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همشهری  سراغ  به  بار  این  خوش ذوق؛  شهروندان  معرفی  ادامه  در 
منطقه پردیس و  به  رفتیم و سری زدیم  احمد حق دوست  عزیزمان؛ 

آپارتمان 72 واحدی مسکن مهر امام رضا )ع(.
لطفًا خودتان را معرفی کنید.

احمد حق دوست متولد 1361 و کازرونی هستم.
از چه زمانی شروع به کاشت گل و گیاه در مجتمع کردید؟ از همان 
ماه اول ورود به این مجتمع با توجه به عالقه زیادی که به سرسبزی 
داشتم شروع به کاشت گل و گیاه و مرتب کردن باغچه ها کردم و 
اکنون که یک سال و چند ماه ساکن هستیم تمام قسمت ها را با گل 

و گلدان پوشش دادم.
چه  چمن کاری  و  گیاه  و  گل  نگهداری  و  کاشت  از  شما  انگیزه 
بوده؟ و چه کسانی به شما در این امر کمک می کنند؟ محیط زیست 
متعلق به همه است و باید همگان در حفظ و نگهداری آن بکوشند؛ 
نفع خود و خانواده  به  اول ازهمه  نظافت و سرسبزی  چراکه رعایت 
ماست. چون عالقه مند به  محیط زیست و سرسبزی هستم اقدام به این 
کارکردم و با هزینه شخصی خودم بذر، گل و گلدان و... را خریداری 
کردم همچنین مجتمع سطل زباله هم نداشت و با توجه به اینکه چندین 
بار در این مورد از شهرداری خواهش کرده بودیم ولی اقدامی صورت 

نگرفت، خودم سطل زباله تهیه و نصب کردم.
ساکنین مجتمع با دیدن کارهای شما چه اقدامی انجام داده اند؟

آنها هم تشکر می کنند و با دیدن سرسبزی و زیبایی محیط خوشحال 
می شوند و با گل ها عکس می گیرند و من هم گل و گلدان به آنها 
می دهم تا نگهداری کنند و حتی بچه ها را تشویق به تمیز نگه داشتن 

محوطه و مراقبت از گیاهان می کنم.
طرح شهروند گل را چگونه ارزیابی می کنید؟

واقعًا طرح جالبی هست؛ البته من و خیلی از افراد امثال من خودجوش 
این کارها را انجام می دهیم و هیچ وقت منتظر تشکر و قدردانی نیستیم؛ 
زیبایی  و  سرسبزی  برای  دارند  دوست  که  افرادی  به  ای کاش  ولی 
شود  بهاداده  دهند،  ارائه  زیبایی  و طرح های  دهند  انجام  کاری  شهر 
افراد  و جذب  کارآفرینی  هم  و  محیط  زیبایی  برای  زمینه ای  هم  تا 

خوش ذوق شود.
آیا پیشنهادی هم در این زمینه دارید؟

بله برای مثال منطقه کشتارگاه قدیم که پر است از درختان اکالیپتوس 
که تعداد زیادی از آنها به خاطر جاده کشی قطع شدند اگر کمی همت 

کنند و رسیدگی شود می تواند فضای سبز خیلی زیبایی شود.
چه پیامی برای مردم دارید؟

هر شهروند می تواند یک شهروند گل باشد، اگر بخواهیم. امیدوارم که 
همه مردم به اهمیت گل و گیاه و تأثیر آن در سالمتی خودشان پی 
ببرند و محیط زیست را همانند منزل خود بدانند و حداقل کاری که 

می توانند انجام دهند زباله نریزند.
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