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با اجرای پروژه شبکه آب خام  45لیتر بر ثانیه آب شرب از فضای سبز حذف شد

حراست از آب آشامیدنی
 بخش عمده شبکه آب خام اجرا شده است
 از ابتدای سال آینده ،آب شرب در فضای سبز استفاده نمیشود
 در تولید گل و گیاه به خودکفایی رسیدیم

بابک سعیدی -رییس سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری

سال گذشته همزمان با تغییر

اساسنامه سازمانهای شهرداری ،سازمان
«پارکها و فضای سبز» به «سیما،منظر
و فضای سبز شهری» تغییر نام پیدا کرد.
تغییری که تنها منحصر به نام سازمان
بود و در چهره شهر هم نمود پیدا کرده
است .بابک سعیدی اتفاقات مثبتی که
در سازمان تحت مدیریتش رخ داده را
نتیجه حساسیتهای شخص شهردار و
پیگیریهای ایشان برای تحقق بودجه
میداند .به گفته رییس سازمان سیما،
منظر و فضای سبز شهری بودجه این
سازمان در سال  98دو برابر بودجه امسال
پیش بینی شده است که نوید اتفاقاتی
مثبت را به همراه خواهد داشت .بابک
سعیدی رییس سازمان سیما،منظر و فضای
سبز شهری در ادامه از عملکرد این سازمان
در سال  97میگوید.
 با توجه به کمبود منابع آبی
شهر ،شبکه آب خام برای استفاده در
فضای سبز طرحی بود که مدتها جز
برنامههای سازمان بود و امسال در
دوره مدیریت شما عملی شد .آیا این
طرح به طور کامل در تمام نقاط شهر
اجرا شده است؟
اجرای پروژه شبکه آب خام ،یکی از
وظایف ذاتی سازمان است که این طرح از
ابتدای سال در عمده فضاهای شهری (17
کیلومتر) اجرا شده است .تا پیش از اجرایی
شدن این طرح ،کل آب مصرفی دریاچه و
مجموعه شهربازی حدود  32لیتر در ثانیه
از آب شرب تامین میشد که در اولین قدم
در ابتدای امسال در شهربازی را کال جدا
کردیم .همچنین در پارکهای یاسمن،
اللهغربی ،میدان امام حسین ،کوی امام،
بلوار سیدجمال ،خیابان و بلوار ولیعصر،
میدان امامخمینی تا میدان امام علی ،بلوار
شیراز ،بلوار نماز و بلوار صیاد شیرازی این
طرح اجرا شده است که در مجموع  45لیتر
در ثانیه را آب شرب را حذف کردیم .اگر
جایی هم مانده که هنوز این شبکه اجرا
نشده ،فضای کوچکی هستند که تا ابتدای
سال آینده تمام میشوند و کامال شبکه آب
خام را جدا میکنیم که هیچ آب شربی
در فضای سبز استفاده نشود .از طرفی با
پیگیری دکتر سروشنیا توانستیم از اداره
آب و فاضالب کشور مجوزی به ارزش 5
میلیارد تومان برای لولههای شبکه آب
خام دریافت کنیم که با این حجم لوله،
کل شبکه آب خام شهر تامین خواهد شد.
 با توجه به اینکه شهرداری
منابع و امکانات الزم برای تولید نهال

و گل و گیاههای مورد نیاز خود را دارد نوع گل (جعفری ،اطلسی ،شببو،میمون )
آیا اینگونه کارهای زیرساختی در و رنگهای زیبا و مختلف جلوه زیبایی به
دستور کار سازمان قرار گرفته است؟
شهر خواهند داد.
به واسطه کاری که سازمان انجام
بعد از تغییراتی که در

میدهد سالیانه حدود  80میلیون تومان اساسنامه سازمانهای شهرداری
نهال و گل و گیاه خریداری میکردیم که به وجود آمد ،سازمان پارکها و
امسال با توجه به در اختیار داشتن فضا ،آب فضایسبز به سازمان سیما،منظر و
و نیرو نهالستانی را برای فضای سبز احداث فضایسبز شهری تغییر نام پیدا کرد.
کردیم .در باغ  100هکتاری  5هکتار به که در حوزه زیباسازی تغییرات قابل
این کار اختصاص داده شد و در حدود مشاهدهای در شهر رخ داد.
یک هکتار از آن کشت گیاهان غیرمثمر و
در حوزه زیباسازی اولین اقدام بر روی
سازگار با اقلیم شهر (کاج ،سرو ،زیتونهای دیوارهای نازیبا صورت گرفت و طی یک
تلخ و زبان گنجشک) را شروع کردیم .از فراخوان شهری از هنرمندان شهر دعوت
طرفی به اینکه حذف چمن جز برنامههای کردیم که در این راه همراه ما باشند .تا
سازمان است ،قسمتی از این نهالستان را به کنون  2هزار مترمربع رنگآمیزی و نقاشی
کشت درختچهها با رنگ بندیهای مختلف دیواری ،کارهای انتزاعی ،شیشه شکسته،
اختصاص دادیم تا بتوانیم با استفاده از این معرق ،استفاده از دربهای بطری در
درختچهها در کنار گلها به جای چمن جاهای مختلف سطح شهر انجام شده است.
استفاده کنیم .با احداث نهالستان کاهش
 پیکر تراشی درختان خشک
قابل توجه هزینههای سازمان را داریم و از هم ایده جالبی بود که با استقبال
طرف دیگر نهایتا تعداد درختی که سالیانه خوبی هم روبرو شد به زیبایی شهر
بتوانیم بکاریم
کمک بسیاری
 نیم نگاه
 30الی  40هزار
کرد.
 بودجه سازمان در سال 97
عدد است ولی
همیشه
 8میلیارد و  382میلیون تومان
صدها
ساالنه
سطح
درختان
 بودجه پیشنهادی سازمان در سال 98
درخت
هزار
شهر که به
 15میلیارد و  433میلیون تومان
تولید میشود
آفات
واسطه
و با این روش
خشک میشدند
کامال خود کفا شده ایم و میتوانیم درخت بریده و از چرخه حذف میشدند اما ما
رایگان در اختیار مردم قرار دهیم و این کار دیگری را کاری را شروع کردیم که
نهالها در شهر کاشته میشوند و فرهنگ بازخورد خوبی داشت و این کار هنوز ادامه
ایجاد فضای سبز اینگونه ایجاد و ترویج دارد و از آنجایی که در بحث مالی حداقل
میشود که بسیار ارزشمند است .
هزینه برای سازمان مدنظر بود این کارها

جدای از تولید نهال و با قیمت بسیار مناسب و با بهترین کیفیت
درختچه ،تولید گل هم دارید؟
اجرا شدند.
در نهالستان ،گلخانهای به مساحت
 با توجه به نزدیک شدن به
 420مترمربع را به عنوان خزانه مادری گل سال نو و حضور مسافران نوروزی،
رز احداث کردیم .برطبق آزمون و خطایی برای ورودیهای شهر چه برنامهای
که سالها انجام دادیم سه گونه گل رز دارید؟
(ساناز ،نسترن و هفترنگ) با اقلیم گرم
قطعا در بحث آمادهسازی ایام
و خشک نوع خاک شهر سازگارند و  6ماه نوروز ،ورودیهای شهر مدنظر هستند
بهار و تابستان گل دارند .این سه نوع گل و نقشهبرداری از آنها انجام شده و برای
رز را در گلخانه به صورت رز گاردن و به طراحی یکسری نقاط که قابل اجرا بودند
عنوان خزانه مادری تهیه کردیم که در نقشها را به دفترفنی فرستادیم .همچنین
مهرماه به صورت قلمهای تکثیر میکنیم .برای گلکاری یکسری المانهایی با
با این روش میتوانیم ساالنه  2تا  3هزار استفاده از ضایعاتی مثل بالونهایی که قبال
بوته گل رز در سطح شهر بکاریم .برای از شهربازی بود و حذف شدند را طراحی و
تدارک عید نوروز گلخانهای را به مساحت رنگآمیزی کردیم تا به صورت فالور باکس
 400مترمربع احداث کردیم و همچنین در ورودیها استفاده کنیم.
 75هزار بوته گل گلدانی که در اسفند ماه
با توجه به حضور مهمانان

در سطح شهر کاشته میشوند به مجموعه نوروزی و استفاده از پارکها و سرویس
اضافه کردیم و این تعداد با توجه به تنوع بهداشتیهای عمومی الزم است به این

مورد هم توجه شود.
پارکهایی که در ایام نوروز استقبال و
استفاده از آنها زیاد است را در اولویت قرار
دادیم ،سرویس بهداشتی و آبخوریهای
آنها که نیاز به بهسازی داشتند انجام
شده و فرمت امروزی گرفتهاند .همچنین
قراردادی داریم که تا قبل از عید یک
سرویس  12چشمه خیلی شیک با نمای
زیبا در پارک الله غربی احداث کنیم
که  2چشمه آن فرنگی هستند و پیش
بینی کردیم گلدانهای گل پتوس روی
دیوارهای آن نصب شود .برای بعد از عید
هم چند سرویس مشابه درپارکهای سطح
شهر ایجاد میکنیم.
تعویض وسایل بازی در

پارکها اقدامی بود که چندی پیش
خبر آن منتشر شد ،دلیل این
تعویضها چه بود؟
با توجه به ناایمن بودن اسباب
بازیهای فلزی و قدیمی ،مجموعه سازهای
فلزی و مخلوط بادامی از سطح پارکها
حذف شدند و به جای آنها سازههای پلی
اتیلن استاندارد همراه با کف پوش ضربه
گیر و مناسب نصب شد .همچنین در پارک
اللهغربی ،مجموعه بازی بچهها به شکل
یک کشتی اجرا شده و از شنهای ساحلی
استفاده کردیم که کاری متفاوت بود .برای
پارک بوستان خانواده ،محله خرم آباد و
منطقه نبوت و مکی آباد هم مجموعه بازی
خریداری و نصب شد .از طرفی با توجه
به استقبال شهروندان در استفاده از
ستهای ورزشی ،در نقاطی چون پارک
غدیر مکیآباد ،پیست پیادهروی چمران،
مهیاشهر ،پارک خانواده روبروی سایت
زباله در اراضی سعیدآباد ،پارک بهشت
زهرای خرم آباد ،ستهای تندرستی نصب
کردیم.
بی توجهی برخی افراد به

فضای سبز شهر و قطع درختان نیازمند
برخورد جدی از سوی سازمان تحت
مدیریت شماست .برای جلوگیری از
این اتفاق ناگوار چه راهکارهایی را در
پیش گرفتید؟
امسال  23مورد قطع درخت داشتیم که
با دادستانی محترم مکاتبه داشتیم و متخلفین
را به دادگاه معرفی کردیم تا بصورت قضایی
پیگیری شود تا این افراد به اهمیت این امر واقف
شوند .هدف از این کار ایجاد یک عامل بازدارنده
برای حفظ فضایسبز است و این افراد در
صورت تخلف مجبورند به دادگاه مراجعه کند نه
به واحد فضایسبز که متخلفین با حکم جریمه
نقدی و یک تا سه ماه زندان روبرو خواهند شد.

