ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻ ﺑﺮای
ﺑﺎﻧﻮان ،زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز ﻋﺪاﻟﺖ ﺷﻬﺮی
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺮﻧﺎ ،ﺑﺎ آﻧﻪ زﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﯿﺰان زﯾﺎدی ﺑﺎ ﻓﻀﺎی ﻋﻤﻮﻣ ﺷﻬﺮ در ارﺗﺒﺎط
ﻫﺴﺘﻨﺪ و از آن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ،ﮔﺎه ﺳﻬﻢ آنﻫﺎ در ﺑﺮﺧﻮرداری از اﻣﺎﻧﺎت ﻧﺎدﯾﺪه
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻓﺮاﻫﻢﮐﺮدن ﺑﺴﺘﺮ ﺣﻀﻮر ﭘﺮرﻧﺗﺮ زﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻣﻨﯿﺖ
و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻋﺮف ،ﻫﻨﺠﺎر و ﻣﺬﻫﺐ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ﻋﺪاﻟﺖ ﺟﻨﺴﯿﺘ و
ﺷﻮﻓﺎﮐﺮدن ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻓﺮﻫﻨ ،ﻫﻨﺮی ﺑﺴﯿﺎر اﻫﻤﯿﺖ
دارد و اﻗﺪاﻣﺎﺗ ﻫﻤﭽﻮن اﯾﺠﺎد ﻣﺎنﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣ ﺑﺮای ورزش ﺑﺎﻧﻮان ﯾﺎ
ﺑﻮﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺑﺎﻧﻮان از اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ.
اﺧﺘﺼﺎص اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎنﻫﺎ ﻣﺗﻮاﻧﺪ زﻧﺎن را از وﺿﻌﯿﺖ اﻧﻔﻌﺎل ﺧﺎرج ﮐﻨﺪ،
ﻧﯿﺎزﻫﺎی روﺣ و رواﻧ آنﻫﺎ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ و آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋ و
ﺷﺮﮐﺖ در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ اﻣﻮر ﺑﺎﻧﻮان و ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﻓﺎرس در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺮﻧﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن
اﯾﻨﻪ اﻣﺮوز ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋ زﻧﺎن در ﺗﻤﺎم ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋ ،ﺑﯿﺶ از
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ورزﺷ و ﻋﻠﻤ
ﺑﯿﺸﺘﺮ از دﯾﺮ ﺣﻮزهﻫﺎ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺳﯿﺪه ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ دﺳﺘﻐﯿﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﺷﺎه ﻫﺎ را در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ،ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه
ﻋﻼﻗﻪ زﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ورزش ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.
وی ﯾﺎدآور ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎوﺟﻮد ﺷﻮﻓﺎﯾ زﻧﺎن در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺳﻬﻢ آﻧﺎن در
اﺧﺘﺼﺎص ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﻬﺮی ﻫﻤﭽﻮن ﭘﺎرک ﺑﺎﻧﻮان ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ و اﻓﺰود :ﻣﻮﺿﻮع اﺧﺘﺼﺎص ﻣﺎنﻫﺎﯾ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺑﻮﺳﺘﺎن ﺑﺎﻧﻮان و
ورزﺷﺎهﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در آنﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺸ آزاداﻧﻪ و در
ﻣﺤﯿﻄ ﺑﺎ ﻧﺸﺎط ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎاﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ اﻣﻮر ﺑﺎﻧﻮان و ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﻓﺎرس ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﻪ ﺷﻬﺮداری ﻫﺎ
ﻋﻤﻠﺮدی ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ و ﻗﻮی در ﺣﻮزه زﻧﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﺑﻪ ﺟﺎی آﻧﻪ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺎنﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﺑﻪ زﻧﺎن اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﺑﺪ ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺎﻧ دور اﻓﺘﺎده و
ﻓﺎﻗﺪ اﻣﺎﻧﺎت را ﺑﺮای آﻧﺎن در ﻧﻈﺮ ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﻧﯿﺴﺖ.
دﺳﺘﻐﯿﺐ ﮔﻔﺖ :ورزﺷﺎه ﺣﺠﺎب ﺷﯿﺮاز ،از ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب وﯾﮋه زﻧﺎن ﺑﻮده و

ﺑﻌﺪ از آن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎﺑﻬ ﺑﺮای ﺑﺎﻧﻮان ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؛ درﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در
ﻣﺎنﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﻬﺮ ورزﺷﺎهﻫﺎﯾ ﺑﻪ زﻧﺎن اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﻮد.
** ﻧﺎه ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﻮزه ﺧﺎﻧﻮاده زﻧﺪه و ﭘﻮﯾﺎ ﻧﯿﺴﺖ
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ ﺣﻖ زﻧﺎن اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻪ ﭘﺎرک ﺑﺎﻧﻮان در
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺷﯿﺮاز ،ﻧرﯾﺰ و آﺑﺎده اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻧﺎه ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﻮزه ﺧﺎﻧﻮاده
زﻧﺪه و ﭘﻮﯾﺎ ﻧﯿﺴﺖ و آنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻤﯿﻖ ،ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ از اﻣﺎﻧﺎﺗ ﮐﻪ در
اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
دﺳﺘﻐﯿﺐ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ زﻧﺎن ﺧﺎﻧﻪدار ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺸﺮ
از ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻧﯿﺎزﻫﺎی آنﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﮐﻨﺪ؛ اﻣﺎ اﯾﻦ زﻧﺎن ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن اﺻﻠ
ﻓﺮﻫﻨﺳﺮاﻫﺎﯾ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺣﻮزه ﻓﺮﻫﻨﺳﺎزی و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺮش
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ اﻣﻮر ﺑﺎﻧﻮان و ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﻓﺎرس ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﻪ ﺷﻬﺮداری
ﺷﯿﺮاز ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﯾ ﺳﺎل از دوره ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﻨﻮز ﻣﺸﺎور اﻣﻮر ﺑﺎﻧﻮان
ﻣﻌﺮﻓ ﻧﺮده اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻧﻘﺶ ﻣﺸﺎور اﯾﺠﺎد اﻧﺴﺠﺎم در ﺣﻮزه زﻧﺎن و
ﺧﺎﻧﻮاده در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻬﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﻫﺮﭼﻪ زودﺗﺮ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﺗﺎ
ﺑﺘﻮان ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾ اﺛﺮ ﺑﺨﺶ را در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ :ﺗﺎﮐﻨﻮن  2ﻃﺮح ﺗﺨﺼﺼ در ﺣﻮزه ﺑﺎﻧﻮان ﺑﺎ ﻫﺪف ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﺮﻫﻨ ﺷﻬﺮداری ﺑﻪ ﺻﺤﻦ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻧﺘﯿﺠﻪ
آنﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ؛ اﻟﺒﺘﻪ اﺷﺎﯾﺪ ﺷﻬﺮداری ﻣﺎﯾﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺎن ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺗﺨﺼﺼ ورود ﮐﻨﺪ و از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺮداریﺷﯿﺮاز ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ اﻧﺘﻘﺎد دارم.
دﺳﺘﻐﯿﺐ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻣﻮﺿﻮع دﺳﺘﺮﺳ زﻧﺎن ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣ ﻣﻨﺎﺳﺐ از
ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺎرکﻫﺎ و ورزﺷﺎهﻫﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻋﻤﻮم آنﻫﺎﺳﺖ؛ زﯾﺮا در ﺑﺮﺧ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ

ﺣﺘ ﻓﺮﻫﻨﺳﺮای ﻓﻌﺎل ﻧﯿﺰ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
** ﻧﺎه ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺣﻮزه زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﯿﺴﺖ
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ اﻣﻮر ﺑﺎﻧﻮان و ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﻓﺎرس ،ﺗﻔﺎﻫﻢ ،ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﮐﻼن و
ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺣﻀﻮر زﻧﺎن در اﺟﺘﻤﺎع را ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻤﺧﻮاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ در اﺳﺘﺎن و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎﺳﺖ.
دﺳﺘﻐﯿﺐ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ :ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺎﻓ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺪﯾﺮان و ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن
ﻫﺴﺖ؛ اﻣﺎ ﻧﺎه آﻧﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺣﻮزه زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﯿﺴﺖ.
** ﺷﻬﺮداری ﻋﻤﻠﺮد ﻗﺎﺑﻞ دﻓﺎﻋ در ﺣﻮزه زﻧﺎن ﻧﺪارد
در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣ ﺷﻬﺮ ﺷﯿﺮاز ﺑﻪ اﯾﺮﻧﺎ ﮔﻔﺖ :ﻓﺮﻫﻨﺴﺮاﻫﺎ ﺗﺎ
ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ دﭼﺎر ﻣﺸﻼت ﻋﺪﯾﺪهای ﺑﻮدﻧﺪ؛ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻪ ﻣﻬﺎرتآﻣﻮزی ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ در آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﻣﮔﺮﻓﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎﺗ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔ
اﻋﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرتﻫﺎ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾ آﻣﻮزﺷ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ
ﻣﻬﺎرتﻫﺎی زﻧﺪﮔ ،رواﻧﺸﻨﺎﺳ ،ﻓﺮﻫﻨﺴﺎزی و ﺑﻌﻀﺎ آﺷﻨﺎﯾ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﻧﯿﺰ
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﺷﻮد.
ﺳﻮﻟﻤﺎز دﻫﻘﺎﻧ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺷﻬﺮداری در ﯾ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﻤﻠﺮد ﻗﺎﺑﻞ
دﻓﺎﻋ در ﺣﻮزه زﻧﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و در ﺗﻼش ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﻓﺮﻫﻨﺳﺮاﻫﺎ و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی زﻧﺎن ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ در ﺷﻬﺮداری اﯾﻦ ﻧﻘﺎﯾﺺ را
ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﯿﻢ.
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﻪ ﺷﻬﺮداری ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮﺳﺒ زﻧﺪﮔ زﻧﺎن اﻗﺪام ﮐﻨﺪ،
اداﻣﻪ داد :زﻣﺎﻧ در ﺑﻮﺳﺘﺎنﻫﺎ وﺳﺎﯾﻞ ورزﺷ ﻗﺮار داده ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ اﻗﺪام
اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪی زﻧﺎن ﺑﻪ ورزش ﺑﻮد و اﻗﺪاﻣ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺎﯾﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣرﻓﺖ.

** ﺑﺴﺘﺮ ﻋﻤﻮﻣ ﺷﻬﺮ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر ﺑﺎﻧﻮان ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد
رﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮔﺮدﺷﺮی ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﺷﯿﺮاز ﺑﻪ اﯾﺮﻧﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ :ﻫﺮﭼﻨﺪ
ﺑﻮﺳﺘﺎن ﺑﺎﻧﻮان ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻀﺎﯾ ﺗﻌﺎﻣﻠ زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﺣﻀﻮر زﻧﺎن
ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ اﺣﺪاث ﺑﻮﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺧﺎص ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﯿﺴﺘﻢ؛ زﯾﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﺘﺮ ﻋﻤﻮﻣ
ﺷﻬﺮ را ﺑﺮای ﺣﻀﻮر ﭘﺮرﻧﺗﺮ ﺑﺎﻧﻮان ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد.
دﻫﻘﺎﻧ اداﻣﻪ داد :در ﺳﻪﺷﻨﺒﻪﻫﺎی ﺑﺪون ﺧﻮدرو ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻌﺪادی از آﻗﺎﯾﺎن از
دوﭼﺮﺧﻪﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﮐﻨﻨﺪ؛ اﻣﺎ زﻧﺎن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻬﯿﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﺷﻬﺮی را ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺳﺎﻣﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻌﺎﻣﻞ زﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﻪ ﮔﺎه اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮی ﺳﺎده ﻫﻤﭽﻮن اﯾﺠﺎد روﺷﻨﺎﯾ در ﺑﺮﺧ
ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺗﺎرﯾ ﻣﺗﻮاﻧﺪ اﻣﻨﯿﺖ ﺣﻀﻮر زﻧﺎن را در اﺟﺘﻤﺎع ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ ،ﺑﯿﺎن
داﺷﺖ :ﺑﺎزﻃﺮاﺣ و ﻧﻮرﭘﺮدازی ﻣﻨﺎﺳﺐ آﺳﯿﺐﻫﺎی ﺣﻮزه زﻧﺎن را ﮐﺎﻫﺶ
ﻣدﻫﺪ و اﻗﺪاﻣﺎت اﯾﻨﭽﻨﯿﻨ ﺑﺮای ﺑﺎﻧﻮان ﻓﻀﺎﯾ ﺗﻌﺎﻣﻠ اﯾﺠﺎد ﻣﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﺪون ﻣﺸﻞ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﮐﻨﻨﺪ.
دﻫﻘﺎﻧ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺮ ﺿﺮورت اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮاﻧﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨ و ورزﺷ در
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮﺑ و ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺮای زﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣ ﺷﻬﺮ ﺷﯿﺮاز ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺎن ﺧﺎﻧﻪدار
اﻓﺴﺮده ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای اﯾﻦ زﻧﺎن ﻫﯿﭻ ﻓﺮﺻﺘ ﺑﺮای ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻓﻀﺎی ﺑﯿﺮون
از ﺧﺎﻧﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ رﻓﻊ ﺷﻮد.
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﯾﺎدﺷﺪه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﺘﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺟﻨﺴﯿﺖزدﮔ ﺷﻬﺮی
دﭼﺎر ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر ﺑﺎﻧﺸﺎط ،اﻣﻦ و ﻓﻌﺎل در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی روزاﻓﺰون ﺿﺮورت ﺑﺎزﻧﺮی در ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨ،
اﺟﺘﻤﺎﻋ ،ﺗﻔﺮﯾﺤ ،ﺑﻬﺪاﺷﺘ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺎﯾﺎن ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ.
ﻃﺮاﺣ و ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻮﺳﺘﺎن ﺑﺎﻧﻮان و ﻧﯿﺰ ورزﺷﺎهﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎﻣﻼت
ﻓﺮﻫﻨ ،اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋ و اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔ آﻧﺎن ﻣﺷﻮد و ﺑﺎﯾﺪ

ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺎﺧﺼﻪﻫﺎﯾ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﮐﻪ زﻧﺎن ﺧﻮاﺳﺘﺎر آن ﻫﺴﺘﻨﺪ.

