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بوستان های ویژه مادران و کودکان در جهان
کافی است عبارتی مثل »Special park for mother and child« را در گوگل جست وجو کنید 
تا با تعداد فراوانی از نمونه پارک هایی در شهرهای مختلف دنیا آشنا شوید که مخصوص حضور 
مادران و کودکان هستند. در این گونه پارک ها تجهیزات خاصی و وسایل بازی بیشتری برای 
حضور کودکان همراه با خانواده وجود دارد. البته که در این پارک ها آقایان نیز مانند بانوان اجازه 
حضور دارند، اما آنچه در این میان مهم است اینکه برخی از پارک ها عنوان بوستان مخصوص مادر 
و کودک را دارند. در جست وجوی اینترنتی به طور حتم تصاویری از این نوع بوستان ها را خواهید 
دید؛ به طور مثال در آمستردام بخش بزرگی از یک بوستان را در راستای شهر دوستدار کودک به 
مادران و کودکان اختصاص داده اند. در شهرهای ایالت یوتای آمریکا نیز 5پارک اینچنینی وجود 
دارد. سیتی کریک، موری پارک و پارک دوستی اوگدن جنوبی ازجمله این بوستان ها هستند. 
در لندن نیز شهرداری برای افزایش امنیت مادران حین گردش و تفریح به دنبال ایجاد فضاهای 
امن به ویژه در بوستان هاست.  جالب اینکه بسیاری از شــهرهای دنیا برای راحتی و امنیت 
مادران و کودکان، از این موضوع هم فراتر رفته اند و در بسیاری از فضاهای همگانی، امکانات 
ویژه ای را برای مادران فراهم کرده اند؛ به طور نمونه در فضاهای پارک حاشیه ای مراکز خرید، 
خط کشی های ویژه ای انجام شده تا دارای عالئم ویژه برای پارک خودروی مادر و کودک باشند.
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ایجادبوستانمادروکودکدرتهران،تصمیمیبود
کهشهردارتهراندرهشــتمینبرنامهقرارخدمت
خود،آنرارســانهایکردوعلیرضــازاکانیگفت
کههرمحلهبایدیکبوستانمادروکودکداشته
باشــد.البتهنمیتوانتهرانرادرایجادبوســتان
مادروکودکپیشگامدانســت؛چراکهمحمدرضا
کالیی،شهردارپیشینمشهد،تیرماهسالگذشته
بوستانمادروکودکرادربلوارامامتبهبهرهبرداری
رساند؛طرحیکهبهگفتهاعضایشورایشهرتهران
جذابوبهگفتهعبدالمطهرمحمدخانی،سخنگوی
شهرداریتهرانیکیازمطالباتاصلیشهروندان
نیزاســت،امابهدلیلعدمشفافســازیازسوی
مدیرانشهریوسوءبرداشتتوسطبرخیرسانهها
باتیترهایحصارکشیبوستانهایپایتخت،زنانه
ومردانهشــدنپارکها،ممنوعیتورودآقایانبه
بوستانهاو...درشبکههایاجتماعیترندشد.فارغ
ازحاشیهســازیهایصورتگرفته،واقعیتماجرا
ایناستکهمدیریتشهریقصددارددرراستای
احترامبهخانوادهبهویژهمادروکودکگامیبردارد،
اماقشــریخاصتالشمیکنندباغرضورزیها

رویکردمدیریتشهریراسیاهجلوهدهند.

زنانه و مردانه معنا ندارد
آنطورکهشهردارتهراندرصحنشوراشفافسازی
طرحبوســتانمادروکودکراتشــریحکرد،قرار
نیستباتفکیکجنسیتیورودآقایانبهبوستانها
محدودشود،بلکهدرمحلههابخشیازبوستانهابه
حضورمادرانوکودکاناختصاصدادهمیشودواگر
محلهایفاقدبوستانباشد،بوستانمادروکودکدر

آنهااحداثخواهدشد.
بوستانمادروکودکداراینگهبان،اتاقشیردهیو
تعویضپوشککودک،زمینبازی،مسیرپیادهروی،
ســرویسبهداشتیوفضایســبزمناسباستو
مــادرانمیتواننددریکفضایکامــاًلآراموامن
لحظاتیرابــدوندغدغهباکودکانخودســپری
کنند.بهگفتهسخنگویشهرداریتهران،اینفضاها
متفاوتازبوستانبانواناســت.)درتهران7پارک
بانوانایجادشدهوقراراست2پارکدیگرهماضافه
شودکهبااینکارتعدادبوســتانبانوانبه9مورد

میرسد.(دربوســتانبانوانکهچندسالمیشود
پذیرایبانوانپایتختهستند،ورودآقایانممنوع
است،امادربوســتانمادروکودک،فضابهگونهای
طراحیشــدهکهحضوربرایمادروکودکجذاب

استواولویتباکودکونیازهایاوست.
تفکیکجنســیتیهمدراینطرحمطرحنبودهو
نیســت.عبدالمطهرمحمدخانیدراینبارهگفت:
»اینکاربراســاسمطالباتشهرونداندردستور

کارشهرداریتهرانقرارگرفتهاست؛چراکهمردم
درمالقاتهایمردمییاازطریقســامانه137،
گالیههایخودازوضعیتبوســتانهارامطرحو
ازوجوداراذلواوباش،توزیعکنندگانموادمخدر،
معتادانمتجاهروافرادهنجارشکنابرازنارضایتی
کردندوخواستاررفعاینمشکالتومناسبسازی
پارکهابرایحضورخانوادههاشدند.سگگردانی
دربوســتانهاهممعضلدیگریاســتکهسبب

نگرانیخانوادههاشدهوطیسالهایاخیرانتشار
اخباریازحملهسگهابهکودکاندربوستانهااین
نگرانیهاراتشدیدکردهاست.بههرحالخانواده
حقداردنگرانسالمتفرزندخودباشدوبههمین
دلیلشهرداریتهرانباایجادبوستانمادروکودک
تصمیمداردبهایندغدغههــاپایاندهدوفضای
ایمنیبرایحضورکودکانهمــراهبامادرانبرای

بازیوتفریحفراهمکند.«

هر ناحیه یک بوستان مادر و کودک
شــهرداریتهراندرراســتایپیگیریمطالبات
شهروندانمبنیبرمناسبسازیبوستانها2گزینه
پیشروداشــتهاســت.محمدخانیاینموضوعرا
مطرحکردوگفتکــهانجامعملیــاتاجراییو
بهسازیبوستانهانخستینگزینهوایجادبوستان
مادروکودکگزینهدومبودکهپسازبررسیهای
کارشناسیتصمیمبرآنشدتاگزینهدومدردستور
کارقرارگیردودرهرمحلهشهریکبوستانمادر
وکودکایجادشودکهدرنهایتشماربوستانهای
مادروکودکبه352بوســتانمیرسد.بهگفتهاو،
30بوستاندردورهمدیریتشــهریششمبرای

حضورمادرانوکودکانمناسبسازیشدهاست.

آسایش  در بوستان های مادر و کودک
سخنگویشهرداریتهران:ایجادبوستانمادروکودکمطالبهشهروندانبودهاست.زنانهومردانهکردنپارکهایتهرانصحتندارد

واقعیت یا مجازی؟!
یکیازموضوعاتمورداســتفادهدرآثار
طنز،مســائلاجتماعیوشــهریاست
کــهکمدینهادرهمهجــایجهاناین
موضوعاترادستمایهکارطنزومطایبه
قرارمیدهند.بهعنواننمونهچارلیچاپلیناسطورهسینمای
کمدیجهانازماشینیزموفاشیسمشــاهکارهاییرامانند
»عصرجدید«و»دیکتاتوربزرگ«بهیادگارگذاشــتهاست.
درعرصهمطبوعاتکشورمامرحومکیومرثصابریفومنییا
گلآقایملتایرانبهدرستیازموضوعاتمختلفاجتماعی،
سیاسیوفرهنگیبابیانشــیرینطنزسوژههایمردمپسند
خلقمیکردند؛ازاینروبانگاهیبهآثارارزشمنددراینزمینه
متوجهمیشویمکهکمدیهایراستینبانقدشیریناتفاقات

ناگوار،زمینهرابرایاصالحامورفراهممیکنند.
مرحومکیومرثصابریمعتقدبودطنزجراحیاســت.طنز
تعلیموتدریساستومبتنیبرهدفیمتعالی.کارطنزادای
تکلیفاجتماعیاست.طنزسیلیمحکمیاستکهبهصورت
یکمسموممیزنندتاخوابشنبردوهدفکمکبهادامهحیات
اوست.مثلفشاریاستکهبهسینهیکمغروق)غوطهورشده(
واردمیشود.چهبسادندههایشرابشکند،اماریههایشرافعال

وحیاتشراتضمینمیکند.
بعدازظهوردنیایجدیدکهفضایمجازینامگذاریشدهاست
»واقعیت«و»مجاز«جایخودراتعویــضکردند؛بههمین
دلیلاســتکهگاهخبرهایمجازیجایخبرهایواقعیرا

میگیرندونقدوبررسیآنرادچارچالشمیکنند.
چندیقبلدرخبرهایمجازیآمــدهبودکهیکیازاعضای
شــورایشــهرتهراناعالمکردهبهزودیپارکهایتهران
زنانهومردانهمیشــوند.برایکمدینیمثــلمناینخبر
دستمایهخوبیبرایشوخیودرعینحالاعتراضبهحرکتی

غیرعقالنیبود.
اینشوخیدرفضایمجازیبازتابگســتردهایداشت،اما
واقعیتایننبــود؛چراکهمحمودرضــاکبیرییگانه،معاون
ارتباطاتواموربینالمللشورایشهرتهراندرقالبیادداشت
وگزارشوگفتوگواعالمکرددر352پارکازمجموع2200
پارکشهرتهرانفضاهایاختصاصیبرایرفاهوامنیتبیشتر
مادرانوکودکانایجادخواهدشد.اینواقعیتارزشمندکجا
وآنخبرمجازیکهپارکهایتهرانزنانهومردانهمیشوند
کجا؟امیدوارمشورایشــهرتهرانوتمامنهادهایدیگرقبل
ازآنکهدرموردهرخبریمنتظرپاسخواصالحباشندخودبه
توضیحوتشریحگستردهبرنامههایخویشبپردازندتاجای
هیچگونهبرداشتســوءوخالفواقعنباشد.ازطرفدیگرما
نیزبایددربارهاخبارمنتشرشدهبیشازپیشحساسودقیق
باشیمتابازیچهاخبارکذبوســاختگیقرارنگیریمودنیای

مجازیراواقعینپنداریم.
باپوزشوسپاسفراوان-برادرکوچکترشما

شینا انصاری
مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار 

شهرداری تهران
 کســب رتبه عالی اصالح الگوی مصرف 
منابــع آب، برق و گاز در ســاختمان های 
تحــت پوشــش منطقــه، نگهداشــت و 
مانیتورینگ 3نیروگاه خورشیدی منطقه 
با ظرفیت ۱۰۰کیلووات، تهیه شناسنامه 
فنی انجام مطالعات توجیهی و... ازجمله 
اقدامات قابل ذکر منطقه۱2 در راستای 

بهبود محیط زیست بوده است.

عملیــات احــداث میدانــگاه جهــاد کــه 
متعاقب اتمام مراحل مطالعاتی وارد فاز 
اجرایی شده بود، به مرحله آرماتوربندی 
و اجــرای فونداســیون رســید. مســاحت 
ایــن پــالزا نزدیــک بــه 2هــزار مترمربــع 
بــوده کــه ۸۰۰مترمربع آن شــامل بنایی 
بــا طراحــی ســنتی و برگرفتــه از معماری 
ایرانی-اسالمی اســت و قرار است طبق 
توافقــات صورت گرفتــه بــا پیمانــکار در 

مدت ۶ماه آماده بهره برداری شود.
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بهرام نکاحی
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران

اکنــون، کمبــود و فرســودگی نــاوگان، 
موضوعــی اســت کــه باعــث تأخیــر در 
رســیدن اتوبــوس بــه ایســتگاه ها شــده 
و شــهروندان را بــه زحمــت انداختــه 
اســت. البته با توجه به بازگشــت کشور 
بــه شــرایط عــادی و بازگشــایی مراکــز 
آموزشــی، تعداد مســافران اتوبــوس در 
تهران افزایش قابل توجهی داشته است.

رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری ها 
از انتشــار ۸۰هــزار میلیــارد ریــال اوراق 
مشــارکت شــهرداری ها در ســال۱۴۰۰ 
به منظور تامین اعتبار پروژه های توسعه 
خطوط متــرو و اتوبوســرانی و بازآفرینی 
بافــت فرســوده بــا حمایت هــای دولــت 
خبــر داد. مهــدی جمالی نــژاد گفــت: 
»با توجــه بــه بنــد »ه« تبصــره۵ قانون 
بودجــه ســال۱۴۰۰ کل کشــور، وزارت 
کشور متولی معرفی شهرداری ها جهت 

استفاده از اوراق مشارکت بود.«
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