم کرده است و 
بار دیگر این شکوفه های زیبای درختانند 
که به او نوید فرا رسیدن بهاری دل انگیز 

را می دهند.
از  که  بهره مندی هایی  ترتیب  این  به 
بی شمار  می گردد  بشر  عاید  درختان 
الهی  نعمات  را  درختان  اگر  و  است 
نگفته ایم؛  گزاف  به  سخنی  بدانیم، 
بشری  جوامع  شدن  صنعتی  با  امروزه 
بشر  زندگی  در  مهمتری  نقش  درختان 
ایفا می کنند، از سویی مقدمات پیشرفت 
موجب  را  فناوری  و  صنعت  بیشتر 

می شود.
و  درخت  مساله  شرایطی  چنین  در 
درختکاری راه حلی مناسب برای مبارزه 
همین  در  می آید.  شمار  به  آلودگی   با 
 15 ایران  عزیزمان  کشور  در  راستا 
و درختکاری  به درخت  اسفند هر سال 
روز درختکاری  را  آن  و  یافته  اختصاص 
نام نهاده اند. به این ترتیب همه ساله در 
روز 15 اسفند ماه که آخرین ماه فصل 
ایرانیان  همه  حالیکه  در  است  زمستان 
پر  روزهای  از  استقبال  برای  را  خود 
نهال های  می کنند.  آماده  بهاری  طراوت 
صبور  و  مهربان  خاک  دست  به  جوان 
درختانی  به  تا  می شود  سپرده  ایران 
این  به  و  بدل گردند  نیرومند و سرسبز 
عزیزمان  آبادانی کشور  در  گامی  ترتیب 

برداشته می شود .
ایران دارای پشتوانه ای  درختکاری در 

است،  تاریخی  سنت  و  ملی  عالیق  از 
ایرانیان باستان،  تاریخ نشان می دهد که 
این  در  و  داشتند  خاصی  جشن های 
به  و  پرداخته  درختکاری  به  جشن ها 
خاک و زراعت احترام می گذاشتند عالوه 
مذهبی  اعتقادات  با  درختکاری  این  بر 
مردم نیز پیوند دارد، تا حدی که کاشت 

درخت نوعی عبادت محسوب می شود.
مطالب یاد شده به روشنی، وظیفه تک 
منابع  از  حراست  و  حفظ  در  را  ما  تک 
طبیعیِ  موجود، خصوصاً جنگل ها و مراتع 
و همچنین توسعه پایدار و گسترش این 
نعمت الهی، به عنوان یک وظیفه دینی و 
ملی، مشخص می کند. بطور خالصه روز 
ما  اینکه  برای  است  بهانه ای  درختکاری 
آنرا  و  گذشته  احترام  زیست  محیط  به 
دقت  با  را  آن  حداقل  یا  و  کنیم  احیاء 
که  است  امید  کنیم.  نگهداری  بیشتری 
کاشتن  با  حتی  جهت،  این  در  تالش  با 
یک نهال کوچک، کشوری زیبا و آباد را 
کاری  یقیناً  که  کنیم  مهیا  برای خویش 

پسندیده است.
با  تو  و  من  اسفند   15 روز  در  پس 
خاک  به  را  کوچک  نهال  دست هایمان 
گرمای  آفتاب،  و  اسفند می  سپاریم  سرد 
خویش را هدیه راه طوالنی  اش می  کند و 
آب، با پاکی  اش بدرقه شکفتنش می  شود. 
زمیِن سبز، دوست داشتنی و خیال  انگیز 
زبان  و  می  دهد  نوازش  را  چشم  است. 
روز  در  با هم  ما  وامی  دارد.  تسبیح  به  را 
و  می  گذاریم  سبز  قراری  درختکاری 
همدیگر را به کاشت و حفظ این موجود 
این  می  کنیم.  سفارش  خداوندی  زیبای 
قامت بلند و باشکوه، طالی سبزی است 
که زیستن، شکوفایی، حرکت و پویایی را 
به ما می  فهماند. خداوند این موجود سبز 
و بابرکت را مایه عبرت، حکمت و قدرت 
خویش قرار داده است و ما نیز در جهت 
باروری این حکمت بی نظیر و ارزشمند 

تالش خواهیم کرد. 

ــرماخوردگی در  ــگیری از س ــا پیش ــترس ت ــش اس از کاه
ــه نگاهــی  ــان اســت. حــال در ادام ــد گیاه ــره ی فوای زم
خواهیــم داشــت بــه دیگــر تاثیــرات شــگفت ایــن 
موجــودات زیبــا کــه انــگار ماهیتــی فــرای تصــورات مــا 

ــد: دارن
خوابــی آســوده در جــوار بــرگ هــای ســبز تیــره. اگــر می 
خواهیــد خوابتــان بــه آرامــی رویاهــای کودکــی تان باشــد 
گیاهــان ســبز را فرامــوش نکنیــد. نتایــج بــه دســت آمــده 
از تحقیقــات ثابــت کــرده اســت وجــود گل هــا خصوصــاً 
گیاهانــی بــا بــرگ هــای ســبز تیــره و مقــاوم کمــک قابل 
توجهــی بــه بهبــود وضعیــت خــواب در انســان مــی کنــد. 
ــار تخــت خــواب  ــراد کــه کن ــه طوریکــه آن عــده از اف ب
خــود همــواره گلدانــی از گل مــی گذارنــد کمتــر از 

دیگــران دچــار کابــوس هــای شــبانه مــی شــوند.
راحــت تــر نفــس بکشــید. همــه ی مــا مــی دانیــم زندگی 
ــیمیایی  ــای ش ــده ه ــواع آالین ــتفاده از ان ــینی و اس ماش
هــوای پیرامــون مــا را ســنگین و ناســالم کــرده اســت و 
بــه همیــن علــت در دهــه ی اخیــر اســتفاده از دســتگاه 
هــای بخــور در منــزل بســیاری افــراد خصوصــاً آنهــا کــه 
در مناطــق خشــک زندگــی مــی کننــد رواج پیــدا کــرده 
اســت.اما آیــا هیــچ مــی دانســتید اگــر شــما در هر یــک از 
اتــاق هــای منــزل خــود گیاهــی نگــه داریــد بــه ســادگی 
بــه مشــکل خشــکی هــوا پیــروز میشــوید و دیگــر نیــازی 

بــه دســتگاه هــای رطوبــت ســاز پیــدا نمــی کنیــد؟
فیلتــر طبیعــی. منــزل افــرادی کــه ســیگار مــی کشــند 
پــر اســت از ذره هــای گــرد وغبــار؛ گــردو غبــاری کــه بــه 
مــرور زمــان خــود را بهتــر و بیشــتر نشــان مــی دهنــد. از 
تیــره شــدن پــرده هــا گرفتــه تــا چســبناک شــدن رویــه 
ی ســطوح چوبــی. بــی شــک پیشــنهاد مــا بــه شــما ترک 
ــرا  ــد آن ــوز هــم نتوانســته ای ــر هن ــا اگ ســیگار اســت. ام
کنــار بگذاریــد بهتــر اســت در منــزل شــما بیــش از هــر 
جــای دیگــر گیــاه ســبز وجــود داشــته باشــد. زیــرا ایــن 
فیلترهــای طبیعــی بــه دلیــل تولیــد حجــم قابــل توجهی 
اکســیژن هــوای الــوده ی محیــط را بــه خــود جــذب مــی 
کننــد تــا فعالیــت بیشــتری داشــته باشــند. اگرچــه ایــن 
نکتــه را نیــز در خاطــر داشــته باشــید کــه ایــن گل هــا 
و گیاهــان زنــده خیلــی زودتــر از انچــه فکــر مــی کنیــد 
پژمــرده خواهنــد شــد. آنهــا پژمــرده مــی شــوند و مــی 

میرنــد تــا شــما بیشــتر نفــس بکشــید و زنــده بمانیــد.
ــان آرام مــی گیــرد. براســاس گــزارش هــای آمــده  قرارت
افــرادی کــه در منــزل خــود گیاهــان بیشــتری نگــه داری 
مــی کننــد کمتــر دچــار حملــه هــای عصبــی می شــوند. 
ــوالً  ــی معم ــند و حت ــی کش ــس م ــر نف ــق ت آرام و عمی

کمتــر دچــار افزایــش فشــار خــون مــی شــوند.
ــر،  ــما را بهت ــال ش ــبز. ح ــگ س ــه رن ــالق ب ــی خ ذهن
حواســتان را متمرکــز و ذهنتــان را خــالق تــر مــی 
ــی کشــند و شــما را  ــان نفــس م ــا و گیاه ــد. گل ه کنن
بــه تکاپــوی رســیدگی بــه انهــا وا مــی دارنــد. شــاید برای 
شــما نیــز جالــب باشــد بدانیــد کودکانــی کــه در منــزل 
خــود بــاغ یــا باغچــه دارنــد اصــوالً در مدرســه بهتــر عمل 

ــد. ــردازی بیشــتری دارن ــدرت خیالپ ــد و ق ــی کنن م

فواید شگفت انگیز گل و 
گیاه خانگی

دانستنی ها

 آغاز عملیات نصب پایه چراغ تزئینی در بلوار نواب 

چراغ  پایه  نصب  عملیات  اسالمشهر  شهرداری  سبز  فضای  سازمان  تالش  با 
آغاز شد. نواب  بلوار  تزئینی در 

پایه  نصب  عملیات  سبر  فضای  و  پارکها  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
محمود  حاج  سر  از  نواب  بلوار  نیاز  مورد  روشنایی  تامین  جهت  تزئینی  چراغهای 
تا انتهای بلوار با حفاری بلوار مذکور جهت کابل کشی آغاز شده است شایان ذکر 

گردیدد. نصب خواهد  تزئینی چند شعله  پایه چراغهای  ادامه  در  است 

 آغاز اجرای عملیات فضای سبز پارك بهمن آباد 

سبز  فضای  عملیات  اجرای  اسالمشهر  شهرداری  سبز  فضای  سازمان  همت  به 
آغاز شد. آباد  بهمن  پارک 

پارک  احداث  عملیات  سبز  فضای  و  پارکها  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
بهمن آباد واقع در احمداباد مستوفی با تسطیح و آماده سازی خاک جهت کاشت 
و  گل  کاشت   ، خاک  تسطبح  اتمام  با  همزمان  که  است  گردیده  آغاز  گیاه  و  گل 

گیاه آن آغاز خواهد شد

توسعه و شهرسازی

به مناسبت 15 اسفند که روز درختکاری
 نام گرفته شده است به مختصر فوایدی 
از درختکاری از نظر اسالم می پردازیم

اهمیت درختکاری 
از نظر اسالم

امام علی )ع( می فرمایند: 
هر که آب و خاک

 بدست آورد و
 آنگاه فقیر و تهیدست 
بماند خدایش از خیر و 

رحمت بدور دارد



دو هفته نامه خبری تحلیلی توسعه و شهرسازی
نشریه داخلی شهرداری اسالمشهر
صاحب امتیاز: شهرداری اسالمشهر
مدیر مسئول: علیرضا ناصری پور

روابط عمومی شهرداری و 
شورای اسالمی شهر اسالمشهر

از ظروف شیشه ای استفاده نکنید
ظروف شیشه ای زمانی استفاده می 
شود که گیاهی را قلمه بزنید تا به راحتی 
ریشه دهد؛ چرا که این ظروف نور را به 
راحتی عبور می دهند و آب فراوان نیز 
موجب گندید گی ریشه ها و از بین 
رفتن آنها می شود.ظروف شیشه ای آب 
رو ندارند و به همین دلیل آب اضافی از 
خاک آنها خارج نشده و ریشه های گیاه 
از بین می روند. اگر از این ظروف استفاده 
می کنید، باید مرتبا آب گلدان را تعویض 
کنید یا با سنگ های ریز و درشت ریشه 
ها را بپوشانید و به مرطوب نگه داشتن 

سنگ ها بسنده کنید.
خاک ها را تعویض کنید

آب هایی که امالح زیادی دارند، به 
می  نامیده  سخت  های  آب  اصطالح 
مواد  رفتن  بین  از  موجب  که  شوند 
معدنی خاک و ایجاد کپک های سپید بر 
روی خاک می شوند. این لکه های سپید 
نشانه فقر خاک و کمبود امالح است. 
بهتر است سالی یک بار خاک گلدان را 
تعویض کنید تا موقعیتی مناسب برای 

رشد گیاهان ایجاد شود.
گلدان ها را تغییر دهید

هرساله گیاهان رشد می کنند و ریشه 
آنان مکان وسیع تری برای رشد نیاز دارد. 
تعویض گلدان موجب می شود انگل 
های گیاهی و قارچ و کپک ها به ریشه 
گیاهان صدمه وارد نکنند و فرصتی برای 
رشد نداشته باشند؛ به این طریق خاک 
هم پایدارتر می ماند. تعویض گلدان برای 
تمام گیاهان الزم است، اما برای گیاهان 

کم رشد مانند کاکتوس، هرچند سال یک 
بار نیاز به تعویض گلدان است.

سفالی ها بهترند
بهترین گلدان ها با خاک رس ساخته 
سفالی  های  گلدان  به  که  شوند  می 
برای  شرایط  بهترین  که  چرا  معروفند، 
شادابی و نشاط گیاه را تامین می کنند 
و موجب می شوند که دمای خاک برای 
ریشه در تابستان خنک و در زمستان گرم 
باشد. مخصوصا برای گیاهی مانند کاکتوس 
که به آب زیاد نیاز ندارد، استفاده از این 
گلدان ها موجب نشت آب اضافی به بدنه 
گلدان می شود. گلدان های پالستیکی نیز 
برای برخی گیاهان آپارتمانی مانند پتیوس 
و فیکوس مناسب اند. از گلدان های فلزی 

هرگز استفاده نکنید، چراکه موجب زنگ 
می  خاک  در  سم  نفوذ  افزایش  و  زدن 
شوند، البته گلدان های استیل جدید دارای 

روکش های مناسب بدون ضرر هستند.
گرده افشانی را جدی بگیرید

گرده افشانی برای هر گیاه فصلی خاص 
دارد. بهترین فصل برای این کار فصول 
بهار و پاییز است، بهتر است در این مواقع 
از سال، گیاهان را در خارج از منزل نگه 
داری کنید تا زیبایی آن از بین نرود و گرده 
افشانی آنان نیز موجب حساسیت افراد 
خانواده نشود. گرده افشانی موجب تقویت 
شادابی گیاه می شود، البته گرده افشانی 
مخصوص گیاهان محدودی است که اغلب 

در باغچه ها کاشته می شوند.

به تغذیه توجه کنید
برای تقویت خاک بهتر است از کودهای 
گیاهی و شیمیایی با توجه به نوع گیاه 
استفاده کنید. آب برنج شسته شده بدون 
نمک موجب شادابی و سرسبز شدن هر 
گیاهی می شود. هنگامی که تخم مرغ 
را می پزید، آب آن را در گلدان بریزید 
تا آهک مورد نیاز گیاه را تامین کند. از 
ریختن قهوه و نسکافه در خاک خودداری 
کنید؛ چرا که موجب اسیدی شدن خاک 
می شود. آب آکواریوم ها برای تقویت 
البته  شاخه های جوان مناسب است، 
برای تامین کلیه این نیازها می توانید 
از کود بدون بو و جدید ورمی کمپوست 

استفاده کنید.
گلدان را آب باید داد؛ اما نه زیاد!

میزان آبیاری گیاهان خانگی باید بسیار 
کم و حداقل باشد. بهترین اندازه آبیاری 
دو لیوان آب در هفته است. گیاهانی که 
در منزل نگه داری می کنید به آب فراوان 
احتیاج ندارند. هیچ وقت نگذارید خاک 
خیس بماند، چرا که موجب پوسیدگی 
ریشه می شود. زیرگلدانی نیز موجب می 

شود آب اضافی گلدان نشت نکند.
و آفتاب...

تابیده  به گیاه  نور کافی  است  بهتر 
شود تا به اندازه نیاز فتوسنتز انجام شود 
و شاداب بماند. پشت پنجره، پاسیو و 
نگه  برای  مناسبی  های  مکان  بالکن 
المپ  یک  حتی  است.  گیاهان  داری 
نیز می تواند نور گیاه را تامین کند. برای 
شادابی بیشتر گیاهان بهتر است در فصل 
تابستان آنها را بیرون آورده و چند ساعتی 

در هوای آزاد قرار دهید.

راه برای داشتن گیاهی شاداب  8
اول:  در صورتــي کــه در خانــه فــرد ســیگاري داریــد حتمــا گلدانــي در خانــه 
بگذاریــد، گیاهــان هــواي خانــه را تصفیــه کــرده و بــه شــما کمــک مي کننــد 
بهتــر نفــس بکشــید. از میــان گیاهــان، گیــاه پیچــک، سانســوئیریا از جملــه 
بهترین هــا بــراي تصفیــه فضــاي، آلــوده منــزل، از بیــن بــردن منواکســیدکربن 
ــز  ــرژي نی ــروز آل ــبب ب ــان س ــن گیاه ــن ای ــت. در ضم ــا اس و فورمالیده

نمي شــوند.
ــا چنــد گلــدان  دوم:اگــر دیوارهایتــان را عایــق کرده ایــد بهتــر اســت یــک ی
زیــر آن قــرار دهیــد تــا هــواي آلــوده بــه فومالدهیــد کــه از عایق هــاي قدیمــي 
متصاعــد مي شــود را گرفتــه و هــوا را تصفیــه کننــد. بــراي ایــن منظــور گیــاه 

ســینگونیوم یــا آلئوبار بادنســیس بســیار مناســب اســت.
ــا گاز یــا چــوب، آتــش  ســوم: در صورتــي کــه در منــزل شــومینه داریــد و ب
روشــن مي کننــد، قــرار دادن چنــد گلــدان در محیــط احتمــال بــروز 
ــا منواکســیدکربن را کاهــش مي دهــد. البتــه قــرار  مســمومیت یــا خفگــي ب
دادن گیــاه هرگــز جایگزیــن چــک کردن هــا و کنترل هــاي مرتــب شــما نبایــد 
باشــد. بــراي ایــن منظــور گیــاه پوتــوس مناســب اســت. ایــن گیــاه قادر اســت 
بیــش از 90 درصــد گازهــاي ســمي را در کمتــر از 24 ســاعت جــذب کــرده 

و هــوا را تصفیــه کنــد.
ــر  ــد بهت ــت کرده ای ــزل را موک ــف من ــي ک ــه تازگ ــه ب ــي ک ــرم: در صورت چه
اســت چنــد گیــاه پهــن گیــاه ماننــد گربــراس در منــزل بگذاریــد. ایــن گیاهان 
ســموم ناشــي از چســب موکــت را جــذب کــرده و هــوا را تصفیــه مي کننــد. 
ــد از  ــتید مي توانی ــي هس ــود ناراض ــت خ ــته موک ــان الکتریس ــر از جری اگ
ــراي  ــد ب ــره مي کنن ــادي درون خــون ذخی ــه آب زی ــد ک ــره ببری ــان به گیاه
مثــال گیــاه فــوژر بــراي ایــن منظــور مفیــد اســت. امــا اگــر از وجــود کنه هــا 
رنــج مي بریــد هیــچ گیاهــي نمي توانــد بــه شــما کمــک کنــد و تنهــا تهویــه 

مرتــب درمــان درد شماســت.
ــود  ــزن از خ ــواده بن ــي گازي از خان ــاي رومبل ــي پارچه ه ــز و برخ ــم: خ پنج
متصاعــد مي کننــد کــه ســمي اســت اگــر نمي خواهیــد ایــن گازهــا را تنفــس 
کنیــد بهتــر از گیــاه اســپاتیفیلوم بگیریــد تــا در عــرض نصــف روز هــواي خانه 

کامــال تصفیــه شــود.
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