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تابستانداغتندرستیدربوستانها
مراسم رونمایی و توزیع 800دستگاه ورزشی در مناطق 22گانه تهران در بوستان والیت برگزار شد

شناسایی 110فرصت سرمایه گذاری در شهر تهران 
 15و 16تیرماه همایش فرصت های سرمایه گذاری 

درشهر
شــهر تهران در شــرایطی برگزار می شود که روز 
گذشــته در نشســت خبری مدیرعامل سازمان 
سرمایه گذاری و مشــارکت های مردمی شهر تهران درباره دالیل 
برگزاری این همایش صحبت شد.  به گزارش همشهری، مهدی 
شریفیان موضوع اصلی این نشســت را »اعالم رسمی برگزاری 
همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری شهر تهران« عنوان 
کرد و گفــت: »با توجه به بررســی های انجام شــده و همچنین 
آسیب شناسی تجربیات مدیریت های گذشته )بیشتر از 15سال( 
که دستاوردهای موفق و تجربیات ناموفقی به همراه داشته است، 
نظام جدید سرمایه پذیری و توسعه مشارکت مردمی در شهر تهران 
تدوین شد. این نظام دارای 6گام مهم است و اگر با این نظام آشنا 

شویم، درواقع استقرار این همایش هم خروجی پیدا می کند.«
 او ادامــه داد: »ایــن نظام 6مرحله دارد که شــامل  شناســایی 
فرصت هــای ســرمایه گذاری در تهــران، تهیــه بســته های 
سرمایه گذاری، مرحله بازاریابی، عقد قراردادهای مشارکتی، مرحله 
نظارت و مرحله واگذاری می شود. در بخش بازاریابی موضوعی که 

خیلی می تواند به ما کمک کند تا این چرخه درست برقرار شود، 
برگزاری همایش ها و گردهمایی هاســت که در آن فرصت های 
سرمایه گذاری با جامعه سرمایه گذاران در حوزه مدیریت شهری 

مطرح شده و تماس ایجاد مي شود.«

 مدیرعامل ســازمان ســرمایه گذاری و مشــارکت های مردمی 
شــهر تهران گفت: ما بــرای برگــزاری این همایــش مقدمات 
الزم را در ماه هــای گذشــته فراهم کردیــم. مهم ترین مقدمه و 
پیش نیاز برگزاری همایش شناســایی ظرفیت ها و فرصت های 
ســرمایه گذاری شــهرداری تهران اســت. این مقدمات توسط 
همکاران بنــده در این ســازمان و همه بخش هــای ذیربط در 
شهرداری تهران شناسایی شده است؛ چنان که هم اکنون بیشتر 
از 110فرصت سرمایه گذاری در شهر تهران شناسایی شده و این 
 عدد تا زمان برگزاری همایش با ســرعت زیادی در حال افزایش

 است.«
 مهدی شــریفیان اضافــه کرد: »بعــد از شناســایی فرصت ها، 
بسته های سرمایه گذاری که تدوین شــده، شامل 3بخش است؛ 
مطالعات سرمایه گذاری، مجوزهای الزم و مشوق ها. با این مقدمه، 
همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری شهرداری تهران 
برگزار می شــود. این همایش محل تماس وســیع فرصت های 
سرمایه گذاری شــهرداری تهران با ســرمایه داران عالقه مند به 

سرمایه گذاری در حوزه مدیریت شهری است.« 

 طرح جامع شهرداری
 برای توانمندسازی خانواده های 

کودکان کار
شــهردار تهران اعــالم کرد که شــهرداری یک طــرح جامع 
توانمندسازی، حرفه آموزی و حمایت از خانواده های کودکان 

کار را در دستور کار قرار داده است.
به گزارش همشــهری، علیرضا زاکانی در صفحه شخصی خود 
در توییتر نوشــت: »کودکان کاری که در ســطح تهران دیده 
می شوند، نور چشم ما هستند و باید از این شرایط خارج شوند. 
در قالب یک طرح جامع، توانمندسازی، حرفه آموزی و حمایت 
از خانواده های کودکان کار  را در دستور کار قرار دادیم. معتقدیم 
از میان این کودکان می توانند افرادی ظهور کنند که در آینده 
طالیه دار جامعه  ما باشند. هیچ دستگاهی به تنهایی نمی تواند 
موضوع کودکان کار را ساماندهی کند. امیدواریم با حضور همه 
دستگاه ها و مشــارکت مردم، این رنج و غصه در تهران به پایان 
خود نزدیک شود. هم اکنون شــهرداری تهران میزبان 55۴1 
کودک  کار و 1200 کودک در معرض آسیب و آسیب دیده در 2۷ 

مرکز پرتو و ۴ مدرسه صبح رویش است.«

بررسی تحقق بودجه 1۴01 شهرداری در گفت وگو با 
نایب رئیس کمیسیون برنامه وبودجه شورای شهر تهران

   ارتقای کیفیت زندگی
 با پروژه های توسعه محلی

رضایتمندی و ارتقای کیفیت زندگی در 
پایتخت 2هدف مهم مدیریت شهری 
است؛ اهدافی که سکاندار تهران برای 
تحقق آنها باید تا پایان ســال، 1759 
پروژه توسعه محلی را اجرایی کند. اعضای شورای شهر 
تهران هم با اختصاص بودجــه قابل توجه به این پروژه ها 
تالش کردند در تحقق اهداف پیش بینی شده سهیم شوند. 
تحقق درآمدهای بودجه شهرداری تهران، اجرایی شدن 
طرح های توسعه محلی را تسریع می کند. اکنون حدود 
3ماه از تصویب بودجه 50هزار و 370 میلیاردتومانی امسال 
می گذرد و به گفته کارشناسان حوزه شهری، 6 ماه اول سال 
بهترین فرصت برای تحقق درآمدهای بودجه شهرداری 
تهران است. فرایند تحقق بودجه در 3 ماه نخست و نحوه 
عملیاتی شدن پروژه های توسعه محلی را در گفت وگو با 
میثم مظفر، نایب رئیس کمیسیون برنامه وبودجه شورای 

شهر تهران بررسی کردیم.

امسال برای پروژه های توسعه محلی چقدر بودجه 
اختصاص داده شده است؟

پروژه های توســعه محلی در مدت زمان کوتاه سبب رضایتمندی و 
بهبود کیفیت زندگی شهروندان می شود و به همین دلیل سعی کردیم 
نگاه ویژه ای به این موضوع داشته باشیم و حدود 3هزار و 300میلیارد 
تومان در بودجه امســال شــهرداری برای پروژه های توسعه محلی 

پیش بینی شده است.
پروژه های توسعه محلی براســاس چه معیاری به 

مستمر و غیرمستمر تفکیک شده اند؟
این تفکیک باتوجه به مدت زمان اجرای پروژه ها انجام شده است. به این 
معنا که برخی از پروژه ها در قالب اقدامات و خدمات ذاتی شهرداری 
تعیین شده اند؛ مانند اقدامات اصالح هندسی و دوربرگردان در حوزه 
ترافیکی و ... که زمان بر نیستند و با انجام آنها بخش زیادی از مشکالت 
شهر و شهروندان حل می شود. به این پروژه ها مستمر گفته می شود. 
پروژه هایی که یک تا 2ســال زمان می برند هم در گروه غیرمستمر 
دسته بندی  شده اند. این پروژه ها اغلب به حوزه فنی و عمران مربوط 

می شوند.
امسال چه تعداد پروژه مســتمر و غیرمستمر در 

دستور کار شهرداری تهران قرار دارد؟
حدود هزار و 316پروژه مستمر و ۴۴3پروژه غیرمستمر برای شهرداری 
تهران تعریف شده است که برای پروژه های مستمر هزار میلیارد تومان 
و پروژه های غیرمســتمر هم 2هزار و 300میلیارد تومان اختصاص 

داده ایم.
معیار تعریف این پروژه ها چه بوده است؟

نیاز محله ها در طرح رصد و با مشارکت مردم، شورایاران، نخبگان و 
با مشورت شهرداران محله ها شناسایی و بر اساس همین مطالبات 
پروژه ها در بخش مستمر و غیرمستمر تعریف و به شهرداری ابالغ شده 
است. همچنین هفته آینده دبیرخانه پایش پروژه های توسعه محلی 
راه اندازی می شود که از این طریق می توان بر فرایند پروژه ها نظارت کرد. 
درواقع اهتمام برای اجرایی شدن این پروژه یکی از مالک های ارزیابی 
شــهرداران مناطق خواهد بود و قصد داریم با این اقدام اجرایی شدن 

پروژه ها را تسریع کنیم.
برنامه ای برای پروژه های بزرگ مقیاس دارید؟

به هرحال تهران برای توســعه نیاز به پروژه های بزرگ مقیاس دارد و 
باورمان این است عملیاتی شدن پروژه های توسعه محلی و بزرگ مقیاس 
توأمان می تواند اتفاقات خوبی را در پایتخت رقم بزند؛ بنابراین تکمیل 
حلقه های بزرگراهی مانند یادگار امام، شهید شوشتری، بروجردی و 
نجفی رستگار در دستور کار شهرداری تهران قرار دارد و بودجه هایی هم 
برای این پروژه ها پیش بینی شده است. عالوه برآن، توسعه خطوط مترو 
و افزایش واگن ها و بهبود وضعیت اتوبوسرانی هم در قالب پروژه های 

بزرگ مقیاس موردتوجه مدیریت شهری خواهد بود.
آیا اعتبارات پیش بینی شده برای این پروژه ها، تأمین 

شده است؟
صرفاً تصویب پروژه و بودجه به عهده شورای شهر تهران است و تأمین 
اعتبارات باید توسط شهرداری تهران صورت گیرد. پیش نیاز تحقق و 
اجرایی شدن پروژه ها این است که شهرداری تهران بتواند بودجه امسال 

)50هزار و 3۷0 میلیارد تومان( را محقق کند.
باگذشت 3 ماه از تصویب و ابالغ بودجه شهرداری 

تهران، فرایند تحقق بودجه قابل قبول است؟
گرچه هنوز آمار و مستندات مربوط به تحقق بودجه در 3 ماه اول سال را 
دریافت نکرده ایم، اما شخصاً معتقدم شهرداری در این مورد باید سرعت 
و جدیت بیشتری داشته باشد؛ چرا که به نظر می رسد شهرداری از آنچه 
در تحقق بودجه پیش بینی شده بود، عقب است و باید تدابیری بیندیشد 

تا نظام درآمدی دچار مشکل نشود.

 علیرضا نادعلی
 نایب رئیس کمیسیون فرهنگی و 

اجتماعی شورای شهر تهران
هنــگام حضــور در منطقــه 5تهــران و 
جلســه با مدیران شــهری آن، از سرای 
محله اکباتــان بازدید کــردم. عملیات 
اجرایــی پیشــرفت قابــل مالحظــه ای 
داشــت؛ به گونــه ای کــه ســاختمان 
ســرای ایــن محلــه بــه زودی افتتــاح 
می شــود. نکته حائز اهمیــت ایمنی و 
مناسب سازی  ســاختمان سرای محله 
اکباتــان بــرای معلــوالن و کم توانــان 
جســمی به حســاب می آید که در روند 
ســاخت این مجموعه فرهنگی به این 

نکات توجه شده است.

 علی نصیری
 رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت 

بحران شهر تهران
قــرار بر این اســت حداکثر 3جلســه در 
داخل مجموعه شهرداری درخصوص 
قــرارگاه ایمنــی برگــزار و ســند اولیــه 
دستورالعمل قرارگاه تهیه و در موردش 
توافــق شــود. اینگونــه مســئولیت هــر 
یک از دســتگاه های خارج از شهرداری 
تعییــن  قانونــی  ضوابــط  براســاس 
می شــود. ایــن قــرارگاه موانــع موجــود 
در مسیر سیاســت ها و قوانینی که در 
قالب مصوبات مجلس، شورای شهر، 
آیین نامه های دولتی و اسناد باالدستی 
تدوین شــده، اما هنوز اجرایی نشده را 

بررسی و برطرف می کند.

یکــی از عوامــل خرابــکار دخیــل در 
هــک ســامانه های شــهرداری تهران 
شناسایی و دستگیر شد. به گزارش 
همشــهری آنالین، اختــالل در روند 
خدمات دهــی این ســامانه ها اگرچه 
موجــب نگرانــی شــهروندان شــد، 
امــا بــا پشــتیبانی فنــی و نظارتــی 
مدیریت شهری در روزهای گذشته، 
خدمت رســانی مدیریــت شــهری 
 بــه شــهروندان بــه نقطــه مطلــوب

 رسید.
 یــک منبــع آگاه خبــر داد: یکــی 
از عوامــل خرابــکار دخیــل در هــک 
تهــران  شــهرداری  ســامانه های 

شناسایی و دستگیر شده است.

یک
بازداشتی

عملیــات احــداث پارکینــگ مکانیزه 
جانباز در محله نعمت آبــاد با اجرای 
فونداســیون و ۷۰درصــد پیشــرفت 
آینــده  ماه هــای  طــی  فیزیکــی، 
 تکمیل، افتتاح و  بهره برداری خواهد 

شد.
نخســتین پارکینگ مکانیزه منطقه 
۱۹ در خیابــان انقــالب و در مجاورت 
بازار احســانی با ظرفیت ۱۸۰ خودرو 
بهره برداری شده و احداث پارکینگ 
جانبــاز به عنــوان دومیــن پارکینــگ 
مکانیــزه در زمینــی بــه مســاحت ۴ 
هــزار مترمربــع و بــا ظرفیــت پــارک 
۲۰۰خــودرو بــه رفــع نیاز شــهروندان 
و جبــران کســری پارکینــگ در ایــن 

محدوده کمک خواهد کرد.
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مدیریت شهری از همسایگان ایستگاه متروی 
شهدای هفده شهریور قدردانی کرد

همسایه سپاس
پس از افتتاح ایســتگاه متروی شــهدای هفده 
شهریور، طبق روال دو ســال اخیر و در راستای 
اجرای پویش »همسایه، ســپاس« از صاحبان 
امالک اطراف این ایســتگاه که سال ها زحمات 
و مشکالت مرتبط با عملیات اجرایی طرح های 

عمرانی را متحمل شده اند، قدردانی شد.
به گزارش همشهری، پویش »همسایه، سپاس« 
که از بهمن ماه ســال1399 آغاز شــد، طرحی 
در راســتای تکریــم و قدردانی از شــکیبایی و 
تحمل مردم صبور پایتخــت و خصوصا مالکان 
امالک پیرامونی پروژه های ســاخت و ســازی  
شرکت متروی تهران اســت که طی آن پس از 
آغاز بهره برداری هر پروژه، ضمن سرکشــی به 
همســایگان طرح های به ثمر نشسته، با اهدای 
لوح تقدیر، شاخه گل و... از آنها دلجویی می شود. 
این حرکــت اجتماعی - فرهنگی با اســتقبال 
شهروندان پایتخت روبه رو شــده است و پایگاه 
مقاومت بسیج شرکت متروی تهران با همکاری 
اداره روابط عمومی شرکت، اجرای آن را برعهده 
دارند. بر همین اساس در هفته جاری ۷6همسایه 
ایســتگاه متروی شهدای هفده شــهریور مورد 
تقدیر قرار گرفتند تا در کنــار بهره مندی از این 
امکان جدید حمل ونقلی، سپاسگزاری مدیریت 

شهری پایتخت نیز به آنها اعالم شود.
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مدیریت شهر

 تابستان زیبا، در راه است. فصل اوقات فراغت که 
عده ای این ایام را با مطالعه می گذرانند، تعدادی 
مسافرت می روند، برخی مراکز آموزشی و علمی 
را انتخاب می کنند و هســتند کسانی که این 
اوقات را به ورزش اختصاص می دهند. این روزها 
به واسطه وسایل ورزشی، حضور شهروندان در 
بوستان ها افزایش یافته و ورزش های همگانی 
رونق گرفته است و شهروندان عالوه بر پرکردن 
فراغت می توانند پیگیر برنامه های ســالمتی 
و تندرستی شان باشــند. برنامه های تابستانه 
امسال شــهرداری تهران با محوریت خانواده 
برگــزار می شــود و در این بیــن، ورزش های 
همگانی و تحرکی بانشــاط نیز جایگاه ویژه ای 

دارند.
روز گذشته رونمایی از 100ست )800وسیله( 
ورزشــی بوســتانی، گام دیگری در راســتای 
پاسخگویی به مطالبات و نیاز پایتخت نشینان 
و غنی سازی اوقات فراغت در فصل تابستان بود 
که توسط سازمان زیباسازی شهرداری تهران 

برداشته شد.
 عصر دیروز نیز کمیسیون فرهنگی- اجتماعی 
شورای شهر تهران میزبان نمایندگان نهادهای 
مختلــف بود تــا برنامه ریــزی بــرای اجرای 
برنامه های تابستانه شــهری به بهترین شکل 

ممکن انجام شود.
 

توســعه ورزش همگانی با اولویت مناطق 
کم برخوردار

به گــزارش همشــهری، کامیون هــای حامل 
ست های ورزشی ســفید و نارنجی در پارکینگ 
ضلع شــمالی بوســتان والیت به صف ایستاده 
بودند تا در پایان مراسم به مناطق 22گانه اعزام 
شــوند و لوازم ورزشــی را تحویل شهرداری ها 
بدهند. باتوجه  به رویکرد مدیریت شــهری در 
راستای تحقق عدالت اجتماعی، مناطق جنوبی 
و کم برخوردار سهم بیشتری از ست های ورزشی 
دارند؛ موضوعی که معاون هماهنگی امور مناطق 
شهرداری تهران به آن تأکید کرد و گفت: »امسال 
باتوجه  به کاهش اپیدمی کرونا، قطعا شهروندان 
نیازمند برنامه های فرهنگی و ورزشــی هستند 
و ازاین رو افزایش امکانات ورزشــی و فرهنگی 
ضــرورت دارد. تأمین و اختصاص 100ســت 
ورزشی بیانگر آن است که متولیان اقدامات خود 
را برای خدمت رسانی مطلوب به شهروندان در 
فصل تابستان شــروع کرده اند.« حسین نظری 
با بیان اینکه در توزیع وسایل ورزشی و امکانات 
فرهنگی و... مناطق کم برخوردار در اولویت قرار 
دارند، تأکید کرد شهرداران مناطق با جانمایی 
درست و نصب وسایل ورزشی می توانند زمینه 
بهره مندی بهینه شهروندان از آنها را فراهم کنند. 
تعدادی از لوازم ورزشی که طی سال های اخیر 
در بوستان نصب شــده اند، در گذر زمان آسیب  
دیده اند و نیاز به مرمت و بازسازی دارند. نظری 
از این موضوع هم غفلت نکــرد و گفت: »ایجاد 
امکانات در شهر و همچنین نگهداری، نوسازی 

و تجهیز شهری جزو وظایف شــهرداری است 
که در دوره های مختلف مدیریت شهری باتوجه 
 به رویکردهای حاکم، در این حوزه نوســاناتی 
وجود داشــته، اما در این دوره مدیریت شهری 
برای تأمین نیازهای شهروندان اهتمام ویژه ای 
دارد. البته این نیازها ســطوح مختلفی دارند و 
گرچه امروز مطالبات حوزه حمل ونقل عمومی 
در اولویت است، اما این موضوع سبب نمی شود 
تا متولیان حوزه های مختلــف اعم از فرهنگی، 
ورزشی، زیباسازی، خدمات شهری و... از سایر 
نیاز مردم حتی اگر کوچــک و مربوط به ایجاد 
فضای سبز و تجهیزات ورزشی و... باشد، غفلت 
کننــد.« او تأکید کرد قطعاً مرمت و بهســازی 
وسایل ورزشــی و بازی بوســتان ها در دستور 
کار قرار دارد و پیگیر هســتیم تا با مطالعات در 
حوزه های مختلــف، رویکردهای جدیدی برای 
خدمت رسانی مطلوب به شهروندان تعریف کنیم.

ارائه خدمات کاربردی 
وسایل ورزشی براســاس وظایف تعیین شده 
در اساسنامه ســازمان زیباســازی شهرداری 
تهران تهیه شــده اند. بیان این مطلب توســط 
مدیرعامل ســازمان زیباسازی شــهر تهران 
پاسخی به شبهات مداخله این سازمان در حوزه 
ورزش بود. رضا صیادی گفت که این ســازمان 
متولی مبلمان های شــهری اســت و وسایل 
ورزشی بوستانی هم بخشی از مبلمان شهری 
محسوب می شــوند. او به غنی ســازی فراغت 
تابستانی شهروندان اشاره کرد و گفت : »وسایل 
ورزشی براســاس نیاز و درخواست شهروندان 
توسط طراحان داخلی طراحی و تهیه شده اند 
و تالش کردیم تا پیش از آغاز فصل تابســتان 
در بوستان ها نصب شــوند و باور داریم هرقدر 
خدمات کاربردی باشــد، میزان رضایتمندی 
شهروندان بیشتر خواهد بود.« به گفته صیادی 
بخش زیادی از ست های ورزشی به مناطق 1۷و 
19اختصاص داده شده است و تا پایان سال بخش 
دوم وسایل ورزشــی تهیه و در مناطق توزیع 
می شود. آنطور که مدیرعامل سازمان زیباسازی 
شهر تهران گفته سال گذشته در راستای تکریم 
معلوالن و توان یابان، ست های ورزشی ویژه این 
شهروندان تهیه شــده و در اختیار مناطق قرار 

گرفته است.
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تابستانی شاد در انتظار شهروندان

نرگس معدنی پــور، رئیس 
فرهنگــی  کمیســیون 
اجتماعی شورای شهر تهران

اوقات فراغت تابستان شــهروندان تهرانی 
خصوصاً کودکان و نوجوانان، بانوان، سالمندان 
و معلوالن، برای مدیریت شــهری فرصت 
مناسبی است تا با بهره گیری از این زمان ضمن 
ایجاد نشاط اجتماعی برای فرهنگسازی در 
حوزه هایی همچون تحکیم بنیان خانواده، 
ایجاد نشاط خانوادگی، ترویج سبک زندگی 
اســالمی ایرانی، ترویــج ورزش همگانی، 
ارتقای ســالمتی و تندرستی و... اقدام کند. 
مدیریت شــهری جدید در نخستین فصل 
تابســتان کاری خود این موقعیت را دارد تا 
با اســتفاده از ظرفیت های فرهنگی موجود 
در شهر، شــهروندان را به سمت مشارکت، 
پویایی و فعالیت سوق دهد. شهروندانی که 
به دلیل شیوع کرونا در چند سال اخیر عموماً از 
فعالیت های اجتماعی و تفریحی دور مانده اند و 
حاال چشم انتظار خدمات مناسب در این حوزه 
هستند. به همین منظور کمیسیون فرهنگی و 
اجتماعی شورای اسالمی شهر تهران جلساتی 
را با معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری 
و ســازمان های تابعه برگزار کرد تا براساس 
سیاست ها و رویکردهای مدنظر کمیسیون، 
طرح ها و برنامه های مؤثر و باکیفیتی جهت 
ایجاد اوقات فراغت مناسب برای شهروندان 
پیش بینی شود. امسال برنامه های متنوعی 
از ســوی معاونت اجتماعــی و فرهنگی 
شــهرداری برای اوقات فراغت لحاظ شده 
است و کمیســیون فرهنگی و اجتماعی بر 
حسن اجرای آنها نظارت الزم را خواهد داشت. 
حوزه هایی همچون ادارات کل فرهنگی، بانوان، 
آموزش های شهروندی، سالمت، مطالعات، 
شرکت برج میالد، ستاد گردشگری، سازمان 
ورزش، سازمان فرهنگی و هنری، موزه ملی 
انقالب اسالمی و دفاع مقدس و... متناسب با 
مأموریت های محوله به ایفای نقش جهت ایجاد 
اوقات فراغت پربار و غنی برای شــهروندان 
خواهند پرداخت تا امســال تابستانی شاد 
برای مردم رقم بخورد و در ادامه این فرایند 
هماهنگی با سایر حوزه های شهرداری و سایر 
دستگاه های شهر تهران که نقش مؤثری در 
غنی سازی اوقات فراغت شهروندان دارند 
توسط کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای 

اسالمی شهر تهران صورت خواهد گرفت.

آموزش استفاده صحیح از وسایل ورزشی
حسین اجاقی، مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران

لوازم ورزشی در بوستان ها عالوه بر سالمت جسم، سبب سالمت روح و روان مردم شده و انجام 
حرکات ورزشی به صورت گروهی در پارک ها موجب ایجاد شادی و نشاط اجتماعی می شود. 
یکی از مزیت های نصب لوازم ورزشی در بوستان ها دسترسی آسان شهروندان است؛ چراکه 
مردم در هر ساعت از شبانه روز می توانند به بوستان محل زندگی خود بروند و از این وسایل 
استفاده کنند. آنچه در این میان به عنوان یک ضرورت احساس می شود، استفاده صحیح از 
لوازم ورزشی است؛ چراکه عدم آگاهی و استفاده نامناسب از این وسایل ممکن است صدماتی 
را به جسم مردم وارد کنند. به هرحال وســایل ورزشی بوستان ها متنوع هستند و هر یک از 
آنها برای تقویت یکی از اعضای بدن طراحی شده اند و نیاز است شهروندان قبل از استفاده، 
اطالعات الزم را نسبت به دستگاه ها کسب کنند. راهنمایی شهروندان با نصب تابلوهایی که 
رویشان نحوه استفاده صحیح از دستگاه ها نوشته شده، بهترین راهکار است. البته در برخی 
از بوستان ها این تابلوها یا روی لوازم ورزشی یا کنار آنها نصب شده اند، اما تصمیم بر آن است 

تا تمام دستگاه ها و بوستان ها به این تابلوها تجهیز شوند.

مکث
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