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به ناز مقدسی|  از جنوبی ترین مرزهای پایتخت تا آن 
باالترها که مرز باال و پایین شهر پیداست، کودکان در چه 
امنیتی به سر می برند؟ آیا شهر برای بچه ها امن است؟ 
همان بچه هایی که بعضی های شان را در بدترین وضع 
ناامنی ســر چهارراه ها و پیاده روها درحال دستفروشی 
و زباله جمع کردن می بینیم تا بچه هایی که برای تفریح 
و بازی قربانی ناامنی شهر شده اند، امنیت شهر را تایید 
نمی کنند. در ســال های اخیر بحث های زیادی درباره 
امنیت شهر برای کودکان شده و بر همین اساس اکثریت 
متولیان پایتخت معتقدند که تهران شــهر امنی برای 
کودکان است اما از طرف دیگر عده زیادی از کارشناسان 
حوزه شهری و سازمان های مردم نهاد بشدت از ناامنی 

فضای شهری برای کودکان انتقاد می کنند. 
این پرونده به دنبال این است که با بررسی وضع فضای 
شهری و حوادثی که در ســال های اخیر کودکان را در 
محیط شهر و مدارس و بافت های فرسوده و معابر تهدید 
کرده، به این پرسش که آیا شهر تهران یا کالن شهرهای 

کشور برای کودکان امن است یا نه، پاسخ دهد. 
برداشت نخست

امنیت شهری برای کودکان یعنی فضایی که قواعد 
ایمنی، رفاهی و حتی تفریحی را در سطحی قابل قبول 
و استاندارد داشته باشد. کودکان در معابر شهری نیازمند 
امنیت اجتماعی، روانی و جســمی هستند. کدام یک 
از اینها در سطح استاندارد برای کودکان وجود دارد؟ از 
امنیت برای کودکان دستفروش گرفته تا آنهایی که در 
پارک هرندی البه الی ســرنگ های آلوده می چرخند و 
بازی می کنند تا کودکانی که خرید و فروش می شوند یا 
مورد تجاوز قرار گرفته اند. از امنیت برای کودکانی که در 
فضاهای بازی و شهربازی ها دچار آسیب جسمی یا مرگ 
شده اند تا کودکانی که در فرسوده ترین بافت های شهری 

به مدرســه می روند و از دود و آلودگی نفس از ریه های 
کوچک شان باال نمی آید. 

برداشت دوم
اتاق های مادر و کودک در 10 ایســتگاه مترو و مراکز 
تجاری پرتردد، آماده سازی بوستان دوستدار کودک در 
منطقه 18 تهران و مجوز مهدکودک های شبانه روزی 
همه کارهایی است که موافقان امن بودن پایتخت برای 
کودکان از آنها یاد می کنند. اما روی دیگر سکه تصویری 
است که مردم و شهروندان از شهر دارند. تصویری که در 
آن خبری از معابر، گذرگاه ها و پل های امن برای کودکان 
نیست. تصویری از پارک ها و وســایل بازی که در حد و 

اندازه و اســتانداردهای قابل قبول نیستند. تصویری از 
کودکان کاری که در چهارراه ها پشت به پشــت هم و در 
میان خودرو ها می لولند، در هر ساعت از شبانه روز بدون 

کودکی بدون امنیت. 
برداشت سوم

با همه اینها به عالوه مســائل امنیــت معابر و تفریح 
کودکان شــاخص های جهانی نیز به امنیت شهر برای 
کودکان تاکید دارد. براساس شاخص هایی که یونیسف 
براي اجراي شهرهای دوستدار کودک مطرح کرده است، 
تامین حقوق کودکان محوریت اصلی را دارد. براساس 
این طرح شهر کودکان اجازه دارند عقاید خود را آزادانه 

بیان کنند و تصمیم گیري نهایي نیز به عهده بچه هاست. 
در این طرح مراقبت هاي بهداشــتي از قبیل آب سالم و 
سرپناه مناسب براي زندگي کودکان فراهم می شود. از 
طرف دیگر، براساس این طرح جهانی از کودکان در برابر 
خشونت و سوءاستفاده محافظت می شود  به عالوه این که 
کودکان اجازه دارند در رویدادهاي فرهنگي و اجتماعي 
که در شــهر برگزار می شود، شــرکت کنند. این طرح 
یونیسف که از  سال 86 در ایران پیگیری شد، سرانجام 
در  ســال 88 مصوبه شهر دوســتدار کودک در شورای 
شــهر تهران به تصویب رســید. مصوبه ای که براساس 
تمام بندهایش برنامه ای برای طراحی مدیریت شهری 
دوســتدار کودک تعیین کرد اما حاال با گذشت 8 سال 
همچنان تغییر چشمگیری در شــهر دوستدار کودک 

احساس نمی شود. 
برداشت آخر

آدم بزرگ ها چقدر به امنیت کودکان در شــهر توجه 
نشان داده اند؟ اگر توجه نشــان داده اند نمونه بارز این 
همه آسیب های اجتماعی و حوادث شهری از کجا بر سر 
کودکان شهر آوار شده است؟ کودکان، همان شهروندانی 
که نسل آینده کشــور را رقم می زنند، نیازمند امنیت 
بیشتری در شهر هستند. در برنامه ریزی شهری کودکان 
نیازمند توسعه بیشــتری از چند اتاق مادر و کودک و 
مهدکودک های شبانه روزی و یک پارک دوستدارشان 
هســتند. فضایی که حتی نیاز خانواده ها نیز هست و تا 
به طور ملموس در شهر نمایان نشود، پدرها و مادرها هم 
ترجیح می دهند کودکان شان به جای بازی در پارک ها و 
مکان های تفریحی در خانه ها و نهایتا مقابل در خانه شان 
بازی کنند. انــگار حصار خانه حس امنیت بیشــتری 
می دهد و پایــت را از در آن که بیرون می گذاری، هرچه 

دورتری شوی امنیت هم کمرنگ و کمرنگ تر می شود. 

آیا شهر برای کودکان ایمن است؟

حادثه پارک شهر تهران: اردیبهشت ماه 
 ســال 81 حادثه ای تلخ فصل بهاری  ســال را 
برای خانواده های 6 دختــر دانش آموز جهنم 
کرد. 57 دانش آموز به همراه معلمان شان برای 
بازدید از موزه پســت و تلگراف به اردوی درون 
شهری رفته بودند و بعد از بازدید برای گردش 
و تفریح به دریاچه مصنوعی پارک شهر رفتند. 
بچه ها می خواســتند ســوار بر قایق موتوری 
شوند. نخستین گروه دانش آموزان درحالی که 
ظرفیت قایق تنها 11 نفر بود، 17 نفری ســوار 
آن شــدند. اما همان دقایق اولیه قایق سواری، 
قایق واژگون و این حادثه باعث غرق شــدن 6 
دانش آموز و مرد قایقران شــد. این حادثه تلخ 
در آن زمــان واکنش های زیــادی را به همراه 
داشــت. محمد عطریانفر، رئیس وقت شورای 
شهر تهران یکی از کسانی بود که بشدت نسبت 
به این حادثــه واکنش نشــان داد و دراین باره 
گفت: »حادثه تلخ پارک شــهر به ما نشان داد 
که مدیریت شهری در کشور ما آشفتگی بسیار 
دارد. باید با این موضوع به صورت ریشــه ای و 

جامع در کشور برخورد شود.«

حادثه پارک الغدیر: نوجوان 13ساله وقتی 
به دنبال توپش رفت، قربانی مرگی دردناک در 
پارک الغدیر شــد. علی رفت توپش را از داخل 

حوض پارک بیاورد که ناگهــان آبنمای پارک 
جان او را گرفت. اگرچــه روایت های مختلفی 
برای مرگ این نوجوان وجود داشت اما قاضی 
پرونده مــرگ او را بر اثــر برق گرفتگی اعالم 
کرد. یکــی از اصلی ترین حقوق شــهروندی 
داشتن فضایی ایمن در شهر برای شهروندان و 
خانواده هاست. بعد از این حادثه با بررسی های 
انجام شده در حوزه شناسایی مخاطرات ایمنی، 
بهداشت و محیط زیستی در پارک ها مشخص 
شــد 350 پارک در مناطق 10، 16، 17، 18، 
1۹ و ۲0 شهر تهران، از مجموع 10 هزار خطر 
ایمنی-بهداشــتی و جنبه های زیست محیطی 
شناسایی شده، به ترتیب 7 هزار خطر در حوزه 
ایمنــی و بهداشــتی و 3 هزار خطــر در حوزه 

محیط زیستی دارند. 

حادثه در زمین بازی: در خیلی از حوادثی 
که در فضاهای شهری برای کودکان رخ داده، 
درنهایت مقصری پیدا نشــده اســت. درست 
مثل مرگ دردناک پســرک فوتبالیســت که 
تیــر دروازه زمیــن فوتبال شــهرداری روی 
سرش واژگون شــد و او را به کام مرگ کشاند. 
این خبر یازدهم اردیبهشــت ماه  ســال ۹4 در 
صفحــه حــوادث روزنامه شــهروند نیز چاپ 
شــد و در این رابطه پدر کودک به »شهروند« 
گفت: »دروازه های این زمین اســتاندارد نبود. 
دو دروازه بــزرگ در یــک زمیــن کوچک که 
میله هــای آهنی اش به زمین متصل نشــده و 
حتی با یک باد و طوفان قابل جابه جایی بودند. 
به همین خاطر شهرداری منطقه 10 ناحیه ۲ 
را در مرگ فراز مقصر می دانم. اگر دروازه های 
استاندارد را با بتن به زمین متصل کرده بودند 

من االن داغدار فرزندم نبودم.«

پیشینه
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مرزامنکودکیچیست؟

دغدغه ایمنی کودکان در شهرها یک مسأله 
جهانی است. در بیشتر کشورهای توسعه یافته 
ویژگی های خــاص معابر، پل هــا، گذرگاه ها 
و خیابان ها یکــی از اصلی تریــن فاکتورهای 
ایمن سازی شــهر برای کودکان است. از طرف 
دیگر فضاهای بــازی، پارک ها و مجموعه های 
فرهنگی و تفریحی که بــرای کودکان احداث 
می شوند،  باید تمامی مسائل ایمنی را به اندازه 
قدوقواره کودکان رعایت کنند. در زیر با تجربه 
پایتخت های بزرگ جهان درخصوص طراحی 
شهری امن برای شهروندان کوچک شان آشنا 

می شویم. 

سئول: امنیت شــهری برای کودکان شامل 
رفتارهــای ترافیکــی و قوانیــن رانندگی نیز 
می شــود. در ســئول پایتخت کره جنوبی یک 
تجربــه موفقیت آمیز برای کاهــش تصادفات 
رانندگــی که بیشــتر قربانیانــش را کودکان 
تشــکیل داده بودنــد، اتفاق افتاد. براســاس 
این طرح مســیرهای امن از خانه به مدرســه 
دانش آمــوزان طراحی شــد و بر روی ســطح 
خیابــان عالیــم آموزشــی و اخطارهایی به 
رانندگان نوشــته شــد. همچنین عــالوه بر 

نصب ســرعت گیرها در این معابر، پیاده روها و 
خیابان هــا با فاصله زیادی از یکدیگر ســاخته 
شدند. براســاس آمار مشخص شــد که بعد از 
اجرای قوانین محدود کننده رانندگی در شهر 
ســئول تصادفات ترافیکی شــامل کودکان به 

میزان 3۲ درصد کاهش پیدا کرد.

آمریکا: نیویورک پایتخــت تجاری آمریکا 
یکی از شهرهایی اســت که الگوهای زیادی را 
درخصوص فضاسازی شــهری برای کودکان 
رعایت کرده اســت. به عنوان مثال در این شهر 
شــلوغ طرح هایی مانند فضاهای طراحی شده 
برای کودکان در محیطـــی دورتــر از راه های 
ماشــین رو و پررفت وآمــد خودرو ها ســاخته 
می شــود. پارک ها در زمین هایــی روبه روی 
خانه هــای مســکونی احــداث می شــوند و 
پنجره های این خانه ها باید به گونه ای طراحی 
شــود که خانواده هــا بتوانند از پشــت پنجره 
کودکان شــان را در داخل پارک نظارت کنند. 
روشــنایی و نور کافی در پارک ها و زمین های 
بازی کودکان یکی دیگر از استانداردهایی است 
که در طراحی فضای شهری به نفع کودکان در 

نیویورک رعایت می شود.

تجربهدیگران
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شهر نیاز به پیشگیری دراد و کودکان نیاز به آموزش در برابر حوادث. نیازی که باید دید محمدعلی نجفی 
به عنوان شهردار تهران و اعضای جدید شورای شهر چه تدابیری برای آن در نظر خواهند گرفت. با این وجود 
نزدیک به دو دهه است که در رابطه با طراحی و فضاسازی امن برای کودکان بحث های زیادی وجود دارد. 
اما همچنان اتفاق چشمگیری در طراحی شهری به چشم نمی آید. از طرف دیگر، عالوه بر نبود امنیت در 
جنبه های فرهنگی و تفریحی شهر، وجود تعداد زیادی از مدارس در مناطق پرخطر که یا بافت فرسوده ای 
دارند یا روی گسل قرار گرفته اند بشدت نگران کننده به نظر می رسد. اگر مایل هستید در این رابطه اطالعات 

بیشتری به دست بیاورید لینک های زیر را مطالعه کنید.

  ارتقاي کودک حلقه گمشده شهر دوستدار کودک

http: //mehrkhane.com/fa/news/2743

  آماده سازی شهر برای کودکان

http: //www.zibasazi.ir/fa/shahrvandi/item/2321

  خطرناک ترین و امن ترین نقاط تهران هنگام زلزله

http: //www.asriran.com/fa/news/268979
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دکتر مهدی زارع - استاد پژوهشگاه 
بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله 
و عضو وابسته فرهنگستان علوم| شهر 
تهران به دلیل شرایط تکتونیکی، زمین شناسی 
و جغرافیایی خاص خود، به طور بالقوه در معرض 
تهدید مخاطرات طبیعی متعددی قرار دارد. از 
طرفی، تراکم روزافزون جمعیت و وجود بافت 
فرســوده و ناپایدار در این شهر، میزان ریسک ســوانح طبیعی را بشدت 
افزایش داده است. پدیده های های گوناگونی از ایجاد هراس و نگرانی )مانند 
آنچه هنگام زمین لرزه 16 فروردین 13۹6 در فریمان و مشــهد رخ داد(، 
تا ویرانی کامل زیرساخت های شهر )مانند چیزی که در 5 دی ماه 8۲ در 
بم رخ داد و البته فروریخت ساختمان پالسکو نمادی موردی از ویرانی در 
پایتخت بود( قابل انتظار اســت. البته اگر زمین لرزه در پایتخت رخ دهد، 
می تواند اســاس حکمرانی و اراده امور را متالشی کند )مانند چیزی که 
در ۲۲ دی ماه 1388 در پایتخت کشــور  هائیتی در پی یک زمین لرزه با 
بزرگای 7.1 ریشتر در نزدیکی پایتخت – پرت او پرنس- رخ داد. براساس 
آنچه وزارت راه و شهرسازی در  ســال 13۹5 اعالم کرده است، در ابتدای 
 سال ۹6 گزارش شــد در تهران ۹7۹ ساختمان بلندمرتبه وجود دارد که 
حدود 480 ساختمان بلند مرتبه در دهه اخیر احداث شده است. براساس 
اعالم وزارت راه وشهرســازی ۲5 درصد از ۹7۹ ســاختمان در مناطق با 
بافت عمدتا فرسوده مانند منطقه 1۲ هستند، یعنی همان منطقه ای که 
ساختمان پالسکو در آن وجود داشت و ممکن است از نظر دسترسی راه 
نیز مشکلی نداشته باشد. درعین حال ممکن است این حادثه در الهیه اتفاق 
بیفتد که یکی از مسائل اصلی در این منطقه دسترسی است، درحالی که 
ساختمان پالسکو در جوار دو خیابان اصلی و بزرگ جمهوری اسالمی و 
سعدی واقع شــده بود. حدود یک سوم از ســاختمان های بلندمرتبه در 
نزدیکی یا روی پهنه های گسل شمال تهران واقع شده اند، در مطالعه ای 
که در  سال گذشته انجام شده مشخص شد در منطقه مرکزی به ویژه در 
جنوب غرب و جنوب شــرق تهران باالترین ریسک را شاهد هستیم. باید 
توجه کنیم که زلزله تهران شــبیه هیچ کدام از زلزله های طبس 1357، 
منجیل 136۹، بــم138۲ و ورزقان 13۹1 نخواهــد بود. احتماال تجربه 
منحصربه فردی خواهد بود که آن را تاکنون در ایران نداشته ایم و تنها باید 
برای آن، بر پایه مطالعه و مدل سازی و شبیه سازی سناریوهای گوناگون و 

شناخت سناریوی بدترین حالت آمادگی الزم را پیدا کنیم.
در 16 مهر 1384 در زلزله باالکوت پاکستان که ساعت 8:5۲ صبح رخ 
داد، حدود 80هزار نفر کشته شدند. در این حادثه حدود 10هزار مدرسه 
ویران شد که موجب کشته شدن حدود 17هزار محصل شد. در زلزله 1۲مه 
۲008 ونچوان چین، با بزرگاي ۹/7ریشتر که در ساعت 14:۲8 بعدازظهر 
رخ داد، با تلفات حدود 70هزار نفري، حدود 7 هزار مدرســه تخریب شد 
که به کشته شدن حدود 10هزار و مجروح شدن حدود 15هزار دانش آموز 
انجامید. در زلزله مولیسه ایتالیا در 31 اکتبر ۲00۲ )با بزرگاي ۹/5ریشتر( 
از تعــداد ۲8نفر تلفات، ۲6نفــر محصالن مدرســه اي بودند که هنگام 
زمین لرزه در ســاعت 11:30 صبح به زیر آوار رفته و جان شان را از دست 

دادند.
در  سال 13۹6 در ایران، حدود 13 میلیون دانش آموز مشغول تحصیل در 
مراحل ابتدایي تا پایان متوسطه هستند. براساس گزارش آموزش وپرورش 
در ســال ۹3 حدود 105هزار مدرسه و مجتمع آموزشــي در ایران وجود 
دارد. اگر فقط ۲5درصد از ساختمان مدارس را جزو بافت هاي فرسوده در 
نظر بگیریم، حدود ۲6هزار واحد از مدارس و مجتمع هاي آموزشي ایران 
ساختمان هاي فرسوده دارند. ارزیابي هاي دیگر نشان می دهد که بافت هاي 
آسیب پذیر )فرسوده و حاشیه نشین( در ایران حدود ۲8 تا 4۲درصد کل 
بناها را احتماال شامل می شــود، بنابراین تعداد مدارس با ساختمان هاي 
آسیب پذیر در ایران را می توان تا 44هزار واحد برآورد کرد. در این صورت 
احتماال تعداد دانش آموزاني که در مدارس با بافت آســیب پذیر در ایران 
درس مي خوانند، بین 3 تا 5میلیون و۲50 هزار نفر برآورد می شود. از سوي 
دیگر با توجه به این که شهرهاي ایران که در پهنه خطر، با خطر نسبي بسیار 
زیاد )منطقه یک( واقع اند، حدود 77درصد برآورد می شود، بنابراین در یک 
برآورد اولیه می توان گفت حدود 80هزار واحد آموزشي در ایران در پهنه با 
خطر نسبي بسیار زیاد قرار دارند. مرور سریع این آمار نشان از آسیب پذیري 

بسیار باالي مدارس ایران در مقابل خطر زمین لرزه دارد.
در کشوري که دانش آموزان زیادي، به ویژه در مدارس غیرانتفاعي و در 
ساختمان هاي منازل مسکوني تغییر کاربري داده شده مشغول تحصیل 
هستند، ارزیابي مجدد تک تک ساختمان هاي مدارس به ویژه در مناطق با 
خطر نسبي زیاد، الزامي است. از سوي دیگر، مقاوم سازي و تجهیز و نوسازي 
مدارس نیازمند صرف بودجه و مدیریتي فراتر از آنچه تاکنون اعمال شده، 
است. جنبه دیگري از ایمني مدارس، برگزاري تمرین و مانور زلزله و ایمني 

در مدارس است که از 15سال قبل، با ابتکار همکاران نگارنده در پژوهشگاه 
بین المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله ابتدا در تهران و سپس به صورت 
مانور سراسري در هشتم آذرماه اجرا شده است. همیشه این سوال مطرح 
بوده است که این مانور چقدر می تواند به حفظ جان دانش آموزان کمک کند. 
واقعیت آن است که مانور و تمرین ایمني در برابر زلزله، بخشي از یک برنامه 
و پالن کلي براي کاهش ریسک زلزله است و نه الزاما راه حل قطعي و حتمي 
براي حفظ جان همه دانش آموزان. بدیهي است که اگر هنگام زمین لرزه 
کل بناي یک مدرسه ویران شود، عمال برگزاري مانور نمي تواند به اهداف 
مانور چندان کمک کند، ولي مسأله آن اســت که اوال تمام زمین لرزه ها، 
رخدادهایي با بدترین ســناریوي ممکن نیستند، همچنین از سوي دیگر 
همه ساختمان هاي مدارس در زمین لرزه ها دچار ویراني کامل نمي شوند و 

آمادگي دانش آموزان می تواند موجب کم کردن آسیب )جاني( شود.
نگارنده در سال هاي گذشته مستقیما در مدرسه دو فرزند خود )یکي 
دخترانه و دیگري پسرانه( نحوه توجه به مســأله مانور زلزله را رصد کرده 
است. هر دو فرزند نگارنده در ســال هاي اخیر در مدارس غیرانتفاعي در 
منطقه هاي یک و چهار تهران تحصیل کرده اند. متاســفانه در اکثر موارد 
کم توجهي دیده شده اســت. )ازجمله ناقص برگزار کردن برنامه مانور، یا 
فقط اشاره شفاهي معلم ســرکالس به این که امروز روز مانور زلزله است، 
بدون این که اصال تمریني اجرا شود!( به یاد دارم در سال 1388 که پسرم 
در کالس اول ابتدایي تحصیل می کرد، وقتي بعدازظهر روز هشتم آذر از 
فرزندم شنیدم که مانوري در کالس آنها برگزار نشده است، فردا صبح براي 
مالقات مدیر مدرسه به محل دبســتان مراجعه کردم و وقتي دلیل اجرا 
نشدن مانور را سوال کردم، با این توضیح محافظه کارانه مدیر مربوطه مواجه 
شدم که »اوال آن مانور که شما در تلویزیون می بینید، فیلم و نمایش است! و 
چندان واقعیت ندارد! و ضمنا این بچه ها کوچک هستند. اگر مانوري برگزار 
کنیم، بیم آن دارم که هنگام اجراي مانور، بچه ها زیر دست و پا بروند، آن 
وقت من جواب پدر و مادر بچه ها را چه بدهم!؟« و جواب من این بود که اوال، 
آن فیلمي که شما در تلویزیون می بینید ما خودمان )در پژوهشگاه زلزله( 
طراح و مجري اش هستیم! و حداقل من می فهمم که آنچه شما به عنوان 
گزارش تصویري می بینید، چیست. در ثاني به دلیل احتمال آسیب که نباید 
مانور )یا هر برنامه دیگري مثــال ورزش و...( را تعطیل کرد و درضمن اگر 
زمین لرزه اي رخ دهد، همین بچه هاي کوچک، اگر تمرین کرده باشند بهتر 
عمل می کنند یا اگر بي اطالع نگه داشته شده باشند و بدون تمرین باشند؟!

اقبال شاکری- عضو 
اسبق شــورای شهر 
تهــران| تهــران یک 
شــبه برای کودکان امن 
نخواهــد شــد، بنابراین 
وضع کنونی شــهر قطعا 
بــه مدیریت 1۲ســاله 
محمدباقر قالیباف در شهرداری و شهردار های قبل تر از 
او برمی گردد. با این حال برخی ها معتقدند در سال های 
گذشته کارهای بسیار مهمی در حوزه شهری و برای 
کودکان انجام شده است. اقبال شاکری، عضو اسبق 
شورای شهر تهران دراین باره به »شهروند« می گوید: 
»عالوه بر شــهر امــن باید ازجمله کلیدی »شــهر 
دســترس پذیر و قابل اســتفاده« نیز استفاده کنیم، 
چراکه درواقع شهری خدمات خوب ارایه می دهد که 
برای شهروندان و اقشار مختلف که کودکان نیز جزو 
آنها به شمار می روند، رفاه الزم را ایجاد کند. بنابراین 
باید گفت در ســال های گذشته کارهای خوبی برای 
تامین امنیت کودکان در فضای شــهری انجام شد. 
در این زمینه چند کار خوب انجام شد به عنوان مثال 
تمام پالک های ساخته شده بر روی گسل ها شناسایی 
شــدند. درواقع بعد از 10، 15 سال گفت وگو و بحث 
در این رابطه باالخره در دوره شــورای شــهر چهارم 
با جلسات مســتمری که انجام شد، نقشه  پهنه های 
گسلی شهر تهران تصویب و ابالغ شد. این نقشه های 
نشــان می داد باید پالک هایی را که روی گســل ها 
ساخته شده اند، شناسایی کنیم. بنابراین ما براساس 

این نقشه تعدادی از مدارس را که در مناطق پرخطر 
ساخته شده بودند، شناســایی کردیم. این موضوع 
اوایل  ســال ۹5 قطعی و آیین نامه ساخت وســاز در 
پهنه های گسلی نیز در شورایعالی شهرسازی تهیه و 

به شهرداری ارسال شد.«
شاکری با بیان این که در مورد پارک ها و فضاهای 
بازی کودکان چندین حادثــه رخ داد، می افزاید: »در 
پارک کوهسار در منطقه 15 یک کودک جان خود را 
از دست داد و این موضوع باعث تلنگری به شهرداری 
و شورای شهر شــد. به همین علت در آن زمان تمام 
پارک های شهر تهران مورد بازرسی قرار گرفتند و همه 
نقاط ضعف و خطر آنها شناســایی شد. درواقع تمام 
مراکز خطر پذیر و پرخطــر در مراکز عمومی مجددا 
بازبینی شــد تا اگر مشکلی در دســتگاه های بازی، 
آبنماهای استخرها یا نردها و سیم کشی ها وجود دارد، 

به طور کامل رفع شود.«
شاکری مجموع این فعالیت های شهرداری تهران 
در زمان قالیباف را که برای حوزه کودکان انجام شد، 
مثبت ارزیابی می کند و در پایان می گوید: »در مورد 
پارک کوهســار در منطقه خاوران دادگاه شهرداری 
را مقصر اعــالم نکرد و درواقع قصــور از پیمانکار آن 
بود، چراکه یک هفته قبــل از این حادثه به پیمانکار 
درخصوص آن آبنما کتبا اخطار داده شده بود. با همه 
اینها شاید در بخش معابر و فاصله بین مدارس و خانه ها 
باید توجه بیشتری به معابر عبور و مرور و حوزه ترافیکی 
برای کودکان داشته باشــیم که امیدوارم در شورای 

شهر پنجم به این مسأله و مشکل نیز توجه شود.«

محســن سرخو- 
عضو شورای چهارم 
شــهر تهران| فضای 
شــهری باید برای رشد 
باشــد.  آماده  کودکان 
اما به اعتقاد بســیاری 
چهــره  مســئوالن  از 
پایتخت کشور بشــدت برای کودکان ناامن است. 
محسن سرخو، عضو شــورای چهارم شهر تهران 
یکی از کسانی است که بشدت از این موضوع نگران 
است و دراین باره به »شهروند« می گوید: »امنیت 
کودکان را در شهر باید از دو منظر نگاه کنیم؛ یکی 
ساختار شهر مانند پارک ها، فضاهای سبز و سیستم 
حمل ونقل عمومی که قطعا نیاز به بازنگری دارد، 
چراکه در سال های گذشته حوادث خطرناک و بعضا 
مرگباری در برخی فضاهای شهری برای کودکان 
رخ داد. بعد دوم ماجرا اما ارتباطی به ساختار های 
ســازه ای ندارد و آن هم مربوط به کودکانی است 

که در ناهنجار ترین 
وضع به سر می برند. 
کــودکان کوچک و 
زیر یک سال که برای 
مورد  تکدی گــری 
قرار  سوءاســتفاده 
می گیرنــد، یکی از 
نمونه های بارز ناامنی 
اجتماعی کودکان در 

شهر هستند.«
سرخو معتقد است این اتفاقات زیبنده پایتخت 
جمهوری اسالمی نیســت و دراین باره می افزاید: 
»تکدی گران کودکان را به پشــت خود می بندند 
و برای جلب ترحم و دلســوزی شــهروندان از آنها 
به عنوان ابزاری برای تکدی گری استفاده می کنند. 
این اتفاقی است که در گوشه و کنار این شهر می افتد 
و هنوز عزم جدی برای برخورد با آنها وجود نداشته 
و همین هم نشــانه ای از ناامنی برای کودکان این 
شهر است. بســیاری از این افراد که به این شکل از 
کودکان سوءاستفاده می کنند، از اتباع کشورهای 
خارجی هستند و نیاز است که دستگاه های انتظامی 

و مسئوالن با این موضوع برخورد کنند.«
این عضو شورای شهر با بیان این که شهرداری به 
تنهایی نمی تواند امنیت کودکان در شهر را فراهم 
کند، اظهار می کند: »تامین امنیت برای کودکان در 
فضای شهری تنها به عهده شهرداری نیست. همه 
دستگاه های مسئول باید در حدود حوزه خودشان 
وارد عمل شوند. با این 
حال، امیدوارم حاال که 
در کمیسیون عمران 
شورا کمیسیون امنیت 
نیز تشکیل شده است، 
به این موضوع پرداخته 
شود و از طریق شورای 
شهر نیز این موضوع را 

پیگیری کنیم.«

نظرکارشناس

نظرمخالفنظرموافق
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سلسله اتفاقات و حوادثی در شهر اتفاق افتاده است که از نگاه منتقدان و شهروندان، 
تهران شهر چندان امنی برای کودکان نیســت. جدا از کودکان دستفروش و قربانیان 
تجاوز و کودکان بی سرپناه که زیر پوست این شهر زندگی می کنند، اتفاقات و حوادثی 
در معابر، پارک ها و فضای شــهر برای کودکان رخ داده که همان ها هم مرز بین امنیت و 

ناامنی را مشخص کرده اند. 


