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همــدان -مدیرعامــل خانه هــوش ضمن اشــاره به فرا رســیدن نهمین
ســالگرد تأســیس این مجموعــه دربــاره نحــوه راهانــدازی آن گفت :تیم
مؤســس این مجموعه در ســال  ،1390بعد از کسب تجربه فعالیتهای
آموزشــی ،فرهنگی و اجتماعــی در حوزه کودک در دانشــگاه و همچنین
خانهریاضیاتاستادغیورشهرداریهمدانتصمیمبهراهاندازیمرکزی
با هدف ایجاد نشــاط فکری ،رشد خالقیت ،افزایش مهارتهای ذهنی و
حرکتی ،کشــف اســتعدادها و توانایی کودکان و نوجوانان گرفت .علیرضا
خرمــرودی افــزود :فعالیتهــای ایــن مرکز براســاس هــوش چندگانه و
برگرفته از سیستم آموزشی کشور فنالند که براساس بازی و مهارت است،
تدوین شــده است .وی گفت :در این مجموعه  20دوره آموزشی از جمله
دومینو ،مکعب روبیک ،نجوم ،روباتیک ،اوریگامی ،فن بیان و ...براساس
هوشهــای چندگانه به بچههای ســه ســال به باال تدریس میشــود .وی
خاطرنشانکرد:ورودیاینمجموعهجشنوارهاستعدادیابیاست،برنامه
موفقی که از سال 1393آغاز و به تفکیک چهار گروه سنی قبل از وارد شدن
هنرجویان به کالسها برگزار میشــود و خانوادهها با عالیق ،اســتعداد و
تواناییفرزندخودآشناشدهوآگاهانهوهدفمنددورههایآموزشیبعدی
را انتخاب میکنند .خرمرودی گفت :برگزاری دورههای آموزشــی متنوع،
اجرایبرنامههایمناسبتیباهنرنماییخودبچههامانندشبیلدا،شب
آرزوها و شب هفتم محرم ،برپایی مسابقات و نمایشگاههای مختلف در
سطح کشــور و مدارس و راهاندازی برنامههای نجومی و رصدی با عنوان
شبی با آسمان در اولویت اقدامات این مجموعه بوده است.
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با کاشت  30هزار اصله نهال در وسعت  53هکتار انجام میشود

مردم سفر به مشهد را به تعویق بیندازند

مشــهد -با توجه به احتمال اوجگیری شــیوع ویروس جهشیافته کرونا،
هموطنان ســفر خود را به خراسان رضوی به تعویق بیندازند .به گزارش
ایلنا ،معاون مدیریت و هماهنگی امور زائران استانداری خراسان رضوی
گفت :با توجه به قرار گرفتن خراسان رضوی و شهر مشهد در شرایط زرد
کرونایی ،به مردم توصیه میشود با توجه به شکنندگی اوضاع و احتمال
اوجگیــری شــیوع ویــروس جهشیافته کرونا ،ســفر خود را به این اســتان
تعویــق بیندازند .محمدصــادق براتی افزود :طبق مصوبات ســتاد ملی
مقابلــه بــا کرونا جز شــهرهای دارای وضــع قرمز و نارنجی از نظر شــیوع
کرونا،دیگرشهرهاممنوعیت
و محدودیتی برای ســفرهای
نوروزیندارند؛ازاینروباتوجه
به اینکه رنگبندی خراســان
رضــوی و مشــهد زرد اعــام
شده اســت ،محدودیتی برای
ســفر به این استان و کالنشهر
مشهد وجود ندارد ،اما با توجه
بهشکنندگیاوضاعواحتمالاوجگیریشیوعویروسجهشیافتهکرونا،
توصیهستادهایملیواستانیمقابلهباکروناایناستکهمردمسفرخود
را به تعویق بیندازند یا با دقت بیشــتر اقدام به ســفر کنند .وی با تأکید بر
اینکه برای محو ویروس کرونا همکاری مردم را بشدت نیازمندیم گفت:
بر اســاس مصوبه ســتادهای ملی و استانی مقابله با کرونا ،در تعطیالت
نوروزی ،اســکان در مراکز آموزشی ،مدارس ،کمپها ،بوستانها و برپایی
چادربههیچوجهمجازنیست.
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کمربند سبز دور آلودهترین منطقه اصفهان
حمیرا حیدریان

خبرنگار

در اصفهــان ســرانه فضــای ســبز در برخــی
مناطق بخصوص هســته مرکزی شهر بهدلیل
وجود بافتهای فشــرده مسکونی بسیار پایین
اســت و با اســتانداردهای بینالمللــی فاصله
دارد .هم اکنون سرانه فضای سبز در اصفهان
 28.2مترمربع اســت کــه از اســتاندارد وزارت
کشــور برای شــهرها  15متردر نظر گرفته شده
بیشتر اســت .اما با توجه به نوع شهر و شرایط
آلودگی هوا در اصفهان نیاز به افزایش ســرانه
فعلی نیز وجود دارد .بهعبارتی اصفهان برای
رسیدن به استانداردهای جهانی همچنان راه
زیــادی را در پیــش دارد و یکــی از تدابیــر برای
رســیدن به اســتاندارد جهانی ایجاد کمربندی
ســبز دور شهر اســت .کمربند ســبز عمالً برای
جلوگیری از گســترش بیرویه و محدود کردن
شــهر است .پس از گذشــت یک وقفه  20ساله
از احــداث نخســتین کمربنــد ســبز در نصــف
جهان ،برای راحتتر نفس کشــیدن این شهر
صنعتــی ،کمربنــد  53هکتــاری با کاشــت 30
هزاراصله نهال به کمک میآید.
 53ëëهکتــار فضــای ســبز در آلودهتریــن نقطه
اصفهان
مدیرعامل ســازمان پارکها و فضای ســبز
شــهرداری اصفهــان در گفتوگــو بــا «ایــران»
گفــت :طبــق قانــون ،ایجــاد کمربنــد ســبز در
شهرها جزو رســالت سازمان پارکها و فضای
سبز است .از اینرو طرح این کمربند براساس
قانــون هــوای پــاک ابــاغ شــد .در رونــد اجرا،
پــس از بررســیهای میدانــی در دور تــا دور
شــهر در نهایت بهدلیل اینکه «بختیار دشت»
آلودهترین نقطه شــهر و دارای پوشش گیاهی
بود ،انتخاب شد.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن کمربنــد ســبز از
شــرق و شــمال غربــی آغــاز میشــود ،افــزود:
بهدلیــل وجــود پاالیشــگاه و صنایــع اطــراف
«بختیاردشــت» از سال گذشــته بحث اراضی
پشــت شــهرک پرتو طی جلســاتی با اداره کل
منابــع طبیعــی اســتان شــکل گرفــت کــه در
نهایــت قراردادی بیــن اداره منابــع طبیعی و

شــهرداری منعقد شــد که طــی آن  53هکتار
بــرای اجــرای ایــن پروژه بــه شــهرداری واگذار
شد.
وی با اشــاره به اینکه از ســال گذشته با حل
مشــکالت ،هزینه این پــارک با کمک مدیریت
شــهر تأمین و طرح این کمربند از ســوی اداره
کل منابــع طبیعــی اســتان اصفهــان مصــوب
شــد ،اظهار داشــت :آخرین کمربند سبز شهر
در ســال  79ایجاد شــده اســت و یکی از دالیل
توقــف چنیــن طرحــی طی ســالهای گذشــته
را میتــوان نبــود منابــع آبی کافی دانســت که
خوشــبختانه بــا رفــع چنیــن مشــکلی در حال
حاضر شــاهد عملیاتی شدن این طرح عظیم
هستیم.
وی با بیان اینکه در ایجاد این فضای سبز از
گونههای مقاوم به کم آبی استفاده شده است،
خاطرنشان کرد :منطقهای که برای اجرای این
طــرح در نظر گرفته شــده اســت دارای شــیب
و ارتفــاع متفاوتــی اســت اما پوشــش گیاهی و
تأمیــن آب در ایــن نقطــه کافــی اســت .بــرای
پوشــش گیاهــی از انــواع گیاهان مقــاوم و البته
زیبــا همچــون نهالهای زیتون ،بلوط همیشــه
ســبز ،داغداغان و ...استفاده میشود که تعداد
این نهالها بالغ بر  30هزار قطعه اســت که در
گودالهایی به عمق یک متر در یک متر کاشته
میشــود .همچنیــن درختچههایــی همچــون
طاووس ،ارغوان و ...که گلهای رنگی و زیبایی
دارنــد نیــز در بخشهایــی از این کمربند ســبز
کاشته خواهد شد.
همچنیــن اگــر بتوانیــم  120هکتــار دیگر را
دریافت کنیم ،میتوانیم جنگلی  170هکتاری
در آلودهترین نقطه شهر داشته باشیم.
مرتضایــی نــژاد بــه بررســی  120هکتــار
دیگــر از اراضــی از ســوی اســتانداری اصفهان
برای پیوســتن به کمربند ســبز اشــاره داشت و
تصریح کرد :اگربا بررســیهای استانداری 120
هکتار از اراضی که در شــاهین شهر و اصفهان
قرار دارد ،معارضی نداشــته باشد این کمربند
بــه  170هکتــار افزایــش پیــدا خواهــد کــرد که
امیدواریــم تــا خردادماه ســال  1400کاشــت و
عملیات این طرح بزرگ به پایان برسد.

پس از بررسی های میدانی در دور تا دور شهر در نهایت به دلیل اینکه
«بختیار دشت »آلوده ترین نقطه شهر و دارای پوشش گیاهی بود ،به
عنوان محل اجرای طرح کمربند سبز اصفهان انتخاب شد.
این کمربند سبز که از شرق و شمال غربی آغاز می شود به دلیل وجود
پاالیشگاه و صنایع اطراف «بختیاردشت» از سال گذشته بحث اراضی
پشت شهرک پرتو طی جلساتی با اداره کل منابع طبیعی استان شکل
گرفت که در نهایت قراردادی بین اداره منابع طبیعی و شهرداری منعقد
شد که طی آن  53هکتار برای اجرای این پروژه به شهرداری واگذار شد
ëëفضــای ســبز اصفهــان از مــرز  5000هکتــار
گذشت
مدیرعامل ســازمان پارکها و فضای ســبز
شــهرداری اصفهــان همچنین بــه  56میلیون
مترمربع فضای ســبز شهر اصفهان اشاره کرد
و گفت :ســرانه فضای ســبز در این شهر 28.2
مترمربع است که البته استاندارد وزارت کشور
برای شــهرها  15متر اســت اما با توجه به نوع
شــهر و شــرایط آلودگی هوا در اصفهان نیاز به
افزایش سرانه فعلی هم وجود دارد.
فــروغ مرتضایینــژاد فضــای ســبز شــهر

اصفهــان را در ســالهای گذشــته  12هــزار
هکتارعنــوان کــرد و افــزود :در حــال حاضراین
فضــا به  5هزار و  600هکتار رســیده اســت .این
آمار مربوط به زمانی اســت که توســعه شهری
در اصفهان شــکل نگرفته بود و اصفهان بافتی
روســتا ماننــد داشــت و در واقــع ایــن موضــوع
حکایت از  100سال پیش دارد .همچنین زمانی
شــهر اصفهــان  700کیلومتــر مربــع وســعت
داشــت اما اکنون به  320کیلومتر رسیده که 50
کیلومتر آن در ناژوان واقع شده است.
وی با اشــاره به اینکه در این دوره مدیریت

شهری  1.2مترمربع به سرانه فضای سبز شهر
اصفهــان افــزوده شــده اســت ،اظهار داشــت:
بیــش از  300هکتار نیــز در همین مدت بهکل
فضای سبز شهر اضافه شده است.
وی از ایجــاد  9بــاغ موضوعــی در شــهر
نیزخبر و ادامه داد :باغهای توتســتان ،گیاهان
دارویی ،بهســتان ،باغ رز ،عنابســتان ،گیالس،
شــکوفههای شلیل و هلو از جمله این باغهای
موضوعــی اســت که تــا اردیبهشــت ماه ســال
آینده تکمیل میشود.
مدیرعامل ســازمان پارکها و فضای ســبز
شــهرداری اصفهان با اشــاره به اینکه در ســال
گذشــته  10هــزار درخــت و درختچــه در شــهر
اصفهان کاشــتیم ،گفت :تالش ما در راســتای
حفــظ و توســعه اســت و اگــر درختی در شــهر
قطع شده بهدلیل رســیدن به سن بهرهوری و
پایان عمر درخت است که تداوم وجود آن در
شــهر میتواند برای شــهروندان حادثه آفرین
باشد و ناگزیر به قطع آن هستیم.
وی بیــان کــرد :در ســال گذشــته یــک دهم
درصــد از درختــان شــهر بهعنــوان درختــان
خطرآفرین قطع شــد و بــه ازای هر درختی که
قطع شود5 ،درخت جایگزین شده است.
ëëآبیاری کمربند سبز با پساب شهری
مدیرعامــل ســازمان پارکهــا و فضــای
ســبز شــهرداری اصفهــان همچنیــن با اشــاره
تمهیداتــی کــه از ســوی معاونــت خدمــات
شــهری برای توســعه خطوط انتقال و تصفیه
پساب در شــهر اصفهان صورت گرفته ،گفت:
تا اردیبهشت ماه سال آینده  620لیتر در ثانیه
و در واقع یک ســوم فضای ســبز شهر با پساب
تصفیه شده آبیاری خواهد شد.
فــروغ مرتضایینــژاد افــزود :بــرای آبیاری
کمربنــد ســبز اصفهــان در بخش شــرقی35 ،
لیتــر در ثانیه آب بــرای آبیاری همــواره وجود
داشــت و اگر در زمانهایــی اصفهان با بحران
آب روبهرو بود ،آبیاری کمربند ســبز با مشکل
روبــهرو میشــد امــا بــا تمهیداتــی کــه بــرای
تصفیه پســاب اندیشیده شــده است ،درصدد
انتقال پســاب به این بخش از شــهر هستیم تا
مشکالت گذشته تکرار نشود.

