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پارك كودكان مبتال به اتیسم 

نخستین پارک کودکان اوتیسم کشور به همت سازمان پارک ها و فضای سبز 
و انجمن اوتیسم آذربایجان شرقی افتتاح شد. 

این پارک در ضلع شــرقی مجموعــه تاریخی و تفریحی ائل گولی و تحت 
نظارت متخصصین و کارشناسان مربوط با توجه به نیازهای بیماران ساخته و 

در اختیار کودکان اوتیسمی قرار گرفت.
سبک آبیاری، طراحی وسایل بازی و المان های مورد استفاده در این پارک 
به گونه ای طراحی شده است که کودکان مبتال به بیماری اوتیسم در حین 

بازی در آن دچار آسیب دیدگی نشوند.
اوتیسم نوعی بیماری مزمن است که در دوران شیرخوارگی و چند ماهگی 
و یا چند ســال اول زندگی نمایان می شود و با طی شدن مراحل رشد، این 
بیماری نیز به تدریج یا ناگهانی رشد نموده و باعث متوقف شدن رشد عاطفی 
و اجتماعی کودک شده و مشكالت فراوانی را برای مبتالیان به این بیماری 

و خانواده ها بوجود می آورد.
 هم اکنون هفت هزار کودک مبتال به اوتیســم در اذربایجان شرقی زندگی 

می کنند.



گزارش شهر5/فضای سبز
175



گزارش شهر5/فضای سبز
176

نماینده صندوق کودکان سازمان ملل ) یونیسف ( در پیامی به مراسم افتتاح 
پارک تخصصی بیماران اتیسم در تبریز ، این اقدام شهرداری تبریز را قابل 

تقدیر و ارزشمند دانست.
در پیام محمد المنیر صفی الدین که در آئین بهره برداری از این پارک قرائت 
گردید، نماینده صندوق کودکان سازمان ملل )یونیسف( با ابراز خوشحالی 
از احداث اولین پارک ویژه کودکان اتیسم در ایران و شهر تبریز ، این اقدام را 

تصمیمی ماندگار و ارزشمند دانسته است.

متن این پیام به شرح زیر است:
یونیســف همواره بر اهمیت دوران کودکی به عنوان دوران طالیی رشد و 
تكامل کودک و همین طور اوج آسیب پذیری او تاکید می کند. ما معتقدیم 
همه کودکان باید به فرصتهای برابر برای بازی و تفریح دسترســی داشته 

باشند. کودکان دارای معلولیت نیز از این قاعده مستثنی نیستند.
کودکان دارای معلولیت مانند همه کودکان توانایی های زیادی دارند اما اغلب 
به دلیل تبعیض و عدم حمایت کافی از جامعه منزوی می شوند و به نوعی به 

آسیب پذیرترین و نامرئی ترین گروه از کودکان می پیوندند.
کودکان دارای معلولیت باید از همه حقوق یک کودک سالم بهره مند باشند 
و بتوانند در تصمیم گیری هایی که زندگیشان را تحت تاثیر قرار می دهد ، 
شرکت کنند. این کودکان باید دیده شوند و باید به آنها به عنوان اعضای فعال 
جامعه و نه صرفا دریافت کنندگان صدقه نگاه کرد و حضور آنها را ارج نهاد.

ورزش و سرگرمی یكی از راههای مهمی است که کودکان دارای معلولیت 
و خانواده هایشان بواسطه آن می توانند میزان نگرانی و اضطراب خود را تا 

حد زیادی کاهش دهند.
کودکان دارای اوتیسم به دلیل شــرایط ویژه خود نمی توانند به راحتی در 
همه پارکها یا فضای آزاد بازی کنند و ممكن است خیلی سریع تر از دیگر 
کودکان گم شــوند که خود باعث افزایش اضطراب خانــواده ها و ترس از 
بردن کودکانشان به این فضاها می شوند. اما ساخت یک پارک مخصوص 

کودکان اوتیسم اقدامی شایسته تحسین است.
در انتها بار دیگر از همه دست اندرکارانی که برای ساخت و تكمیل این پارک 
تالش کردند به ویژه انجمن اوتیســم تبریز و سازمان پارکها و فضای سبز 

شهرداری تبریز سپاسگزاری می کنم و به این عزیزان تبریک می گویم.

امیدوارم سیاستگذاران و مردم نیز به این دیته از تالشها بپیوندند و راه را برای 
دسترسی همه کودکان دارای معلولیت به فرصتهای برابر و اتخاذ خدمات و 
فضاهای مورد نیاز آنها برای لذت بردن به طور تمام و کامل از دوران کودکی 

هموار سازند.

محمد«المنیر«صفی«الدین««
نماینده صندوق کودکان سازمان ملل)یونیسف( در جمهوری اسالمی ایران

نماینده صندوق کودکان سازمان ملل ) یونیسف (: 
اقدام شهرداری تبریز در ساخت پارك برای 

كودكان اتیسم قابل تقدیر است 
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تکمیل راه پله ورودی شمالی ائل گولی

راه پله ورودی شمالی مجموعه تاریخی و تفریحی ائل گولی از طرف کوی 
فردوس تكمیل و به بهره برداری کامل رسید.

با توجه به مراجعه بیش از حد شهروندان و میهمانان عزیز به مجموعه ائل 
گولی در بیشتر ایام سال ،این ورودی مسیر ارتباطی مناسبی  برای  دسترسی 

راحت این عزیزان به این مجموعه خواهد بود.
 این راه پله با سبك معماری ویژه و با استفاده از سنگهای مقاوم ساخته شده 
و با نورپردازی زیبائی که در محوطه آن انجام گرفته چشم اندازی زیبا در این 

ورودی ایجاد شده است  

خریداری قطار تفریحی برای  ائل گولی

به منظور ایجاد محیطی با نشــاط و افزایــش امكانات تفریحی مجموعه 
تاریخی تفریحی ائل گولی قطار تفریحی جهت بهره برداری در جاده قدیم 
دور ائل گولی خریداری شــد و به زودی در اختیار شــهروندان محترم قرار 

میگیرد.
این قطار تفریحی 36 صندلی  ظرفیت داشته  و خواهد توانست مراجعان را 

جابجا نماید 

نصب میزهای پینگ پنگ  درائل گولی
 درراســتای ایجاد امكانات ورزشی مناسب برای شــهروندان عزیز بویژه 
جوانان، یك ســری کامل ازمیزهای پینگ پنگ و دســتگاههای   فوتبال 

دستی تهیه و در مجموعه تاریخی و تفریحی ائل گولی نصب گردید.
الزم به ذکر است جهت ایجاد بسترهای مناسب ورزشی ،چندین ست لوازم 
ورزشــی در رشته های مختلف نیز به همراه ایجاد میادین ورزشی،  جهت 
استفاده شهروندان گرامی در این مجموعه نصب شده است که مورد استقبال 

این عزیزان قرار گرفته است.
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نصب انبوه  فالورباكسهای  آویزان  ائل گولی

فالورباکس ها یا همان گل جاء در زمینه های متفاوت دارای کاربرد هستند که 
در سالهای دور معموال آنها را بطور ثابت طراحی و می ساختند که نوع طراحی 
آن دارای قرابت فرهنگی با مردم و طرز تفكر آنان داشت و در محوطه منازل 
و باغات با انواع گونه ها مثل  شاهپسند ، شمعدانی ،...تزئین می شد. فواره 

ها نیز در داخل حوض آنان خودنمایی کرده و به زیبایی محیط می افزود.
 به مناسبت فرا رسیدن سال نو و بهار طبیعت  انبوه فالور باکسهای  آویزان  در 
دور استخر مجموعه تاریخی و تفریحی ائل گولی نصب گردیده که موجبات 

زیبائی و طراوت محیط  این مجموعه را فراهم آورده است.
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پهن ده ها فرش گل در سطح شهر
به منظورایجاد چشم اندازی زیبا و منحصر بفرد در شهر تبریز  و همزمان با  

فصل بهار  دهها فرش گل در معابر شیبدار سطح شهر پهن شد.
این فرش های گل که با استفاده از انواع گونه های بهاری بافته شده در طرح 

های مختلف که برگرفته از نقشه های فرش تبریز می باشد  ایجاد شد.
شــایان ذکر اســت فرش تبریز بی تردید یكی از بهترین و نیز مطرحترین 
فرشهای جهانی است و  به همین خاطر حوزه فضای سبز شهرداری تبریز به 
منظور معرفی بیشتر  این هنر تبریز به میهمانان وشهروندان عزیز و نیز جهت 
زیباسازی محیط شهری وایجاد چشم اندازی زیبا در نقاط مختلف شهر اقدام 

به طراحی و ایجاد این فرشهای گل نمود.
 گل کاری منظم و وســیع ســطح شهر توســط عوامل حوزه فضای سبز، 
موجب طراوت شهری و ایجاد حس سرزندگی و شادابی در بین شهروندان و 
مسافران گرامی گشته بطوریكه عطر خوش  این گلها در معابر شهر به مشام 

هر شهروند و مسافری رسیده و خاطره خوشی بر جای می گذارد
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توسعه بوستان ارم
بوســتان ارم در مســاحتی حدود 15هكتار در ســالهای قبل در کنار اتوبان 
پاســداران داخل محدوده عون بن علی جنگل کاری شــده بود که در ادامه 
جنگلكاری بوستان حدود 32 هكتار در حال آماده سازی برای جنگلكاری 
می باشــد که عملیات تســطیح ، خاکبرداری و طراحی آبیاری آن به اتمام 
رسیده است . با اجرای این پروژه که از زیرگذر ارم به سمت میدان آذربایجان  
ادامه خواهد داشت ، عالوه بر توسعه فضای سبز ، منجر به بهسازی منظر 

شهری بزرگراه پاسداران خواهد شد .
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بوستان نهالستان عینالی
بوستان 3 هكتاری نهالستان  در داخل تفرجگاه عینالی واقع شده است .

عملیات انجام یافته  در این بوســتان شامل کاشت نهال و گلهای تزئینی ، 
چمن کاری ، نورپردازی ، جدول کشی ، نصب نیمكت ، سطل های زباله ، 

وسایل ورزشی و وسایل بازی کودکان می باشد .
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بوستان ربع رشیدی

احداث و تجهیز بوستان ربع رشیدی شامل کاشت نهال و گلهای تزئینی ، 
چمن کاری ، نورپردازی ، جدول کشی ، نصب نیمكت ، سطل های زباله ، 

وسایل ورزشی و وسایل بازی کودکان می باشد .
بوستان ربع رشیدی عون بن علی در مساحتی حدود 100 هكتار در سالهای 
قبل در داخل محدوده عون بن علی - جنب اتوبان پاسداران توسط سازمان 
توسعه و عمران عون بن علی شهرداری تبریز احداث شده است و در حال 
حاضر دارای یک باب مجتمع بین راهی خدماتی ، رفاهی ، اتاق نگهبانی و 

دفتر فضای سبز می باشد .  
محل بوســتان ربع رشیدی در ســالهای قبل به محل تخلیه نخاله و زباله 
تبدیل شــده و برای اهالی این منطقه خصوصاً اهالی کوی شهید بهشتی  
مشكالتی را به بار آورده بود . در نهایت با اجرای طرح جنگلكاری هم اینک 
در حال تبدیل به تفرجگاهی سرســبز و زیبا برای تفرج شهروندان به ویژه 

اهالی منطقه می باشد .
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جنگل كاری آرپادره سی ؛ تفرجگاه جوانان
محدوده ای به وسعت 330 هكتار از اراضی آرپادره سی تحویل شهرداری 
تبریز شده و 60 هكتار دیگر نیز در حال طی مراحل تحویل و واگذاری نهایی 
است که شهرداری تبریز برنامه ریزی های جامع و کالنی برای کاشت این 
محدوده و ایجاد بستری جدید برای رفاه ، تفریح و نشاط شهروندان تبریزی 

انجام داده است.
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پارك آبی 5 طبقه

پارک آبی تبریز با زیر بنای  8000 متر مربع  با  17 سرسره متنوع  در دو فاز 
طراحی شــده اســت .  فاز اول پارك آبی تبریز در پنج طبقه در زیرزمین، با 
ظرفیت پذیرش همزمان یك هزار و 100 نفر مفید و با صرف هزینه ساخت 
و تاسیسات بیش از 80 میلیارد ریال از سوی سرمایه گذار بخش خصوصی 

راه اندازی شده است.
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افتتاح مجتمع سورتمه سواری در ائل باغی
اولین مجتمع سورتمه ســواری بزرگ شمالغرب کشــور در تفرجگاه 230 
هكتاری ائل باغی، با هزینه ای بالغ بر 150 میلیارد ریال،  افتتاح و مورد بهره 

برداری قرار گرفت. 


