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در یک مقاله پژوهشی اهمیت فضای سبز 
در توسعه پایداری شهری، تاریخچه و کارکرد 
فضای سبز، زیست محیطی، اجتماعی، فرهنگی، 
اقتصادی، ترافیکی و زیباشناختی و... بررسی 

شده است.
چندگونگی عوامل تخریب طبیعت سبز

امروزه مفهوم شهرها بدون فضای سبز مؤثر 
در اشکال گوناگون آن دیگر قابل تصور نیست. 
پیامدهای توس��عه ش��هری و پیچیدگی های 
معض��الت زیس��ت محیطی آن ه��ا موجودیت 
فضای س��بز و گس��ترش آن را برای همیشه 
اجتناب ناپذیر کرده است. توجه به فضای سبز 
به طور عام به عنوان ریه های تنفس��ی شهرها 
تعریف اغراق آمیزی از کارکرد آن نیست بلکه 
این ش��بیه بیان کننده حداق��ل کارکرد آن در 
مفه��وم اکولوژیک ش��هرها به ش��مار می رود. 
ای��ن فضاه��ا هم از دی��دگاه تأمی��ن نیازهای 
زیس��ت محیطی شهرنش��ینان و ه��م از نظر 
تأمین فضاهای فراغتی و بستر ارتباط و تعامل 
اجتماعی آن جایگاهی در خور اهمیت دارند.

آلودگی های ناش��ی از صنایع و تکنولوژی 
ش��هرها را به جهنمی برای ساکنان آن تبدیل 
کرده، از س��وی دیگر توس��عه بی رویه شهرها 
و س��اختارهای افقی و عمودی بناها، آلودگی 
صوت��ی و هوا ناش��ی از کثرت وج��ود و تردد 
وس��ایل حمل و نقل، دس��ت به دست داده و 
سالمت شهروندان را به شدت تهدید می کنند.
بازتاب نگرش پژوهشگران از چنان حاالت 
معطوف به افزونی و تمرکز جمعیت در سطح 
منطقه ای و برآیند آن تاثیرگذاری مستقیم بر 
کیفیت محیط زیست دارد که در نتیجه گردش 
کیفی زندگی و توسعه پایدار در روند هستی در 

* »قاسمی« بازنشسته: پارک ها و فضاهای سبز ریشه بسیار 
حیاتی سالمت انسان هستند اما ازدیاد شدید وسایل حمل و نقل و 
بلندسازی ساختمان ها به تدریج باعث بیماری های برخی شهروندان 

شده اند. توسعه هرچه بیشتر پارک ها نیاز عمومی است.

فضاهای سبز ریشه حیاتی سالمت
بوس��تان ها و فضاهای س��بز ریشه بسیار 
حیاتی س��المت انسان ها هس��تند اما عوامل 
آالینده و بازدارنده هوای پاک، مشکالتی برای 

تندرستی شهروندان به وجود آورده اند.
»قاسمی« بازنشس��ته، در آفتاب مالیم و 
سکوت یک پارک روی نیمکت نشسته و روزنامه 
می خواند. او که بازنشسته است با این نظر در 

روی نیمکت می نش��ینم. نظرش را درباره 
اهمی��ت و فواید بوس��تان ها در جریان زندگی 
می پرس��م. »عل��ی بهمن��ی« با بی��ان این که 
اولین بار اس��ت به پارک آمده پاسخ می دهد: 
»بوس��تان ها محل مناسب استراحت، استفاده 
از هوای پاکیزه و دوری از آلودگی هوا و صدای 
ماشین ها است.« او بعد به عصای کنار دستش 
اش��اره می کند و می افزاید: »چندماه پیش در 

تکنولوژی مقابله نموده س��بب افزایش کیفیت 
زیس��تی ش��هرها می ش��وند. در این حالت در 
زمان حاضر شهرسازی از بعد مهم بودن محیط 
زیست شهری اهمیت به سزایی یافته و به عنوان 
ضروری ترین عنصر توسعه پایدار مطرح می باشد. 
لیکن از سوی دیگر افزایش روزافزون جمعیت 
باع��ث تخریب منابع طبیعی، محیط زیس��ت و 
س��بب آلودگی هوا شده اس��ت و این درحالی 

است که حفظ محیط زیست در اصل 50 قانون 
اساسی وظیفه همگان تلقی می شود.

مهم ترین اثرات فضای سبز در شهرها
ادامه نگاه پژوهشی، گویای کاهش آلودگی 
ه��وا و آلودگ��ی صوتی، تعدیل دم��ا، افزایش 
رطوبت نسبی، تلطیف هوا و جذب گرد و غبار 
است اما س��ایر تأثیرات فضای سبز در شهرها 
نسبی هس��تند ولی مجموعه آثار فضای سبز 
وجود آن ها را در شهرها اجتناب ناپذیر می کند 
به طوری که بدون این مجموعه ممکن نیست 
شهرها )آن گونه که باید( پایدار بمانند. بنابراین 
اگر فضای سبز به عنوان جزیی از بافت شهرها و 
نیز بخشی از خدمات شهری ضرورت یافته باشد 
نمی تواند جدا از نیازهای جامعه شهری باشد. 
از این رو فضای س��بز باید ازنظر کمی و کیفی 
متناس��ب با حجم فیزیکی شهر، ساختمان ها، 
باتوج��ه به ش��رایط )خیابان ه��ا و جاده ها( و 
نیازهای جامع��ه از لحاظ روانی، گذران اوقات 
فراغت و نیازهای بهداش��تی اکولوژیکی، شهر 
ساخته شود تا بتوان به عنوان فضای سبز فعال 
بازدهی زیست محیطی مستمری داشته باشد.

کارکرد اجتماعی، فرهنگی و...
واکاوی محوری موضوع اهمیت فضای سبز 
در توس��عه پایدار ش��هری با اعتنا به مجموعه 
پژوهش��ی کارکردهای کلی مربوطه حاکی از 
آن اس��ت که این فضاها ه��م از دیدگاه تأمین 
نیازهای زیس��ت محیطی شهرنشینان و هم از 
نظ��ر تأمین فضاهای فراغت��ی ارتباط و تعامل 

اجتماع��ی آن جایگاهی درخ��ور اهمیت دارد. 
در اینج��ا به مهم تری��ن کارکردهای فضاهای 
سبز در شهرها اشاره می شود؛ پارک ها بهترین 
محل برای آرامش و رفع خس��تگی هس��تند. 
امروزه کارکرد تفریحی پارک ها و فضای س��بز 
جایگزین بخشی از کارکردهای تفریحی خانواده، 
روابط همسایگی و محلی، بازار و... شده است. 
پارک ها و فضای سبز را می توان در زمره مراکز 
تأمین کننده بهداشت، جان و روان افراد دانست 
و نقش گس��ترده فضای سبز در تمرکز اعصاب 
بر کس��ی پوشیده نیس��ت. پارک ها هم چنین 
زمینه س��از روابط نانوش��ته س��ازمان یافته ای 
هس��تند که باتوجه به نیازهای اقشار مختلف 
اجتماع��ی ش��کل می گی��رد و دوام می یابند. 
کارکرد دیگر فضاهای س��بز کارب��ری بازی و 
س��رگرمی و در پرورش جسم و ذهن کودکان 
س��هم مؤثری دارند هرچند وسایل بازی اندک 
دارن��د لیکن خالقیت را ب��رای کودکان فراهم 
می سازند. از طرفی پارک ها نیز جنبه اقتصادی 
دارند به رغم ای��ن که جایگاه گردش و آرامش 
هس��تند، اما ب��ه دلیل حضور گس��ترده مردم 
در آن ه��ا جای مناس��ب و پررونق برای عرضه 

کاالی مختلف موردنیاز گردشگران هستند. در 
یک تقسیم بندی کلی می توان از آثار اجتماعی 
ناش��ی از ایجاد و گسترش فضای سبز شهر را 
به این صورت ارائه کرد:» آثار جامعه شناختی، 

فرهنگی، روان شناختی روحی و روانی.«
در ادامه نگرش��ی به کارکردهای پارک ها 
و فضاهای س��بز داری��م که عملکردش��ان را 
می توان به چهار دس��ته تقس��یم کرد به این 
عبارت که فضاهای س��بز شهری و بوستان ها 
ک��ه عملکردهای اجتماع��ی دارند. این فضاها 
برای عموم م��ردم در گذراندن اوقات فراغت، 
تفریح، گردهمایی ه��ای اجتماعی و فرهنگی 
مورد استفاده قرار می گیرند. مورد دیگر فضای 
س��بز نیمه آن ها اس��ت که نسبت به فضاهای 
عموم��ی محدودترند مانن��د محوطه های باز 
بیمارس��تان ها و نظایر آن ها. نوع دیگر فضای 
س��بز معابر و خیابان های شهری اند که به طور 
معمول درختکاری حاشیه باریکی از حدفاصل 
پیاده رو و س��واره رو را تشکیل می دهند. نمونه 
دیگر فضای سبز خصوصی شامل کلیه فضاها از 
جمله باغچه و باغ های موجود است که استفاده 

آن ها محدود به مالکان شان می باشد.

بوستان ها فیلتر  تنفسی شهرها ضرورت گسترش 
فضای بوستان ها 

در توسعه شهرنشینی

خصوص نقش بوس��تان ها و فضاهای سرسبز 
در تندرس��تی انسان، توضیح می دهد: »ازدیاد 
شدید وسایل حمل و نقل و بلندسازی  بناهای 
روبه رشد عوامل آالیندگی و مانع جریان هوای 
شهر هس��تند که به تدریج باعث بیماری های 
مختلف برخی ش��هروندان ش��ده اند. بنابراین، 
توسعه هرچه بیشتر پارک و فضای سبز توسط 
دستگاه های مربوطه نیاز عمومی است. افراد هم 

خیابان با یک جوان موتورس��وار تصادف کرده 
و خطای موتورس��وار را بخشیده است اما چند 
روز بع��د متوجه می ش��ود عض��وی از بدنش 
س��خت آسیب دیده است طوری که نتوانسته 
به کس��ب و کار مغازه گل فروشی اش بپردازد. 
حاال فرزند پسرش در مغازه کار می کند. بعد از 
مدت ها پزش��ک معالج توصی��ه کرده با عصا و 
آرام می توان��د در روز مق��داری راه برود. او به 

بدون ش�ک پارک و فضاهای س�بز 
در آرام�ش روح انس�ان نق�ش مهم�ی 
دارند. حضور و حتی نگاه گذرا به مناظر 
فضاهای سبز، گیاهان، درختان و گل های 
رنگ به رنگ بال درنگ روحیه را با نشاط 

می کند.
در این فضاهای سبز طبیعت که تندرستی 
بخش هس��تند، باف��ت تورهای ش��اخ و برگ 
پیوس��ته بی شمار درختان، س��ایه افکن جسم 
خس��ته اند، دلتنگی و کسالت را می زدایند و از 
کالفگی و آلودگی سموم مخل سالمت انسان 

می کاهد.
پارک ه��ا مکانی مناس��ب و مطمئن برای 
آس��ایش، تفریح و همنشینی های خانوادگی و 
اجتماع��ی در اوقاف فراغت از کار و دفع افکار 
درهم هستند که انرژی به جان و روان می دهند.

گستره جغرافیایی را کم اثر می کند.
در واکاوی تاری��خ معماری و شهرس��ازی 
درمی یابیم که انسان ها از ادوار گذشته ضرورت 
احداث باغ و فضای سبز در محیط زیست خود 
را دریافته بودند. ایرانیان دیرین عصر هم اطراف 
شهرهای مسکونی ش��ان و درخت و باغ وجود 
داشته و حتی در دوران های نه چندان دور دارای 
بوستان های تفریحی بودند. نمونه ای از این باغ 
و تفریحگاه ها باغ اصفهان، باغ فین کاش��ان و 

ارم شیراز هستند.

نقش حیاتی دارند که به پایداری و تندرستی 
جامعه کمک کنند.«

پارک ها محل استراحت دوری
 ازآلودگی هوا

در جریان گفت وگو با او موقعی که اظهار 
می کند مغازه گل فروشی دارد کمی شگفت  زده 
می شوم. کسی که همواره با انواع گل ها سروکار 
دارد و از ب��وی خوش و طراوت گل ها لذت و 
بهره می برد به پارک آمده اس��ت آن هم برای 

اولین بار. البته دلیل هم دارد.

* فضاهای سبز به عنوان ریه های تنفسی شهرها از دیدگاه 
تامین نیازهای زیست محیطی شهرنشینان و هم از نظر تأمین 
فضاهای فراغتی، ارتباطی و تعامل اجتماعی آن جایگاهی در 

خور اهمیت دارند.

این بوس��تان که دور از محل سکونتش هست 
آمده است. می پرسم اطراف محل شان بوستان 
نیست؟ توضیح می دهد: »حوالی میدان سپاه، 
میدان امام حسین، پل چوبی تا دروازه شمیران 
بوستان نیست. فقط انتهای خیابان نامجو یک 
بوستان کوچک هس��ت که بیشتر محل بازی 
بچه ها است و جایی مناسب برای استراحت و 
آسایش خانواده ها نیست امکانات ورزشی هم 
ندارد درحالی که جمعیت محله های یاد شده 
بسیار است. برخی مردم ساکن این محله ها در 
فرصت های فراغ��ت صبح مخصوصاً عصرهای 
تابس��تان با وس��ایلی از قبیل چهارپایه تاشو، 
زیرانداز مناسب و بعضی با سور و سات چای در 
فضای پیاده رو می نشینند و ساعتی را با گپ و 
تماشای ماشین و عابران سپری می کنند. بدین 
صورت از یکنواختی آپارتمان نشینی و از حالت 

* براساس پژوهش ها 
آلودگی های صنایع، تکنولوژی، 
صوتی، هوا و فشارهای روانی 
در اثر زندگی میان ازدحام 

ساختمان های سنگی، ترافیک 
و تردد انواع وسایل حمل و نقل 
لزوم توجه به نیازهای جمعیت 
عظیم شهری احساس می شود.

بی حوصلگی دور می شوند.«
در ادام��ه گ��زارش نگاهی ب��ه یک مطلب 
پژوهش��ی محور کارکرد زیست محیطی فضای 
سبز می کنیم که »مهم ترین اثرات فضای سبز 
در ش��هرها را کارکردهای زیست محیطی آنها 
می خواند. براین مبنا ش��هرها به عنوان محیط 
زیس��ت جامعه انس��انی معنی دار می شود و با 
آثار سوء گس��ترش صنعت و کاربری نادرست 

به اس��تناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی س��الیانه مورخ 1393/4/1 تصمیمات ذیل 

اتخاذ شد:

موسسه حسابرس��ی و خدمات آگاهان تدبیر پارسیان به شناسه ملی 21546459845 

به سمت بازرس اصلی و آقای رضا جمالی به کد ملی 0452483409 به سمت بازرس 

علی البدل برای مدت یک س��ال انتخاب گردیدند. آقای بهمن اصالنی به س��مت رئیس 

هیئت مدیره به ش��ماره ملی 325514358، آقای صمد عارفی راد به س��مت مدیرعامل 

و عضو هیئت مدیره به ش��ماره ملی 4989537432 و آقای رضا تربتی به س��مت نایب 

رئیس هیئت مدیره به ش��ماره ملی 0074746731 به س��مت اعضا هیئت مدیره برای 

مدت 2 سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل )چک، سفته، 

بروات( و قراردادها و عقود اسالمی و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره 

و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت بی بی کیو ایرانیان نوین  سهامی خاص 
به شماره ثبت 431753  و شناسه ملی 10320835721

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1393/7/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

آقای فیض اله محمدخانی کد ملی شماره 069007594 به نمایندگی از شرکت سامان 

پالس��تیک شناسه ملی 10100631938 به س��مت رئیس هیئت مدیره، آقای علیرضا 

مهرب��ان کد ملی ش��ماره 0937686141 به نمایندگی از ش��رکت بوژان شناس��ه ملی 

10101259915 به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای س��یدرضا مقدس��ی 

کدملی شماره 0558915779 به جای مرتضی محمدی به نمایندگی از شرکت پخش 

پارس کندر شناسه ملی 10102443892 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه 

مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.

کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و یا یک نفر از 

اعضای هیئت مدیره همراه با یک نفر از  آقایان عبدالصالح نهاوندی دارای کدملی شماره 

00040258319 با س��مت مدیر امور مالی و یا محمد جواد منتظری علی آبادی دارای 

کد ملی ش��ماره 03834618847 با سمت مدیرحسابرسی داخلی همراه با مهر شرکت 

معتبر می باشد. نامه های اداری و مکاتبات با امضای آقای محسن محمدخانی با کد ملی 

0045784329مدیر امور اداری همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت کندر سهامی خاص به شماره ثبت 82884
 و شناسه ملی 10101275087

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

در تاریخ 1393/7/16 به شماره ثبت 461639 به شناسه ملی 
14004453838 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که 

خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد.
موض��وع ش��رکت: انج��ام امور فنی و مهندس��ی، مش��اوره و 
پیمانکاری کلی��ه پروژه های مربوط به عملیات س��اختمانی، 
شهرسازی، راه سازی، محوطه سازی، آب و فاضالب، تأسیسات 
و تجهیزات برقی و مکانیکی با انواع قرارداد، ش��رکت در کلیه 
مناقص��ات و مزای��دات اعم از دولتی و خصوص��ی، اخذ وام و 
تسهیالت ریالی و ارزی از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، 
واردات و ص��ادرات کلی��ه کاالهای مج��از بازرگانی مرتبط با 
موضوع فعالیت ش��رکت و کلیه اموری که به نحوی با موضوع 

شرکت در ارتباط می باشد.
مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

مرکز اصلی ش��رکت: تهران س��عادت آباد نرس��یده به میدان 
کاج کوچه 18  غربی جنب دادس��را برج دنا ط 4 کدپس��تی 

1997984158
سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به 100 سهم 
10000 ریالی که تعداد 100 س��هم با نام می باشد که مبلغ 
350/000 ریال توس��ط مؤسس��ین طی گواهی بانکی شماره 
6749/411 م��ورخ 93/3/5 نزد بانک ملت ش��عبه ش��هرآرا 

پرداخ��ت گردیده اس��ت و الباقی س��رمایه در تعهد صاحبان 
سهام می باشد.

اولی��ن مدی��ران ش��رکت: فرخ لق��ا ف��روزان ش��ماره مل��ی 
0492807396 به س��مت نایب رئیس و عضو هیئت مدیره، 
س��یدمحمد میرهادی ک��د ملی 0083865489 به س��مت 
رئی��س هیئت مدی��ره و مدیرعامل، س��یده مرجان میرهادی 
ش��ماره ملی 0067967841 به سمت عضو هیئت مدیره به 

مدت دو سال انتخاب گردیدند.
دارن��دگان حق امضا: کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و تعهدآور و 
اوراق عادی و اداری شرکت به امضای مدیرعامل همراه با مهر 

شرکت معتبر می باشد.
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

بازرس اصلی و علی البدل: آقای توحید احمدی به شماره ملی 
1552883914 به عنوان بازرس اصلی، امیرحس��ین رضائی 
به شماره ملی 0018430236 به عنوان بازرس علی البدل به 

مدت یک سال انتخاب شدند.
روزنامه کثیراالنتش��ار کیهان جهت درج آگهی های ش��رکت 

تعیین گردید.

تأسیس شرکت سهامی خاص آوا سازه ایده آل

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در تهران
متقاضیان محترم می توانند با توجه به جدول زیر نسبت به انتخاب هر یک از نشریات مورد عالقه و واریز مبلغ اشتراک به حساب 0106713595009 
)سیبا( بانک ملی شعبه سعدی جنوبی کد 69 به نام حسین شریعتمداری )موسسه کیهان( و ارسال اصل فیش بانکی همراه با فرم تکمیل شده 

ذیل به صندوق پستی 11365/3631 با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.

توجه:
1- اشتراک عزیزانی که فرم درخواست آنها تا دهم هر ماه به امور مشترکین برسد از اول ماه بعد برقرار می شود.

2- یک نسخه از کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.
3- در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی، معادل مبلغ پرداخت شده، نشریه مورد تقاضا ارسال میگردد.

4- در صورت تمایل به اشتراک چند نشریه، برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائید.
فرم تقاضا

                                                                                                                         
 امور مشترکین موسسه کیهان         
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