شهرها با نگاهی زنانه بازطراحی شود
لونقل و ترافیک شورای شهر مشهد
گفتوگو با شهناز رمارم ،نایبرئیس کمیسیون حم 
تهیه و تنظیم :آمنه شیرافکن
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شــهناز رمــارم سالهاســت در عرصۀ سیاســت
و فرهنــگ فعالیت دارد .در حوزۀ فرهنگ همیشــه
معلمــی کــرده و دســتی در کار رســانه داشــته و
در حــوزۀ سیاســت همــواره در کنــار گفتمــان
اصالحطلبــی ایســتاده اســت .او مســئول مجمع
زنــان اصالحطلــب شــاخۀ خراســان اســت و
بــا کســب 253هــزار رأی در انتخابــات شــوراها
توانســت بهعنــوان نفــر دوم بــه شــورای شــهر
مشــهد وارد شــود .شــهناز رمــارم دانشــجوی
دکتری جامعهشناســی است .در ســوابق کاری او
تجربههــای مختلفــی میبینیــم .رمــارم مشــاور
زنــان مدیـرکل آمــوزش و پــرورش خراســان و
عضــو کمیســیون بانــوان اســتانداری خراســان
بــوده .همچنیــن در کارنامــۀ او ســمتهای
دیگــری از جملــه مشــاور رســانهای مدیــرکل
آمــوزش و پــرورش خراســان رضــوی ،معــاون
آمــوزش ابتدایــی ناحیۀ یــک آمــوزش و پرورش
مشــهد ،سرپرســت روزنامــۀ دنیــای اقتصــاد و
نایبرئیــس پارلمــان معلمــان خراســان دیــده
میشــود .رمــارم بــه فعالیتهــای مدنــی و
اجتماعــی بــاور دارد و ســالها تــاش کــرده

ـنتی رایــج و
اســت تــا در مشــهد بــا قالــب سـ ِ
متــداول آن بــرای رفــع تبعیــض از زنــان بکوشــد.
گفتوگــو بــا او را دربــارۀ کیفیــت زندگــی
شــهری بخوانیــد.
چه عواملی کیفیت زندگی را میسازند؟

داشتن احساس خوب از زندگی در
کیفیت زندگی شهری معادل
ِ
شهر است .کیفیت زندگی شامل جنبههای عینی و ذهنی میشود.
در جنبۀ عینی ،مسائلی مثل اقتصاد یا سطح رفاه خانوادگی ،سالمت
فردی و خانوادگی ،دسترسی به امکانات شهری و رفتوآمد ایمن
در شهر مد نظر است .در بُعد ذهنی نیز نوع نگرش به زندگی در
شهر ،احساس تعلق ،احساس امنیت و حس رضایت از زندگی در
شهر طرح میشود .کیفیت زندگی به قابلیت شهر برای زندگی هم
گفته میشود و شاخصهایی مثل کیفیت آب و هوا ،دسترسی به
امکانات درمانی و تفریحی ،همسایگی و مسائلی از این دست مورد
نظر است که تجربهای مشترک برای ساکنان شهر پدید میآورد.
پس این تجربۀ مشترک ،احساس تعلق و خاطرههای مشترکی
در ِ
به وجود میآید که سبب افزایش سطح رضایتمندی از زندگی
در آن شهر میشود .در واقع ،کیفیت زندگی شهری به کفایت
امکانات اقتصادی ،سیاسی و الزامات اجتماعی یک شهر بستگی
دارد که شهر را به سمت پایداری یا ماندگاری پیش میبرد .منظور

