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در دوره جدید مدیریت شهری برای ما یعنی 
مجموعه شورای اسالمی شــهر و شهرداری 
تهران که به خوانشی عمیقاً اجتماعی از شهر 
و موجودیت های آن قائلیــم، تغییر نگرش و 
گفتمان حاکم بر مدیریت شهری بسیار حائز 
اهمیت می باشد. اگر چه شعار »تهران شهری 
برای همــه« تمامی ابعاد حیات شــهر  را در 
برمی گیرد، اما تحقق آن در وهله اول مستلزم 
توجه بیشــتر به وجوه فرهنگی و اجتماعی 

شهر است.
نمی توان این واقعیــت را انکار کرد که تهران 
طی ســالهای اخیر و نیز اکنون، آن شهری 
نیست که باید باشد؛ شایســته  تهران است 
که با ارزش ها و میــراث فرهنگی و تاریخی و 
طبیعی و جاری بودن شــور زندگی در میان 
مردمانش شناخته شود نه با سازه ها و عناصر 

کالبدی اش. 
برای ما به عنوان مدیران شهری این مهم بوده 
است که شهر به شهروندان بازگردد؛ شهری 
دربرگیرنده   شبکه ای پیچیده از عوامل فضایی، 
اجتماعی و اقتصادی کــه فرصت هایی برابر 
برای همه افراد به منظور زندگی بهتر فراهم 
می نماید.  طی سالیان متمادی، شهر در کلیت 
یکپارچه آن از صاحبانش دریغ و تبدیل به یک 
کارگاه عمرانی بزرگ شده بود. این در حالی 
است که همواره باید در تعریف پروژه ها و در 
رقابت مؤلفه های اثرگذار، سهم و نفع مردم به 
عنوان ذینفعان اصلی مدنظر قرار گیرد، چراکه 
در غیر اینصورت پروژه هایی ناهنجار در سطح 
شهر اجرا می شود که نظیر آن را کم ندیده ایم.

»تهران شــهری برای همه« یعنی بازگشت 
شــهر به مردم که عمدتاً ناظر به در اختیار 
گــزاردن فضاهــا و قلمروهــای عمومی به 
شــهروندان اســت. این مضمون البته بُعد 
دیگری نیز دارد که همان بازگشت مردم به 
شهر است. نه به این معنا که مردم تاکنون در 
شهر نبوده اند، بلکه باید با تمهیداتی حضور 
مردم را برای اموری غیر از کار و خرید روزانه 
در شــهر و در فضاهای آن فراهــم کرد و به 
آن عمق بخشــید. به عبارتی این رهگذران 
نیستند که به شــهر معنا می بخشند، شهر 
نیازمند کنشگرانی است که عامدانه و آگاهانه 
فضاهای متکثرش را دریابند. این کارویژه ای 
اســت که همکارانم به عنــوان متولی امور 
اجتماعی، فرهنگی و هنری شهرداری تهران، 
طی این مدت با یک برنامه ریزی مشخص به 
دنبال تحقق آن بوده اند. در خوانشی از شهر 
که در این دوره تالش کردیــم اصالت یابد، 
حس تعلق به مــکان، اهمیتی بی بدیل دارد 
که در وضعیت حضور آگاهانه و غیرمنفعالنه 
شــکل می گیرد.کدام عرصه به انــدازه امر 
اجتماعــی و فرهنگی می توانــد در خلق و 
تثبیت چنین حضوری موثر باشد؟ پس دلیل 
محوری شعار »تهران شــهری برای همه« 

حضور گروه هــای مختلف مردم در فضاهای 
شــهری اســت و این زمانی رخ می دهد که 
مناسب سازی فضاهای شهری به عنوان یک 
ضرورت مورد توجه قرار گرفته و به شــکل 
یک فرآیند و رویه صحیح با آن برخورد شود؛ 
موضوعی که هم اکنــون در طراحی و اجرای 
تمامی پروژه های عمومی به صورت یک الزام 

درآمده است. 
بنابرایــن از ابتدا راهبردمان ایــن بوده که با 
توسعه  حضور و مشارکت مردم در فعالیت های 
اجتماعی و فرهنگی بتوانیم شهر و عرصه های 
عمومی آن را به شــهروندان بازگردانیم و در 
چنین گفتمانی اســت که محله و زیســت 
محله محور معنای خاصی می یابد. تســری 
برنامه های فرهنگی، آیین های ملی و رسوم 
اقوام مختلف کشــور به میان مردم محالت 
ماننــد نوروزگاه هــا و برنامه هــای آموزش 
شــهروندی و خدمات ســالمت مانند ایجاد 
کمپین های تغییر رفتار شهروندی و تشکیل 
بیش از  200 کانون اجتماع محور سالمت در 
سطح محالت از این دست بوده اند که در زمان 
همه گیری ویروس کرونا بســیار موثر واقع 
شدند. شایان ذکر است در زمان شیوع ویروس 
کرونا بســیاری از برنامه های مناســبتی به 
صورت مجازی توسط معاونت امور اجتماعی 
و فرهنگی شــهرداری تهران ادامــه یافت. 
تخصیص اعتبار قابل قبول در ســال 1399 
برای پروژه های توســعه محلــه ای )کوچک 
مقیاس( و توجه ویژه به نظرات شورایاری ها و 
مردم محالت در انتخاب و تعریف پروژه های 
موصوف از دیگر دستاوردهای مهم مدیریت 

شهری در سال جاری است. 
توانمندســازی کــودکان کار یــا کودکان 
زباله گــرد، رویکــرد متفاوتی اســت که در 
حوزه اجتماعی و فرهنگی شــهرداری تهران 
تالش های زیادی در جهــت نهادینه  کردن 
آن صورت گرفت. از جمله اقدامات ســلبی 
همچون تأکید بــر قوانین منــع بکارگیری 
کودک از ســوی پیمانکاران و تقویت نظارت 
در این حوزه و ســایر فعالیت هــای ایجابی 
فرهنگی و آموزشی؛ به عنوان مثال می توان 
به فیلم موفق »خورشــید« اثر آقای مجید 
مجیدی در جشــنواره فیلم فجر سال 98 با 
موضوع کودکان کار اشــاره کرد که به عنوان 
یک رسالت اجتماعی مورد حمایت شهرداری 

تهران بود.     
همچنیــن در رویــداد تهــران 1400 که با 
محوریت معاونت امــور اجتماعی و فرهنگی 
سازماندهی خواهد شد، مشارکت شهروندان 
امری حیاتی می باشــد؛ چرا که شــهر بدون 
شهروندانش، همچون جســمی بدون روح 
اســت و هرگونه مداخله ای بــدون توجه به 
خواســت شــهروندان محکوم به شکســت 

می باشد.  

ضرورت خوانش 
اجتماعی و فرهنگی 

از شهر تهران
پیروز حناچی؛ شهردار تهران
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با شهردار شدن آقای حناچی، 
تهران شــهری برای همه به عنوان شعار 
محوری مطرح شــد. مهمترین ویژگی 
»تهران شــهری برای همه« این است که 
از یک زاویٔه فرهنگی جدیدی به مدیریت 
شــهری در تهران نگاه می کند. انتخاب 
شما به عنوان یک جامعه شناس به عنوان 
معاون فرهنگی شــهردار هم شاید این 
پیام را داشته است که معاونت اجتماعی 
و فرهنگی شــهرداری وظیفه مهمی در 
پیگیری این شعار دارد. شما به عنوان یک 
استاد دانشگاه که مسؤولیت مهمی هم در 
شهرداری دارید، نگاهتان به این رویکرد 

جدید چیست؟ 
شــعار تهران شــهری بــرای همــه، نگاه 
شــمول گرایانه )Inclusive( دارد کــه 
ترجمه های مفهومی مختلفی در حوزه علوم 
اجتماعی دارد که یکــی از مهمترین مفاهیم 
مرتبط با آن مفهوم »شــهر دوست  دار همه 
ســنین« )Age Friendly City( است. 
شهر دوست دار ســالمندان،  شهر دوست دار 
کودک و در بُعدی دیگر شــهر مناسب سازی 

شده برای معلوالن. 
تهران شهری است که درصد سالمندی اش از 
میانگین کشور باالتر است. برخی از مناطق 

هم خیلی بیشتر از میانگین کشور، سالمند 
دارند و به همین نسبت هم باید شهری 
مناسب برای زندگی و فعالیت سالمندان 
باشد. سویه دیگر آن شــهر دوست دار 
کودک اســت. حوزه کودک و نوجوان و 

جوان در ایران به جــز در حوزه آموزش و 
پرورش متولی ندارد. به همین نســبت هم 

تهران شهر دوست دار کودک نیست.
سویٔه دیگر رسیدن به »شهر امن برای زنان« 
اســت. اینکه زن ها بتوانند راحت در فضای 
شهری تردد کنند. بخشی پایه ای آن مربوط 

به دنبال بازگرداندن شهر 
به مردم هستیم

خودم برادر معلول دارم. دوره ای با ون دنبال 
ایشان می آمدند و به دانشگاه می رفت اما نکته 
اینجاست که باید شهر به گونه ای مهیا شده 
باشد که خود معلوالن بتوانند با وسایل حمل 
و نقل عمومی رفت و آمد کنند.  برای مثال ما 
نوروز سال قبل در روز طبیعت تعدادی پارک 
را برای حضور معلوالن مناسب سازی و مسیر  

دسترسی به آن ها را هم اعالم کردیم. 
متأســفانه سیاســت هایی که پس از  شروع 
مدرنیزاسیون در ایران، عمدتاً بعد از اصالحات 
ارضی، در پیش گرفته شد از تهران برای بقیه 
رویا ساختند. تهران مرفه و مدرن که الگوست. 
ولی در همان ســال های دهٔه پنجاه که اوج 
ساخت این تصویر اســت اگر مطالعات آصف 
بیات دربارٔه زیسِت حاشیه نشین های تهران را 
بخوانید )به طور خاص در کتاب سیاست های 
خیابانی( می بینید که ایــن تصویر  از تهران 
دچار خأل اســت و بازتاب دقیقی از آنچه که 

تهران بود، نیست. 
ما در آن سال ها سیاستی داشتیم که به نفع 
بخش هایی از شهر و بخش هایی از شهروندان 
و به زیان همٔه مردم بود. این سیاست رایج بود 
و کمابیش هم ادامه یافــت. رویکرد »تهران، 
شــهری برای همه«، در مقابــل این رویکرد 

است. 

دربــارٔه نســبت خــودرو و 
شهروندان این رویکرد چه نگاِه متفاوتی 

دارد؟
شــهری برای همــه یعنی در شــهر خودرو 
تصمیم گیر نهایی نباشــد. سالهاست دنبال 
این هســتیم کــه در آمد و شــد خودروها 
تســهیل کنیم. خوب اگر قرار است 
که اصل بر عابر پیاده باشــد چرا 
باید دنبال تســهیل رفت و آمد 
خودروها باشــیم؟ باید طوری 
برنامه ریزی کنیم کســی که 
با خودروست ســخت تر برود 
و اســتفاده دوچرخه یا عبور 
پیاده جذابیت و مزیت پیدا 

کند. 
ترجمٔه شهری برای همه 
در حــوزه اجتماعــی، 
»بازگرداندن شــهر به 
مــردم« و بــه عبارت 
دقیق تــر »بازگرداندن 
مردم به شــهر« است. 
دقیق تــر آن این اســت 
که تالش کنیم مــردم برای 
امری غیر از کار و خریــد، از خانه 
خارج شوند. سیاســت مال سازی که 
در سال های اخیر پی گرفته شده بود 
مــردم را از خانه بیرون مــی آورد اما 
برای خرید. اما در رویکرد شــهری 

 صبح یک روز کاری میان هفته فرصت مصاحبه با محمدرضا جوادی یگانه فراهم شــد. 
استاد جامعه شناســی ای که نزدیک دو سال  است مســؤولیت معاون امور اجتماعی و 
فرهنگی  شــهرداری تهران را برعهده گرفته و در این مدت تالش کرده است تا مدیریت شهری 
نسبت به گذشــته »اجتماعی تر« شود. در این گفت وگوی یک ساعت و نیمی درباره شعار»تهران 
شهری برای همه«  و کاری که باید برای رسیدن به این شعار داشت صحبت کردیم. گفت وگو با همه  
ذی نفعان شــهر و در رأس آن ها با شهروندان برای کشف  و حل مسائل و در حقیقت مردمی کردن 
شهر و مدیریت شهری  و همچنین رسیدن به سازوکارهای حل و فصل تعارض های سازمان از طریق 
تعامل های بوروکراتیک از جمله نکات کلیدی ای بود که جوادی یگانه به آن ها اشاره کرد. جوادی 

یگانه سال ها جامعه شناسی ادبیات و هنر و تاریخ اجتماعی ایران  درس داده است.

گفت وگو با محمدرضا جوادی یگانه

به این است که یک زن باردار، یا زنی که همراه 
با نوزاد یا کودک خردســال اســت بتواند با 

آسودگی از خانه بیرون بیاید.
بُعد دیگر که اشاره کردم، شهر 

مناسب ســازی شده برای 
معلــوالن اســت. االن 
معلوالن از شرایط شهر 
ناراضی هســتند. من 
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برای همه به دنبال این هستیم که یک خانواده 
برای تفریح از خانه بیرون بیایند و براســاس 
نظریه پنجرٔه شکســته بتواننــد در فضایی 
نزدیک به خانه خودشان به تفریح بپردازند. 
مناطق مســکونی نباید فقط خوابگاه باشند. 
محله  محوری از همین مرحله آغاز می شود. 
رویکردی که  امنیــت اجتماعی و ارتباطات 
اجتماعی می آورد و تحــرک اجتماعی را هم 
کاهش می دهد. االن تحرک اجتماعی زیادی 
داریم. به جز منتها الیه شرقی و غربی، مردم 
از هرجای شــهر به بخش دیگر می روند. اگر 
روابط اجتماعی گسترده شود، تحرک کمتر 
می شود و آدم های مســتقر، روابط بهتری با 
هم برقرار می کنند، امنیــت افزایش می یابد 

و زندگی اجتماعی بهتری خواهیم داشت. 

 فعالیت هایی که در دو دهه اخیر 
در شــهرداری تهران انجام شده است، 
مستقیم یا غیرمســتقیم به این رویکرد 

کمکی کرده است؟
خوشبختانه در این سال ها، شهرداری از لحاظ 
کالبدی زیاد کار کرده اســت. برای مثال در 
همه محله های تهران »سرای محله« داریم. 
ساختمان برخی از این سراها به خوبی جایابی 
نشده و مرکز واقعی محله نیست اما به هرحال 
در هر محله یک مرکز رجوع داریم.  پارســال 
اگر کرونا مانع نمی شد، برای افزایش توجه به 
ســراهای محله برنامه ریزی کرده بودیم که 
دانش آموزان از مدرسه دست در دست هم  به 

سینماهای کوچک سرای محله بروند.  
پیاده رفتن در محله، قدم زدن دانش آموزان 
در محله، امنیت مــی آورد، زندگی می آورد، 
نشاط می آورد. در ضمن بچه ها هم تعلق خاطر 
به محله پیدا می کنند. رویکرد کلی این است 
که همٔه بخش های شــهر، به ویژه بخش های 
فراموش شــده و نادیده انگاشته شده، دوباره 
زنده شــوند و زیســت پیدا کنند. االن عابر 
پیاده، بخش نادیده انگاشته شده شهر است. 
عابر پیاده حتی در پیاده رو هم امنیت ندارد. 
از سوی دیگر هم خیابان برای عبور ماشین ها 
طراحی شده است و عابر پیاده اولویت ندارد. به 
همین نسبت هم دوچرخه سوار اولویت ندارد 
و فضایی که برای دوچرخه تدارک می بینیم را 
موتورسوارها به خودشان اختصاص می دهند. 
برای بخش هایی که به لحاظ اجتماعی کمتر 
برخوردار هســتند، باید فکری شود. اگر االن 
یک رویداد شهری در برج میالد یا پل طبیعت 
برگزار کنید ممکن اســت ده هزار یا بیست 
هزار نفر هم حضــور یابند. این عدد برای یک 
شهر هشت تا ده میلیونی کافی نیست. نگاه ما 
این است که این رویدادها در همه  تهران و با 
محوریت محله ها برگزار شوند. در برنامه های 
اخیر معاونت اجتماعی هم همین رویکرد را 
در نظر گرفتیم. اینکــه رویدادها با اقتضائات 

محله ای و توسط خود شهرداری های مناطق 
طراحی و اجرا شــوند. شــاید این رویکرد به 
اندازه برگزاری مراســمی ماننــد نوروزگاه 
)نوروز 98( جذابیت بصری نداشــته باشد و 
مورد توجه رسانه ها قرار نگیرد اما هدف ما این 
است که برای همٔه مردم کاری بکنیم و برای 
همین به سمت محله ای شــدن رفته ایم. در 
برنامه شادستان در تابستان 98 این رویکرد 
در برخی محله ها اجرایی شد. برگزار مراسم 
کنسرت در ورزشگاه شهدای جیحون که یک 
بار هم آقای شــهردار حضور یافتند، یکی از 
رویدادهایی بود که برآمده از این رویکرد بود 
و هم از آن  استقبال شد و هم به دلیل خاصیت 
محله ای آن همسایه ها هیچ اعتراضی نکردند. 
همین تجربه را یک ماه در پــارک بعثت در 
منطقه1۶ تهران تجربــه کردیم. نکته جالب 
اینکه گروه های فرهنگــی ای که بتوانند این 
برنامه ها را به وسعت تهران انجام دهند،  هم 
نداریم و معموالً گروه های محدودی هســت 

که محله به محله جابه جا می شوند. 

 در موضوعاتــی که بــه تغییر 
رویکردهای فرهنگی مربوط است به طور 
معمول دانش اجتماعی تنها می ماند. یعنی 
هم شهرداری در عرصه سیاست گذاری 
شــهری با این رویکرد تنها می  ماند و هم 
احتمــاالً در داخل شــهرداری معاونت 
اجتماعی فرهنگی در میان سایر بخش های 
شــهرداری تنها می ماند. آیا شما چنین 

احساسی را در دوره اخیر داشته اید؟
نگاه شــهردار از ابتدا این بود که سه رویکرد 
کلی باید داشته باشیم: نخست اجتماعی کردن 
شهر، دوم اجتماعی کردن شهرداری و سوم 
کاهــش آســیب های اجتماعی در شــهر. 
اجتماعی کــردن شــهرداری یــک موضوع 

دوطرفه است و نگاه من این بود که هرکاری 
در شهر انجام می شود اجتماعی تر از گذشته 
باشد. هرکاری در شــهر انجام می شود یک 
تابلو داشته باشــد و آن هم تابلوی شهرداری 
تهران باشــد. ما هم اگر کمــک می کنیم و 
برای تقویت نــگاه اجتماعــی در اجرای آن 
ذیل همین تابلو باشــد و به دنبال این باشیم 
که کار اجتماعی تر شود. تجربه های مختلفی 
هم داشــتیم که ممکن است در خروجی کار 
بخش های دیگری از شهرداری مثل معاونت 
حمل و نقل و ترافیک و یا سازمان زیباسازی 
دیده شوند اما نکته مهم آن است که معاونت 
اجتماعی اثرخود را و نگاه و رویکرد مبتنی بر  
شــهری برای همه را پیاده سازی کرده باشد. 
این عمل جمعی پیشــتر در شهرداری کمتر 

تجربه شده است. 
اما دربارٔه سؤال شــما باید به این نکته اشاره 
کنم که به ویژه در جامعــٔه ایران، موضوعات 
کالبدی مهم ترند. فرهنگ ســازی مهم است 
اما موضوعات کالبدی اثرگذاری بهتری دارند. 
یک مثال بزنم. یکی از مؤثرترین اقداماتی که 
مشــکالت مردم را کم کرده است، دستگاه 
نوبت دهی بانک هاســت. اگر یادتــان بیاید، 
قبال یک شیشــه ضخیم جلوی هر باجه بود 
با یــک نیم دایرٔه بــرش خورده کــه به طور 
معمول چندنفــر مجبور بودنــد همزمان از 
همان محفظه با  متصدی باجه صحبت کنند 
و مراقب نوبتشان باشند که از دست نرود! اما 
وقتی یک دســتگاه نوبت دهــی در هر بانک 
مستقر شد، ابتدا از تراکم جلوی باجه کاسته 
شد. بعد صندلی های انتظار و میز و پذیرایی 
جلوی آن ها معنا پیدا کرد و بعدتر میز  باجه ها 
کوتاه تر شد و شیشه ها برداشته شد و برای هر 
مشتری یک صندلی گذاشــته شد. همهٔ این 
تغییرات با همان دستگاه نوبت شمار به دست 

پیاده رفتن در 
محله، قدم زدن 
دانش آموزان 

در محله، امنیت 
می آورد، زندگی 
می آورد، نشاط 
می آورد. در 
ضمن بچه ها 

هم تعلق خاطر 
به محله پیدا 

می کنند
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آمد. 
در موضوعات شهری همین موارد را می توان 
دید. همین که بزرگراه صــدر دوربین دارد، 
راه را برای تخلف ســرعت می بندد. آموزش 
بعد از این مرحله اســت که اهمیت می یابد. 
درباره امنیــت زنان در شــهر، هرچقدر هم 
آموزش بدهیم نمی توانیم از آزار زنان روی پل  
عابرپیاده ای که دو طرف آن با تابلو پوشانده 
شده و تاریک است پیشــگیری کنیم. اما اگر 
همین فضا باز باشد و نور یا دوربین یا کانکس 
نگهبان – حتی کانکس خالی – داشته باشد، 

امنیت نسبی ایجاد می شود. 
ما اقدامات کالبــدی را البته با توجه به همان 
رویکرد محله محوری که گفتم در منطقه 10 
به صورت پایلوت اجرا کردیم. اگر قرار باشــد 
تغییری رخ دهد باید در همین ســطح ُخرد 
و منطقه ای باشد وگرنه کار نمایشی کردن و 
کتاب و بروشور چاپ کردن مشکل زنان شهر 

را حل نخواهد کرد. 
اما دربــارٔه تنهایی که پرســیدید. من از یک 
منظر دیگــر به آن می پــردازم و این بحث را 
می بندم. در دورٔه اخیر بــا  یک تنهایی دیگر 
روبه رو هســتیم که دو بُعد دارد. یک بُعدش 
عمدتاً در شوراســت. برخی اعضای شورای با 
اولویت بندی مــا در معاونت اجتماعی موافق 
نیســتند ویا معاونت اجتماعــی را هزینه ای 
می بینند. حتی جایی حســاب کــرده بودند 
که اجاره بهای ساختمان هایی که در اختیار 
معاونت است را باید به هزینه های معاونت در 
بودجه شهرداری اضافه کرد! یعنی همانطور 
که پسماند درآمدزاست به معاونت اجتماعی 

هم باید از همان منظر نگریست. 
بُعد دیگرش مشکل ما در شــهرداری است. 
اینکه در بخش هــای دیگر بــه دانش علوم 
اجتماعی احساس نیاز وجود نداشت و تالش 
زیادی کردیم تا احساس نیاز به این تخصص 

هم در پروژه های شهری گنجانده شود. برای 
نمونه ما در پروژه گیشا یا استاد معین حرف 
داشتیم. ارزیابی تأثیرات فرهنگی اجتماعی 
این پروژه ها را خــود معاونت ها به مشــاور 
می دهند و تصمیم گیری می کنند و تخصص 
ما کنار گذاشــته می شــود. یا برای مثال  به 
راحتی دربارٔه حوزه سالمت شهرداری تصمیم 
گرفته می شود بدون اینکه ادارٔه کل سالمت 
ما را درگیر کنند. یا در بحث اصالح ساختار به 
راحتی تصمیم به ادغام دو اداره کل ما مانند 
آموزش های شهروندی و فرهنگی می گیرند، 
بدون اینکه با خود مــا گفت وگو کنند. حوزه 
اجتماعــی را حــوزٔه ســاده ای می دانند که 
هربخش دیگری هم می تواند آن را اداره کند. 

 این موضوع در تعامل شــما با 
سازمان های وابسته به شهرداری تهران 
که استقالل نسبی دارند،  دشواری ایجاد 

نمی کند؟
ســاختار شــهرداری به گونه ای اســت که 
واحدهای مختلف آن، مســتقل از هم عمل 
می کنند. در همین معاونــت اجتماعی، من 
گاه از ریــز فعالیت هــای ادارٔه کل ها بی خبر 
هستم و کســانی که مســؤولیت دارند، هم 
کاربلد هستند و هم کار به آنها تفویض شده 
است. در چنین چارچوبی طبیعتاً سازمان های 
دیگر شــهرداری را هم نمی توان مجبور کرد 
همه کارشان را با معاونت اجتماعی در میان 
بگذارند. اما در مقابــل، همانطور که پیش تر 
گفتم ر ویکرد ما »اجتماعی کردن شهرداری« 
بوده اســت. االن ما با ســازمان های مختلف 
مانند زیباسازی و حتی پســماند که به نظر 
می رسد از ما دور باشــد در تعامل و همکاری 
هستیم. پیشنهاد می دهیم و می پذیرند و کار 
با رویکرد اجتماعی تعریف و اجرایی می شود 
و ممکن است در خروجی کار شما اصاًل ردی 

از معاونت اجتماعی نبینید. هدف ما این است 
که کار شهرداری روان شود و در خدمت شعار 
»تهران، شهری برای همه« در خدمت مردم 
باشــد و برای این کار همٔه تالش خودمان را  

هم کرده ایم. 

سؤال بعدی من دربارٔه شورای 
شهر است. ماهیت شورا، ماهیت متکثری 
اســت. االن 21 نفر عضو شورا هستند که 
ممکن اســت 21 نگاه فرهنگی متفاوت 
داشته باشــند. حتی در خود کمیسیون 
فرهنگی هم نگاه های متفاوتی وجود دارد. 
برقراری توازن بین مســائل اجتماعی و 
فرهنگی ملموس کــه در مواجهٔه با مردم 
با آن ها روبرو هستید، خواسته های شورا 
و همچنین برخی خط مشی های نهادهای 
باالدســتی در معاونت اجتماعی چطور 

صورت می گیرد؟
شأن شــورای شهر، شــأن سیاست گذاری و 
نظارت است. یکی از مشــکالتی که ذکر می 
شــود این اســت که گاه برخی اعضای شورا 
وارد حوزه اجــرا می شــوند؛ روی دیگر این 
سکه هم این اســت که ما در شهرداری نباید 
سیاســت گذاری کنیم و بایــد مجری همان 
سیاست ها باشیم. االن کمیسیون اجتماعی 
ســه رویکرد اصلی را برای مــا تعریف کرده 
است: تعلق محله ای، صنایع خالق و پایداری 
فرهنگی، البته موضوع دیگر هم وجود تکثر 
در شوراست. بخشی از وظایف ما با کمیسیون 
سالمت هم پوشــانی دارد. یا ستاد هماهنگی 
شــورایاری ها در داخل شورا فعال است که با 
بخش  دیگری از مسؤولیت های ما در معاونت 

هم پوشانی دارد. 
در مجموع البته انسجام و همگرایی بیشتری 
نسبت به گذشته در شهرداری به وجود آمده 
اســت. من از زمان آقای نجفی در شهرداری 
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مسؤولیت دارم و در شورای معاونان بوده ام. به 
نظرم در این دوره انسجام مدیران با هم بیشتر 
است. خود ما هم با گذشت زمان هماهنگ تر 
و همراه تر شده ایم. محرم امسال از سال قبل 
فعالیت هایمان منســجم تر و مؤثرتر بود. اما 
تغییــر رویکردی که در ابتــدای بحث به آن 
اشــاره کردم مســتلزم زمان بیشتری است. 
تغییر ریل در سیاســت های مدیریت شهری 
نیاز به زمان بیشــتری دارد و دو سال کافی 
نیســت. برای این که شهر، انســانی تر شود، 
امن تر شود و اجتماعی تر شود، زمان می برد. 
یعنــی االن اول همراهــی مجموعه ها با هم 
است و آدم ها سر جایشان نشسته اند و رابطه 
با شورا شکل گرفته است. همین دیشب من 
به همراه معاونان اجتماعی مناطق با اعضای 
شــورا، آقایان حق شناس، مســجدجامعی، 
خلیل آبادی و نظری جلسه مشترکی داشتیم 
درباره موضوع شورایاری ها که طرفین نظرات 
صریحی مطرح کردند و گفت وگویی مفصل 

انجام شد. 

 شــاید اگر بخواهیم مهم ترین 
دســتاورد معاونت اجتماعی دوره قبل را 
بگوییم، زیرساخت است. ساخت سراهای 
محله یکی از این نمونه کارهاست. فضاهای 
زیادی در اختیــار معاونت اجتماعی قرار 
گرفته اســت. اما همین فضاهــا در کنار 
فرصت هایی که دارند، تهدیدهایی نیز به 
دنبال داشته اند. مثل همین سراهای محله 
که مشکالت حقوقی زیادی برای شهرداری 
به وجود آورده اند، بــرای مواجهٔه با این 
دوگانٔه فرصت-تهدید چه تدبیری کردید؟

به نظرم یکی از مهم ترین اقدام های شهرداری 
که نتوانســته ســر جای خودش قرار گیرد،  
همین فضای ســراهای محله اســت. زمانی 
که آقای کرباسچی، فرهنگسراها و خانه های 
فرهنگ را راه انداخت، نگرانی هایی ایجاد شد 
که نتیجه آن تأسیس سازمان فرهنگی هنری 
شــهرداری تهران بود. پس از آن شهرداری 
هوشمندانه سراغ موضوعات اجتماعی رفت 
و موضوعــات فرهنگی در داخل شــهرداری 
کمتر پیگیری شــد. علی االصول موضوعات 
اجتماعی خیلی اجماعی تر هســتند و بیشتر 

مورد قبول مردم اند.

 ایدٔه ســراهای محله را چطور 
ارزیابی می کنید؟

ایدٔه ســرای محله خوب اســت. البته درباره 
جایابی ســاختمان آن ها مثل جایابی برخی 
بوســتان ها نقدهایی وجود دارد. مشکلی که 
وجود دارد این است که ما مسأله قانونی روی 
شورایاری ها داشتیم که مشــکل قانونی آن 
حل نشد و در نهایت بعد از برگزاری انتخابات 
ســازمان بازرســی ورود کرد و منجر به رأی 
دیوان شد. عالوه بر این انتخابات شورایاری ها 

نیاز به زیرساخت های بیشــتری دارد. دبیر 
شــورایاری منطقه اتاقش کنار اتاق شهردار 
اســت این فرد اگر با رأی کافی و یک نظارت 
دقیق انتخاب نشده باشــد،  حضورش در آن 
فضا می تواند زمینه ســاز فســاد باشد. برای 
همین انتخابات شــورایاری را سعی کردیم 
محله محور کنیم تا اصطالحاً رای اتوبوســی 
داده نشــود. آقای مســجدجامعی یک ایده 
داشتند که شــورای معتمدین محله شکل 
بگیرد تا شــورایاری ها را تأییــد کنند. یک 
انتخابات دو مرحله ای که الیه نظارتی آن نیز 

خود مردم هستند. 
از  آن طرف تصمیم گرفته شده بود تا سراهای 
محله خودگردان شــوند. که این تصمیم هم 
باعث شده بود ســراغ فعالیت هایی بروند که 
لزوماً نفع آن به مردم محله نمی رســد. مهد 
کودک در همه محله های تهران هست و وقتی 
در ســراهای محله مهدکودکی راه می افتد 
که مکانش را شــهرداری تأمین کرد اســت،  
یعنی یک امــکان غیررقابتی بــرای یک نفر 
فراهم می شود که این موضوع با هدف اصلی 
شکل گیری سراهای محله ســازگار نیست 
حتی راه انــدازی مکان های ورزشــی هم در 
زمینٔه اصلی شــکل گیری این سراها نیست. 
ایده اصلی ای که مــا برای ســراهای محله 
دنبــال می کنیم ایده مرکــز  اجتماع محلی 
)Community Centre( است. مرکزی 
برای ارتباط گرفتــن آدم های محله با هم. به 
طور مثال وقتی در یک محله آقای امیرخانی 
استاد برجستٔه خط ساکن است و اعتبار محله 
است این مرکز اجتماع محلی می تواند فرصتی 
برای گپ وگفت و آموزش رایگان ایشــان به 
جوانان محله باشد. یا اگر جلسه ای و دورهمی 
ای هست در سرای محله برگزار می شود. در 
کل چنین مرکــزی باید دور  از داد و ســتد 

مالی باشد.  
در پژوهشــی که چند ســال قبل در مرکز 
مطالعات و برنامه ریزی شــهر تهران درباره 
سراهای محله انجام شد، مشخصاً سه انتظار 
از آنجا شناسایی شــد. یکی مدیریت محله 
در راستای بسط قدرت شهروندی و دیگری 
مدیریت محله در راســتای توســعه اجتماع 
محلی که هر دوی اینهــا ناظر به همان مرکز 
 )Community Centre( اجتماع محلی
اســت. ســومین انتظار هم مدیریت محله 
به معنای خدمات محلی در قالب ســراها و 
تراکم زدایی از فعالیت های شهرداری. این سه 
داللت معنایی آنجا وجود داشت که هر کسی 
از ظن خودش یک سویه آن را بیشتر می دید 
و این انتظار از شهرداری وجود داشت که این 
موضوع را سامان دهد. االن مساله اصلی ما این 
است که این سراها در چه قالبی اداره شوند. 
توسط شهرونداِن داوطلب؟ خودگردان مانند 
گذشته یا توسط شهرداری؟ سه رویکرد که 

هرکدام اقتضائات و تبعات جداگانه ای دارند.

اگر بخواهیم یــک جمع بندی 
داشته باشیم مهمترین رویکردهایی که 
معاونت اجتماعی در زمان مسؤولیت شما 

دنبال کرده، چه بوده است؟
یکی از مهمترین مســائلی که دنبال کردیم 
و برگرفته از شــعار شــهری برای همه بود، 
نگاه شــمول گرایانه )Inclusive( به شهر 
وشهروندان بود. در ادامه همین رویکرد باید 
گفت که مفهوم »احساس کسی بودن« است 
)Somebodeness( موضوع مهم دیگری 
است که دنبال کردیم. یکی از مهمترین نکات 
وقایع سال 9۶ همین بود که انسان هایی که 
در حاشــیه زندگی می کنند، احساس نکنند 
که مورد توجه نیستند، هویت انسان ها باید به 

رسمیت شناخته شود و دیده شوند. 
بخش دیگری از کار ما، شادی و نشاط جمعی 
اســت. این که آدم ها سرحال شــوند و حال 
خوبی داشته باشند. شــما حتی وقتی روضه 
هم می روید حس نشاط یا همان حس بهجت 
را دارید. اینکه شهر جای بهتری برای زندگی 
آدم ها شود و ارتباطات اجتماعی آن ها افزایش 

یابد.
نکته دیگر این اســت که به یاد بسپاریم که 
قوت تهران به تکثرش است. یک زمانی شعار 
هفته تهــران »تهران ایرانیــان« بود. هویت 
تهران، هویت مهاجرپذیر است و این که آدم ها 
در جایی، با هم و کنار هم قرار گیرند. ولی در 
یک دوره، در زمان پهلوی دوم، ما تهران را در 
مقابل دیگران قرار دادیم، جوری رفتار کردیم 
که خطاب »شهرستانی بودن« کلمه ای برای 
تحقیر دیگران است. ما تالش کردیم این رویه 
را تغییر دهیــم. آقای حناچــی تاکید دارند 
که ما روز شــهرها را تبریــک بگوییم. تالش 
زیادی کردیم که ما ادامه دهنده این شکاف ها 
نباشیم. شــکافی که حتی در ســریال های 
تلویزیونی ما در ســال های بعد از انقالب هم 
دنبال شد. در طنز نود قسمتی مهران مدیری 
)پاورچین( شــما می بینید که خانٔه او شبیه 
زندگی بخش مرفه و مدرن تهران است. یا در 
سریال های دیگر طنز تلویزیون )مثل سریال 
خانه به دوش( می بینید که طبقه فقیر همیشه 
با پیژامه در صف دستشــویی هســتند. این 
تصویرسازی ها بین تهران و شهرهای دیگر، 
بین هویت های مختلف ســاکن همین شهر 
شکاف های جدی انداخته است. روی دیگر این 
سکه هم »منوتو« است که یک قالب فرهنگی 
مشخصی را از شــمال تهران در دهه پنجاه 
گرفتــه و به مخاطب عرضــه می کند. همان 
سبک زندگی خاِص همراه با تکبِر تهرانی که 

در آن دوره ساخته شده است.
 هویت فرهنگی متکثر به این است که بتوانیم 
تکثر را به رســمیت بشناســیم این تکثر در 
گوشــه و کنار تهــران هم باید به رســمیت 

شناخته شود. 

در زمان پهلوی 
دوم، ما تهران را 
در مقابل دیگران 

قرار دادیم، 
جوری رفتار 

کردیم که خطاب 
»شهرستانی 

بودن« کلمه ای 
برای تحقیر 

دیگران است. 
ما تالش کردیم 
این رویه را تغییر 

دهیم. آقای 
حناچی تاکید 

دارند که ما روز 
شهرها را تبریک 

بگوییم
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دهه نود و دور شدن از هدف تولد

کارشناســان حــوزه شــهری می گوینــد، 
شورایاری ها در سال های اخیر از هدف اصلی 
تولدش فاصله گرفته اســت. نهادی که قرار 

بود یکــی از اصول شــهرهای مطلوب را در 
تهران اجرایی کند و حکمروایی محلی ایجاد 
کند، گرفتــار چند آفت شــد. آفت هایی که 
مهدی شــیرزاد، رییــس دبیرخانه مرکزی 
ستاد راهبری مشــارکت های اجتماعی در 

شورایاری : تمرین سخت دموکراسی شهری
محالت تهــران، چندی پیــش در گفت وگو 
با روزنامه شهروند آن ها را ســه گانه دانسته 
و معتقد اســت: »آفت اول این بــود که واقعا 
جایگاه حقوقی آن روشن نیست و هیچ وقت 
هم روشن نبوده، به طور مثال مشخص نبود 
که شــورایاری ها چه اختیاراتــی دارند و با 
چه ســازوکاری می توانند کار کنند و دایره 
وظایفشان چیســت. آفت دوم نگاه سیاسی 
به شــورایاری ها بــوده و در برهه هایی افراد، 
شورایاری را به چشم سازمان رای می دیدند، 
آفت سوم هم این است که در برهه هایی بیشتر 
افراد در نهاد شورایاری ها حضور پیدا کردند 
که ارتباطی با مدیریت شــهری و پروژه های 
شهری داشــتند. این مســاله تعارض منافع 
در مؤسسات و شورایاری ها ایجاد می کند.« 
ردپــای آفــت اولی کــه شــیرزاد از آن نام 
می برد، در بحث هایی که ایــن روزها درباره 

شورایاری ها مطرح شده، یافت می شود.

 بیشتر از 20 ســال از روزی که پرویز پیران پیشــنهاد ایجاد نهادی را داد که بتواند 
همانند نامش یاری دهنده اعضای شورای شــهر باشد، می گذرد. او در یادداشتی در 
روزنامه شرق نوشته است که ضمن مشاهده اینکه بیشتر اعضای شورای شهر تهران در سال  
77 از مسائل شــهر تهران آگاهی نداشتند یا اغلب به واســطه طیف های سیاسی بر مسند 
قانونگذاری محلی رســیده بودند، پیشــنهاد ایجاد شــورایاری را داد. »با ارائه طرح ایجاد 
انجمن های شــورایاری محله های تهران که بر اساس تبصره ماده 70 قانون شوراهای اسالمی 
طراحی کرده وآماده ســاخته بود یکی از راه های غلبه بر کاستی های متعدد شوراهای شهر را 
تکثیر شورا در سطح محله اعالم داشت که شورایاری در واقع چنین هدفی را محقق می کرد.« 
شورایاری ها به این ترتیب متولد شدند. شــورایاران که تعدادشان حدود 3 هزار نفر است در 
محالت مختلف شهر تهران موظفند تا هر از چندگاهی با حضور در صحن شورای اسالمی شهر 
تهران، گزارشی از مشکالت و آسیب های محالت خود به اعضای شورای شهر ارائه دهند یا از 

آن ها بخواهند تا خودشان آن ها را از نزدیک رویت کنند.  

جوان ۲۰ ساله اما غریب!

4۶.5 درصد از پایتخت نشــینان حتی یکبار هم 
اسم »شورایاری« به گوششان نخورده است. اصال 

نمی دانند که در بیش از 20 سال گذشته گذشته 
شورایاری برای چه تشکیل شده و شورایاران چه 
وظیفه ای بر عهده  دارند. قریب به 3۷.5 درصد از 
مردم تهران از شــورایاری شنیده اند اما همچنان 
می پرسند که »این نهاد چه تفاوتی با شورای شهر 
دارند؟« به گواه نظر سنجی که سال گذشته ابتدای 

تابستان برگزار شد، تنها 2.8 درصد از مردم تهران 
می دانند که  شورایاری ها قرار بوده به عنوان یک 
ناظر، مشکالت را در محالت ببینند و آن ها را به 
گوش شورای شهر برسانند و شوراها هم به عنوان 
نهاد قانون گذار برای رفع آن ها چاره جویی کنند. 
احتماال همین عامل شناخته نشدن شورایاری در 
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سال 98 و 99 فراز و فرود شورایاری ها 
شائبه های قانونِی شورایاری، از پارسال و هنگام 
برگزاری انتخابات آغاز شد. سازمان بازرسی کشور 
به میدان آمده بود تا جلــوی برگزاری انتخابات 
را بگیرد. قاضی ســراج، طی نامه ای به رؤســای 
قوای ســه گانه و همچنین وزیر کشور برگزاری 
انتخابات شورایاری ها را تا زمان وضع مبانی قانونی 
برای برگزاری آن، غیرقانونی دانسته و خواستار 
جلوگیری از برگزاری آن شده بود. در بخشی از 
این نامه آمده بود که وضع مصوبه توسط شورای 
اسالمی شهر تهران و همچنین اقدام به برگزاری 
انتخابات شــورایاری، برخالف اصل 100 قانون 
اساسی و نیز قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات 
شــورا های اسالمی کشــور و انتخاب شهرداران 
است و بنابراین اقدام شورای اسالمی شهر تهران 
و هیأت وزیران در وضع مصوبه مبنی بر تشکیل 
انجمن شــورایاری محالت در تهران و برگزاری 
انتخابات، خارج از حدود اختیارات قانونی مراجع 
عنوان شده است. انتخابات اما به هر ترتیبی بود 
سال گذشته برگزار شد و ماجرا به دیوان عدالت 
اداری کشیده شــد. امســال اما ورق برگشت و 
دیوان عدالت اداری اعــالم کرد که به این نتیجه 
رســیده اند که برگزاری انتخابات شورایاری در 
دوره های بعدی ممنوع است. دلیل این ممنوعیت 
هم همانی بود که ســازمان بازرسی کشور اعالم 
کرده بود: »چون این انتخابات مصوبه مجلس را 
ندارد و مشخص نیســت که هزینه این انتخابات 
از کجا تأمین می شــود.« با وجود این اما اعضای 
شورای چهارم و پنجم شورای شهر تهران تأکید 
کردند که تنها انتخابات شورایاری متوقف شده و 
این ارتباطی به عملکرد این نهاد نخواهد داشت. به 
طور مثال احمد مسجد جامعی، در صحن علنی 
شــورا در این باره طي تذکری گفته بود: »حیات 
شورایاری ها قطعا ادامه خواهد یافت، ما موانع را 
برطرف می کنیم و اصل مشــارکت اصل اساسی 
قانون اساسی است و به همین دلیل گفته است 

شوراها از ارکان نظام هستند.« 

تیر 98 و تجربه های تازه 
سال 98 اما با وجود موانع، مدیریت شهری خود 
را برگزاری انتخابات شورایاری آماده کرد. ستاد 
هماهنگی شــورایاری ها مســئولیت برگزاری 
انتخابات را بر عهــده داشــت. بالفاصله پس از 

ابالغ آیین نامه اجرایی انتخابات توســط شورای 
اسالمی شهر تهران، شهرداری تهران با تشکیل 
دبیرخانه های ذیل هیئــت اجرایی مرکزی، 22 
هیئت اجرایی در 22 منطقه و 11 کمیته که هر 
یک از معاونت های شهرداری عهده دار مسئولیت 
یکی از کمیته ها با شــرح وظایف مدون بودند با 
تفویض تکالیف دســتورالعمل دبیرخانه هیئت 
اجرایی مرکزی از سوی شــورای اسالمی شهر 

تهران کار اجرا را پیش بردند.
اگر ناخوشی هایش را کنار بگذاریم، سال گذشته 
تجربه انتخابات شورایاری ها تجربه متفاوتی بود، 
تجربه ای که می توانســت الگویی برای سال های 

آینده و دیگر انتخابات های کشور هم باشد. 
»بحث مهم آنالین شــدن انتخابات بود.« کشور 
ما در زمینه برگــزاری انتخابات آنالین کم تجربه 
بود، طبیعی هم بود که مشــکالتی سد راه باشد. 
ثبت نــام داوطلبان در این انتخابــات برای اولین  
اینترنتی برگزار گردید. در این خصوص سامانه ای 
به همت ســازمان فناوری اطالعات و ارتباطات 
شــهرداری تهران راه اندازی و مدارک مورد نیاز 
جهت ثبت نام داوطلبان بر روی سامانه آماده سازی 
شــد. محمدرضا جوادی یگانه، معاون اجتماعی 
شهرداری تهران می گوید:» قسمت مهم انتخابات، 
برگزاری آن به صــورت الکترونیکی بــود. بنابر 
معرفی مدیرکل فناوری اطالعات وزارت کشــور، 
شــرکتی که پیش از ایــن نیز ســابقه برگزاری 
انتخابات الکترونیک را بر عهده داشته بود جهت 
حضور در فرآیند برگزاری مورد تایید قرار گرفت. 
در مرحلــۀ اول، ثبت نام به صــورت الکترونیکی 
انجام شــد و رییس ســازمان فناوری اطالعات 
شهرداری تهران طی برگزاری جلسات متعددی 
ســازوکارهای مورد نیاز برای برگزاری را بررسی 
کرد، و ثبت نام آزمایشی نیز اجرا شد تا ضعف های 
سیستم اســتخراج و مورد اصالح قرار گیرد. هر 
داوطلب ساکن یا شــاغل آن منطقه با کد ملی و 
کد پستی می توانست ثبت  نام کند و اطالعات را 
بارگذاری کند؛  و نیاز بــه مراجعۀ حضوری نبود. 
برای رای گیری هم،  مطابق قانون نه تهرانی بودن 
شرط بود، نه ســاکن محله بودن و هر فردی که 
دارای کارت ملی بود، می توانست در این انتخابات 
رای دهد. تالش داشتیم که انجام رای گیری هم 
الکترونیکی باشد، ولی هم مشکل احراز هویت بود 
و هم اینکه مشارکت را کاهش می داد. اما در نهایت 
و با همکاری جدی مجموعه فنــاوری اطالعات 
شهرداری و وزارت کشور، این امر نیز محقق شد.« 

میان مردم تهران باعث شد تا مرداد سال گذشته 
تنها ۷ درصد از واجدین شرایط رای در پنجمین 
دوره انتخابات شورایاری ها مشارکت داشته باشند. 
میزان مشارکتی که البته متولیان امر شهری از آن 
اعالم رضایت نسبی کردند. مصایب شورایاری ها 
اما تنها به ناشــناخته بودن در میان مردم ختم 

نمی شود، چندی پیش مشــکالت قانونی هم 
خودشان را از روزنه های مختلف نمایان کردند. 
در گــزارش زیر قصد داریم تــا در ابتدا به هدف 
ایجاد شورایاری ها بپردازیم، سد راه های قانونی را 
زیر و رو کنیم و تاثیرات انتخابات شورایاری سال 

گذشته را بررسی کنیم. 

 1400 
و ادامه حيات 

شوراياری ها

دربــاره ســرانجام شــورایاری ها و 
ادامه حیات این نهاد، هنوز کســی 
نمی تواند با قطعیــت صحبت کند. 
مهدی شــیرزاد می گوید که در پی 
ممنوع شــدن انتخابات، برای ادامه 
حیات شــورایاری ها قطعا رایزنی و 
مصوبات مجلســی ها نیاز است. اما 
اگر واقعا دیگر هیچ انتخاباتی برگزار 
نشود و مجلس هم مصوبه ای در این 
راستا نداشته باشد حیاِت این میراث 
دموکراتیک چگونــه باید ادامه پیدا 
کند؟ NGO« هــا و CBO«ها از 
مدل هایی هســتند که کارشناسان 
شهری آن ها را جایگزین شورایاری ها 
به این صورتی که اکنون وجود دارند، 
معرفی می کنند، شیرزاد در این باره 
گفته بــود: »یک نگاهــی در میان 
اعضای شــورای شــهر وجود دارد 
که شــورایاری را به  عنوان یک نهاد 
مدنــی،  NGO  و انجمن شــهری 
می شناسد؛ یعنی شــورای شهر به 
موجب قانون تشــکیالت شوراها و 
انتخاب شــهرداران تقریبا تنها نهاد 
حاکمیتی است که مجوز اقدام برای 
تأسیس انجمن های شهری را داشته 
است. این مســأله به این معناست 
که شــورای شهر شــرایط تأسیس 
انجمن های شــهری را تسهیل کند. 
حتی بعضی از حقوقدانان نظرشــان 
این اســت که از ماده ۷1 قانون این 
استناد نمی شود که شورای شهر رأسا 
بخواهد این انجمن ها را تأسیس کند. 
در واقع بعضی از حقوقدانان معتقدند 
که منظور این ماده قانونی این بوده 
که شورای شــهر شــرایط فعالیت 
NGOها و نهادهــای مردم نهاد را 
تســهیل کند. به نظر می رســد که 
رأی دیوان کفه ترازو را به سمت نگاه 
دوم ســنگین می کند؛ یعنی تداوم 
فعالیت شــورایاری ها بــا رویکردی 
که آن را یک انجمن شــهری یا یک 
تشکل مردم نهاد بدانیم.« شاید اگر 
انجمن شهری ایجاد شود و رویکرد 
شورایاری ها تغییر کند، 4۶.5 درصد 
از پایتخت نشــینان اسم شورایاری  
به گوششان بخورد و بدانند که این 
نهاد 20 سال پیش برای چه تشکیل 

شده است. 

مهدی شیرزاد: 
آفت مهم این 
است که در 

برهه هایی بیشتر 
افراد در نهاد 
شورایاری ها 
حضور پیدا 
کردند که 
ارتباطی با 

مدیریت شهری 
و پروژه های 

شهری داشتند. 
این مساله 

تعارض منافع 
در مؤسسات 
و شورایاری ها 
ایجاد می کند
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محمدرضا جوادی یگانه: بحث انتخابات انجمن 
شورایاری ها، در اسفند 139۷ مطرح شد. دوره 
پیشین انتخابات انجمن شــورایاری های شهر 
تهران دو ســال پیش به اتمام رسیده بود، و تب 
و تاب برگزاری انتخابات در فضای شورای شهر 
تهران و شــهرداری و همچنین از سوی جوامع 
محلــی داغ بود. در اردیبهشــت 1398، احمد 
مسجد جامعی، عضو محترم شورای شهر تهران 
که ریاست ســتاد هماهنگی شــورایاری های 
شهر تهران را بر عهده داشتند، پیشنهاد اجرای 
انتخابات شورایاری توســط معاونت فرهنگی 
و اجتماعی را طرح کرده و بنــده نیز پذیرفتم. 
انتخابات شــورایاری در دوره های قبل توسط 
شورای شــهر برگزار شــده بود و شهرداری در 
برگــزاری آن نقشــی نداشــت. از آنجایی که 
برگزاری انتخابات نیازمند مجموعه ای از قواعد 
و اصول و تنظیم ساختار بود و شهرداری تهران 
هرگز چنیــن وظیفۀ تخصصــی ای را برعهده 
نداشت و سابقه ای در کارنامه ی این نهاد موجود 
نبود، تصمیم بر آن شــد تا ســازوکار برگزاری 
انتخابات بــا هدایــت و بهره گیــری از دانش 
و تجربه ی فردی با ســابقه و آشــنا بر امور در 
دســت اجرا قرار گیرد. از این رو و از همان ابتدا، 
مهندس طهایی بعنوان شــخصیتی ذی نفوذ و 
معتمد که پرسابقه ترین اســتاندار کشور بوده 
و در تمامی ادوار انتخابات رسمی کشور درگیر 
برگزاری انتخابات بوده اند بعنوان پیشــنهاد در 
نظر گرفته شدند که با استقبال و تایید شهردار 
تهران بعنوان همکار اصلی و دبیر ستاد انتخابات 
انجمن شورایاری ها در نظر گرفته شدند. در ادامه 
مسیر انتخابات پنجمین دوره انتخابات انجمن 
شورایار های تهران طی حکمی از سوی شهردار 
تهران بنده بعنوان رئیس ســتاد انتخابات و در 
۷ خرداد مــاه آقای طهایی بعنوان دبیر ســتاد 

منصوب شدیم. 
 ســید حمید طهایی:موضوعی که با آن مواجه 
بودیم طراحی، تدوین و تنظیم ساختار برگزاری 
انتخابات در شــهرداری تهران بــود که پس از 

برگزاری جلسات همفکری با ســتاد انتخابات 
شورایاری ها، همفکری با شورای اسالمی شهر 
تهران، مدیران شهرداری تهران، اطالعات دقیق 
جهت برگزاری انتخابات با همکاری و همیاری 
همکاران انتخابات وزارت کشــور در دسترس 
قرار گرفت و ســازوکار برگــزاری انتخابات بر 
اساس مدل برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 
و مجلس در دســتور کار قرار گرفــت. چرا که 
برگزاری انتخابات بدون اطالع دقیق از شــکل 
برگزاری، هزینه هــا و امکانات مورد نیاز ممکن 

نبود. 
در همین راستا مجموعه نشست هایی با مدیرکل 
انتخابات وزارت کشــور، معاون سیاســی وقت 
وزارت کشور و معاون پشــتیبانی وزارت کشور 
برگزار شد و شیوه  برگزاری انتخابات الکترونیک 
که مدنظر ما بود، از سوی آنان نیز مورد استقبال 
قرار گرفته و بــر تجربیات جســته و گریخته 
برگزاری این مدل از انتخابات که در دســترس 
آنان نیز قرار داشت رجوع شــد، و مقرر گردید 
تا مجموعه ی وزارت کشــور در تمامی بخش ها 
مانند آمــوزش نیروی انســانی و... به ما کمک 

کنند. 
از ســویی دیگر تنظیــم و تدویــن آیین نامه 
انتخابات امری ضروری بود که ستاد هماهنگی 
شــورایاری ها، از ابتــدا آیین نامــه ای را برای 
برگزاری انتخابات در دســت تدوین داشت که 
طی چند نســخه اصالح و بازنویســی در ستاد 
هماهنگی  شورایاری ها مورد بررسی قرار گرفت 
و در نهایت در صحن شورای اسالمی شهر تهران 

تصویب شد. 
در ادامه موضوع اصلی طراحی ستاد انتخاباتی 
و کمیته های مربوط به آن که وظیفه برگزاری 
انتخابــات را برعهده داشــته باشــد و همانند 
زنجیری این پیوستار را شــکل داده و فرآیند را 

به پیش ببرد، بود
محمدرضا جوادی یگانه: پس از قطعی شــدن 
موضوع برگــزاری انتخابات، چنــان که جناب 
طهایی اشاره داشتند، طراحی ساختار در دستور 

مروری بر تجربه شورایاری

کار قرار گرفت که برای تحقق این منظور، سلسله 
جلسات منظم با ستاد هماهنگی شورایاری های 
شهر برگزار شده، و مباحث به پیش رفت. موضوع 
دیگری که ما نزدیک به انتخابــات از آن مطلع 
شــدیم، مجوز برگزاری انتخابات بود که امری 
بســیار مهمی بود، چرا که در اواخر سال 139۷ 
سازمان بازرســی نامه ای به رئیس شورای شهر 
نوشته و بر مشــکالت قانونی برگزاری آن تاکید 

کرده بوند.
از سویی با توجه به تاکید شورای شهر تهران بر 
برگزاری انتخابات و نزدیک شــدن به انتخابات 
مجلس شورای اسالمی مسئله زمان امری مهم 
و اساسی برای ما محسوب می شد، چنان که اگر 
انتخابات یک هفته زودتر برگزار شده بود، شاید 
بخشی از مشــکالت به وجود نمی آمد یا اگر بنا 
بود، دیرتر برگزار شود،  احتماال برگزار نمی شد. از 
اینرو طی جلساتی با ستاد هماهنگی شورایاری ها 
و وزارت کشور نتیجه گرفتیم که برای پیشبرد 
قدرتمند این فرآینــد نیازمنــد درگیر کردند 
تمامی ارکان شــهرداری تهران در کار هستیم، 
در غیر اینصورت امکان برگزاری انتخابات در این 
زمان کوتاه ممکن نخواهد بود. لذا به پیشنهاد ما، 
شهردار تهران برای معاونان مالی، برنامه ریزی،  
منابع انسانی، خدمات شــهری و مناطق حکم 
رئیس کمیته های تخصصی بنابر ماموریت های 
ذاتی شان را صادر کرد. احکامی نیز برای روسای 
ســازمان زیباســازی، مرکز ارتباطــات، یگان 
حفاظت،  حراست و فاوا صادر شــد. و این گونه 
بود که همه شــهرداری به صفت حقوقی درگیر 

انتخابات شدند. 
مهمترین مسائلی که برگزاری مطلوب انتخابات 
را ممکن کــرد، حضور آقای طهایی و مســئله 
دیگر درگیرکردن وزارت کشــور با این موضوع 
بود. موضوع سوم نیز حضور پررنگ تمام ارکان 
شهرداری تهران در فرآیند انتخابات بود. چنان 

 تصمیم، طراحی، برگزاری و به ثمر نشســتن پنجمین دوره انتخابات انجمن شورایاری 
شــهر تهران با مجموعه ای از بایدها و نبایدها و روایت های پشــت صحنه همراه بود، 
مجموعه رخدادهایی که در میان هیچ خطی از گزارش های آماری و یا نتایج حاصل شده از فرآیند 
انتخابات درج و ثبت نشده اســت، و از آنجایی که مســتند فرآیند اجرای این انتخابات نیز در 
دسترس قرار نگرفته است، گفت و گو با سیاستگذاران و برگزارکنندگان این انتخابات می تواند 
دریچــه ای بر روند وقوع ایــن انتخابات را بگشــاید. از این رو  در ادامه بــا روایت محمدرضا 
جوادی یگانه، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شــهرداری تهران و رئیس ستاد پنجمین دوره  
انتخابات انجمن شورایاری های شهر تهران، ســید حمید طهایی، استاندار سابق استان های 
مرکزی، سمنان، قم، البرز و اردبیل، دبیر ســتاد انتخابات انجمن شورایاری های شهر تهران و 
محسن فتاحی مشاور اجرایی و مدیر ســابق حوزه معاونت امور اجتماعی و فرهنگی در زمان 

برگزاری انتخابات همراه خواهیم بود.

تشکیل ساختار 
انتخابات 

شورایاری های 
تهران چنان که 
عنوان شد از 

هر امر دیگری 
مهمتر بود چرا 

که بدون تشکیل 
این ساختار عمال 

انتخاباتی در 
میان نبود
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که پای کار آمــدن صف و ســتاد معاونت های 
شهرداری تهران گامی موثر برای تحقق انتخابات 
شــد، برای مثال هماهنگــی معاونین خدمات 
شهری شهر تهران که با دستور و همراهی معاون 
محترم خدمات شهری میسر شد و نیز همراهی 
معاونت منابع انسانی در طراحی ساختار آموزش 
موجب شد تا بخش عمده  و قابل مالحظه  ای از 
فضای اجرایی و آموزشــی از دغدغه های ما کم 
کند. تنها موضوع حساس موضوع کمیته بودجه و 
برنامه ریزی و توسعه شهری بود که وظیفه  تامین 
هزینه انتخابات را برعهده داشت و برای این مهم 

نیازمند مداخله شهردار و شورا بودیم.
 آنچه بیــش از هرچیــز باید مــورد توجه قرار 
می گرفت، تشــویق شــهروندان برای شرکت 
در انتخاباتی محلی بود، که برای پیشــبرد این 
هدف از ایده ائتالف اجتماعی اســتفاده کردیم 
که نامزدهای هر منطقه و محله در یک جا جمع 
شوند و بینشان ائتالف شکل بگیرد که این ایده، 
کــف آرا را هم باال می برد و در عمــل نیز تجربه  
موفقی نیز بود. بهره گیری از تبلیغات شــهری، 
شبکه های اجتماعی و فضای مشارکتی حضوری 
نیز زمینه این مشارکت را نیز تقویت کرد، چنان 
که می دانید برای فراگیــری موضوعی نیازمند 
طراحی و تدوین شعاری واحد و یکدستی عمومی 
بودیم، کــه کمیته تبلیغات نیز طــی برگزاری 
سلســله جلســات همفکری و ایده پــردازی با 
اصحاب هنر و فرهنگ، شــعار چــه »تهران از 
کوچه هایش آغاز می شود« را بعنوان شعار اصلی 
پیشــنهاد داد که مورد تصویب و سپس اجرا در 

فضای عمومی شهری قرار گرفت. 
ســید حمید طهایی: تشکیل ساختار انتخابات 
شــورایاری های تهران چنان که عنوان شــد از 
هر امر دیگری مهمتر بود چرا که بدون تشکیل 
این ســاختار عمال انتخاباتی در میان نبود. در 
دستورالعمل پیشنهادی شورای شهر بر تشکیل 

یک کمیته از معتمدین محلی در هر محله جهت 
دعــوت و تایید نامزدهای محالت تاکید شــده 
بود که اگر بنابر این ســاختار را به پیش ببریم 
دو مسئله اساسی پیش رویمان قرار داشت، اول 
اینکه تشکیل این شورا خود ایجاد یک ساختار 
موازی با انجمن شورایاری ها بود، بی آنکه از دل 
هیچ سازوکار انتخاباتی ای بیرون آمده باشد و با 

هیچ ساختار نظارتی ای بر آن نظارت کند. 
محمدرضــا جوادی یگانــه: همزمان با طراحی 
آیین نامه اجرایی انتخابات و دســتورالعمل آن، 
فعالیت ستاد انتخابات در جربان بود و مقدمات 
کار را شــروع کرده بودیــم. وبالفاصله پس از 
تصویب آیین نامه اجرایی انتخابات توسط شورای 
شــهر تهران و ابالغ آن، فرآیندهــای اجرایی و 
میدانی نیز به تمامی حوزه های درگیر در فرآیند 

کار ابالغ شد.
چنان کــه عنوان شــد، موضــوع قانونی بودن 
انتخابات همچنان در میان بود. از اینرو شهردار 
تهران موضوع را در هیئــت دولت طرح کرده و 
هیئت دولت نیز برگزاری انتخابات پنجمین دوره 
انجمن شورایاری ها در تهران را مصوب کرد. این 
مصوبه جریان برگزاری انتخابات را با ســرعتی 
معنادار به پیش برد، چرا که فرماندار تهران برای 
اجرای انتخابات در شهر نیازمند دستور استاندار 
تهران، ایشان منتظر ابالغ وزیر کشور و ایشان نیز 
برای دستور نیازمند مصوبه هیئت دولت بودند، 
که تصویب این امر تمام این فرآیند را تســهیل 
کرده و پیش برد. البته مســئله  غیرقانونی بودن 
انتخابات شورایاری ها بار دیگر از سوی سازمان 
بازرسی در هفته پیش از برگزاری انتخابات طرح 
شــد که طی رایزنی و گفتگوی شهردار تهران، 
رییس شورای شــهر و معاونان سازمان بازرسی 
و با حضور معاون حقوقی رییس جمهور بالمانع 

تشخیص داده شد. 
محمدرضــا جوادی یگانــه:در جریان برگزاری 
انتخابات، شورا و شهرداری به سرنوشت مشترک 
رسیدند و البته این سرنوشت وابسته به رای دادن 
مــردم در انتخابات شــده بود. بــه ثبت نام که 
رســیدیم روزهای اول میزان ثبت نام کم بود و 
بتدریج زیاد شد. شرط گذاشــته بودیم که اگر 
ثبت نام کنندگان در هر محلــه کمتر از دو برابر 
میــزان الزم یعنی 18 نفر باشــند، در آن محله 
رای گیری برگزار نشود که البته بعدا روی 15 نفر 
توافق شد. با همۀ شهردارانی که میزان ثبت نام 
در محالت آن مناطق پایین بود جداگانه جلسه 
گذاشتیم و مسائل آن محالت را جویا شدیم. مثال 
مرادآباد اهالی مشــکالتی با شهرداری داشتند. 
شهرزیبا سرای محله نداشت. باالخره از تمامی 
محالت تهران تنها در سه محله انتخابات برگزار 
نشد. البته تهران 354 محله داشت که دو محله 
فرودگاه و بوستان والیت ســاکن نداشته و بعدا 
محلۀ بازار هم از سیروس جدا شد. در نهایت در 

353 محلۀ تهران می شد انتخابات برگزار شود.
 قســمت مهم انتخابات، برگزاری آن به صورت 

شهردار تهران 
موضوع قانونی 

بودن انتخابات را 
در هیئت دولت 
طرح کرده و 
هیئت دولت 
نیز برگزاری 

انتخابات پنجمین 
دوره انجمن 

شورایاری ها در 
تهران را مصوب 

کرد

الکترونیکی بود. بنابــر معرفی مدیرکل فناوری 
اطالعات وزارت کشور، شرکتی که پیش از این 
نیز ســابقه برگزاری انتخابات الکترونیک را بر 
عهده داشته بود جهت حضور در فرآیند برگزاری 
مورد تایید قرار گرفت. در مرحلۀ اول، ثبت نام به 
صورت الکترونیکی انجام شــد و رییس سازمان 
فناوری اطالعات شهرداری تهران طی برگزاری 
جلسات متعددی ســازوکارهای مورد نیاز برای 
برگزاری را بررسی کرد، و ثبت نام آزمایشی نیز 
اجرا شد تا ضعف های سیستم استخراج و مورد 
اصالح قرار گیرد. هر داوطلب ســاکن یا شاغل 
آن منطقه با کد ملی و کدپســتی می توانســت 
ثبت نام کند و اطالعات را بارگذاری نماید؛ و نیاز 
به مراجعۀ حضوری نبــود. برای رای گیری هم،  
مطابق قانون نه تهرانی بودن شرط بود، نه ساکن 
محله بودن، و هر فردی که دارای کارت ملی بود، 
می توانســت در این انتخابات رای دهد. تالش 
داشــتیم که انجام رای گیری هــم الکترونیکی 
باشــد، ولی هم مشــکل احراز هویت بود و هم 
اینکه مشــارکت را کاهش می داد. اما در نهایت 
و با همکاری جدی مجموعــه فناوری اطالعات 
شهرداری و وزارت کشور، این امر نیز محقق شد.

ســید حمید طهایی: در ادامــه روند برگزاری 
الکترونیکی انتخابات، که وزارت کشــور تعهد 
داده بود که سیســتم را در اختیار ما قرار دهد 
اما وقتی وارد عمل شــدیم متوجه مشــکالت 
اساسی در اجرای آن شــدیم و چند بار تصمیم 
گرفتیم به صورت دستی ثبت نام کنیم، چنان که 
فرآیند ثبت نام از یک سو و همچنین گردآوری 
این تعداد صنــدوق احراز هویــت و رای گیری 
پیچیدگی و همچنین امکان برگزاری را با سوال 
مواجه می ساخت، که خوشبختانه با هماهنگی 
میان شــهرداری و نیروی انتظامی هم مسئله 
احراز هویت و هم موضوع گردآوری صندوق های 
از اســتان های همجوار میسر شــد، چنان که 
حفاظت صندوق ها و ارائۀ گواهی سوء پیشینه ها 
به سرعت توانست فرآیند را با سرعت مطلوب و 

امنیت به پیش ببرد.
محسن فتاحی: حال پس از تصویب و تایید این 
فرآیند، موضوع گردآوری، تجمیع و راه اندازی 
ســازوکارهای برگزاری الکترونیــک انتخابات 
در میان بود که یــک چالش ما بــرآورد تعداد 
صندوق های مورد نیاز بود، براســاس بررسی ها 
به عددی رســیدیم و با پافشــاری تهیه تعداد 
صندوق مــورد نیاز ما قبول شــد. چالش دیگر 
وزارت کشور این بود که هیچ گاه دستگاه ها را در 
گرمای تابستان تست نکرده بودند، چراکه گرما 
باعث ایجاد اختالل در آن ها می شد و به دستگاه 
یدک نیاز داشــتیم. تعداد صندوق  های برآورد 
شــده حدود ۷900 بود که بنابــر نظر مدیرکل 
فنــاوری اطالعات باید صندوق ها را از سراســر 
کشور جمع آوری می کردیم. براین اساس باید از 
چهار استان تهران، کرج، سمنان و قزوین تحویل 
صندوق ها صــورت می گرفت که بــا همراهی 
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پلیس، صندوق هــا را به تهــران آوردیم و هیچ 
خسارتی نیز خوشبختانه به صندوق ها وارد نشد. 
در طول مدت زمان یک هفته صندوق مورد نیز 

جهت استقرار در 1۷00 شعبه میسر شد. 
در روزهــای اجرایی کار، برخی از شــهردارها 
آنچنان که باید فعال نبودند که طی نشســتی 
با حضور شــهردار تهران این رویه به مسیری 
جدی و کلیدی تغییر ریل داد، چنان که گزارش 
عمکلــرد تمامی مناطق در جلســه شــورای 
شهرداران ارائه شد و هر شــهردار موظف شد 
تا به صورت جدی و با تمام قوا امکان برگزاری 
انتخابات را در محدوده استحفاظی خود سامان 
دهد. همچنین جلسه دیگری با معاونین مناطق 
داشــتیم، که برخی معتقد بودند که انتخابات 
برگزار نمی شود و نمی توانیم، ولی فضای رقابتی 
ایجادشده بین مناطق ســبب شد تالش برای 

مشارکت در ثبت نام باالتر رود. 
محمدرضا جوادی یگانه: مشــکل دیگر تست 
کردن صندوق هــای انتخابــات در صبح روز 
رای گیری بود که تا قبــل از برگزاری انتخابات 
امکان تســت آن ها ممکن نبــود، از همین رو 
دور وز قبل از برگــزاری انتخابات اصلی، مانور 
انتخابات در مناطق 22 گانه شــهر تهران و با 
نظارت شهرداران در دســتور کار قرار گرفته و 
انجام شــد، و بخش عمده ای از مسائل در این 

بخش احصا، و سپس رفع و اصالح شد. 
ســیدحمید طهایی: بعد از بررسی های صورت 
گرفته قرار شد تدارک رای گیری دستی نیز مورد 
نظر قرار گیرد تا اگر رای گیری الکترونیک ممکن 
نشد، رای گیری مختل نشود و آموزش های الزم 
هم ارائه شد؛ برگه های رای هم چاپ شد. این کار 
را به موازات رای گیری الکترونیک انجام دادیم.  
مساله دیگر این بود که دستگاه های احراز هویت 
نسبت به گرما واکنش نشــان می دادند و عمل 
نمی کردند. همچنین سیســتم ایرادی داشت 
که نمی توانســتیم تعداد ثبت نــام کنندگان را 
ببینیم، بنابراین وقتی آمار تغییر می کرد، متوجه 
نمی شدیم که چقدر ثبت نام کننده داریم.  براین 
اساس وزارت کشور به عنوان بانک اطالعاتی باید 
به ثبت احوال وصل و در ســایت مرکزی دوباره 
چک می شد. البته توجه کنید که ما 353 شعبه 
رای گیری داشتیم، یعنی بیشــتر از رای گیری 

برای مجلس. 
محمدرضا جوادی یگانه: برگزاری انتخابات در 
سطح شهر تهران به حتم نیازمند همکاری فراگیر 
تمامی دســتگاه ها بود، از اینرو علی رغم اینکه 
بسیج و ســپاه فعال بودند، آموزش و پرورش به 
دلیل تجربیات پیشین در ابتدا مایل به همکاری 
نبود که پــس از ورود و رایزنی ریاســت محترم 
شورای شــهر تهران موضوع حل شــد، و مدیر 
کل وزارت آموزش و پرورش بــا ورود جدی به 
کار این همکاری را ممکن و میســر ساختند و 
مدیران آموزش و پرورش مناطق هم  همکاری 
کردند. نمایندگان ناظر شــورای نگهبان استان 
تهران 30نفــر را نیز جهت مشــاهده بر فرآیند 

انتخابات وارد شــده و فرآیند برگــزاری و رای 
گیری الکترونیک را نظاره کردند. 

محســن فتاحــی: جهت برگــزاری انتخابات 
نیازمند حضور جدی مناطق و همچنین حضور 
افراد کاربلد و مسلط به کار کردن با دستگاه های 
احراز هویــت و صندوق را گیــری و همچنین 
رفع مشکل در روز انتخابات در شعب اخذ رای 
بودیم، از اینرو چهار نفر برای هر شعبه مد نظر 
قرار گرفته شد، که برای هر صندوق یک سرگروه 
فنی در نظر گرفته شد، که در مجموع 138 نفر 
سرگروه بودند که از کل شهرداری انتخاب شده 
و آموزش دیدند. براین اساس 3400 نفر توسط 
کمیته آموزش انتخابات و نیز پیمانکار برگزاری 
انتخابات الکترونیک آموزش دیدند، همچنین 
جلســاتی که با مناطق و شــهردارهای نواحی 
داشتیم که موفقیت آمیز بود.  اگر در برگزاری 
این انتخابات شکســت می خوردیــم انتخابات 
الکترونیک در کشور با مشکل روبرو می شد و اگر 
درست اجرا می شد، شــورای نگهبان تجربیات 
حاصــل از آن را به عنوان الگو بــرای انتخابات 

بعدی می توانست استفاده کند. 
 ســیدحمید طهایی: درمورد بودجه انتخابات، 
نظر سازمان بازرســی مبنی بر غیرقانونی بودن 
انتخابات یک مســئله  جدی ایجــاد کرده بود، 
و قبل از آن هم خیلی راحــت پیش نمی رفت. 
زیرا نهاد ذی صالح جهت ابــالغ بودجه نگران 
غیرقانونی بودن فرآیند بود، از سویی اطالعات 
روشــن و حتی غیر دقیقی از بودجه برگزاری 
انتخابات در دوره های پیشــین در دست نبود 
تا بتوان بر حســب آن اقدام کرد. این در حالی 
بود که در بودجه سال 139۷ ردیف جداگانه ای 
برای انتخابات شورایاری در نظر گرفته شده بود 
که به دلیل عدم برگزاری انتخابات در اسفند ماه 
سال 139۷ امکان هزینه کرد آن در سال 1398 
ممکن نبود، که این موضوع نیــز با همراهی و 
همکاری شورای اسالمی شــهر تهران و واریز 
مبلــغ ۶ میلیارد تومــان )کــه بودجه مصوب 
انتخابات در سال پیش بود( به حساب معاونت 
فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران جلو رفت، 
اما امکان هزینه کرد آن بدلیل روشــن نبودن 
ردیف بودجه اختصاص یافته میسر نبود و این 
مبلغ به خزانه برگردانده شد. در همین فرآیند 
بود که معاون برنامه ریزی و توســعه شــهری 
شهرداری تهران  بنابر وظیفه  سازمانی خود، طی 
نامه ای به شهردار تهران، چهار مسیر پیشنهادی 

را طراحی و ارائه کرد. 
محمدرضا جــوادی یگانــه: از همین روبود که 
برای هزینه کرد برگزاری این انتخابات از ظرفیت 
جاری شهرداری استفاده کردیم، و از آنجایی که 
هر کســی در حوزه تخصصی حوزه استحافظی 
سازمانی اش مشــغول بود، نیاز چندانی به پول 
نداشــتیم. اما هزینه تبلیغات و نیروی انتظامی 
را پیــش از انتخابات پرداخــت کردیم چرا که 
هزینه مستقیم نیروی انسانی برای حفظ امنیت 
انتخابات بود، ولی ســایر هزینه ها با استفاده از 

ظرفیت شــهرداری به پیش رفت. همچنین از 
ســردبیران روزنامه هــا و خبرگزاری ها دعوت 
کردیم تــا در حــوزه اطالع رســانی انتخابات 
همکاری کنند که خوشبختانه همه با همدلی 
کار را پیش بردند. فرایند برگزاری این انتخابات 
از ثبت نام تا انتها تمام الکترونیک صورت گرفت، 
تعداد رای دهندگان را در طول روز چندین بار 
اعالم کردیم، برای تمدید انتخابات هم دو بار از 
رئیس ستاد اجازه گرفتیم و ساعت هشت زمان 

انتخابات به پایان رسید.
سیدحمید طهایی: در نهایت اعالم نتایج به روز 
بعد )یعنی بعد از ســاعت 12 شب موکول شد( 
که طبق آیین نامه مورد قبول بود. ولی در اعالم 
نتایج اصرار کردیم و باالخره دوستان قانع شدند 
که نتایج اعالم شود، و شــش صبح اعالم شد. 
ولی محالتی که رای نفرات آخر یکی بود و باید 
میان آنها انتخاب می شــد، آرایشان اعالم نشد. 
نظر ما مبنی بر اعالم آرا بود ولی قبول نکردند و 
اتفاقا همین عدم اعالم منجر به برخی شبهه ها 
شــد که چرا اعالم نمی کنید. هر دو طرف حق 
داشتیم ما بر اساس الزام رای گیری الکترونیک 
و فرصت های آن و دوستان بر اساس آیین نامه 

نوشته شده برای رای گیری دستی. 
ســیدحمید طهایی: به عنــوان هیئت اجرایی 
چارچوب کاری مشخصی داشتیم، در انتخابات 
کشوری تایید صالحیت ها بر اساس نظر مراجع 
چهارگانه که شامل دادگســتری، ثبت احوال، 
نیروی انتظامی و وزارت اطالعات است،صورت 
می پذیرد. چنان که عنوان شد ستاد هماهنگی 
شورایاری ها در نظر داشت که در ابتدا خودش به 
صورت منطقه ای تایید صالحیت ها را از طریق 
تشکیل شورای معتمدین محلی اعالم کند که 
این موضوع نه تنها قانونی نبود بلکه دارای همان 
دو اشــکالی بود که در پیش از این به آن اشاره 
کردیم.  اگر می توانســتیم سایتی داشته باشیم 
که عملکرد شورایاری های قبلی را در اختیار قرار 
می داد، کار ما راحت تر و بهتر می شــد. کسانی 
که سابقه منفی داشــتند را حذف می کردند و 
خودشان می توانستند نظارت کنند. باید به این 
نکات در دوره های بعدی توجه شــود. ما برای 
برگــزاری این انتخابات زمان نداشــتیم وگرنه 

بهترین نظارت ها انجام می شد.
محمدرضا جوادی یگانه: نکته کلیدی و مهمی 
که در ایــن دوره از انتخابات مــورد توجه قرار 
گرفت، در ابتــدا حذف اختیــارات مالی برای 
اعضای شــورایاری ها بود که ایــن مهم به روح 
داوطلبانه این ساختار کمک کرد و از سویی دیگر 
به دلیل ســاختار محلی این انتخابات همواره 
تعــداد رای دهندگان کمتر از ســایر انتخابات 
اســت، از اینرو ممکن بود با آرای برابر بسیاری 
در محالت مواجه باشــیم که در این دوره قرعه 
کشی به عنوان سازوکار پیشنهادی جهت تعیین 
نفر منتخب در دســتور قرار گرفت اما پیشنهاد 
می کنیم که برای دوره هــای بعدی بدون قرعه 

کشی،  اولویت با زنان و با جوانان باشد.

چالش دیگر 
وزارت کشور این 
بود که هیچ گاه 
دستگاه ها را در 
گرمای تابستان 

تست نکرده 
بودند، چراکه 
گرما باعث 

ایجاد اختالل در 
آن ها می شد و 

به دستگاه یدک 
نیاز داشتیم
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پنجمین دورهٔ 
انتخابات 

شورایاری ها به 
روایت آمار

شعبه۱۶۳۱ 
 بیش از ۶۰۰ شعبه

در مساجد و ۱۰۰۰ شعبه 
در مدارس

 ۱۲۳۲۸
نفر 

داوطلب 
 ۹۲۹۴ نفر مرد 
 و ۳۰۳۴ نفر زن 

رشد ۳.۷ درصدی تعداد 
داوطلبان زن

۵۳.۶ درصد داوطلبان 
جوان بودند. 

میانگین سن منتخبین 

 ۴۳ سال
و ۲ ماه است. 

در مجموع ۱۰ هزارنفر از پرسنل 
شهرداری تهران، ۴هزار نفر از 
مأموران نیروی انتظامی، ۱۷۰۰ 

نفر نماینده هیأت مرکزی نظارت 
و ۱۷۰۰ نفر نماینده فرمانداری 
در برگزاری انتخابات مشارکت 

داشتند. 

 ۷۱۶۸
صندوق 

اخذ رأی مکانیزه

 ۵۰۳۲۰۲
نفر 

در انتخابات شورایاری ها 
شرکت کردند. 

افزایش

 ۴.۳۶ 

درصدی 
میزان مشارکت نسبت به 

دوره قبل

  ۴۲۵۶
شورایار 

انتخاب شدند که  ۸۶۱ 
نفر از منتخبین زن بودند 
)۱۶ درصد( | در منطقه ۲۱ 
شهرداری ۲۹.۹ درصد 

منتخبین زن بودند که از 
همه مناطق دیگر بیشتر 

است. 
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کارشناســان معتقدنــد، تفکیک شــهر به 
واحدهــای کوچک مثل »محله« و توســعه 
»محله محــوری« می تواند به احیای فرهنگ 
محله ای کمک کند. در این ســال ها تشکیل 
مجموعه هایی با عنوان سرای محله در مناطق 
22 گانه تهران براساس ضوابط محله ای گامی 
برای رسیدن به این هدف بوده است تا با حفظ 
بافت فرهنگی نقاط شهر، مشارکت مردم در 
امور فرهنگــی و اجتماعی همچنــان پابرجا 

بماند.
امروزه یکی از مهم ترین بســترهای تقویت و 
ترویج مشارکت و مسئولیت پذیری شهروندان 
در حوزه محله های شــهری، همین سراهای 
محله اســت. ســرای محله به عنوان بستری 
برای گسترش مشارکت شهروندان و واسطه 
بین مدیریت کالن شهری و شهروندان عمل 
می کند و مدیریت شهری را به شیوه از پایین به 
باال و با صرف هزینه کمتر و بازدهی و کارآمدی 

بیشتر امکان پذیر می سازد.
معموال این ســراها توســط هیأت امنا  اداره 
می شــوند که اعضای آن اعضای شورایاری، 
شــهردار محلــه و مســئوالن کارگروه های 

تخصصی هســتند و هدف از راه اندازی آنها، 
افزایش مشــارکت مردمــی در اداره محله از 
طریق به کارگیری توانمندی ها و ظرفیت های 
مادی و معنوی شهروندان، استفاده از امکانات 
محالت، افزایش اعتماد و ارتباط متقابل بین 
شهرداری و ساکنین محالت، تالش در جهت 
احیای و برجسته سازی هویت و جایگاه محلی 
و افزایش همکاری مشــترک شــهروندان و 
شــهرداری در انجام فعالیت هــای مختلف 

فرهنگی، اجتماعی و رفاهی است.

مشارکت شهروندان در مدیریت محله ها
یکی از شــیوه های مؤثر مدیریتی در دنیای 
حاضر، کوچک شدن دایره مدیریتی یا همان 
واگذاری وظایف به دیگران است. به طور حتم 
یک مجموعــه مدیریتی با دامنه ای وســیع 
نمی توانــد آن طور که بایــد در ارائه خدمات 
یکسان موفق باشــد؛ از همین رو است که در 
چند ســال اخیر این موضوع در همه نهادها 
مطرح شده و شهرداری تهران به عنوان یکی 
از پیشگامان این موضوع، طرح ناحیه محوری 
و محله محوری را اجرا کرده اســت تا با جزئی 

احیای هویت محله های 
تهران با مشارکت شهروندان

شــدن امور، شــهروندان، خود بــرای اداره 
محله شان دست به کار شوند.

با وجــود نقاط مثبتــی که ســرای محله در 
مدیریت شــهری دارد، اما ســراهای محله از 
آغاز تا به امروز با چالش ها و معضالت بسیاری 
هم دست و پنجه نرم کرده اند. طوری که طی 
سال های پیشین تا حدودی از اهداف خود دور 
شدند و در نتیجه مشکالتی را برای شهرداری و 
شهروندان به وجود آوردند. با این حال در دوره 
مدیریتی جدید شهرداری تهران رویکرد این 
سازمان به تقویت نقش شورایاری ها و سرای 
محالت بوده اســت و در این راستا اصالحاتی 
انجام شده اســت که باید دید این اصالحات 
چه اندازه حال ســرای محالت تهران را خوب 

کرده است.

دریافت مجوزهای قانونی برای فعالیت ها و 
خدمات سرای محالت

یکی از مهم ترین چالش های و مشــکالتی که 
ســراهای محله با آن روبه رو بودند ناشــی از 
ابعاد قانونی سرای محالت و کمبود مستندات 
حقوقی مرتبط با قوانین شکل گیری آن و ستاد 
مدیریت محله و دریافــت مجوزهای قانونی 
برای فعالیت ها و خدمات محالت بوده اســت 
که در مدیریت جدید ستاد محله، سناریوهای 
حقوقی مختلفــی برای نحوه اداره ســراهای 

 امروزه سرای محله، یکی از راه های هویت بخشی به سازوکار مدیریتی محله های شهر 
است که در آن مدیران شهری می توانند  با مشارکت فعال شهروندان در ابعاد عمرانی، 
فرهنگی، مذهبی و اقتصادی سیاســت گذاری های خاص هر ناحیه را انجام دهند. ایده ای که 
ســال ها پیش در پایتخت عملیاتی شده اســت اما با فراز و فرودهای بسیاری همراه بوده و 
انتقاداتی به دنبال داشــته اســت. حاال با مروری بر کارنامه مدیریتی جدید، باید دید در این 
ســال ها اوضاع محالت چه تغییری کرده اســت و آیا در بر همان پاشنه می چرخد یا با آمدن 

مسئوالن جدید، قفل در این خانه  هم عوض شده است.
در گذشــته هر محله نام و نشانی داشت. نشــانی از هویت خاص که سبک زندگی، پیشینه و 
کسب وکار ساکنان آنجا را در خود داشــت و مردمانش در باالترین سطح مبادالت و تعامالت 
اجتماعی و فرهنگی بودند. محله ها معموال به چیزی شــهرت داشــتند و یا نامی که برگرفته 
از افراد معروف ســاکن در آنجا یا موضوعی خاص آن منطقه بود. برای مثال، نام بســیاری از 
محله های تاریخی تهران چون سنگلج، بازار، عودالجان و پامنار، ضرابخانه، ونک، پیچ شمران 
و جوانمرد قصاب از گذشته های دور، برای شهروندان آشنا بوده است. اما در دهه های اخیر با 
رشد شهر،هویت شهری دغدغه بســیاری از کارشناسان شده است که در آن بار دیگر هویت 
محله های کوچک و بزرگ زنده شود تا در جهت حفظ مناسبات فرهنگی و اجتماعی و توسعه 

مدیریت شهری بتواند یک مزیت برای کالنشهری به بزرگی پایتخت باشد.

قوانین سرای محالت اصالح شد؛

همکاری انجمن ها و گروه های فعال 
اجتماعی با ستاد مدیریت محله

دبیرخانه ستاد ساماندهی مشارکت های اجتماعی 

در محالت تهران )مدیریت محله(، با انجمن ها و 
گروه های فعال اجتماعی در راستای شناسایی 
امکانــات، ظرفیت هــا و چالش ها و مــراودات 
اجتماعی دارد. پروژه هایی بــا موضوعاتی مثل 
زنان، کودکان و محیط زیست با مشارکت مردم 
محله، نهادهای اجتماعی و نقش واســطه ای و 

تسهیل گری از طرف ستاد در دست اقدام است. 
مجموعه این فعالیت ها موجب می شود، دریابیم 
نهادی مانند شهرداری از چه راهی و با چه بستری 
می تواند مشارکت شهروندان را افزایش دهد. تا 
پایان امســال با 12 گروه انجمنی فعالیت هایی 
مختلفی تعریف شــده که در نهایت می توان از 
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محله و بررســی و ارزیابی مزایــا و معایب هر 
کدام از روش ها چیده است که در نهایت به یک 

سناریوی واحد مدیریتی برسد.
در ایــن دوره، رایزنی هــا بــرای بازنگری در 
مدیریت بخش های مرتبط با سرای محالت که 
نقش و کارکرد خود را از دست داده بودند، آغاز 
شد. برای مثال، در بیش از 250 سرای محله، 
خانه های کودک فعال هســتند که بهزیستی 
مدعی است این خانه ها چون استاندارد ندارند، 
تنها مهدکودک هستند و مجوزی برای فعالیت 
دریافت نمی کنند . با این حال مدیریت جدید 
پس از رایزنی های بســیار به یک جمع بندی 
واحد در مورد نحوه مدیریت و اداره خانه کودک 
رســیده و در حال بازنگری شرایط و وضعیت 
این مراکز است تا مجوزهای الزم اخذ شود. در 
نمونه ای دیگر، فعالیت باشگاه های ورزشی به 
عنوان پرمخاطب ترین خدمات سرای محالت 
مطرح بود که تا کنون مجوزها و استانداردهای 
الزم را نداشتند و سرانجام با همکاری سازمان 
ورزش پیگیری استاندارد سازی آنها در جریان 
قرار گرفت . یکی از اقدامات بسیار مهم ستاد 
مدیریت محله در یک ســال اخیر این اســت 
که مدیریت و بهره بــرداری حدود 408 زمین 
ورزشی روباز را به شهرداری تهران بازگرداند 
که پیش تر مدیریت این مراکز با شورایاران بود، 
اما آنطور که باید و شــاید رسیدگی و نظارتی 

بر سیاســت گذاری های آنان وجود نداشت، 
بنابراین با توجه به برنامه ســوم توسعه شهر 
تهران، ســازمان ورزش مکلف شــد که تمام 
فضاهای ورزشی شهر تهران را خود مدیریت 

و سیاست گذاری کند.

بازنگری محتوایی در ساختار سرای محالت
معموال خدماتی که در ســرای محالت ارائه 
می شود، به اقتضای نیازها و خواسته های آن 
محله است. در واقع به جای ابالغ دستورالعمل 
باال به پایین، ترجیح داده شــد کــه مردم یا 
نهادهای مردمی یک محله، نوع خدمات سراها 
را خودشان مشخص کنند. بنابراین یکی دیگر 
از اقدامات اخیر ستاد مدیریت محله بازنگری 
محتوایی درخصوص اصالح ساختار خانه های 
سرای محالت و نوع خدمات قابل ارائه هر سرای 
محله به شهروندان است که باید دید بار دیگر 

این سراها را پویا می کند یا خیر.

بازنگری روند انتخاب شورایاری ها و 
انتخاب مدیران محالت

زمانی برگزاری انتخابات شــورا یاری توسط 
خود معاونت اجتماعی برگزار می شــد ولی 
مدتــی پس از شــکل گیری شــورا یاری ها، 
بازنگری هایی در دستورالعمل های ساماندهی 
مشارکت اجتماعی و دیگر موضوعات سراهای 
محله انجام پذیرفت. در بازنگری اساس نامه 
شورایاری ها در خردادماه امســال، به دلیل 
ابهامات و انتقاداتی که وجود داشت، اعالم شد 
که شــورایاری ها از دخالت در مسائل اداری، 

مالی و اجرایی مدیریت محله منع می شوند. 
براســاس تصمیمات جدید، انتخاب مدیران 
محالت از طریق فراخوان صورت می گیرد. در 
واقع  در هر محله فردی به عنوان مدیر محله و 
همچنین نهادی با عنوان هیئت امنا متشکل 
از اعضای شورایاری محله و اعضای انتصابی 
)نماینده بسیج، سمن ها، شهردار ناحیه و...( 
وجود دارد. پیش از این، روند انتخاب هیئت 
امنا در گذشته به این صورت بود که شهرداران 
نواحی از طریق معاونان اجتماعی، افرادی را 
به ستاد مدیریت محله معرفی می کردند که 
پس از مصاحبه و بررسی نتیجه به هیئت امنا 
منعکس می شد و این هیئت از بین دو یا سه 
گزینه یک نفر را به عنوان مدیر محله انتخاب 
می کرد که در این شرایط ممکن بود افرادی 

سرای محله به 
عنوان بستری 
برای گسترش 

مشارکت 
شهروندان و 
واسطه بین 
مدیریت 

کالن شهری 
و شهروندان 

عمل می کند و 
مدیریت شهری 

را به شیوه از 
پایین به باال و 
با صرف هزینه 

کمتر و بازدهی و 
کارآمدی بیشتر 

امکان پذیر 
می سازد

آنها به عنوان نمونه هایــی از فعالیت اجتماعی 
مشارکت محور در ســطح محله یاد کرد. البته 
در بخش محالت نمی توان یک نسخه واحد را 
برای همه پیچید چراکه هر محله با توجه به بافت 
اجتماعی خود نیازهــا، کارویژه ها و اقتضائات 
مخصوص به خــود را دارد؛ بنابراین وقتی یک 

انجمن می خواهد کار اجتماع محور و محله ای 
انجام دهد، نمی توان آن فعالیت را به 20 محله 
دیگر بسط و گســترش داد. برای همین، ستاد 
الزام و اجباری برای انجام اینگونه فعالیت ها ندارد 
بلکه حمایتی مبتنی بر واقعیت اجتماعی و میل و 

عالقه شهروندان هر محله در دستور کار است.

قطار سرای 
محالت روی ریل 

مشارکت های 
اجتماعی

با مرور فعالیت های انجام شده به نظر 
می رسد آینده روشنی در انتظار سرای 
محالت تهران است. در واقع مدیریت 
جدید ستاد محله، هم اکنون توانسته 
راه را برای حرکت محالت در مســیر 
مشارکت های مدنی هموار کند. راهی 
که چشم انداز آن، ارتقای مشارکت های 
اجتماعــی و مســئولیت های مدنی 
شــهروندان در محالت پایتخت است 
که تنهــا با حمایــت از ایجاد بســتر 
مناســب، نهادســازی و توان افزایی 
تشکل های محلی و مدنی برای جذب 
مشــارکت های داوطلبانــه و ارتقای 
سطح کمی و کیفی خدمات فرهنگی 
و اجتماعی محالت ممکن خواهد بود؛ 
راه درازی که بر قله آن چشــم اندازی 
اســت که اگر به آن برســیم، شــاهد 
شهری زیبا، پویا و سرزنده با مدیریت 
یکپارچه و عادالنه، ضوابط شــفاف و 
مشــارکت مســئوالنه همه بخش ها 
خواهیم بود و در این راه مطالبه گری و 
مسئولیت پذیری شهروندان مهم ترین 
نقش را دارد تا اراده مدیــران را برای 
اصالح و بهبود اوضاع شــهر محکم تر 

کند.

به دلیل روابط دوستانه با مسئوالن شهرداری 
شانس بیشتری پیدا کنند که در دوره جدید با 
مد نظر گرفتن این چالش ها، با دادن فراخوان 
همه افراد با صالحیــت، به یک اندازه فرصت 
ورود به این پروسه را خواهند داشت، ایده ای 
که به دموکراتیک تر شــدن فرآیند انتخاب 

مدیران سرای محله کمک می کند.

گسترش فرهنگ کتابخوانی با شبکه 
یکپارچه کتاب

یکی از ظرفیت های بزرگ ســرای محالت، 
کتابخانه های آن است. ستاد مدیریت محله 
در حال رایزنی برای تشکیل شبکه یکپارچه از 
مجموعه کتابخانه های سرای محالت است. با 
این برنامه مجازی شهروندان می توانند کتاب 
مورد نیاز خود را در بیــش از 190 کتابخانه 
مستقر در سرای محالت جست و جو کنند و 
ببینند آن کتاب در کدام سرای محله موجود 
است. این پیشنهاد برای بسیاری از سازمان ها 
و نهاد های دولتی و غیر دولتی جذابیت بسیار 
داشت و بسیاری از آنها مایل به همکاری در 

این زمینه شدند. 
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فراری دادن زباله ها از کوچه

مرحلــه اول اقدام زیســت محیطی با هدف 
کاهش اثرات سوء آلودگی محیط زیست در 
محله بود. این اقدام با تشکیل کارگروه مردمی 
از زنان فعال محله و آموزش تفکیک زباله از 

مبدا به آغاز شد.پس از آن نماینده ای برای هر 
کدام از کوچه ها انتخاب شد. زباله های خشک 
به صورت هفتگی توسط یکی از جوانان بیکار 
جمع آوری می شدند و عواید حاصل از فروش 
این زباله ها به او اختصاص می یافت. این کار 
باعث بهبود محیط زیست محله گشت و هم 

کوچه دوستی: کانونی برای زندگی
به خلوت تر شــدن کوچه های باریک محله از  
زباله هــا کمک کرد، اقدامی که با مشــارکت 

هم محله ای ها هم همراه بود.

دیوار زیبایی و مهربانی
مرحله دوم طرح اما متفــاوت بود، یک اقدام 
مشــارکتی و عمومــی با هدف زیباســازی 
دیوارهای محله و ایجاد نشــاط برای زنان و 
کودکان داوطلب محله طراحی شد. پیشنهاد 
نقاشی و زیباسازی کوچه های طوطی و صفایی 
که قرار بود خود اعضای کارگروه محلی و زنان 
و کودکان در اجرای آن مشــارکت کنند. این 
پیشــنهاد با فراخوان کارویژه هنــری اداره 
کل امور بانــوان همزمان و در ســطح محله 
منتشر شد.در مجموع سه گروه، پیشنهادهای 
خالقانه ای با موضوع مورد نظــر ارائه دادند و 
در نهایت پس از مشــورت و جلسه با شهردار 
ناحیه و اداره زیباســازی منطقه، و رایزنی و 
پیگیری دفتر توسعه محله شوش طرح مورد 
تایید قرار گرفت.  ایده منتخب بر پایه مشارکت 
اهالی محله طرح ریزی شده بود، لذا دو کارگاه 

بارها درباره بافت فرسوده شــنیده ایم. محله هایی از شهر که قدمت بسیاری دارند. 
دارای غنای فرهنگی و اجتماعی هستند و ستون های شهر در روزگاران دور بوده اند. 
اما این روزها با گذشــت زمان و مدرن شدن شهر و زندگی شهری، دیگر رنگ و بوی گذشته را 
ندارند. دسترسی مناسب به خدمات شهری و بهداشتی به دلیل بافت قدیمی آن ها، برایشان 
فراهم نیســت. به مرور کوچه ها و خیابان های این محله ها اعتبار و جایگاه گذشته شان را از 
دست داده اند. با کاستن از حضوِر ســنتِی مردم در این محله ها مشکالت اجتماعی و امنیتی 

ظهور کرده است و بافت قدیمی شان آن ها را دربرابر بالیای طبیعی آسیب پذیر کرده است. 
همه اینها مسؤولیت شهرداری ها را در رسیدگی به این محالت، فراتر از برنامه های عمرانی و 
شهرسازی افزایش می دهد. باید برای بهبود زندگِی امروز شهروندان این محله ها فکری کرد. 
بازگشت حس تعلق محله ای و حضور فعال و مشــارکت جویانه مردم در این محله ها، تالشی 
حداقلی برای بازگرداندن نشــاط و امید به این محله هاست. با همین رویکرد هم دو کوچه در 
محله مظاهری تهران انتخاب شدند. یکی از آن ها کوچه طوطی بود. کوچه ای که نامش با پرنده 
نام آشنایی برای تهرانی ها پیوند داشت. در این پروژه نخست، تیم اجرایی اولیه در قالب گروه 
محیط زیست و زیباسازی محله، با مشارکت زنان و کو دکان فعال و داوطلب ساکن محله روند 

آموزش های زیست محیطی و برنامه های مشارکتی برای زیباسازی محله را آغاز کرد ند

مروی بر تحوالت محیطی رخ داده در کوچه های طوطی و صفایی در محله 
مظاهری در منطقه ۱۵ 
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اجرایی- مشارکتی با حضور زنان محله و تیم 
تسهیلگر برگزار شــد و پس از آموزش اولیه 
با مشــارکت کودکان و زنان در محله به اجرا 

در آمد. 

 
کوچه دوستی: راهی برای قدرت گرفتن 

شهر با حضور زنان
یکی از شاخصه های کیفی در فضاهای شهری، 
گســترش »تعامالت و روابــط اجتماعی« و 
مشارکت فعال طیف های مختلف اجتماعی و 

فرهنگی شهروندان یک شهر است.
حضور فیزیکی و برقراری تعامالت اجتماعی 
زنان در فضاهای عمومی شــهری، مســتلزم 
احســاس امنیت و آرامش در آن فضا اســت. 
طراحی شهری با حضور پذیری زنان در عرصه 
های عمومی، ارتباط بسیار زیادی دارد و تالش 
مدیریت شهری کالن شهر تهران بر این است 
تا بتواند فضاهای شهری را به گونه ای طراحی 
نماید که امنیت روانی-اجتماعی بانوان را نیز 
تأمین کند. از ســویی دیگر خلق آثار هنری 
توســط زنان در محیط های شهری به عنوان 
ابزاری قدرتمند منجر به معنابخشی به فضا و 
ایجاد روابط قوی میان شهر، شهروند و محیط 
اجتماعی شود و زمینه ارتقای تعلق محله ای، 
تقویت هویــت مکانی و دلبســتگی به مکان 

رابرای شهروندان به دنبال دارد.
در ایــن خصــوص اداره کل امــور بانــوان 
طرح»کوچــه دوســتی« را با نــگاه ویژه به 
معضالت فرهنگی و اجتماعی در کوچه/محله 
و در جهــت ارتقاء حس تعلق شــهروندی از 
طریق خالقیت در هنر با مشارکت شهروندان 

خصوصا زنان و کودکان اجرا کرد.
این طرح حدود  ۷ماه طول کشــید و میزبان 
آن محله مظاهری در منطقه 15 شــهرداری 
بود. محله ای که متأسفانه در سال های اخیر با 
آسیب های اجتماعی مختلفی روبرو بوده است 
و از آنجایی که فضای بازی و فراغت در محله 
بسیار اندک اســت کودکان این محله زمان 
زیادی از اوقات فراغتشان را در کوچه و خیابان 
می گذرانند و به دلیل وجود تعارضات قومی و 
فرهنگی مشکالت زیادی را برای خود و سایر 
ســاکنین ایجاد می کنند. موقعیتی که سبب 
آسیب پذیری بیشــتر آنها می شود و بیشتر از 
95 درصد سرپرستان خانوار در این کوچه ها 

به مشاغل روزمرد  اشتغال دارند.
یکی از بارزترین مشکالت این محله به عنوان 
یکی از محالت بافت فرســوده، آلودگی های  
زیست محیطی و نبود زیبایی بصری و نشاط در 
فضاهای عمومی است. رنگ تیره و مرده کوچه 
ها، کمبود فضای سبز، رها کردن زباله در کوی 
و خیابان، بوی نامطبوع، عدم تفکیک زباله و... 
از جمله مسائلی است که در این بافت ها بیشتر 
از سایر نقاط شهر دیده می شود و این دو پروژه 

برهمین اساس طراحی شدند. 

مرحله اول:

مرحله سوم:

گام دوم:گام اول:

مرحله 
چهارم:

گام سوم:

مرحله دوم:

  تحلیل ویژگی های محله و انتخاب موقعیت 
مکانی توسط معاون اجتماعی منطقه، مدیر امور 

بانوان منطقه و تسهیل گر اجتماعی 

  اجرای طرح زیباسازی در محله مظاهری 
  فراخوان مشارکت در طراحی و اجرای 

ایده)جمع آوری طرح ها وایده های ارسالی و 
انتخاب طرح برتر(

   بررسی طرح های دریافتی از ظرفیت زنان 
در محالت ، مجتمع دانشگاهی و دفاتر توسعه 

محلی ) محله شوش و مظاهری(
  انتخاب طرح برتر بر اساس شاخص های اعالم 
شده در دستور العمل  ) تاییدیه طرح برتر توسط 

معاون اجتماعی و فرهنگی، مدیر امور بانوان 
منطقه و دفتر توسعه محلی صورت گرفت(. 

 برانگیختن انگیزه های درونی و کنجکاوی 
جهت ایجاد تعلق خاطر و سهیم بودن افراد در زیبا سازی 

محله، ایده های مطرح شده توسط ساکنین در سه قسمت 
مورد بهره برداری قرار گرفت.

  »بال رویاها« در ابتدای کوچه روی دیوار نقاشی شد. 
با عبور نوجوانان و کودکان از کنار این طرح و عکاسی، 
خود را با دوبال رویایی می بنند و به مرور زمان کمی به 

فکرهای انگیزشی فرو می روند. در این طرح ساکنین به 
عنوان تکمیل کنندگان و سازندگان اثر نهایی محسوب 

شده و بنابراین مشارکت مردمی به شکلی معنادار تجلی 
پیدا  کرد.

  » موج دریا« موضوع طراحی یکپارچه و ممتد سراسر 
کوچه بود. این طرح به شیوه های مختلف و خالقانه ای 

اجرا گردید. طرح رنگ آمیزی یکپارچه کوچه، به صورت 
ضمنی، اتحاد خانه ها راتداعی کرده و به ارتقای امنیت و 
کاهش تنش در میان ساکنین کمک می نماید. همچنین 

بکار بردن رنگ های شاد در رنگ آمیزی، انرژی مثبت در 
ساکنین ایجاد کرده است. الزم به ذکر است اجرای طرح، 

توسط ساکنین و به خصوص کودکان که به شیوه ای آزاد اما 
هدایت شده توسط مربی انجام پذیرفته،که در ایجادحس 

تعلق به محیط و نگهداشت آن اثرگذار بوده است.
  رنگ آمیزی تمامی لوله های گاز کوچه با رنگ های شاد 
که توسط کودکان اجرا شد. این  امر به افزایش حس تعلق 

به اثر و زیباسازی محله کمک بسیاری کرد. )موارد فنی کار 
لحاظ شده است(. 

   ایجاد بسترهای سرگرمی و شادی 
سالم

  این گام شامل طرح های مختلف 
سرگرم کننده و خالق در راستای شادی 

و سرگرمی کودکان و نوجوانان این کوچه 
ها بود. از این رو "بازی لی لی ، برنده به 

جا و جدول ضرب" با مشارکت کودکان و 
نوجوانان در کوچه ها اجرا شد.  

  افتتاح طرح و تجلیل از مشارکت 
کنندگان در طرح

  در این مرحله افتتاح و تجلیل از 
زنان و کودکان مشارکت کننده محله 
در اجرای طرح با حضور مدیران ارشد 

شهرداری تهران صورت پذیرفت. 

حس کردن نتیجه و پاداش
  دراین گام، دستاوردهای اجرایی 

ساکنین به نمایش گذاشته می شود، در این 
مرحله ذهن افراد آماده پذیرش مباحث 

انگیزشی و شروع تغییر در زندگی است. 
در راستای این گام، گلدان هایی حاوی 
گل و یا سبزیجات خوردنی با مشارکت 
ساکنین در اختیار خانوارها قرار گرفت 
که این امر عالوه بر ایجاد زیبایی بصری 

در کوچه،  به صورت نمادین بخشی از نیاز 
خوراک ساکنین را نیز تامین کرد.

ارتباط و گفتگو باساکنین محله  و آموزش کار گروهی توسط 
تسهیل گر

تشکیل تیم راهبری اقدامات،  متشکل از مدیر محله، نماینده 
مسجد و سه نفر از نمایندگان ساکنین 

  تشکیل کارگروه مردمی با موضوعات محیط زیستی و 
زیباسازی با هدف جلب مشارکت اجتماعی داوطلبانه زنان و 

کودکان:
  برگزاری جلسات گروه سازی با افراد داوطلب 

  آموزش های الزم به اعضای کارگروه وساکنین کوچه ها جهت 
برنامه ریزی و اجرای طرح 

  ترسیم درخت مشکالت توسط اعضا، بیان مشکالت زیست 
محیطی محله، علت ها و پیامدهای آن و ارائه پیشنهادات و  

راهکارهای اجرایی برای کاهش مشکالت زیست محیطی محله 
توسط اعضای کارگروه با هدف گروه سازی ساکنین محله

  آموزش تفکیک زباله از مبداء با شیوه اطالع رسانی پالک به 
پالک ) آموزش چهره به چهره ( توسط اعضای کارگروه مردمی 

محیط زیست و کارشناسان اداره پسماند شهرداری و دخیل 
کردن افراد محلی برای جمع آوری پسماندهای خشک، 

  برنامه ریزی جهت انجام مرحله چهارم طرح)اقدامات 
زیباسازی برای ساکنین کوچه ها( به عنوان پاداش رعایت مسائل 

زیست محیطی و انگیزه بخشی به ساکنین محله

مراحل اجرای طرح : 

اجرای طرح منتخب با  مشارکت زنان و کودکان
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تهران شهری در مسیر دوستی با سالمندان
 پدیدة جهانی پیری جمعیت که در 
حــال حاضر فراگیر شــده، نتیجة 
همراهی کاهش جهانی نرخ باروری و افزایش 
ســن امید به زندگی است. ســالمند طبق 
تعریف ســازمان جهانی بهداشت به افراد 
باالی 60 ســال اطالق می شــود. براساس 
پیش بینی ها تا ســال 2050 میالدی جمعیت 
ســالمند جهان به 2 میلیارد نفر می رســد. 
براساس آخرین سرشماری سال1395،  7.5  
میلیون نفر ســالمند )معــادل حدودا 9.2 
درصد جمعیت( در ایران زندگی می کنند. در 
شهر تهران نزدیک به 10/5درصد از جمعیت 
را سالمندان تشــکیل می دهند. سالمندان 
نیازهــای خاص خــود را در شــهر دارند. 
ســالمندي و شهرنشــیني، به دلیل تاثیر 
متقابل بر یکدیگر، یکــي از محورهاي مهم 
مطالعه و برنامه ریــزي براي افزایش کیفیت 
زندگي ســالمندان در شــهر محسوب مي 
شوند. از این رو در سراســر دنیا دولت ها و 
شهرداری ها اقدام به برنامه ریزی برای بهبود 
وضعیت سالمندان کرده اند.  شورای شهر و 
شــهرداری تهران نیز در تالش هستند که 
تهران شهری دوستدار سالمند باشد. شهر 
دوستدار سالمند دارای ویژگی هایی  است که 
در این گزارش  ضمن اشاره به عناصر مد نظر 
سازمان بهداشــت جهانی به اقدامات انجام 
گرفته از سوی شهرداری تهران برای تحقق 

بخشیدن به آنها در سال 98 اشاره می شود.

شهرداری تهران در یک سال گذشته برنامه های خدماتی و حمایتی متعددی برای سالمندان برگزار کرده است 

ویژگی های شهر دوستدار سالمند از منظر سازمان بهداشت جهانی

تعریف سازمان جهانی بهداشت از شهر دوستدار سالمند شهری است که سالمندان از نظر فیزیکی و 

اجتماعی زندگی راحت و مستقلی در آن داشته باشــند و با احساس امنیت درجامعه مشارکت فعال 1
داشته باشند.)سازمان جهانی بهداشت، 200۷: 5(

شورای اسالمي شهر تهران و شهر دوستدار سالمند

شورای اسالمی شهر تهران در سال 91 »مصوبه 

شهر دوستدار ســالمند« را تصویب کرد . این 2
مصوبه شهرداری تهران را مکلف به انجام اقداماتی 
در راستای توجه به نیازمندی های جامعه سالمندان و تسهیل 

شرایط و امکانات مناسب زندگی برای این قشر کرده است.

ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی، 
ورزشی و تفریحی به سالمندان

  براساس بند ج ماده یک مصوبه 

شهر دوستدار سالمند شهرداری 4
تهران باید سیاست های حمایتی را 
به این قشر ارائه دهد. سال های گذشته در مجموعه 
های ورزشــی تحت نظارت شــهرداری تهران 
»سانس منزلت« به عزیزان سالمند اختصاص داده 
شــد.   در ســال 1398 حدود 1300 نفر از این 
خدمات استفاده کرده اند، همچنین اهدای کارت 
رایگان کتابخانه های عمومی، کالس های آموزشی 
رایگان برای ســالمندان از دیگر خدمات معاونت 
اجتماعی شهرداری تهران بوده است. سال هاست 
کارت منزلت برای استفاده سالمندان از سیستم 
حمل و نقل عمومی در نظرگرفته شده که در سال 
98  حدود 28میلیون تراکنش برای استفاده از این 

خدمات ثبت شده است.

گام های شهرداری تهران برای تبدیل تهران به 
شهر دوستدار سالمند

با توجه به تعداد زیاد سالمندان در شهر تهران 

در مقایســه با میانگین کشــوری، سالهاست 3
شهرداری تهران تالش کرده است در راستای 
مصوبه شهر دوستدار سالمند گام بردارد؛ از این رو فعالیت های 

مختلفی را در این زمینه برنامه ریزی کرده است.
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دوشنبه های سالمندی

 از 1۷  تیرماه سال 98 دوشنبه های سالمندی در بوستان فدک با هدف ارتقای نشاط و مشارکت اجتماعی 

سالمندان تهرانی کلید خورد. افزایش مشارکت اجتماعی سالمندان از جمله اهداف دوشنبه های سالمندی 6
بود که ارتقای بهداشت روانی این قشر را نیز مدنظر داشت. دوشنبه های سالمندی هر هفته در یکی از بوستان 
های محالت مناطق 22 گانه تهران از ساعت 1۷ تا 21 برگزار شد که شامل برنامه هایی نظیر برپایی میز ارائه خدمات سالمت 
محور، گفت و گو در شهر، اجرای بازی های نشاط سالمندی، معرفی سالمندان نخبه و عضو گیری کانون سالمندان، اجرای 

تئاترهای تعاملی و فرصتی برای استفاده از ظرفیت های هنری و تخصصی اعضای کانون های سالمندان بود. 

سرای تجربه

برنامه سرای تجربه در حقیقت برند و ارزشی 

است که برخی سرای محالت شهر تهران در 7
راســتای تالش عوامل و مجریان مجموعه 
های مذکور برای اصالح فرآیندها با چشم انداز ایجاد بستر 
تبادل تجربه و پاسخگویی به نیازهای خاص سالمندان اعطا 
می گردد. در سال 98 در پنج محله تهران این طرح به صورت 
آزمایشــی اجرا شد.   شــاخص های مورد بررسی در طرح 
عبارت اند از جمعیت ســالمندان محله و مشارکت پذیری 
آنان، ظرفیت و امکانات محله. در این سراها تاکید بر حضور 
حداکثری اعضای کانون سالمندان ساکن محله در فعالیت 
های اجتماعی همراه با سایر اعضای خانواده بود. همچنین 
اصالح برنامه ها و فرآیندهای اجرایی به نحوی است که از 

سوی افراد سالمند در تمامی خانه ها، کانون ها و اقدامات 
محله ای بهره گیری شود و از سوی دیگر زیر مجموعه های 
سرای محله پاســخگوی نیازهای آموزشــی، اجتماعی، 

فرهنگی، ورزشی و تفریحی سالمندان باشد.

تهران به تجارب زیسته 
سالمندان گوش داد

   درک مفهوم سالمندی و 

تجربــه آن از دیــدگاه 8
سالمندان می تواند ادراک 
واقعی و عمیق تری از پدیده ســالمندی و 
مسائل و مشکالت و نیازهای سالمندان ارائه 
دهد. معاونت امور اجتماعــی و فرهنگی 
شهرداری تهران »سلســله نشست های 
گفت و گو در شهر« را در همین رابطه در سال 
گذشــته برگزار کرد. 148 جلسه با حضور 
سالمندان، تسهیلگر و کارشناس از کانون 
سالمندان و سازمان های مردم نهاد برای 
هدایت بحث ها با حضور 1۷2۶ شــهروند 
تهرانی در بوستان های منتخب مناطق 22 
گانه برگزار شد. این برنامه ها با هدف حساس 
سازی و توانمندسازی سالمندان در موضوع 
خودمراقبتی و ارتقاء سواد سالمت آنان از 
طریق گفت و گو و اشتراک گذاری تجارب 
زیسته برگزار شد. در کنار روایت تجربه های 
سالمندان، درباره ســبک زندگی و نشاط 
اجتماعی ســالمندان نیز صحبت شــد. 
همچنین مادربزرگ ها و پدربزرگ ها برای 

شرکت کنندگان داستان گویی کردند. 

سالمندی با نشاط در تعارض 
نیست

 طیف متنوعی از حرکات آسان، 

آشــنا و فعالیت های نشــاط 9
بخش برای سالمندان می تواند 
ضمن ایجاد فضایی شاد، از بروز بیماری های 
مختلــف دوران ســالمندی مثــل آلزایمر، 
افسردگی و... نیز جلوگیری کند. افزایش نشاط 
سالمندان مدنظر مدیران اجتماعی شهرداری 
تهران است از این رو بازی هایی با هدف افزایش 
امید به زندگی، تقویت روحیه نشاط و شادابی، 
ایجاد ارتباط بین نســلی و افزایش مشارکت 
اجتماعی در سالمندان از هشتم مرداد ماه تا 
هشــتم شــهریور ماه 98 با عنوان دور دوم 
رقابت های نشاط سالمندی و با شعار #ساده 
شــادیم،  برنامه ریزی و اجرا شد. این بازی ها 
شامل کوزه به سر، خانه رویایی، توپ رسان، 
سطل و آب و دایره و سنگ بود که 39 رقابت 
طی یک ماه  در سطح بوســتان های تهران با 
854 تیم و مشارکت بیش از شش هزار نفر در 
مناطق 22 گانه تهران برگزار شد که 10 هزار 
نفر نیز از آن دیدن کردند. اعضای تیم ها شامل 
مادربزرگ، پدربزرگ با حداقل سن ۶0 سال و 

یک نوه در گروه سنی ۷-14 سال بود.

کانون سالمندان

ســالمندان  کانــون 

اجتماعــی داوطلبانه و  5
ســالمت محور محلی 
اســت . این کانون با حمایت اداره کل 
سالمت شهرداری تهران در سال 138۶ 
با اهــداف ارتقــای ســطح دانش و 
مهارت هــای اعضــا در حیطــه های 
مختلف فرهنگی اجتماعی به ویژه در 
حیطــه ســالمت، شــناخت و حفظ 
توانمندی ها و ظرفیت های بالقوه آنها، 
مدیریت بهینه اعضــا در عرصه های 
مختلف و افزایش مشارکت اجتماعی 

تشکیل شده است.
در ســال 98 معاونت امور اجتماعی 
و فرهنگی شــهرداری در 352 محله 
شهر تهران برنامه های مختلفی را با 
هدف افزایش مشارکت اجتماعی آنان 
با توجه به ظرفیت کانون ســالمندان 
اجرا کرده اســت.  اعضای این کانون 
ها افراد سالمند هر محله هستند که 
طبیعتا به مشکالت و مسائل هم ساالن 
محله خــود از آگاه هســتند. یکی از 
برنامه های  شهرداری تهران برگزاری 
کارگاه های مســئله یابی اجتماعی، 
تسهیلگری اجتماعی با هدف افزایش 
توانمندی ســالمندان بــرای انجام 
فعالیت های اجتماعی- مشــارکتی 
مي باشد. در برنامه های اجتماع محور 
که رویکرد جدید شــهرداری تهران 

برای حل مسائل شــهر تهران است، 
اعضای کانون ها با اهمیت گروه سازی 
و مشــارکت اجتماعی سالمندان در 
حل مشکالت آشــنا شــده اند. این 
کارگاه ها با مشــارکت انجمن جامعه 
شناســی ایران، معاونت زنان ریاست 
جمهوری و موسسه چکاد نواندیشان 

برگزار شده است.

براساس آخرین 
سرشماری 

سال1395،  
۷.5  میلیون نفر 
سالمند )معادل 

حدودا 9.۲ 
درصد جمعیت( 
در ایران زندگی 

می کنند. در 
شهر تهران 

نزدیک به 10/5 
درصد از جمعیت 

را سالمندان 
تشکیل می دهند
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 مدیریت شهری تهران

چه می کند؟
در حال حاضر شــهرداری تهــران اقدامات 
کالن و تصمیم گیری هــای خــود در زمینه 
مناسب سازی را از طریق ستاد مناسب سازی 
فضاهای شهری پیگیری می کند. شهرداری 
تهران بــرای انجام تعهــدات قانونی خود در 
زمینه   مناسب ســازی نیازمند آن اســت تا 
شش معاونت شــهرداری به طور هماهنگ و 
همزمان با یکدیگر فعالیــت کنند، به غیر از 
ساخت و سازها و مناسب سازی های فیزیکی 
که احتیاج بــه فعالیت هــای عمرانی دارد، 
فرهنگ ســازی و آموزش و نظارت از جمله 
دیگر مواردی هســتند که باعث می شوند تا 
مناسب ســازی موثرتر انجام گیرد و شــاهد 
ارتقای استاندارد های مدنظر برنامه نویسان و 
سیاستگذاران در زمینه  مناسب سازی باشیم . 
آنها وظایف فرهنگی و آموزشــی متناسب با 

گام بلند شهرداری تهران 
 برای مناسب سازی 

فضای شهری

  هر گاه موضوع مناســب 
شهری  فضاهای  سازی 

افــکار عمومــی مطرح  در 
دسترس  بالفاصله  می شود 

پذیر شدن معابر عمومی و 
ســاختمان ها و امکانات 
شهری برای افراد دارای 
معلولیت و سالمندان به 
ذهن می رســد. این در 
کــه  اســت  حالــی 
فضاهای  مناسب سازی 
موضوعــی  شــهری 
گسترده و پر دامنه است 
که هدف از آن برابر کردن 
شرایط استفاده از محیط 

تمام  برای  شــهری  های 
شــهروندان با هــر میزان 

توانایی و  بدون در نظر گرفتن 
شــرایط ســنی  و جسمی و 

جنسیتی آن هاست.
به همیــن دلیــل در ادارات محلی 

و شــهری و اســتانی در کشــورمان  
که  تشکیل ســتادهایی هستیم  شاهد 
وظیفه اصلــی آن ها مناسب ســازی و 
دســترس پذیری محیط های شــهری و 
امکانــات موجود در آن هاســت. در این 
ستادها به دلیل اهمیت موضوع، مدیران 
ارشــد و مقامات دولتی نیز حضور داشته 
و بر چگونگی اجــرای مصوبات مربوط به 

مناسب سازی ها نظارت دارند.
 کالن شــهر تهران با جمعیتــی بالغ بر 
12میلیون نفر از جمله محیط های شهری 
در کشور است که در زمینه مناسب سازی 
نیازمند اقدامات بســیار زیادی اســت. 
پیش از ایــن  عبدالرضا گلپایگانی معاون 
شهرسازی و معماری شــهرداری تهران 
مناسب سازی  بیستمین جلسه ستاد  در 
فضاهای شــهری تهــران از تهیه برنامه 
اقدام جامع مناســب سازی 99 خبر داده 
بود. اخیــرا مهدی جمالی نــژاد ، معاون 
وزیر کشــور و رئیس ســتاد هماهنگی 
و پیگیری مناسب ســازی کشــور گفته 
اســت: تاکنون حدود 60 تا 70 کیلومتر 
از معابر شــهر تهران و 72 بوستان در این 

معاون وزیر کشور: تهران در برخی حوزه های 
مناسب سازی پیشتاز است

شهر مناسب سازی شــده و در طراحی 
پارک هایی که جدید ســاخته می شود، 
موضوع مناسب سازی از ابتدای طراحی 
لحــاظ و با اســتانداردهای روز جهانی و 
کشور اجرا خواهد شد. جمالی نژاد تصریح 
کرده »شــهر تهران نیز همانند ســایر 
شهرهای کشور و البته در برخی موارد به 
عنوان شهر پیشتاز در مناسب سازی بوده 
و دارای نماینده مســتقل در کمیته های 
فنــی و تحقیقاتی و دیگــر کمیته های 

تخصصی در ستاد مناسب سازی  است«.  
به گفته او پنج هزار کیلومتر مناسب سازی 
شهر تهران در دســتور کار قرار گرفته. 
این ســخنان معاون وزیر کشور گویای 
رویکردی نو در شهرداری تهران در زمینه 

مناسب سازی است.
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مناسب سازی در قالب کارگروه فرهنگی 
اجتماعی ستاد مناسب ســازی به اداره کل 
سالمت محول شده است. در مناطق مختلف 
شــهر تهران به کارمندان ادارات شهرداری 
آموزش هایی داده شــده اســت تا پرســنل 
شــهرداری بتوانند با مراجعه کنندگانی که 
ناشنوا و یا کم شنوا هســتند، ارتباط برقرار 
کنند. همچنین دوره هایی آموزشــی برای 
کارکنان ایستگاه های مترو برگزار کرده است 
تا آنها بتوانند با افراد نابینا ارتباط برقرار کنند.

 
 کانون معلوالن محالت 
در 3۲5 محله تهران 

کانون معلوالن محالت اجتماعی داوطلبانه 
و ســالمت محور اســت که زمینه  مشارکت 
شهروندان دارای معلولیت در سطح محالت 
را افزایش می دهند. کانون های معلوالن در 
حال حاضر در تمامی 352 محله در شــهر 
تهران تشکیل شده اند. ســال گذشته سالن 
اجتماعات برج آزادی به مناسبت روز جهانی 
معلوالن میزبان گروه نمایشی بود که بازیگران 
آن را تعــدادی از معلوالن جســمی و ذهنی 
تشــکیل می دادند. در تئاتر ســاعت  گرگ 
و میش به نویســندگی و کارگردانی هادی 
سروری که به همین مناسبت اجرا شد افراد  
دچار  بیماری هایی مانند ام اس و ســندروم  
داون هنرنمایی کردند. قصه این نمایشنامه 
به افراد معلولی اشاره داشت که برای رسیدن 
به خواست ها و آرزوهایشــان به توانایی ها و 
پشتکار خود تکیه می کنند و موانع را پشت 

سر می گذرانند.
از دیگــر اقدامات معاونت امــور اجتماعی و 
فرهنگی برگزاری مجموعــه همایش های 
نغمه های ناخوانده در محل ایوان شــمس 
می باشــد که زنان توانمند و مادران دارای 
فرزنــد معلــول در آن شــرکت نمودند. در 

این همایش که به صورت پنل برگزار شــد 
چالش های فردی و اجتماعی مادران دارای 
فرزند معلول مورد بحث و بررسی قرار گرفت 
و نظرات متخصصان و کارشناسانی در زمینه 
مددکاری اجتماعی و اعصاب و روان در کنار 

تجربه زندگی روزانه مادران مطرح شد.

 
 خدمات اجتماعی شهرداری

 به معلوالن 
کانون های معلوالن در تمام 352 محله شهر 
تهران یکی از مراکزی هستند که می توانند 
زمینه آشنایی و گردهمایی معلولین را فراهم 
کنند. کانون معلوالن منطقه 19 شهرداری 
تهران یکی از کانون هایی اســت که در ایام 
همه گیری کرونــا با همکاری و مشــارکت 
انجمن های خیریــه از خانواده های مددجو 
از اهدای بســته های حمایتی و توزیع اقالم 
بهداشتی حمایت کرده اســت. این کانون با 
همکاری شرکت شهر ســالم زمینه ویزیت 
رایگان 10 نفر از اعضــای کانون در درمانگاه 
شــهرداری منطقه 19 را فراهم کرده است 
به همین بهانه بصورت فصلی گردهمایی ها 
و اردوهایی در کانون هــا ی معلولین برگزار 
می شود. بوستان ها و پارک ها در سطح شهر 
یکــی از مهم ترین مراکزی هســتند که در 
صورت مناسب سازی شدن شهروندان معلول 
می توانند بــه همراه اعضا خانــواده خود در 
آنها حضــور پیدا کنند و بــا دیگر معلوالن و 
خانواده ها دیدار کننــد و اوقات فراغت خود 
را در جمع هــای دوســتانه ســپری کنند. 
مناسب سازی بوســتان ها یکی از مهم ترین 
برنامه هایی اســت که شــهرداری تهران در 
دســت اجرا دارد.  تجهیز ۷ بوســتان واقع 

در منطقــه 19 به تجهیزات ورزشــی 
ویــژه معلــوالن از جملــه اقدامات 
مرتبط با مناسب ســازی اســت که 
در این منطقه اجرا شــده اســت. 
زینب نصیری مدیرکل ســالمت  
معاونت امور اجتماعی و فرهنگی 
شهرداری در همین زمینه عنوان 
کرده که حداقل یکی از  ســراهای 
محله در تمام تهران برای افراد دارای 
مشــکالت جســمی مناسب سازی 
خواهد شــد و کتابخانه های ســرای 
محالت به کتاب هــای صوتی و بریل 
مجهز می شود و مترجم ناشــنوایان در 
سرای محالت مســتقر می شــود. برپایی 
میزهای خدمت نیز یکی از اقدامات شهرداری 
است که در زمینه مناسب ســازی فضاهای 
شــهری در محالت اجرا می شود. در منطقه 
2 شهرداری تهران در محله صادقیه میزهای 
خدمت به صورت هفتگی برپا می شــود. باز 
برپایی میز خدمت خدماتی مانند مشــاوره 
تغذیه و مشــاوره روانشناســی و ایســتگاه 
روانشناسی کودکان با نقاشی ارائه می شود. 
همچنین مراجعه کنندگان می توانند در کنار 
این خدمات از غرفه کتابفروشــی با تخفیف 
اســتفاده کنند. آثار ادبی و روانشناســی و 
زندگینامه ســرداران جنگ هشــت ساله و 
کتاب های کــودکان و تازه های چاپ شــده 
در معتبرترین ناشــران سراســر کشــور در 
غرفه های کتاب فروشی به عالقمندان عرضه  
می شود. بخش بزرگی از اقدامات شهرداری 
برای مناسب ســازی محیط های شــهری به 
دسترس پذیر شــدن امکانات شهری مانند 
پیاده روها، خیابان ها، ایستگاه های مترو ، مراکز 
خرید و درمانی و... مربوط است. میانساالن و 
افراد مســن، کودکان، زنان باردار و معلوالن 
جســمی و حرکتی از جمله افرادی هستند 
که مناسب سازی ها باعث می شوند تا بیشتر 
و مطمئن تر در فضاهای شــهری حضور میدا 
کنند. در حال حاضر شــهرداری تهران برای 
مناسب سازی ایستگاه های مترو با آسانسور و 
پله برقی افتتاح چند ایستگاه مترو در سطح 
شــهر تهران را متوقف کرده اســت. که این 
موضوع نشــان دهنده  اهمیت و اولویت دادن 
به مناسب سازی فضاهای شهری است. شهر 
تهران از نظر مقیاس و گســتردگی و حجم 
و تنــوع و تجربه خدمات مرتبط با مناســب 
سازی فضای شهری  نیازمند اقداماتی است 
که تنها با مشــارکت و همکاری و در ســطح 
ملی قابل اجراست و شــهرداری تنها توانایی 
برآورده کردن نیازهای اولیــه و ضروری در 
این زمینه را داراست. برای رساندن تهران به 
استانداردهای جهانی در زمینه مناسب سازی 
گام های اولیه از ســوی شــهرداری امیدوار 

کننده بوده است.
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صدای آیندگان را بشنویم؛ 

شهریاران کوچک در 
»شهر دوستدار کودک«

 
رویای شهری مهربان با کودکان

شهر دوستدار کودک شــهری است که در آن 
تامین خواســته های کودکان در اولویت قرار 
می گیرد، وضع اجتماعی، فرهنگی و معماری 
آن همسو با نیازهای آنهاست و حقوق کودکان 
در سیاســت ها، قوانیــن، برنامه هــا و بودجه 
منعکس می شود تا با شناخت ویژگی ها عالیق و 
اهمیت این نسل امنیت کافی برای زیست بهتر 

مادی و معنوی آنها فراهم شود.
از این رو وقتی از شهِر دوستدار کودک سخن 
می گوییم، اغلب منظور شــهری اســت که 
چنین امکانات و ویژگی هایی برای زیســت 

 تیرماه امسال وزارت کشور با همراهی یونیســف اعالم کرد که تهران به همراه 11 
شهر دیگر ایران با رأی کمیته  ملی ابتکار شــهر دوستدار کودک به عنوان پایلوت 
»شهر دوستدار کودک« معرفی شده است. اما شهر دوست دار کودک چیست و چه اهمیتی 

دارد؟
»از 4 میلیارد نفر جمعیت شهری کره زمین، تقریبا یک سوم شهرنشینان را کودکان تشکیل 
می دهند. تخمین زده می شود که تا ســال 2050، تقریبا 70 درصد از کودکان جهان ساکن 
مناطق شهری خواهند بود.« اینها بخشی از سخنان دکتر ویل پارکس، نماینده یونیسف در 
ایران است که دو ســال پیش در اولین کنفرانس ملی شهرهای دوستدار کودک در اصفهان 

مطرح و بر جدی بودن موضوع کودکان شهری تاکید کرد.
بیش از سه دهه از پیوستن ایران به کنوانسیون جهانی حقوق کودک می گذرد و نزدیک به 
یک دهه است که تهران طرح »شهر دوســتدار کودک« را پذیرفته است، هرچند در عمل 
هنوز راه درازی در پیش دارد. با این حال، پس از فراز و فرودهای بسیار و تجربه های زیادی 
که سیاست گذاران و فعاالن مدنی ایران در اهمیت نقش و جایگاه کودکان در جوامع شهری 
کسب کرده اند، سرانجام در تیرماه 99 وزارت کشور با همراهی یونیسف اعالم کرد که تهران 
به همراه 11 شــهر دیگر ایران با رأی کمیته  ملی ابتکار شهر دوستدار کودک وزارت کشور 
به عنوان پایلوت »شهر دوستدار کودک« معرفی شده اســت. اما شهر دوست دار کودک 

چیست و چه اهمیتی دارد؟
کودکان و نوجوانان قشــر آینده ساز و مهم ترین سرمایه های انســانی جوامع هستند که 
بالندگی آنها در گرو آموزشی متناسب و در خور است. نسل کم سن وسال امروز تصمیم گیران 
فردا هستند و باید در جریان آموزش ها آنان را با حقوق و تکالیف شهروندی آشنا کرد، آنها 
را در جریان مشــکالت و معضالت محیط زیستی گذاشــت و با طرح ها و برنامه هایی که به 
آینده و سرنوشت آنها مربوط می شــود، همراه کرد. بر اساس چشم انداز CFCI هم »همه 
کودکان و نوجوانان باید بتوانند از کودکی و نوجوانی خود لذت ببرند و از طریق احقاق برابر 
حقوق خود در شــهر و اجتماع محلی شــان توانایی های بالقوه خود را به طور کامل به فعل 

درآورند«.
از این رو نباید کودکان و نوجوانان را دســت کم گرفت. باید پتانســیل این نســل را برای 
فرهنگ سازی و داشتن جامعه ای پویا و بانشاط شناسایی کرده و به رسمیت شناخت. شاید 
همین هم دلیلی است که عمده ترین توجه نهادهای بین المللی به ویژه یونسکو و یونیسف، 
بر تشویق و هدایت امکانات جوامع در عرصه آموزش و پرورش متمرکز است و در این راستا 
حقوق و مفاهیم شهروندی یکی از اولویت های آموزشــی هر جامعه ای است که به توسعه 
چشم امید دارند. در همین راستا اداره کل آموزش های شهروندی شهرداری تهران فعالیت 
خود را با برگزاری کارگاه های آموزشی در سطح محالت و تولید و توزیع محصوالت آموزشی 
نوشتاری، دیداری و شنیداری، در خصوص ارتقای آگاهی های عمومی شهروندان در زمینه 
حقوق و تکالیف شــهروندی انجام داده و ماموریت های خود را معطوف به زمینه سازی برای 
تحقق چشم انداز طرح »تهران، شهر دوستدار کودک« کرده و برای تحقق آن برنامه هایی را 

طراحی کرده است. در ادامه چند نمونه از مهم ترین این برنامه ها می آید. 

تمرین دموکراسی با شهرداران 
مدارس

اگر بخواهیم در آینده شــهرداری با کفایت، 
مدیری مدبر، مهندســی وظیفه گرا، پزشکی 

دلسوز، معلمی فداکار و مسئولی دغدغه مند 
داشته باشیم باید امروز کودکان را دریابیم و 
از هم اکنون آنهــا را در کنش گری با نقش ها 
و مشــاغل مختلف قرار دهیم تا با چالش ها 
و ســختی های هر نقــش روبه رو شــوند و 
برای حضــور در این نقش ها بــرای آینده ای 
بهتر تمرین کنند. از طــرف دیگر خالقیت، 
دغدغه منــدی، مطالبه گری و هوشــمندی 

نوجوانان و جوانان می تواند چراغ راهی باشد 
برای مســئوالنی که کودکان دیــروز بودند 
و امروز پشــت میز های مدیریتــی مختلف 

نشسته اند.
یکــی از طرح هایی کــه می تواند مــا را در 
رسیدن به نشان »شهر دوســتدار کودک« 
یاری کند، طرح »شهردار مدرسه« است. این 
طرح همزمان با تشــکیل معاونت اجتماعی 
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کــودکان دارد. هرچند چنیــن مفهومی در 
نگاه اول ایده آل بــه نظر می آید امــا دور از 
انتظار نیســت که با هدف گذاری این ایده به 
عنوان اولویت مدیریت شهری، امکاناتی نظیر 
پارک ها و اماکن بازی کودکان با امنیت کافی، 
وسایل بازی متناسب با مراحل رشد کودکان، 
محل های عبور و مرور امن در کوچه و خیابان، 
مبلمان شهری مناســب، دسترسی راحت 
به فضاهای آموزشی رســمی و فوق برنامه، 
دسترســی به امکانات ورزشــی مناســب 
و داشــتن مراکز ارائه خدمات بــه کودکان 
دارای نیازهای ویژه و توانایی های متفاوت در 
شهرهای ما به نسبت گذشته وضعیت بهتری 

این عهدنامه به 
نام »کنوانسیون 
حقوق کودک« 
شناخته شد و در 
اوایل اسفندماه 
13۷۲، مجلس 
شورای اسالمی 
اجازه ملحق 

شدن جمهوری 
اسالمی ایران 
به کنوانسیون 

حقوق کودک را 
تصویب کرد

و فرهنگی در شــهرداری تهران، توســط 
دانشکده علوم اجتماعی عالمه طباطبائی به 
سرپرستی دکتر پرویز پیران، جامعه شناس 
شــهری مطرح و مقبول واقع شــد و برای 
اولین بار در سال تحصیلی 13۷3-13۷2 
به صورت آزمایشی در 20 مدرسه راهنمایی 
تهران به اجرا درآمد و پس از نتایج مثبت به 
دست آمده، در سال های بعد تعداد بیشتری 

پیدا کنند.
در مجموع، اهــداف عمده این طــرح، ایجاد 
بســترهای الزم بــرای بــروز اســتعدادها و 
خالقیت هــای کودکان و نوجوانان در شــهر، 
توسعه، نظارت، استانداردسازی، سطح بندی 
و نظام مندی فضاهای فعالیتــی کودکان در 
شهر، تامین امنیت و ایمنی جهت حضور فعال 
و بانشاط تمامی کودکان و نوجوانان در شهر و 
افزایش فرصت های شادی و مالقات کودکان با 
یکدیگر در محالت شهری و در نهایت کمک به 
ارتقای سالمت جسمی و روحی همه کودکان و 
نوجوانان به عنوان شهروندان تمام عیار در کنار 

سایر افراد جامعه است.

از مدارس را تحت پوشش خود قرار داد. طرح 
شهردار مدرسه با این دیدگاه تهیه شده بود که 
جامعه نهادی کامال پیوسته به یکدیگر است و 
مدرسه بخشی از جامعه و حتی نمونه کوچکی 

از آن است.
عــالوه براین، مدرســه را می تــوان به یک 
شــهر در ابعــاد کوچکتر تصور کــرده و در 
مدرســه دانش آموزان عالوه بــر تحصیل 

علم و دانش با شهروند و وظایف شهروندی 
آشنا شــده و در آینده به شهروندی مسئول 
تبدیل شــوند. شــهروند-کودکانی که اگر 
امــروز مســئولیت پذیری و مشــارکت در 
تصمیم گیری هــا را فرا بگیرنــد، برای فردا 
انســان های مســئول و مطالبه گر در حوزه 
فرهنگ و آداب زیست شــهری بار خواهند 

آمد.

راه دراز تهران برای »دوستدار کودک« 
شدن

بــرای اولیــن بــار در ســال 1989 میالدی 
نمایندگان شــماری از کشــورهای جهان در 
مجمع عمومی ســازمان ملــل متحد، پیمان 
»حقوق کودک« را تایید و امضا کردند و متعهد 
شــدند برای تصویب و اجرای مفاد پیمان در 
کشــورهای خود تالش الزم را به عمل آورند. 
این عهدنامــه به نــام »کنوانســیون حقوق 
کودک« شــناخته شــد و در اوایل اسفندماه 
13۷2، مجلس شــورای اسالمی اجازه ملحق 
شدن جمهوری اســالمی ایران به کنوانسیون 
حقوق کودک را تصویــب کرد؛ پس از آن در 
ســال 138۶ دولت جمهوری اســالمی ایران 
تعهدی را به صندوق حمایت از کودکان سازمان 
ملل متحد )یونیسف( داد و شهر تهران نیز به 
طرح شهرهای دوستدار کودک ملحق شد البته 
این برنامه  بــا کمی تاخیر در ســال 1388 و 
یک آیین نامه تکمیلی دیگر در ســال 1394 
به تصویب شورای اســالمی شهر تهران رسید 
و شــهر فعالیت های خود را در راستای تحقق 
»شهر دوســتدار کودک« آغاز کرد و سرانجام 
در ســال 1398 با افزایش تعامالت شهرداری 
تهران با وزارت کشور و دفتر یونیسف در ایران 
از یک طرف و چشم انداز پیروز حناچی، شهردار 
تهران با عنوان »تهران، شهری برای همه«، این 
مهم با نگاهی دقیق تر و عملیاتی توسط اداره کل 

آموزش های شهروندی توسعه یافت.

انتخاب 5 محله دوستدار کودک به صورت 
آزمایشی

یکی از اقداماتی که در ســال های اخیر مورد 
توجه قــرار گرفته، استانداردســازی مبلمان 
شهری به ویژه وسایل خاص کودکان )ورزش، 
تفریح و بازی( است. همچنین تقویت نگرش 
اداره کل آموزش های شــهروندی شهرداری 
تهران به این موضوع باعث رقم خوردن اتفاقات 
جدید بین نهادها شده است؛ برای مثال، امسال 
این نهاد با انجمن حقــوق کودک در خصوص 
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برگزاری مراســم منع کار کودک مشــارکت 
کرده و با آبی کردن میدان آزادی در روز حقوق 
کودک و برگزاری جلســات متعدد در این باره 
رویکرد خود را مشخص کرده است تا به عنوان 
نماد این همدلی و همراهی شــناخته شــود. 
از سوی دیگر، امســال بودجه مشخصی برای 
تحقق شهر دوستدار کودک تصویب شده است، 
همچنین پنج محله به صورت آزمایشی برای 
اجرای الگوهای شهر دوستدار کودک شناسایی 
شده اند و قرار اســت در فاز دوم طرح نیز  1۷ 

محله دیگر وارد این الگو می شوند.
بنا بر پژوهش میدانی که بهار 99 توســط اداره 
کل آموزش هــای شــهروندی معاونــت امور 
اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در محله 
»شــهرآرا« به عنوان یکی از محالت آزمایشی 
طرح انجام شده است برای رســیدن به محله 
دوســتدار کودک باید موارد زیر را مد نظر قرار 
داد. هرچند پژوهش های این چنینی در محالت 
مورد بررسی نشان می دهد پایتخت راه درازی 
برای تامین همه ابعاد شهر دوستدار کودک در 
پیش دارد، چراکه حمل و نقل عمومی، مبلمان 
شهری، پارک ها و بوســتان ها، پارکینگ های 
شهری و فضاهای دارای کاربری رفاهی و محیط 
زیستی چالش های زیادی را از گذشته به دوش 
می کشــند و نیاز به یک بازنگری جامع در همه 
سطوح و با مشارکت همه نهادهای ذی ربط دارند. 
با این حال، شــهرداری تهــران حرکتی را آغاز 
کرده تا سازه های فیزیکی و کالبدی محله های 
مختلف را مــورد توجه قرار دهد و دسترســی 
آسان به سرانه های محیط زیستی، فرهنگی و 
ورزشی را تحقق بخشد. همچنین در طرح محله 
دوســتدار کودک، تدوین پنج برنامه عملیاتی 
برای محالت شــهرآرا)منطقه2(، بهار)منطقه 
۷(، فدک)منطقــه8(، صاحب الزمان )منطقه 

معرض رای ســایرین قرار می دهند، در زمینه 
تصمیم گیری های کالن و خــرد در مدیریت 
محله و مدرســه )با اولویت ترافیک و آلودگی 
هوا، حقوق و تکالیف شهروندی، محیط زیست و 
پسماند، ایمنی و مدیریت بحران( مشارکت داده 
می شوند و به نوعی تمرین دموکراسی می کنند، 
در سال های اخیر مورد توجه بیشتر شهرداری 
تهران قرار گرفته اند؛ مجموعه اي از فعالیت هاي 
مناسب براي اجرا در مدارس دوستدار شهر، در 
دو بخش مدارس تحت پوشــش طرح شهردار 
مدرســه  )دورۀ اول متوســطه( و مدارس زیر 
پوشش طرح هم یار شــهر )دورۀ دوم ابتدایي( 

صورت گرفته است.
امید می رود با تقویت ایــن رویکرد، عالوه بر 
معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، 
سایر نهادهایی که رسالت فرهنگ سازی دارند 
از جمله محیط زیســت، پلیس راهور، نیروی 
انتظامی، ســازمان آتش نشــانی و اورژانس 
پزشــکی و اجتماعــی در عرصه های مختلف 
مدیریت شهری از دانش آموزان طرح شهردار 
مدرســه اســتفاده کند. یکی از اقداماتی که 
در ســال تحصیلــی 98 روی آن تاکید شــد 
انتخاب مشــاوران نوجوان شهرداران مناطق، 
مشاور نوجوان شهردار تهران، مشاور نوجوان 
معاون امــور اجتماعی و فرهنگی و مشــاور 
نوجوان مدیــرکل آموزش های شــهروندی 
در امور دانش آموزی اســت کــه امید می رود 
مدیران شــهری در تصمیم گیری ها دیدگاه و 
دغدغه های کودکان و نوجوانــان را به عنوان 
شهروندان کوچک سال اما تاثیرگذار شهر در 

نظر داشته باشند.
البته در کنــار این کارویژه هــای اختصاصی 
تعریف شــده، می توان از برخی فعالیت های 
عمومی و معمول مدارس هم یاد کرد، از جمله 
تولید و توزیع پوســترهاي آموزشي، نمایش 
فیلم در مدارس، اعزام دانش آموزان به سینما ، 
طرح آموزشی )ایمنی وآتش نشانی( مدارس، 
برگزاری مانور آتش نشــانی، کارگاه آموزشي 
براي اولیا و مربیان، مسابقۀ ساخت فیلم کوتاه، 
مسابقۀ نویســندگي، همکاری و مشارکت با 
انجمن هــا و کانون هــای فرهنگی-تربیتی و 
اجرای طرح کاپ که در مدارس همه ســطوح 
تحصیلی در حــال اجرا اســت و محتوای آن 
می تواند هرچه بیشــتر با طرح شهر دوستدار 

کودک همراه شود.
در سال 98، 124 هزار دانش آموز در مدارسی 
که شهردار مدرسه داشــتند مشغول تحصیل 
بوده اند و اگر این تعداد را بــا خانواده های آنها 
در نظر بگیریم بیش از چند هزار نفر به نوعی با 
این طرح در ارتباط بوده اند. این ظرفیت برای 
فرهنگ سازی در راســتای اداره شهر و تعامل 
بیشتر شهروندان برای مشارکت  و همکاری با 
شهرداری مزیتی است که مدیران شهری باید 

بر آن اهتمام بیشتری بورزند.

18( و گلســتان)منطقه 22( توســط موسسه 
»هم نوا  آواي رویش« در حال اجرا است؛ یکی 
از موسساتی که با هدف »افزایش دسترسی به 
خدمات با کیفیت کودکی در سطح کشور« در 
حوزه تولید محصوالت آموزشــی و برنامه های 
فرهنگی برای کودکان شــهر فعالیت می کند و 
برای مثال، تاکنــون بالغ بر 20 هزار جلد کتاب 
آموزشی کودک با عنوان »کی تند و تیزتره« و 
5 هزار جلد کتاب دیگــر با عنوان  »کوچولوها و 

بازیافت« تولید و توزیع کرده است.
همچنین بــرای هر محله دوســتدار کودک، 
چشــم انداز و ماموریت تعیین شده است تا از 
منظر برندینگ شــهری در محالت برای کلیه 
نیروهای شهرداری، سازمان ها، نهادها و ساکنان 
محله فراخوان باشــد. پیش بینی می شود این 
برنامه برای بازه زمانی ســه ساله در شهرداری 
مناطق عملیاتی شود.  اقداماتی که برای اجرای 
هرچه بهتــرو نصفه ونیمه رها نشــدن نیاز به 
مدیریت یکپارچه، تخصیص بودجه و همکاری 
معاونت های مختلف شــهرداری تهران دارد. 
همچنین هم افزایی بین نهادی با سایر متولیان 
این حوزه مانند وزارتخانه های بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، کار و رفاه 
اجتماعی)مشخصاً سازمان بهزیستی( و دیگر 
نهادها اثربخشی این طرح را بهبود می بخشد 
تا برای چشــم انداز کوتاه مدت در کل مناطق 
22گانه تهــران حداقل یک محله دوســتدار 

کودک داشته باشیم.

مدارس دوستدار شهر و مشاوران نوجوان 
شهردار 

دانش آموزان شهردار مدرسه که با روشی شبیه 
انتخابات های واقعی و شــروط آن خود را در 
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آیا تهران نشان یونیسف را دریافت می کند؟
با توجه به سهم 15 درصدی جمعیت دانش آموزی 
در ترکیب جمعیتی کالنشهر تهران و همچنین 
اهمیت نقش مدارس در توسعه و تعمیق فرهنگ 
جامعه شــهری، اختصاص بودجۀ ساالنه برای 
حمایت از مدارس شــهر تهــران در زمینه های 
عمرانی، تجهیزی و برنامه ای یکی از سیاست های 
کالن شورای اسالمی شهر و شهرداری تهران به 

شمار می رود که با اهداف زیر دنبال می شود:
ایجاد الگــوی مدیریــت واحــد و عادالنه در 
حمایت از مدارس، به منظور ارائۀ ارتقاء ســطح 
خدمات آموزشی، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی 

و بهداشتی به دانش آموزان.
ارتقای همکاری در وضعیت تجهیز، بهســازی، 
ایمن سازی، مناسب ســازی مدارس دخترانه و 

کیفیت محیطی و بازسازی مدارس.
توسعۀ همکاری شهرداری و آموزش و پرورش 
به منظور آموزش حقوق و تکالیف شهروندی به 

دانش آموزان و فرهنگیان.
رسیدن به وضعیت مطلوب و تحقق این اهداف 
می تواند تهران را به نشــان »شــهر دوستدار 
کودک« از سوی یونیسف برساند تا گامی مهم 
در جهت توســعه انســانی جامعه ما برداشته 
شــود. نباید از یاد هم برد که امروزه مشارکت 
کودکان یعنی ایجاد فضایی بــرای گفت وگو و 
اظهار نظر آنها درباره احساساتشــان نسبت به 
محیط پیرامونشان. آنها از طریق ابراز احساسات 
و ارائه نظراتشان درباره محیط است که می توانند 
نسبت به جامعه پیرامون خود کنترل و امنیت 
خاطر داشته باشند، نقش های خود را بشناسند 
و مسئوالنه در بهبود وضعیت جامعه مشارکت 
کنند. حاال شــهرداری تهران در دوره مدیریتی 
جدید اقدامات خود را در حوزه فرهنگ سازی به 
ویژه در حوزه کودکان، خانواده و مدرسه تقویت 
کرده و گام های مثبتی در این راه برداشته است. 
هرچند دریافت نشــان و برند »شهر دوستدار 
کودک« یونیســف، زمانی صورت می گیرد که 
شهر مورد نظر چرخه  رسیدن به شهر دوستدار 
کودک را به صورت موفقیت آمیز تکمیل کرده 
باشد. در مرحله ی آزمایشــی، که تهران نیز از 
امسال در آن قرار گرفته است، شهرها به عنوان 
»شهر دوســتدار کودک« به رسمیت شناخته 
نشده و نشان یا عنوان رسمی دریافت نمی کنند 
بلکه آنها باید برنامه های خود را عملیاتی کنند و 
برای رسیدن به آن نشان، تالش های کارگزاران 

بخش های مختلف مدیریت شهری آغاز شود.
ابتکار طرح »شهر دوستدار کودک« با حمایت 
دولت های ملی و محلی، سازمان های مردم نهاد، 
بخش خصوصــی، رســانه ها، دانشــگاه ها و با 
همکاری یونیسف، بیش از 30 میلیون کودک 
را در 3000 شهر و جامعه  محلی در بیش از 40 
کشور تحت پوشش قرار داده است و امیدواریم 
تا افق 1404 به جایگاهی رسیده باشیم که این 

»نشان« بر سینه تهران زده شود.

با توجه به سهم 
15 درصدی 

جمعیت 
دانش آموزی 
در ترکیب 

جمعیتی کالنشهر 
تهران  اختصاص 

بودجۀ ساالنه 
برای حمایت 
از مدارس 
شهر تهران 

در زمینه های 
عمرانی، تجهیزی 
و برنامه ای یکی 
از سیاست های 
کالن شورای 
اسالمی شهر و 

شهرداری تهران 
به شمار می رود

»مسئولیت 
 اجتماعی«

رویکرد مدارس در 
سال جدید

با توجه به رویکرد جدید مدیریت شهری در جهت هدفمند و اثربخش کردن آموزش های 
شهروندی، از دوره هجدهم ساالنه یک رویکرد به عنوان محور آموزشی اعالم می شود و 
بخش اعظم فعالیت ها حول آن اجرا می شوند. لذا با توجه به اهداف تعریف شده و ماهیت 
وجودی طرح شهردار مدرسه و پیرو شعار شهردار محترم مبنی بر»تهران، شهری برای 
همه« رویکرد ویژه بیســت و یکمین دوره »شــهردار مدرسه و مســئولیت اجتماعی« 
اعالم شده است تا ضمن ارتقای ســطح دانش اجتماعی و محیطی دانش آموزان با هدف 
پرورش شهروندان متعهد و مسئول، جایگاه مسئولیت های شهروندی و اجتماعی محور 

فعالیت های فرهنگی در سال جدید تحصیلی قرار گیرد.
با رونق گرفتن طرح شهردار مدارس در ســال اخیر نشست های مشورتی زیادی با هدف 
هماهنگی بیشتر و انعقاد تفاهم نامه بین مدارس و نهادهای اجتماعی و ادارات منطقه ای 
شــهر در حوزه های محیط زیستی، بهداشت و ســالمت، ایمنی، ورزشی، حمل و نقل و 
ترافیک و آموزش های شهروندی صورت گرفته که با جا افتادن این حرکت برای سال های 
آینده، نوید روزهای خوبی را می دهد. در این مســیر نشســت های توجیهی زیادی بین 
مسئوالن، دانش اموزان و اولیا و مربیان شکل گرفته است که با بازخوردهای مثبتی همراه 

بوده است.
نکته جالب توجه طرح »شهردار مدرسه« این اســت که دانش آموزان به صورت آنالین 
می توانند ایده های خود را در سایت شهردار مدرســه )tsm.tehran.ir( ارائه دهند و 
واحدهای کاری برای این افراد با کد اختصاصی در نظر گرفته شده و تاکنون حدود 413 
نام کاربری برای شــهرداران مدارس، 3304 نام کاربری برای معاونان شــهردار مدرسه 
در سایت تعریف شده اســت که به بارگزاری گزارش های دانش آموزی مشغول هستند. 
همچنین تا لحظه تنظیم این گزارش، 1430 گزارش توسط شهرداران مدارس ثبت شده 
است و 19 طرح پیشنهادی از سوی شهرداران مدارس و معاونان آنها برای مدیریت شهری 
ارائه شده است. همچنین بر اساس آمار، نسبت مشارکت دختران در طرح شهردار مدرسه 

10 درصد بیشتر از پسران بوده است. 
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فریادهای بی صدا 

اضطراب در صورتش پیــدا بود. با چهره ای 
ترســان که مملو از غم بود، گفت: دختر 9 
ساله ام برای خرید به سرکوچه رفت. وقتی 
برگشت با رنگی پریده و سرشار از ترس گفت 
که مورد آزار و اذیت مردی رهگذر قرار گرفته 
است. مدام از اینکه چرا این اتفاق افتاده است 
از من سوال می پرسید. حال روحی اش خوب 
نیست و هرهفته به مشاور مراجعه می کنیم." 
اینها گفته  زنی اســت که تجربه  ناخوشایند 

آزار و اذیت خیابانــی دخترش را در کارگاه 
مشارکتی پژوهش »بررسی مسائل آزارهای 
خیابانی« با تســهیلگران در میان گذاشته 
است. عدم آگاهی و نداشــتن توان و قدرت 
مقابله زنان با انــواع مزاحمت های خیابانی 
ســبب تداوم این گونه رفتارهای نابهنجار 
شده اســت. منظور از آزار و اذیت خیابانی 
خشــونت های کالمی و رفتاری که ماهیتی 
جنســی دارند و در مالعام به مرحله بیان و 
عمل رســیده و موجب ناراحتی های روحی 

و جسمی افراد شده است. 

پایان دوران 
دست درازی به 

حریم زنان

10 محله ی پرتنش
کارگاه های مشارکتی در ده محله ی منطقه 
10 تهران برگزار شــد. شــرکت کنندگان 
این کارگاه ها زنانی بودند کــه در هر محله 
اشــاره به نوع خاصی از آزار و اذیت کردند. 
در بعضی از محله هــا ناامنی از حضور اراذل 
و اوبــاش و خشــونت های خیابانی حکایت 
داشــت. به طوری که  زنان شــرکت کننده 
درکارگاه بریانک همگی به اتفاق، بیشتر نگاه 
کنجکاوانه تا تیکه انداختن، تعقیب و پوشش 
نامناسب مردان را مصادیقی از خشونت و آزار 

خیابانی می دانستند. 
یکــی از مصاحبــه شــوندگان می گوید؛ 
کوچه هایی در محل است که پیچ در پیچ اند 
و وقتی حرکت می کنید، نمی دانید چه کسی 
پشت آن پیچ است. می توان گفت نبود دید 
در شــب یکی از معضالت اساسی به شمار 
می آید. داســتان آزارهای خیابانی شکل و 
شمایل متفاوتی دارد که بسته به ویژگی های 
شهرســازی هر محله  متغیر است. نبود دید  
مناسب در شــب، تنگ بودن کوچه ها،  نبود 
روشنایی و بن بســت های زیاد امکان بروز 
رفتارهای خشــونت آمیــز و آزاردهنده را 

تشدید می کند.
  محله هفت چنار از مناطق قدیمی منطقه 
10 محسوب می شود. زنان حاضر در کارگاه 
این محله، نداشــتن امنیت برای حضور در 
پارک ها  و مناطــق تفریحی را بیان کردند و 
علت اصلی را تجمع معتادان و مواد فروشان 
همچنین نگاه های جنســی آنان در پارک 
هفت چنــار دانســتند. این درحالی اســت 
که زنان محله جی نیــز همانند هفت چنار  
بیشتر مورد خشونت و آزارهای کالمی قرار 
گرفته اند. همچنین اهالی هردومحله تاکید 
داشــتند با اینکه تاکنون آزاری از ســمت 
معتادان ندیده اند اما تجمع و نداشتن حال 
طبیعی آنها و احتمال حضور موادفروشــان 
در کوچه ها ســبب رعب و وحشــت در آنها 

می شود.
خشونت های کالمی که در اثر تجمع مردان 
بر ســرکوچه ها، قهوه خانه ها و معابر بیشتر 
نمود پیدا می کند از دیگر معضالت اســت. 
از این رو محله  سلســبیل جنوبی و هاشمی 
از جمله محله هایی هســتند که با داشــتن 

 کوچه های خلوت و تنگ که از شدت تاریکی انتهای آن مشخص نیست، برای بسیاری از زنان دلهره آور است. 
فرقی نمی کند زنان در چه سن و سالی باشــند، خطر آزار و اذیت برای آنها در شب بیشتر خواهد بود. تهدید 
امنیت زنان در بیرون از منزل سبب بروز آسیب های جبران ناپذیر روحی و حتی در شرایط بغرنج تر، جسمی  می شود. 
تبدیل شدن زنان به قشر آسیب پذیر می تواند تبعات اجتماعی زیادی در بر داشته باشد. آزارهای خیابانی مصداق بارز 
خشونت دربرابر زنان هستند. با گسترش و تکثیر این واقعه  دردناک، سالمت روان زنان و به دنبال آن خانواده، به خطر 
خواهد افتاد. بروز آزار و اذیت های خیابانی علیه زنان،  دالیل بسیاری می تواند داشته باشد. از این رو الزم است تا علل 
و عوامل اصلی این نوع آسیب های اجتماعی شناخته شــود و به صورت ریشه ای تحلیل و راه حل های کارآمدی تهیه 
شود. معاونت فرهنگی و اجتماعی شــهرداری تهران، طی طرحی تحت عنوان »ارتقای احساس امنیت حضور زنان و 
خانواده در  شــهر  از طریق شناسایی و بهسازی نقاط نا امن و بی دفاع  شهری« به شناخت زوایای  این معضل اجتماعی 
پرداخته اســت. همچنین قرار اســت نتایج برآمده از این پژوهش تدوین و در دستور کار اجرای  مناطق مختلف قرار 

گیرد.

گزارشی طرح پژوهشی »بررسی مسئله 
آزارهای خیابانی در منطه ۱۰ تهران«

آزار خیابانی تا به کجا
 

منطقه 10 تهران با داشــتن تراکم جمعیتی 
باال و کیفیت پایین زندگی خانوارها ، می تواند 

نمونه ای مناســب برای پژوهش و بررســی 
باشد. طبق آمارهای صورت گرفته بیشترین 
میزان زورگیــری، ســرقت، کارتن خوابی، 
فروش موادمخدر و تکدی گری در سراســر 
این منطقه پراکنده شده است. طبق پژوهشی 
که توســط معاونت امور اجتماعی و فرهنگی 

شهرداری تهران صورت گرفته است، منطقه 
10 بیشترین میزان سرپرست خانوار زن در 
کل 22 منطقه را دارد. همچنین بیشــترین 
احساس عدم امنیت در تردد شبانه مخصوص 
محالت هفت چنار و ســلیمانی بوده اســت. 
منطقه 10 شــهرداری تهران از 3 ناحیه و ده 
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کوچه های تنــگ و کم نور محلی مناســب 
برای تجمع معتادان شــده انــد. همچنین 
زباله جمع کنی معتادان در مناطق فرسوده 
این محله ها ســبب تجمع حیوانات موذی 
نیز شــده اســت. به طوری که یکی از زنان 
معتقد بود، به دلیلی رفت وآمد روزانه ی آنها 
برای خرید در محل، وجود سطل های زباله 
و حیوانات موذی نه تنهــا آزار دهنده  بلکه 
احســاس ناامنی را دوچندان کرده اســت.  
کیف قاپی و مزاحمت های ماشین ها همراه 
با آزارهای کالمی، زنان محلــه مرتضوی و 
رودکی را تحت تاثیر قرار داده است. اشغال 
پیاده رو ها توسط موتورسواران از موانع بزرگ 
حضور زنان در خیابان شــناخته شده است. 
شرکت کنندگان همچنین اشاره کردند که 
نبود نورکافی و فضای مناســب برای تردد 
زنان در شب می تواند عاملی مهم برای بروز 

آزارهای خیابانی باشد.
کوچه های نامنظم و پیچ دار بهترین فضا برای 
مصرف کنندگان مواد مخدر است. با حضور در 
محله  زنجان می توان باقی مانده ابزار مصرف 
موادمخــدر را بر روی زمین مشــاهده کرد. 
خانه های مخروبــه در محله زنجان کوچه ها 
را بیشتر از قبل ناامن کرده است. همچنین 
در محله کارون شــمالی نیز سرقت توسط 
موتورسواران و زورگیری بسیار مشاهده شده 
است. از نظر حاضران در کارگاه حضور افراد 
دارای ســوءمصرف موادمخدر و شیشه در 
کوچه ها عامل اصلی ناامنی و در مواردی نیز 

خفت گیری و زورگیری شناخته شده اند. 
محله ســلیمانی همانطــور که باالتــر بیان 
شد دارای شــاخص امنیت پایین تری است. 
آزارهای جنسی و تعرض به کودکان در پارک 
تهرانی بسیار دیده شــده و این محله را برای 
تردد زنان در ساعات شــب بسیار ناامن کرده 

است. 

آیا خشونت های خیابانی ریشه کن 
می شود؟

باتوجه به تحقیقاتی که بر روی 10 محله در 
پژوهش "بررسی مســائل آزارهای خیابانی" 
صورت گرفته اســت، مصادیق خشونت ها 
و آزارهای خیابانــی در هرمنطقه متفاوت و 
باتوجه به شــرایط و بافت محلــی هر محله 

محله )بریانک، جی، هفــت چنار، کارون 
شــمالی، زنجان، سلســبیل، ســلیمانی، 
هاشمی، مرتضوی و رودکی( تشکیل شده 
اســت. طبق برآوردهای پژوهش مصادیق 
خشــونت و آزارهای خیابانی در هر محله 

متفاوت بوده است.

فضای امن تر، 
زنانی قوی تر

از مجموع موارد گفته شده توســط شرکت کنندگان در 
کارگاه ها و افرادی که به صورت شــخصی با آنها در این 
پژوهش مصاحبه صورت گرفته اســت یکســری عوامل 
اصلی که زمینه ســاز بروز خشــونت و آزارهای خیابانی 
می شود، گفته شده است.  نبود نورکافی یکی از این علل 
محسوب می شود. در سراسر منطقه 10 تمامی کوچه ها 
فاقد نور مناسب در شب هســتند. از این رو شهرداری با 
بررسی تمامی ناحیه ها، چک لیستی از مناطقی که دارای 
کمبود برق هســتند تهیه می کند و با همکاری اداره برق 
مسئله روشنایی محله ها می تواند به صورت اساسی حل 
شود. همچنین به دلیل خلوت بودن معابر و کوچه ها امکان 
کیف قاپی زیاد است و نصب سرعت گیر از سوی شهرداری 

می تواند منجر به کاهش دزدی موتورسوارن شود.
فضاهای متروکه و نیمه  کاره رها شــده محلی مناســب 

برای اســتقرار معتادان و تجمع اراذل و اوباش اســت. از 
همین رو طی بررســی که صورت گرفته است شهرداری 
تهران با مشارکت  و نظر اهالی بومی هر منطقه می تواند 
وضعیت این فضاها را ســامان بخشــد. همچنین تبدیل 
این فضاهای متروکه به فضاهای ســبز عــالوه بر زیبایی 
می تواند محلی برای پاتوق  اهالی محلی شــود.   مناطق 
تفریحی و پارک ها نیز در بســیاری از محله های منطقه 
10 مملو از حضور موادفروشــان و سوءمصرف کنندگان 
مواد مخدر اســت.  از طرفی نیز برخورد جــرم انگارانه با 
معتادان نتیجه بخش نبوده اســت. پس شهرداری تهران 
می تواند با مشارکت اهالی محلی، ظرفیت های فرهنگی 
مانند برگزاری نمایشــگاه های محلی، جلســات انجمن 
معتادان گمنام و ورزش های عمومی رایگان را در پارک ها 
ایجاد کنند. تبدیل فضای امن در پارک ها می تواند سبب 
افزایش حس امنیت در زنان باشد. اقدامات بیان شده که 
باهمکاری شــهرداری تهران و منطقه 10 و اهالی محلی 
صورت می گیرد، تاحدودی فضاهــای عمومی را امن تر و 
حضور زنان قوی تر خواهد شد. اما مواردی که گفته شد 
زمانی می تواند تاثیر عمیقی در از بین بردن خشونت های 
خیابانی علیه زنان بگذارد که آموزش های الزم در جهت 
باال بردن فرهنگ افــراد در مقابل زنان نیز صورت پذیرد. 
احترام به حقوق زنان و رعایت حساسیت های جنسیتی 

توسط مردان می تواند قدم بزرگی در این راستا باشد. 

متغیر بود. مصادیق خشــونت را می توان در 
دو دسته اصلی تقسیم کرد. 

دســته اول خشــونت ها که در بین تمامی 
محله ها مشترک بود خشــونت و آزارهایی 
هستند که ریشه های ساختاری دارند و فراتر 
از بعد محلی و منطقه ای و شهری اند. مانند 
رواج دزدی، سرقت و خفت گیری ریشه در 
مسائل اقتصادی و معیشتی دارد. شاید بشود 
با تصمیمات فردی و گروهی اهالی محلی از 
بروز این مسئله تا حدی کاست اما تغییرات 
اساسی میسر نمی شود و همینطور رفتارهای 

خشونت آمیز نیز ادامه پیدا خواهد کرد.
همچنیــن در همین دســته یکســری از 
خشــونت ها و آزارهایی قراردارد که نتیجه 
مستقیم یا غیر مســتقیم مداخالت توسعه 
شــهری و منطقه ای اســت. این مداخالت 
بــدون توجه به بافــت محلــی و مطالعات 
جامعه شناختی صورت گرفته است. به طور 
مثال تخریب بافت های فرســوده محله ها و 
رهاســازی آنها به صورت نیمه کاره یکی از 
علت های بازتولید خشــونت های خیابانی 
می تواند باشد. دسته دوم مصادیق آزارهای 
خیابانی است که می توان با مدیریت صحیح 
شهری و مشارکت مردم محلی به خصوص 
زنان از میزان  آنها کاست. حضور فعال زنان در 
این اقدامات باعث می شود به صورت درست 
و اصولی مواردی که باعث ایجاد احســاس 
ناامنی می شود را اصالح کرد. تقسیم بندی 
مصادیق خشــونت به این علت بود که تنها 
می توان برای دسته دوم پیشنهادات کاربردی 
و عملی ارائه کرد. چراکــه عوامل بروز آزار و 
اذیت های دســته اول نیازمند راهکارهای 

کالن است.

آگاهی بیشتر،کیفیت زندگی باالتر
بافت فرســوده منطقه 10 تهران می تواند از 
معضالت اساســی بروز مشکالت اینچنینی 
به حســاب آید. پایین بودن ســطح کیفی 
زندگی خانواده ها، بسترهای بروز خشونت ها 
و آزارهای خیابانی را فراهم می کند. از این رو 
معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری 
تهران با انجام بررسی های ذکر شده درصدد 
اســت تا با رفع این معضالت اساســی تاثیر 
مستقیمی در کاهش خشــونت منطقه 10 
داشته باشــد. مواردی که در جهت اصالح 
مصادیق خشونت  در این پژوهش به مدیران 
شــهرداری گفته شــد نوید بخش باالرفتن 
ســطح کیفی زندگی افراد، بهبود وضعیت 
معابر و امکان عمومی و همچنین زیباسازی 
این منطقه خواهد بود. این امر نشــانگر این 
است که مسائل و معضالت پیش روی زنان 
به صورت عام را نمی توان  از مسئله آزارهای 

خیابانی به صورت خاص جدا کرد. 
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تجدید نظر در برنامه ریزی شهری 
به نفع تامین امنیت زنان 

مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران از طرح های مدیریت شهری برای بهبود 
زیست زنان در شهر می گوید:

 شهری برای حضور زنان مناسب است که آنان بتوانند در ساعات مختلف شبانه روز در 
نقاط مختلف آن با امنیت خاطر و آسایش تردد کنند و جنسیت زنان مانع از حضور در 
برخی نقاط شهر نباشد و محدودیتی برایشــان ایجاد نکند؛ امری که اگرچه مدیریت شهری 
ســعی در برآورده کردن آن در پایتخت و برخی شهرهای کشور به صورت محدود داشته اما به 
نظر می رسد، هنوز شهرهای کشور با شهر آرمانی و امن برای زنان، کودکان و حتی باقی اقشار 
جامعه فاصله دارند. فاصله ای که از دید یک طراح شهری تنها با حرکت به سمت شهری انسان 
محور طی می شود. این که آیا می توان از طریق مداخالت شهرســازانه و معمارانه برای بهبود 
فضاهای شهری متناسب با حضور زنان اقدامی انجام داد یا نه سوالی است که در میان مدیران 
شهری دائمًا مطرح می شود و اگر به سمت شهرهای انسان محور حرکت کنیم مسلمًا تمام اقشار 
جامعه در آن احساس آسایش و امنیت می کنند بنابراین شهر باید متناسب با تمام اقشار جامعه 

طراحی شود. 
منظور از شــهری مناسب سازی شده برای تمام اقشار جامعه، شــهری است که در آن به تمام 
نیازهای اقشار مختلف توجه شود زیرا باید در نظر داشت که زنان ومردان و کودکان و... نیازهای 

متفاوتی دارند که به توانایی های جسمی و روحی و فیزیکی و ادراکی آنان مرتبط است.

محمدرضــا جــوادی یگانــه، معــاون امور 
اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با اشاره 
به »امنیــت زنان و آزار جنســی خیابانی در 
فضاهای عمومی« می گوید: تضمین حق زنان 
برای برخورداری از فضاهای عمومی عاری از 
خشونت، هدف اصلی شهرداری تهران است. 
بررسی ها نشان می دهد که در برخی از محالت 
تهران به ویژه در جوامــع کم درآمد، ترس از 
وقوع جرم علیه زنان، نسبتاً زیاد است. برای 
حل این مسئله، شــهرداری تهران برنامه ای 
را برای شناســایی نقاط مهم ناامن بر اساس 
دانش محلی ساکنان آغاز کرده است. هدف 
از این برنامه شناسایی ویژگی هایی است که 
باعث عدم امنیت زنان و احســاس ناامنی در 
محالت و اماکن عمومی شــهری می شود. با 
شروع در منطقه 10، یک سلسله کارگاه های 
مشــارکتی با افراد محلی عمدتــاً زنان برای 
مشخص کردن انواع مختلف بی نظمی، تجربه 
جرم، حــوادث آزار جنســی در خیابان های 
برگزار شده اســت که با این روش، هر یک از 
شــرکت کنندگان نگرانی های خود از قربانی 
شــدن را با دیگران به اشــتراک گذاشته و با 
همکاری سایر مشارکت کنندگان مکان های 
ناامن در محله را با نوع آزار و اذیت رایج در آن 

منطقه بر روی نقشه مشخص می کنند.
به گفته جــوادی یگانه در طــول برگزاری 
کارگاه ها، تسهیلگران به زنان در طبقه بندی 
موضوعات شناســایی شــده و راه حل های 
پیشنهادی کمک کرده و نقشه نهایی ناامنی 
در محله تکمیل شــد. به غیر از ویژگی های 

کالبدی فضایی که باعث عدم امنیت می شود، 
به مشــکالت اجتماعی نیز پرداخته شد. بر 
اساس یافته ها، برنامه عمل مفصلی با فهرستی 
از مداخــالت احتمالی در هــر محله در یک 
کمیته ویژه تهیه شــده است. بر اساس نتایج 
مداخله کالبدی و اجتماعی در محله، برنامه 
این است که تا دو ســال آینده این پروژه در 

کلیه مناطق تهران گسترش یابد.

 
طرح های عملیاتی برای امنیت 

زهرا بهروز آذر، مدیرکل امور بانوان شهرداری 
تهران هم با بیــان اینکه مزاحمــت و یا آزار 
خیابانی یکی از اشکال خشــونت علیه زنان 
اســت که زنان را در ســنین مختلــف و در 
موقعیت های متفــاوت در همه نقــاط دنیا 
تهدیــد می کند، گفــت: در برخــی جوامع 
قوانین ســخت گیرانه ای بــرای مقابله با آن 
وجود دارد و در کشورهای دیگری هم قوانین 
حمایتی ای وضع شده است تا زنان را در مقابل 
آســیب های آن محافظت کند. امــا یکی از 
مهم ترین سیاست ها و تدابیر در جهت تقویت 
حضور امن و با حرمت زنان در جامعه، رعایت 
مالحظات انســانی و اجتماعــی در اصالح و 

توسعه فضاهای شهری است.
از 8 میلیون جمعیت شــهر تهــران 3 و نیم 
میلیون نفر زیر 30 ســال هســتند که یک 
میلیون و ۷00 هزار نفر از آنها را بانوان شــهر 
تهران تشکیل می دهند برای چنین جمعیتی 
باید بــرای زیســت اجتماعــی برنامه ریزی 

مناسبی صورت گیرد. از نظر بهروز آذر فضاهای 
شــهری عرصه ای اســت برای حضور فعال و 
همگانی تمامی اقشار جامعه، از جمله بانوان که 
نیمی از جامعه را تشکیل می دهند و آنچنان 
که باید و شاید، جایگاهی در برنامه ریزی های 
اجتماعــی و فرهنگی و اســتفاده از امکانات 
شهری نیافته اند: »زنان همانند مردان حقوقی 
دارند و وقتی که به دیدگاه آنان توجه شــود، 
امنیت شبانه روزی کامال تضمین می شود؛ زیرا 
در زمان خشونت و پرخاشگری آنها نخستین 
هدف هستند.  به همین دلیل در برنامه ریزی 
شهری باید تجدید نظر شــود. یک شهر امن 
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چرا؟ گفت: »نکته قابل توجه اینکه زنان از آزار 
کالمی و متلک، نگاه نامناسب و خیره، خلوتی 
معابر، فرو رفتگی های شهری و حتی شمشاد و 
برخی از مدل های فضای سبز احساس ناامنی 
می کنند که در همین راستا از دو منظر اصالح 
کالبد شهر و اقدامات فرهنگی حل این مسئله 
را در دســتور کار قرار دادیــم.  اصالح معابر 
دندانه ای یا اصالح فضای سبز اقدامی عاجل 
و در اختیار شهرداری است؛ اما آزارهایی مثل 
متلک گویی و.. نیازمند کار فرهنگی است که 
در مورد نحوه اجرای آن باید به پروتکل و ساز 

و کار موثری برسیم«.

امکان تحرک را برای همه، به ویژه برای زنان 
فراهم می کند و احســاس امنیت در انسجام 

اجتماعی بسیار تاثیر دارد«. 
بهروز آذر با بیــان اینکه نیاز به امنیت همواره 
از بنیادی تریــن نیازهای انســان در جامعه 
بشری به شــمار می رود، تاکید می کند: »در 
دو دهه اخیر گفتمان قدرت مندی در زمینه 
فضای عمومی شــهری و نقش امنیت شهری 
به ویژه برای گروه های آســیب پذیر هم چون 
زنان و کودکان گسترش یافته و مناسب سازی 
فضاهای شهری برای حضور زنان و خانواده به 
عنوان یکی از مهم تریــن محورهای مدیریت 

شــهری مورد توجه قرار گرفته است. فضای 
عمومی شهری به عنوان فضای متقابل با عرصه 
خصوصی نقش مهمی در شکل گیری زندگی 

روزمره مردم دارد.«
مدیرکل امور بانوان شــهرداری تهران اضافه 
کــرد: در این فضــا عوامل متعــددی مانند 
دسترســی برابر و همگانی به عرصه عمومی 
و عدم تمایــز و جدایی و توجه بــه نیازهای 
گروه های مختلف اجتماعی همچون معلوالن، 
کــودکان و زنان اهمیت ویژه ای دارد. شــهر 
تهران ، شهری است که بســیاری از نقاط آن 
برای زنان ، از هرگروه سنی و موقعیت اجتماعی 
که باشــند، قابل استفاده نیســت چه از نظر 
کارکردهای غالب و چه از نظر ایمنی و امنیت 
فضاهای شهری و این موضوع در اوقات شب 
و تعطیالت که تردد کمتر اســت دوچندان 

می شود.
از نظر بهروز آذر مداخله عملیاتی برای ملموس 
کردن مباحث عینــی در زمینه های فضاهای 
امن شــهری و طراحی شــهری در این طرح 
از اهمیت زیادی برخوردار اســت: »این طرح 
قصد دارد تا با بررســی و تحلیل قابلیت ها و 
مشکالت حضور زنان و خانواده ها در شهر از 
طریق آگاهی بخشی آنها نسبت به این مسئله و 
استفاده از ظرفیت مشارکت زنان در شناسایی 
فضاهای بی دفاع شــهری به ارایه راهکارهای 
طراحی شهری و اجتماعی برای افزایش حضور 
و نیز کیفیت زندگی زنان در عرصه های شهری 
بپردازد که این امر منجر به ایجاد سرزندگی، 
عدالت و امنیت شــهری و در نتیجه افزایش 
کیفیت زندگی زنان و خانواده در عرصه های 

عمومی شهر می شود«.
این فعال حوزه زنان با بیان اینکه مناسب سازی 
فضاهای شــهری برای گروه های آسیب پذیر 
مانند زنــان و کودکان، دســتیابی به الگوی 
مشــخص در ارتقای امنیت زنان در فضاهای 
شهری و حضور فعال تر آنان در سطح شهر و 
ارتقای سطح رضایت ازجمله اهداف ما برای 
شــهری امن تر برای زنان اســت، اظهار کرد: 
طبق برنامه سوم توسعه به شهرداری تکلیف 
شده که طرح ارتقای امنیت بانوان را در مناطق 
تهران اجرا کند. همچنین برای اولین بار سعی 
کردیم با استفاده از ظرفیت زنان در خانه های 
تسنیم در سرای محالت، معابر و محیط های 

ناامن برای زنان را شناسایی کنیم.
به گفته بهروز آذر این طرح به صورت آزمایشی 
در منطقه 10 اجرایی شده است: »در ابتدا با 
روش بحث متمرکز یا گــروه کانونی با حضور 
جمعی از زنان در محالت مختلف منطقه 10 
نقاط، معابر و موقعیت هایی که در محله برای 
آنها احساس ناامنی ایجاد می کند مشخص و 

شناسایی شد«.
مدیرکل امور بانوان شــهرداری تهران با بیان 
اینکه از زنان سوال پرسیده شده که در مسیر 
مبداء و مقصد کجا احســاس ناامنی کرده و 

نکته قابل توجه 
اینکه زنان از 
آزار کالمی و 
متلک، نگاه 

نامناسب و خیره، 
خلوتی معابر، 

فرو رفتگی های 
شهری و حتی 

شمشاد و برخی از 
مدل های فضای 
سبز احساس 

ناامنی می کنند 
که در همین 

راستا از دو منظر 
اصالح کالبد 

شهر و اقدامات 
فرهنگی حل 

این مسئله را در 
دستور کار قرار 

دادیم

نقش آگاهی مردان در افزایش 
امنیت زنان

 مدیرکل بانوان شهرداری 
تهران بر این نظر است که 
» بخشی از این ناامنی ها با 
نصب و افزایش روشنایی، کوتاه کردن 
شمشــادها و… برطــرف می شــود و 
هم اکنون نیز در حال اجراست. بخش 
دیگر نیــز نیازمنــد اقداماتی همچون 
ایجــاد فضاهــای مکــث و تعامل یا 
دایرکردن محل بازی کودکان است تا 
زنان برای عبور از این معابر، احســاس 
امنیت بیشتری داشته باشند.« به گفته 
بهروز آذر، برخی اقدامات دیگر هم باید 
در حوزه فرهنگی اجرایی شود؛ چرا که 
در بســیاری از اوقات، مردان و پسرانی 
که با کالم خود موجب آزار روحی زنان 
می شوند، آموزش ندیده و از تأثیرات آن 
رفتار بی اطالعند و این کار را صرف یک 
تفریح و وقت گذرانی انجام می دهند.: 
»بررسی های ما نشان داد در برخی از 
این نقاط ارتبــاط این افــراد با مراکز 
سرگرمی و تفریحی در محله قطع است 
یا اصال چنین مراکزی وجود ندارد«. او 
بــا تاکیــد بــر اینکــه براســاس 
برنامه ریزی های صــورت گرفته قرار 
است تا پایان سال معابر و نقاط ناامن در 
مناطق 22گانه تهــران و با کمک زنان 
ساکن در همان مناطق شناسایی شده و 
ســپس اقدامــات اجرایــی در حوزه 
کالبدی برای رفع مشــکالت و تامین 
امنیت زنان اجرایی شود، گفت: تا پایان 
شــهریور ماه اجرای آزمایشی طرح در 
منطقه 10 جمع بندی شــد و در تاریخ 
2۶ آبان ماه دســتورالعمل اجرایی این 
طرح برای مناطق 22 گانه ارسال شد تا 
در فاز اول نســبت به شناسایی معابر و 
نقاط ناامن با همراهی و مشارکت زنان 

در منطقه اقدام کنند.
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تقاطع خیابان دکتر شریعتی، 
نرسیده به میدان قدس

بزرگراه سردار سلیمانی، بعد از 
چهار راه تیر انداز

تقاطع خیابان ولیعصر و خیابان 
انقالب

میدان بهارستان، نزدیک ساختمان 
مجلس شورای اسالمی تهران

باغ آذری

میدان ولیعصر

بزرگراه بعثت، روبروی کارخانه روغن 
نباتی قو، پایانه مسافربری خزانه

مترو تجریش مترو تهرانپارس

مترو تئاتر شهر

مترو ترمینال جنوبمترو بهارستان

حضرت ویل عصر مترو

پایانه جنوب

بزرگراه کردستان، تقاطع بزرگراه جالل 
آل احمد، جنب میوه و تره بار قزل قلعه

شهروند آل احمد

بزرگراه همت شرق، بزرگراه زین الدین 
شرق، خیابان بهار، خیابان بلوار الله، خیابان 
معراج نرسیده به بلوار الله

شهروند حکیمیه

میدان رسالت، خیابان دالوران شمالی، 
جنب میوه و تره بار آزادگان

شهروند آزادگان

خیابان دماوند، سه راه تهرانپارس، 
پایانه مسافربری تهرانپارس

پایانه شرق

میدان آرژانتین، پارک 
سوار بیهقی، پایانه 
مسافربری بیهقی

پایانه بیهیق

میدان رسالت، خیابان دالوران شمالی، 
جنب فروشگاه شهروند

میدان میوه و تره بار آزادگان

میدان امام خمینی و خیابان 
خیام

مترو امام خمینی )ره(

بزرگراه یاسینی، بزرگراه شهید 
دوران، روبروی مجموعه ورزش انقالب

میدان میوه و تره بار پیروزی

ولنجک، بلوار دانشجو، 
خیابان گلستان دوم، مرکز 
خرید ولنجک

بازار ولنجک

اتاق های مادر و کــــودک شهرداری تهران
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جوادیه، زمزم، شهرک شریعتی، 
عبدل آباد ضلع شرقی مقبره امام خمینی )ره(

بزرگراه محمد علی جناح، فلکه 
دوم صادقیه، خیابان سازمان آب

مترو عبدل آباد مترو حرم مطهر امام خمینی

مترو صادقیه

خانی آباد، خیایان میثاق ، خیابان 
سینا، جنب شهرداری منطقه 19

شهروند خانی آباد
شهر ری، میدان معلم، خیابان کریمی 
شیرازی، جنب میوه و تره بار

میدان آزادی، بزرگراه آیت ا... 
سعیدی، نبش خیابان هاشمی

نرسیده به فلکه اول صادقیه، خیابان 
24 متری خسرو

شهروند شهر ری

میدان میوه و تره بار آزادی

میدان میوه و تره بار صادقیه
ضلع شمال غربی میدان آزادی، ابتدای 
بزرگراه مخصوص کرج

پایانه غرب

پونک، تقاطع خیابان میرزا بابایی و 
خیابان سردار جنگل

میوه و تره بار سردار جنگل

خیابان امام خمینی، خیابان کارون 
شمالی، بین خیابان دامپزشکی و طوس 

میدان میوه و تره بار کارون

#تهران_شهری_برای_همهاتاق های مادر و کــــودک شهرداری تهران

#هفته_جهانی_شیر _مادر
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دستفروشی در مترو از همان سال های اولیه 
بهره برداری از آن شکل گرفت. در سال های 
ابتدایی بیشتر زنان دستفروش میانسال بودند 
و ماسک می زدند تا چهره شان شناخته نشود. 
آن ها با شــرم اجناس شــان را می فروختند. 
گاهی هم یکی دو پیرمــرد درخط دو مترو 
حضور داشتند.  از همان ســال های آغازین 
بیشتر دستفروشــان زن بودند و در سالهای 
اخیر و بــا افزایش تحریم هــا و تورم مردان 
جوان نیز راهی عمدتا واگن های زنانه شده اند 
تا لقمــه ای نان حالل سرسفره شــان ببرند. 
فروشندگان کم کم ماسک از چهره برگرفتند 
و شغل شان را به رسمیت شناختند، شغلی که 
تقریبا از سوی بسیاری از زنان مسافر به دلیل 

خرید راحت تر مورد استقبال قرار گرفت.
اگر سال های اولیه بیشتر دستفروشان زنان 
عمدتا کم ســواد بودند و از قشرفرودســت، 
هرچه که گذشت فروشنده ها جوان تر شدند. 
وقتی بــا آنها به گفت وگو می نشســتی، پی 

می بردی دانشــجو هســتند و برای تامین 
مخارج تحصیلی پا در این راه گذاشــته اند. 
ناتوانــی دولتهای مختلف دراشــتغال زایی، 
زنان و مردان را بــا هزار بیم و امید  بســیار 
راهی واگن هــای مترو کرده اســت. گاهی 
اوقات واگن های مترو مملو از جمعیت است 
و فروشندگان به سختی از بین مسافران تردد 
می کنند. گاهی صدای مســافرها درمی آید، 
اما همیشه هم هستند افرادی که در جواب 
این اعتراض هــا به همدلی با فروشــندگان 
برمی خیزند. حضورفروشــندگان از روزهای 
ابتدایــی تاکنــون بــا مخالفت مســئوالن 
شــرکت بهره برداری مترو همراه بوده است. 
مخالفتی که در مواقع بســیاری به رویارویی 
پلیس و کارمنــدان ایســتگاه های مختلف 
با فروشــندگان منتهی شــده است. تنش 
بین فروشندگان و مســئوالن مترو ضرورت 
برگزاری جلسات مشترک بین این دو طرف 
دعوا را پیش کشیده است تا طرفین سخنان 

همدیگر را بشنوند.
شهریورماه ســال 98 برای اولین بار جلسه 
مشترک بین معاون امور اجتماعی و فرهنگی 
شهردار تهران، مدیرعامل شرکت بهره برداری 
مترو تهران و دستفروشــان در ایستگاه امام 
خمینی)ره( برگزار شد . حضور تعداد زیادی 
از دستفروشان در این جلسه از اقبال به چنین 
جلساتی است. آنها آمده بودند تا آنچه سال ها 
برایشان بغض و رنج درپی داشته را بی لکنت 
بیان کنند، شاید راهکاری مشترک پیدا شود 

که خیر هردو طرف در آن باشد.
در ابتدای جلســه جوادی یگانه معاون امور 
اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران خطاب 
به دستفروشان گفت: طبق نظرسنجی های 
ما، حداقل 50 درصد مسافران از این حضور 
دستفروشان در واگن ها ناراضی هستند. نگاه 
جدید مدیریت شهری این است که حرف های 
دستفروشان را نیز بشنویم. این درحالی است 
که قانون نیز این حق را داده که فروشندگان 
کم سرمایه، محلی برای فعالیت داشته باشند. 
بنابراین باید چنین اقدامی صورت گیرد. اما 
اگر قرار باشد دستفروشی انجام شود باید به 
یک راه حل برسیم، درحالی که اولین وظیفه 
مترو، میسر کردن امکان رفت وآمد برای مردم 
است. این مســئله با برگزاری یک جلسه به 

نتیجه نمی رسد و باید ادامه پیدا کند.
بعد از جــوادی یگانه نوبت به دستفروشــان 
رسید که گالیه های خود را به گوش مسئوالن 
شهری برســانند. دستفروشان چه مرد و چه 
زن، چه نوجوان و کــودکان در مرحله اول از 
برخوردهای غیرمحترمانــه ، ضبط اموال و 
عودت ندادن آن، برخوردهای ســلیقه ای و 
اعمال محدودیت برای دستفروشان شکایت 
داشــتند. برخی گفتند گاهی اوقات اجناس 
پس داده می شــوند اما آنچنان دیر که وقتی 
خوراکی هستند، فاسد شده اند.  دستفروشان 
گفتند: »طبعا به دلیل حمل بار از یک واگن 
به واگن دیگر و از یــک قطار به قطاری دیگر، 
خســته می شــوند و نیاز به اســتراحت در 
صندلی های ایستگاه ها را دارند که با ممانعت 

ماموران مترو روبه رو می شوند«.
بــا توجه بــه مشــکالت اقتصــادی و نبود 
فرصت های شغلی بسیاری از تحصیل کردگان 
به دستفروشی در مترو ســوق داده شده اند. 
به گونه ای که در این جلســه دستفروشــی 
که تحصیل کــرده، عنوان کرد بســیاری از 
فروشــندگان دارای مدارک تحصیلی عالی 
کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا هستند. 
فروشــندگان مترو دستفروشــی را آخرین 
راه حل برای کســب روزی حالل در روزهای 
سخت اقتصادی بعد از تحریم می دانند. بیشتر 
این افراد تنها نان آوران خانواده خود هستند 
که اگر فرصت دستفروشــی از آن ها گرفته 
شود، حیات خانواده آنان به خطر می افتد. زنی 

گامی بلند برای شنیدن صدای 
دستفروشان مترو 

مدیران شهرداری و دستفروشان مترو با یکدیگر گفت وگو کردند 
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دستفروشی 
در مترو اکنون 
به یک جریان 
قدرتمند از 

اقتصاد شهری 
تبدیل شده است 
و حذف آن بدون 
توجه به ساختار 
اقتصادی سیاسی 

غیرممکن به 
نظر می رسد. 

مدیریت 
شهری می تواند 

با مدل هایی 
مشارکتی به 

وضعیت موجود 
سامان دهد. 

میانسال در این جلسه گفت: شش ماه است که 
فرزندانش رنگ گوشت را ندیده اند و با همین 
اندک دستمزد حاصل از دستفروشی تنها قادر 
به تامین یک وعده غذای فرزندان خود در روز 
اســت. دستفروشــان برخورد ماموران مترو 
را غیرمنصفانــه و غیرمنطقی اعالم کرده اند. 
آنان عنــوان کردند در صــورت منع فروش 
در مترو ، مجبور می شــوند تن بــه کارهای 
غیرشرافتمندانه ای دهند که نه تنها به خود 

آنها که به جامعه نیز ضرر خواهد رساند. 
در این جلسه مرد فروشنده میانسالی گفت: 
»دستفروشــی خاص کشــور ما نیست و در 
هر جای جهان وجود دارد. ما از دولت انتظار 
داشــتیم فکری برای معیشــتمان کند تا از 
این وضعیت رها شــویم. امیدوارم بعد از این 
جلسه تدبیری کنند و این جلسه برای گوش 
دادن باشــد نه صرفا شــنیدن؛ یعنی بعد از 
شــنیدن، وضعیت ما را بفهمند. او هم مانند 
بســیاری از هم قطاران مــردش تأکید کرد: 
»دستفروشــی آخرین راه برای امرار معاش 
است. شما با جمع آوری ما معضل را به بحران 
تبدیل می  کنید، زمانی کــه آخرین راه برای 
امرار معاش از ما گرفته شود، مطمئن باشید 
بر میزان فقر، دزدی و فحشا اضافه می  شود. 
خواهش می  کنم شما مسئوالن من را از ما جدا 
نکنید که امنیت کمتر و کمتر نشود. ما برای 

زنده بودن اینجاییم نه زندگی.«
جوان دستفروشــی که تحصیل کرده  حقوق 
است در این جلســه بیان کرد: »دستفروشی 
ناشی از شرایط اقتصادی کشور است. چرا در 
همین تنگنا، امنیت شغلی را از دستفروشان 
می  گیریم؟ اگــر می  خواهید کمــک کنید، 
ایستگاه  هایی که دستفروشان می  توانند در آن 
کار کنند را به سه ایستگاه محدود نکنید و بعد 
بگویید مردم از تجمع دستفروشان نارضایتی 
دارند. شــما موضوع را آسیب شناسی کنید. 
اغلب زنانی که در مترو دستفروشی می  کنند 
سرپرست خانوارند، مسئولیت دولت در برابر 
آنها چیست؟ لطفاً آسیب  ها را بزرگ تر نکنید.«

فروشــندگان در انتهای این جلسه خواستار 
یافتن راهی شــده اند که بتواند بــه کار خود 
ادامه دهند. دستفروشــی در متــرو اکنون 
به یک جریــان قدرتمند از اقتصاد شــهری 
تبدیل شده اســت و حذف آن بدون توجه به 
ســاختار اقتصادی سیاسی غیرممکن به نظر 
می رسد. مدیریت شهری می تواند با مدل هایی 
مشــارکتی به وضعیت موجود سامان دهد. 
مدیریت شهری پا در راه پرمخاطره ای گذاشته 
است. گفت وگو دشوار اما چاره ساز است حاال 
وقت آن اســت که مدیران شــهری طرحی 
واقع بینانه بــرای ســامان دادن به وضعیت 
دستفروشــی در مترو بدهند. سامان دهی که 
لزوما معنایش تعطیلی کسب و کار فرودستان 

نباشد. 

بر بساطی که بساطی نیست
شــهروندان تهرانی هم می خواهند که دستفروشــان از شــهر تهران جمع شوند و هم 
می خواهند که با دستفروشان برخورد نشود. این نتیجه یکی از نظرسنجی ها درباره میزان 
رضایت شهروندان تهرانی از معابر است که سال گذشته بارها از زبان محمدرضا جوادی 
یگانه، معاون اجتماعی شهردار تهران شنیده شد. نظرسنجی که خبر از یک تناقض شاید 
هم شکاف میان شهروندانی می دهد که هم از دستفروشان خرید می کنند و هم به نوعی 

آن ها را آلودگی بصری می پندارند. اما برای رفع این دو تناقض چه باید کرد؟
متولی جمع آوری ها شهرداران منطقه و شرکت شهربان شهرداری و شرکت ساماندهی 
صنایع و مشاغل است. شورای تامین دستور می دهد و این نهادهای ذی ربط باید اجرا کنند. 
حجت نظری، سخنگوی کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران سال گذشته 
در گفت وگو با یکی از سایت های خبری اعالم کرده که بود شورای شهر مصوبه ای دارد که 
در آن از ساماندهی دستفروشان به عنوان اسم رمزی برای جمع اوری آن ها یاد شده؟ او 
عنوان کرده بود که برای دستفروشان می توان ساعت و یک مکان مشخص تعیین کرد و 
به این ترتیب فضا را مانند بسیاری از کشورهای دنیا که در آن ها دستفروشی جرم نیست 
برای موافقان و مخالفان مهیا کرد. مصوبه با اینکه یکسال پیش تصویب شده اما همچنان 
اجرایی نشده است. نظری خرداد گذشته درباره این عدم اجرا به مدیریت ساماندهی صنایع 

و مشاغل تذکری داده بود و خواسته بود تا مساله هرچه سریعتر پیگیری شود.

 
دستفروشی در سال کرونا

اسفندماه که سروکله کرونا در کشور پیدا شــد، بساط دستفروشانی که به مناسبت نوروز 
در پیاده راه های شهر تهران جمع می شدند و از شیر مرغ تا جان آدمیزاد می فروختند، به 
هم ریخت. بیم آن می رفت که حیات شان به خطر بیفتد. چاره چه بود؟ شهرداری تهران با 
کمک بنیاد مستضعفان اعالم کرد که حاضر است به این دستفروشان کارت های خرید یک 
میلیون تومانی دهد تا دست کم در آستانه عید نوروز مشکالت و مصایب این گروه کم شود. 
مشکل عمده اما نبود سامانه ای بود که بتواند تعداد دستفروشان را اعالم کند. زهرا نژادبهرام 
از اعضای هیات رئیسه شورای شهر تهران اعالم کرده بود که فقدان این آمار احساس می شود 
اما شهرداری درصدد است تا بتواند سامانه های قبلی را فعال کند تا دستفروشان بتوانند در 
آن ها ثبت نام کنند و به این ترتیب فرآیند کمک رسانی با سرعت بیشتری صورت گیرد. یکی 
از اهداف تولد »سامان بازار« همین بود. سامانه ای که قرار است دستفروشان در آن ثبت نام 
کنند و فارغ از بحث شناسایی به آن ها فضایی نزدیک به محل زندگیشان که می توانند در 
ان دستفروشی کنند را معرفی کند. سامانه ای که مفاخریان، مدیرعامل شرکت ساماندهی 
صنایع و مشــاغل به خبرگزاری میزان گفته بود که به زودی این سامانه در دسترس همه 
دستفروشان قرار می گیرد اما برای ثبت نام در آن چند شرط الزم است نخست اینکه همه 
افراد متقاضی باید دارای کارت ملی باشــند. دوم اینکه افراد باید ساکن تهران باشند و سو 
سابقه کیفری هم نداشته باشند. مسووالن می گویند که در این شرایط تنها افرادی که واقعا 
به شغل دستفروشی نیازمندند، بساط خودشان را پهن می کنند. سامان بازار البته از مصوبه 

ساماندهی صنایع و مشاغل جداست و قرابتی با یکدیگر ندارند.
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مروری بر اقدامات مدیریت شهری برای جلوگیری از کار کودکان

منع کار پر خطر کودکان در اولویت شهرداری است
  »پیمانکاران نباید در فرآیند جمع آوری پسماند از 
کودکان استفاده کنند« این جمله دیگر یک شعار 
نیست. دیگر فقط مختص روز جهانی منع کار کودک یا روز 
جهانی کودک هم نیست. قرار نیســت روی بیلبوردها با 
رنگ و لعاب نوشته شود و پشــت بند آن هم این جمالت 
بیاید که می دانید سرنوشت 4 هزار کودک کار چه می شود؟ 
این جمله از 25 خرداد امسال یک دستور است. دستوری 
که به تمــام واحدهای زیرمجموعه شــهرداری تهران و 
شــهرداران مناطق ابالغ شده اســت. به این ترتیب امید 
می رود کسی از زیر بار اجرای آن شــانه خالی نکند. این 
دستور مستقیم شهردار تهران است که می گوید کودکان 
نباید زباله گردی کنند. بخشــنامه می گوید، مدیران باید 
پیمانــکاران خاطی را توبیخ کننــد. می گوید که قرارداد 
پیمانکاران با کودکان باید فسخ شود.  یکی از نهادهایی که 
همواره بابــت کار کودکان در ســطح شــهر جوابگوی 
خبرنگاران بوده است، شهرداری تهران است. هرچند که 
سازمان بهزیستی مطابق قانون متولی اصلی کودکان کار و 
خیابان است اما چون کودکان در سطح شهر تردد می کنند 
و بخشــی مهم از زیســتن در شهر را شــکل می دهند 

شــهرداری نمی تواند برای خودش مسئولیتی قائل نشود. 
همکاری با بهزیســتی حداقلی ترین کاری است که باید از 
سوی شــهرداری در این حوزه اتفاق بیفتد. این همکاری 
می توانســت در حد دادن فضا به این نهاد برای نگهداری 
کودکان یا کمک به فرآیند شناســایی آن ها باشــد. سال 
گذشــته در فرآیند جمع آوری کودکان کار، بهزیستی از 
شــهرداری تهران گالیه کرده بود کــه آنچنان که باید به 
بهزیســتی کمک نکرده و آن را دســت تنها رها کرده. 
شــهرداری تهران در عوض تالش کرده طرح های حمایتی 
خودش را اجرا کند. مهم ترین آن صدور بخشــنامه منع 

زباله گردی برای کودکان است. به هرحال باید پذیرفت 
که زباله گردی یکی از اقســام کارهای پر خطر 

کودکان است که ارتباط مستقیمی هم 
با شهرداری دارد.

 
جزییاتی از بخشنامه جدید

»فعالیت این کــودکان در گاراژ های خارج 
از شهر تهران اســت به همین دلیل روی 
نحوه فعالیتشــان نمی توان نظارت دقیق 
انجام داد اما می توان روی پیمانکار نظارت 
داشت.« این ها جمالت محمدرضا جوادی 
یگانه، معــاون امور اجتماعــی و فرهنگی 
شهردار تهران اســت. او به ایســنا درباره 
تحقیقاتی که منجر به صدور این بخشنامه 
شده، گفته است: »حدود یک سال است که 
جلسات متعددی با سمن ها برگزار کردیم 
و به بررسی مساله کودکان کار پرداختیم، 
بررسی ها نشــان می دهد که معموال این 
کودکان در جمع هــای کوچک خانوادگی 
کار  می کنند و معموال از کشور افغانستان 
و از شهر هرات آمده اند که بر اساس روابط 
خانوادگی در گاراژهــا و گودهای خارج از 
تهران دور یکدیگر جمع شــده و مشغول 
زباله گردی اند و همچنین بررسی ها نشان 
می دهد که این افراد معموال ظهرها ســوار 
خودرو شــده و به تهران می آیند و هر پنج 
الی شش خیابان در اختیار یک گروه است 
که موظف هســتند مخازن این خیابان ها 
را گشته و پسماند خشــک آن را بردارند و 
معموال تا ســاعت 12 تا 2 بامداد نیز فعال 
هســتند و بعد از آن به همراه زباله هایشان 
توسط خودروهای پوشیده شده به گاراژها 
برگردانده می شوند و صبح ها نیز به تفکیک 

زباله مشغول هستند.«

روش های جمع آوری کــودکان اما معموال 
با برخورد همراه بوده، ســال گذشته وقتی 
بهزیســتی کودکان کار را جمع آوری کرد، 
بســیاری از این کودکان ادعــا کردند که با 
برخورد فیزیکی ماموران مواجه شدند این بار 
اما شــهرداری می گوید که برخوردی در کار 
نیســت: »ما در این طرح قرار نیست دستی 
به کودکان زباله گــرد بزنیم، هر منطقه یک 
پیمانکار دارد و بررســی ها نشــان داده که 
معموال پیمانکار هر پنج الی شش خیابان را 
به یک گروهی واگذار مــی کند و معموال دو 
میلیون و 800 هزار تومان از این زباله گردها 
می گیرد و به آنها کارتی می دهد و ما در نظر 
داریم این سیستم بین کودک کار و پیمانکار 

را اصالح کنیم.«
بــه گفته جــوادی یگانــه 4 هــزار کودک 
زباله گرد اما بعــد از محرومیــت از کار رها 
نمی شــوند، این بحث دقیقا بعد از انتقادات 

فعاالن حوزه کودک به طرح های این چنینی 
مطرح می شود، »سرنوشــت کودکان بعد از 
ممنوع شــدن کار چه می شــود؟« جوادی 
یگانه می گویــد: »معاونت امــور اجتماعی و 
فرهنگی، خدماتی به کودکان منع شده از کار 
ارائه می دهد، همچنین با وزارت رفاه رایزنی 
کردیم که به کــودکان کاری کــه در مراکز 
پرتو آموزش می بینند، ما با همکاری سمن ها 
نســبت به حرفه آموزی و توانمندسازی آنها 

اقدام می کنیم.«
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چهارراه کودکی 
و حساس کردن 
شهروندان به 
کودکان کار 

یکی دیگر از اقدامات شــهرداری تهران 
برای مبارزه با کار کودکی، ایجاد پویشی 
تحت عنوان چهارراه کودکی بود. پویشی 
که مالک حسینی، مدیر عامل سازمان رفاه 
و خدمات اجتماعی، در گفت وگو با تسنیم 
درباره  آن گفته بود: »ما در شهرداری با 
کار کودک مخالفیم و تالش مان در این 
پویش ارتباط دو سویه با شهروندان است. 
در مرحله اول می خواهیم آگاهی بخشی 
کنیم و مردم را نســبت به این کودکان 
حســاس کنیم و در مرحلــه دوم انواع 
کمک ها را به سمت موسسات حمایت 
از کودکان کار هدایت کنیم.« او همچنین 
در واکنش به سیاســت های قبلی جمع 
اوری کودکان کار گفته بود: »در گذشته 
هنگام جمع آوری کودکان کار، نســبت 
به جمع اوری آن ها اقدام می شد، آن ها 
را به مراکزی می بردنــد و از آن ها تعهد 
می گرفتند که دیگر به سمت کار کردن 
نروند. اما بحث ما این اســت که کودک 
خودش قربانی اســت و نباید قربانی را 
مجازات کرد.« به گفته او مدیریت شهری 
به دنبال پاک کردن صورت مساله نیست 
و تالش می کند تا برای مثال در راستای 
کم کردن زباله گردی در ســطح شهر با 
همکاری سازمان پسماند، تا سال آینده 
50 درصد از مخازن جمع آوری زباله تغییر 
کنند و مخازن موجود حذف شوند. مالک 
حسینی همچنین درباره سایر کودکان 
کار و خیابانی که قرار اســت هدف این 
کمپین باشند هم گفته است: »وقتی یک 
کمپینی خیلی وسیع و با اهداف متعدد و 
متنوع طراحی می شود، امکان انجام ان 
سخت است، فعال تمرکز ما در این پویش 
در مرحله نخست بر کودکان با کار سیاه 
مانند زباله گردی و آن هایی است که در 
کارگاه های مخفی فعالیت می کنند اما 
هدف مان در آینده گسترده تر می شود و 
برای کودکان کار و خیابان  هم برنامه های 

ویژه اجرایی می شود.«

شهرداری تهران برای مقابله با زباله گردی 
بود کــه  از 25 تا 31 خــرداد به صورت 
مستمر در نواحی دهگانه تهران مشاهده 
می شد.  برگزاری مســابقات تنیس روی 
میز درون ایستگاهی به مناسبت مبارزه 
با کار کودک در شــهرداری منطقه 1 نیز 
از دیگر اقداماتی بود که جامعه هدف آن 
شهروندان بودند و تالش می کرد تا به این 
وسیله در کودکان نشاط و تحرک ایجاد 
کند. ارائه خدمات کاهش آســیب برای 
کودکان کار شــامل مشــاوره و خدمات 
بهداشتی نیز در راســتای کاهش آسیب 
کــودکان کار در مرکز پرتــو منطقه ۷ از 
دیگر اقداماتی بود که بــا کمک معاونت 
اجتماعی فرهنگی شــهرداری منطقه به 
اجرا درآمد. مرکز کودکان کار پرتو منطقه 
9 نیز در راستای کاهش آسیب کار کودک 
و رسیدگی  به آن ها حدود 400 پک میوه 
در چهــار وعده به 100 کــودک کار این 

منطقه اهدا کرد. 
فسخ قرارداد و پایان همکاری با پیمانکاران 
با افراد 18 سال در منطقه ۶ و ۷ نیز از دیگر 
اقداماتی بود که در راستای عملیاتی کردن 
بخشنامه شهرداری اجرا شــدند. اجرای 
حمایت های اجتماعی در راستای کنترل 
و کاهش آســیب کار کودکان شامل ارائه 
خدمات مددکاری، مشاوره و حمایت های 
مالی و بهداشــتی از آسیب دیدگان سطح 
منطفه 22 تهــران نیز از دیگــر اقدامات 

شهرداری در زمینه کار کودکان بود.  

شهروندان مقید 
شــهروندان از زمان آغاز اجــرای طرح به 
حضور کودکان کار در سطح شهر حساس تر 
شده اند. حساسیت و احساس مسئولیتی 
که تقویت آن احتمــاال نیازمند تبلیغات 
محیطی و اقناع بیشتر است. گزارش های 
سامانه 13۷ نشان می دهد که در مناطق 
22 گانه تهران، مجموعا حدود 118 پیام 
درباره حضور کودکان کار و خیابان گزارش 
شده است. پیغام هایی که انتظار می رود از 
این پس تعدادشــان افزایش پیدا کند. با 
وجود بخشــنامه و اقداماتی که شهرداری 
تهران در راســتای مبارزه بــا کار کودک 
صورت داده، همچنان کودکان زیادی در 
سطح شــهر فعالند، فعالیتی که البته باید 
به مرور کم شود. شــاید هم به قول حسن 
موســوی چلک، رییس انجمن مددکاری 
اجتماعی ایران هرگز کم نشود مگر با بهبود 
شاخص های اقتصادی و اجتماعی و کاهش 

فقر در جامعه. 

کودکان کار و خیابان رها نمی شوند 
اقدامات شهرداری برای منع کار کودک اما 
به صدور بخشنامه در ممنوعیت زباله گردی 
محــدود نمی شــود. معاونــت فرهنگی و 
اجتماعی هر منطقه مجموعــه اقداماتی در 
راستای این بخشنامه انجام داده است. منطقه 
1 شهرداری تهران روز جمعه 30 خرداد ماه، 
یک روز بدون کار برای کودکان کار در موزه 
حیات وحش دارآباد ترتیب داده بود. اقدامی 
که بــا هماهنگی مرکز پرتو صــورت گرفته 
و 20 کودک کار و خیابــان را با خود همراه 
کرده بود. این برنامه در راستای گرامی داشت 
هفته جهانی مبارزه با کار کودک ترتیب داده 
شــده بود.   منطقه یک به صورت مستمر در 
مرکز پرتــو آموزش هایی هم بــرای تقویت 
مهارت کودکان کار و خیابان ترتیب داده بود. 
این آموزش ها شــامل برگزاری کالس های 
مشــاوره و پیگیــری در حوزه مــددکاری 
اجتماعی نیز بود. اجرای تبلیغات محیطی و 
مجازی هفته جهانی مقابله با کار کودک نیز 
از دیگر اقدامات معاونت فرهنگی و اجتماعی 
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فرشید یزدانی: بخشی از ارزش افزوده پسماند به کودکان کار تخصیص داده شود 

کودکان زباله گرد از ترس فقر و برای بقاء می جنگند. 
جنگی میــان زباله ها برای بدســت آوردن حداقل 
دستمزدی که معلوم نیست کارفرما تمام و کمال به تعهدات 
اخالقی و انسانی اش عمل می کند یا نه. با این حال شهرداری 
تهران مسؤول مســتقیم زباله گردی است و چند سالی است 
برنامه هایی در این باره اجرا کرده اســت. شهرداری تهران 
مراکزی با عنوان مرکــز پرتو برای رســیدگی و آموزش و 
توانمندسازی کودکان کار و خیابان دارد که مجموعا 25 مرکز 
در سطح شهر تهران فعال بوده و 4000 کودک کار و خیابان را 
تحت پوشش دارند. هرچند با رشد روزانه نرخ تورم و بحران 
بیکاری تاثیر اقدامات شــهرداری در شهر خنثی می شود اما 
افزایش تعداد کودکان زباله گرد همچنان نگران کننده است. 
در این گزارش از صاحب نظــران و فعاالن حوزه کار کودک و 
آسیب های اجتماعی درباره سیاست کوتاه مدت و میان مدت 

کنترل و کاهش کودکان زباله گرد و پیامدهای آن پرسیدیم.

زباله گردی کودکان:  
تالشی برای بقا و 
مسؤولیتی جمعی

فرشــید یزدانی، مدیرعامــل انجمن 
حمایت از حقوق کــودکان می گوید: 
نباید به پدیده های اجتماعی دستوری و 
تک بعدی نگاه کرد. زباله گردی پدیده ای اجتماعی 
اســت و به عوامل مختلفی مثل فقــر، مهاجرت و 
مناسبات اقتصاد سیاسی گره خورده است و به همین 
دلیل با بخشنامه مشکلی حل نمی شود. وی در همین 
رابطه افزود: شهرداری تهران اگر میخواهد به اقدامی 
اثربخش فکر کند  الزم است نخســت به شناختی 
جامع از ابعــاد  این امر دســت یابد. ایــن که با چه 
مکانیســمی زباله گردی کودکان ایجاد شده و رشد 
می کند و نگاهی کالن، و نه بخشــی نگری به مساله 

داشته باشد. 
این فعال حقوق کودک ادامه داد: اکنون شهرداری 
در خصوص مساله زباله گردی کودکان  دغدغه مند 
اســت و می خواهد این مساله حل شــود اما روشن 
اســت حل این موضوع نیازمند  تدوین پروژه ای با 
رویکردهای سیاســت گذاری اجتماعی است و نیاز 
است شهرداری در این   خصوص به راهکاری جامع 
برســد. وی در ادامه مدیریت یکپارچه را رویکردی 
کارآمد دانســت. مدیریتی که به حمایت از کودکان 
بیاندیشد و برنامه داشته باشد برای آن و هم به حل 
مساله مدیریت پسماند. و گفت: باید دید ذی نفعان 
زباله گردی چه کسانی هستند؟! باید تمامی ذی نفعان 
اعم از پیمانکاران، زباله گردان، قاچاقچیان انسان از 

کشورهای همسایه، شهروندان و... شناسایی شود و 
سهم هریک را در این ظهور و رشد پدیده زباله گردی 

حساب کرد. 
فرشــید یزدانی ســپس به اهمیت اصالح مدیریت 
پسماند در شهرداری پرداخت و گفت: »در سال 9۷ 
چیزی حدود هشــت درصد ارزش افزوده حاصل از 
زباله خشک به شهرداری می رسید ؛ در سال 9۶ کل 
قرارداد شــهرداری با پیمانکاران 19 میلیارد تومان 
بود. این رقم در سال 9۷ رسید به 200 میلیارد تومان 
و در سال 98 این رقم به حدود 400 میلیارد تومان 
رســید.« وی در ادامه یادآور شد که با نگاه یکپارچه 
به بحث زباله، شــهرداری می تواند بخشــی از این 
فرآیند ضدکودک را اصالح کنــد. یزدانی در همین 
رابطه اضافه کرد که بخشــی از ارزش افزوده حاصل 
از پسماند به حوزه حمایت های اجتماعی تخصیص 
داده شود. این فعال حقوق کودک سپس در خصوص 
استراتژی های حل مســاله کودکان زباله گرد گفت: 
استراتژی های مختلفی نظیر پیشگیری وجود دارد 
که بیشتر شــامل قانون گذاری می شــود. به همین 
ترتیب استراتژی دیگری اســت که بر بهبود شرایط 
زندگی کودکان متمرکز اســت. در این اســتراتژی 
توانبخشی و محافظت از کودکان اهمیت ویژه پیدا 
می کند؛ در اینجا شهرداری نقش ویژه ای دارد و باید از 
این کودکان حمایت اجتماعی داشته باشند تا از آنها 
محافظت شود. البته در این فرآیند الزم است دیگر 

نهادهای اجتماعی ، مانند بهزیســتی و سمن ها نیز 
مشارکت داده شوند.

یزدانی در خصوص تجارب موفق کشورها درخصوص 
مساله کودکان زباله گرد، با یادآوری اینکه این پدیده 
بیشتر در کشورهای توسعه نیافته یا در حال توسعه 
وجود دارد، گفت: » زباله گردی کودکان بیشــتر در 
کشورهای در حال توسعه مانند اردن، هند، پاکستان 
و برزیل گزارش شده است که اغلب کشورهای فقیری 
هستند؛ بیشتر تجارب این کشورها روی سازماندهی 
بوده و مثال در پاکستان و هند به رسمی کردن این کار 
و داشتن تشکل صنفی پرداخته شده است.  همچنین 
در برخی از تجارب بخش هایی معطوف به حمایت از 
آنها شکل گرفته و امکانات بهداشتی در اختیار آنها 

گذاشته شده است«
این فعال حقوق کودک در خصوص چگونگی حذف 
این پدیده گفــت:  با توجه به شــرایط، زباله گردی 
کودکان قابل حذف است و می توان با انجام اقدامات 
کوتاه مدت  مانند ارائه خدمات بهداشتی، آموزش و 
نظارت بر پیمانکاران تا حدی از آسیب های بیشتر به 
این کودکان جلوگیری کرد. به همین ترتیب باید با 
اقدامات میان مدت، فرصت های شغلی جایگزین و 
آموزش مهارت های فنی و مهارتهای زندگی به این 
کودکان آموزش داده شــود تا آنها توانمند گردند. و 
البته همه اینها باید با رویکرد بلندمدت به حذف این 

پدیده صورت پذیرد.
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فاطمه قاسم زاده : زباله در تهران مسئول 
مشخصی ندارد

فاطمه قاسم زاده، رئیس هیئت مدیره » شبکه 
یاری کودکان کار و خیابان« معتقد است باید 
میان »ســاماندهی کــودکان زباله گرد« و 
»حذف کودکان زباله گرد« را دو موضوع مجزا دانست. 
وی تاکید کرد ساماندهی یعنی تثبیت زباله گردی 
کودکان فقط در شرایطی بهتر؛ ما خواهان شرایطی 
برای حذف زباله گردی هســتیم. قاسم زاده یادآور 
شد، حذف زباله گردی نیازمند یک برنامه ریزی بلند 
است. حذف زباله گردی در پیمان نامه حقوق کودک 

آورده شده است. 
وی با تاکید بر اینکه ســاماندهی کــودکان کار در 
کوتاه مدت امکان پذیر نیست اضافه کرد: زباله گردی 
در صورتی می تواند ســاماندهی شــود که در اختیار 
شهرداری باشــد. اکنون شــاهد این هســتیم که در 
زباله گردی انواع نیروها دخالت دارند. به نظر نمی رســد با 
ساختار کنونی زباله گردی، شهرداری به تنهایی بتواند این 
کودکان را ساماندهی کند. به نظرم تا ساختار دولتی شفاف و 

رسمی نشود، مساله زباله گردی باقی خواهد ماند.
کمتر کشــوری هســتند وضعیت مثل ما داشــته باشــند که 
قانونمندی و شــفافیت در مســاله زباله وجود نداشته باشد. در 

چنین شرایطی کنترل زباله گردی بسیار مشکل است. 
قاســم زاده یادآور شــد: ســاماندهی چند بعد دارد مثال برای 
ساماندهی زباله گردی باید »تفکیک در مبدا« به مردم آموزش 
داده شــود. شــهرداری برای زباله های تر و خشک سطل های 
جدگانه بگــذارد. االن یک مســاله این اســت که شــهرداری 
تصمیم گیر نهایی در خصوص زباله نیســت و اساســا مشــکل 
اصلی زباله گردی در  این است که مسئول مشخصی ندارد.  وی 
در خصوص ضرورت ورود بخش دولتی بــه موضوع زباله گفت: 
ذی نفعان زباله گردی که عمدتا در پی پول هستند و مسئولیت 
اجتماعی ندارند و به همین دلیل خواســتار منــع زباله گردی 
کودکان نیســتند. این ها دنبال منفعت هســتند و روشن است 
آنها عالقمند بهره کشی از کودکان و نوجوانی هستند که بیشتر 
استثمار می شوند و حتی متوجه وضعیت روابط استثمارگونه خود 
نیز نمی شوند.  اما اگر این ساختارها در اختیار دولت قرار بگیرد و از 
دست پیمانکاران خارج شود، نگاه سودمحور کمتر می شود. چرا 

که پیمانکار خصوصی فقط به دنبال کسب سود است.
رئیس هیات مدیره » شبکه یاری کودکان کار و خیابان« در پایان 
در خصوص حساسیت اقدامات حمایتی نظیر بهداشت و... گفت: 
اگر قرار است حمایت های بهداشــتی از بچه ها شود باید با هدف 
دور کردن آنها از زباله گردی باشد و بعضا نباید حمایت ها منجر 

به تثبیت کودکان زباله گرد در این کار ناسالم و غیرانسانی باشد.
این فعال حقوق کــودک در خصوص چگونگی حذف این پدیده 
گفت:  با توجه به شرایط، زباله گردی کودکان قابل حذف است و 
می توان با انجام اقدامات کوتاه مدت  مانند ارائه خدمات بهداشتی، 
آموزش و نظارت بر پیمانکاران تا حدی از آســیب های بیشتر به 
این کودکان جلوگیری کرد. به همین ترتیب باید با اقدامات میان 
مدت، فرصت های شغلی جایگزین و آموزش مهارت های فنی و 
مهارتهای زندگی زندگی به این کودکان آموزش داده شود تا آنها 
توانمند گردند. و البته همه اینها باید با رویکرد بلندمدت به حذف 

این پدیده صورت پذیرد.

سعید مدنی: زباله گردی جنگی برای بقاء است

سعید مدنی، پژوهشگر مســائل اجتماعی از دو رویکرد 
کلی برای مداخله زباله گردی کودکان سخن می گوید. 
وی رویکــرد اول را نگاهی رفاهــی می داند که هدفش 
افزایش سطح رفاه خانواده  این کودکان است؛ آنها امیدوارند با افزایش 
سطح رفاه، دیگر کودکان نیازی به کسب درآمد نداشته باشند. مدنی 
در خصوص نگاه گروه دوم می گوید مدافعان این رویکرد سعی می کنند 
با مداخالتی، تبعات و آثار سوء زباله گردی را کاهش دهند. برای مثال 
کودکان زباله گرد را تحت نظر قرار می دهند و سعی می کنند پیمانکاران 
را وادار کنند دستمزد مناسب و معاینات پزشکی دوره ای داشته باشند 
و همینطور تحصیل آنها متوقف نشود.  این پژوهشگر اجتماعی اضافه 
کرد، ذیل هرکدام از این دو دیدگاه، برنامه های مداخالتی مشــخصی 
پیش بینی شده که بر اساس هرکدام دو نوع حداقلی و حداکثری دارند. 
مثال در رویکرد رفاهی با تامین نیازهــای اولیه خانواده، آنها را مجاب 
می کنند بچه های خودشان را به کسب درآمد وادار نکنند اما دسته دوم 
بیشتر بر سالمت جسمی و اجتماعی آنها تاکید دارند و بیشتر به دنبال 
محافظت از آنهاست که شان و موقعیت آنها حفظ شود. سعید مدنی در 
خصوص رویکرد مناسب وضعیت ایران می گوید: با توجه به وضعیت 
اقتصادی ایران و وضعیت نابســامان بــازار کار، در واقع اقداماتی که 
می شود انجام داد بر نوع دوم متمرکز است. باید پذیرفت که کودکان 
ناچار به زباله گردی هستند اما باید به نحوی رفتار کرد که خطری کمتر 
متوجه آنها شود. وی در خصوص اقدامات قابل اجرا در خصوص کودکان 
زباله گرد گفت: قدم اول، سازماندهی کودکان زباله گرد است. یعنی باید 
آنها در نهادها حامی تجمیع شوند. این کار در صورتی ممکن است که 
موافقت پیمانکاران را به همراه داشته باشــند. از آنجا که پیمانکاران 
طرف قرارداد شهرداری هستند، شهرداری می توانند قراردادی را برای 
پیمانکاران تنظیم کند و مثال بخش قابل توجهی از ســالمت روانی و 
جسمانی کودکان را باید بر عهده پیمانکاران قرار دهد.  وی ادامه داد: 
کودکان باید پوشش مناسب و تجهیزات ایمنی مثل کفش و دستکش 
و... داشته باشند. ساعات کار بچه ها باید به نحوی باشد که آنها بتوانند 
از برنامه های آموزشــی و تحصیلی بهره  ببرند. اگر پیمانکاران کمی از 
منافع خودشان بگذرند می توانند به آموزش بچه ها اختصاص دهند و 
تحصیل آنها به همین ترتیب ادامه پیدا کنــد و مداخالت اولیه برای 
بهبود وضعیت اجتماعی بچه ها باید در محیط کار صورت بگیرد ولی 
باید به پیمانکاران فشار آورد تا ناچار به ارائه خدمات اجتماعی و سالمت 
محور برای بچه ها شوند.  ســعید مدنی در خصوص چگونگی حذف 
کودکان زباله گــرد از چرخه صنعت پســماند گفــت: انگیزه اصلی 
زباله گردی کودکان فقر و بقا اســت. لذا در صورتی که این مساله حل 
نشود هر مانعی ایجاد شــود، آنها به اشــکال دیگری برای بقاي خود 
می جنگند به همیــن دلیل مداخالت قهریه نمی توانــد مانع از ورود 
کودکان به زباله گردی شود و در سوی دیگر حضور این کودکان به نفع 
پیمانکاران است و آنها راحت تر می توانند این کودکان را استثمار کنند.

جوادی یگانه: شهرداری تهران مسئول 
زباله گردی

مسئول مستقیم زباله گردی شهرداری تهران است. هنوز 
این عزم را در شــهرداری ندیدم که کار کند. اگر بتوانیم 
زباله گردی را کم کنیم یا حذف کنیم، کار بزرگی در حوزه 
اجتماعی کرده ایم اما این مساله بین رشته ای و بین حوزه ای است. یعنی 
هم خدمات شهری است و هم تبلیغات شهری و هم حمایت اجتماعی. 

در وخامت 
وضعیت زندگی 

یک کودک 
زباله گرد 

تردیدی نیست اما 
اینکه جلوگیری از 
کار به سرنوشت 
بهتری برای او 
منجر خواهد 
شد یا خیر 

موضوعی است 
که درباره آن 

میان متخصصان 
و فعاالن مدنی 
اجماع وجود 
ندارد. با توجه 
به گستردگی 

فقر، این احتمال 
وجود دارد که 

کودک در ایران 
وارد مشاغل 

سخت تر شود یا 
در افغانستان در 
شرایط به مراتب 
سخت تر به کار 

گرفته شود. واضح 
است در این 

شرایط جابه جایی 
این کودک-که 

به سبب تنگدستی 
خانوار ناچار به 

کار است- به یک 
شغل با خطر کمتر 

یک موفقیت 
خواهد بود 
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در کالن شــهرها کــه ســاختارهای حمایت 
خانوادگی و محلی در آن کمرنگ تر هســتند و 
پشــتیبانی از افراد در معرض آسیب هم کمتر 
است افراد بیشــتری از نبود یک سرپناه امن و 
گرم محروم می مانند. نمونه بارز این محرومیت 
در زمستان ســال 83 در تهران نمود پیدا کرد. 
برف و سرمای شــدید پایتخت  به مرگ چند 
کارتن خواب منجر شد. حادثه ای دلخراش که 

سرانجام به یک اقدام  مهم ختم شد. 

شــهرداری ها براســاس وظیفــه قانونی  و 
مســئولیت اجتماعی خود باید بــه برپایی و 
اداره نوانخانه )گرمخانه یا مددسرا( اقدام کند. 
گرمخانه ها سرپناه امن، خدمات مددکاری و 
خوراک گرم برای افراد بی  سرپناه، درراه  مانده و 
دچار مشکل فراهم می کنند. ارزش این مکان ها 
به ویژه در فصل هایی از سال که شرایط جوی 
ناپایدارتر اســت، بیش از هر زمان دیگری به 

چشم می آید. 

درِ گرمخانه ها  به روی کارتن خواب ها باز است 
از افتتاح نخستین گرمخانه مردانه تا دیده 

شدن زن های بی سرپناه
در پی حادثه زمســتان 83، نخستین گرمخانه 
پایتخت  با ســازه ای چــادری در پارک تختی 
ایجاد و به دنبال آن دو گرمخانه ی دیگر با سازه 
چادری ایجاد شــد و بدین ترتیب  نخســتین 
پناهگاه برای افرادی که به هر دلیلی ســرپناه 
مشــخصی برای زیست شــبانه نداشــتند با 
3 چادربه اســم  فتح، زندیان و بهمن توســط 
شهرداری جهت حمایت از افراد بی سرپناه برپا 
شد. در سال 84 نیز در میدان بهمن یک سوله 
ورزشی تبدیل به گرمخانه شد سپس در جاده 
امام رضــا)ع( و میدان فتــح دو گرمخانه دیگر 
که فقط به ارائه خدمات شــبانه می پرداختند، 
ایجاد شد و این روند ادامه داشت تا سال 89 که 

 کارهایت را با عجله انجام می دهی تا به خانه، پناهگاه، به یک جای گرم برسی. 
اما روزگار برای همه یکسان نیســت، افراد زیادی هستند که در کالنشهره ده 
میلیونی تهران سرپناهی برای خوابیدن، گرم شــدن و نترسیدن از سرمای زمستان 
ندارند. نبود تعریف مناســبی از نظام تامین اجتماعی و مشــکالت اقتصادی از جمله 
مواردی هســتند که همواره عده ای را در پله ســقوط از طبقه متوسط به طبقه ضعیف 

جامعه قرار می دهند. 

گام بلند شهرداری تهران در خدمات رسانی اجتماعی به بی خانمان ها

نماینده سازمان 
جهانی بهداشت 

وضعیت 
خدمات رسانی 

در گرمخانه های 
پایتخت را 

تحسین کرد 

عدم پذیرش بی خانمان ها و 
چالش جانمایی گرمخانه ها 

چه کســانی در ایــن گرمخانه هــا پذیرش 

می شوند؟ ســوالی که بسیاری از شهروندان 
تهرانی با وجود تعریف مشــخصی برای این 
اماکن با دید منفی تری به آن پاسخ می دهند. 
محمد، یک مغازه دار است، او نام گرمخانه ها 
در فصل ســرد زمســتان را شــنیده است. 
می گوید آدم های زیادی در تهران هســتند 

که شــب ها جایی برای خوابیدن ندارند، اما 
بنظر نمی رسد آدم های خوش سابقه ای در 
گرمخانه ها اقامت داشــته باشند. وقتی اسم 
گرمخانه می آید بیشــتر به معتادان و افراد 
الغر و تکیــده ای که غذایی بــرای خوردن 
ندارند فکر می کنم و این یک مقاومت ذهنی 
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گرمخانه ها تعطیل شدند.
بعد از آن شهرداری در پی اجرای طرحی اقدام 
به ایجاد گرمخانه در هر منطقه کرد تا جایی که 
امسال تعداد این گرمخانه ها به 1۶ گرمخانه ویژه 

آقایان و 4 گرمخانه ویژه خانم هارسید.
هر یک از این گرمخانه ها با ظرفیت هایی بین 50 
تا هزار نفر با احتساب ظرفیت کف خوابی تاسیس 
و به پذیرش افراد بی سرپناه، کارتن خواب ها و 

بی خانمان ها اقدام می کنند. 
بزرگترین گرمخانه تهران به نام گرمخانه خاوران 
در منطقه 15 واقع شــده است و ظرفیت تخت 
خواب آن 500 نفر است که در فصول سرد سال 
با احتساب کف خوابی به ظرفیت پذیرش هزار 

نفر نیز می رسد.
اما یک اشکال بزرگ در کار بود؛ در گرمخانه ها 
جایی برای زنان بی ســرپناه و بی خانمان نبود 
و این مســاله تا مدت زیادی پس از تاســیس 
نخســتین گرمخانــه پایتخت نادیــده گرفته 
می شد، آمارها نشان می داد بیش از 1500 زن 
در تهران کارتن خواب و بی سرپناه هستند، اما 
در گرمخانه های پایتخت جایی برای آنها تعریف 
نشــده بود. گرمخانه ها هویتی کامــال مردانه 
داشــتند، تا اینکه زمزمه های افتتاح نخستین 

گرمخانه بانوان به گوش رسید.

 
همه پهنه های تهران صاحب گرمخانه بانوان 

شدند
 سید مالک حســینی،  سرپرست سازمان رفاه، 
خدمات و مشــارکت های اجتماعی شهرداری 
تهران  نیــز درباره افتتــاح چهارمین گرمخانه 
بانوان می گوید: پیش از افتتــاح این گرمخانه 
گزارشی به ما اعالم شد که مقاومت محلی برای 
راه اندازی و افتتاح گرمخانه ویژه زنان وجود دارد 
که ما به محل رفتیم و مشخص شد اهالی نگرانند 
راه اندازی این گرمخانه پاتوقــی برای معتادان 
شود. من از 11 شب تا 1 بامداد در محل حضور 
داشــتم و با اهالی صحبت کردم، مقداری فضا 
تلطیف شد ولی مقاومت جدی است. از طرفی 
زنان بی خانمان در دره فرحزادی نیاز به سرپناه 
دارند و اگر به این مســئله توجه نشود، خطرات 

جانی برای آنها به همراه خواهد داشت.
پس از چالش ها و تالش این سازمان، سرانجام 
چهارمین گرمخانه بانوان بــا کش و قوس های 
فراوان در دی ماه سال گذشته در رود دره فرحزاد 

راه اندازی شد و به گفته معاون شهرداری تهران، 
دیگر بانوان بی ســرپناه در همه پهنه های شهر 

صاحب گرمخانه شدند. 
حســینی درباره افتتاح این گرمخانه گفت: در 
منطقــه 2 گرمخانه ای برای زنان شناســایی و 
تجهیز کردیم که با مقاومت مردم مواجه شدیم 
و نتوانســتیم آن را راه اندازی کنیم. با توجه به 
افرادی که در دره فرحزاد مصرف کننده هستند، 
تالش داشتیم در نزدیکی این مکان گرمخانه ای 
تاسیس کنیم و در نهایت این مکان را شناسایی 
کردیم. با افتتاح ایــن گرمخانه هم اکنون 550 
تخت برای زنان بی خانمان داریم که با احتساب 

کف خوابی ظرفیت هزار نفر را داریم.

چرایی عدم تمایل برخی بی سرپناهان به 
حضور در گرمخانه ها

او درباره دلیل عدم مراجعه افــراد بی خانمان 
به گرمخانه ها می گوید: این افراد به دلیل ســو 
مصرف انزوا طلب هســتند و ســبک زندگی 
مخصوص به خود را دارند. سرپرســت سازمان 
رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی با اشاره 
به اینکه پدیده ها کارتن خوابی در تمام دنیا شایع 
اســت، تصریح کرد: با ایجاد گرمخانه ها وظیفه 
خودمان را در سامان دادن افراد بی خانمان انجام 
دادیم، ولی از نظر حقوق مدنی نمی توانیم کسی 

را مجبور کنیم به گرمخانه بیاید.
جوادی یگانــه، معاون شــهردار تهــران نیز 
درخصوص راه اندازی چهارمین گرمخانه زنان در 
سطح شهر تهران افتتاح گرمخانه یلدا در نزدیکی 
رود دره فرحزاد را اتفاق مثبتی می داند:»اکنون 
تقریباً در تمام پهنه های شهر تهران برای زنان 
گرمخانه داریم.در دو سال گذشته 3 گرمخانه 
برای زنان ایجاد شده و تعداد تخت گرمخانه های 

زنان به 550 عدد افزایش پیدا کرده است.«
سید مالک حسینی، سرپرســت سازمان رفاه، 
خدمات و مشــارکت های اجتماعی شهرداری 
تهران درباره کسانی که در گرمخانه ها پذیرش 
می شوند به سیاست این سازمان در پذیرش همه 
افراد بی سرپناه اشاره و می گوید: »سیاست  در 
سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی 
شهرداری تهران این است که هیچ کسی نباید 
در سرما و بدون غذا بماند. به دنبال این تفکر و 
برنامه تمام مراجعه کنندگان را در گرمخانه ها 

می پذیریم.«

آمارها نشان 
می داد بیش از 
1500 زن در 
تهران کارتن 
خواب و بی 

سرپناه هستند، اما 
در گرمخانه های 
پایتخت جایی 

برای آنها 
تعریف نشده 

بود. گرمخانه ها 
هویتی کامال 

مردانه داشتند، تا 
اینکه زمزمه های 
افتتاح نخستین 
گرمخانه بانوان 
به گوش رسید

برای من ایجاد می کند و بــه همین دلیل 
تمایلی برای حضور این افراد در اطراف محل 

زندگی خود ندارم. 
مخالفت جامعه محلی یکی از چالش هایی 
اســت کــه ســازمان رفــاه، خدمــات و 
مشــارکت های اجتماعی شهرداری تهران 

در تاسیس گرمخانه ها با آن مواجه است و به 
گفته جوادی یگانه، امور اجتماعی و فرهنگی 
شهردای تهران یکی از سخت ترین اقدامات 
مکان یابی برای احداث گرمخانه ها اســت، 
چرا که نباید در نزدیکی مناطق مســکونی 

باشند. 

 افتتاح
نخستین گرمخانه 

بانوان

ســرانجام نخســتین گرمخانه بانوان 
پایتخــت در ســال 94 و بــا ظرفیت 
پذیرش 100 زن راه اندازی شد. اما این 
عدد پاسخگوی یک دهم زنان کارتون 
خواب و بی ســرپناه تهرانی هم نبود و 
شــهرداری تهران با توجه به آمار زنان 
کارتون خواب و بی ســرپناه پایتخت، 
اقدام به تاسیس ســه گرمخانه بانوان 

دیگر کرد. 
دومین گرمخانه زنان تهران در سال 9۷ 
در منطقه هرندی بــا ظرفیت پذیرش 
100 زن راه اندازی شــد. بدین ترتیب 
دو پهنه غرب و جنوب از گرمخانه های 
مستقلی برای بانوان برخوردار شدند. 
اما ظرفیت ها همچنان برای زنان کارتن 
خواب ناکافــی بود و بــه همین دلیل 
سومین گرمخانه بانوان در آذر ماه 98 

راه  اندازی شد.
محمدرضــا جــوادی یگانــه، معاون 
فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران 
با اشاره به افزایش ظرفیت پذیرش زنان 
کارتن خواب در گرمخانه ها می گوید:  
»برای زنان دو گرمخانه در پهنه غرب 
و جنوب فعال است، اما در پهنه شرق 
و نزدیک دره فرحزاد بــه دو گرمخانه 
دیگر برای زنان نیاز داشتیم. با توجه به 
ازدیاد گرمخانه مردان در پهنه شرق، 
گرمخانه منطقه 8 را برای زنان تجهیز 
کردیم که از چند روز گذشــته آغاز به 
کار کرد. بدین ترتیب ظرفیت گرمخانه 
های پایتخت به 330 نفر رســید. اما 
برای افتتاح گرمخانه بانوان در رود دره 
فرحزاد مخالفت هایی از سوی ساکنین 
منطقه اعالم شد که افتتاح آنرا با تاخیر 

مواجه کرد.«
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او دربــاره فراینــد پذیــرش مددجویــان در 
گرمخانه ها هم توضیح می دهد: بیشتر پذیرش 
توسط تماس های مردمی با ســامانه 13۷ انجام 
می شود. اشخاصی که مصرف مواد مخدر دارند، 
حالت طبیعی ندارند و در ســرما و یخبندان هم 
می خوابند. در برف پاییزی سال 98 حتی افرادی 
را با تماس های مردمی از زیر برف بیرون آوردیم و 
به گرمخانه ها منتقل کردیم. در فصل 40 واحد 
گشت داریم که به طور سیار در سطح شهر هستند 
و برخی از مددجویان از طریق نظارت گشت های 

همکاران ما به گرمخانه منتقل می شوند.

اتاق مادر و کودک
اما مشــکالت بی ســرپناه ها به همینجا ختم 
نمی شود، برخی با داشتن فرزند از داشتن سرپناه 
محروم هستند، مساله ای که شاید برای برخی 
دور از ذهن به نظر آید. در این میان گرمخانه ها 
نیز برای نگهداری زنان و مردان بی سرپناه و نه 
کودکان راه اندازی شدند. در نتیجه وجود چنین 
افرادی در شهر سازمان رفاه و خدمات اجتماعی 
را بر آن داشت تا به ایجاد اتاقی برای نگهداری 
کودکان نیز به صورت موقت اختصاص دهد. در 
همین راســتا در گرمخانه منطقه 12 و 22اتاق 

ویژه مادر و کودک راه اندازی شد.

افتتاح نخستین اتاق پدر و کودک
اما تهران تنها شــاهد حضور زنان بی سرپناهی 
نیســت که کودکی به همراه دارند و مردان نیز 
ممکن است در چنین شــرایطی قرار گیرند و 
با حضور یک فرزند از ســرپناهی برای زندگی 
محروم باشــند، در نتیجه لزوم توجه به حضور 
پدر و کودک در یک مکان مشــترک نیز حس 
می شود. در همین رابطه سازمان رفاه، خدمات 
و مشــارکت های اجتماعی شهرداری تهران به 
تاسیس نخســتین اتاق پدر و کودک در سال 

گذشته اقدام کرد. 
حســینی در این باره می گوید: غیر از مســاله 
مادران و کودکانی که ممکن اســت سرپناهی 
برای اقامت نداشته باشــند، طبیعتا این مساله 
برای پدر و کودک نیز مطرح اســت و مواردی 
وجود دارد که پدرها نیــز به همراه کودک خود 
ســرپناهی برای اقامت ندارند و باید برای آنها 
چاره ای اندیشــیده شــود و در همیــن رابطه 
سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی 
شــهرداری تهران امکان تاســیس اتاق پدر و 

کودک را در گرمخانه مردان فراهم کرده است.
او با اشاره به نمونه ای که همکاران گشت سازمان 
خدمات اجتماعی به آن برخورد کرده اند، ادامه 
داد: در بین مواردی که گشت های سازمان با آن 
برخورد می کنند،  با موردی مواجه شــدیم که 
پدری همراه دخترش شب را در خودرو سپری 
می کنند و همکاران ما در گشــت های سازمان 
با این پــدر و کودک مواجه و آنهــا را به یکی از 

از فضاهای مســکونی بمنظــور کاهش نگرانی 
شهروندان از تردد آســیب دیدگان اجتماعی 
اســت.  این گرمخانه هــا که بــا نیازهای یک 
گرمخانه اســتاندارد کامال منطبق خواهند بود 
بعد از مصوبه شــورای شــهر تهران در دستور 
کار ســازمان رفاه و مشــارکت های اجتماعی 
قرار گرفتند. معاون امــور اجتماعی و فرهنگی 
شــهرداری تهران با تاکید بر اینکه باید بتوانیم 
در گرمخانه ها افــراد را به بازپــروری نزدیک 
کنیم، می گوید: جانمایی برای ایجاد 5 گرمخانه 
استاندارد انجام شده است. یکی از سخت ترین 
کارها برای ایجاد گرمخانه مکان یابی آنهاست؛ 
چرا کــه نباید به مکان های مســکونی نزدیک 
و از شهر خیلی فاصله داشــته باشند. جوادی 
یگانه با اشاره به اینکه در تحقیقاتی که بر اساس 
تجربیات جهانی داشتیم، شهرداری تهران یکی 

گرمخانه های مردان انتقال دادند و بدین ترتیب 
نخســتین گرمخانه پدر و کودک درگرمخانه 

منطقه 14 تاسیس شد. 
اما با توجه به اینکه از لحاظ قانونی مســئولیت 
نگهداری از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست 
برعهده بهزیستی است و شــهرداری نقشی در 
آن ندارد کودکان برای یک شــب به همراه پدر 
و یا مادر خود در این اتاق ها مستقر می شوند و 
سپس به مراکز نگهداری کودکان دربهزیستی 

ارجاع داده می شوند.  

تهران به 5 گرمخانه جنرال تجهیز می شود
یکی از مهمترین اقداماتی که شهرداری  اجرای 
آن را در ســال جاری کلید زده است، تاسیس 
گرمخانه های جنرال بــه منظور رعایت فاصله 

گرمخانه ها روزانه سه نوبت 
ضدعفونی می شوند

 
سرپرســت ســازمان رفــاه، خدمــات و 
مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران با 
بیان اینکه از روز اول شیوع کرونا ضدعفونی 
گرمخانه ها در دستور کار قرار گرفت گفت: 
با  ابالغ جدید دستورالعمل های پیشگیرانه 
از انتشــار ویروس کرونا در گرمخانه های 
پایتخــت، این مراکــز به صــورت روزانه 
ضدعفونی می شــود و همه کارکنان ملزم 
هستند از ماسک و دستکش استفاده کنند. 
قبل از بــروز کرونا در کشــور ضدعفونی 
گرمخانه ها و سامان ســراها یکبار در روز 

انجام می شد که در حال حاضر این آمار به 
سه بار در روز رسیده است.

به گفته حســینی به دنبال شیوع ویروس 
کرونا و حساسیت گرمخانه ها به دلیل حضور 
افرادی که به واسطه شیوه و سبک زندگی، 
دارای نقص ایمنی و عارضه های جسمانی و 
هستند،  اقدامات جدیدی در راستای ارتقای 
سطح بهداشت محیطی و ضدعفونی محیط 
گرمخانه  ها در دســتور کار قرار گرفته شده 
است: »سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های 
اجتماعی در تعامل با سازمان آتش نشانی، 
تصمیم به ضدعفونی کردن محوطه بیرونی 
و داخلی گرمخانه ها گرفت. برای اطمینان 
بیشتر عملیات ضدعفونی در گرمخانه ها با 
دســتگاه های ویژه محیط های بسته انجام 

شد«.
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از بهترین عملکردها را داشته است، تصریح کرد: 
یکی از تجربیات جدید ســازمان رفاه، خدمات 
و مشارکت های اجتماعی شــبانه روزی کردن 
گرمخانه ها به طور دائم بود. بــا توجه به اینکه 
افراد بی خانمان برای خارج شــدن از گرمخانه 
محدودیــت زمانی ندارند، امســال حضور این 
افراد در مسیر مدرسه بچه ها و در نزدیکی منازل 
شهروندان ایجاد مشــکل نکرده است. همیشه 
باید برای رفع مشکالت به دنبال راه های جدید 
باشــیم. پیدا کردن راه حل زمان بر و مشــکل 
است، اما غیرممکن نیست. حسینی، سرپرست 
سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی 
شهرداری تهران نیز درباره گرمخانه های جنرال 
توضیح می دهد: این گرمخانه ها با استانداردهای 
گرمخانه هــا منطبق خواهند بــود. مکان یابی 
ایجاد 5 گرمخانه جنرال انجام شــده است که 
یکی از آنها به بانوان اختصاص دارد. او با تاکید بر 
اینکه در مساله گرمخانه ها نیازمند فرهنگسازی 
هســتیم، ادامه می دهد: برای افزایش کیفیت 
گرمخانه های جنرال مطالعات را آغاز کرده ایم 
و در حال بررسی اقدامات 10 کشور بزرگ دنیا 
که شباهت هایی با تهران دارند، هستیم. البته تا 
کنون مانند اقداماتی که در تهران اتفاق افتاده 
است، پیدا نکرده ایم، اما باز هم به دنبال کسب 

تجارب بیشتر هستیم.

روزهای سخت کرونایی و مسئولیت سنگین 
گرمخانه ها

گرمخانه ها ابتدا در قالب پذیرش شبانه افراد و به 
صورت موقت در فصول سرد سال تعریف شد، اما 
به مرور ابعاد گسترده تری از خدمات رسانی به 
خود گرفتند. ابتدا پذیرش در فصول سرد سال 
شبانه روزی شد. با شــیوع کرونا ابعاد گسترده 
تری از خدمات رسانی در گرمخانه ها به نمایش 
گذاشته شد و گرمخانه های پایتخت به صورت 
دائمی وارد فصل جدیــدی از ارائه خدمات به 
آسیب دیدگان اجتماعی و افراد بی سرپناه شد. 

به گفته حسینی افزایش مراجعات به گرمخانه ها 
پیش بینی نشده بود و ما امسال برای اولین بار 
در تاریخ نگهداری گرمخانه هــا، به طور واقعی 
تمامی مراکز خود در سطح شهر تهران را از نیمه 
آبان ماه شبانه روزی کردیم و به مددجویان سه 
وعده غذا می دهیم و مراقبت های بهداشــتی و 
پزشکی از آنان به صورت مستمر انجام می شود. 
او می گوید با شیوع کرونا وضعیت کامال متفاوتی 
را تجربه می کنیم و از آبان ماه ســال گذشــته 
تاکنون فعالیت گرمخانه ها به طور شبانه روزی 

انجام می  شود.

اتاق های ایزوله و قرنطینه فراگیر شدند
حسینی با بیان اینکه اتاق ایزوله و قرنطینه نیز 
برای افراد مشکوک به کرونا در نظر گرفته شد؛ 
می افزاید: افرادی که دارای عالئم مشکوک کرونا 

باشــند حتما به مراکز درمانی توسط نیروهای 
اورژانس منتقل می شوند. او درباره آموزش هایی 
که در گرمخانه ها انجام شد هم توضیح می دهد: 
»آموزش به همکاران و مددجویان ما توسط اداره 
کل سالمت و آموزش شهرداری انجام گرفته و 
باید توجه داشــت که جدا از بحث گرمخانه ها 
ما سامان ســراها را داریم که افرادی که در این 
مجموعه ها پذیرش می شــوند گاهی توســط 
خانواده هایشان نیز به طرد کامل رد شده و حاضر 

به قبول آنها نیستند«.

رشد 40 درصدی مراجعه به گرمخانه ها
حســینی با بیان اینکه با شــیوع کرونا شاهد 
افزایش حضور در گرمخانه ها بودیم، می گوید: 
تعطیلی گرمخانه ها خطرات بســیاری را برای 
جامعه و افراد بی سرپناه با خود به همراه داشت، 
در نتیجه  تالش کردیم که با باز نگه داشــتن 
گرمخانه ها افراد بی سرپناهی که امکان مراقبت 
از خودشان را ندارند، را حفظ کنیم  و این مساله 
باعث شــد تا به طور متوسط شاهد افزایش 40 
درصدی مراجعه به گرمخانه ها باشیم. به گفته 
حسینی تعداد مراجعات امسال در روز سیزدهم 
فروردین ماه از پیک زمســتان ســال گذشته 
هم بیشــتر بود و نزدیک به 2300 نفر به طور 

شبانه  روزی در گرمخانه ها حضور داشتند.

صورت مساله پاک نشد؛  مراقبت ها باالتر 
رفت

سرپرست سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های 
اجتماعی شهرداری تهران  درخصوص این نکته که 
نگهداری از این افراد در کنار هم و در فضای بسته 
در شرایط کرونایی می گوید: در این زمینه اختالف 
نظر وجود دارد، اما در هــر صورت ما به جای این 
که صورت مسأله را پاک کنیم و بگوییم به واسطه 
این که انتقال ویروس صورت نگیرد، مراکزمان را 
تعطیل کنیم سعی کردیم که مراقبت ها را باال ببریم 
و خدمات را متناسب با شــرایط ارائه دهیم.  اگر 
گرمخانه ها تعطیل شوند خطرات برای این افراد 
که بی سرپناه هســتند و مشکل سرپناه و تامین 
معیشت دارند و بهداشــت هیچ جای سبد هزینه 
اینها نیست، بیشتر شــده و لذا خود این افراد در 
معرض خطر قرار می گیرند، اما ما نســبت به این 

افراد احساس مسئولیت داریم.

تحسین نماینده سازمان جهانی بهداشت از 
وضعیت گرمخانه های پایتخت

اقدامات قابل توجه سازمان رفاه در نگهداری از 
افراد بی سرپناه و کارتن خواب ها در زمان شیوع 
کرونا، پای نماینده ســازمان بهداشت جهانی را 
نیز به گرمخانه های پایتخت باز کرد. حســینی 
درباره حضور نماینده سازمان جهانی بهداشت 
در گرمخانه های پایتخت که در اســفند ســال 

تعطیلی 
گرمخانه ها 

خطراتی برای 
جامعه و افراد 

بی سرپناه داشت،   
تالش کردیم با 
باز نگه داشتن 
گرمخانه ها از 

افراد بی سرپناهی  
را حفظ کنیم  و 
این مساله باعث 

شد تا به طور 
متوسط شاهد 
افزایش 40 

درصدی مراجعه 
به گرمخانه ها 

باشیم

اثر مثبت آموزش 
خودمراقبتی کرونا 

به مددجوها

آموزش هــای  دربــاره  حســینی 
خودمراقبتــی بــه افــراد حاضــر در 
گرمخانه ها می گوید: در گرمخانه ها هر 
شب موضوعات آموزشی برای افراد به 
طور مستمر بیان می شــود و براساس 
رفتارهایی که از مراکز منعکس می شود 
تاثیر آموزش هــا در گرمخانه ها مثبت 

بوده و نمایان است.
 سرپرســت ســازمان رفاه، خدمات و 
مشــارکت های اجتماعی شــهرداری 
تهران با بیان اینکه در پی شیوع کرونا 
اتاق هــای ایزولــه و 
قرنطینه توسعه داده 
شــد به تجهیــز این 
مراکــز به تب ســنج 
اشــاره می کند: »در 
همه مراکز با جمعیت 
باالتــر از 80 نفر اتاق 
ایزولــه در نظر گرفته 
شــد و اگر کســی به 
عالئم اولیه کرونا مشکوک بوده باشد در 
این اتاق ها نگهداری می شود. همچنین 
به محض ورود افراد به گرمخانه ها معاینه 
اولیه روی آنها انجام می شود.  مراجعه 
کنندگان در بــدو ورود به گرمخانه ها، 
لباس هــا و وسایلشــان گندزدایــی 
می شــوند و پس از ورود به مراکز هم 
ملزم هســتند که لباس های خود را به 
امانت تحویل دهند و پــس از آن باید 
از لباس هایی اســتفاده کنند که مرتب 
شستشو شده و تمیز هستند و در نتیجه 
این مراقبت هاســت که خوشبختانه ما 
کمترین آسیب را در این زمینه داشته 

باشیم.«

گذشــته صورت گرفت توضیح می دهد: آنقدر 
خدمات رســانی ما برای آنها تعجب برانگیز بود 
که از من سوال پرســیدند آیا واقعا همیشه این 
خدمات را ارئه می دهیــد؟ مراقبت های اجرائی 
در گرمخانه هــا و تولید ماســک در گرمخانه ها 
برای او به شدت جالب بود و مورد تحسین ایشان 
قرار گرفت و از ما درخواست کرد نیازهای خود 
را به آنها اعالم کنیم. به گفته او نماینده سازمان 
جهانی بهداشت خدمات شبانه روزی شهرداری 
تهران به بیش از دو هزار بی خانمان آن هم بدون 
دریافت هیچ کمک دولتی و بین المللی را قابل 
تحســین دانســت و اقدامات مقابله با کرونا در 

گرمخانه ها را ستود.
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این بند، ظاهرا محکم ترین و تنها مستند قانونی 
است به استناد آن شهرداری می تواند امالک و 
فضاهای خود را بدون انجام تشریفات متعارف 
مالــی و معامالتی مانند مزایــده و ... در اختیار 
دیگران بگذارد. امــا اینکــه در واگذاری های 
صورت گرفته در ســالیان گذشــته، تا چد حد 
جزئیات این قانون مثل موضوعات ذکرشــده 
برای فعالیت یا از آن مهمتر تصویب شورای شهر 
)انجمن شهر ســابق( مراعات شده است، محل 

بحث و چالش است.
در آغاز دوره جدید مدیریت شهری، منتخبان 
مردم در شــورای اسالمی شــهر تهران به این 
موضوع توجه کردند و در مصوبــه ای به تاریخ 
2۷ مهرماه 139۶ تأکید کردنــد که »هرگونه 
واگذاري امــالک، اراضي و امــوال غیرمنقول 
شهرداري تهران، سازمان ها و شرکت هاي تابعه 
به صورت حق بهره برداري به رایگان یا با شرایط 
معین به مؤسسات و نهادهاي عمومي غیردولتي، 
اشــخاص حقیقي و حقوقي ازجمله مؤسسات 
خیریه، بیمارســتان ها، مســاجد، هیئت ها و 
امثالهم موضوع  بند ۶ ماده 55 قانون شهرداري، 
با ارائه الیحه توسط شهرداري تهران و با تصویب 

شوراي اسالمي شهر تهران قابل اقدام است.«
در واقع این مصوبه و سپس تأکیدات دیگری که 
در مصوبه های بعدی شورا در سه سال اخیر برای 
انتشار فهرست امالک در سامانه شفاف، برآورد 
و ثبــت ارزش آنها و ... وجود داشــت، تغییری 
ناهمسو با قانون پیش گفته نبود و همه حرف در 
جهت توجه به روح اصلــی قانون بود که اگرچه 

شــهرداری را برای تخصیص زمین و ملک در 
کاربری های عام المنفعه مجاز می کند، اما اقدام 
در این موارد را ابتدا به مواردی که به نوعی با خیر 
جمعی و منفعت عمومی مرتبط است، محدود 
می سازد و سپس هر تصمیمی در این باره را هم 

به تصویب شورای شهر منوط می کند.
واقعیت اما بسیار با این فضا فاصله داشت. مدیران 
ارشد شهرداری در دوره جدید با این واقعیت تلخ 
مواجه شدند که نه تنها هیچ مرجع تصمیم گیری 
در شــهرداری در این باره وجود نداشــته و لذا 
بســیاری از مدیران شــهرداری در ســطوح و 
بخش های مختلــف به خود اجــازه داده اند به 
اســتناد همین قانون برای واگــذاری ملک به 
افراد و نهادهای مورد نظر خود اقدام کنند، بلکه 
هیچ آمار و اطالعات متمرکزی از واگذاری های 
صورت گرفته هم وجود ندارد و مشخص نیست 
چه تعداد ملک با چه کیفیت و شرایطی در اختیار 
چه کسانی قرار گرفته است. بماند که جز موارد 
معدود و نادر، تقریبا برای هیچ یک از واگذاری ها 
هم تأکید صریح قانون به اخذ مصوبه از شــورا 

رعایت نشده بود.

تالش یکساله برای تهیه لیست امالک 
واگذار شده

بدین ترتیب مهمترین اولویــت در این زمینه، 
جمع آوری اطالعات بود که با همکاری مشترک 
معاونت امــور اجتماعی و فرهنگی و ســازمان 
امالک و مستغالت شهرداری تهران، در سطح 
مناطق 22 گانه صورت گرفــت. این کار بیش 

 سفره بی قانونی ظرف سه سال جمع شد 
از یک ســال به طول انجامیــد و نتیجه، تهیه 
یک فهرســت شــامل نزدیک به دو هزار ملک 
)شامل بیش از سه هزار واحد( بود که با توجه به 
شواهد می شد گفت قطعا فهرست دقیق و کاملی 
نیست، اما نســبت به وضع بی نظم و بی سامان 
قبلی، شروع بسیار خوبی بود. این فهرست سپس 
مبنای بررسی ها و اقدامات متعددی قرار گرفت؛ 
اقداماتی که هنوز هم ادامــه دارد و البته با اتکا 
به برنامه ریزی هــای انجام گرفته، می توان وعده 
داد که قبل از پایان دوره پنجم شــورای شهر به 
سرانجام می رسد و گزارش کامل آن نیز به اطالع 
شهروندان خواهد رسید. اما در ادامه، کلیاتی از 
اقدامات صورت گرفته و نیز تحلیل ترکیب امالک 

موضوع بحث، بازگو می شود.
شاید مهمترین اقدامی که شهرداری تاکنون در 
این حوزه انجام داده است، ابالغ بخشنامه ای از 
سوی شهردار تهران 
بــه تاریــخ دی ماه 
98 بــرای تشــکیل 
کمیسیون امالک بند 
۶ ماده 55 باشــد که 
یک بار برای همیشه، 
مرجع تصمیم گیری 
در ایــن بــاره در 

 موضوع واگذاری امالک شــهرداری به افراد، تشــکل ها و دستگاه ها از یک ظرفیت 
قانونی مفید و سازنده آغاز شــده که بعدها به انحاء مختلف به انحراف کشیده است. 
قانون شهرداری ها مصوب سال 1334 در بند 6 ماده 55 تصریح می کند: » اجرای تبصره 1 ماده 
8 قانون تعلیمات اجباری و تأســیس مؤسسات بهداشتی و تعاونی و فرهنگی مانند نوانخانه و 
پرورشگاه یتیمان و درمانگاه  بیمارستان امراض ساریه و شیرخوارگاه و تیمارستان و کتابخانه 
و کالس های اکابر و کودکستان و باغ کودکان و امثال آن در حدود اعتبارات مصوبه و همچنین 
کمک به این قبیل مؤسسات و مساعدت مالی به انجمن تربیت بدنی به میزان صدی سه درآمد 
مستمر وصولی سالیانه شهرداری و کمک به انجمن های خانه و مدرسه. شهرداری در این قبیل 
موارد با تصویب انجمن شــهر می تواند از اراضی و ابنیه متعلق به خود را با حفظ حق مالکیت 

مجانی و با شرایط معین به منظور ساختن و استفاده به اختیار مؤسسات مزبور بگذارد.«

صفر تا ۱۰۰واگذاری امالک  به موسسات اجتماعی
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شهرداری را مشخص کرده است. این کمیسیون 
به ریاســت معاون امور اجتماعی و فرهنگی و با 
عضویت معاون مالی و اقتصاد شهری، مدیرکل 
دفتر شهردار، رئیس سازمان امالک و مستغالت 
و رئیس سازمان بازرسی شهرداری تشکیل شده 
و دبیرخانه آن نیز در معاونــت امور اجتماعی و 
فرهنگی قرار دارد تا همه موارد را به طور متمرکز 

و منظم بررسی کند.
به بیــان واضح تــر، اکنون دیگر هیــچ منطقه، 
سازمان، شــرکت یا ســتادی در شــهرداری 
نمی تواند رأسا برای واگذاری امالک شهرداری 
به غیر تصمیم بگیرد. شــاید این موضوع به نظر 
بی اهمیت یا پیش پا افتاده برســد، اما واقعیت 
این اســت که همین ضرورت بدیهی تا اواسط 
سال 9۶ رعایت نمی شــد. هرچند شیوع کرونا 
همانند دیگر فعالیت جاری دستگاه ها، فعالیت 
این کمیسیون را نیز تحت الشــعاع قرار داد، اما 
به تازگی جلسات کمیســیون شکل منظمی به 
خود گرفته و اکنون مهمترین دســتور کار این 
کمیسیون، غیر از بررسی و تصمیم گیری درباره 
معدود درخواست های رسیده، بازنگری و تعیین 
تکلیف فهرست امالکی است که تا دوره پیشین 
مدیریت شهری واگذار شده بود. این کار منطقه 
به منطقه در حال انجام است و اگر طبق برنامه 
زمان بندی به پیش برود، تا پایان ســال 99 به 

پایان خواهد رسید.

اکنون دیگر 
هیچ منطقه، 

سازمان، شرکت 
یا ستادی در 
شهرداری 
نمی تواند 
رأسا برای 

واگذاری امالک 
شهرداری به 
غیر تصمیم 
بگیرد. شاید 
این موضوع به 
نظر بی اهمیت 

یا پیش پا 
افتاده برسد، 

اما واقعیت این 
است که همین 
ضرورت بدیهی 
تا اواسط سال 
9۶ رعایت 

نمی شد

درباره ترکیب امالک موجود در فهرست مذکور 
نیز می توان اشــاره کرد که حــدود نیمی از آن 
امالک، هم اکنون به طور مستقیم زیر نظر معاونت 
امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری فعالیت دارند. 
این موارد شامل زیرســاخت های قابل استفاده 
عمومی همچون مجموعه ها، سالن ها و زمین های 
ورزشی، سراهای محله و فضاهای در اختیار آنها 
همچون خانه های سالمت و ...، مراکز شهربانو، 
بوســتان های بانوان، مراکز کوثر، مراکز فرآموز، 
مراکز خدمات اجتماعــی، مراکز پرتو )کودکان 
کار(، مراکز رشــد و کارآفرینی، سامان سراها، 
گرمخانه ها، مددسراها، ســامانه های کارگران 
فصلی و ... می شــوند. به این عناوین باید امالک 
و ساختمان های زیرمجموعه سازمان فرهنگی و 
هنری شهرداری همچون فرهنگسرا، خانه های 

فرهنگ و مجتمع های فرهنگی را هم افزود.
از نیمه باقی مانده فهرســت مذکور، باز تکلیف 
حدود نیمی از آنها روشن است، چرا که غیرقانونی 
بودن واگذاری ها واضح اســت؛ اعم از آنکه ملک 
مورد استفاده شخصی برای سکونت قرار گرفته 
بوده و یا انحراف واضحــی در کاربری های آنها 
وجود داشــته اســت. این موارد تا حد زیادی 
مشخص شده و اقدام قضایی برای تخلیه آنها آغاز 
شده است. از آنجا که کار هنوز در جریان پیگیری 
قرار دارد، اعالم عدد دقیق در این باره مناســب 
نیست، اما به طور تقریبی می توان گفت بیش از 
دویست ملک تاکنون تخلیه و به نفع شهروندان از 
تصرف کنندگان بازپس گرفته شده اند و بقیه هم 
در مرحله اقدامات قانونی همچون شکایت، ابالغ، 

اجراییه و نظیر اینها قرار دارند.
کار اصلی باقی مانده، بررسی موارد باقی مانده از 
فهرســت مذکور و تصمیم گیری درباره تخلیه، 
ادامه فعالیت یا هر اقــدام دیگر )تغییر کاربری، 
ادامه فعالیت زیر نظر شــهرداری یا هر تصمیم 
مناســب دیگر با رعایت مصالح شــهرداری و 
شهروندان( است که هم اکنون منطقه به منطقه 
در حال انجام است. طبعا اگر کمیسیون مذکور 
در هر موردی تصمیم به ادامــه فعالیت بگیرد، 
طبق قانون باید پیشــنهاد برای تصمیم گیری 

نهایی در این باره به شورای شهر ارائه شود.

کارهایی که برای احقاق حقوق شهروندان 
کردیم

در کنار ساماندهی و تعیین تکلیف واگذاری های 
پیشــین، برای اینکه پــس از این نیــز هر نوع 
واگذاری و بهره برداری تحت عنوان بند ۶ ماده 
55 به طور کامال شــفاف، به دور از رانت و کامال 
قابل نظارت انجام گیرد، یک ســامانه مبتنی بر 
اینترنت طراحی شده که به زودی از آن رونمایی 

خواهد شد.
با راه اندازی این سامانه، دیگر کسانی که احیانا 
به فعالیت فرهنگی، اجتماعی، خیریه و هر نوع 
کار عام المنفعه مشغول اند و تقاضا دارند امالک 
و فضاهایی را به صورت رایگان یا با تســهیالت 
و تخفیفاتی از شــهرداری دریافــت کنند، نیاز 
نیست با هیچ مقام و مســئولی در هیچ جایی از 
شهرداری ارتباط شخصی پیدا کنند؛ بلکه کافی 
است درخواست خود را در سامانه ثبت کنند تا 
به طور عیان و قانونی طبــق روال موجود به این 
درخواست رسیدگی شــود. بدین ترتیب راه بر 
البی های ناســالم احتمالی، رانت های مبتنی بر 
روابط و رویه های نامطلوبی که ممکن است بعضا 

در گذشته وجود داشته است، بسته می شود.
به عــالوه، همه کســانی که به هــر نحوی در 
ســال های گذشــته زمین یا واحد یا ملکی را از 
شهرداری تحویل گرفته اند، اگر درخواست تمدید 
یا ادامه واگذاری ها را دارند، باید درخواست خود 
را به همراه مستندات در این سامانه ثبت کنند 
و در غیر این صورت، پس از سپری شدن مهلت، 
اقدام قانونی بــرای تخلیه امالک صورت خواهد 
گرفت. مکمل همــه این اقدامات نیز، انتشــار 
عمومی فهرست امالک موضوع بند ۶ ماده 55 
در سامانه شفافیت شــهرداری تهران است که 
مقدمات آن فراهم شده و در آینده نزدیک انجام 
و اعالم خواهد شد. پرونده امالک واگذارشده از 
دارایی های شهرداری به اشخاص، مجموعه ها و 
ارگان ها در سه سال اخیر مسیر پر پیچ و خمی 
را پیموده اســت. اما اکنون بــا توضیحاتی که 
گفته شد، می توان گفت که این پرونده در مراحل 
پایانی قرار دارد و شــورا و شــهرداری به زودی 
می توانند ذکر جزئیات روشن و عدد و رقم های 
دقیق، به شهروندان تهرانی اعالم کنند که برای 
احقاق حقوق آنها چه تالش هایی صورت گرفته 

و چه نتایجی به دست آمده است.
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گزارش نظرسنجی درباره تحقق ایده شهری برای همه

به معنای بهره مندی سالمندان، معلوالن و 
مادران دارای نوزاد از فضاهای شهری

دسترسی ساكنان مناطق مختلف به 
امکانات شهری در سطح محله است. 

بیشترین کمبود مربوط 
بــه وســایل و امکانــات 

بازی کودکان است.

سوال از احساس ترس و عدم امنیت 
هنگامی که هوا تاریک می شود

احساس ترس در دو گروه زنان و مردان 

یکی از منفی ترین ارزیابی ها در نظر ساکنان تمام مناطق 
تهران، در مورد دسترسی به توالت عمومی است.

میزان دستر سی 
به توالت های 

عمومی:

ارزیابی نامناسب از فضای عمومی برای گروه 
خاص)درصد(:

رضایت از نظافت 
توالت های عمومی:

1-برخورداری 
گروه های 

خاص

3-توزيع 
امکانات 

شهری

5- توزیع 
خدمات 
شهری

2- ترس 
و فضای 
شهری

4- توالت 
عمومی

 % ۵۱ 
رضایت ندارند

 و تنها

 % ۱۸  
راضی هستند.

% ۲۱.۴
% ۱۹.۱

% ۲.۵

% ۵۷

هیچ 
وقت

بیشتر 
اوقات

گاهیهمیشه  مردان:
%  ۳۵.۷

 زنان:
%  ۵۲.۷ 

وضعیت 
اماکن 

عمومی برای 
معلوالن: 

۵۵.۱

وضعیت 
پیاده روها 

برای کالسکه 
کودک:
۶۲.9 

وضعیت 
پیاده روها 

برای 
سالمندان: 

 ۵۷.۱

دسترسی به مراکز آموزشی 
و رفاهی ماننــد بــازار میوه و 

تره بار  باالست.

كمترين ميزان 
اين شاخص 

مربوط به 
آب گرفتگی 
معابر و در 
مرحله بعد 

روشنايی معابر 
محله است

- فقط 
در مورد جمع آوري 

منظم زباله و نگهداري 
فضاي سبز بيش از نصف 

پاسخگويان وضعيت خوب 
است)ارزیابی مناطق 

قدیمی تر منفی تر 
است.( 
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مفهوم شهری برای همه به معنای دسترسی 
یکســان و برابــر شــهروندان بــه امکانــات 
است. این دسترســی هم به صورت واقعیت 
عینی آن و هم به شــکل ذهنی بررسی شده 

است. در این نظرســنجی این مفهوم در سه 
بعــد گروه هــای اجتماعــی، مناطــق شــهری و 
دسترسی به ســازمان مدیریت شــهری مورد 
سنجش قرار گرفته است.  به طور کلی در پی 

این نظرسنجی دریافتیم با باالتر رفتن سطح 
تحصیــالت و مرفه تــر شــدن مناطــق شــهری 
بــه دلیــل آگاهــی از حــق شــهروندی میــزان 

نارضایتی در سطح باالتری قرار دارد.

 میزان اگاهی از امکانات ارتباط با سازمان مدیریت شهری
و استفاده از این امکانات

اكثريت افرادی كه با ۱۳۷ و ۱۸۸۸ 
تماس داشته اند از رسيدگی به 

مشكل رضايت ندارند.

از رســيدگی بــه مشــكل ناراضــی 
بوده انــد. در مقابــل ۳۲ درصــد 

رضايت داشته اند.
ســرمايه  دارنــدگان 
فرهنگی و افراد به لحاظ 
اجتماعی فعــال امكان و 
توانايی بيشتری در بيان 
انتظــارات و خواســت 
مديريــت  از  خــود 
در  دارنــد.  را  شــهری 
نتیجــه مديريت شــهری 
بيشــتر صــدا و خواســت 
برخــوردار  گروه هــای 
را  جامعــه  توانــای  و 
می شــنود. ايــن فرآينــد 
می توانــد در بــه حاشــيه 
بــردن صــدای گروه هــای 
نســبتا كم تــوان جامعــه 

موثر افتد.

از مهمترين شيوه های 
بــا  مــردم  ارتباطــی 
مديريــت  ســازمان 
شهری، تلفن های ۱۳۷ 

و ۱۸۸۸ است.

هــم بــا هــر دو شــيوه 
ارتباط آشنايی دارند.

پاســخگويان با هيچ كدام از ايــن دو روش 
ارتباطي آشنايي ندارند.

حــوه رضايت افــراد تا حــدی تابع فــرد پاســخ دهنده 
و نــوع مشــكل و نحــوه رســيدگی شــهرداری بــوده و 

ويژگی های فردی در آن اثر بيشتری داشته است

 به معنای دسترسی به حمل و نقل عمومی 
و مسأله ايمنی معابر

7- دسترسی 
به سازمان 
مدیریت 

شهری

9- رضايت 
از تماس و 
رسيدگی به 

مشكل

6-جابجايی 
و ايمنی

8- تماس با 
شهرداری

۷۳ درصد
از دسترسی به اتوبوس ها 

رضایت داشته اند. 

۶۱.۲ درصد
 از دسترسی به تاکسی های 
خطی رضایت داشته اند. 

درصد۴۴ درصد۳۶ 

۱۳۷

۴۰ درصد

 ۳۰ درصد 
از ایمنی عبور از 

خیابان های محله 
ناراضی اند.

 ۴۸.۱ درصد
از ایمنی پیاده روها ارزیابی 

منفی دارند.

به طور کلی از نظر امكانات عمومی برای جابجايی ارزيابی 
پاسخگويان مثبت است.

بررسی ها 
نشان می دهد 

سابقه ی طوالنی تر در 
زندگی در تهران داشته اند 
تماس بیشتری با شهرداری 
گرفته اند که ناشی از پيشينه 
و سابقه زندگی در تهران و 

محله است.

از بین کسانی 
که با راه های ارتباطی 

شهرداری آشنا بودند ۵۷ 
درصد با این شماره ها تماس 

داشته اند. ۳۳ درصد با شماره 
۱۳۷ تماس داشته اند و 

۲۰ درصد با هر دو 
شماره.
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سید محی الدین فاضلیان، مدیرکل فرهنگی 
معاونت، که دبیر ســتاد تهــران 1400 نیز 
هســت با اشــاره به فاصله میــان آمارهای 
فرهنگی و حســی که مردم از فعالیت های 
فرهنگــی دارنــد می گویــد: نهادهایی که 
متولی رســمی حوزه فرهنگــی و اجتماعی 
هســتند آمارهای ارائه می دهند که نشان از 
هزینه های قابل مالحظه مادی و معنوی در 
انجام اقدامات دارد و همچنین ادعاهایی که 
حکایت دارد از اینکه تعداد قابل مالحظه ای 
از شــهروندان و عموم مردم را مورد خطاب 
قرار داده و برنامه ریزی و برنامه ســازی برای 
آنها کرده اند، اما این آمار ها حکایت و روایتی 
دارند که متن جامعه چنــدان گواهی بر این 
آمار نیست و از سوی دیگر می بینیم اقداماتی 
و لو کوچک اما خالقانــه، مؤثر و معطوف به 

هدف که توانســته خیلی کثیری از مردم را 
درگیر و همــراه کنــد و آن را تبدیل به یک 
خاطره دسته جمعی کند فلذا حوزه اجتماعی 
و فرهنگی نیاز به یک بازآرایی برنامه ریزی و 
رویکرد نو و متفاوت دارد مبنی بر درس گیری 

از آنچه که تا به امروز صورت گرفته است«.
فاضلیان به تنوع حــوزه فعالیت هایی که در 
معاونت امور اجتماعی انجام می گیرد، که به 
قول او بیش از حــوزه فعالیت  یک وزارتخانه 
بزرگ را پوشــش می دهد، اشــاره می کند: 
ورزش، ســالمت، امور بانوان،آموزش های 
شــهروندی، گردشــگری، امــور فرهنگی، 
مطالعات فرهنگی و اجتماعی،توسعه فضاهای 
فرهنگی، برنامه های بــرج میالد، مدیریت 
محله، امور فعالیت های دینی، و رفاه، خدمات 
و مشارکت های اجتماعی مجموعه متنوعی 

را می ســازند که هر یک در دل خود مباحث 
و مطالب مفصلی دارنــد و تأکید می کند که 
بخشی از ایده تهران 1400 از دل همین تنوع 
مســؤولیت ها و فعالیت های داخل معاونت 
اجتماعی و داخل شــهرداری تهران بیرون 
آمده است: تالشی برای »بسامان کردن این 
تنوع موضوعی و این مجموعه متعدد ذیل یک 
یا چند ایده مشخص و تالش و اقدام در جهت 

خاطره سازی«. 
 فاضلیان اشــاره می کند کــه آنچه تهران 
1400 را کلیــد زده نــه صرفا یــک اتفاق 
تصادفی ناشــی از همزمانی بــا تغییر قرن 
بلکه یک نگرش غالب در مجموعه مدیریتی 
معاونت است که تالش می کند از هر اتفاق و 
بهانه ای برای دمیدن این روح بهره ببرد. وی 
با اشاره به شعار محوری دکتر جوادی یگانه 
مبنی بر اجتماعی کردن شــهر و شهرداری 
می گوید که اگر بقیه برنامه های معاونت چه 
در حوزه اجتماعی و چه در حوزه فرهنگی و 
هنری را هم در این مدت ببینید- مثل عطر 
سیب ســال 98، نوروخانه 99، برنامه های 
ســالمت محور و کمپین های تغییر رفتار 
شــهروندی، منع زباله گردی کــودکان و 
نظایر آنها  متوجه می شــوید که از یک ایده 
یکپارچه ای نشــأت می گیرند. این را ما در 
اداره کل برنامه ریــزی معاونت بعنوان یک 

از شهرِ اجتماعی شده  تا تهران 14۰۰
 ایده توجه ویژه به تهران در آستانه قرن جدید و ورود به سال 1400 از یک سال قبل در 
درون معاونت امور اجتماعی و فرهنگی به طور جدی و با رویکردی متفاوت و همه جانبه 
مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت. برای همه ما تحویل سال، با همه سختی ها و دشواری هایی 
که ممکن است در سال قبل پشت سرگذاشته  باشیم ، همیشه فرصتی برای تغییر به حال خوب 
بوده است. فرصتی برای فراموش کردن سختی ها به امید سالی بهتر. فرا رسیدن سال 1400 در 
حقیقت موقعیتی مشابه اما به بزرگی یک قرن پیش روی تهرانی ها می تواند قرار دهد. تحویل 
قرن قبلی و آغاز یک دوره جدید برای تهران و تهرانی ها پیش رو است که با همه تلخی هایی که 
مشکالت اقتصادی و کرونا و مسائل جهانی ممکن است برای ما به رقم زده باشند، فرصتی است 

برای آغازی دوباره، تالش در جهت طرحی نو درانداختن و وصل گذشته به آینده.

آنالیز رای مردم 
در سال 9۶ فارغ 
از اینکه مردم 
به چه جریان و 

نگاهی رای دادند 
حکایت از این 
دارد که مردم 
چیزی  غیر از  

جریان ساخت و 
ساز یا  عالوه بر 
آن برای تهران 

می خواستند
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کارویژه برای خودمان در نظر گرفتیم که این 
تکثر مأموریتهای معاونت را حول تعدادی 
دال محوری مثل »مشــارکت همه افراد« 
ســامان بدهیم و فعالیت ها با برنامه ریزی 
مشخص مثل یک نخ تسبیح به هم متصل 
باشند و همه فعالیت ها و اقدامات در راستای 
آن ایده های مرکزی شکل بگیرند. در واقع 
تهران 1400 هم با همین نگاه متولد و مکرر 

در مکرر بالنده تر شد.
فاضلیان با اشاره همنشینی تهران با یک گذر 
صد ساله در آستانه ورود به 1400 می گوید 
که تالش زیادی کردیم تا همه نگاه ها و نظرات 
افراد را بررسی و مطالعه کنیم: »مصاحبه ها، 
یادداشت ها و مطالب کلیدی اعضای شورای 
شهر، مدیران ارشد ســابق و فعلی شهرداری 
تهران، صاحب نظران و کارشناســان مطرح 
حوزه شــهری« بررســی شــدند و جلسات 
مختلفــی » مدیران و اندیشــمندان جوان و 
صاحب ایده و خالقیت« برگزارشــد. به گفته 
فاضلیان در همــه این فرآیند تــالش براین 
بوده است که اتفاقی طراحی شود که مطابق 
باور همیشگی شهردار تهران، آقای حناچی، 
همه طرفیِن آن احساس برد و پیروزی کنند، 
نگاهی که شــعار کلیدی شهرداری تهران در 
دوره جدید یعنی »تهران شهری برای همه« 

نیز از دل آن بیرون آمده است. 
نکته مهم دیگری که در طرح تهران 1400 و 
ایده های متصل به آن مورد توجه قرار گرفت، 
چیزی که فاضلیان آن را برآمده از رأی مردم 
در سال 9۶ و تغییری مطالبه شده و برآمده از 
این رأی می داند: »آنالیز رای مردم در ســال 
9۶ فارغ از اینکه مردم به چه جریان و نگاهی 
رای دادند حکایت از این دارد که مردم چیزی  
غیر از  جریان ساخت و ســاز یا  عالوه بر آن 
برای تهران می خواستند، چرا که در 20 سال 
گذشته در تهران ســاخت و سازهایی صورت 
گرفته بود اما گویا مردم چیــزی متفاوت از 
آن را مطالبه داشتند. ارزیابی پیمایش ها هم 
نشان می دهند موضوعاتی که عموماً با امکانات 
مالی و نگاه سخت افزاری انجام می شود موفق 
بوده و توانســته رضایت مردم را جلب کند و 
موضوعاتی که نیاز به اراده مدیریتی، پرداخت 
هزینه های اجتماعی و مدیریت دانش داشته 
موفق نبوده و مــورد رضایت مردم نیســت 
و مردم تغییــر  را در اداره تهران خواســتار 

هستند«.  
فاضلیــان این درخواســت بــرای تغییر در 
مدیریت شــهری را به یک رویــداد تقویمی 
دیگر پیوند می زند و می گوید: »از طرفی هم با 
پایان قرن جاری و آغاز قرن جدید مواجهیم 
و رسیدن به لحظه 1400، لحظه ای که یک 
گذشته 100 ســاله را به یک آینده صد ساله 
وصل می کند، اتفاقی کــه به جرأت می توان 
گفت هیچکــدام از ما آن را درســت تجربه 
نکرده ایم، تجربه زیســته ما حداکثر شــامل 

نوروز و تحویل سال یا جشــن تولد هر ساله 
ما می شــود اما این بار سخن از لحظه تحویل 
قرن است و در تناسب با لحظه تحویل سال، 
این روزها حکم اســفند ماه قرن 14 را دارد. 
اسفندماهی که همه در تالش و تکاپو هستند 
برای رسیدن به لحظه تحویل سال، لحظه ای 
که مجالی است برای جشــن و شادی و دور 
هم بودن، درنگی اســت برای مرور گذشته و 
افتخار به نقاط درخشان و شــیرین و درس 
آموزی از حوادث تلخ آن و فرصتی است برای 
نگاه امیدوارانه به ســمت آینده و فردا و آغاز 
حرکتی پویا و برنامه ریزی برای تحقق اهداف 

و آرمان ها«.
فاضلیان در پاسخ به این ســؤال که چگونه 
می توان هم از پــس انتظار مردم برای تغییر 
و امیدشــان به آینده برآمد و در عین حال 
هم در قبال تاریخ صد ســاله ای که گذشته 
اســت و آینده ای که می آید، پاسخگو بود؟ 
به شعار کلیدی شــهرداری تهران در دوره 
جدید اشــاره می کند و می گویــد: »اینجا 
مفهوم یــا تعبیر  تهران شــهری برای همه 
به ما کمک می دهد. ما برای این کار ســعی 
کردیم شعار »تهران شــهری برای همه« را 
تبیین و تئوریزه کنیم. تهران شــهری برای 
همه، در نگاه مــا به این معنی اســت که از 
ظرفیت همه  و مشــارکت همه برای تهران 
آینده باید اســتفاده شــود. همه باید دیده 
شــوند. همه افرادی که در ایــن تاریخ صد 
ساله مؤثر بودند. همه مکان ها، همه زمان ها 
و همه نگاه ها«.  موضوع مشارکت در تهران 
1400، به عنوان یــک روش و یک راهبرد، 
موضوع مهمی اســت که فاضلیان نیز به آن 
تأکید می کند. تهرانی که این بار در آغاز مسیر 
سده جدید می خواهد برخالف گذشته محل 
و محصول گفت وگوی عمومی باشد. فاضلیان 
در این باره می گوید: »هر چقدر به سال 1400 
نزدیک تر می شویم، افراد مختلف، سازمان ها، 
وزارتخانه ها، ارگان ها و جریان های مختلف، 
تصمیم ها و برنامه ریزی هایــی دارند که در 
این تغییر قرن، کاری انجام دهند تا ردی از 
خود باقی بگذارند. حتی خود شــهروندان و 
افرادی هم که تکی فعالیت می کنند و حضور 
دارند، بدشــان نمی آید ردی از خودشان در 
این تغییــر قرن بماند. به مــوازت این، همه 
اشراف داریم که اوضاع و احوال اجتماعی و 
اقتصادی کشــور خوب نیست و شاید روز به 
روز هم فشار بر مردم بیشتر می شود. مسائل 
و مشکالت را بیشتر می کند. این دو در کنار 
هم، پیش می رود. اینجا شهرداری است که 
می تواند مســئولیت پذیر باشد و هنرمندانه 
می تواند ورود پیدا کنــد در نقش یک رهبر 
ارکســتر، در نقش یک پدر، به عنوان متولی 
اصلی مدیریت شهری وارد شود و کاری کند 
که همه این تالش ها و تکاپوها به نفع مردم 

ساماندهی شود«.

جان کالم تهران 14۰۰
احد درویش متویل

معاون اداره کل برنامه ریزی و توسعه شــهری امور 
اجتماعی و فرهنگی

از طهران 1300 تا تهران 1400 گســتره ای است به 
وســعت تاریخ؛ چه از حیث پیِش چشم بودن وقایع 
پرشــمار آن و چه از حیث تحــوالت عمیقی که در 
جامعه ایرانی با محوریت تهران رخ داده،روا نیســت 
چنین فاصله ای را صرفا با عینک تقویم ببینیم. تغییر 
سده، فرصت نگاه کردن به گذشته و ترسیم و گشودن 
افق های آینده است.خود به تنهایی بهانه ای است برای 
تغییر، تغییری که نســبتی نیز با گذشته دارد و فارغ 
از آن نیســت. گاهی ضرورِت تغییر و گریزناپذیری 
آن چنان ســترگ و ســهمگین می شــود که کسی 
را یارای مقاومت در برابرش نیســت. امــا این همه 
انگار کافی نیســت؛ تغییر به جز ضــرورت بهانه هم 
می خواهد. چه بهانه ای بهتــر از اینکه قرنی با همه ی 
فراز و  فرودهــا به آخر رســیده   و دوره ای جدید آغاز 
شده است. الزامات و عناصر تغییر به تمامی حاضرند، 
بهانه هم که هست حاال فقط قدری جسارت می باید 
تا چشم انداِز دل نوازی از شهری انسانی، خواستنی   و 
دوست داشتنی ترسیم شود. شهری که شهروندانش 

با حضور در فضاهای آن ببالند و خاطره بیافرینند. 
تهران در هر دوره ای و بیش از آن طی این صد سال، 
یادگارهای مانــدگاری بجا گذاشــته و  در دل خود 
جای داده اســت؛ از خیابان ولیعصر با آن چنارهای 
سر به فلک کشــیده اش گرفته تا خیابان سی تیر که 
تقاطع ادیان مختلف اســت تا بازار تهران تا مشاهیر 
پرشــمارش تا باغ های توت و انارش و تــا آیین ها و 
مراسم ها نوروز و شب چله تا عاشورا تا تحوالت سیاسی 
و اجتماعی اش از انقالب مشروطه گرفته تا نهضت ملی 
شدن صنعت نفت و انقالب اســالمی و دفاع مقدس 
و خردادهای پرحادثه، همه و همــه برای آدم های با 
ســالیق مختلف تعلق ایجاد کرده  و دل کندن از آنها 
آسان نیست.  ما قرار اســت به این تهران پر ازدحام 
و  -ســوگمندانه- بی هویِت امروز چه اضافه کنیم و با 
چه عناصری هویت اش را برسازیم؟ واقعیت آن است 
که باید سبک و سیاق مان در برنامه ریزی و نحوه اداره 
شهر را تغییر دهیم. اما پیش از آن باید نگرش به شهر 
تغییر کند؛ انسان/شهروند -فارغ از پسوندهای متعدد 
و متکثرش- باید مبنای برنامه ریزی در شهر قرار گیرد 
و حق به شــهر در کانون توجه مان باشد. دیگر قرنی 
گذشته، وقتش است بیش از حرف عمل کنیم، شهر 
را بمثابه ی موجودی زنده و اجتماعی تلقی کرده و بنا 
به مقتضیاِت چنین ســاحتی با آن مواجه شویم. اول 
خودمان به چنین درکی برســیم و سپس این باور را 
به شهروندان نیز منتقل کنیم که: شهْر مملو از ثروت 
و مکنت و برج های ســر به فلک کشیده و سازه های 
پرطمطراق هم که باشد، بی تو، بی همه ی ساکنانش 
هیچ نیست.. جاِن کالم تهران1400 چیزی جز این 
نیست و البته شرح و بسطش جای سخن فراوان دارد.



دي ۹۹ چشم انداز فرهنگی اجتماعی شهر تهران50

رییس هیات مدیره شــرکت توسعه فضاهای 
فرهنگی می گوید برای مدیران فعلی شهرداری 
تهران فعالیت های فرهنگــی به اندازه اقدامات 
ترافیکی مهم است. بن مایه نگاه احمد استادباقر 
درتوسعه زیرساخت های فرهنگی شهر تهران 
این است که منطق ساخت و مدیریت فضاهای 
فرهنگی متفاوت از پل، ترافیک و مسائل دیگر 
شهر است؛ از نظر وی به همین دلیل باید نگاه 
تخصصی به توسعه زیرساخت فضاهای فرهنگی 
شهرداشت. اســتادباقرمعتقد اســت اگر نگاه 
تخصصی به مراکز فرهنگی نظیر سینما، خانه 
موزه و... داشته باشیم این مراکز به مرور زمان 
می توانند خودگــردان شــوند و توجه بخش 
خصوصی و سرمایه گذاران را به خود جلب کنند 

و هزینه زایی برای شهرداران نداشته باشند.

زیرساخت های فرهنگی، هم شأن زیرساخت 
ترافیکی هستند

استادباقرمعتقد اســت بایستی زیرساخت های 
فرهنگی در شهر به اندازه زیرساخت های تسهیل 
آمد و شد مهم دانسته شــوند. وی در خصوص 
اینکه، چطور می توان اهمیت امکانات فرهنگی 
در شــهر را هم انــدازه ترافیک مهم دانســت، 
توضیح داد: در رویکرد متأخر شهرداری تهران 
تالش شــده، دسترســی به فضاهای فرهنگی 
تهران برای شــهروندان آسان گردد. به طوریکه 
اگرفردی بخواهد از امکانات یک خانه فرهنگ، 
فرهنسگرا، سینما و... استفاده کند نیازی نباشد 
از شرق به غرب تهران ســفر کند. وی در ادامه 
یادآور شــد: اکنون تالش می شــود پراکندگی 
فضاهــای فرهنگی تهــران به گونــه ای توزیع 
گردد که شــهروندان با ده دقیقــه پیاده روی یا 
دوچرخه ســواری به مقصد فرهنگی خود دست 
یابند و بتوانند از امکانات و کاالهای فرهنگی در 

شهر استفاده کنند.

توزیع سالن های سینما عادالنه شده است
اســتادباقر، رییس هیات مدیره شرکت توسعه 
فضاهای فرهنگی برای بیــان عملکرد عادالنه 
شهرداری تهران در توزیع کاالهای فرهنگی به 
پراکندگی سینماها در ســطح اشاره می کند و 
می گوید: اگر  نقشه سینماهای تهران را ببینید 
متوجه می شوید نیازی نیســت برای حضور در 
ســینما یک ســاعت وقت صرف کنیم یا دنبال 
جای پارک بگردیم و از ترافیک خســته شویم. 
مگر آنکه دنبال مزیتی خاص باشیم؛ مثال پردیس 
سینمایی ملت مزیت خاصی است اما به معنای 

این نیست که سالن ســینما در نزدیکی محل 
سکونت سایر شــهروندان نیست و همه مجبور 
باشند برای تماشــای فیلم به ســینمای ملت 

مراجعه کنند.

شهرداری تهران وارد زنجیره ارزش افزوده 
فرهنگی شده است

رییس هیات مدیره شــرکت توســعه فضاهای 
فرهنگی می گوید همه متغییرهای سرمایه گذاری 
بخش ســینما در اختیار شــهرداری نیست؛ اما 
شهرداری می تواند با مداخالتی، توزیع نامتوازن 
و غیرقابل قبول را به توزیعــی قابل قبول تبدیل 
کند؛ استادباقردر پاسخ به این سوال که شهرداری 
چگونه می تواند بر ســاخت ســینما اثر بگذارد، 
توضیح داد: شــرکت توســعه فضاهای فرهنگی 
به نمایندگی از شــهرداری تهــران، در زنجیره 
افزایش ارزش افزوده کاالهای فرهنگی ورودهای 
هوشمندانه، نوآورانه و خالقانه ای داشته است. یک 
مثال قابل توجه در این باره ساخت سینما است. 
سینماپیش از این، کسب و کاری زیانده بود و اغلب 
مواقع به حمایت دولت و نهادهای عمومی محتاج 
بود اما به نظر می رســد امروز این تصور از زیاد ده 
بودن سینما شکسته شده و توجه بخش خصوصی 
به سرمایه گذاری در این بخش جلب شده است؛ 
چون بخش خصوصی متوجه بازگشــت سرمایه 

خوداطمینان پیدا کرده است.

سینما یک سرمایه گذاری سودآور شده است
اســتادباقر می گوید در ابتدای ورود شــرکت 
توسعه فضاهای فرهنگی به مقوله ساخت سینما 
کســی باور نمی کرد، روزی ســاخت سینما به 
سوددهی برسد و توجه بخش خصوصی را برای 
ســرمایه گذاری جلب کند. وی در همین رابطه 
گفت: وقتی شرکت توســعه فضاهای فرهنگی 
پروژه ســینماهایی با چندســالن را کلید زد و 
ساخت اولین صندلی سینمای بعد از انقالب آغاز 
شد، کسی فکر نمی کرد بتوان با جلب مشارکت 
سایرین و همراه کردن دیگر نهادها، این فعالیت 
به سودآوری برسد و حتی موجب جلب سرمایه 
خصوصی شــود. احمد استادباقرسرمایه گذاری 
روی کاالهای عمومی وظیفه نهادهای عمومی 
دانست ولی متذکر شد: نگاه ما این است که باید 
به گونه ای برنامه ریزی شود و زیرساخت ها مهیا 
گردد که ایــن بخش ها خودگردان شــوند. وی 
متذکر شد که این شرکت پروژه هایی در بخش 
تئاتر را آغاز کرده هرچنــد هنوز به خودگردانی 

نرسیده است.

منطق ساخت سینما، متفاوت از ساخت پل است
اســتادباقر اضافه کرد: منطق ســاخت سینما با 
ساخت پل متفاوت اســت. اگر با دید ساخت پل 
سینما ســاخته شــود، صنعت فیلم بیچاره شده 
اســت. شــرکت فضاهای فرهنگی در تمامی این 
زنجیره ماموریت دارد، به فراخور حال در بخش های 
مختلف بر ساخت و ســاز متمرکز شود. پردیس 
ســینمای ملت جایزه بین المللی گرفته اســت. 
در برهه زمانی کنونی شــرکت درصدد ســاخت 
زیرساخت ها است.  استادباقر یادآور شد: معماری 
که مدرســه می ســازد لزوما بیمارســتان خوب 
نمی سازد. مهندس عمرانی که روی ساخت سد کار 
می کند، نمی تواند سینما بسازد. معنی تخصصی 
بودن در این نیســت که عمران حالت تخصصی 
دارد و همه فعالیت های عمرانی باید ذیل آن نگاه 
انجام شود اما روشن اســت که نیاز است ضوابط 
رعایت شــود. نظام فنی اجرایی شهرداری تهران 
یک نهاد عالی به نام شورای فنی شهرداری تهران 
دارد آنها ضوابط مربوط به کارهای مختلف را آماده 
می کنند و شورا تصویب می کند از آن جهت تحت 

ضابطه است.

بنای تخصصی، سازمان مرتبط با خودش را 
می طلبد

رییس هیــات مدیره شــرکت توســعه فضاهای 
فرهنگی اضافه کرد: آن ســاختار،  آمادگی ساخت 
زیرساخت های فرهنگی را ندارد و از طرفی دیگر از 
زنجیره ارزش افزوده فرهنگی خارج است؛ باید توجه 
داشت، ممکن است ساخت یک فرهنسگرا سه تا ده 
سال به طول بیانجامد اما، در طی هفتاد سال استفاده 
می شــود. کار تخصصی، بنای تخصصی می طلبد؛ 
بنای تخصصی در سازمان های مرتبط با آن تولید 
می شود. وی اضافه کرد: به نظر می رسد تصمیمی 
که در دهه هفتاد گرفته شده و مبنای پایه گذاری 
شرکت توســعه بوده، درست باشــد. بخش های 

عمرانی می توانند به لحاظ فنی نظارت کنند 

1400؛ فرصتی برای نگاهی به گذشته و آینده
رییــس هیات مدیره شــرکت توســعه فضاهای 
فرهنگی  می گوید ســال 1400 می تواند بهانه ای 
باشد تا صد سال گذشته شــهرتهران مورد نقد و 
بررسی قرار بگیرد و بر همین مبنا افق آینده اداره 
شهر ترسیم گردد. وی در همین رابطه می گوید: 
1400چند وجه دارد. در 1400 می توانیم وقایع 
نگاری گذشته شرکت توســعه را داشته باشیم و 
اقدامات این شرکت را عرضه کنیم. در این فرصت 
قرار هست صد سال گذشته را فشرده کنیم و سهم 
خودمان را هم ارائه بدهیــم و درباره اتفاقی که به 
تدریج رخ داده و کسی متوجه رشد آن نشده است 
صحبت کنیم تــا عملکرد و تاثیر این شــرکت بر 

فضاهای فرهنگی شهر عیان گردد.

منطق ساخت سینما با ساخت پل 
متفاوت است

 اکنون تالش
می شود 

پراکندگی 
فضاهای فرهنگی 
تهران به گونه ای 

توزیع گردد 
که شهروندان 

با ده دقیقه 
پیاده روی یا 

دوچرخه سواری 
به مقصد 

فرهنگی خود 
دست یابند 
و بتوانند از 
امکانات و 

کاالهای فرهنگی 
در شهر استفاده 

کنند
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 کرونا 
در شهر



دي ۹۹ چشم انداز فرهنگی اجتماعی شهر تهران52

Covid-19

 ستیز با کرونا:
جان تو و جان شهر

گام اول: پذیرش بحران
  با گســترش ویروس کوید-19 در 
سطح کشور ضرورت پیشگیری و کاهش 
ابتال به ویروس کرونا احساس می شد. از 
این رو ستاد مدیریت بحران شهرداری 
تهران به منظور حفظ سالمت شهروندان 
و کارکنان شهرداری با همکاری اداره کل 
ســالمت اقدام به تدوین بخشنامه های 
پیشگیرانه و دســتورالعمل های مرتبط 
کرد. در روزهای ابتدایی شیوع ویروس 
کرونا، مراکز و مجموعه های ورزشــی، 
اجتماعــی و فرهنگی تحت پوشــش 
شــهرداری تهران تعطیل شــد. تداوم 
تعطیلی تمام مراکز فرهنگی و اجتماعی 
ســبب ایجاد حساســیت در جامعه و 
برجسته شــدن رعایت نکات بهداشتی 

شد. 
همچنین از آنجایی کــه ویروس کرونا 
شرایطی بحرانی در سطح جامعه ایجاد 
کردو شهروندان نیاز به خدمات آموزشی 
مجازی و اطالع رســانی و آگاه ســازی 
داشــتند، خانه های ســالمت به عنوان 
پایگاه اصلــی ارتباط با شــهروندان به 
فعالیت خود ادامــه دادند و فعالیت  های 
آن ها متوقف نشــد. هدف اصلی هم این 
بود که ارتباط بی واســطه با شهروندان 
باقی بماند و انتقال دســتورالعمل ها و 
پیام های بهداشــتی و درمانــی به طور 

مداوم انجام گیرد.

شیوع و همه گیری ویروس کرونا در کشور و باالخص کالن شهر تهران، 
تبدیل به مسأله ای مهم برای شهر و شهروندان شده است. به همین دلیل 

هم شهرداری تهران با هدف کنترل و پیشگیری از کرونا دستورالعمل و 
راهنمای کنترل محیطی برای مقابله با کوید 19 را برای سازمان ها و اماکن 

شهرداری تهران تدوین کرد. 
 در این شیوه نامه ها به سیستم حمل و نقل عمومی، مبلمان شهری و مراکز 

خاص شهرداری تدوین شد و در کنار آن هم برای افزایش آگاهی و دانش 
کارکنان نسبت به ضرورت رعایت نکات بهداشتی برنامه ریزی شد و هم به 

نیازهای تمامی نیروهای اجرایی شهرداری که در خط مقدم ارائه خدمات 
به مردم هستند و در معرض ریسک بیشتری برای دچارشدن به کرونا قرار 

دارند، توجه شد. 

مداخلۀ روانی برای حمایت از شهروندان
  اثرات ناشی از وقوع و گسترش ویروس کرونا بســیار جبران ناپذیر است. بسیاری از خانواده ها در اثر 
مرگ ومیر اعضای خانوده داغدار شده اند یا به دلیل مواجهه با بیماری دچار مشکالت روحی و روانی شده اند 
برهمین اساس و  با هدف کاستن از بار روانی موجود، طرح مداخالت روانی اجتماعی  اجرایی شده است.  
اداره کل ســالمت  با بهره گیری از ظرفیت های علمی و اجرایی وزرات بهداشت و جمعی از متخصصین، 

کارگروه علمی تخصصی سوگ را در شهرداری تهران تشکیل داد. 
کارگروه تخصصی ســوگ با ارائه برنامه هایی مانند برنامه آموزش های مورد نیاز متناسب با ویژگی های 
اجتماعی و فرهنگی خانواده های داغدار، بررسی نیازهای بازماندگان متوفیان، تشکیل شبکه اجتماعی 
داغدیدگان و گروه های همتا، بهره گیری از ظرفیت مددکاران اجتماعی، اجرای مراسم سوگواری به صورت 
آنالین،  اصالح پروتکل های فرآیند تدفین و بسیار موارد دیگر سعی در کاهش درد و آالم داغدیدگان داشته 
است. این درحالی است که عدم برگزاری مراسم ســوگواری در خانواده های داغدیده سبب بروز لطمات 
روحی و روانی شده که با اجرا و برنامه ریزی طرح سوگ و برگزاری مراسم سوگ آنالین تالش شد تا برخی 

از تبعات این موضوع کنترل شود. 
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 زباله گردی برای کودکان ممنوع!
  پس از شــیوع کرونا در شهر تهران یکی 
از موضوعات حائز اهمیت عدم تفکیک زباله 
در ایام شــیوع ویروس کرونا است. سوله ها 
وگاراژ های تفکیک زباله از مراکز آسیب پذیر 
محســوب می شــوند. از این رو با هماهنگی 
سازمان خدمات اجتماعی و همراهی جمعی 
از ســازمان های مردم نهاد فعــال از گود و 
گاراژ  های تفکیک زباله شهر تهران بازید شد.

بهره گیــری از زباله  های خشــک در چرخه 
بازیافت و از طرفی دیگر جلوگیری از ابتالی 
کــودکان زباله گــرد به بیمــاری کوید 19 
ضرورتی اجتناب ناپذیر بود و بر همین اساس 
لزوم بررسی و رســیدگی به نیازها و خدمات 
مراقبتی و پزشــکی کــودکان زباله گرد در 
دستورکار ســتاد مدیریت بحران شهرداری 

تهران قرار گرفت. 
با ارزیابی از سوله ها و گاراژ های تفکیک زباله، 
5 هزار اقالم حمایتی ویژه کودکان زباله گرد 

تهیه و از طریق سازمان های مردم نهاد توزیع 
شد. جلسات مستمر شوراهای سالمت پس 
از دورکار شدن بخش  مهمی از فعالیت های 
ســازمان های دولتی و عمومی در اثر کرونا 
ستادمدیریت بحران شهرداری تهران اقدام 
به تشکیل شورای ســالمت مجازی محله با 

محوریت بیماری ویروس کرونا کرد. 
 در ایــن طرح خانه های ســالمت موظف به 
برگزاری هفتگی جلســات شورای سالمت 
مجازی و اجرایی کردن مصوبات در ســطح 
محله بودند و از  این رو تا پایان خردادماه 99، 
تعداد 2809 شــورای سالمت مجازی محله 
برگزار و ۷010 مصوبه بــا محوریت بیماری 

ویروس کرونا تصویب و اجرا شد. 
برگزاری جلســات شورای ســالمت محله 
عالوه بر ایجاد هم اندیشی و همفکری میان 
افراد تاثیرگــذار و ذی نفعان محلی منجر به 
شناســایی ظرفیت های هرمحله در جهت 

پیشگیری و کنترل بیماری کرونا شد.

اطالع رسانی به شهروندان
  برای آشنایی شــهروندان با کرونا و پاسخ به پرسش های 
متداول آن ها کارگاه های آموزشی ویژه شهروندان 352 محله 
شهر تهران از طریق خانه های سالمت برگزار شد.  برگزاری این 
کارگاه ها پیش از ورود همه گیری به ایران آغاز شــد و پس از 
شیوع آن ها در ایران، در قالب کارگاه های مجازی ادامه یافت.  

مددرسانی به آسیب دیدگان
  با شیوع گسترده ویروس کرونا در سطح کشور، گروه های 
آسیب دیده اجتماعی در معرض خطر قرارگرفتند.  از این رو 
به منظور ارائه خدمات پیشگیرانه و بهداشتی، ستاد مدیریت 
بحران شهرداری اقدام به بازدید از مراکز ارائه دهنده خدمات  
اجتماعی ) مددســراها، گرمخانه ها، سامانســراها و مراکز 
توانمندســازی( دیده کرد وارزیابی الزم برای تصمیم گیری 
دربارۀ چگونگی ارائه خدمات به این مرکاز برای کنترل و مهار 
بیماری کرونا در بین مددجویانشان صورت گرفت. همچنین 
سازمان هالل احمر اقدام به تامین اقالم حمایتی) دستکش، 
 ماســک و مواد ضدعفونی( برای 4200نفــر از مددجویان 
گرمخانه ها و سامانســراها کرد. پنج عنوان پوستر آموزشی 
برای تمامی گرمخانه ها آماده سازی شــدند  و با حساسیِت 
بیشــتر از قبل، غربالگری و ارزیابی ســالمت مددجویان و 
ضدعفونی مستمر مراکز نگهداری توسط آتش نشانی انجام 
شد. شناسایی عوامل تشــدیدکننده در ابتالی مددجویان، 
ارائه آموزش های فردی به مددجویــان و برقراری تعامل با 
گروه های داوطلب مردمی و ســازمان های مردم نهاد جهت 
تأمین بســته های بهداشــتی هم اقدام دیگری بود که برای 

کمک به این مراکز صورت گرفت.

  آموزش و اطالع رسانی درون سازمانی
  ضرورت اهمیت آموزش و اطالع رســانی 
در مورد آشــنایی با بیماری کرونــا برای کل 
جامعه و به خصوص متولیان امر پیشــگیری 
الزم است. از این رو اداره کل آموزش شهرداری 
تهران بسته های آموزشی فراگیر و محتواهای 
تخصصی را تهیه و دراختیارکارکنان قرار داد و 
با برگزاری آزمون مجازی بیش از 15 هزار نفر از 
کارکنان شهرداری در این آزمون شرکت کردند. 
دور دوم آموزش نیز با توجه به استقبال کارکنان 
در دســتور کار اداره کل آموزش شــهرداری 
تهران قــرار گرفت.  ضــرورت افزایش آگاهی 
و دانــش کارکنان خدماتی شــهرداری تهران 
در مورد ویروس کرونا  ســبب شد تا کارگاهی 
ویژه نیروهای خدماتی در مــورد  چگونگی و 
نحوه ضدعفونی کردن محیــط کار و فضاهای 
موجود در ســاختمان های شــهرداری برگزار 
شود. برخالف آزمون اطالع رسانی کارکنان،  این 
آزمون به دلیل نوع شغل افراد و عدم دسترسی 
به سامانه آموزش مجازی، به صورت حضوری 
برگزار گردید.  و حدود 85 هزار و پانصد نفر از 
کارکنان خدماتی سازمان های شهرداری تهران 
در این دروه ها آموزش دیدند.  باتوجه به اهمیت 
و ضرورت موضوع آموزش و اطالع رســانی به 
کارکنان شهرداری تهران و شهروندان درمورد 
آشنایی با بیماری کرونا با همکاری فاوا و مرکز 
ارتباطات شــهرداری تهران، بســته محتوایی 
آموزشی حاوی سواالت متداول و رایج در مورد 
کرونا در بخش سواالت پورتال شهرداری تهران 
بارگزاری شد. بخشــی ویژه برای ثبت سؤاالت 
کارکنان شهرداری تهران در حوزه کرونا پیش 

بینی و نسبت به آن پاسخ داده می شود. 

  نانوایی هایی بهداشتی
  پروتکل های بهداشتی شامل تمامی اقالم خوراکی و غیر خوراکی می شود و از آنجایی 
که نان به عنوان یکی از نیازهای اساسی شــهروندان به شمار می آید. از این رو اداره کل 
سالمت شهرداری تهران ضمن برقراری تعامل و هماهنگی با اتحادیه نانوایان سنتی شهر 
تهران نانوایان تهرانی را آموزش داد. خانه های سالمت 4هزار و 200 واحدپخت و عرضه 
نان در شهر تهران را آموزش دادند و پروتکل هایی مانند توقف فروش با پول نقد، استفاده 

از انبر برای تحویل نان و رعایت سایر نکات بهداشتی به آن ها آموزش داده شد
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تهران مدت هاست چشــم انداز شهر سالم را 
مد نظر قرار داده و در این راســتا با حمایت 
سایر نهادها از جمله وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشــکی اقداماتی را برای رسیدن 
به یک شهر ســالم از منظر سالمت جسمی، 
سالمت روانی و ســالمت اجتماعی برداشته 
است. البته امسال با شیوع ویروس ناخوانده 
کرونا اوضاع کمی پیچیده شده است. در این 
شرایط باید دید کارنامه سالمت شهر تهران 
در یک سال گذشته چه قبل و چه بعد از کرونا 

چه نمره ای می گیرد؟
سالمت حقی همگانی اســت که  تحقق آن 
نیازمند پاسخگویی همه دستگاه ها و نهادهای 
دولتی و خصوصی و نیز مســؤولیت پذیری 
تمامی اقشار جامعه اســت. از این رو باید با 
توجه به تجارب بین المللی و اسناد باالدستی 
که تأکید ویژه ای بر توســعۀ سالمت جامعه 
دارند، برای تحقق آرماِن شهری سالم از لحاظ 
جسمی و روانی در سطوح فردی و اجتماعی 

تالش کنیم. 
حدود پنج ســال پیش بود که رهبر معظم 
انقالب اســالمی در ابالغیه ای سیاست های 
کلی نظاِم سالمت را اعالم کردند. آنچه بیش 
از همه در این سیاســت نامه عنوان شــده، 
افزایش آگاهی، مسؤولیت پذیری، توانمندی 

و مشارکت ساختارمند و فعاالنه فرد، خانواده 
و اجتماع در تأمین، حفظ و ارتقای ســالمت 
با اســتفاده از ظرفیت نهادها و سازمان های 
فرهنگی، آموزشی و رســانه ای کشور تحت 
نظارت وزارت بهداشــت، درمــان و آموزش 
پزشکی است که در آن بر اولویت پیشگیری بر 
درمان و روزآمد کردن برنامه های بهداشتی و 
درمانی در راستای طرح های کالن توسعه ای 

تاکید شده است.

 خانه های سالمت
 تکرار یک الگوی موفق

به دنبال موفقیت اجرای پروژه شهرسالم و به 
منظور توســعه این پروژه، در نیمه دوم سال 
1384 برنامه راهبردی 5 ســاله شهرداری 
تهران در حوزه سالمت شهری تدوین و برای 
اجرای این برنامه ها و مأموریت ها »اداره کل 
سالمت« در معاونت امور اجتماعی و فرهنگی 
شهرداری تهران تشکیل شــد و بعد از آن با 
شــکل گیری اداره ســالمت در هر منطقه و 
راه اندازی مکانی به نام خانه ســالمت در هر 

محله این اقدام تکمیل شد.
البته چند دهه قبل جامعه ما یک ایده موفق 
در حوزه سالمت را تجربه کرده بود که در نوع 

آزمون دشوار سالمت شهر با ویروس کرونا
خود منحصر به فرد بود. خانه های بهداشــت 
در شهر و روســتا که در آن شرایط اقتصادی 
و اجتماعی جامعه توانســتند اقدامات خوبی 
برای ارتقای سالمت شهروندان و روستاییان 
انجام دهند. از آنجا که برای اجتماعی شدن 
ســالمت باید مردم در کانون هــای محلی 
مشــارکت آگاهانه، داوطلبانه، مســؤوالنه و 
عادالنه داشته باشند، محالت سالمت محور با 
محوریت  کانون سالمت در محالت شهر تهران 
با محوریت خانه های ســالمت، کانون های 
اجتماع محور سالمت و شورای سالمت شکل 
گرفتند. نماد مشارکت مردم و همکاری بین  
بخشی و متشکل از نمایندگان مردمی شامل 
دبیر یا جانشین دبیر کانون سالمت به همراه 
مســئوالن گروه ها، معتمدان محله، نماینده 
خیرین و سمن های ســالمت، دانشگاهیان 
ســاکن محله، دفاتــر تســهیل گری و نیز 
بخش های دولتی و اداری )ازجمله نمایندگان 
شهرداری، شورای اســالمی شهر، آموزش و 
پرورش، بهزیستی، بهداشت و درمان، محیط 
زیســت و نیروی انتظامی( است. این شورا با 
ریاست شهردار ناحیه و به منظور ایجاد نگاه 
ســالمت محور در اقدامات مسئوالن اجرایی 
و تصمیم گیرندگان مدیریت شهری و با هدف 
تجمیع تــوان و ظرفیت تمامــی واحدهای 

حال جسمی، روانی و اجتماعی تهران چطور است؟
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خدمت رسان در راستای ارتقای سطح سالمت 
شهر و شهروندان، شــورای سالمت تشکیل 

شده است.
تاکنون شــهرداری تهران موفق به توسعه و 
مدیریــت خانه های ســالمت محله در 352 
محله شــده است و توســعه و توانمندسازی 
کانون هــای اجتماع محور ســالمت )220 
کانون منطقه ای با عناوین ســالمندان، مادر 
و کودک، جوانــان، افــراد دارای معلولیت، 
پزشکان، خادمین سالمت مساجد، پیشگیری 
از دیابت، پیشــگیری از چاقی، پیشگیری از 
مصرف دخانیات و اهدا( را در دستور کار خود 
قــرار داده که تاکنون ۶2 هــزار و 45۶ عضو  

فعال پذیرفته اند.
در کنار این ها پس از اجرای طرح آزمایشــی 
اقدامات اجتماع محور ســالمت روان محلی 
به منظور ایجاد مراکز سالمت روان محلی در 
محالت شهر تهران، 21 محله وارد این طرح 
شــدند. همچنین با ارتقای دسترس پذیری 
خدمات مشاوره ای برای شهروندان در محالت 
352 گانۀ شــهر تهران ایــن خدمات در این 
مدت 1۷ هــزار و 118 مخاطب جذب کرده 
اســت، روندی که با تقویت اطالع رســانی و 
مشارکت بیشتر ســرای محالت امید می رود 

همچنان رو به رشد باشد.

 بخش اول- سالمت جسمی 
و جدال با کرونا

کشور چندین ماه اســت که با ویروس کرونا 
دســت به گریبان اســت از این جهت در این 
گزارش برآن شــدیم تا ضمن ارائه گزارشی 
از فعالیت های مدیریت شــهری در یک سال 
گذشته، در حوزه سالمت جسمی و بهداشتی 
بر اقدامات این سازمان برای مواجهه با کرونا 
تمرکز کنیم. در این ماه های اخیر، بسیاری از 
نیروهای رسمی و غیر رسمی )داوطلبانه( با از 
جان گذشتگی بی مثال همچون سربازان خط 
مقدم در جای جای محیط شهری خود را در 
معرض خطر انداخته انــد و فعالیت های خود 
را برای کاهش تبعات این ویروس کشــنده 
ادامه می دهند که خانه های ســالمت یکی از 

سنگرهای این مبارزه است.

اقدامات شهرداری برای کاهش تبعات 
ویروس کرونا

در شــش ماه گذشته، شــهرداری تهران در 
راستای پیشــگیری از کرونا، فرهنگ سازی 
و آموزش به مــردم همراه بــا فراهم کردن 
فرصت مشــارکت در محالت را در دســتور 
کار قرار داد و آنچنــان که محمدرضا جوادی 
یگانه در گزارش عملکرد معاونت اجتماعی و 
فرهنگی شهرداری تهران اعالم کرد، با تالش 

شبانه روزی همه نیروهای رسمی و داوطبانه 
در همه بخش ها اقداماتی نظیر آموزش تلفنی، 
دلجویی و احصاء نیازهای اساســی افراد در 
معرض خطر)ســالمندان، توانیابان، بیماران 
خاص و...(، انجام تســت غربالگری کرونا در 
24 گرمخانه  شــهرداری تهران و توزیع اقالم 
بهداشتی و فعالیت سه گشت مجهز به لباس 
ایزوله برای بررســی حال افراد مشکوک به 

ویروس کرونا در تهران صورت گرفته است.
توزیع هزار بسته لوازم بهداشــتی در گود و 
گاراژهای تفکیک زباله، بیش از 100  مشاور 
و روانشــناس داوطلب آمــاده ارائه خدمت، 
آمــوزش 4200 نانــوا بــرای پیشــگیری 
از ابتال به ویــروس کرونا، ارائــه کتاب های 
الکترونیکی رایگان و تولید بیش از 190 عنوان 
آموزش های  بهداشتی فردی و عمومی دیگر 
اقدامات این بخش ها است. همچنین جوادی 
یگانه یادآور شــده که این نهــاد »حدود ۶0 
محله کم برخوردار شهر را شناسایی کرده « و 
در مرحله اول در حال رایزنی برای آموزش و 
توزیع اقالم بهداشتی در 10 محله که شرایط 

سخت تری دارند، است.

اجرای طرح پزشک خانواده برای 
کارکنان شهرداری تهران

از اواخر سال 98 و همزمان با شیوع ویروس 
کرونا در کشــور، طرح پزشــک خانواده در 
اســتان تهران آغاز به کار کــرد. طرحی که 
علی رغم کاستی ها در مواجه با این بیماری 
عملکرد خوبی داشــته اســت. مدیرعامل 
شرکت شهر سالم با اشــاره به فعالیت 14 
پایگاه پزشــک خانواده در شهرداری گفته 
» بیش از ۶ ماه اســت که خدمات پزشــک 
خانواده شهر سالم فعال اســت و ارتباطات 
خوبی با کارکنــان به ویژه با بازنشســتگان 
برقرار شده اســت«. این پزشکان در اوضاع 
کرونایی وضعیت بیماران را رصد می کنند و 
از طریق تماس های تلفنی و یا مراجعاتی که 
همکاران به منازل دارند از حضور و تردد آنها 
در سطح شهر هم به نوعی جلوگیری می شود. 
گروه های مختلفی در بحث پزشک خانواده 
تشکیل و در مناطق مختلف تقسیم شده اند. 
مدیرعامل شرکت شهر سالم شهرداری تهران 
همچنین با بیان اینکه مبنای کار این است 
که به طور میانگین تعداد 2 هزار تا 2 هزار و 
500 نفر از کارکنان شهرداری تحت پوشش 
یک پایگاه پزشک خانواده قرار گیرند، یادآور 
شــده »هم اکنون 14 پایگاه پزشک خانواده 
شامل یک پزشــک و یک ماما در هر کدام از 
سرای محالت  سطح تهران فعال هستند که 
در نخســتین مرحله، 58هزار نفر از خانواده 
بزرگ شهرداری تهران را تحت پوشش خود 

دارند«.
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بسته لوازم 
بهداشتی در 

گود و گاراژهای 
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خانه های سالمت 
 سنگر مبارزه

با کرونا

به تازگــی شــهربانو امانــی، رئیس 
کمسیون ســالمت شــورای اسالمی 
شــهر تهران در دیداری که با مدیرکل 
سالمت شــهرداری تهران و جمعی از 
مدیران خانه ســالمت محالت داشت، 
گفت »خوشحالیم که این تعداد کانون 
ســالمت در تهران داریم که می توانند 
مســتقیم با مردم در ارتباط باشــند و 
آموزش ها را به مــردم منتقل کنند«. 
امانی این موضوع را یــک مزیت برای 
مدیریت سالمت شهر در دوران کرونا 

برشمرد.
همچنیــن محمدرضا جــوادی یگانه 
با اشــاره به ظرفیت گســترده 352 
خانــه ســالمت شــهر تهــران برای 
آموزش شــهروندان گفت: »از زمان 
اعالم شــیوع ویروس کرونا در کشور 
چیــن آمادگی الزم در بدنه ســالمت 
شــهرداری تهــران وجود داشــت و 
پیش از شــیوع این ویروس در تهران 
ما موفق شــدیم 20هــزار و 195 نفر 
از شــهروندان را در ســطح مدارس، 
مساجد و خانه های سالمت در ارتباط 
با روش های پیشگیری از ویروس کرونا 
آموزش دهیم. پس از شــیوع ویروس 
آموزش های حضوری ما در سطح شهر 
تهران متوقف و در قالب تولید محتوای 
آموزشــی و توزیع در قالب پوســتر، 
فضای مجازی و نمایشگرهای شهری 
ادامه پیدا کرد. همچنین ۶000 نفر از 
نیروهای خدماتی و کارگران خدمات 
شــهری شــهرداری تهــران بصورت 
حضــوری توســط مربیان آموزشــی 
خانه های ســالمت  و 14 هــزار نفر از 
پرسنل شهرداری تهران به صورت غیر 
حضوری آموزش دیدند«. این اظهارات 
بخشی از تاثیرگذاری خانه های سالمت 

شهر را نشان می دهد.
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بخش دوم- سالمت روانی و اجتماعی
ســالمت روانی و اجتماعی شــهروندان یک 
جامعه یکی از ابعاد مهم توســعه انسانی آن 
جامعه اســت. چرا که حیات شهری سالم در 
گرو داشتن مردمانی بانشــاط، پویا، سرزنده 
و آرام و مهربان اســت که همدیگر را دوست 
دارند و با هــم همدالنه زندگــی می کنند. 
امروزه با وجود شرایط سخت اقتصادی و انبوه 
جمعیتی که در شــهر در حال کار و فعالیت 
هستند، سالمت روانی شــهروندان پیوسته 
در معرض تهدید است. امری که حاال با آمدن 
ویروس کرونا تشدید هم شده است. در چنین 
شرایطی ایجاد زیرســاخت های میان مدت 
و طوالنی مدت بــرای کاهش آســیب های 
اجتماعــی و ارتقای ســالمت روانی اقشــار 
مختلف جامعه یکــی از دغدغه های مدیران 
شــهری و یکی از وظایف اصلی آنها به شمار 
می آید. مدیریت شــهری اعم از شورای شهر 
و شــهرداری و دیگر ســازمان ها و نهادهای 
تاثیر گذار همواره تــالش کرده اند با اجرای 
طرح هایی سالمت روانی و اجتماعی جامعه را 
ارتقا دهند. در ادامه چند نمونه از این طرح ها 

مورد اشاره قرار می گیرد.

اهدای نشان»سرای تجربه« به محالت
زینب نصیری، مدیرکل ســالمت شهرداری 
تهران با بیان اینکه با بررســی آمار جمعیتی 
شــهر تهران و پیش بینی تغییــرات در هرم 
جمعیتی مشخص اســت که در سال 1430 
حدود 25درصــد از کل جمعیــت پایتخت 
سالمند خواهند بود، گفته »اداره کل سالمت 
به عنوان دبیرخانه ستاد شهر دوستدار سالمند 
در شهر تهران با طراحی و اجرای بر نامه هایی 
همچون سرای تجربه، فرآهنگ و ... با توجه به 
نیاز های گروه سالمند، ظرفیت های موجود و 
طرح های موفق جهانی در شهر های دوستدار 
سالمند تالش می کند تا گامی در جهت شهر 

دوستدار سالمند پایتخت بردارد«.
اداره سالمت شــهرداری تهران حاال اقدام به 
اجرای طرح سرای تجربه در پنج محله شهر 
تهران به صورت آزمایشــی کرده اســت؛ در 
منطقه 2 )ســرای محله دریان نو(، منطقه 5 
)سرای محله اکباتان(، منطقه ۶ )سرای محله 
امیرآباد(، منطقه ۷ )ســرای محله ارامنه( و 
منطقه 20 )سراي محله شــهید غیوری( به 
دنبال اصالح نگرش، ساختار و کالبد با هدف 

تحقق سالمندی خوب و فعال هستیم.
در این ســراها تالش شده اســت با حضور و 
مشارکت سالمندان محله، تجارب، شکست ها 
و موفقیت های سالمندان در برنامه ریزی های 
شهری مورد استفاده قرار گیرد. مهرماه سال 
گذشته هم به مناســبت روز جهانی سالمند 

و نوجوان )۶ تا 12 ســال( تالش کرده تا با 
ایجاد مراکز فرآموز به این مهم دست یابد. 
هر منطقه می بایســت یک مرکز فرآموز 
داشته باشــد که مراکز فرآموز می توانند با 
افزایش همکاری های بین بخشــی به ویژه 
با مدارس، اقدامات خوبــی برای آموزش 
مهارت های زندگی و بازدارنگی از رفتارهای 
پرخطر انجــام دهند. برای مثــال یکی از 
این مراکز فرآموز با عنــوان »فرآموز نفس 
پاک« در فعالیت های خــود تالش دارد از 
دانش آموزان ســفیران مبارزه با دخانیت 
بسازد. جالب است بدانید در سال گذشته 
85 هزار و 898 کودک از مراکز آموزشــی 
مهارت های اجتماعی کــودکان )فرآموز( 

بازدید کرده اند.

پویش »مثبت۶5« در تهران آغاز به کار کرد 
و در راستای شــعار »تهران، شهر دوستدار 
ســالمند« همایش هایی برپا و میزهای ارائه 
خدمات سالمت محور برای سالمندان ایجاد 
کرد. همچنین این اداره طرح ایجاد 22 مرکز 
اجتماعی- فرهنگی ویژه ســالمندان )طرح 
فرآهنگ( را در دســتور کار خــود قرار داده 

است.

هر منطقه یک »فرآموز« 
اداره کل سالمت شهرداري تهران به عنوان 
یکی از متولیان حوزه ســالمت اجتماعي 
براي ارتقاي سالمت و آموزش غیرمستقیم 
مهارت هاي رفتاري به گروه ســني کودک 

تشکیل کانون ناظران سالمت 
کودکان در منطقه هفت

 
خردادماه امسال و همزمان با روز جهانی کودک 
مدیریت شــهری برای پایــان دادن به پدیده 
کودکان زباله گرد بخشــنامه ای صادر کرد که 
استفاده کودکان برای جمع آوری زباله توسط 
پیمانکاران شهرداری ممنوع شد. در این رابطه، 
فائزه دولتی، معاون شهردار منطقه ۷  خبر داد 
»در جهت تحقق یافتن این امر معاونت اجتماعی 
فرهنگی منطقه با همکاری اداره سالمت نواحی، 
کانون ناظران ســالمت کودکان را با همکاری 
نیرو های داوطلب و حســاس به امور اجتماعی 
و فرهنگی در ســطح محالت 14 گانه منطقه 

۷ تشکیل داده است«. به گفته این مسئول، با 
تشکیل کانون ناظران سالمت کودکان توسط 
خانه های سالمت و با همکاری نیرو های داوطلب 
محلی متشــکل از شــورایان، دبیــر و اعضای 
کانون های اجتماع محور سالمت، سالمت یاران 
و همچنین اســتفاده از مددکاران در مواجهه 
با کودکان زباله گرد در ســطح نواحی، از طریق 
مرکز پرتو منطقه ۷ و آموزش شــهروندان در 
خصوص اینکه با مشــاهده کودکان زباله گرد 
و تماس با ســامانه 13۷ می توانند به مدیریت 
شهری در پایان دادن زباله گردی کودکان کمک 
مؤثری کنند. اگر این طرح در منطقه هفت مؤثر 
واقع شود، باید دید شهرداری سایر مناطق از این 
تجربه استفاده می کنند تا یک روز شاهد شهری 
بدون کودکان زباله گرد باشیم یا هنوز موانع این 

امر پابرجا خواهد بود؟
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اجرای طرح شهر پیاده و »انسان محور 
کردن« شهر

در ســال جاری مدیریت شهری توجه ویژه ای 
به بحــث فضاهای کوچک مقیــاس و طراحی 
و اجرای آن داشــته که این موضوع را با هدف 
افزایش خالقیت و بهبود کیفیت زندگی مردم 
در اولویت اقدامات خود قرار داده است که در 
راستای توجه به پیاده محوری شهر است؛ یکی 

از این طرح ها  طرح »پارکلت« است.
پارکلِت )parklet( بخشی از پیاده رو است که 
فضای بیشتر و امکانات رفاهی برای مردمی که 
از یک خیابان استفاده می کنند فراهم می کند. 
یک پارکلت بیرون زدگی از پیاده رو اســت و 
بخشی از خط پارکینگ خیابان را در بر می گیرد 
و اندازه آن به اندازه چند جــای پارک خودرو 
اســت.پارکلت می تواند با ایجاد مبلمانی برای 
نشستن و استراحت شهروندان، فضای سبز و 
باغچه ای در کنار پیاده رو و مکانی برای تبلیغات 
و کارهای هنری فراهم کند و بخشی از آن برای 
دوچرخه سواران تعبیه شود. امسال اولین نمونه 
های این طرح در منطقه ۶ شهرداری تهران و 
در 4 نقطه به اجــرا در خواهد آمد.  هرچند در 
سال های گذشته بســاط دستفروشان چهره 
پیاده روهای شهر را شلوغ کرده است اما امسال 
الیحه ای تقدیم شورای شهر شــده تا هم این 
مشاغل ساماندهی شوند و هم گامی در جهت 
زیباسازی چهره شهر برداشــته شود. در کنار 
این، طرح های حمل و نقل و ترافیک شــهر از 
جمله پارکینگ هوشمند و پارک حاشیه ای که 
به صورت آزمایشی در حال اجرا هستند، باید 
با سرعت و جدیت بیشــتری دنبال شود، تا در 
چشم انداز پیش رو شــاهد شهری پیاده محور 
باشیم. حاال که بحث زیباسازی شد باید اشاره 
کرد طرح راهوند نیز یکی از طرح هایی اســت 
که اگر ادامه یابد در مسیرهای شهری از جمله 
معابر مدارس، مهد کودک ها و بوستان ها شاهد 
مجموعه طرح های گرافیکی در مســیر رفت و 

آمد دانش آموزان خواهیم بود.

ایجاد باغ راه سالمت در جنوب تهران
باغ راه های ســالمت نیز می تواند مــردم را به 
استفاده کمتر از خودرو تشویق کند و سیمای 
زیباتری به پایتخت بدهد. در یکی از اقدامات 
برای توسعه باغ راه های ســالمت، فاز نخست 
»باغ راه ســالمت جنوب غرب تهران« یکی از 
طرح هایی اســت که می تواند گام مؤثری در 
تحقق شــهر بدون خودرو و بسط و گسترش 
استفاده از دوچرخه و ســایر مدل های حمل 
و نقل پاک داشــته باشــد. احداث این باغ راه 
به طول تقریبی 2500متــر طول در دو محور 
رفت و برگشت در حاشیه بزرگراه شهید نواب 
صفوی آغاز شده است و با گذر از خیابان شهید 
امامی محــرم به میدان شــهدای مدافع حرم 

خواهد رسید. شهردار منطقه 1۷ هم در این باره 
با اشاره به فراخوان جلب مشارکت مردمی در 
اجرای این طرح گفته »این طرح بر مبنای جلب 
مشارکت مردم طراحی شده است و در همین 
راستا در فراخوانی اعالم کرده ایم هرکس طرح 
خالقانه ای برای احداث باغ راه سالمت دارد به 

منطقه 1۷ ارائه کند«.

 
 حمایت از ایجاد دهکده سالمت

در شهر تهران 
 شهرداری تهران بارها تاکید کرده که از ساخت 
دهکده سالمت در نزدیکی شهر تهران حمایت 
می کند. دهکده ســالمت و تندرستی بخشی 
از صنعت گردشــگری سالمت اســت که در 
بخش های درمانــی، پیشــگیری، بازپروری 
جســمی، روحی و روانی با ظرفیت های نهفته 
در بســترهای بوم گردی و طبیعت درمانی را 
دربر می گیرد. کما اینکه قرار است یک دهکده 
سالمت در اطراف شهرســتان پردیس ایجاد 
شود و رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی شهرستان پردیس در این باره 
توضیــح داده و گفته »اجرای طــرح دهکده 
سالمت در شرق اســتان تهران بســیار مؤثر 
و محیطی امن برای پشــتیبانی از شــهرهای 
همجــوار همچون بومهن، رودهــن، دماوند و 
جاجرود به وجود می آورد«. حاال باید دید این 
ایده در شهر تهران چه وقت و چگونه عملیاتی 
می شود تا گامی مثبت در جهت توسعه سالمت 

جسمی و روانی شهروندان باشد.

کارنامه شهرداری و اما یک انتقاد
با وجود همه فعالیت های شهرداری تهران در 
زمینه سالمت و افزایش مشارکت شهروندان 
در آن که شــهروندان باید به آن نمره بدهند 
و بگویند آیا این ســازمان در یک سال گذشته 
توانســته نمره قبولي را بگیرد یا خیر. بسیاری 
از این طرح ها هنــوز در میانه های راه اســت 
و تا به ثمر نشســتن آن بایدمنتظــر  ماند و به 
تالش ادامه داد. با این حــال، هنوز یک انتقاد 
در حوزه ســالمت به شــهرداری تهران وارد 
اســت و آن تذکری اســت که رییس کمیته 
ســالمت شــورای شــهر تهران درباره عدم 
بارگذاری اطالعات وضعیت سالمت شهروندان 
در سایت شــهرداری تهران داده است. ناهید 
خداکرمی گفته » علی رغم یــادآوری و تذکر 
کتبی در آبان ماه سال گذشته،  تاکنون نسبت 
به انتشار اطالعات دموگرافیک موجود در سایت 
شهرداری اقدام نشده است«. قطعا بارگزاری و 
شــفافیت این اطالعات می تواند نکته مثبتی 
در عملکرد مدیران شــهری باشد تا با دریافت 
کاستی ها و انتقادات برای بهبود اوضاع شهر و 
توسعه برنامه های شهر سالم، گام های مؤثرتر و 

محکم تری بردارند.

سایر اقدامات 
شهرداری برای 
ارتقای سالمت 
اجتماعی-روانی

در کنــار این هــا مدیریت شــهری در 
بخش های متنــوع برنامه های دیگری 
در سال گذشــته  انجام داده است که از 
جمله می توان از اجــرای طرح ارتقای 
دسترس پذیری شــهر با تاکید بر افراد 
با نیازهای خاص)هر منطقه یک سرای 
محله مناسب ســازی شــده(، فعالیت 
شورای ســالمت ناحیه و کارگروه های 
توســعه محلی ) ۷32جلســه با 88۷4 
مخاطب(، برگزاری کارگاه های آموزشی 
ویــژه شــهروندان) 30882 برنامه با 
۶82 هزار و 9۷ مخاطب(، مشارکت در 
برگزاری همایش های تخصصی )۷00 
برنامه با 141 هزار مخاطب(، برگزاری 
کارگاه هــای آموزشــی ویژه پرســنل 
شــهرداری تهران )50 برنامه با 1938 
مخاطب(، اجرای طرح ســینما سالمت 
)10برنامــه با حدود 4 هــزار مخاطب( 
و اجرای طرح گفت وگو در شــهر) 3۷0 
برنامه با 23 هــزار و 235 مخاطب( یاد 

کرد.

در کنار این ها امسال ویژه برنامه هایی به 
مناسبت هفته ملی سالمت، هفته ملی 
دخانیات، هفته ملی سالمند، هفته ملی 
ســالمت روان، هفته ملی پیشگیری از 
دیابت، روز جهانی افراد دارای معلولیت 
و برگــزاری اختتامیــه اولیــن دوره 
رقابت های نشاط سالمندی و برگزاری 
دومین دوره رقابت های نشاط سالمندی 
در سطح محالت شــهر تهران توسط 
این نهاد برگزار شده است که می توان 
برنامه های مستمری مثل دوشنبه های 
سالمندی، چهارشــنبه های معلوالن 
و اســتقرار میز ارائه خدمات ســالمت 
در تمامی مناســبت های سطح شهر را 
اضافه کرد. برنامه هایی که امید می رود تا 
سال های آینده نه تنها رویکرد شهرداری 
و ســازمان های متبــوع آن بماند بلکه 
روزبه روز شــاهد نوآوری های جدید و 
افزایش کمیت و کیفیت برنامه ها باشیم.
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تجربه نوروز در پیاده رو های مجازی:

خودت را در خانه بگذار و بیا
 می خواستیم نوروز، این عید باستانی را با رسم و رسومات همیشگی خود، با دورهمی 
و خنده های جمعی و لذت های گروهی جشــن بگیریم و دوشــادوش هم به تماشای 
زیبایی های بهار در پیاده روی بلوار کشــاورز قدم بزنیم. جایی که این سال ها پیاده راه هنری، 
فرهنگی و تفریحی»نوروزگاه« بود.امابا شــیوع ویروس کرونا از این نعمت نادیدنی محروم 
شدیم. پس از این، آموختیم باید تمامی شــادی ها و تفریحات و باهم بودن هایمان را به درون 

خانه ببریم تا هرچه زودترطعم شیرین »با هم بودن«را بچشیم، و در این راه، تنها نبودیم.
امســال شــهرداری تهران، ویژه برنامه های نوروزی خــود را که»نوروزگاه« نام داشــت 
به»نوروزخانه« تغییر داد و با شعار»#باهم-به-سالمت-می رسیم«،رسالت خود رامعطوف به 
سه مفهوم »جشن، در خانه ماندن و غنی سازی اوقات فراغت« کرد تا با توجه به شرایط پیش 
آمده به تولید و ارائه برنامه هایی بپردازدکه بســتر مشارکت شهروندان را از جغرافیای واقعی 
شهری، به فضای مجازی تغییر دهد؛ برنامه هایی که اگرچه به صورت فیزیکی ما را در کنار هم 
قرار نمی داد اما روح جمعی همچنان در آن استوار بود.کنسرت صندلی های خالی، گردشگری 
مجازی و راه اندازی لیگ فوتبال در کنســول های بازی از جمله برنامه های نوروزی در فضای 

مجازی بود که سختی قرنطینه در روزهای کرونا را برای  خیلی ها آسان می کرد.

ایده »کنسرت آنالین، صندلی های خالی« برنامه ای 
منحصربه فرد بــوده که برای اولین بــار در ایران اجرا 
می شد و حتی نمونه جهانی نداشت. ایده ای که با هدف 
سرگرم کردن شهروندان و تشویق برای در خانه ماندن 
با حضور جمعی از خواننده هــای معروف و پرطرفدار 
موسیقی پاپ در برج میالد تهران به مدت 15 شب از 8 

فروردین هر شب حوالی ساعت 9  برگزار شد. 
گرفتن مجوزهای الزم از دفتر موسیقی وزارت ارشاد و 
صداوسیما، قوانین کپی رایت، شیوه ضبط و پخش کنسرت، حذف بازخورد مخاطبان و 
مسائل حرفه ای، فنی و ناشناخته بودن ریسک های آن، چالش هایی بود که معاونت امور 
اجتماعی و فرهنگی شهرداری باید با آنها دست و پنجه نرم می کرد اما با اجرای چند برنامه 
خیلی زود روشن شد که کنسرت های آنالین تا چه میزان قابلیت جذب مخاطب دارند. 

به طوری که در یکی از کنسرت ها با اجرای علی 
زندوکیلی بالغ بر 3 میلیون و 200 هزار مخاطب 
برنامه را دنبال کردند که در نوع خود یک رکورد 
به حســاب می آید. البته این برنامه ها خالی از 
حاشــیه هم نبودند. یکی از اتفاقــات جالب در 
شب های   آخر افتاد. شــبی که قرار بود کنسرت 
گروه لیان بوشهر با همراهی »جناب خان« روی 
صحنه برود که به دلیل ناهماهنگی  و اطالعات 
مبهمی که منتقل شده بود پخش زنده برنامه با 
چالش مواجه شد که البته خیلی زود با رایزنی،   

مشکل برطرف و برنامه با حضور جناب خان اجرا شد.
تجربه کنسرت آنالین اگرچه به لحاظ ماهوی، بسیاری از احساسات و هیجاناتی را که در 
کنسرت های واقعی تجریه می کنیم،  ندارد اما به ثمر رسیدن چنین ایده ای نشان از آن دارد 
که شهرداری تهران بر جذب سرمایه های فرهنگی همت گماشته است. هنرمندانی که در 
بزنگاه های این چنینی، با کمترین دریافت مالی، اعتبار خود را به شهرداری می بخشند تا 
در بستری مردمی تر به روی صحنه بروند و این حس همدالنه را تقویت کنند که هنرمند و 
نوازنده با وضعیت قرنطینه، بدون هماهنگی و تمرین  قبلی و با وجود خطر ابتال به ویروس 
و حتی بروز ناهماهنگی در اجرای زنده پذیرفته  که خود را در معرض قضاوت عموم قرار 
دهد تنها به این دلیل که در دشواری ها کنار مردم سرزمینش بایستد و راهی بزند که آهی 

بر ساز آن توان زد.

با شیوع ویروس کرونا و تغییراتی که 
در همه ی برنامه ها و عرصه ها روی 
داد برنامه های ورزشــی شهرداری 
تهران نیز از اســاس دســتخوش 
تغییر شد. برنامه هایی که مبتنی بر 
جشنواره های نوروزی و خیابان های 
ورزش بود باید به برنامه هایی برای 
شــهروندان در قرنطینــه خانگی 
تغییر می کرد و بر این اســاس ایده  
راه اندازی لیــگ بازی های رایانه ای 
پیشــنهاد و مقدمات آن با انجمن 
ورزش های الکترونیک چیده شــد. 
لیگ نوروزی ورزش های الکترونیک 
شــامل دو گروه بازی های کنسولی 
و موبایلــی بود کــه مخاطبان باید 
ابتدا به ســایت eligo.ir مراجعه 
می کردنــد و پــس از ثبت نام بازی 
مورد عالقه خــود را انتخاب کرده و 
به رقابت با ســایر شرکت کنندگان 
می پرداختنــد. لیــگ بازی هــای 
کنســولی شــامل FIFA20 و 
eFootball PES2020 و لیگ 
 Clashبازی های موبایلی شــامل
 Royal ،PUBG ، Subway
Surfers و Call of Duty بودند 
که  در مجموع چهار دوره مسابقات 
برگزار شد و در این چهار دوره بین 
1۶ تا 20 نفر موفق به کســب مقام 
شدند. جوایز کل دوره 40 میلیون 
تومــان بــود و در پایــان لیگ نیز 
نفرات برتر هر هفته در مسابقاتی با 
عنوان "قهرمان قهرمانان" با هم به 
رقابت پرداخته و هر رشته قهرمان 

قهرمانان خود را شناختند.

پژواک سازها 
بر صندلی های 

خالی

مسابقه قرنطینه 
با قهرمان 
قهرمانان
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اعیاد مذهبی به ویژه  نیمه شعبان که همیشه با تجمعات بسیار 
گسترده، همراه با حس معنوی و پخش نذری در میان شهروندان 
برگزار می شود امســال با همکاری کارشناسان و همکاران در 
معاونت امور اجتماعی و فرهنگی مناطق شهرداری تهران، شکل 
دیگری به خود گرفت و در کنار رعایت پروتکل های بهداشتی، 
نور معنویت را روشن نگاه داشــت. برگزاری کمپینی که درآن 
محل قرار، پای پنجره هر خانه بود با روشــنی درون خانه ها که 
میالد امام حاضر)عج( را جشن گرفتند و با تکیه بر همین احوال 
خانواده ها با هماهنگی و همکاری قبلی شهرداری مناطق، اقدام به آذین بندی و رنگ بندی بالکن 
یا پنجره های مشرف به خیابان این بار این جشن مبارک را از قاب پنجره خانه هایشان به هم تبریک 
گفتند و برای عافیت همه بیماران در سراسر دنیا و رخت بستن این ویروس از زندگی امروز مردمان 
جهان دست امید و دعا برافراشتند. ایســتگاه های صلواتی مواد ضدعفونی ابتکاری که جایگزین 
ایستگاه های پخش نذری شد و در هر منطقه شــهرداری تهران، حداقل در یک محور با همکاری 
نواحی بسیج، اقدام به ضدغفونی خودروهای شهروندان و اهدای اقالم بهداشتی شد؛ در مجموع، 

29۶ ایستگاه صلواتی در سطح مناطق 22 گانه، برپا و 2۶00 خودروی عبوری ضدعفونی شدند.

برنامه »یک دقیقه مــوزه« در واقع فضایــی را ایجاد کرد 
تا شــهروندان بتوانند شــناختی هر چند انــدک در مورد 
جاذبه های تاریخی و گردشگری شهر خود داشته باشند و در 
روزهایی که ترجیح برخانه ماندن بود، فرصتی برای بازدید 
مجازی از موزه ها فراهم شــود و در کنار آن به بازدید از این 
موزه ها در دوران پساکرونا تشویق شوند. هدفی که از چند 
طریق محقق می شــد: اول با برگزاری مسابقه ای که جایزه 
آن بازدید رایگان از این جاذبه هاســت و دوم با ایجاد حس 

کنجکاوی و جذاب سازی دیدار از این موزه ها. 

پادکست ها یکی 
از مهم تریــــن 
ی  نه ها ســــا ر
اجتماعـی روزگار 
مــا هســتند در 
واقع نوعی تلفیق 
موسیقی و گفتار 
که بسته به بستر 
مخاطب قابلیت اجرا دارند. ایده تولید پادکســت 
اگرچه ابتدا برای سفرهای بین شهری طراحی شد 
تا نوعی ســرگرمی انتخابی برای مسافران نوروزی 
باشد اما با کنسل شدن این سفرها، تبدیل به مهمان 
لحظات خلوت و آرام شــهروندان در خانه ها شد. 
پادکست های طرح نوروزخانه به سفارش معاونت 
اجتماعی و فرهنگی شهرداری با دو موضوع تولید و 

منتشر شد. نخست با نام »عاشقانه های تهران« که 
رویکردی نوستالژیک به فضاهای شهری تهران دارد. 
خلق هویت شنیداری از تهران قدیم و آماده سازی 
آن در قالب هدیه و ســوغاتی، ایده ای بود که گروه 
دیالوگ باکس برای نوروز امســال تدارک دیدند. 
»عاشــقانه های تهران« در پی آن بــود که با برش 

دیالوگ  فیلم های خاطره انگیز در تلفیق با موسیقی 
و شــعرخوانی گویندگان، حال و هوای قصه های 
روزمره کوچه و خیابان این شــهر را برای شهروند 
تهرانی بازآفرینی کند. دو قســمت از پادکســت 
عاشقانه های تهران نیز توسط مهدی ستوده نگارش 
و اجرا شد؛ پادکست رفیق های مکزیکی هم با قلم 
و صدای احســان عبدی پور تولید و منتشر شد و با 
اســتقبال خوبی هم روبرو شد.احسان عبدی پور، 
پادکســت دیگری نیز با عنوان در ستایش بطالت 
نوشــته و روایت می کند. این پادکســت در واقع 
روایتی اســت از بهم ریختگی دنیا در دوران همه 
گیری کرونا؛ تصویری ناامیدانه از درماندگی بشر در 
مواجهه با طبیعت، که البته در ادامه به سودمندی ها 
و تجارب مثبت آدمی هم اشــاره می کند و پایانی 

امیدوارانه برای ان رقم می زند.

»شرح الف«، قطعه 
موســیقایی کــه با 
حمایت معاونت امور 
اجتماعی و فرهنگی 
شهرداری تهران و با 
شعر و آهنگ محسن 
چاوشــی در همــان 
روز های اول فروردین 
با نشــان نوروزخانه در بســتر فضای مجازی منتشر و 
با اســتقبال خوب مخاطبان روبه رو شــد. تعداد دانلود 
این قطعه موسیقی تا 15 اردیبهشــت ماه، بالغ بر چند 
ده میلیون بار تخمین زده شده و موتور جستجوگر گوگل 
در جستجوی کلیدواژه  »شــرح الف« حدود 4 میلیون 
نتیجه را نشان می دهد؛ گویای بازخورد زیاد این قطعه 

است. 
موزیک ویدیوی این قطعه هــم در تصاویر خود مفاهیم 
شــعری را با مضامین شــهروندی در هم آمیخته است 
طوری که درخت در عین حال که نمادی از هویت شهر 
در نظر گرفته شده، نمادی از شعور و ضمیر انسانی نیز 
به تصویر می کشد. حضور پزشکان و پرستاران با ماسک 
که نماد آشــکار وضعیت جدید است در راستای تقویت 
همدلی و روحیه جمعی مورد اســتقابل شهروندان قرار 

گرفته است.

نیمه شعبان، 
تجلی نور ایمان 

پای پنجره ها

موزه گردی از 
قاب دوربین

 از 
عاشقانه های 

تهران تا رفقای 
مکزیکی

شرح الف 
چاوشی، 

تسکین روزهای 
فراق
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جدا از لیگ ورزشی، ســازمان ورزش دو 
برنامه دیگر نیز در راســتای طرح ورزش 
در خانه تدارک دید که یکی تهیه مطالب 
آموزشی و دیگری کلیپ های دو دقیقه ای 
ورزشی بود که پنجاه کلیپ نیز با استفاده 
از پتانســیل و ظرفیت ســلبریتی های 
ورزشی از جمله پیشکسوتان و قهرمانان 
رشــته های مختلف ورزشــی و اغلب به 
صورت خودجوش ســاخته شد. در کنار 

این ها مسابقه عکاسی و کلیپ ورزش در 
خانه از سوی ســازمان ورزش شهرداری 
تهران توانست طیف وسیعی از شهروندان 
را با خود همراه ســازد. شاید بتوان گفت 
نقش سازمان ورزش شــهرداری تهران 
در ایام قرنطینه خانگــی برای مخاطبان 
خود نقشی سازنده بود و توانست با تدارک 
برنامه های ســرگرم کننده، از کسالت و 

خمودگی روزهای کرونایی بکاهد.

ویژه برنامه زنـده »نــــوروز در راه اسـت« با رویکرد 
تجلیل از شهـروندان خدمتگزار در ارگا ن های مختلف 
شهری تهران طراحی شد که در ابتدا قرار بود در فضای 
ســرباز و با حضور مخاطبان برگزار شــود و فضاهایی 
همچون برج میالد، باغ کتاب و بوستان گفت وگو برای 
این منظور در نظر گرفته شده بود اما در فرایند انتخاب 
مکان ناگهان هجمه  کرونا آغاز شــد و ضبط و ساخت 
برنامه در فضای بسته و محدود استودیو در دستور کار 
قرار گرفت. در جنگ تلویزیونی شبکه پنج سیما، حضور بازیگران سینما و تلویزیون به خاطر 
ایفای نقش هایی بود که کاندیدهای مورد نظر در آن حرفه ها مشــغول به کار بودند، برای 
مثال، در تقدیر از پرستاران و کادر درمانی در قسمت ششــم، خانم ها لیندا کیانی و مریم 
کاویانی که در سریال پرستاران به ایفای نقش پرستار پرداخته بودند، دعوت شدند و یا در 
قسمت اول این برنامه در تقدیر از کادر آتش نشانی، از آقای عبدالرضا اکبری که در سریال 
عملیات125 به عنوان آتش نشان ایفای نقش کرده بود، حضور داشت. در هر قسمت از برنامه 
سه پرسنلی که پیشتر توسط روسای ارگان مربوطه انتخاب شده بودند حضور پیدا کرده و 
یکی از آن ها توسط رای شــهروندان انتخاب می شد. به طور کلی 24 نامزد شهروند خدوم 
تهرانی در برنامه حضور یافتند و از این تعداد بــا توجه به انتخاب هر کدام در هر برنامه، در 
انتها، سه نامزد به عنوان منتخب مردم در حوزه های مختلف خدمات شهری برنده جایزه ویژه 
شدند. این برنامه با زمینه ای شاد و اجرای مسعود روشن پژوه، عالوه بر کاستن از استرس و بار 
روانی شیوع ویروس کرونا در میان شهروندان، بستری فراهم کرد که توجه ویژه ای به پرسنل 

ارگان هایی شود که همواره در خط مقدم مبارزه با این ویروس هستند.

کمپین ورزش 
در خانه

انعکاس از خود 
گذشتگی در 

قاب سیما

دیگر برنامه ای که با حمایت شهرداری 
تهــران بــه روی آنتن رفــت، برنامه 
کودک »مل مل« بود که هر روز راس 
ســاعت 1۶ و به مدت نیم ســاعت از 
شبکه پویا پخش شــد. ساعتی که به 
نظر می رسد برای کودکان که مخاطب 
اصلی این برنامه هســتند، بازه زمانی 

مناسبی است. 

یکــی از تفاوت های مهم ســاختاری 
برنامه مل مل نــوروز 99 با قبل از آن، 
عدم حضور فیزیکــی کودکان در این 
سری بود که باید به نحوی دیگر جبران 
می شــد. محور و درون مایــه اصلی، 
آموزش غیرمستقیم حقوق و وظایف 
شــهروندی و مهارت هــای زندگی و 
توصیه هــای بهداشــتی مربــوط به 
ویروس کرونا بود که این مهم از طریق 
بازی، شادی، تفریح، شــعرخوانی و 
ترانه سرایی و یا ایجاد گره های داستانی 
و ماجراگونه در اجراهای نمایشــی و 
تصاویر انیمیشنی )در میان برنامه ها 
و تیتراژهای آغاز و پایان برنامه( انجام 
می شد. چگونگی گذران اوقات فراغت 
با توجه به شیوع ویروس کرونا، یکی از 
موضوعاتی بود که به آن توجه ویژه شد 
و درنهایت ضمن اشاره به توصیه های 
بهداشــتی مرتبط جهت پیشگیری، 
پنج راهکار برای گذران بهینه اوقات 
فراغت ارائه می شد: 1-کتاب خواندن 
2- تماشای تلویزیون 3-تعامل و با هم 
حــرف زدن )درددل کردن( 4-بازی 
کردن و 5- شعر خواندن برای کودکان 

توسط بزرگترها.

مل مل، 
عروسکی که با 
بچه ها قرنطینه 

شد
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ازآنجا که محور عمــده برنامه های نوروزخانه 
»تعامل با مخاطب« بــود، از میان گزینه هایی 
که قابلیت اجرایی در تلویزیون را داشته و همه 
جوانب فنی آن هم ســنجیده شده باشد، بازی 
»اسم و فامیل« بود که هم برای مخاطب جذاب 
و خاطره انگیز باشد و هم شکلی تعاملی داشته 
باشد. این مسابقه جمعی با عنوان »شهربازی« 
با ســه محــور اصلــی »تعامل بــا مخاطب«، 
»سرگرمی« و »آموزش« طراحی و اجرا شد. محور تعاملی بودن این برنامه بر این پایه 
استوار بود که مخاطبان تشویق شوند برنامه را در خانه و در جمع خانواده ببینند و 
برای دستیابی به این هدف نرم افزاری طراحی شد که پس از نصب رایگان، مخاطبان 
می توانستند هر شب در دو نوبت با حضور مجازی در برنامه و پاسخ به پرسش های 
مطرح شده شانس خود را به بوته آزمون بگذارند. جوایز نقدی به ارزش 10 میلیون 
تومان برای هر برنامه )روزانه 20 میلیون تومان( این جذابیت را داشت تا این برنامه 
با استقبال خوبی از سوی مخاطبان همراه شود به طوری که در 10 روز اول فروردین 

»شهربازی« پس از سریال پایتخت، پربیننده ترین برنامه تلویزیونی معرفی شد.

»هیچ جــا خونه 
بــه  نمیشــه« 
عنــوان برنامــه 
رادیویــی برای 
نوروزی متفاوت 
با حــال و هوایی 
خاص و مرتبط با 
شرایط ویژه برای 
شهروندان تهرانی و گروه مخاطب جوان و بزرگسال 
در رادیو تهران ساخته شد. این برنامه تالش داشت 
تا از یک سو صدای مردم باشد و در ثبت و ضبط و 
انتقال تجربه زیسته  روزها و لحظه های آنها با همه  
تنوع و پیچیدگی اش عمل کند و از ســوی دیگر از 
منظری ایجابی در پی آن بود تا به هر شیوه ممکن 
نوروز و سال نو را برای مردمی که به دلیل قرنطینه 
خانگی نمی توانستند ســنن و آیین های مربوط به 
آن را تجربه و تکرار کنند، از دریچه رادیو بازخوانی 
و بازنمایــی کند. »هیچ جا خونه نمی شــه« تا 18 
فرودین )40 برنامه 10 دقیقه ای( روی طول موج 
اف.ام رفت. برنامه ای که مخاطب آن از هر قشــری 
بود و همان گونه که از عنوان برنامه نیز پیداســت، 
هدف اصلی ترغیب شهروندان برای در خانه ماندن 
و سرگرم شــدن با حس خوشــایند شوخ طبعی و 
طنز گویندگان بود و توجه بیشــتر بــه اموری که 

در روزمرگی زندگی به صورت کلیشــه درآمده اند 
و گاهی ارزش و اعتبار آنهــا را فراموش می کنیم. 
استفاده از ســبک روایت گوش آشــنا و قدیمی و 
ترانه های قدیمی تهــران، ریتم تنــد و تنوع صدا  
فضای برنامه را سرشار از تحرک و شادی و پویایی 
می کرد تا شور زندگی شهروندان تهرانی را که این 
روزها به چاردیواری خانه محدود شده اند، برانگیزد. 
می توان گفت این برنامه نیز مانند سایر برنامه هایی 
که با حمایت معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری 
تهران طراحی و اجرا شدند، تالشی بود برای حفظ و 
بازتولید خاطرات جمعی و زندگی روزمره همیشگی 

و روالمند مردم این شهر عزیز تهران.
با تمام این اوصــاف باید پذیرفت با بروز و شــیوع 
ویروس کرونــا و همه گیری آن در ایران و ســایر 
نقاط جهــان، بســیاری از طرح ها دیگــر قابلیت 

اجرایی نداشــته و ندارند و بنابرایــن نیاز فوری 
در این رابطه وجــود دارد تا در شــکل و محتوای 
بسیاری از برنامه های فرهنگی حوزه های مختلف 
تغییرات اساســی ایجاد شــود تا با بهره گیری از 
امکانات و فن آوری های جدید متناســب با شرایط 
کنونی شــهروندان فعالیت های فرهنگی متناسب 
با شهروندان نسل جدید تهیه و تولید شود.. در این 
راه،  بهاری که گذشت نشان داد حوزه اجتماعی و 
فرهنگی شــهرداری تهران، بنا به رسالت خود، در 
ارتباط با برگزاری برنامه های اعیاد نوروز و قرنطینه 
کارنامه قابل قبولی داشته و توانسته »نوروزگاه« را 
که هدف اصلی آن، باال بردن سطح تعامل شهروندان 
و تجربه حضور شــاد و پرانرژی در فضاهای شهری 
بود به »نوروزخانه« تبدیل کنــد و با ایده پردازی 
و بهره گیری هرچه بیشــتر و بهینه تــر از فضاهای 
نوین تعامل و ارتباطات نوین جهانی و با استفاده از 
قابلیت های فضای مجازی سطح تعامل شهروندان 
همچنان در ســطح مناســب نگه داشــته شده و 
احواالت روحــی روزهای قرنطینگی شــهروندان 
عالقه مند را پایدار نگه دارد. البته قطعا هر مســیر 
و هر تجربه  جدیدی کمی ها و کاستی های خود را 
دارد که نیاز است با شنیدن انتقادات و دغدغه های 
عموم شهروندان با برنامه ریزی های بهتر و اصولی تر 

هر روز ایده ای نو برای این مردم نازنین خلق کرد.

»ش« مثل 
»شهربازی«

هیچ جا خونه 
نمی شه...
هیچ وقت!

»دو نیمه ماه« ویژه برنامه نوروزی 
شــبکه دو ســیما، با همــکاری و 
پشتیبانی معاونت امور اجتماعی و 
فرهنگی شهرداری تهران و سازمان 
هالل احمر، کار خود را از 24  اسفند 
98 آغــاز کرد و در واقــع برنامه ای 
نخبه گرا )به معنای عام آن( بود که 
»رقم زدن لحظاتی خوش و سرگرم 
کننده برای خانواده ها« را هدف اصلی خــود قرار داد. تنها موضوعی 
هم که البالی تمام گفت وگوها و گزارش ها ردپای آن دیده می  شــد 
و به نوعی محور اصلی و اساســی برنامه قرار گرفت، کرونا و اقدامات، 
اتفاقات و حواشی مرتبط با آن بود؛ یعنی فارغ از این که مهمان برنامه 
ورزشکار، هنرمند، پزشک، کارآفرین، مسئول، مدیر دولتی و شهری 

و یا فعال و کنشــگر 
اجتماعــی باشــد، 
بخش قابــل توجهی 
از گفت وگوی مجری 
برنامــه بــا مهمانان 
معطــوف بــه یکی 
از جوانــب ویروس 
کرونــا بــود. عالوه 
بر این بخــش ، این 
برنامه تــالش کرد با 

بخشهایی نظیر جشــنواره مثبت کرونا، اجرای آهنگ و ترانه سرایی، 
گنجینــه و تهرانگردی ماهیت ســرگرمی خود بــرای مخاطبان در 

قرنطینه، حفظ کند.

عبور از نیمه 
تاریک کرونا با 
»دو نیمه ماه«
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ی  لـــــن  ها سا
نمایــش فیلم و 
ورزشگاه ها جزو 
اولین مکان هایی 
بودند که با شیوع 
ویروس کوید-19 
تعطیل شدند. از 
طرفی سالن های 
نمایش فیلــم تنهــا در صورتی می توانســتند به 
عرصه عمومی بازگردند که تغییری در روند اکران 
فیلم های سینمایی داشته باشند. سینمای آنالین 
یکی از راهکارها می توانســت باشــد که آنچنان از 
اقبال عمومی برخوردار نشــد. تا اینکــه  با رجعت 
شــیوه ی نه چندان نو اما مهجور،»سینما نمایش« 
اتفاق خوبی برای سینمای ایران رقم خورد. سینما  
ماشین یا همان Drive-in cinemaحدود 4 دهه 
اســت که در ایران اجرا نشده است و در اردیبهشت 
99 همزمان با دوران شیوع ویروس کوید-19 مورد 
حمایت معاونت اجتماعی شهرداری قرار گرفت و در 

مجموعه برج میالد تهران برگزار شد.
نخستین فیلم رویداد سینما ماشین فیلم »خروج« 
اثر ابراهیم حاتمی کیا بود که در مقابل 1۶0 اتومبیل 
روی پرده ســینما رفت. قبل اجرایی سازی سینما 
ماشــین قرار بود باتوجــه به رعایــت پرتکل های 
بهداشتی سالن های سینما بازگشایی شوند. اما این 
اتفاق جز ایجاد ضرر اقتصادی عایدی نداشت. چراکه 
تنها 40 درصد از ظرفیت ســینماها مورد استفاده 
قرار می گرفت و همچنین تعداد زیادی از فیلم های 
ســال جاری اکران به موقع را از دست می دادند. از 

این رو با توسعه سالن های سینما ماشین، قدمی در 
راستای ایجاد فضایی امن برای تفریحات فرهنگی و 

جلوگیری از رکورد اقتصادی سینما برداشته شد.
سرانجام پس از 40 سال اتفاق افتاد و هیجانی شگرف 
برای دوســتداران هنر و ســینما ایجاد شد.الزمه  
حضور در رویداد سینما ماشین، دو سرنشین بودن 
خودروها است. خودروها تنها با خرید یک بلیط به 
صورت آنالین وارد فضایی حدود 1۷ هزار متر مربع 
می شوند. سرنشینان اجازه پیاده شدن از ماشین را 
ندارند و می توانند فیلم را روی پرده 150 متر مربعی 
با صدایی که از طریق امواج رادیویFM در داخل 

ماشین  پخش می شود، تماشا کنند. 

شهردار تهران اشــاره کرد: رویداد سینما ماشین 
اتفاقی کم نظیر و ایمنی  بودکه برای اولین بار پس از 
انقالب به اجرا در آمد و خوشبختانه تماشای متفاوت 
فیلم از داخل ماشین با استقبال شهروندان مواجه 
شــد. از این رو زنجیره  اکران سینماهای ماشین رو 
قطع نشد. پس از پایان اکران فیلم خروج حاتمی کیا، 
فیلم های ماشین جهان با من برقص  و شنای پروانه 
به ترتیب اکران شــدند. پس از اجرای نخســت در 
پارکینگ برج میالد، متصدیان یکسری از فضاهای 
باز در سراســر تهران از این امر اســتقبال کردند و 

سینما ماشین از انحصار پارکینگ میالد خارج شد.
سینما ماشین و ورود دوباره اش نقطه عطفی برای 
صنعت سینما محسوب می شــود. چرا که با ایجاد 
ظرفیتی تازه که نیازمند زیرساخت های بنیادینی 
نیســت، کمبود سالن های اســتاندارد نمایشی در 
مقایسه با کشورهای توسعه یافته پوشیده می شود. 
این امر می تواند فرصت های اقتصادی وســیع تری 
نیز ایجاد کند. صاحبان سرمایه و بخش خصوصی 
می توانند در این زمینه ورود پیدا کنند و از فضاهای 
باز خود جهت راه اندازی »سینما ماشین« استفاده 
کنند. تداوم این اتفاق از انحصارگری در اکران برخی 

فیلم ها نیز جلوگیری خواهد کرد. 
آنچه در رویداد سینما ماشین برج میالد حائز اهمیت 
و توجه هنرمندان و دوستداران سینما قرار گرفت،  
انجام تدابیر بهداشــتی زیر نظر ستاد ملی مقابله با 
کرونا برای 1۶0 ماشین در هر سانس از اکران بوده 
اســت. همچنین موفقیت و اجرایی شــدن سینما 
ماشین،  سبب برگزاری این رویداد در مشهد وسایر 

استان های کشور با اکران فیلم شنای پروانه شد.

اینکه بشــود در فضایی عمومــی، روی مبل 
راحتی تکیه داد و به تماشای فیلم مورد عالقه 
نشست، شاید در ذهن خیلی از افراد آمده اما 
عملی شــدنش نیازمند فرصتی مناسب بوده 
است. از طرفی شیوع ویروس کوید -19 و به 
دنبال آن رعایت فاصله گذاری های اجتماعی، 
سبب تشــدید عادت و عالقه به صندلی های 
راحتی خانه هاشده اســت. همیشه با آمدن 
فصل تابســتان دغدغه چگونه گذراندن اوقات فراغت وجود داشــته که با بروز 
ویروس کرونا نیز دوچندان شــده است. ایجاد شــرایطی تفریحی متناسب با 
دستورالعمل  بهداشتی برای مردم مســئله  مهم و حساسی تبدیل شده است. 
از این رو،  پس از موفقیت چشمگیر سینما ماشین که در نوع خودش تجربه ی 
منحصربفرد بود،  نخســتین »سیرک ماشــین« بین المللی  با حمایت معاونت 
اجتماعی و فرهنگی شهرداری در مجموعه فرهنگی برج میالد برگزار شد.  رویداد 
سیرک ماشین از این قرار اســت که هنرمندانی از  هفت کشور برزیل، اکوادور، 
تانزانیا، روسیه، کلمبیا، مکزیک و ایران در برج میالد هنرنمایی می کنند. آنچه 
مشخص است  تجربه  تماشای سیرک ماشین با تمام سیرک های معمول بسیار 
متفاوت است. تماشاچیان به جای نشستن روی نیمکت یا صندل های سالن های 
نمایش ، در داخل اتومیبل هایشان به تماشای اجرای سیرک می نشینند. سیرک 
ماشین، همانند تجربه  سینما ماشــین بر این اصل استوار است که باید در طول 
اجرا سرنشیان داخل ماشــین بمانند و صرفا دونفر سرنشین در قسمت جلوی 

ماشین،امکان تماشای سیرک را دارند.
نخستین سیرک ماشین که تحت عنوان چهارمین نوآوری برج میالد شناخته 
شده است با مجوز ستاد ملی کرونا از 2۶ تیر تا 31 مرداد در دو سانس شبانه برپا 
شد. از این رو تماشاچیان توانستند، بدون هرگونه نگرانی  ناشی از ابتال به ویروس 
کرونا، تجربه  شاد و لذت بخشــی را درکنار خانواده و دوستانشان داشته باشند. 
تب سنجی سرنشینان خودروها و ضدعفونی تک تک خودروها از جمله تمهیداتی 
است که برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا انجام می شود.  تماشای اجرای 
مهیج سیرک در ماشین بسیار نادر است. تماشاچیان می توانند بدون پیاده شدن 
لحظات زیبا و هیجان انگیز را ثبت و ضبط کنند.باتوجه به اینکه تماشای سیرک 
در ماشین اتفاقی نو در ایران بوده اســت درحال حاضر فضای باز تنها برای 80 
وسیله نقلیه طراحی شده است. با تدوام و گســترش این شیوه  جدید،  می توان 

از ظرفیت های بسیاری که تاکنون مورد توجه واقع نشده اند نیز استفاده کرد. 

»سینما 
ماشین رو«در 
گام نخست 
موفق بود 

تجربه نو با 
سیرک ماشین
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نگاهی به برنامه های سرگرم کننده تلویزیون 
نشــان می دهد که مدیران صدا و ســیما در 
مورد برنامه های ســرگرم کننــده چند قدم 
به پیش آمده اند و کمی از ســختگیری ها و 
حساسیت های قبلی خود کاسته اند و حاضر 
شده اند محتوایی را بر روی آنتن شبکه های 
تلویزیونــی به نمایش بگذارند که با ســلیقه 
عمومی جامعه  ایران همخوانی دارد. حضور 
بیشتر مجریان و گویندگان جوان در برنامه های زنده تلویزیونی و شوخی های 
کالمی مجری ها و استفاده از پوشش با رنگ های شاد از جمله مواردی هستند 
که این نکته را تایید می کند.  این که صدا و ســیما با همکاری شهرداری تهران 
برنامه هایی را در پربیننده ترین ایام ســال تعطیالت  عیــد نوروز و ماه رمضان 

می سازد را باید غنیمت شمرد. 
برخط شو یک مسابقه تلفنی است که به صورت زنده برگزار می شود و  شرکت 
کنندگان در این مســابقه با تلفن با مجری مسابقه در اســتودیو تلویزیونی در 
ارتباط هستند و به سواالت و بازی های فکری طراحی شده از سوی تیم سازنده 
برنامه که بیشــتر  در زمینه  اطالعات عمومی یا بازی های فکری ساده رایانه ای 
هستند جواب می دهند و مراحل مسابقه را پشت ســر می گذارند و در نهایت 
متناسب با مراحل طی شده جایزه نقدی دریافت می کنند. شبکه پنج سیما یا 
همان شبکه تهران در ساخت و پخش این مســابقه های تلویزیونی ید طوالیی 
دارد و در سال های نه چندان دور این مسابقه ها در بیشتر شبکه های تلویزیونی 
سراسری مثل شــبکه سه و چهار و دو هم پخش می شــد و مجری های آن نیز 
چهره های شناخته شده تلویزیونی مانند هومن حاج عبداله و بهمن هاشمی و 
مسعود روشن پژوه بودند. نفس برگزاری این مسابقات تلفنی بسیار خوب است و 
اطالعات عمومی را در جامعه باال می برد و در کنار جنبه سرگرمی جنبه آموزشی 
نیز دارد. ولی حضور شرکت کننده ها به صورت انفرادی و پرداخت جوایز صرفا 
نقدی از جمله نقاط منفی تولید چنین برنامه های تلویزیونی است. خوشبختانه 
مدیران و برنامه سازان شــبکه پنج از یک مجری زن جوان و یک چهره  کمتر 
شناخته شده در زمینه اجرا در شبکه های سراسری این مسابقه بهره برده اند که 

بسیار در اجرا منعطف و تعاملی عمل کردند.

 
درباره »خونه مونی«

خونه مونی برنامه ای بیست قسمتی که محصول مشترکی است از شبکه نسیم و 
معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران. سازندگان خونه مونی  قصد 
دارند تا این پیام را به مخاطبان خود برســانند که می شود زمان های فراغت و 
استراحت و وقت گذرانی در خانه را هدفمند کرد و به ویژه در دورانی که به دلیل 
همه گیری ناشــی از بیماری کرونا افراد زیادی مجبورنــد تا در خانه های خود 
بمانند کارهای خالقانه کرد. خونه مونی یک برنامه استعداد یابی است که چهار 
داور اصلی دارد کمند امیرسلیمانی، الیکا عبدالرزاقی، عباس جمشیدی فر و علی 
مسعودی که سازنده و اجرا کننده اصلی برنامه هم هست. در هر قسمت یکی از 
بازیگران  آثار نمایشی سینما و تئاتر و تلویزیون نیز به عنوان مهمان در برنامه 
حضور دارد. این هیئت داوران در هر قسمت ویدیو های ارسالی شرکت کنندگان 
را به همراه بیننده های تلویزیونی می بینند و بعــد از نظر دادن درمورد آنها به 
آثار ارسالی امتیاز می دهند. فردی که بیشترین امتیاز را از هیات داوران بگیرد 
ضمن دریافت جایزه نقدی به مرحله باالتر مسابقه نیز راه می یابد.  ویدیوهای 
ارسالی شرکت کنندگان در مسابقه می تواند بازســازی سکانس های معروف 
آثار نمایشی و سینمایی یا تلویزیونی باشد یا اینکه آیتم های کوتاه تصویری با 
موضوع شوخی با کرونا یا کلیپ هایی از نوازندگی ساخته شود به این شرط که 
سازهای استفاده شده در کلیپ با جمع آوری دم دست ترین وسایل موجود در 

آشپزخانه تهیه شده باشند.
برنامه به لطف بده و بســتان های هیات داوران و همکاری مهمان های شرکت 
کننده حال و هــوای خوشــحال کننده و نشــاط آوری دارد و بیننده در طول 

یک ساعتی که برنامه را تماشا می کند از ریتم تند آن لذت می برد و دچار کسالت 
نمی شود . نفس اینکه مدیران صدا و سیما به ساخت برنامه های واقع گرا روی 
خوش نشان داده اند و اجازه داده اند تا مخاطبان در این برنامه ها باشند و بخشی 
از محتــوای برنامه را تولید کنند حرکت مثبتی اســت البتــه در برخی مواقع 
اتفاقاتی جلوی دوربین روی می دهد که نشان می دهد چرا مدیران تلویزیون و 
صدا و سیما کمتر مایل به ســاخت برنامه های تعاملی هستند و کماکان نظریه 
دروازه بانی خبر را در سیاســتگذاری های خود مدنظر قرار می دهند. در یکی از 
قســمت های خونه مونی که الناز حبیبی بازیگر مهمان برنامه است ویدئویی با 
محتوای شوخی با کرونا نشان داده می شود تا هیات داوران برنامه در مورد آن 
نظر دهند و به شــرکت کننده امتیاز بدهند. در این ویدیو ارســالی نشان داده 
می شود فردی مجبور است با دو همســرش به طور همزمان در یک خانه ایام 
قرنطینه را بگذارند. نکته جالب اینجاســت که هیات داوران برنامه به اتفاق آرا 
به دلیل اینکه این ویدیو تعدد زوجات را تبلیغ می کند به شرکت کننده امتیاز 
پایینی دادند و فرصت رقابت را از او گرفتند و خوشبختانه مخالفت دسته جمعی 
هیات داوران با موضوع تعدد زوجات ممیزی نشده است که این اقدام را می توان 

مثبت ارزیابی کرد.
مثل معروفی در زبان فارســی وجود دارد که می گوید ماهــی را هر وقت از آب 
بگیری تازه است. سال هاست که نحوه برنامه سازی در شبکه های تلویزیونی در 
کشورهای مختلف دنیا تغییری اساسی یافته است و برنامه سازان در این رویه 
جدید سعی می کنند در ســاخت محتوای برنامه ها از حضور افراد عادی بهره 
ببرند. مثال معروف چنین برنامه هایی برنامه های اســتعدادیابی است. در این 
میان انتظار از سازمان ها و مؤسســاتی که با صدا و سیما همکاری می کنند این 
است که شرایطی را فراهم کنند تا نظرات و خواسته ها و انتظارات افکار عمومی 
و مخاطبان در برنامه ها منعکس شود و رسانه ملی به جایگاه واقعی خود برگردد 
و با افزایش اعتماد عمومی مشارکت در امور اجتماعی افزایش یابد تا مؤسسات 
و سازمان هایی که به طور مستقیم با مردم روبه رو هســتند بتوانند برنامه ها و 
سیاست های خود را با شفافیت با مردم در میان بگذارند و در نتیجه این برنامه ها 

به خوبی اجرا شوند و کیفیت زندگی شهروندان افزایش یابد. 

 اخم همه
باز شد 
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از تجربه تئاتر شنیداری 
تا هنرمندانی که به خانه 

ما آمدند
 نمایش نامه خوانی و اجرای کنسرت 
آنالین موسیقی دو اتفاق فرهنگی 
جدید در حــوزه هنر بود کــه با حمایت 
معاونــت امــور اجتماعــی و فرهنگی 
شهرداری تهران در آغاز سال 99 و همزمان 
با مــوج اول ویــروس کرونــا و قرنطینه 
ناخواســته شــهروندان اجرایی شــد. 
اجراهایی که تجربه هنری جدیدی در قالب 
فضای مجازی و تلویزیون های اینترنتی به 
نمایش گذاشت و با اســتقبال شهروندان 
روبــه رو شــد. اتفاقاتی که عــالوه بر 
رکوردشــکنی در میزان جذب مخاطب، با 
حواشی و شایعاتی هم همراه بود که در این 

گزارش به آنها پرداخته می شود.
امسال یکی از عجیب ترین سال هایی بود 
که اهالی فرهنگ و رســانه تجربه کردند. 
با وجود دشــواری هایی که این حرفه برای 
اصحاب هنــر دارد اما امســال تجربه ای 
متفاوت از قرنطینه به این دشواری ها افزود. 
تجربه ای که بر سبک زندگی همه ما تاثیر 
مستقیم گذاشت و باعث شد در احواالت؟ 
زیست شهری خود تغییرات زیادی انجام 
دهیــم. تغییراتی که هنرمنــدان هم از 
آن بی بهره نبودند. با این حال، بســیاری 
هنرمندان با وجود تعطیلی مراکز فرهنگی 
و بسته شــدن درهای ســینما و تئاتر و 
سالن های کنسرت، دعوت نهادهایی مثل 
شــهرداری تهران را لبیــک گفتند تا در 
قالبی نو و کمتر شناخته شده، هنر خود را 
ارائه دهند. ارائــه ای که به دلیل تازه بودن 
محیط جدید بــا خطرهای احتمالی زیادی 
همراه بود که هنرمنــدان این خطرها را به 
جان خریدند تا دین خود را به مخاطبان و 

هوادارانشان ادا کنند.
با شدت گرفتن موج اول ویروس کرونا در 

کشــور، و آغاز دوره قرنطینه ناخواسته، 
معاونت فرهنگی و اجتماعی شــهرداری 
تهران تالش کرد که همه حوزه های هنری 
را تا جایی که می شد یک بار در معرض دید 
همگان قرار دهد و در این راه از یک طرف 
نگاهش به گروه هــای هنری نگاه حمایتی 
بود چراکه فرهنگ و هنر بیشــترین لطمه 
را از کرونا خورده بودنــد و از طرف دیگر 
وجود فضــای ملتهــب و نگران کننده ای 
که با شــیوع کرونا در بین خانواده ها ایجاد 
شده بود، همه این ها ایجاب می کرد حوزه 
فرهنگی شــهرداری تهران رسالت خود 
را در ایــام تعطیالت نــوروزی و روزهای 
سخت و کســالت بار قرنطینه ایفا کند. در 
این میان، آن حوزه هایی که می توانســت 
با در نظر گرفتن وجه آنالین بودن اجرایی 
شــود و برای مخاطبان جذابیت بیشتری 
داشــته باشد، اجرای موســیقی زنده در 
قالب کنسرت و اجرای تئاتر شنیداری در 
قالب نمایش خوانی بود. بنابراین هزینه ای 
که بایــد صرف ایجاد نشــاط اجتماعی و 
برنامه های فرهنگی میدانی می شــد، در 
این بخش های مجازی جدید صرف شــد تا 
با کاستن از بار کسالت روزهای تعطیالت، 
هنر به خانه های شهروندان راه یابد و کمی 
فضای زیست کرونایی را که کم کم به بخش 
عادی و روزمره ما بدل می شد، تلطیف کند. 
اتفاقی که طی آن، بر حسب عدالت توزیعی 
تالش شــد که محصوالت فرهنگ و هنر از 
حالت یک کاالی لوکس گران خارج شده و 
به یک کاالی همگانی تبدیل شــود تا همه 
عالقه مندان بتواننــد در معرض آن قرار 
گیرند و در صورت تمایــل با آن همراهی 
کنند؛ در همین راستا ایده اجراهای مجازی 

کنسرت و نمایشنامه خوانی شکل گرفت.

کدام هنرمندان به خانه  ما 
آمدند؟

کنســرت های آنالین با هدف 
سرگرم کردن شــهروندان و 
تشــویق به در خانه ماندن با 
حضور جمعــی از خواننده هــای معروف و 
پرطرفدار موسیقی پاپ در برج میالد تهران 
برگزار می شد. این برنامه در چارچوب رویکرد 
»تهران، شهری برای همه« قرار داشت و در 
تداوم سیاســتی بود که دسترسی و مصرف 
کاالهای فرهنگی را در هر شرایطی حق آحاد 
مــردم می دانــد. »کنســرت های آنالین، 
صندلی های خالی« با هماهنگی دفتر امور 
موســیقی ارشــاد، اداره کل ارشاد اسالمی 
تهران، برج میالد و تلویزیون های اینترنتی )با 
محوریت تیوا نوا( به مدت 15 شب از تاریخ 8 
فروردین از ساعت 21 الی 22 اجرا شد. این 
برنامه ها به صورت IPTV از طریق شــبکه 
اینترنتی »تیوا نوا« )که سیگنال پخش زنده 
برنامه را در اختیار سایر بستر های پخش زنده 
اینترنتی نیز قرار داده بود( هر شب به صورت 
زنــده در ســاعت 21 پخش میشــد. این 
کنسرت ها همچنین طبق اعالم به صورت 
زنده از اینستاگرام نوروزخانه و پیج خواننده 

 کنار خانواده، پای تلویزیون با 
کنسرت زنده

ایده این برنامه حدود شش ماه پیش از برنامه های 
نوروزخانه معاونت اجتماعی فرهنگی شهرداری 
تهران مطرح شده بود اما به دلیل خام بودن طرح 
و مخالفت های برخی مســئوالن و هنرمندان 

و برخی مالحظات، اجرایی نشــد.  تصور بر این 
بود که ماهیت و مفهوم کنسرت آنالین از اساس 
مخدوش و نوعی نقض غرض است، چرا که آنچه 
ماهیت کنسرت را شکل می دهد؛ مخاطب، حال 
و هوای صحنه، موسیقی زنده، بازخوردهای آنی 
و مواردی این چنینی اســت، چیزی که تصور 
می شد در کنســرت  آنالین محقق نخواهد شد. 
بنابراین باور بر این بود که حتی اگر این ایده به 
مرحله اجرا برسد، جذاب نخواهد بود. به عالوه 

در دوره   ایده پردازی، کسب مجوزهای ضروری 
برای برگزاری کنســرت آنالین امری دشوار به 
نظر نمی رسید چون تصور بر این بود که کنسرت 
آنالین امری به موازات کنسرت های زنده  دیگری 
است که شهرداری برگزار می کند اما ادامه کار 
نشــان داد که از قضا یکی از دشوارترین مراحل 
اجرایی ایده کنســرت های آنالین بحث گرفتن 
مجوزهای الزم از دفتر موسیقی وزارت ارشاد و 
صدا و سیما )ساترا( بود. با این حال، باید به این 
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نمایش نامه خوانی، تجربه 
تئاتر با چشمان بسته

 امروزه تئاتر یک نمایش 
لوکس و گران قیمت برای 
آحاد جامعه به حســاب 
می آید و شاید بسیاری از اقشار در طول 
عمر خود یک بار هم مزه حضور در تئاتر 
را نچشند. هدف از نمایشنامه خوانی های 
آنالین از نگاه مدیریت شهری هم همین 
بود که آنانی که در طول عمرشان هرگز 
در مواجهه بــا تئاتر قــرار نگرفته اند و 
دغدغــه اش را نداشــته و یــا فرصت 
نکرده اند و یا به هر دلیل دیگری امکان 
تماشای تئاتر نداشته اند بتوانند از این 
برنامــه اســتفاده کننــد. در واقــع 
نمایشنامه خوانی عمدتاً برای گروه هایی 
تعریف شده بود که کم بضاعت هستند و 
شاید هرگز نمی توانســتند در اجرای 
صحنــه ای حضور داشــته باشــند و 
»خوانش« با همین ایده شکل گرفت. 
شــیوع کرونا  این فضا  را میسر کرد که 
ایــده نمایشــنامه خوانی های آنالین 
اجرایی شود که خوشبختانه از اجرای 
اول با استقبال خوب مخاطبان همراه 

شد.
از 9 خرداد پخش نمایشنامه خوانی های 
آنالین آغاز شــد؛ شــروع این پروژه با 
اجــرای اولیــن نمایــش »مــده ی 
ســن مدار« بــه کارگردانــی هدایت 
هاشــمی بود که هومن حاج عبدالهی، 
مهشــید ناصری و هدایت هاشمی در 
آن نقش خوانــی کردند. اجــرای دوم 
نمایش »باغبان مــرگ« کاری از آتیال 
پســیانی، با همکاری مارین ون هولک 
بود که یکشــنبه 11 خرداد ســاعت 
22 پخش شد. در شــب بعدی »زبان 
اصلی« به کارگردانی رســول کاهانی 
و تهیه کنندگی محمــد قدس پخش 
شــد که آزاده صمدی، بهرنگ علوی و 
سعید زارع در آن نقش خوانی می کردند. 
همچنین»روزهــای بی بــاران« بــه 
نویسندگی امین بهروزی و کارگردانی 
محمد بحرانی و با بازی مهناز خطیبی، 
الهام نامی، مهران نائل و محمد بحرانی 
و همچنین »کمدی استشمامات« به 
نویسندگی امید طاهری و کارگردانی 
میثم عبدی و با بازی عباس جمشیدی، 
مجیــد رحمتی، امید طاهــری، جواد 
موالنیــا، نازنیــن کریمــی، منوچهر 
رمضانــی، منصور اســکندری و ناصر 
سرلک دو نمایشنامه خوانی دیگر این 

پروژه بودند.

مربوطه پخش می شــد. نداشتن بازپخش و 
ضبط تاکیدی بــرای ایجاد حس زنده بودن 
برنامه بــرای مخاطبان داشــت تا خاصیت 

کنسرت زنده حفظ شود.
نخســتین کنســرت، که به نوعــی آزمون 
برگزاری این دست برنامه ها محسوب می شد، 
کنسرت روزبه نعمت اللهی بود که طبق اعالم 
مسئوالن حدود یک میلیون نفر بیننده جذب 
کرد. موفقیت نسبی در برگزاری شب اول که 
سبب شد، تاریخ کنسرت ها و نام خواننده ها 
به صورت رسمی اعالم شــود و برنامه آغاز 
گردد. بر اساس ترتیب زمانی،  امید حاجیلی 
)8 فروردین(، مهدی جهانی )9 فروردین(، 
روزبه بمانــی )10 فروردین(، گروه اســتاد 
اسداللهی )11 فروردین(، رضا یزدانی )12 
فروردین(، گروه رســتاک )13 فروردین(، 
حمید عســگری )14 فروردین(، گروه گیل 
و آمارد _ ناصر وحدتــی _ )15 فروردین(، 
مهدی یغمایی )1۶ فروردیــن(، گروه ژوانا 
_سعداهلل نصیری _ )1۷ فروردین(، حمید 
حامی )18 فروردین(، ســینا ســرلک )19 
فروردین(، گروه رستاک )20 فروردین(، علی 
زندوکیلی )21 فروردین( و گروه لیان بوشهر 
)22 فروردین( طبــق برنامه، برنامه ی خود 
را اجرا کردند. نگاهی به طیف خواننده های 

انتخاب شده نشان می دهد که در این برنامه ها 
کوشش شده است تا نوع موسیقی برای همه 
اقشــار و عالیق جذاب باشــد به طوری که 
موســیقی پاپ، گروه های موسیقی محلی 
و نواحی و موسیقی ســنتی در این فهرست 
جای داده شــده اند. شــواهد آماری نشان 
می دهد که روند دیدن این کنسرت ها به مرور 
بیشتر شده است. تعداد مخاطبان بر اساس 
بررســی حجم ترافیک مصرفی اینترنت در 
15 اپراتور اصلی در شب اول یک میلیون و 
93۶ نفر و در شب دوم 2 میلیون و 223 هزار 
و 309 نفر بوده است. نهایتاً بیشترین میزان 
بازدیدکننده این کنسرتها در کنسرت علی 
زند وکیلی در تاریخ 21 فروردین به میزان 3 
میلیون و 200 هزار نفر بوده است که در نوع 

خود رکورد محسوب می شود.
همچنین در همین مورد می توان به آمارهای 
جالب دیگری اشاره کرد که نشان از موفقیت 
نســبی این برنامه مهم امــور اجتماعی و 
فرهنگی شــهرداری دارد. بر اساس تحلیل 
داده های حجم اینترنــت مصرفی؛ در حد 
فاصــل ســاعت 21 تا 22 )ســاعت پخش 
کنســرت آنالین( 50 درصد مخاطبین به 
طور کامل، 25 درصد حداقــل نصف و 25 
درصد نیز به طور جسته و گریخته کنسرت 
را مشــاهده کرده اند. 92 درصد مخاطبین 
نیــز کنســرت را از طریق سیســتم عامل 
Android، 5 درصــد از طریق سیســتم 
عامل Windows و 3 درصد نیز از طریق 
سیســتم عامل iOS دیده اند. همچنین بر 
اســاس برآورد »انجمن صنفی شرکت های 
نمایش ویدیوی آنالین«، بالغ بر 4 میلیون 
نفر کنسرت  آنالین 21 فروردین را مشاهده 
کرده انــد. عــالوه بر آمــار مخاطبــان در 
تلویزیون های اینترنتی، در هر شــب به طور 
میانگین در طول ساعت اجرا، تعداد 9500 
نفر کنســرت را به صورت زنده در صفحات 
اینستاگرام هنرمندان این کنسرتها مشاهده 
کرده اند. آماری امیدوارکننده برای اینکه در 
ســال های آینده نیز نهادهای فرهنگی این 
جســارت را داشته باشــند که روی اجرای 

چنین برنامه هایی برنامه ریزی کنند.

نکته اذعان کرد که برنامه کنسرت های آنالین 
با همراهــی همه نهادهای مربوط و مســئول 
برگزار شد. با در نظر گرفتن اختالف نظرهایی 
که از قبل برای نشان دادن ماهیت موسیقی و 
نمایش آالت آن وجود داشــت هرکدام از این 
نهادها می توانستند در روند برگزاری برنامه ذیل 
تبصره ها و مواد قانونی اشکاالت فراوانی بیاورند 
اما این گونه نشد و کنسرت ها با موفقیت برگزار 
شــد و بازخوردهای خوبی به دنبال داشت. به 

گفته محسن فتاحی، مدیرکل سابق فرهنگی 
شهرداری تهران و به اســتناد آمار فنی ارسال 
شــده، کنســرت های آنالین حدود 30 تا 35 
میلیون مخاطب داشتند. فکر کنید یک سالن 
مدام پر و خالی شــده و در یک ســاعت تعداد 
مراجعین زیادی آمــده و رفته اند. به گفته این 
مســئول، این به معنای آن است که »هرکس 
توانســته ورود موفقی به پلتفرم داشته باشد، 

جزو مخاطبان کنسرت ها بوده است«.

مخاطبان این 
برنامه فرهنگی 
در حد فاصل 

ساعت ۲1 تا ۲۲ 
)ساعت پخش 

کنسرت آنالین( 
50 درصد 

مخاطبین به طور 
کامل، ۲5 درصد 
حداقل نصف و 
۲5 درصد نیز 
به طور جسته و 

گریخته کنسرت 
را مشاهده 

کرده اند
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موزه گردی 
مجازی

محمدعیل رمضانی
 دکترای جامعه شناسی

عضو هیئت علمی سمت

برنامه »یک دقیقه موزه« از جمله ویژه برنامه های »نوروزخانه« بود که با هدف 
معرفی موزه های تهران تولید شــده و صرفاً در فضــای مجازی پخش گردید. 
»یک دقیقه موزه« یکی از برنامه های گردشگری مجازی بود که با هدف برپایی 
تورهای مجازی موزه های تهران در قالب ویدئوهای یک دقیقه ای تولید شــد. 
در هر ویدئو مخاطب از دریچه تلفن همراه خود با روایتــی کوتاه از یک اثر یا 

موضوعی تاریخی از یک موزه آشنا خواهد شد.
ویدئوهای یک دقیقه ای موزه گــردی با توجه به هــدف مجموعه برنامه های 
نوروزخانه، دست روی سوژه مناســب و جذابی برای مخاطبان گذاشته بود و 
فرمی از ارائه برنامه را انتخاب کرد که در صورت کاربرد درست آن می توانست 

جزو نقاط قوت آن قرار گیرد. منظور از 
فرم خاص، کوتاه بودن ویدئوها و ایجاد 
حال و هوایی از تجربه حضوری است. 
در ابتدای ایــن ویدئوها، نام نوروزخانه 
همراه با یک ســؤال و روایــت اول در 
نیمه راســت صفحه آمد که تصویری 
از یک اثــر مرتبط و شــاخص موزه به 
صورت انیمیشن از زیرآن ظاهر می شد. 
این تیتراژ کوتاه شــروعی نسبتاً جالب 
و گیرا برای برنامه بود و سئوال مطرح 
شده در آن به برانگیختن حس عالقه و 
کنجکاوی مخاطب یاری می رساند. در 
انتهای ویدئوها نیــز، »روایت این موزه 
ادامه دارد« همراه نشــان معاونت امور 
اجتماعی و فرهنگی ستاد گردشگری 
و در آخرین تصویر، برنامه نوروزخانه و 
شعار آن »با هم به سالمت« می رسیم، 
به چشم می خورد که با یکدیگر تیتراژ 

پایانی مناسبی را شکل می داد.
از آنجایی که برنامه »یک دقیقه موزه« 

صرفاً در فضای مجازی منتشــر شــد، می بایست دســت کم با هماهنگی 
نهادهای فعال در عرصه گردشگری کشور به معرفی به این برنامه پرداخته 
می شد. اما شواهد نشان می دهد که این کار به اندازه کافی صورت نگرفت. 
مثاًل در درگاه اینترنتی شــهرداری تهران با حجم کاربر و مخاطب فراوان 
بازنشر این برنامه ها  )مجموعه نوروزخانه( دیده نمی شد و حتی خبر برنامه 
موزه گردی در سایت ستاد گردشــگری از زیرمجموعه های این درگاه به 
چشم نمی خورد. با توجه به نیاز به تبلیغات وسیع تر و همین طور برنامه سازی 
قوی تر، به خوبی روشــن اســت که چرا بازدیدهای این برنامه ها در کانال 
تلگرامی ستاد گردشگری بین هزار تا پنج هزار نفر و در کانال ایوان فرهنگ 
بین دویست  تا هشت صد و پنجاه نفر باقی مانده و احتماالً افراد و کانال های 

معدودی دست به بازنشر این آثار زدند. 
نکته قوت برنامه »یک دقیقــه موزه«، کوتاه بودن آن بــود و به همین خاطر، 
میراث هــای معماری و هنری و معنوی شــهر در این برنامه، توانســت طیف 
گسترده ای از مخاطبان را در برگیرد. در این برنامه، با این بهانه که گروه سنی 

کودک و نوجوان اقتضای برنامه سازی ویژه خود را داشته، تا حدی می توان از 
عدم توفیق جلب مخاطبان گروه های سنی مختلف گذشت اما مطمئناً برنامه 
به گونه ای ساخته نشــد که علی رغم جذابیت موضوع برای طیف گسترده ای 
از مخاطبان،  برای ذائقه های مختلف جوانان و بزرگ ســال جذاب بوده باشد. 
ساخت یک برنامه یک دقیقه ای، دادن اطالعاتی فشرده با فرم مناسب را ایجاب 
می  کرد، این که در این برنامه فرم انتخاب شــده ارائه اطالعات از ســوی یک 
کارشناس/ راهنمای موزه بود، زمان ارائه بیشتری نیاز داشت و در این مورد هم 
تکنیک های تصویری ضعف فرم روایی را پر نمی  کردند و با بالتکلیفی در یک 
برنامه گاه تماماً چهره راوی را می دیدیم و گاه تماماً موضوع و اثر. در برنامه ای 
که به مخاطبان راوی حاضر در برنامه، گریز زده می شد، بازهم حرکات دوربین 
غیرحرفه ای بود. ســاخت یک برنامه یک دقیقه ای یک گروه حرفه ای را طلب 
می کرده و استفاده از تصاویر و قاب های پرتحرک و همین طور نویسنده و راوی 
حرفه ای. با سبک حاضر، حداقل زمان سه تا پنج دقیقه مناسب تر بود به نحوی که 
در ابتدا توضیح کلیت موزه و آثار این توضیح داده می شد و سپس برای نمونه به 
یک اثر خاص موزه در یکی دو دقیقه پرداخته می شد. البته قالب انتخاب شده به 
این نحو بود که در مورد هر موزه چند روایت داده شود و ما در هر بار یک روایت 

یک دقیقه ای را شاهد بودیم. 
برنامه »یک دقیقه موزه«، به درســتی پنجره هایی کوچــک را برای پیمودن 
گامی بزرگ در جهــت معرفی موزه ها گشــود. این برنامه کوشــید تا وجوه 
بارز و اصلی موزه های تهران را در یک دقیقه ویدئو به تصویر بکشــد. شــکل 
کار صورتی ســهل و ممتنع داشت که 
تهیه کنندگان برنامه به خوبی از عهده 
آن برنیامدند. به وضوح مشخص بود که 
گروه تهیه کننده برنامه چندان حرفه ای 
نبوده و امکان انجــام پژوهش کافی یا 
بهره گیــری از مشــاوران متخصص را 
نیافتــه  بــود. هم چنین گاه بــه نظر 
می رسید سوژه های انتخاب شده نظم 
و هدف مشخصی را دنبال نمی کردند. 
از یکسو دالیل گزینش بین حجم انبوه 
موزه ها و بناهای شاخص روشن نبوده 
و از سوی دیگر برشی که از یک موزه با 
ارائه یک اثر یا موضوعــی مرتبط با آن 
فراهم شــده غالباً برش هایــی ناقص و 
ناکافی بود و در اینجا هم وحدت رویه ای 
دیده نمی شد. بســیار دیده می شد که 
بدون توضیحی بســیار کوتاه و فشرده 
راجع به خود موزه یک راست سراغ یک 
اثر یا موضوع مربوط به آن گرفته شده  و 
 )captio( حتی در نگاره های توصیفی
همراه ویدئوها نشــانی از کلیت یک موزه نمی دیدیم. نشان دادن گوشه ای از 
یک موزه )یکی از آثار یا یکی از مسائل آن هم چون نحوه ساخت یا سازندگان 
و ...( می تواند به خودی خود عالقه مخاطب را به دیدن ســایر بخش های موزه 
جلب کند اما در بیشــتر این ویدئوهــا  چنین برش های دقیقی ارائه نشــد و 
ممکن بود بیش از ایجاد حسی از جســت وجوگری، نوعی از احساس ناکامی 
را در مخاطب بر انگیخته باشد. در مجموع، به دلیل باالتر رفتن سلیقه عمومی 
شهرندان و در دسترس بودن مستندها و فایل های ویدئویی با غنای محتوایی 
باال و تکنیک های روایی و تصویری قابل توجه جلب عالقه مخاطبان، احتیاج به 
برنامه سازی حرفه ای تری را طلب می کرد. به عبارتی هدف گذاری و فرم برنامه 
موزه گردی مناسب به نظر می رسید اما برنامه سازی آن به ویژه با توجه به قالب 
سخت انتخاب شــده از قوت کافی برخوردار نبود. می توان با تهیه برنامه هایی 
قوی تر و تبلیغات مناسب تر در آینده، پیشتاز ارائه ویدئوهای کوتاه گردشگری، 
گسترش دانش شهروندان از میراث های ماندگار خود و جذب مخاطبان متکثر 

و پرتعداد بود.
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کنسرت آنالین 
صندلی های 

خالی

رایحه رضایی
دانش آموخته کارشناسی ارشد 

انسان شناسی دانشگاه تهران

   سال 1399 در حالی آغاز شد که ویروس کووید 19 در سراسر جهان و کشور ایران، 
وضعیت ویژه ای ایجاد نموده است. همه گیر شدن این ویروس و ترس از انتقال آن، 
سبب شــد تا برنامه ی دولتی فاصله گذاری اجتماعی و برنامه ی خود قرنطینگی از 
سوی مردم به اجرا درآید، لذا این موضوع موجب شد تا بهار سال 99 و نوروز این سال 
برخالف جریان سال های گذشته، در سکوت، محصور در خانه و برای نخستین بار 
بدون وجهه  اجتماعی برگزار شود. کلیه برنامه ریزی های شهرداری شهر تهران، با 
استعانت از برنامه های رادیو و تلویزیون و فضای مجازی اقبال اجرا پیدا کرد. از جمله 
برنامه هایی که در اسفند و فروردین هر سال با استقبال خوب مردمی برگزار می شد، 
کنسرت های پایان سال و نوروزی خوانندگان مختلف به شمار می آید که به همین 

دلیل، امکان برگزاری پیدا نکرده و به ناچار 
برای نخســتین بار به صــورت آنالین در 
سایت ها، صفحات اینستاگرامی و برخی 
شــبکه ها به اجرا درآمد. در این گفتار در 
مقوله های جداگانه به چرایی اســتقبال 
مخاطبان، از کنسرت ها پرداخته و آن را 

با کنسرت های آنالین مقایسه می کنیم.
کنسرت، مفری برای تخلیه انرژی: 
یکی از مهم تریــن مباحثی که مخاطبان 
را جذب کنسرت ها می کند، بحث تخلیه 
انرژی است. در کنسرت ها هیجانات افراد 
تخلیه می شــود. آن ها در فضایی بسته و 
سرشار از هیجان در میان افرادی که سلیقه 
موسیقیایی مشابه با هم دارند، می توانند 
به راحتی، هیجانات خود را تخلیه کنند. 
این موضوع در میان مخاطبــان ایرانی، 
مساله بسیار جدی تری نســبت به سایر 
کشورهاســت، چرا که کنســرت ها جزو 
انگشت شمار مواردی هســتند که افراد، 
خصوصاً جوان ها می توانند هیجانات خود 

را به راحتی در آن تخلیه کنند. 
هیجان، به دلیل زنده بودن برنامه ایجاد می شود. گاه خواننده یا اعضای گروه نوازنده 
به دلیل حضور بینندگان، دچار هیجان شده و از طریق اعمال یا گفتار خاصی این 
هیجانات را به بینندگان القاء می کنند، گاه نیز بینندگان به دلیل قرار گرفتن در جمع 
هواداران و یا شنیدن یکی از آوازهای خاطره انگیز یا مورد پسند خود، دچار هیجان 
می شوند. این هیجان، بر اثر تجمع در سالن کنسرت به سرعت به سایر افراد تسری 
پیدا کرده و هیجان مضاعفی را در جمع پدید می آورد.  این مبحث در کنسرت آنالین 
فاقد بیننده ی حاضر در سالن شــکل نمی گیرد و تماشای کنسرتی زنده و  خالی از 
هیجان -که عنصر اصلی کنسرت اســت- خواهد بود و از میزان اقبال مخاطب به 

کنسرت الیو )آنالین( به شدت می کاهد.
کنسرت، تجمع هواداران: هواداری، در جمع معنا می یابد. جمعی که از یک گروه 
یا خواننده استقبال می کنند، موزیک هایش را می پسندند و گاه حتی به آن عشق 
می ورزند و شاید تا پایان عمر بخشی از موســیقی آن را به عنوان نوستالژی گوش 
می دهند. قرار گرفتن در جمع هواداران، حس و حالی شعف انگیز به فرد می دهد. 

عضویت نانوشــته در گروهی که گرد هم آمده اند و می توانند حس خوب خود را با 
یکدیگر به اشتراک گذارند. مساله ای که در یک کنسرت آنالین دیده نمی شود.

کنسرت، تفریح خاص: کنســرت ها به عنوان بخشــی از تفریحات گران قیمت 
طبقه بندی می شوند که در شرایط اقتصادی کنونی، تنها طبقه خاصی از مخاطبان 
می  توانند از عهده تهیه بلیط آن برآیند. بخش زیادی از کســانی که در کنسرت ها 
شرکت می کنند، شاید فقط در سال یک بار بتوانند این تفریح را برای خود یا خانواده 
شان تامین کنند. این یک شب نیز معموال به عنوان شبی خاطره انگیز و خاص درنظر 
گرفته می شود. عموماً برای شرکت در کنسرت، لباس خاص تهیه کرده و شام را هم 
بیرون از منزل صرف می کنند تا خاطره ی یک شب زیبا را تا مدت زمان طوالنی به یاد 
بسپارند. آماده شدن برای کنسرت در میان بسیاری از مخاطبان، بخشی از هیجان 
کنسرت است.  در کنسرت آنالین این موضوع وجود ندارد و افراد، در خانه می توانند 
بدون هیجان آمادگی یا احساس گذراندن یک شب خاص کنسرت را ببینند. نکته  ای 
که ممکن است مد نظر قرار بگیرد، شرکت بسیاری از افراد فاقد شرایط مالی مناسب 
در کنسرت های آنالین و بهره مندی همه ی مخاطبان هوادار در کنسرت هاست که 
البته با توجه به آنالین بودن و بدون تماشاگر حاضر در سالن، چندان تفاوتی با پخش 
شوی تصویری ندارند. کنسرت، بخشی از سرمایه فرهنگی: شرکت در کنسرت ها، 
خصوصاً کنسرت خوانندگانی که متن ترانه های آن ها، اشعار نغز، گروه موسیقی آن ها، 
مشتمل بر افراد چیره دست و آهنگســازی و تنظیم آثار آن ها از لحاظ موسیقیایی 
قابل توجه باشد، بخشی از سرمایه فرهنگی شرکت کنندگان، محسوب می شود. این 

مبحث در مورد کنسرت های آنالین، فاقد موضوعیت است.
کنسرت، دیدار ســاز غایب: یکی از 
مهم ترین دالیل حضور در کنســرت ها، 
دیدار ســاز غایب از نظر است. همان طور 
که می دانیم صدا و ســیما، به عنوان تنها 
رســانه ی رســمی موجود، تصویری از 
ســازها پخش نمی کند. دیدار ساز غایب، 
برای دنبــال کنندگان و هــواداران یک 
موسیقی، بخشی از لذات اصلی محسوب 
می شود. هیجان ناشی از نواختن سازهای 
کوبه ای، لذت شنیدن صدای زنده ی تار، 
آهنگ دالویز پیانو و ... از مواردی اســت 
که مخاطب را سرشــار از لذت و هیجان 
می ســازد و البته این موضــوع در مورد 
مخاطبانی که از موسیقی و ساز سررشته 
هم دارند صد چندان است. این موضوع در 
کنسرت های آنالین صدق می کند هرچند 
هرگز نمی توان لذت شــنیدن بی واسطه 
صدای ساز را با شرایط آنالین آن مقایسه 
کرد. چنان که این موضوع در پخش های 
دیگر تصویری موجود در بازار یا اینترنت 
قابل دسترسی است. آنچه که در ســطور باال مورد بحث و بررسی قرار گرفت نشان 
می دهد که هرگز نمی توان انتظار داشــت که کنســرت های آنالین بتوانند جذب 
مخاطب خاصی در برابر کنسرت های غیرمجازی داشته باشند. علی الخصوص که 
وضعیت ضعیف اینترنت، قطع و وصل های مکرر تصویر و صدا را به دنبال داشــته و 
مخاطبان را به شدت آزار می دهد. در نظر گرفتن ســلیقه ی موسیقیایی اکثریت 
مخاطبین از دیگر مسائلی اســت که باید بدان پرداخته شــود. چنانچه در لیست 
خوانندگان موجــود و گروه های موســیقیایی همراه آنها غایــب بودن طیف های 
موسیقیایی بسیار دیده می شود.  به نظر می رسد، تهیه و تدوین شوی تلویزیونی از این 
خوانندگان و گفتگوی صمیمی با آن ها در خالل پخش موسیقی و آواز، شبیه آن چه 
در برنامه دورهمی تهیه و تدوین شده است، در شبکه های مجازی یا تلویزیون های 
اینترنتی، توان جذب مخاطب بیشتری را داشته باشد.  اطالع رسانی از چگونگی و 
زمان پخش این برنامه ها در میان برنامه های سریال های پر بیننده نوروزی از یک سو 
و ارائه کارهای جدید خوانندگان در این کنسرت ها می تواند عامل دیگری بر جذب 

مخاطب بیشتر به شمار آید.



دي ۹۹ چشم انداز فرهنگی اجتماعی شهر تهران68

 
تجربه های جدید شادستان 99

شادســتان 1399 تجربه هــای جدیدی برای 
شــهرداری تهران داشــت. اولین تفــاوت این 
شادســتان با برنامه های مشــابه در سال های 
پیش از آن، ظهور ویروس به نام کووید-19 بود. 
در شروع تابستان امسال حدود 4 ماه کرونا کل 
جامعه ایران و جهان را درگیر خود کرده بود؛ به 
طوری که دیگر برگــزاری برنامه های فراغتی با 
ساختار و کلیشــه های پیشین امکان پذیر نبود 
و مدیران فرهنگی-اجتماعی شهر باید به دنبال 
راهکار ها و قالب های جدید اجرا می رفتند. این در 
حالیست که ماهیت غالب برنامه های شهرداری 
که درست تا پیش از اســفندماه 1398 برگزار 
می گشت، بیرونی و میدانی بود، و لذا ساختارهای 
اداری و اجرایی و زیر ساخت های موجود همگی 
با برنامه بیرونی و حضوری تناســب و سازمان 
یافته بودند. به همین دلیل در ســال جاری به 

دلیل خطر ابتال شــهروندان به ویروس کرونا به 
یک باره بســتر برگزاری برنامه های شهرداری 
مجازی و غیرحضوری شد. آشکار است از آنجا 
که این شــرایط پیش تر تجربه نشده بود و هیچ 
تجربه مدیریتی در خصوص آن وجود نداشت، 
برنامه ریزی و مدیریت این بحــران را با ابهام و 

پیچیدگی روبرو کرد. 

 
پهنه بندی؛ راهکاری برای هماهنگی بافت 

مناطق با ماهیت برنامه
دومین تجربه جدید شادســتان 1399، تهیه 
پهنه بندی تهران بود؛ اما منظور از »پهنه بندی 
تهــران« چیســت؟ یعنــی کارشناســان و 
صاحب نظران اجتماعی، تمامی مناطق شــهر 
تهران را بــه چهار پهنه تقســیم کردند که که 
مبنای تقســیم بندی آنها کمتریــن تفاوت، و 
بیشــترین شــباهت، در ویژگی های فرهنگی، 

شادستان 1399؛ کرونا و تجربه های 
جدید مدیریتی

اجتماعی و اقتصادی مناطــق 22 گانه بود. در 
حقیقت بذر این ایده بر اساس یک کار دانشگاهی 
و علمی گذاشــته شــده بود که در آن بر اساس 
ویژگی های اقتصادی و فرهنگی مناطق شــبیه 
و متفاوت تهران در کنار هــم قرار گرفته بودند. 
ســپس یافته های این طرح دانشگاهی توسط 
کارشناســان مناطق 22گانه تهران مورد جرح 
و تعدیل قــرار گرفت و خروجــی این مباحث 
فنی مبنای عمل شــد و تهران بــه چهار پهنه 

تقسیم شد.

 
برنامه ریزی پهنه ای، اجرای منطقه ای

ســومین بعد متفــاوت شادســتان 1399 با 
تجارب پیشین در نحوه مدیریت برنامه بود. در 
شادستان99 کارشناســان فرهنگی مناطق که 
نســبت به ماهیت فرهنگی و اجتماعی منطقه 
خود اشــراف و آگاهی داشــتند، نقطه نظرات 
خود را به ســطوح باالتر مدیریت فرهنگی شهر 
انعکاس می دادند و لذا محتوای برنامه متناسب 
با بافت فرهنگی منطقه تدوین گشت. به بیانی 
دیگر تا پیش از شادستان 99 روال بر این بود که 
دستورالعمل  و شیوه نامه های اجرایی هر برنامه 
توسط کارشناســان اداره کل فرهنگی تهیه و 
برای اجرا به مناطق ابالغ می شد و مناطق تنها 
اجرا کننده ابالغیات واحدهای باال دســت خود 
بودند، درواقع نوعی سیاست گذاری باال به پایین 
در جریان بود.  اما آن چه در شادستان 1399 رخ 
داد درست عکس این فرایند بود. بدین معنا که به 
جای شیوه نامه های دستوری و ابالغی، از مناطق 
دعوت شد که در فرایند تصمیم گیری برنامه ها 
مشارکت داشته باشند و بر مبنای نیازها، امکانات 
)مادی و انســانی( و اقتضائات خاص هر منطقه 
به تدوین برنامه هایی کــه قابلیت اجرا دارند و با 
سطوح اجتماعی و فرهنگی ساکنان هر منطقه 
تناســب بیش تری دارند بپردازنــد. این اقدام 
گامی مهم و جسورانه برای اجرای برنامه بود که 
در نهایت چنین تدبیری باعث شــد برنامه های 
شادستان99 با بافت اجتماعی-فرهنگی منطقه 
تناسب بیشتری پیدا کنند. البته از همان ابتدای 
برنامه ریزی تأکید شد که اجرای برنامه ها به هیچ 
عنوان نباید پهنه ای باشد. در واقع شعار کلیدی 
و سیاست محوری این بود: برنامه ریزی پهنه ای، 

اجرای منطقه ای.

  شهرداری تهران تابستان هر سال برای باال بردن سطح شادابی و نشاط اجتماعی و غنی سازی اوقات فراغت شهروندان 
تهرانی، برنامه هایی مختلفی را برگزار می کند. برنامه تابستانی شادستان، سه سال است که با هدف پرکردن اوقات 
فراغت جوانان و خانواده ها برگزار می گردد. این برنامه ها می خواهند نوعی از فراغت را به شهروندان تهرانی عرضه کنند که در 
راستای فرهنگ و ارزش های ایرانی- اسالمی باشد و به بیانی دیگر نیازهای فراغتی شهروندان ذیل نکوداشت و پاسداشت 
مناسبت های  مذهبی و ملی تامین گردد. یعنی ماهیت و هویت این برنامه ها متناسب با بافت و خواست جامعه خودمان باشد و 
مردم آن را متعلق به فرهنگ خودشان بدانند. از سویی دیگر مدیران هر ساله خود را ملزم می دانستند، مشارکت ذینفعان، 
فرهیختگان شهر و ذی نفعان در برگزاری این برنامه ها جلب کنند تا عالوه بر تحقق نشاط اجتماعی و غنی سازی اوقات فراغت 
شهروندان، هدفی پایدارتر همچون ارتقا و بازیابی سرمایه های فرهنگی و اجتماعی شهر نیز حاصل شود. تجارب و شواهد علمی 
نشان می دهند رضایت مندی شهروندان در برنامه هایی که خود در آن مشارکت دارند، بسیار باالتر است. به همین ترتیب مدیران 
شهری، برای افزایش رضایتمندی شهروندان تهران از همه ظرفیت های موجود برای بهره مندی از مشارکت آنها استفاده کردند.

کرونا و پیچیدگی اجرای یک 
برنامه فراغتی

 
اما مرحله اجرایی برنامه نیز پیچیدگی های خود را 
داشت. در تمامی مراحل مدیران شهری، خود را 
متعهد به سالمت شهروندان می دانستند. به همین 
دلیل رعایت آخرین ابالغیه ها و دستورالعمل های 

بهداشتی مصوب ستاد ملی و ستاد فرماندهی مقابله 
با کرونا در کالنشهر تهران سرلوحه اجرای برنامه ها 
بود.  »تهران شــهری برای همه« نیز الگوی مهم 
پیش روی مدیران فرهنگی-اجتماعی شهر تهران 
بود. برای آنکه تهران به شهری برای همه تبدیل 
شود نیاز بود در تمامی مراحل برگزاری شادستان 
مشارکت شهروندان جلب شود و سالئق گروه های 
اجتماعی نیز در چارچوب اصلی برنامه گنجانده 
شــود. به همین ترتیب از ســازمان ها و نهادهای 

دولتی و غیردولتی اعم از مساجد، پایگاه های بسیج 
و سازمان های مردم نهاد دعوت شد تا در برگزاری 
برنامه حضوری فعال داشته باشند. شادستان سال 
1399 برگزار شد   و شهرداری تهران تجربه های 
جدیدی در حــوزه اجرایــی و برنامه ریزی تهران 
بدست آورد. شــهروندان نیز با شکل جدیدی از 
فراغت شــهری آشنا شــدند. کرونا ظرفیت های 
جدیدی برای پرکردن اوقات فراغت را پیش روی 

مدیران فرهنگی و شهروندان گذاشت.
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  شهرداری تهران امسال نیز طبق سنت هرساله میزبان عزاداران حسینی شد؛ اما سوگواری محرم 1399 به دلیل 
فراگیری ویروس کرونا موقعیتی بود که پیش از این هرگز اتفاق نیفتاده بود و هیچ تجربه مدیریتی درباره آن وجود 
نداشــت؛ پس مدیران کنونی در بخش های مختلف باید تمامی ظرفیت های مجازی و حقیقی این نهاد مردمی را به کار 
می گرفتند تا این آیین مذهبی-معرفتی تمام و کمال برگزار شــود و در عین حال سالمت شهروندان تهران نیز به خطر 

نیافتد. نیل به این مقصود جز با هم افزایی مدیران داخل و بیرون از شهرداری تهران هرگز اتفاق نمی افتد. 

 
صیانت از بیت المال؛ آرمان عاشورا

هرســاله درون نگری و بخشــی نگری برخی 
نهادها و بی اطالعی سازمان ها از فعالیت های 
مناسبتی یکدیگر سبب اتالف بیت المال و در 
نتیجه نارضایتی مردم می گشت. شهرداری 
تهران در محرم امسال تالش کرد با هم افزایی 
و پرهیــز از مــوازی کاری با ســایر نهادها و 
سازمان های فعال در این عرصه مانع از هدر 
رفتن بیت المال شــود. از همیــن رو در این 
ایام در راســتای رویکرد تعامل شــهرداری 
با ســازمان تبلیغات اسالمی اســتان تهران، 
قرار گاه  فرهنگی خاتم االوصیا، سازمان اوقاف 
و امور خیریه استان تهران، بنیاد دعبل خزایی 
و پویش ایران همدل عملیاتی شد و در نهایت 
ابتکار عمل مدیریتی شهرداری تهران سبب 
شد تا سرمایه های انسانی و مادی مردم تلف 

نگردد.

 
مردمی کردن عاشورا؛ بازگشت 

هوشمندانه به مناسک اصیل
شیعیان همواره نسبت به برگزاری سوگواری 
عاشورا اهتمام داشــتند؛ حتی در دورانی که 
حاکمان مانع برگزاری آیین عزاداری محرم 
می شدند  تا علم امام حسین)ع( هرگز بر زمین 
نیافتد. عاشورا مناسکی از جنس مردم و برای 

مردم است. شهرداری تهران در اقدامی رو به 
جلو امسال تالش کرد، تا میزبانی این مناسک 
را به صاحبان حقیقی و تاریخی این ســنت 
دینی-معرفتی بازگرداند. به همین مناسبت 
شــهرداری تهران تالش کرد با فراهم آوردن 
تجهیزاتــی نظیر توزیع پرچــم، تامین مواد 
ضدعفونی، برپایی اســتندهای فضای باز و 
موکب های تنها تامین کننده زیرســاخت ها 
و ســخت افزارهای این مراسم باشــد و امور 
نرم افــزاری برنامه به متولیــان حقیقی آن، 
یعنی مردم ســپرده شــود. به همین منظور 
زیرساخت ها و امکانات شهرداری نیز توسط 
ادارات کل معاونت هــای امــور اجتماعی و 
فرهنگی و خدمات شــهری و محیط زیست 
و ســازمان های فرهنگی و هنری شهرداری 
تهران، ســازمان ورزش و سازمان بوستان ها 
و فضای ســبز در اختیار عزاداران حســینی 

قرار گرفته.

 
شهرداری چطور محرم را مردمی کرد؟

مشارکت در برافراشتن پرچم عزای حسینی 
و ســیاه پوش کردن معابر و فضاهای شهری، 
برگزاری نمایشگاه مجازی عطر سیب، اجرای 
طرح کوچه های حسینی، آماده سازی مطابق 
با پروتکل های بهداشتی و در اختیار گزاردن 
فضاهای ورزشی، بوســتان های اختصاصی 

بانوان و بوستان ها و فضاهای سبز سطح شهر 
برای برگزاری مراسم عزاداری توسط هیات ها 
و برپایی موکب های سالمت در معابر شهری 
از  مهمترین فعالیت هایی است که شهرداری 
تهران با اتکاء بر آن ها تالش می کند به برگزاری 
مردمی آئیین های عاشورایی یاری رساند در 
واقع این فعالیت های شهرداری از این رویکرد 
نشــأت می گیرد که پاسداشت مناسبت های 
مذهبی و ملی در اصل فعالیتی مردمی است 
که در آن ها سازمان های عمومی صرفاً نقش 

زمینه سازی و تسهیل گری را ایفا می کنند.

 
منظور شهرداری از تامین زیرساخت ایام 

محرم چیست؟
محرم امســال به دلیل همزمانی با شــیوع 
کرونا به زیرســاخت های ویژه ای نیاز داشت. 
در درجه اول عرصه ها و مــکان  عمومی روباز 
باید شناسایی می شدند که ترافیک و ازدحام 
جمعیت برای ساکنان منطقه مزاحمت ایجاد 
نکند به همین ترتیب شــهرداری لیستی از 
مکان های مجاز روباز متعلق به سازمان ورزش 
و فضاهای سبز و پارک ها را شناسایی و آنها را 
مجهز به لوازم نورپــردازی و صدا، موکت و... 
کرد. به همین ترتیب شهرداری با ضدعفونی 
و نظافت مستمر مکان برگزاری مراسم نیز از 

سالمت شهروندان شهر صیانت می کرد

 
عطر سیب ؛ عاشورایی کردن فضای مجازی

بیش از ده سال است که »عطر سیب« پیام آور 
حلول محرم در کوچه خیابان های تهران است 
و متولیان مســاجد، هیئات و حسینیه های 
تهران اکران پرچم هــای آن را مصداقی برای 
برافراشتن بیرق های حسینی در شهر قلمداد 
می کنند. در محرم 1442 با تداوم بروز و شیوع 
ویروس کرونا شکل و محتوای نمایشگاه عطر 
سیب تغییرات اساســی کرد و از جغرافیای 
واقعی شهری به فضای مجازی تغییر یافت. از 
میان محتویات صوتی می توان به  20 قسمت 
پادکست  با موضوع بررسی کتاب »روایت های 
عاشورایی« و 20 قسمت تعزیۀ رادیویی تولید 

شده، اشاره کرد.
بــه همیــن ترتیــب در خصــوص تولیدت 
تصویری می توان به تولید آیتم های تصویری 
»پرده خوانی عاشورایی«  و تولید 20 قسمت 
آیتم نوحه-موشن ترکیب عکس های برگزیده 
مناســک عاشــورایی تهران و نوحه های به 
یادماندنی از مادحین سرشناس تهرانی اشاره 
کرد. از دیگر محتواهای تولید شــده می توان 
به تولید برنامــۀ گفت وگو محــور با موضوع 
چشــم اندازهای فرهنگی و هنری مناســک 
عاشورایی و تولید پســت هایی از عکس های 
عاشــورایی بــه همــراه کپشــن های کوتاه 
)متن های خیلی کوتاه عاشورایی( اشاره نمود.

محرم امسال، تجربه بدیع مدیریت 
مناسک محرم



دي ۹۹ چشم انداز فرهنگی اجتماعی شهر تهران70
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گزارشی از برنامه های مدرسۀ تابستانی تهران 
که با اقبال افکار عمومی روبه رو شد 

مدرسه ای با طعم 
فرهنگ و هنر 

 ماه هاست شــیوع ویروس کرونا در کشور حتی با 
وجود اقدامات موثر پزشکی و رعایت موارد ایمنی 
از سوی مســووالن و مردم، باعث بروز نگرانی های زیادی 
شده است. اپیدمی کووید 19 مسووالن را برآن داشت که 
پروتکل های بهداشتی تدوین کنند و بر این اساس حضور 
مردم در اجتماع و فعالیت کسب و کارهای اجتماعی دچار 
محدودیت هایی شــد؛ اما با ادامه یافتن این شــرایط تا 
تابستان، باید تمهیدی اندیشیده می شد که اوقات فراغت 
کودکان و نوجوانان در شــرایطی کــه امکان حضور 
اجتماعی آنان در جامعه فراهم نیســت، به بهترین 
شکلی سپری شود. با احتساب همه این محدودیت ها 
بود که اداره کل آموزش های شهروندی معاونت امور 
اجتماعی و فرهنگی شــهردارای تهران با همکاری 
خانه سینما، اقدام به برگزاری طرح مدرسة تابستانی 
تهران کرد تا در قالب این حرکت کودکان و نوجوانان 
شــهر تهران در بســتری مجازی از محتواهای 

آموزشی، جذاب و کاربردی استفاده کنند. 

موضوعات دوره های آموزشی
کارگاه های مدرسه تابستانی تهران در قالب موضوعات فرهنگی، 
هنری، اجتماعی، مهارتی، ایمنی و ســالمت، محیط زیســت و 
پسماند برگزار شــد. در عین حال هدف از برگزاری هریک از کارگاه ها در 
قالب موضوعاتی که ذکر شــد، ارائــۀ آموزش های کاربــردی در زمینۀ 
موضوعات فرهنگــی، هنری و اجتماعــی به کــودکان و نوجوانان، ارائۀ 
محتواهای مناسب آموزشی برای پرکردن اوقات فراغت دانش آموزان، به 
منظور کاهش تردد در مکان های عمومی و با استفاده از فضای مجازی؛ آشنا 
کردن کودکان و نوجوانــان با مفاهیم شــهروندی و افزایش مهارت های 
اجتماعی کودکان و نوجوانان از طریق آموزش های غیرمستقیم شهروندی 

بود که مورد استقبال طیف مخاطب نیز قرار گرفت. 

نحوه برگزاری کارگا ه ها 
کارگاه های مدرسۀ تابســتانی تهران، در قالب ویدیوکلیپ هایی 
تولید و منتشر شدند. هر کارگاه شامل 5 جلسۀ جداگانه با مدت 
زمان 15 دقیقه طراحی شد. زمان انتشار کارگاه ها هم به صورت دو کارگاه 
در هر هفتــه در دو بازه زمانی صبــح و عصر بود. روزهای پنج شــنبه، به 
زنگ هــای موفقیــت و زنگ هــای شــهروندی اختصاص پیــدا کرد و 

ویدیوکلیپ هایی با عنوان این دو زنگ، منتشر شد. 

وب سایت مدرسه تابستانی
وب سایت مدرسۀ تابستانی به نشــانی tabestani99.ir بستر 
مناسبی برای ارائه محتواهای آموزشی مدرسه تابستانی بود. در این 
وب ســایت عالوه بر امکان تماشــای تمامی ویدیوها، امکان ارسال فایل 
تکالیف هر کارگاه نیز وجود دارد و مخاطبان می توانند در قالب یک نمودار 
پیشرفت، وضعیت هر کارگاه و میزان درس ها و جلساتی که از هر یک تماشا 
کرده اند، را مشاهده کنند. میزان استقبال از وب سایت مدرسه تابستانی به 
حدی بود که به طور عمومی 3۶ هزار نفر مراجعه کننده به آن ثبت شــده 
اســت. همچنین به طور کلی 324 هزار نفر از دوره های این مدرســه در 

وب سایت بازدید کرده اند.

فعالیت در شبکه های اجتماعی
اینستاگرام، تلگرام، توییتر و شبکه اجتماعی دانش آموزان )شاد( از 
دیگر جاهایی هستند که مدرسۀ تابستانی در آن ها دارای صفحه یا 
اکانت رسمی است. هدف از فعالیت در شبکه های اجتماعی اطالع رسانی 
درباره فعالیت های مدرسه تابستانی متناسب با ظرفیت های این شبکه ها و 
مخاطبان هر یک بود. اعالم اخبار مدرسۀ تابستانی، اطالعات کالس ها و 
مدرسان و همچنین نحوۀ ارتباط با مدرسۀ تابستانی از جمله مواردی بود 
که در این شــبکه ها مطرح می شــد . اینســتاگرام این طرح، ۶25 هزار 
بازدیدکننده و صفحۀ آپارات مدرسۀ تابستانی، 1۷0 هزار نفر بازدید کننده 

داشته است.

کارگاه نمایش و بازیگری
مدرسه تابستانی تهران کارگاه 
نمایش و بازیگــری را با هدف 
آشنایی دانش آموزان عالقه مند به هنر 
در قالب پنج جلســه با حضور مهتاب 
نصیرپــور و محمــد رحمانیــان )دو 
نویسنده و کارگردان تئاتر( برگزار کرد. 
دروسی که در این کارگاه تدریس شد 
عبارت بود از  آشــنایی با هنر نمایش، 
بازیگر کیست و اهمیت استفاده از ابزار 
صورت و بــدن، ارتباط ســازنده و کار 

گروهی در بازیگری، نمایشنامه و نمایشنامه خوانی و خواندن نمایشنامه. 
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دیدگاه صاحب نظران 

 فعالیت مدرسه تابســتانی تهران از دیدگاه 
صاحب نظران دور نماند. حجت نظری، عضو 
شورای شــهر تهران درخصوص فعالیت های 
این مدرســه گفت: »این شایسته نیست که 
محتواهای آموزشی و ســرگرمی را صرفا در 
ســایتی خاص قرار دهیم، بلکه باید با رایزنی 
شرایطی فراهم کرد تا این ویدیوها در بسیاری 
از بسترهای پخش فیلم نظیر وی او دی ها هم 
امکان پخش داشته باشــند. فراموش نکنیم 
که در این اقدام هدف شهرداری سوددهی یا 
درآمدزایی نیست، بلکه ارائه خدمات به مردم 
اســت و باید از این خدمات به بهترین شکل 

ممکن استفاده کرد.«

کریم آسایش، فعال حوزۀ شهری نیز معتقد 
اســت: »فعالیت های فرهنگی، آموزشــی و 
فراغتی جزء وظایف ثانویه شهرداری محسوب 
می شود. البته شهرداری باید به این مهم توجه 
داشته باشد که این وظایف با فعالیت شهرها و 
آموزش شهروندی پیوند داشته باشد، چرا که 
متولی آموزش شهروندی شهرداری بوده، اما 
حوزه های عمومی فرهنگی و آموزشی متولیان 

دیگری هم دارد.«
از نظــر او بــا توجــه بــه شــیوع کرونا که 
فاصله گذاری فیزیکی هم الزم است و با توجه 
به این که بســیاری از شــهرها دسترسی به 
امکانات آموزشی و فرهنگی ندارند، کالس های 
آنالین رایگان می تواند بــه محرومیت زدایی 

کمک بسیاری کند.
امان اهلل قرایی مقدم، جامعه شــناس هم بر 

این نظر اســت که اقدام شــهرداری تهران 
»یــک حرکــت درســت محتوایــی برای 
جذب خانواده هاســت« او می گوید: » ارائه 
محتوای آموزشــی در قالب فرهنگ و هنر 
یک حرکت الگویی اســت و بایــد گفت با 
وجود همه دیرکردها، هنوز هم برای جذب 
مخاطبان در ســنین نوجوانی دیر نیســت 
و می توان با اســتفاده از محتــواِی به روز و 
متفاوت، نوجوانان را جــذب کرد تا عالوه بر 
آگاهی رسانی، به نشــاط آنان کمک شود.« 
اسماعیل بحر ی زاده، قائم مقام وزیر آموزش 
و پرورش در ســازمان دانش آمــوزی هم با 
بیان اینکه با توجه به شــیوع ویروس کرونا 
در کشــور و محدودیت های مربوط به منابع 
مالی، بخش هــا و ارگان هــای مختلف باید 
ســطح هم افزایی و همکاری خود در حوزۀ 

کارگاه گویندگی و اجرا
کارگاه گویندگی و اجرا با هدف آشنایی کودکان و نوجوانان با اصول اولیۀ 

مجری گری و گویندگــی در رادیو و 
تلویزیون و ارائــه تکنیک هایی برای پرورش 
مهارت هــای مربوط به آن بــا حضور منصور 
ضابطیان به عنوان مدرس برگزار شد. در این 
کارگاه سرفصل هایی چون آشنایی با گویندگی 
و اجرا، ویژگی ها و تفاوت های گوینده و مجری، 
مهم تریــن ویژگــی یــک مجری خــوب و 
تمرین هایی برای افزایش مهارت تدریس شد 
و در نهایت جلســه آخــر بــه جمع بندی و 

تمرین های بیشتر اختصاص یافت.

کارگاه نویسندگی
داستان نویســی یکی از مهم ترین و 
کاربردی ترین مهارت ها برای نوجوانان 
و کــودکان محســوب می شــود. در کارگاه 
نویســندگی، دانش آمــوزان در دوره ای پنج 
جلســه ای، با هنر داستان نویسی آشنا شدند. 
مدرس این کارگاه مهــدی حجوانی بود که 
دروســی چون آشــنایی با داستان نویسی، 
آشنایی با ساختار داستان، مراحل شکل گیری 
داستان، طرح و کشــمکش در داستان و در 
نهایت پرداخت نهایی داستان را به عالقمندان 

آموزش داد.

کارگاه سینما و فیلم سازی آسان
هــدف از برگزاری کارگاه ســینما و 
فیلم سازی آسان این بود که مدرسان 
بتوانند اصول پایه ای و ضروری فیلم سازی را 
تدریس کننــد و روش های فیلم بــرداری با 
گوشی تلفن همراه را آموزش  دهند. مدرسان 
این کارگاه مازیار میری و افشین هاشمی دو 
کارگردان مطرح سینما بودند که دروسی را با 

عناوین زیر آموزش دادند: آشــنایی با هنر سینما، بررسی امکانات مناسب برای 
ساخت فیلم، وضوح تصویر و میزانسن، صداگذاری و تدوین و راهنمای تماشای 

فیلم.

کارگاه طنزنویسی
حوزه طنز از جمله عرصه های بسیار 
جذاب برای نوجوانان است. نوجوانان 
در کارگاه طنز با کلیات هنر طنز و تکنیک هایی 
برای به کاربردن آن در کالم و نوشتار و ارتقای 
مهارت های مربوط به آن آشــنا شدند. ناصر 
فیض و فرهاد حسن زاده دو مدرس این کارگاه 
دروسی چون اصول پایه ای طنز، اصول پایه ای 
طنز، شخصیت پردازی در طنز، تکنیک های 
طنزنویسی، طنز در شــعر و ادبیات فارسی را 
آموزش دادنــد و در انتها نوجوانــان را برای 

سرودن شعر طنز آماده کردند.

کارگاه انیمیشن و استاپ موشن
در کارگاه انیمیشن و استاپ موشن، 
مدرســان از کلیــات انیمیشــن با 
نوجوانان صحبت کردند و روش های ساخت 
یک انیمیشــن به شــیوۀ استاپ موشن را به 
صورت ساده و کاربردی آموزش دادند. بهرام 
عظیمی و مهدی خرمیان که از نام آوران عرصه 
انیمیشن   هستند، دروســی چون مقدمات 
فعالیت در حوزۀ انیمیشــن، پیش نیازهای 
انیماتورشــدن، نکات نهایی برای ســاخت 
انیمیشن و آشــنایی با استاپ موشــن را به 

نوجوانان عالقمند آموزش دادند.

کارگاه تجربۀ کتاب خوانی
کتاب ها به عنوان مهم ترین دســتاورد فرهنگ یــک ملت و عصارۀ 
فرهنگ مکتوب، بخش مهمی از عالیق فرهنگی کودکان و نوجوانان را 
تشکیل می دهند و کتابخوانی می تواند به رشــد و پروش تمامی جنبه های 
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73 غنی ســازی اوقات فراغت دانش آموزان را 
ارتقا دهنــد، ادامه داد: »شــهرداری تهران 
بســیاری از موضوعات آموزشــی همچون 
گویندگی، نویسندگی، فیلم سازی و... را که 
برای نوجوانان از جذابیــت باالیی برخوردار 
اســت در قالب دوره های آموزشی به شکل 
مجازی و البته رایــگان در اختیار عموم قرار 
داده که کار شایسته ای اســت.« عبدالرضا 
فوالدوند، مدیرکل آموزش و پرورش شــهر 
تهران معتقد است: »در شرایطی که به دلیل 
شیوع ویروس کرونا امکان حضور نوجوانان در 
مراکز فرهنگی، مدارس و پایگاه های تابستانی 
وجود ندارد، اجرای طرحی مانند مدرســۀ 
تابستانی تهران جایگزین بسیار خوبی برای 
پربار کردن اوقات فراغت نوجوانان اســت.« 
از سوی دیگر شــهربانو امانی، عضو شورای 

شهر تهران هم بر این نظر است که: »معاونت 
اجتماعــی و فرهنگی شــهرداری تهران با 
اجرای طرح »مدرسۀ تابســتانی« درصدد 
است تا با توجه به شیوع ویروس کرونا، برای 
نسل نوجوان و جوان که بسیار پرانرژی است 
و نمی توانــد در محیط بســته بماند، محتوا 

تولید کند و به دانش آموزان آموزش دهد.«
مصطفی اقلیما، جامعه شناس با انتقاد از اینکه 
ما به بچه هــا چیزهایــی را می آموزیم و آنان 
را به چیزهایی معتقــد می کنیم که جامعه و 
خانواده برایشان ارزش چندانی قائل نیستند، 
گفت: »معموال خانواده هــا برخورد خوبی با 
عالقه فرزندان شان به نقاشی یا سینما ندارند. 
چنین فضایی نوجوان را ســرخورده می  کند. 
باید برای آینده برنامه ریزی داشــته باشیم تا 
فرد آسیب نبیند. بچه ها نیاز دارند تا از سوی 

خانواده خود حمایت شــوند. به همین دلیل 
چنین برنامه ای می تواند بســیار عالی باشد. 
ضمن اینکه بایــد از خانواده ها کمک بگیریم 
و با این حســاب بازخورد مدرســه تابستانی 
بهتر خواهد بــود.« وحید شــالچی، معاون 
فرهنگی دانشــگاه عالمه طباطبایی با اشاره 
به پتانســیل مناســب آموزش های مجازی 
گفت: »یکی از مزیت های اجرای آموزش های 
مجازی این اســت که با وجود دوری مکانی، 
می توان هر جای کــره خاکی به این برنامه ها 
دسترسی داشت.« احسان رضایی، خبرنگار 
و نویسنده هم که خود از برنامه های مدرسه 
تابستانی اســتفاده می کند، در این خصوص 
گفت: »توصیه می کنــم بچه ها از برنامه های 
این مدرسه استفاده کنند، چون خالقانه و با 

حضور مدرسان خوب است.«

شخصیتی و اجتماعی ایشان یاری رساند. در 
کارگاه کتابخوانی، کــودکان و نوجوانان با 
روش هایی برای کتابخوانی موثرتر آشــنا 
شــدند. مدرس این کارگاه، سروش صحت 
ســرفصل هایی چــون چــرا بایــد کتاب 
بخوانیم؟، چــرا کتــاب نمی خوانیم؟، چه 
کتاب هایی بخوانیم؟، اهمیت خاطره نویسی 
و لذت کتاب خوانی را به نوجوانان تدریس 

کرد.

کالس قصه های قرآنی
آموزش مفاهیم قرآنی به کودکان و 
نوجوانان از آموزش های ضروری در 
حــوزۀ مفاهیم دینــی اســت، چنانچه این 
آموزش ها بــا روش های جدیــد و نیازهای 
کودکان و نوجوانان همراه شــوند، اثرگذاری 
بیشتری خواهند داشــت. کالس قصه های 
قرآنی در یک دوره پنج جلسه ای، توانست پنج 
قصه که بازتاب دهندۀ آموزه های قرآن کریم 
اســت، را برای مخاطبان روایت کند. حسن 
حبیبی مدرس این کالس داستان هایی چون: 

ارابه و بابابزرگ، پادشاه و بنا، پسر بچه و عینک، حل مشکالت با قرآن و حضرت 
ابراهیم )ع( و نمرود را برای مخاطبان روایت کرد.

کارگاه سواد رسانه ای
اســتفاده از فضــای مجــازی و در 
دسترس بودن رســانه ها، آشنایی با 
انواع رســانه و افزایش سواد رسانه ای را برای 
کودکان و نوجوانان ناگزیر کرده اســت. در 
کارگاه سواد رسانه ای، کودکان و نوجوانان با 
تکنیک های به کار رفته در رسانه ها و پیام های 
تصویری آشنا شده و دریافتند چگونه تصاویر 
را معنی کرده و مفاهیم آشکار و پنهان آن را 
مشخص سازند. سیدبشیر حسینی که نامی 

آشنا در حوزه رسانه است، سرفصل هایی با عنوان آشنایی با درک مفاهیم پیام ها، 
مثال هایی برای درک بهتر پیام، تحلیل یک فیلم کوتاه، کشف پیام های پنهان و 

تکنیک های اقناع در رسانه ها را تدریس کرد.

آموزش دوچرخه سواری در شهر
استفادۀ کمتر از وسایل نقلیۀ عمومی و جایگزین کردن وسایل حمل و 
نقل عمومی و همچنین استفاده از دوچرخه، فعالیت هایی است که دارای 
اثرات محیط زیستی نیکویی برای شهر و شهروندان است. باقر داوودی پور در این 

بخش دوچرخه سواری را آموزش می داد.

کارگاه آهنگسازی و خوانندگی
باتوجه بــه اهمیت ســن فراگیری 
موسیقی و تاثیر فراوانی که آموزش 
موسیقی بر سنین پایین و در کودکی بر جای 
می گذارد، بسیاری از والدین تالش می کنند تا 
کودکان را با مفاهیم اولیۀ موسیقی آشنا کنند. 
در کارگاه آهنگســازی و خوانندگی مدرسه 
تابســتانی تهران، به اصول اولیه آهنگسازی 
پرداختــه شــد. محمــد اصفهانــي یکی از 
خوانندگان مطرح، فهرستی چون آشنایی با 

اصول اولیۀ آهنگسازی، انتخاب ساز مناســب، چگونه از موسیقی لذت ببریم؟، 
مقدمات موسیقی و آواز و آموزش آواز و صداسازی را به نوجوانان آموزش داد.

زنگ های شهروندی
اهمیت کسب مهارت های اجتماعی 
برای مســئولیت پذیری و مشارکت 
شهروندی و لزوم آمورش مفاهیم شهروندی 
به کودکان و نوجوانان شــهرداری تهران را 
برآن داشــت تا برنامــه ای تحــت عنوان 
زنگ های شــهروندی در مدرسه تابستانی 
تهران راه اندازی کنــد. در این برنامه که در 
مدت زمانی 5 هفته در روزهای پنج شــنبه 
ارائه شــد، آموزش هایی از ســوی الگوهای 
نقشــی معتبر، همچــون فعــاالن مدنی و 
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 دیدگاه هنرمندان 
 

به جز صاحب نظران و مســووالن، هنرمندان 
نیز نظرات قابل تاملی در خصوص برنامه های 
مدرسه تابســتانی تهران داشــتند. مهدی 
حجوانی، مــدرس کارگاه داستان نویســی 
مدرسه می گوید: »برنامه های آموزش آنالین 
باید به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد. 
چرا که در همین مدرسۀ تابستانی برای اولین 
بار کودکان و نوجوانان مناطق دور افتاده که 
اســتعداد های آنها هیچ از ساکنان شهرهای 
بزرگ کم ندارد، توانســتند از این آموزش ها 
بهره مند شــوند؛ اتفاقی که پیش تر امکان آن 

وجود نداشت.«

ناصــر آویژه، بازیگــر و کارگــردان تئاتر که 
چندان نگاه مثبتی نســبت به آموزش های 
مجازی و آنالین ندارد، می گوید: »فکر می کنم 
تاثیری که کالس حضوری می تواند داشــته 
باشــد، کالس مجازی ندارد؛ چــون ارتباط 
بین همساالن اتفاق نمی افتد. بچه ها در یک 
فعالیت گروهی و اجتماعی نکات زیادی را یاد 
می گیرند که در بخش مجازی چندان وجود 
ندارد. اما در شرایط فعلی ناگزیریم از این فضا 

استفاده کنیم.«
فرهاد حســن زاده، طنزنویس هــم با تاکید 
بر اینکه آمــوزش در قالب آنالین پوشــش 
گسترده ای در شــهرها و روستاهای کوچک 
دارد، تصریح می کند: »با این دوره ها فاصله ها 
برداشته شده و کودکان و نوجوانان در شهرها 
و روستاهای کوچک که بیش از سایرین نیاز به 
چنین آموزش هایی دارند می توانند از محتوای 

مدرسه تابستانی استفاده کنند. این هنرمند 
همچنین برگزاری مسابقه مدرسه تابستانی را 
مهم ارزیابی کرده و می گوید: »اینکه حاضران 
در این دوره ها باید تکالیف خود را به وب سایت 
مدرسه تابستانی ارسال کنند، امتیاز دیگری 
است که باعث می شود ارتباط دوسویه شکل 

بگیرد.«
منصور ضابطیان، مدرس کارگاه گویندگی و 
اجرا هم که سابقه قابل توجهی در این عرصه 
دارد، می گوید: » ایــن دوره ها می تواند راهی 
پیش پای نوجوانان بگذارد تــا عالقۀ خود را 
بشناسند و محک بزنند یا اســتعداد خود را 
کشــف کنند. در عین حال نباید توقع داشت 
مخاطب با دیدن پنج ویدیوی آموزشــی در 
مدرسۀ تابستانی گوینده، بازیگر یا قصه نویس 
شود و البته هدف مدرسه تابستانی هم صرفا 

این نبوده است.« 

فرهنگی، به مخاطبان ارائه شد. 

آموزش زندگی با پسماند کمتر
مسئلۀ پسماند در تهران، مسئله ای مهم و دارای ابعاد گوناگون اجتماعی 
و فرهنگی و محیط زیستی است که پرداختن به آن و ارتقای مهارت های 
شهروندان برای تولید پسماند کمتر، در دستور کار بسیاری از سازمان های مربوط 
قرار گرفته است. آیه حمداوی )فعال محیط زیست( مدرس دورۀ زندگی با پسماند 

کمتر، تالش کرد تا راه های کاهش پسماند و زباله را آموزش دهد.

زنگ ایمنی
آتش نشانی از مشاغل سخت و دارای خطرات فراوانی است. در این دوره 
"مشکل گشا" که خود یک داوطلب آتش نشانی است، از تحربیات خود در 

زمینۀ افزایش ایمنی در منازل برای جلوگیری از آتش سوزی گفت. 

زنگ شهروندی با رضا کیانیان
رضا کیانیان که از بازیگران با سابقه سینما، تئاتر و تلویزیون است و تاکنون 
سه مرتبه برندۀ سیمرغ بلورین برای فیلم های کفش هایم کو؟، خانه ای 

روی آب و آژانس شیشه ای شده، در این ویدیو از مهارت های شهروندی گفت.

زنگ های موفقیت
زنگ موفقیت در مدرســه تابستانی 
تهران، هر هفته روزهای پنجشنبه در 
قالب تولید و انتشار ویدیو کلیپی برگزار شد. در 
این زنگ افراد موفق در حوزه هایی که موفقیتی 
به دســت آورده انــد، تجربه های خــود را با 
نوجوانان و کودکان در میان گذاشتند. برای 
مثال حبیب احمدزاده رمان نویس، مستندساز، 
فیلمنامه نویس، کارگردان و محقق حوزۀ دفاع 
مقــدس یکــی از افرادی بــود کــه در این 
ویدیوکلیپ تجربیاتش را بیان کرد. احمدزاده 

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی از دانشــگاه هنر تهران است و 
فیلمنامۀ »اتوبوس شب« و رمان »شــطرنج با ماشین قیامت« از موفق ترین آثار 
اوست. فرزانه فصیحی دیگر فردی بود که در این قالب به بیان تجربیاتش پرداخت. 
او که رکورددار دوی سرعت و عضو تیم ملی دو و میدانی زنان ایران است، در سال 
201۶ مدال نقرۀ بخش تیمِی رشتۀ دوی 4 در 400 متر امدادی در هفتمین دورۀ 

مســابقات قهرمانی دو و میدانی داخل سالن 
آسیا و در سال 2018 مدال برنز رشتۀ دو ۶0 
متِر هشتمین دورۀ مســابقات قهرمانی دو و 
میدانی داخل سالن آســیا را به دست آورد. 
فصیحــی در ایــن ویدیــو از تالش هــا و 
چالش هایش برای موفق شدن گفت. همچنین 
دکتر علیرضا یارقلی فارغ التحصیل دکترای 
پزشــکی و تخصصی طب ســنتی و مدرس 
دانشگاه شریف و تهیه کننده برنامه های حوزه 
ســالمت دیگر فردی بود که در این ویدیو از 

موفقیت ها و تجربیاتش گفت. او از سال 13۷8 به عنوان مشاور در نگارش و تهیه 
برنامه های اجتماعی، علمی و سالمت وارد صداوسیما شــد و از سال 1383 در 
سمینارهای مختلف به عنوان سخنران شروع به فعالیت کرد.  فرشته کریمی هم 
که سال ها عضو تیم ملی فوتسال زنان ایران است و تا به حال دو بار قهرمانی در آسیا 
را کسب کرده و سه دوره نیز در جام جهانی فوتسال شرکت کرده است؛ در این ویدیو 

از مشکالتی که بر سر راه قهرمان بودنش تجربه کرده، گفت.

مدرسه تابستانی برای ناشنوایان
رفع نیازهــای ناشــنوایان به عنوان 
گروهــی از کــودکان و نوجوانان با 
نیازهای ویژه، قســمت دیگری از محتواهای 
مدرسۀ تابســتانی را دربرمی گرفت. مدرسه 
تابســتانی توانســت کالس ها و دوره هایی را 
برگــزار کند که بــا مهارت هــای این طیف 
سازگاری دارد. در این راه ویدیوها با مشورت 
اســاتید و صاحب نظران این حــوزه، به زبان 
اشــاره تبدیل و در نهایت همراه با این زبان، 

منتشر شد.

برگزاری مسابقۀ مدرسۀ تابستانی تهران
امکان ارسال فایل در سایت مدرسه تابســتانی تهران با هدف برگزاری 
مسابقه ای در مدرســه فراهم شــد تا از میان تمامی فایل های ارسالی 
مخاطبان در رشته های مختلف، به بهترین آن ها، جوایزی تعلق گیرد. برای شرکت 
در مسابقه الزم بود کودکان و نوجوانانی که در سایت ثبت نام کرده اند با داشتن نام 

کاربری و رمز عبور، تکالیف مربوط به هر کارگاه را جداگانه ارسال کنند.
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امروزه صنعت گردشــگری به یکی از ارکان 
اصلی اقتصاد تجاری جهان مبدل شده است 
و بســیاری از برنامه ریزان و سیاســتگذاران 
توسعه، از صنعت گردشگری به عنوان رکن 
اصلی توسعه پایدار یاد می کنند. در سال های 
گذشته شهرداری تهران بیشترین درآمد خود 
را از فروش تراکم به دست می آورد اما اکنون 
به لحاظ پیچیدگی های مالی، بهتر است منبع 
درآمدی به گونه ای تعریف شــود که فرآیند 
توسعه پایدار شهری نیز به خطر نیافتد. با این 
دیدگاه شاید بتوان گردشــگری را به عنوان 
بهترین منبع درآمد شهری تهران به حساب 
آورد. چنان که بســیاری از کشورهای دیگر 
نیز از همین حوزه در شهر های مختلف خود 

درآمدهای کالنی دارند.

ارتقا ســالمت جســمی، روانی و اجتماعی 
شــهروندان پایتخت مهمتریــن ماموریتی 
است که اداره کل سالمت شهرداری تهران 
کوشیده اســت با هماهنگی با متولی اصلی 
این حوزه یعنی وزارت بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشــکی، دنبال کند. بر اساس آمار 

برج میالد  و 
ظرفیت های 
مغفول مانده

تهران؛ میراث دار 
گردشگری 
شهری ایران

سالمت 
شهروندان 

اولویت شهرداری 
تهران 

مجتبی حسینی توسل
مدیرعامل برج میالد 

مهرشاد کاظیم
رییس ستاد گردشگری تهران

 زینب نصیری 
 مدیرکل سالمت شهرداری تهران 

 از سال 13۷1 که ایده ساخت برج میالد مطرح شد 
تاکنون نزدیک به 30 سال گذشته است. برج میالد 
اکنون به عنوان نماد شــهر تهران در ســطح ملی و 
بین الملی شناخته می شود. چنان که پس از گذشت 
حدود 12 سال از بهره برداری آن گردشگران خارجی 
به عنوان نمادی از تهران برای بازدید به مجموعه برج 
میالد مراجعه می کنند. سازه برج میالد، نشان از توان 
فنی و مهندسی کشورمان دارد. در زمان ساخت سازه 
و تکمیل رأس برج، بسیاری از شرکت های بین المللی 
فعال در این حوزه اعالم کردند که ساخت و تکمیل 
برج از توان فنی و مهندســی ایران خارج است. اما با 
زحمات مهندسان و فرزندان ایران زمین، این سازه 
تکمیل و توان فنی و مهندسی کشــور به جهانیان 
اثبات شد. همین موضوع تصویری متفاوت از ایران و 
توانمندی ایرانیان را در ذهن بازدیدکنندگان داخلی 
و خارجی تداعی می کنــد. اداره چنین مجموعه ای 
نیازمند اتخــاذ رویکردهای دقیق اســت. مدیریت 
مجموعه برج میالد در طول ســال های گذشــته با 
فراز و نشیب هایی همراه بوده اســت. در حوزه مالی 
یکی از اهداف ما در این مجموعه ایجاد انضباط مالی 
و شفافیت بوده است. براســاس گزارش حسابرس، 
مجموع درآمد شرکت برج میالد در سال 9۷ حدود 
43 میلیارد تومان و هزینه های انجام شده بیش از 50 
میلیارد تومان بوده اســت. بنا بر این گزارش کسری 
درآمد و مازاد هزینه های ثبت شده فقط در سال 9۷ 
نزدیک به 10 میلیارد تومان بوده است. به عالوه بیش 
از 30 میلیارد تومان هم بدهی های ثبت شده سنوات 
قبل باقی مانده بود که به این رقم افزوده شــد. این 
وضعیت موجب شد تا بکوشیم شیوه اداره مجموعه را 
بهینه سازی کنیم. همچنین در سال 98، برای اولین 
بار براساس تصمیم شورای شهر مجموعه برج میالد 
هیچ اعتبار و بودجه ای از شــهرداری دریافت نکرد. 
رویکرد اصلی این تصمیم اداره مستقل و خودگردان 
برج میالد بود. ما تالش کرده ایم که به میزان بدهی ها 
افزوده نشود و به مرور بدهی های قبلی را هم بپردازیم.  
یکی از مهمترین اقدامات در حوزه مالی ایجاد و اعمال 
انضباط مالی و اصالح نظام تعرفه ها است، که نتیجه 
آن افزایش درآمد و کاهش بدهی هــا بود. منظور از 
اصالح تعرفه ها الزاما افزایش ارقام نیســت. تعرفه ها 

برای زمان هــا و موضوعات و مناســبت های مختلف 
باید متفاوت باشد. چرا که همین موضوع خود موجب 
ایجاد جاذبه و توجیه برای استفاده از خدمات مجموعه 
برج میالد می شــود. به کارگیری و استفاده حداکثری 
از ظرفیت های خالی مجموعه سیاســت دیگر ما بود و 
خوشبختانه این اقدامات به بهبود شرایط مالی مجموعه 
کمک کرد. در شرایط نامساعد اقتصادی کشور، ما جزو 
معدود بنگاه های کشــور بودیم که توانســتیم چنین 
رکوردی را ثبت کنیم. درحالی که برخی بنگاه ها تالش 
کردند در شرایط تحریم با ایجاد انحصار منافع مالی خود 
را افزایش دهند. ولی ما برای کسب این رکورد از چنین 
مزیتی برخوردار نبودیم. پیشتر هم اشاره کردم یکی از 
عوامل و روش هایی که به افزایش درآمد این مجموعه 
کمک کرد، بهره برداری حداکثری از ظرفیت های موجود 
بود. در رویکرد جدید نیز اســتفاده حداکثری از فضاها 
موجب افزایش فروش شــد. همچنین افزایش فروش 
بلیط برای بازدید از بــرج میالد یکی از راه های افزایش 
درآمد برای مجموعه محسوب می شــود. این هدف از 
طریق اجرای برنامه بازاریابی و تبلیغات و هدف قراردادن 
بازارهای متمرکز مانند محیط های آموزشی و سازمان 
ها محقق شد. کار شاخص و متمایز دیگر مجموعه برج 
میالد توافق با موزه ملی ایران برای معرفی مجموعه های 
موزه ملی است. به این معنا که مجموعه های موزه ملی 
را در بــرج میالد به مردم معرفی کنیم تا گردشــگران 
داخلی و خارجی بتوانند از آنها بازدید کنند. اولین پروژه  
این طرح نمایش سردیس ســرباز هخامنشی بود که با 
استقبال بازدید کنندگان داخلی، گردشگران خارجی 
و حتی دانشجویان و استادان رشــته باستان شناسی 
مواجه شد. از دیگر اقدامات می توان به برگزاری گالری 
مشــترک هنرمندان ایرانی و ترکیه ای اشاره کرد که 
با استقبال زیادی از ســوی هنرمندان، عالقه مندان و 

بازدیدکنندگان مواجه شده است.
این اتفاقات نشــان می دهد که  مجموعه برج میالد 
می تواند نگین فرهنگی و هنری شــهر تهران باشد. 
در واقع تقویــت ظرفیت هایی کــه از قبل طراحی و 
فراهم شــده می تواند مجموعه برج میالد را به مرکز 
دیپلماســی فرهنگی و هنری کشور تبدیل کند. چرا 
که به طور دائم گردشــگران داخلی و خارجی برای 
بازدید از برج میالد مراجعه می کنند. همچنین اکثر 
شخصیت های کشــورهای دیگر که در اجالس های 
رسمی ایران حضور پیدا می کنند و میهمانان رسمی 
دستگاه های مختلف، بازدید از برج میالد را در برنامه 
های خود قرار می دهند. با ســرمایه گذاری مناسب 
فارغ از نگاه اقتصادی در حوزه هنری، فرهنگی و حتی 
اجتماعی می توانیم این ظرفیت هــا را تقویت کنیم. 
ظرفیت های اصلی این مجموعــه در حوزه فرهنگی، 
هنری و اجتماعی است که متاســفانه در سایه نگاه 
اقتصادی، مغفول واقع شــده اســت. توصیه بنده به 
همکاران، دوســتان و تصمیم گیرندگان در مدیریت 
شــهری این اســت که از ظرفیت فرهنگی و هنری 
مجموعه بیشتر استفاده شــود. این امر هم می تواند 
ارائه خدمات به مردم شهر و کشور را تقویت کند و هم 

موجب استفاده بهینه از ظرفیت های مجموعه شود.
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 در این راه باید نشانه های منفی که تهران به 
آنها شناخته می شــود از اذهان عمومی کنار 
رود.  شناســایی و معرفی ویژگی های مثبت 
تهران تنها به عهده شهرداری نیست و نیازمند 

تعامالت بین سازمانی است. 
در تهــران با همــه تالش هایی کــه صورت 
پذیرفته اســت، همچنان تعریف روشــنی 
از چگونگــی رونــد توســعه و بهره برداری 
موضوعاتی چون بــازار و فضاهای داخلی آن 
مانند امامزاده ها، مساجد، حمام های تاریخی 
فعال و غیرفعال، و مسائل این چنینی نداریم. 
ریشــه اصلی این ضعف نیز در عدم تعامالت 
میــان ســازمانی و تدویــن تفاهم نامه های 

مشترک با ارگان  ذیربط است.
مسئله دیگر؛ تابلوهای راهنما و اطالع رسانی 
آثار تاریخی شــهر تهران است که در مرحله 
آغازین خود قــرار دارد. موضوع دیگر ضعف 
در معرفی و شناخت بسیاری از ظرفیت های 
گردشگری اســت که می توان آن را ناشی از 
کوتاهی در آموزش به خصوص در میان نسل 
جوان دانســت. دغدغه دیگر ناشی از فقدان 
تدوین و اجرای سیاست های مدون و رسمی 
و نبود عزم جدی بــرای بهره گیری از منابع 
انســانی آموزش دیده در صنعت گردشگری 
است. لزوم اســتفاده از ظرفیت سازمان های 
مردم نهاد از ضروریات اجرایی ســازی است؛ 
ســمن ها در تهیه پرونده ثبت ملی خانه های 
تاریخی،آموزش های عمومی در حوزه میراث 
فرهنگی، برگــزاری آئین ها و جشــنواره ها، 

مستندنگاری از بناهای تاریخی و فرهنگی، 
نقش اساســی ایفا کرده و بــا فراهم آوردن 
زیرساخت می توانند به عنوان بازوی اجرایی 

شهرداری و ستاد گردشگری عمل نمایند.
برندینــگ شــهری یکــی از مهم تریــن 
استراتژی شــهرهای مختلف دنیاست و به 
مفهوم روش هایی است که به منظور جذب 
ســرمایه های مالی، انســانی یا توریست به 
کار گرفته می شــوند. در ابعــاد بین المللی 
نیز شهرداری با اســتفاده از ابزار دیپلماسی 
فرهنگی و شــهری تمام تــالش خود برای 
نمایش وجوه مثبت این کالنشــهر از ایران 
را دارد. دیپلماسی شــهری با فراهم آوردن 
بستر مناسب برای نمادسازی منجر به ایجاد 
وجهه خاص بین المللی برای شــهر شــده و 
جذب گردشگر را افزایش می دهد. بازنمـایی 
و برندسازی مناسب شــهر برای ارائه تصویر 
جذاب، مثبت و جذب بیشــتر گردشــگران 
مؤثر بوده و در تهران نیز تالش شــده است 
تا با بهره  گیری از این ابزار رســالتی که برای 
اطالع رسانی و تبلیغ برعهده شهرداری است 
انجام شــود. با توجه به اهمیت برنامه ریزی 
مدون بــه منظور تقویت و توســعه آموزش  
برای ارتقاء صنعت گردشگری در ایران و به 
ویژه در تهران، گام نخست در همین عرصه 
برداشته شــده و در کنار برنامه های اجرایی 
چندین فعالیت اساسی و زیرساختی در یک 
برنامــه 15 ماهه در نظر گرفته شــد. بر این 
اساس در گام نخست می توان سند چشم انداز 

گردشگری تهران را تنظیم کرد و بر مبنای آن 
سیاست گذاری ها را به مرحله اجرا رساند. از 
جمله فعالیت های زیرساختی دیگر تشکیل 
سامانه جامع گردشگری تهران است. در این 
ســامانه تمام مکان ها با موضوعات مختلف 
فرهنگی، تاریخی، دینی، هنری، سالمت و ... 
با توضیحی کامل و جامع دسته بندی شده و 
گردشگر با انتخاب محل مورد نظر می تواند 
اطالعاتی در مورد هزینه بازدید، نحوه رفت و 
آمد، اطالعات تماس، اطالعات تاریخی و ... را 
به راحتی و دقت بیشتری به دست آورد. طرح 
دیگر ستاد، ایجاد بانک اطالعات گردشگری 
اســت. این بانک اطالعاتــی، پایگاهی برای 
دسترسی مستقیم به پایان نامه های مرتبط 
با موضوع گردشــگری و آثار تاریخی تهران، 
کتاب ها و نشــریات تخصصی گردشــگری، 
آشنایی با آژانس های خدماتی برتر و فعاالن 
حوزه گردشــگری اســت که عالقه مندان 
می توانند به عنوان مرکــزی تخصصی از آن 
بهره گیرنــد. البته این طرح بــا آموزش در 
حوزه گردشگری، شــناخت تهران و مسائل 
فرهنگی و هنــری همراه اســت. مخاطبان 
این آموزش هم در دسته بندی عموم مردم، 
شــورایاران، آژانس های مســافرتی و تهران 
پژوهان و... هســتند. در همین راستا و برای 
تربیت و آموزش راهنمــای متخصص نیز با 
دانشگاه علمی کاربردی جلساتی داشتیم تا 
امکان ارائه مدارک معتبر برای این دوره های 

آموزشی فراهم شود.

سازمان جهانی بهداشــت عوامل اجتماعی 
۷0درصــد از مولفــه های تعییــن کننده 
سالمت را تشــکیل می دهند. از همین رو 
اصلی تریــن راهبرد مورد توجــه اداره کل 
سالمت شــهرداری در این راه اثرگذاری بر 
ســالمت اجتماعی و محیطی شــهروندان 
است.  البته بخشی از این تعیین کننده های 
کالن مانند بیکاری، فقر، اشتغال و... خارج 
از حیطه برنامه مدیریت شــهری است. اما 
برخی از این متغیرها به صورت مســتقیم 
یا غیرمســتقیم متاثر از تصمیم گیری ها یا 
فعالیت های حوزه مدیریت شهری است.  در 
سال های پیش، موضوع »سالمت روان« در 
مجموعه فعالیت های شهری به خصوص در 
برنامه ریزی و پشتیبانی شــهرداری تهران 
تعریف نشده بود، اما در ســال 99 با همت 
شورای شهر و پیگیری های کمیته اجتماعی 
و کمیته ســالمت، طرح »سالمت روان« به 
مفاد سیاســت گذاری ها و بودجه اداره کل 
سالمت شــهرداری تهران افزوده شد. اداره 
کل ســالمت تالش می کند از شــیوه های 

مختلف برای افزایش ســواد سالمت مردم 
در حوزه جسمی، روانی، اجتماعی و تعیین 
کننده های تاثیرگذار بهــره گیرد. در حوزه 
»سالمت اجتماعی«، محور اصلی در گروه 
کــودکان، نوجوانان، جوانان، ســالمندان، 
افراد دارای معلولیت و..وجود دارد. موضوع 
سالمت اجتماعی چه در ایران و چه در دنیا 
با دو رویکرد اصلی دیده می شــود. رویکرد 
اول توجه به یک جامعه سالم که بزهکاری و 
اعتیاد در آن کم باشد. رویکرد دوم که اتفاقا 
در تمام دنیا بیشــتر مورد توجه قرارگرفته، 
سالمت اجتماعی را به عنوان عامل افزایش 
کیفیت روابط بین افراد می شناسد. در واقع 
در این رویکرد سالمت اجتماعی با 5 شاخص 
اصلی انسجام و اعتماد اجتماعی، مشارکت 
اجتماعی، انطباق اجتماعی و خودشکوفایی 
اجتماعــی اندازه گیری می شــود.  بهبود 
»سالمت روان پرسنل« شــهرداری مانند 
رانندگان تاکســی، اتوبوس رانــی، مترو، 
آتش نشــانی و کسانی که بیشــتر با مردم 
در ارتباط اند و به صورت مســتقیم خدمات 

رســانی می کنند، یکی دیگر از راهبردهای 
اصولی اداره کل سالمت شــهرداری تهران 
اســت. ما بر ایــن نظریم که توجــه به این 
بخش موجــب افزایش ســالمت روان کل 
شهر می شــود. در این زمینه فعالیت هایی 
در قالب کارگاه های اجتماعی، روانشناختی 
و رویدادهای ســالمت محور با برنامه های 
مختص گروه های جمعیتی مختلف در حال 
اجراســت. همچنین با برگزاری دوره های 
سالمت روان ویژه کارکنان در پی این هستیم 
که کیفیت تعامل و ارتبــاط میان همکاران 
شهرداری با افراد دارای معلولیت بهبود یابد. 
در کنار این موارد معتقدیم که گزارش دهی 
دقیق و مستدل می تواند به انباشت تجربه و 
بهبود اجرای برنامه ها منجر شود. به همین 
منظور اطالعــات برنامه های درحال اجرای 
اداره کل ســالمت شــهرداری در ســامانه 
اطالعــات و آمار ثبت می شــود. امیدواریم 
مجموعه این اقدامات در نهایــت به بهبود 
کیفی شاخص های کالن ســالمت روانی و 

اجتماعی در کالنشهر تهران بینجامد.
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به چشــم های اهالی این شــهر که نگاه کنید، 
می بینید که هر آدمی قصه ای دارد از شادی ها، 
غم ها، سختی ها، آسانی ها، تلخی ها، شیرینی ها، 
خاطره هــا، عبرت ها و هزاران حــرف ناگفته از 
رویاپردازی ها، افسانه ها و اسطوره ها؛ قصه هایی 
که جهان گذشــته را برای ما معنــادار می کند 
و چشــم اندازی می شــود برای فــردای خوب 
کودکانمان؛ قصه هایی برای خوابیدن؛  قصه هایی 
برای بیدار شــدن. این کتاب زندگی ما اســت. 
کتابی خاطره انگیز و مملو از قصه های رنگارنگ 
که همه ما برای گفتن و شنیدن داریم. کتابی که 

اگر قصه گوی خوبی داشته باشد روایتش زیباتر 
و دلنشین تر خواهد بود و همدلی و همراهی ما 

را برمی انگیزاند.
بیست ودومین جشنواره بین المللی قصه گویی 
نیز آذرماه با همین رویکرد و با شــعار »آینده 
ساختنی است« کار خود را آغاز کرد و با همکاری 
کانون پرورش فکــری کــودکان و نوجوانان و 

شهرداری تهران اتفاقات خوبی را رقم زد. 
این جشنوراه در دو بخش »اجرای صحنه ای« 
و فیلم هــای ارســالی »90 ثانیه « بــا حضور 
شــرکت کنندگان و عالقه منــدان برنامه ریزی 

شــد. مســابقات منطقه ای برگزار و در نهایت 
برگزیدگان به بخش پایانی و ملی راه  یافتند. در 
مرحله پایانی هم که 2۶ تا 30 آذرماه برگزار شد، 
عالوه بر آثار داخلی، آثاری از ســایر کشورها به 

روی صحنه رفت.
در بخش منطقه ای قصه گویی، برگزیدگان در 
مرحله کشــوری 30 آذر و همزمان با شب یلدا 
در تهران باهم رقابت کردنــد. در بخش »قصه  
90  ثانیــه«  هم  کــه از دوره بیســت ویکم به 
جشــنواره قصه گویی افزوده شده، عالقه مندان 
به قصه گویی سرگذشت و نکته های عبرت آموز 
زندگی خود یا دیگر افرادی را که شــنیده اند و 
برای شــان جذابیت داشــته در قالب یک فیلم 
90 ثانیه ای روایت کردنــد و در نهایت، بخش 
ملی جشــنواره بین المللی قصه گویی در ســه 
گروه دختران و پســران 12تا 18 ســال، زنان 
و مــردان و مادربزرگ هــا و پدربزرگ ها برگزار 
شــد. همچنین در کنار این بخش ها، دو بخش 
دیگر هم با حمایت شــهرداری تهران با عنوان 
»قصه های شهر من، تهران« و باشگاه خبرنگاران 
ویژه قصه های زندگی خبرنگاران به این جشنواره 
افزوده شــده اســت. اما دیگر بخــش جذاب 
جشــنواره، حضور هنرمندانی بود که قصه های 
زندگی خود را روایــت می کردند؛ گیتی خامنه، 
بهرام شــاه محمدلو، مصطفی رحماندوســت، 
مجید قناد، سارا روستاپور و رضا کیانیان از جمله 
شــخصیت هایی بودند که روی صحنه آمدند و 
از قصه های زندگی هنری شــان، کودکی شان و 
سالیق ادبی شان برای مخاطبان گفتند. در کنار 
این ها جشنواره با نمایش های عروسکی همراه 
بود که هم اســتقبال کودکان را به دنبال داشت 

هم پدر و مادرها را سرگرم می کرد.
 

 
تجلیل از مجری قصه های خوب

به هر صورت این رویــداد فرهنگی با نظم قابل 
قبولی و با رقابت 1۷ هزار نفر برگزار و منتخبان 
آن برگزیده و تقدیر شدند. مراسم اختتامیه آن 
هم، همزمان با شب یلدا که »شب قصه خوانی« 
نام گرفت، با حضور فاضل نظــری، مدیرعامل 

 قبل از اینکه کرونا بیاید، پاییز و زمستان 98، برای نونهاالن و نوجوانان و هنرمندانی 
که با این طیف سروکار دارند، سال مهمی بود. یکی از زیباترین رویدادهای این سال، 
برگزاری جشنواره بین المللی قصه گویی در تهران بود که هنرمندان حوزه کودک و نوجوان را 

کنار هم جمع کرد. جشنواره ای که با اتفاقات شیرین و جالب بسیاری همراه بود.

قصه گویی و توسعه فرهنگی

تقویت رویکردهای فرهنگی به اقشار مختلف از 
جمله نونهاالن، نوجوانان و جوانان با راهنمایی 
نسل مجرب و پیشکســوت می تواند چراغ راه 
پرپیچ و خم فرهنگــی جامعه را روشــن نگاه 
دارد. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
مدت زمان درازی اســت که یکی از پرچم داران 
فرهنگ و تربیت نســل های جدید است. جایی 

که از آن بزرگانی چون »عباس کیارســتمی« و 
»بهرام بیضایی« و فیلم هایی چون »خانه دوست 
کجاست« و »باشو، غریبه  کوچک« بیرون آمده 
است. حاال نهادهایی که مستقیم و غیرمستقیم 
مسئولیت توســعه فرهنگی جامعه را به عهده 
دارند اهمیت این موضوع را در سال های اخیر به 
خوبی دریافته اند؛ شهرداری تهران همواره تالش 
کرده است مســیر فعالیت مراکز فرهنگی را در 
چنین روزهایی هموار کند و بسترهای الزم را در 
اختیار آنها قرار دهد. مدیریت جدید شهری بارها 
تاکید کرده که فعالیت های فرهنگی بخش مهم 

و جدایی ناپذیر زندگی اجتماعی است و همواره 
مسئوالن شورای شهر و شهرداری تهران در انواع 
جشــنواره ها، همایش ها و نمایشگاه ها شخصاً 
حضور یافته اند تا بــر اهمیت این موضوع تاکید 
کنند. موضوعی که به مرور باید در مصوبات این 
نهادها پررنگ تر هم شود تا یک روز شاهد تحقق 

شعار »تهران، شهر دوستدار کودک« باشیم.
برگــزاری پنجمیــن دوره جشــنواره ملــی 
»اســباب بازی« در دی مــاه 98 و برگــزاری 
چهارمین جشــنواره مجازی »مادران قصه گو« 
در اردیبهشت ماه 99 توســط شهرداری تهران 

گزارشی از بیست و دومین جشنواره بین المللی قصه گویی در تهران

سرزمین قصه ها و آینده ای 
که»ساختنی است«
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کانــون پرورش فکــری کــودکان و نوجوانان، 
محمدرضا زمردیان، رئیس جشنواره قصه گویی، 
سروش صحت، دبیر هنری جشنواره بین المللی 
قصه گویی، اعضای هیئت داوران و جمع کثیری 

از هنرمندان برگزار شد.
آن گونه هم که به نظر می رسید، جشنواره اهداف 
برگزارکنندگان را تامین کرد، چنان که محمدرضا 
زمردیان، رئیس این جشنواره درباره آن گفت: 
جشــنواره هم به لحاظ کمی و هم کیفی قابل 
توجه بود. مخاطبانی که از جشــنواره استقبال 
کردند نشــان دادند قصه گو ها توانســتند نیاز 
مخاطب را پاسخ دهند و امسال 2۶ هزار و 515 
بار در کشــور قصه گویی انجام شد و مخاطبان 

استقبال چشمگیری از قصه ها داشتند.
ســروش صحت هم این جشــنواره را نسبت به 
دوره قبلی بهتر دانســت و درباره آن گفت: »بنا 
به دالیلی چند سالی بود که کانون در این عرصه 
کمرنگ شده بود که خدا را شکر مدتی است که 
دوباره پویا و موثر شــده است. در پی این تالش 
ها سال گذشته که تعداد شــرکت کننده های 
جشنواره قصه گویی به 11 هزار نفر رسید خیلی 
خوشحال شدیم و همه فکرمان این بود که تالش 
کنیم این رکورد را حفظ کنیم. اما امسال با بیش 
از پنجاه درصد رشد، 1۷ هزار نفر در این جشنواره 

شرکت کرده اند که شگفت انگیز است«.
و اختتامیه، مراسمی که با قصه گویی رضا کیانیان 
همراه بود و مرضیه برومند، خالق »شهر موش ها« 
به روی صحنه رفت و اتفــاق جالبی را رقم زد و 
آن تجلیل از مردی بود که چند نســل از ما او را 
به خوبی می شناســیم و بــا قصه هایش خاطره 
داریم؛ ایرج طهماسب یا همان »آقای مجری« 
کاله قرمزی، که مرضیــه برومند درباره او گفت 
»در »مدرسه موش ها« با او کار کردم؛ هم صدا 
می گفت هم عروسک گردانی می کرد. درجه یک 
عروســک گردانی می کند این آدم، و شخصیت 
آقای مجری است« و آقای مجری به روی صحنه 
آمد و پاسخ داد »هرچه دارم از پیشکسوت هایم 
است که این راه را به من نشان دادند و امیدوارم 
کار بدی نکرده باشــم!« که با تشــویق طوالنی 

حضار همراه بود.

درباره ارکستر فیالرمونیک برج میالد تهران 
دستور مستقیم »حناچی« سازها را کوک کرد 

اواسط تابستان سال گذشته سالن اصلی مرکز همایش های برج میالد میزبان اولین اجرای 
ارکســتر فیالرمونیک برج میالد تهران به رهبری آرش امینی بود. لوریس چکناواریان 
آهنگساز برجسته کشورمان نیز در این اجرا به عنوان رهبر ارکستر مهمان حضور داشت 
و ارکستر قطعه ساخته  او با عنوان سوییت آرارات را نواخت. یکی از نکات جالب توجه این 
اجرا حضور دوباره  فؤاد حجازی آهنگساز و نوازنده برجسته پاپ بر روی صحنه بود. حجازی 
در دهه ۷0 شمسی به همراه علیرضا عصار خواننده، آثاری به یاد ماندنی و خاطره انگیز در 
سبک پاپ اجرا کردند و باعث شدند موسیقی پاپ در آن زمان جایگاه ویژه ای در بین اهالی 

موسیقی ایران پیدا کند. 
بعد از نصب پوسترهای تبلیغاتی اجرای ارکستر فیالرمونیک برج میالد تهران در بزرگراه ها 
و معابر تهران و آمدن نام لوریــس چکناواریان در کنار نام فؤاد حجــازی و آرش امینی  
کنجکاوی زیادی را در بین عالقه مندان موسیقی به وجود آورده بود و آنها بی صبرانه منتظر 
بودند تا شاهد هنرنمایی هنرمندانی باشند که در سبک های مختلف هنرنمایی می کنند. 
عالقه مندان منتظر بودند نوازندگی نوازنده های حرفه ای را ببینند و بشوند که پیش از این 
زیر نام ارکستر سمفونیک تهران هنرنمایی کرده بودند ولی مدتی بود که روی صحنه نرفته 
بودند.  همه منتظر بودند تا ببینند کنسرت تحت نامی جدید و حامی جدید چگونه برگزار 
خواهد شد و قرار است چه قطعاتی در آن نواخته شود ؟ البته آمدن کلمه اولین در عنوان 
پوستر کنسرت کمی حاشیه دار هم شد. چرا که برخی از عالقه مندان و کارشناسان موسیقی 
ایران با اشاره به تاریخ موســیقی معاصر ایران عنوان کردند که تاریخچه تأسیس اولین 
ارکستر فیالرمونیک در ایران بسیار عقب تر است و به دوران پهلوی اول و دهه 20 شمسی 
برمی گردد. از این رو برخی طرفداران موسیقی آوردن کلمه اولین قبل از عبارت ارکستر 
فیالرمونیک را مبالغه آمیــز تلقی کردند. به هر 
حال این کنســرت از جنبه دیگری هم حاشیه 
ساز شد چرا که خواه ناخواه کیفیت آن و نحوه 
برگزاری اش با کیفیت هنری ارکستر سمفونیک 
تهران به رهبری شــهداد روحانی ســنجیده 
می شــد . البته اظهار نظر چکناواریان درمورد 
کیفیت هنری و نوازندگی ارکســتر سمفونیک 
که جنبه انتقادی هم داشــت، حساســیت کار 
ارکســتر فیالرمونیک را باالتر بود و انتظارات از 
این کنسرت باال رفت. بعد از برگزاری کنسرت 
در برج میالد خبرگزاری ایرنا در گزارشی اشاره 
کرد که با وجود انتقادات چکناواریان از ارکستر 
سمفونیک تهران کنسرت برج میالد هم خالی از 
اشکال نبوده است و در زمان اجرای قطعات کالسیک به ویژه در هنگام اجرای قطعه فوگ 
اثر باخ تمپوها ثابت نبوده است. با وجود تمام این فراز و نشیب ها حاال یکسال است که از 
عمر ارکستر فیالرمونیک برج میالد تهران می گذرد. اقدامی که با دستور مستقیم شهردار 
تهران به مرحله اجرایی شدن در آمده است، شهرداری دلیل گذاردن نام برج میالد تهران 
بر روی این ارکستر را اینگونه توضیح داد که برج میالد نماد و یادمان ملی ایرانیان است؛ 
این سازه در بحث مهندسی یکی از دستاوردهای نوین کشور است و این مجموعه به عنوان 
یکی از اصلی ترین مناطق فرهنگی و گردشگری تهران به حساب می آید به همین دلیل 

می بایست در عرصه فرهنگی نیز تولید کننده آثار فاخر باشد . 
از جمله اصلی ترین دغدغه های تشکیل گروه های موسیقی یکی سالن برای تمرین و دیگری 
سالنی است برای اجرا که خوشبختانه مجموعه برج میالد توانایی در اختیار گذاردن این 
فضا را دارد . اما مسأله مهم تر تأمین مالی نوازندگان در طول سال است تا آنان بتوانند در 
جلسات تمرین شرکت کنند . طبیعی است ارکستر با برگزاری هر چه بیشتر کنسرت و از 
محل فروش بلیت فروش درآمد بیشتری کسب می کند و به مرحله درآمدزایی خواهد رسید 
ولی تا رسیدن به آن مرحله و مستقل شدن ارکستر فیالرمونیک راه درازی در پیش است. 
هنرمندان موسیقی امیدوارند حمایت کنونی به گونه ای تبدیل به رویه ای سازمانی شود که 
در صورت تغییر مدیریت شهری، نهال نوپای ارکستر فیالرمونیک به حال خود رها نشود. 

نمونه هایی است که در کنار جشنواره بین المللی 
قصه گویــی در پایتخت برگزار شــده اســت. 
برنامه هایی که یادمان می آورد همانطور که رضا 
کیانیان، بازیگر مطرح سینما در اختتامیه این 
دوره جشنواره قصه گویی گفت روح فرزندان این 
دیار با قصه صیقل خورده است که »ایرانیان برای 
مقابله با تاریکی که در شب یلداست پرنده ای را 
نمی کشتند و حیوانی را قربانی نمی کردند بلکه 
به جای آن از شب چره استفاده می کردند و قصه 
می گفتند« و قصه چراغی بود برای روشن ماندن 

راه نسل ها در شب دراز و چله بزرگ.
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آگاه سازی و آگاهی رسانی مهمترین مأموریت 

به گفته مجتبــی دانشــور، مدیرکل 
آموزش های شــهروندی شــهرداری 
تهران، گسترش و تقویت این اداره کل، 
گســترش پایگاه های آموزش شــهری در محالت و 
نواحی شــهر و تشــکیل این پایگاه در ســطح شهر 
مهم ترین گام در راه گســترش فرهنگ مشــارکت 
شهروندان در مقوله توجه به محیط زیست به شمار 
می رود. این اماکن فرصت مغتنمی برای نهادینه کردن 
مشــارکت های مردمی و حضور فعال شهروندان در 
فعالیت های توســعه و مدیریت شــهری محسوب 
می شود. او درباره فعالیت های اداره کل آموزش های 
شهروندی شهرداری تهران می گوید: یکی از وظایف 
معاونت اجتماعی شــهرداری تهران آگاه ســازی و 
آموزش شهروندی در خصوص حقوق و تکالیفی است 
که یک شهروند برای زندگی و مشارکت در شهر نیاز 

دارد کــه فعالیت های مختلفی در ایــن حوزه انجام 
می شــود. وی در ادامه افزود: این اداره کل در مسیر 
برگزاری دوره های آموزش برای آشنایی شهروندان با 
اهــداف وظایــف و ماموریت های مدیریت شــهری 
تاکنون  4928 دوره آموزشی با حضور بیش از 123 
هزار نفر برگزار کرده است که  مدیریت پسماندهاي 
خانگی )تفکیک در مبداء، بیرون گذاشتن پسماند در 
ساعات تعیین شــده، جلوگیري از نشــت شیرابه، 
آشنایي با مســایل مهم محیط زیســت، پیامدهاي 
زیســت محیطي و ارتباط آن با ســالمتي انسان ها، 
آموزش مبارزه با جانوران موذي،آشنایي با مؤلفه هاي 
زندگي ایمن در شهر )ایمني در منزل و آموزش امداد 
و نجات ( در حوزه محیط زیســت شــهری از جمله 
محتوای آموزش های ارائه شــده به شهروندان بوده 
است. دانشور با اشاره به سرفصل های مأموریتی اداره 

کل آموزش شــهروندی می گوید: در اداره کل چهار 
ســرفصل اصلی فعالیتی مأموریتی  از جمله محیط 
زیســت و پســماند، حمل و نقل و ترافیک، حقوق 
شهروندی و ســالمت و ایمنی  تعریف و در یک سال 
گذشته برنامه های متنوعی را به اجرا گذاشته است. 
در این بین حوزه محیط زیست و پسماند با توجه به 
فراگیری و اهمیت فعالیت های  متنوعی در آن انجام 
شده است.  او به اهم فعالیت های انجام شده در حوزه 
محیط زیست اشاره کرد و گفت: در ماه محرم سال 98 
به منظور کاهش اســتفاده از ظروف یک بار مصرف 
کمپین »نذر ظرف شستن« را اجرا کردیم و از تکایا و 
عزاداران خواستیم تا از ظروف یک بار مصرف استفاده 
نکنند که خوشبختانه مورد استقبال شهروندان قرار 
گرفت و به دلیل ترویج این دغدغــه در میان مردم، 

بسیاری از افراد به این طرح پیوستند.

گام بلند تهران در حذف 
کیسه های پالستیکی

نانوایی های سبز به کمک طبیعت می آیند

 شهرنشینی یکی از پیچیده ترین تحوالت اجتماعی دهه های گذشته بوده 
است. شهرنشینی با تغییر ساختاری در کالبد محیط، چهره ای متفاوت از 
سیمای محیط طبیعی را به نمایش گذاشت. ناآگاهی و توجه به توسعه بدون اشراف 
به ظرفیت های زیســت پذیری مکان دردسرهایی را برای انسان شهر نشین ایجاد 
کرد. تهران به عنوان نماد توسعه شهری در کشور، از جمله نقاطی بود که در آن به 

شاخص های توسعه پایدار بی توجهی شد. 
حق تنفس و بهره  مندی از آسمان، زمین و هوایی پاک یکی از حقوق اولیه ای بود که 
شاید در سه دهه گذشته هیچ تهرانی فکرش را نمی کرد روزی به یک مطالبه جدی 
شــهروندی تبدیل شود؛ شاید توسعه یافتگی؛ از ساخت وســاز گرفته تا هرگونه 
اقدام عمرانی از جمله ســاخت بزرگراه و اتوبان در تهــران با یک آگاهی قبلی از 
اثرات کوتاه مدت، میــان مدت و بلند مدت آن انجام می گرفت، تهرانی ها امروز در 
نظرسنجی ها یکی از مهمترین دغدغه های خود را به ساده ترین و اصلی ترین عامل 
حیات؛ تنفس اختصاص نمی دادند. این روزها حل معضل آلودگی هوا از اصلی ترین 
مطالبات تهرانی ها است که در رأس نظرسنجی شــهرداری تهران قرار دارد.  اما 
محیط زیســت جریان سیال به هم تنیده ای اســت که تغییر در هر قسمت از آن 
بر قسمتی دیگر اثرگذار اســت،که لزوم  توجه یکپارچه به ابعاد مختلف آن را در 
جامعه می طلبد؛ در واقع نباید اینگونه باشد که نگاهی تک عاملی به محیط زیست 
و آلودگی هوا در لیست مطالبات شهروندی قرار گیرد، بلکه توجه به همه جنبه های 
محیط زیست باید در تفکر بنیادی هر شــهروند تهرانی مدنظر قرار گیرد. دراین 
راستا آموزش شــهروندان می تواند مؤثرترین راه در رشد تفکر محیط زیستی و 
تضمین یک زندگی سالم برای نسل های حاضر و آینده باشد، وظیفه ای که در حوزه 
اداره کل آموزش های شهروندی شهرداری تهران نقش هایی برای آن تعریف شده 
است؛ اداره کل آموزش های شهروندی شــهرداری تهران با برگزاری کارگاه های 
آموزشی در سطح محالت و تولید و توزیع محصوالت آموزشی مکتوب، دیداری و 
شنیداری، در خصوص ارتقای آگاهی عمومی شهروندان در زمینه حقوق و تکالیف 

شهروندی فعالیت می کند.  
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تعلق خاطر به محیط زیست از دوران مدرسه

دانشور ادامه داد: محیط زیست، از مهم ترین 
محورهای فعالیت شــهرداری به شــمار 
می رود که شــامل پســماند و فضای سبز 
می شــود. در این بخش از بچه ها خواســته می شــود 
یک سری فعالیت ها ازقبیل جداکردن پسماندهای خشک 
و  تر را خودشان انجام بدهند. محور دیگر حوزه حمل و 
نقل و هوای پاک اســت که در این بخش بچه ها بیشتر 
مروج هستند. آنها از خانواده هایشان می خواهند کمتر از 
خودروی شخصی اســتفاده کرده یا قوانین راهنمایی و 
رانندگی را رعایت کنند و مواردی شبیه این ها.  او با بیان 
اینکه این محورها را به ادارات آموزش شهروندی مناطق 

22 گانه ابالغ کرده ایم، گفت: امیدواریم امسال با فرایند 
منظم و برگــزاری کارگاه ها و نیز ظرفیــت خود بچه ها 
بتوانیم میزان آموزش های شهروندی را توسعه دهیم. ما 
سعی داریم تا این دغدغه را در دانش آموزان ایجاد کنیم 
تا یک شهروند مسؤولیت پذیر شوند. او در ادامه به دیگر 
اقدامات انجام شــده در ایــن اداره کل در زمینه محیط 
زیست اشاره کرد و گفت: در ایام جشنواره فیلم فجر نیز 
اقدامات خیلی خوبی رخ داد و با توجه به آنکه شهرداری 
تهران حامی جشنواره فیلم فجر بود، کلیپ های آموزشی 
مرتبط با آداب شهروندی منتشر شد و در مجموعه یازده 

قسمتی کار شد. 

توزیع  ۲7هزار کیسۀ پارچه ای به مناسبت »روز بدون پالستیک«

مدیرکل آموزش های شهروندی شهرداری تهران در تشریح 
اقدامات انجام شده در هفته بدون پالستیک گفت: همکارانم 
در ادارات آموزش های شهروندی و محیط زیست مناطق 22 
گانه در این روز در یک حرکت نمادین، با حضور در فروشگاه های شهروند و 
میادین میوه و تره بار اقدام به توزیع کیسه های پارچه ای و تشویق شهروندان 
به کاهش مصرف کیسه های پالستیکی کردند و 2۷هزار کیسۀ پارچه ای به 
مناسبت »روز بدون پالستیک« در 22 فروشگاه شهروند و 22 میدان میوه 

و تره بار سطح شهر تهران توزیع شد.
دانشور با اشاره به ارائۀ آموزش های غیر حضوری با استفاده از فضای مجازی 
و برگزاری برنامه های آموزشی رویداد محور در زمینۀ کاهش مصرف ظروف 
و کیسه های پالستیکی در طول هفتۀ بدون پالستیک )13 الی 21 تیرماه( 
ادامه داد: امیدواریم با اجرای پویش هــا و رویدادهای مختلف فرهنگی - 

آموزشی در آینده، شاهد فراگیری و گسترش فرهنگ عدم اســتفاده از کیسه های پالستیکی در کالنشهر تهران و 
دیگر مناطق کشور باشیم.

آموزش ها به دل مدارس رفت

دانشور ادامه داد: بعد از آن 
در روز هوای پاک که هم 
حوزه حمــل و نقل، هم 
حوزه سالمت، محیط زیست و پسماند 
را به صــورت جامع پوشــش می دهد 
برنامه های متنوعی برگزار شد. در این 
رابطه مجموعه کارگاه هایی در مدارس 
22 منطقــه تهران  به کمک ســازمان 

پسماند در مدارس برگزار شد. 
او با اشاره به نقش پررنگ آموزش در بین 
دانش آموزان به مجموعه اقدامات محیط 
زیستی که در مدارس به اجرا در آمد نیز 
اشاره کرد و گفت: در حوزه دانش آموزی 
به تناســب مقاطع مختلف برنامه های 
مختلفی در نظر گرفته شده است و یکی 
از قدیمی ترین برنامه های شــهرداری 
تهــران در این حــوزه طرح شــهردار 
مدرسه اســت.  مدیرکل آموزش های 
شــهروندی شــهرداری تهران گفت:  
این طرح در مدارس مقطع متوســطه 
که داوطلب هســتند، اجرا می شود. در 
440 مدرسه تهران شــهردار مدرسه 
انتخاب و 110مدرســه ابتدایی نیز به 
عنوان همیار شهر انتخاب و در تمام این 
مدارس سعی کردیم حداقل یک کارگاه 
آشنایی دانش آموزان با تفکیک زباله و 
موضوعات محیط زیستی را اجرا کنیم. 

مدیــر کل آموزش هــای شــهروندی 
شهرداری تهران با اشاره به پروژه های 
محیط زیســتی که برای دانش اموزان 
تعریف شد گفت: شــهرداران مدرسه 
نسبت به بازآفرینی پروژه ها در مدارس 

اقدام کردند. 
او هدف از این آموزش ها را ســوق دادن 
دانش آموزان از مقاطــع پایه و ابتدایی 
سنی به ســمت تبدیل شــدن به یک 
شــهروند فعال می داند چرا که معتقد 
است در شهرنشــینی فرد فقط ساکن 
شهر اســت، اما شــهروند کسی است 
که نســبت به شــهر خودش احساس 

مسؤولیت دارد.

پیش به سوی تولید کمتر زباله

امــا آمــوزش و فرهنگ ســازی برای 
شهروندان به تنهایی به یک اقدام مؤثر 
بدل نخواهد شد مگر آنکه با فعالیت های 
عملی در آن زمینه همراه باشد. در این راستا اداره کل 
آموزش های شهروندی شهرداری تهران با شعار تهران 
بدون پالستیک، شعار نه به کیسه های پالستیکی را 
که در سالیان گذشته دغدغه تنهای گروه های خاصی 
از شــهروندان بوده به یک دغدغه فراگیر شهروندی 
اســت.  دانشــورگفت: اجرای برنامــه هفته بدون 
پالستیک بازخورد خیلی خوبی داشت چرا که یک 
فعالیت بین بخشی و بین دستگاهی شکل گرفت و 
سایر دستگاه ها نیز با ما در اداره آموزش شهروندی 
همراه شــدند. در این راســتا تولید محتوا و کلیپ 
آموزش شهروندی را با کمک اداره کل محیط زیست 
انجام دادیم. ســازمان زیباســازی در حوزه اکران و 
میادین میوه و تره بار و شــهروند با توجه به حضور 

گسترده مردم در این مراکز به ما کمک کردند. 

نانوایی های سبز به کمک طبیعت می روند

 مدیــرکل آموزش هــای شــهروندی 
شــهرداری تهران به نمایش پوسترهای 
آموزشی در سطح شــهر تهران نیز اشاره 
کرد و گفت: در راســتای اطالع رســانی و آگاه ســازی 
شهروندان از مخاطرات و آســیب های ناشی از مصرف 
کیســه های پالســتیکی، 13 طرح گرافیکی و پوستر 
آموزشی تولید و در بیش از 200 نقطه از شهر تهران به 
اکــران در آمده اســت و همچنیــن انــواع تولیدات 
چندرسانه ای شامل اینفوگراف، موشن، ویدئو، استوری 
و پست نیز جهت آموزش و اطالع رسانی از طریق فضای 
مجازی تولید و درطول هفتۀ بدون پالستیک با کمک 
رسانه های اجتماعی انتشار یافت. او همچنین به اجرای 
یک طرح جالب توجه در نانوایی هــای یکی از مناطق 
تهران اشاره کرد و گفت: در منطقه 13 در حدود ۶ ماه 
است که طرح نانوایی سبز مشــغول به فعالیت شده و 
مردم را به عدم استفاده از کیسه های پالستیکی تشویق 

می کنند.  
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محالت تهران 
محور ترویج 
فعالیت های 

دینی

گوشه ای از فعالیت های شهرداری تهران 
در بخش فرهنگی مذهبی 

 13 ســال پس از تاسیس مرکز فعالیت های دینی شــهرداری تهران این مرکز به یکی از نهادهای مهم مدیریت پایتخت ایران تبدیل شده است. تبیین 
جایگاه واقعی مسجد طراز اسالمی ، بازیابی نقش محوری مساجد در محالت بر اســاس رویکرد مسجد محوری و ارتقای باورهای دینی و ترویج سبک 
زندگی اســالمی در میان شهروندان و کارکنان شهرداری تهران از جمله اهداف کالن تاســیس این مرکز به شمار می رود. از همین رو شهرداری تهران در دوره 

مدیریت کنونی رویکرد محله محوری، بهبود شیوه های ترویجی و طراحی فعالیت های فرهنگی در عرصه عمومی را مورد توجه قرار داده است. 

 
مسجد به مثابه سازمان مردم نهاد 

از نگاه حجت االسالم صادق زاده ، رییس مرکز 
فعالیت های دینی شــهرداری تهران مسجد 
مدنی ترین نهاد در طول تاریــخ در ایران به 
شمار می رود که با ســاختاری افقی به مثابه 
ســازمان مردم نهاد عمل کرده اســت یعنی 
همان چیزی که اکنون در ادبیات فعالیت های 
مدنی به نام NGO شناخته می شود. از همین 
رو صادق زاده بر این نظر است که باید  کارکرد 
اجتماعی مساجد را تقویت کرد: »حمایت از 
برنامه های فرهنگی هنری به ویژه برنامه های 
مذهبی مســاجد یکــی از رســالت های ما 
محسوب می شود. تقریباً در همه مناسبت های 
ملّیـ  مذهبی برنامه هــای متنوعی از جمله 
مساعدت و توزیع محصوالت فرهنگی برای 

مساجد را داریم«. 
برنامه های ستادی برای فعالیت های هدفمند 
تقویــت فعالیت هدفمنــد از طریق افزایش 
هماهنگی میان ائمــه جماعات یکی دیگر از 
فعالیت های صورت گرفتــه در دوره کنونی 

اســت. برگزاری نشســت هاي فصلــی ائمه 
جماعات مساجد به تفکیک مناطق 22 گانه 
با حضور شهرداران مناطق و اعضای شورای 
اسالمی شهر تهران در همه فصول سال برای 
هم افزایی و حل مســائل و مشــکالت محله 
با رویکردهایــی نظیر کاهش آســیب های 
اجتماعی ، تقویت فرهنــگ ترافیک و حفظ 
محیط زیست )تفکیک و تقلیل پسماند و ...( 
انجام گرفته است. در همین چارچوب 1۶0 
شــورای اقامه نماز و امر به معروف با بیش از 
520 عضو در کلیه معاونت ها، ســازمان ها، 
شرکت ها، مناطق و نواحی شهرداري تشکیل 
شــده اســت. برگزاری دوره های آموزشی و 
تخصصی ائمــه جماعات شــهرداری تهران 
به ابتکار 330 روحانی با حضور کارشناسان 
و اساتید برجســته حوزه و دانشگاه همزمان 
در سه پهنه شــهر تهران فعال سازی شد که 
تفسیر قرآن، تحلیل محتوای فضای مجازی 
و سواد رســانه ای، برپایی نماز جماعت روز 
طبیعت در بوستان های اصلی پایتخت، اتخاذ 
تمهیدات الزم برای اقامه 330 نماز جماعت 

و انجام فعالیت های فرهنگی از این دست در 
نمازخانه کلیه معاونت ها، سازمان ها، مناطق 
و شرکت های شــهرداری تهران و بازرسی و 
نظارت بر نحوه انجام فعالیت ها شاخص ترین 
اقدامات این نهاد در سال گذشته و سال جاری 

بوده است.

فعالیت های عمرانی 
یکــی از ماموریت های شــهرداری تهران به 
توســعه فیزیکی اماکن فرهنگــی و مذهبی 
مربوط اســت. شــهرداری تهــران در دوره 
مدیریت فعلی تحرک خاصــی به این بخش 
داده و کوشیده است توسعه فیزیکی همپای 
برنامه های نرم افزاری پیــش برود. کمک به 
تعمیر، تجهیز و امور برنامه ای مساجد و اماکن 
مذهبی از جمله این اقدامات بوده اســت. به 
منظور کمک به احداث و توســعه مســاجد 
و اماکن مذهبی فقط در ســال 139۷ بابت 
19 کدپروژه در کل شــهر تهران، مبلغ 83 
میلیارد ریال تخصیص داده شــده است که 
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این روند تاکنون هم ادامه داشته است. کمک 
به بازسازی حسینیه تاریخی درکه منطقه 1، 
حمایت از ساخت مسجد الرسول )ص( منطقه 
2، مشارکت در ساخت و توسعه مسجد سرای 
محله گلها منطقه ۶، مشــارکت در توســعه 
و تجهیز مســجد علی ابن ابــی طالب )ع( ، 
حسینیه شریفه و خوارزمی منطقه ۷، کمک 
به ساخت مسجد صاحب الزمان )عج( منطقه 
11، مشــارکت در مرمت و بهسازی مسجد 
جامع تاریخــی دوالب منطقــه 14، کمک 
به مرمت و مقاوم سازی مســجد اثنی عشر 
منطقه 19 و... بخشی از طرح های شهرداری 
تهران در بخش عمرانی بوده است. در بخش 
زیباسازی نیز در مناسبت های مختلف ملّی 
مذهبی، برنامه های فراوانی در دســتور کار 

قرار داده است. 

توزیع اقالم فرهنگی و تبلیغی 
از مهم تریــن فعالیت های معنــوی می توان 
به اجرای برنامه های فرهنگــی و مذهبی به 
مناســبت هفته وحدت و جشن میالد پیامبر 
اعظم )ص( و میالد امام صادق )ع( در مساجد 
منتخب مناطق 22 گانه اشاره کرد که با توزیع 
اینفوگراف »وحدت، شــاهراه جهان اسالم« 
و»وقایع مهم زندگانــی پیامبر اعظم )ص(« 
همراه بود. همچنین مســاعدت به مســاجد 
منتخب جهت برپایی مراسم اعتکاف در نیمه 
رجب به همراه توزیع بسته فرهنگی»اعتکاف، 
بهار جان ها« در میــان جوانان معتکف، ویژه 
برنامه های »صادقانه زندگی کنیم« شــامل 
توزیع محصوالت فرهنگی نیز در دسته همین 
اقدامات جای می گیرد. به عالوه در راســتای 
توصیه مراجع عظام و با هدف تقویت و تعالی 
مبانی دینــی و ارزش های اســالمی و ترویج 
فرهنگ اهل بیت)ع(، برگزاری جشــن های 
دهه کرامت در پایتخت در مساجد مزین به نام 
یا القاب امام رضا)ع(، حضرت معصومه)س( 
و حضرت احمدبن موسی شــاهچراغ )ع( با 
عنوان»خدمــت کریمانه به رســم اهل بیت 
)ع(« با هماهنگی شورای مرکزی دهه کرامت 
کشور و مساعدت و توزیع محصوالت فرهنگی 
انجام شــد. از طرفی مجلــه »آفتابگردون« 
ویژه مقطع ســنی کودک و نوجوان، تعدادی 
اینفوگــراف و بنر حدیثی از امــام صادق)ع( 
در رابطه با شادی شــیعیان در ایام شادمانی 
اهل بیت)ع(، پشــتیبانی و مســاعدت برای 
برگزاری مراسم جشن های غدیر و دهه والیت 
در هزار باب مسجد شاخص و محوری به همراه 
توزیع محصوالت فرهنگــی در قالب کتاب از 
مهم ترین فعالیت های عمومی و ترویجی در 
مناســبت های فرهنگی - مذهبی اســت که 
توســط مرکز فعالیت های دینی شــهرداری 

تهران برگزار شده اند.

100 هزار نفر 
در طرح قرآنی 

شهرداری مشارکت 
کردند

 کار فرهنگی
بر پایه مساجد 

تعمیق فعالیت های دینی در شهر تهران و توجه به ســویه های اجتماعی و مشارکتی ترویج 
این فعالیت ها یکی از ماموریت هایی است که مدیریت شهری در دوره جاری آن را در دستور 
کار قرار داده است. گزارش های تفصیلی منتشر شده از سوی شهرداری تهران نشان می دهد 
که حجم عملکرد شــهرداری در این حوزه بر خالف آنچه از ســوی برخی منتقدان سیاسی 
مدیریت شهری تبلیغ می شود  ؛ چشمگیر و قابل تامل بوده است. برای نمونه یکی از طرح های 
شهرداری در حوزه فعالیت های دینی که مورد اقبال کارشناسان دینی و شهروندان هم قرار 
گرفت؛ طرح تفسیر قرآن در ماه رمضان امسال بود که با عنوان »رمضان با قرآن« سی روز سی 
درس، در راستای ترویج و تفسیر کالم وحی با همکاری ستاد تفسیر قرآن برگزار شد. به گفته 
حجت االسالم صادق زاده  مشاور شهردار تهران و رییس مرکز فعالیت های دینی شهرداری این 
طرح در فضای مجازی با هشتگ #با_قرآن_در_خانه_بمانیم،  در دو بخش اصلی شبکه های 
مجازی و سایت شهرداری تهران برای مشارکت شهروندان و پرتال داخلی شهرداری تهران 
برای شرکت پرسنل برگزار شد. بنا بر گزارش رسمی شهرداری تهران در بخش پرتال داخلی 14 
هزار نفر از کارکنان شهرداری تهران و 8۶ هزار نفر از شهروندان تهرانی در این طرح مشارکت 
کردند. اجرای موفق این طرح موجب شد تا حجت االسالم و السلمین »محسن قرائتی« رئیس 
ستاد اقامه نماز کشور هم خردادماه امسال در دیدار با مسئوالن فرهنگی اجتماعی شهرداری 
تهران از اجرای آن تشکر کند و به مدیریت شهری تهران بگوید: »تالش کنید این طرح تفسیر 

قرآن یک جریان باشد و به ماه رمضان محدود نشود«.

مساجد یکی ار ظرفیت های مغفول مانده شهرهای ایران در سال های اخیر به شمار می روند. 
مراکزی دینی که می توانند در عرصه خدمات رســانی فرهنگی در محــالت یاریگر مدیریت 
شهری باشند. شــهرداری تهران در دوره مدیریت پیروز حناچی، آشکارا با درک اهمیت این 
مراکز کوشیده است که تا مساجد به پایگاه فعالیت های فرهنگی در کالنشهر تهران بدل شوند. 
سیاستی که از سوی دکتر محمدرضا جوادی یگانه معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران 
هم مورد تاکید قرار گرفته اســت. به گفته او اساس کار فرهنگی در شــهرداری تهران بر پایه  
مساجد باید باشد زیرا مسجد نهادی هویت ساز برای جامعه است. به گفته جوادی یگانه محله 
محوری یکی دیگر از شــاخص های مهم فعالیت های فرهنگی مذهبی در شهر تهران در دوره 
کنونی مدیریت شهری است به طوری که این طرح ها در تمام 354 محله شهری اجرا شده است: 
»نگاه ما بهره مندی همه ی شهروندان از شمال تهران تا جنوبی ترین منطقه تهران، از برنامه 
ها و طرح های شهرداری تهران است و این جز با دسترسی این طرح ها و برنامه ها در سراهای 
محالت، فرهنگسراها و مساجد محل امکان پذیر نخواهد بود«. یکی از طرح های مهم شهرداری 
در همین راستا در ماه مبارک رمضان با عنوان »مســجد محله من« برگزار شد. رسیدگی به 
درخواست های فوریتی مساجد محالت پایتخت در این ماه برای ایجاد بسترهای الزم ارتقای 
مشارکت فعاالنه شهروندان در حل مسائل و مشکالت مساجد انجام شد. در قالب این طرح پس 
از تماس شهروندان با سامانه 13۷، تیم های اجرائی و عملیاتی نواحی شهرداری تهران به سرعت 
وارد عمل شده و در جهت رفع نواقص بیرونی و داخلی، ایمن سازی مسیرهای منتهی به مساجد، 
شست وشو، نظافت و زیباسازی مساجد، مرمت پل ها و معابر و رسیدگی به فضای سبز اطراف 
مساجد اقدام می کنند. سال گذشته نیز برای نخستین بار دو طرح قرآنی »123 محفل انس با 
قرآن« در کلیه نواحی شهر تهران )هرناحیه، یک مسجد( و طرح قرآنی»چلچراغ«، کرسی های 
تفسیر قرآن کریم در مساجد و اماکن عمومی شهر همچون فرهنگسراها و بوستان های منتخب 
شهر تهران به اجرا در آمد که این طرح بر اساس نیازهای جامعه امروز با اعزام استادان تخصصی 
تفسیر قرآن کریم و مجموعه درس هایی از قرآن حجت االسالم والمسلمین قرائتی برگزار شد.

کارنامه موفق مدیریت شهری در ماه رمضان 
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عطر سیب1۷؛ تسهیل گری به جای 
کمک مالی

نمایشــگاه عطرســیب  در هفدهمیــن 
معرفت افزایی بــه عنوان محــور اصلی این 
نمایشگاه در نظر گرفته شد. به همین دلیل 

تدابیری اتخاذ شــد تا از این ظرفیت عظیم 
شــهری و فرهنگی به رویــدادی فرهنگی 
و جریان ســاز تبدیل شــود و عطر سیب، از 
یک نمایشگاه تجاری فاصله گرفته و حامی 
برنامه های فرهنگی خانواده محور و مخاطب 
محور در ایام محرم و صفر باشد. لذا برای نیل 

نوآوری های عطر سیب هفدهم )1398(
به این مقصود مشارکت نهادها و سازمان های 
فعال عاشــورایی جلب شد و دیگر شهرداری 
تصدی گری نداشــته و آیین محــرم به خود 

مردم واگذار گردید.
در هفدهمین نمایشــگاه عطر ســیب، نگاه 
مدیران بر این اصل استوار شد که با حمایت 
از برنامه های فاخر و موثــر صرفا بر محتوای 
عاشــورا متمرکز شــوند و نمایشــگاه را به 
فرصتی برای تسهیل گری شهرداری و جلب 
مشارکت هایی مردمی در برگزاری یک رویداد 
مذهبی-آیینی تبدیــل کنند. پس همانطور 
که انتظــار می رفت، این نمایشــگاه دیگر از 
قالب تصدی گرانه و حمایــت صرف مالی از 
هیئت های مذهبی فاصله گرفت و تبدیل به 

تسهیل گر این کانون های مذهبی شد.

عطر سیب98؛ حفظ اصالت محتوا در 
عین روزآمد شدن فرم

در هفدهمین نمایشــگاه عطرسیب، »سرای 
هنر« کانونی بــرای میزبانی از پوســترها و 
گرافیک های عاشــورایی بود، که در حاشیه 

نمایشگاه عطر سیب، طبق سنت چندساله خود بیشــتر به عنوان فروشگاه عرضه 
ملزومات هیئت ها شــناخته می شــد که مخاطب اصلی آن بانیان هیئت ها بودند اما 
هفدهمین نمایشگاه عطر ســیب، با کار ویژه برجسته سازی مولفه های اندیشه ای، فرهنگی و 
هنری عاشورای حســینی رویکردی نو برای برگزاری این نمایشگاه داد. در هفدهمین دوره با 
خلق فضای گفتگویی و صمیمانه و با محوریت خانواده ها، جامعه مخاطب این رویداد فرهنگی-
مذهبی گسترده شد و همینطور با دعوت از ناشران پرکار فهیم و هنرمندان و شاعران خوش 
قریحه که همگی حول محوریت سید الشهدا)ع( فعالیت داشتند، بسته های مختلف محتوای 

عاشورایی برای خانواده ها و روضه های خانگی و هیات های مذهبی تولید گردید.
»حســینیه کودکان« جزو بخش های خالقانه ای بود که از ســوی مخاطبان و مدیران مورد 
اســتقبال قرار گفت. این طرح مبتکرانه، عطر سیب 1398 را به محلی برای حضور خانوادگی 
تبدیل کرد. حســینیه کودک ایده ای جذاب بود که تالش کرد تا فلسفه قیام عاشورا را از زبان 
بچه ها بگوید. از دیگر رویدادهای قابل توجه عطر ســیب هفدهم، بازسازی یک به یک تخت 
تکیه نیاوران بود. عالوه بر حسینیه کودکان و بازسازی تکیه نیاوران، نشست های شعرخوانی 
»اسالم ســرخ« و کارگاه عرضه آثار هنری و خطاطی، ســیاهی و بیرق و کتیبه برای مجالس 
بزرگ عزاداری و روضه های خانگی بستری برای تامین احتیاجات فرهنگی-عاشورایی طیف 

وسیعی از گروه های سنی و فرهنگی را فراهم آورد. 
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کارگاه هنری خط و گرافیک برگزار می شد؛ 
تدارک این بخش ها فرصتی بود تا پیام عاشورا 
در قالب های زیباشــناختی و روزآمد عرضه 
شــود تا هم اصالت این آرمان حفظ گردد و 
هم تــوان رقابت با ســایر محتواهای دنیای 
جدید را داشته باشد. به همین دلیل دو روز از 
این رویداد را به »استارتاپ های« این حوزه 

اختصاص دادند.
در این نمایشگاه، نوگرایی در فرم سبب نشد 
تا محتواهای عمیــق و اصیل صاحب نظران 
معاصر اســالم، قربانی و فراموش شوند. به 
همین دلیل فضایی برای عرضه کتب استاد 
شــهید مرتضی مطهری و امام موسی صدر 
اختصاص داده شد. از سویی دیگر اهتمام به 
برگزاری جلسات شعر خوانی حسینی تالشی 
بود تا سنت چندصدســاله شعرخوانی برای 
امام حسین)ع( تداوم یابد و حفظ گردد و این 
میراث عظیم بشری همراه با شور و احساس 

بازخوانی شود.

عطرسیب 98 در نگاه مسئوالن کشوری
در طول برگزاری نمایشــگاه عطر ســیب 
مقامات مختلف کشــوری و مدیــران نظام 
از این نمایشــگاه بازدید به عمل آوردند که 

هریک نقطــه نظرات مختلفــی در این باره 
داشتند. از نظر حجت االســالم ابوترابی فرد 
این نمایشــگاه چند تجربه متمایز نسبت به 
ادوار پیش از خود داشته است. در درجه اول 
بهره گیری از فارغ التحصیالن جوان دانشکده 
هنرهای زیبا و فعــاالن عرصه اقتصاد حول 
محور عاشورا اقدامی ارزشــمند بوده است؛ 
وي راه اندازی بخش »حســینیه کودک« را 
حرکتی هنرمندانه و مبتکرانه توصیف کرد 
که به آشنایی کودکان با مضامین عاشورایی 
منجر می شود. ابوترابی فرد همچنین تدبیر 
شــهرداری برای برگزاری این نمایشــگاه با 
کمترین هزینه ممکن و ارائه بهترین خدمات 

را هوشمندانه دانست.
پیروز حناچی، شهردار تهران هدف برگزاری 
این نماشگاه را »ترویج فرهنگ عاشورایی« 
دانست. شهردار تهران ســپس در کنار هم 
قرار گرفتن اقشار مختلف اعم از هنرمندان، 
صنعت  گران و چهره هــای فرهنگی و زنان 
سرپرست خانوار را پیرامون موضوع عاشورا 

اقدامی مثبت دانست
محمد نهاوندیان، معاون ریاســت جمهوری 
تعامل صنعتگــران و هنرمندان ذیل مفهوم 
عاشورا را اقدامی پسندیده دانست که در این 
نمایشگاه به آن توجه شده است. نهاوندیان 
نیز بخش حســینیه و هیات کودک را یک 
برنامه »نوآورانه« دانست که ذیل آن مفاهیم 
با محتواهایی جذاب یا شــیوه هایی موثر به 

کودکان ارائه می شد.
زهرا صدراعظم نوری، هفدهمین نمایشگاه 
عطر ســیب را حرکت از کارهای سطحی و 

روبنایی به کارهای عمیق و زیربنایی توصیف 
کرد و این اقدام را حرکتی رو به جلو دانست. 
وی تــدارک برنامه هایــی ویژه کــودکان و 
نوجوانان را موثر دانست و گفت این نوآوری ها 

باعث جاودانه شدن پیام عاشورا می شود
ضیاهاشمی، مدیرعامل وقت ایرنا نمایشگاه 
هفدهم عطر ســیب را تجلی هنردینی و هنر 
مذهبی خواند. از نظر ضیاهاشمی نقطه تمایز 
این نمایشگاه ایجاد حس حضور در یک کانون 
فرهنگی است. بنا بر نظر وي رویکرد پیشین 
برگزاری نمایشگاه عطر ســیب به مخاطب 
حس بازدید از یک مرکــز اقتصادی-تجاری 

می داد.
مجتبی دانشور، مدیرکل آموزش شهروندی، 
نقطه برجســته هفدهمین نمایشــگاه عطر 
سیب را »حســینیه کودک« ارزیابی کرد. از 
نظر وی حســینیه کودک برداشتن گامی در 
جهت مهیاســازی کودکان برای حضور در 
محافل حسینی  و همینطور مهارت آموزی به 
پدر و مادرها برای مواجه کردن فرزندانشان با 
مفاهیم دینی است. به نظر مدیر کل آموزش 
شهروندی شــهرداری تهران ایده حسینیه 
کودک می تواند الگویی برای بانیان هیات ها 
باشــد تا برای تمام گروه های ســنی برنامه 
تدارک ببیننــد و برنامه هــای مذهبی را با 

رویکردی خانواده محور برگزار کنند.
زهرا بهروزآذر، مدیر کل امور بانوان شهرداری 
تهــران، همزمانی تقویم برگــزاری »زنان و 
تولید ملی« و »عطر سیب« را فرصتی دانست 
تا از ظرفیت  زنان سرپرست خانوار، هنرمند 
و صنعتگر در راســتای نیازهای تکایا، هیات 
و مراســم مذهبی بهره برداری شــود. از نظر 
مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران، طراحی 
بخش های مانند حســینیه کــودک باعث 
خانواده محور شدن این نمایشگاه شده است. 
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توسعه ورزش همگانی یکی از محورهای 
مهم مدیریت شهری در شهرهای سالم 
است. یکی از شاخص های شــهر سالم میزان 
نشاط اجتماعی و ســالمت شهروندان است. از 
همین رو ســازمان ورزش شــهرداری تهران 
ماموریت مهــم توســعه ورزش همگانی را در 
محالت کالنشــهر تهران بر عهده دارد. به گفته 
امیر محســنی ، مدیرعامل ســازمان ورزش 
شهرداری تهران، این سازمان در یک سال اخیر 
به 18 میلیون نفر خدمات تفریحی-آموزشی در 
مجموعه های تابعه ارائه کرده اســت. محسنی 

درباره برنامه های ســازمان تحت مدیریتش در 
حوزه ورزش می گویــد: »371 خیابان ورزش با 
هدف هویت بخشی به محالت، احیای بازی های 
بومی و محلــی در میان کــودکان و نوجوانان، 
مشــارکت تمامی اعضای خانــواده در انجام 
فعالیت های ورزشی، اجرا شده است. برگزاری 
پویش دوشــنبه های ورزشــی در 24 هفته با 
مشــارکت بیش از 12 هزار نفر و با هدف توسعه 
تحرک و نشــاط اجتماعی از دیگــر اقدامات 
فرهنگی ورزشی این سازمان محسوب می شود 
که در ایــن برنامه پایتخت نشــینان همراه با 

پیشکســوتان و قهرمانان ورزشــی به صورت 
گروهی به انجام حرکات ورزشــی می پردازند. 
همچنین از نمونه های دیگر فعالیت ها می توان به 
برگزاری 14جشنواره تابستانی کودک و نوجوان 
بومی و محلی با مشــارکت حدود 250هزار نفر، 
اجرای اولین دوره بازی های رایانه ای به صورت 
کشوری، برگزاری بیش از سه هزار مورد فعالیت 
رقابتــی ویژه آقایان و بانــوان در قالب المپیاد 
محله ای در 31 رشــته برای بانوان و 32 رشته 
برای آقایان با مشــارکت 780 هزار نفر اشاره 

کرد.«

ظرف یک سال اخیر صورت گرفت

 بهره مندی 18 میلیون نفر 
از خدمات تفریحی-ورزشی شهرداری تهران

طرح هایی برای دوران شیوع کرونا 
شیوع ویروس کرونا برای بسیاری از مشاغل دردسرساز شده است. یکی از بخش های 
مهمی که بر اثر شیوع این ویروس آســیب جدی دید، اماکن ورزشی بودند. اماکن 
ورزشی تحت مدیریت سازمان ورزش شــهرداری تهران هم از این قاعده مستثنی 
نبودند. در این شرایط مدیران این سازمان کوشیدند تا برنامه های دیگری را جایگزین 
کنند. برای نمونه سازمان ورزش شهرداری با همکاری و مشارکت انجمن بازی های 
رایانه ای وزارت ورزش و جوانان از ابتدای نوروز اولین لیگ بازی های رایانه ای نوروزی 
را برگزار کرد. این بازی ها در 8 هفته برگزار شــد. امیر محسنی ، مدیرعامل سازمان 
ورزش شــهرداری در این باره می گوید: »از آنجا که بخشی از شهروندان به خصوص 
جوانان و نوجوانان در ایــن روزها برای پر کردن اوقات فراغــت بازی های مجازی و 
کنسولی انجام می دهند، ما نیز تصمیم گرفتیم این بازی ها را به صورت رقابتی برگزار 
کنیم. به گفته محسنی با توجه به لزوم در خانه ماندن شهروندان، این سازمان بیش 
از 100 کلیپ ورزشی 2 دقیقه ای با عنوان ورزش در خانه، تهیه و منتشر کرده است. 
البته این کلیپ ها درحال حاضر هم به صورت روزانه در فضای مجازی، سایت آپارات، 
سایت های خبری و سایت سازمان ورزش منتشر می شود. به هرحال با توجه به شرایط 
کنونی، شهروندان نباید به طور کامل ورزش را رها کنند، بلکه برای کاهش کسالت 
این روزها، شهروندان می توانند حرکات سبک ورزشی را داخل منزل از طریق همین 
ویدئوها انجام دهند. همچنین کلیپ هایی با موضوع سرگرمی و تفریحات در منزل 
هم تهیه شده است. 30 کلیپ دو دقیقه ای در قالب آموزش و یاد آوری بازی های سنتی 
ایرانی در فضای مجازی و سایت ها منتشر شده که مورد استقبال مردم هم قرار گرفت. 

یکی از سیاســت های پیروز حناچی ، در شــهرداری تهران 
حمایت از کســب و کارهای نوآورانه بوده است. از همین رو 
شهرداری کوشــیده الیحه »هدایت و حمایت از زیست بوم 
نوآوری شــهری« را به همین منظور تهیه کند. اما حناچی 
فروردین ماه امسال و با توجه به آثار منفی کرونا به شهرداران 
مناطق 22 گانه تهران در بخشــنامه ای دستور داد که تا حد 
ممکن از فعالیت های شــرکت های دانش بنیان و کســب و 
کارهای اســتارتاپی حمایت کنند. امیر محسنی مدیرعامل 
ســازمان ورزش شــهرداری حاال می گوید بر اساس همین 
بخشنامه این سازمان هم کوشــیده به تقویت استارتاپ های 
بخش ورزش توجه بیشــتری کند: »اولین رویداد استارتاپی 
ورزشی را در حمایت از ایده ها و محصوالت نورآورانه و فناورانه 
ورزشی اجرایی کردیم. این رویداد با نام »خونگی شو، ورزشی 
شو« با همکاری دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه آزاد اسالمی 
و شــتاب دهنده های تخصصی آغاز شده، تا ضمن حمایت از 
ایده ها و کسب و کارهای اینترنتی نوپا، سازمان ورزش بتواند 
خدمات خود در مجموعه های ورزشــی تابعــه را به صورت 
هوشمند و غیرحضوری به شــهروندان ارائه کند«. به گفته 
محسنی راه اندازی پرداخت الکترونیک و فروش بلیت از طریق 

حمایت شهرداری تهران از استارتاپ های ورزشی 
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بازسازی اماکن ورزشی 

سازمان ورزش شــهرداری تهران یکی از بزرگترین مجموعه های خدماتی کشور 
در این حوزه به شــمار می رود. این ســازمان دارای حدود 1200 ایستگاه فعالیت 
بدنی در شهر تهران اســت. از این تعداد، ۷50 ایستگاه برای بانوان و 420 ایستگاه 
مخصوص آقایان در نظر گرفته شده است. همچنین حدود 415 مجموعه آبی، توپی 
و چندمنظوره در مناطق مختلف تهران ویژه زنان و آقایان برای خدمات رســانی 
وجود دارد. بنا به اعالم این ســازمان، خدمات ویژه ای هم برای معلوالن و جانبازان 
مانند بلیت رایگان در نظر گرفته شده است. این سازمان فقط در سال 98 به میزان 
5 میلیارد و 500 میلیون تومان هزینه برای این افراد در نظر گرفته و به بیش از 90 
هزار نفر از معلولین و جانبازان خدمات ورزشی ارایه داده است.  نگهداری، بازسازی 
و توسعه اماکن ورزشــی یکی از ماموریت های مهم ســازمان ورزش شهرداری به 
شمار می رود. مدیرعامل سازمان ورزش شــهرداری تهران از اهتمام این سازمان 
برای توسعه منطقی اماکن و بهبود کیفیت نگهداری آنها می گوید: »افتتاح اولین 
مجموعه ورزشی آبی در محله افســریه منطقه 15 و تعمیرات اساسی دو مجموعه 
ورزشی آبی سرداران شهید و ولیعصر، مجموعه های ورزشی امام سجاد، سوریان، 

نیاوران، حکیمیه، شهدای آزادی و بازگشت 
آنها به عرصه خدمت رســانی از مهمترین 
اقدامات در ایــن زمینه اســت. همچنین 
ایجاد واحــد  E.S.H)بهداشــت، ایمنی و 
محیط زیست( در راستای یکپارچه سازی 
اقدامات کنترلی، کاهش ریسک و خطرات با 
هدف تغییر رویکرد واکنشی کنترل حوادث 
ســازمان به یک رویکرد پیشگیرانه کنترل 
 E.S.H خطرات صورت گرفت. اســتراتژی
به دنبال کاهش چشمگیر اثرات نامطلوب 
بر محیط و افزایش اثرات مطلوب با تأمین 
ایمني همه جانبه همه افراد در سازمان ها، 
تجهیزات و تاسیســات و همچنین به صفر 
رساندن حوادث و آسیب ها از طریق حذف 

شرایط ناایمن، ارتقاء ســالمت افراد و حفاظت از محیط زیست به عنوان سرمایه 
بشریت تعریف شده اســت. امیر محســنی در عین حال تاکید می کند: »توسعه 
ورزش همگانی و عمومی در محالت و استفاده از ظرفیت های شهروندی در توسعه 
ورزش های همگانی با هدف افزایش سرانه فعالیت های ورزشی شهروندان، مهمترین 
رویکرد ســازمان ورزش در سال جدید اســت. برای تحقق این امر سازمان ورزش 
برنامه نوسازی و بازسازی مجموعه های ورزشی آبی، غیرآبی و مجموعه های الزهرا 
را در دستور کار قرار داده است«. به گفته محســنی با توحه به اینکه عمر برخی از 
این مجموعه ها باالی 20 سال است و بیش از ۶0 درصد آنها نیاز به تعمیرات دارند، 
در صورت تامین منابع اعتباری الزم از سوی شــهرداری و معاونت امور فرهنگی و 
اجتماعی، بازسازی و نوسازی برخی از این مجموعه های ورزشی آغاز خواهد شد، 
تا در افزایش کمی و کیفی خدمات به شــهروندان تاثیر گذار باشد. در حال حاضر 

بررسی های اولیه در مورد این مجموعه ها انجام شده است.
محسنی درباره شیوه مشارکت بخش خصوصی در بهره برداری و بهبود روش های 
استفاده از اماکن ورزشی متعلق به شهرداری تهران هم توضیح می دهد: » مطابق 
مصوبه شورای اسالمی شــهر تهران، اماکن ورزشی مناطق 22 گانه باید در اختیار 
سازمان ورزش قرار بگیرد تا در خصوص اداره و یا واگذاری آنها در قالب مدیریت واحد 
تصمیم های الزم اتخاذ شــود. در این زمینه می توان به واگذاری مجموعه ورزشی 
 B.O.L.T شهید دستجردی در منطقه 18با انعقاد قراردادی 5 ساله به روش قرارداد
و با هدف بهسازی و تجهیز اماکن ورزشی به بخش خصوصی اشاره کرد. در این نوع 
قرارداد، شریک بخش خصوصي، طراحي، تامین مالي و ساخت یک پروژه زیرساختي 
را در یک زمین استیجاري شریک بخش عمومي بر عهده مي گیرد. شریک بخش 
خصوصي از تاسیسات ساخته شــده براي مدت معیني تا پایان اجاره زمین، بهره 
برداري مي کند و وقتي مدت اجاره نامه تمام شود، دارایي ها به شریک بخش عمومي 

بازگردانده مي شود«.

اپیلیکشن موبایل با عنوان تایم ست که شهروندان می توانند 
به سرعت مجموعه ورزشی مورد نظر خود را پیدا و به صورت 
آنالین بلیــت تهیه کنند یکی دیگر از طرح ها بوده اســت. او 
می گوید: »در بحث آموزش های غیرحضــوری هم به دنبال 
راه اندازی سامانه یا اپلیکشینی هستیم که شهروندان با وارد 
کردن مشخصات ظاهری خود )شاخص توده بدنی و شرایط 
بدن(، ورزش ها و حرکات اصالحی و کششی را از طریق تلفن 
همراه دریافت کنند. این طرح در مراحل ابتدایی خودش قرار 
دارد«. مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری در بخش دیگری 
از توضیحاتش یــادآوری میکند که این ســازمان به اهمیت 
اجرای طرح هــای تحقیقاتی کاربردی هم واقف اســت و در 
همین راستا طرح گام طالیی را در دست اجرا دارد. او درباره 
جزییات ایــن طرح می گوید: »ســازمان ورزش در این طرح 
سنجش شاخص های جسمانی و سالمت شهروندان را هدف 
گرفته است. در گام نخست که سه ماهه پایان سال جاری در 
ایستگاه های تندرستی اجرا می شود، 2200 شهروند به لحاظ 
بررسی قندخون، فشارخون و BMI در 44 دستگاه تندرستی، 
پایش خواهند شــد. در گام بعدی این پژوهش، مشــکالت 

ساختار قامتی شهروندان مورد بررسی قرار می گیرد«.

حمایت شهرداری تهران از استارتاپ های ورزشی 

اولین رویداد 
استارتاپی 

ورزشی را در 
حمایت از ایده ها 

و محصوالت 
نورآورانه و فناورانه 

ورزشی اجرایی 
کردیم. این رویداد 
با نام »خونگی شو، 

ورزشی شو« با 
همکاری دانشگاه 
صنعتی شریف، 
دانشگاه آزاد 

اسالمی و شتاب 
دهنده های 

تخصصی آغاز 
شده، تا ضمن 

حمایت از ایده ها 
و کسب و کارهای 

اینترنتی نوپا، 
سازمان ورزش 
بتواند خدمات 

خود در مجموعه 
های ورزشی 
تابعه را به 

صورت هوشمند 
و غیر حضوری به 
شهروندان ارائه 

کند
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انتخاب ضابطه مند مشارکت کنندگان 

زنان در تولیدملي 
ضوابط برگزاری پانزدهمین دوره رویداد نشان 
می دهد که اســتانداردها و شیوه برگزاری این 
رویداد بهبود چشمگیری یافته است. پیش بینی 
ضابطه های عمومی شــامل لزوم ارائه لیست 
پرداخت حــق بیمه کارکنان، داشــتن مجوز 
تولید از مراجع ذی صالح و داشــتن کیفیت و 
قیمت مناسب موجب شد و همچنین ضوابط 
اختصاصی مشــارکت کننــدگان نظیر اینکه  

نســبت کارکنان زن به مرد طبق لیست بیمه 
ارائه شده 50 درصد باشد. نسبت اشتغال اقشار 
خاص )معلوالن، زنان سرپرســت خانوار عضو 
شــهرداری تهران،کمیته امداد امام خمینی 
)ره( و سازمان بهزیستی( به کل کارکنان 25 
درصد باشد، توجه به مولفه های زیست محیطی 
در تولیــد و توزیع محصول مانند اســتفاده از 
انرژی های پاک -کیســه های قابل بازیافت- 
استفاده بهینه از انرژی، نشان دهنده این است 
که شــیوه برگزاري رویداد، بهبود چشمگیري 

داشته است.     

فرصتی برای زنان سرزمین 
یکی از نقاط قوت رویداد را می توان در شــیوه 
دعوت از زنان کارآفرین مشــاهده کرد. ایجاد 
فرصت بــرای کارآفرینان اجتماعــی و عرضه 
تولیدات زنان روســتایی دزفول، اندیمشــک، 
کرمان، ســمیرم، قائن، ارومیه، ترکمن صحرا 
و... موجب شد تا این رویداد به کالنشهر تهران 
محدود نباشد و کارآفرینان اجتماعی سهم قابل 
توجهی از آن داشته باشند. حضور سازمان های 
مردم نهاد فعال در زمینه اشتغال زایی برای زنان 
در این رویداد قابل توجه بــود. برای نمونه ارائه 
تعدادی غرفه به مراکز توانمندســازي کوثر از 
جمله تصمیم های مهم برگزار کنندگان رویداد 
بود. در حال حاضر 52 مرکز توانمندسازي کوثر 
در شــهر تهران فعال اســت که زمینه اشتغال 
تعــداد ۷50  نفر از بانوان سرپرســت خانوار را 
فراهم کرده اســت. این مراکز، در شهر تهران با 
رویکرد کارآفرینی اجتماعی و با هدف آموزش 
و ایجاد توانمندی در زنان سرپرســت خانوار به 
بهره برداری رسیده تا زنان سرپرست خانواری 
که نیازمند کمک و مساعدت هستند، با ایجاد 
زمینه های مهارت آموزی و کارآفرینی خودکفا 
شــوند. این مراکز موظف هســتند عــالوه بر 
استخدام زنان سرپرســت خانوار تحت پوشش 
اداره کل، نســبت به ایجاد محیط شغلی ایمن 
و تأمین خدمات بیمه بازنشستگی برای ایشان 
اقدام کنند. همچنین ارائه غرفــه برای عرضه 
تولیدات استان های ســیل زده و آسیب دیده 
از ســیل یکی دیگر از طراحی های هوشمندانه 
دوره پانزدهم ایــن رویداد بــود.  رویداد زنان 
و تولید ملی حــاال دیگر به یک برنــد فعالیت 
مدیریت شهری تبدیل شده است به طوری که 
در نظرسنجی از پانزده دوره برگزاری این رویداد 
45.8 درصد از بازدیدکنندگان کیفیت برگزاری 
رویداد را خوب و 15 درصد نیــز عالی ارزیابی 
کردند . در واقع این آمار نشــان می دهد رویداد 
به طور کلی در جلب رضایــت بازدیدکنندگان 
موفق بوده اســت و تبدیل به مطالبه شهروندي 

شده است.

 بازار کار به صورت سنتی در بیشتر حوزه ها شکلی مردانه داشــته و مردان بوده اند که با توجیه نان آور خانواده 
بودن، فرصت های بیشتری در اختیار داشته اند. اما در سال های اخیر هم نگاه سیاست گذاران واقع بینانه تر شده و 
هم این که جامعه زنان مطالبه جدی تری برای مشارکت اقتصادی و اجتماعی از خود نشان داده اند. یکی از بخش های مهمی 
که سیاست گذاران بخش اشتغال باید به آن توجه کنند ایجاد فرصت هایی برای رشد و بالندگی توانمندی های شغلی زنان 
سرپرست خانوار است. از همین رو بود که از سال 1391 تاکنون، رویداد زنان و تولید ملی با هدف شناسایی و فعال سازی 
بازارهای تضمین شده و با ثبات برای عرضه محصوالت تولیدی زنان سرپرست خانوار پایه ریزی شد. تاکنون پانزده دوره 
از رویداد زنان و تولید ملی دو بار در سال )شهریور و اسفندماه( برگزار شده و شانزدهمین دوره هم از اسفندماه پارسال به 
دلیل شیوع ویروس کرونا به تعویق افتاده است. در سال گذشته دوره پانزدهم با هدف شبکه سازی کسب وکارهای خرد با 

محوریت مشاغل خانگی برگزار شد. 

اداره کل امور بانوان شهرداری 
چه کرد؟

حضور اداره کل امور بانوان شــهرداری تهران در 
رویداد زنــان و تولید ملی پررنگ بــود. این اداره 
کل در دوره پانزدهم رویداد برنامه های مفصلی 
را در بخش جانبی اجرا کــرد. برگزاری کالس ها 
و کارگاه های آموزشــی با همکاری سازمان فنی 

و حرفــه ای و... توجه به کســب و کار های خرد 
و خانگی در راســتای اختصــاص فضای فروش، 
همکاری با ســازمان آتش نشــانی برای آموزش 
ایمنی ویژه بازدیدکنندگان رویداد و اهدا نشــان 
کارآفرین اجتماعی به کارآفرینان برجسته بخشی 
از این فعالیت ها بوده اســت. همچنین اداره کل 
امور بانوان شهرداری تهران توانست 34  نشست 
آموزشی  و کارگاه مهارت آموزي )در سه گروه 1- 
هنری 2- کارآفرینی و 3- ایمنی در خانه( از جمله 
نکات ایمنی در خانه، اثربخشی بلوغ اقتصادی زنان 

در رشد فرهنگی و اجتماعی جامعه و... را برگزار 
کند. در این کالس ها به طور میانگین در هر دوره 
تعداد 594 نفر شرکت کرده اند. نکته قابل توجه 
در برگزاری این کارگاه ها، مربی و مدرســان این 
کارگاه ها هستند که به عنوان مسئولیت اجتماعی 
خود، به صورت رایگان به تدریس و انتقال تجربه 
پرداختند. بخشــی از مربیان کارگاه های هنری، 
نیز از میــان بانوان کارآفرین مشــغول به کار در 
مجموعه های مراکز توانمند سازي کوثر شهرداری 

تهران بودند.

رويداد زنان و تولید ملّی، فرصتی برای دیده شدن توانمندی های زنان 

گامی بلند برای توسعه مشاغل خرد 
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بســیاری از مردم هنگام تماشای فیلمی با 
شــخصیت های اصلی آن احساس همذات 
پنداری می کنند. همذات پنداری و همدلی 
در جایــی عمیق تر و قوی تر می شــود که 
فیلم برشــی واقعی از زندگی افراد را بدون 
ذره ای اغراق تداعی کند. مخاطبان بسیاری 
عالقه مند سینمای مستند هستند، چراکه 
زوایای اجتماعی زندگی واقعی شــان را در 
قاب تصویر مشــاهده می کنند. همچنین 
می توانند بــا تجربیات زیســتی گوناگون 
مردم در هر طیف و طبقه ای آشــنا  شوند.  
ملموس بودن سناریوی فیلم های مستند، 
روی دیدگاه هــا و نظرات افراد نســبت به 
یکدیگر تاثیر می گذارد. ســینمای مستند 
درصدد است که تای ممکن، سویه راستین 
زندگی را بی حشــو و اضافه و رنگ و لعاب  

بازنمایی کند. 
هر مستند به مثابه یک سفر است که حتی 
ویژگی هایــی باالتر از یک ســفر دارد، چه 
بسا شما در سفرها نتوانید به درون زندگی 
آدم هایی که می بینید، وارد شوید، نتوانید 

سرگذشت آنان را در سالیان دراز و ماجرای 
زندگی شــان پیگیری کنید، امــا در فیلم 
مستند تمام این حد و حصرها برداشته شده 
و به راحتی می توان از منظری ورای زمان و 

مکان به ذات و جان ماجراها پی برد. 
از  یکــي  مســتند  ســینماي 
رسانه هاي تاثیرگذار بر نگرش مردم به ویژه 
در جریان ســازي هاي اجتماعي است. این 
سینما به راحتی می تواند مخاطبان را در یک 
تجربه زیسته شریک کند، تجربه زیسته ای 
که با صرف کمترین هزینه بیشترین فایده را 
برای آنها خواهد داشت.  اداره کل امور بانوان 
شــهرداری تهران با هدف توانمندســازي 
و ارتقــاي آگاهــي دختــران و بانــوان و 
تغییر نگــرش زنان به مســائل اجتماعي و 
امیدآفریني در بین آن ها نســبت به اکران 
مجموعه  »عصر مستند تهران « اقدام کرد. 
همان طور که گفته شــد جامعه هدف این 
طرح زنان و دختران شهروند تهرانی است. 
در این طرح فیلم های مســتندی از زندگي 
مردان و ز نانی موفق که از دل ســختی ها 

گذر کردند، به نمایش گذاشــته شده است. 
داستان های »عصر مســتند تهران« اغلب 
روایتی صریــح از زندگی افرادیســت که با 
مشــکالت عظیم زندگی دست و پنجه نرم 
کرده اند و مغلوب نشــدند. شخصیت های 
فیلم با تالش و مقاومت تبدیل به قهرمانان 

زندگی خود و دیگران شده اند. 
زهرا بهروزآذر، مدیرکل امور بانوان شهرداری 
تهران، سال گذشته درباره این برنامه به ایرنا 
گفته بود: »عصر مستند تهران روایتی صریح 
از زندگی زنان موفــق و قهرمانی که از دل 
سختی ها گذشتند و داســتان های عبرت 
آموز از زندگی زنــان معمولی، زندگی زنان 
مفاخر فرهنگی، ادبی، اجتماعی و ورزشی، 
رشادت ها و از خودگذشتگی های همسران 
شهدا و جانبازان را به تصویر کشیده است. در 
این آثار نقش و تاثیرگذاری روح جمعی در 
رفع موانع و کاستی ها و رسیدن به هدف به 

نمایش گذاشته شده است «. 
آنچه به طور مشــخص در تمامی فیلم های 
اکران شده در عصر مستند تهران مشترک 
بود، وجود بزنگاه های طالیی در زندگی تمام 
انسان ها بود. آنجایی که زنی با پتک و دیلم به 
جان کوه می افتد تا خانواده اش را نجات دهد. 
تماشای سینمای مستند می تواند دریچه ی 
نو به سوی جهانی موازی باشد،  جهانی که از 
بیخ گوش ها  می گذرد بــدون آنکه توجهی 

به آن شود.
 فیلم های مســتند جایی برای زندگی،  برد،  
همســران حاج عباس،  عــادت می کنیم، 
زمناکو، صفر تا ســکو،  الالیی برای بیداری 
شــالیزارها،  توران میرهادی، طال به سبک 
ایرانی، شــاعران زندگی، ریشه در خویش، 
روزهای بی تقویم، زینت یک روز بخصوص، 
گفتگو در مه،  ســیمای زنی در میان جمع، 
قصه   دختران فروغ، بچه ها، در جســتجوی 
فریده،  مالخدیجه و بچه ها، آتالن و بره ها در 
برف به دنیا می آیند،  در طرح عصر مســتند 
اکران شدند.  همچنین عالوه بر اکران فیلم،  
جلسات نقد و بررسی فیلم با حضور عوامل 
فیلم و متخصصین اجتماعی و وروانشناسی 

نیز همراه بود. 

درباره اکران مجموعه »عصر مستند تهران«

 روایت صریح
زندگی زنان موفق 

هر مستند به مثابه یک سفر 
است که حتی ویژگی هایی 

باالتر از یک سفر دارد، چه بسا 
شما در سفرها نتوانید به درون 
زندگی آدم هایی که می بینید، 

وارد شوید
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فعالیت های دختران در پویش

در پویــش »ماه مهربانــی« از عالقه مندان 
دعوت شــده بود تا از فعالیت هــای خود با 
چهار موضوع »سفره افطار با میزبانی من و 
مادرم«، »نیایشگاه کوچک من«، »فراغت 
و ســرگرمی در خانــه« و همچنین »انجام 
فعالیت های پیش بینی شده در تقویم ویژه 
30 روزه 30 کار خوب«، تصویر و فیلم تهیه 
کرده و در مســابقه ای که به همین منظور 

ترتیب داده شده شرکت کنند. 
سفره افطار با میزبانی من و مادرم؛ با رویکرد 
مشارکت در فعالیت های خانوادگی و ارتقای 
روحیه کمــک و همدلی در میــان اعضای 
خانــواده در ماه رمضان برگزار شــد؛ انجام 
آشــپزی با مشــارکت مادر و کودک، آماده 
کردن سفره افطار برای خانواده با همکاری 
مادر و دختر و انجام آداب سفره افطار شامل 
خواندن دعاهای دســته جمعــی و دعای 
فردی از سوی کودکان در هنگام افطار جزو 

برنامه ها بود. 
نیایش گاه کوچــک من؛ با رویکــرد ایجاد 
نگرش مثبت و سازنده نسبت به ماه مبارک 
رمضان به عنوان عاملی برای ایجاد شــادی 

دختران »روزه  اولی« تقویم ماه 
مهربانی را تکمیل کردند

گزارشی از برگزاری »پویش ماه مهربانی« در اداره کل بانوان شهرداری تهران

 نخســتین خاطــرات همیشــه 
ماندگارتریــن خاطرات هســتند. 
رمضان که می آید دل مان هوایی می شــود 
برای اولین های این ماه مبارک و عزیز، برای 
نخستین ســحر و دعای ســحرش، برای 
نخستین افطار و ربّنای دل نشین و ملکوتی 
دم افطارش که خون را در رگهایمان به جریان 
در می آورد، برای نخســتین صدای اذان که 
روح را جــال می دهد، برای نخســتین روزه 
کاملی که شــیرینی لحظات آن، همیشه در 
ذهن ما ماندنی است و خاطره شیرین اولین 
روزه این ماه پربرکــت را در ذهن آنان باقی 
می گذارد. اداره کل امور بانوان برای دومین 
دوره، برنامه »دختران روزه اولی« را با در نظر 
گرفتن شــرایط فعلی جامعه و تغییر سبک 
زندگی در برگزاری مناسک و مناسبت های 
دینی با رویکرد »در خانه بمانیم« برگزار کرد. 
این طرح با معرفی ماه رمضان به عنوان ماهی 
شاد و خاطره انگیز برای دختران، تالش کرد 
همدلــی و محبت میان اعضــای خانواده را 

تقویت کند. 

معنوی در خانواده تدارک دیده 
شــد. در این بخش خانــواده، 
محلی که کودک در آن عبادت 
می کنــد و یا مکانی که ســفره 
افطار خانواده پهن می شــود را 

برای کودکان تزئین می کند.
تقویم ماه مهربانی؛ در این تقویم 
برای هر یــک از روزهــای ماه 
مبارک رمضان یک موضوع برای 
فعالیت مشخص شــده بود که 
به صورت خالقانه و با مشارکت 

اعضای خانواده اجرا شد. 
فراغت و ســرگرمی در خانه؛ به 
منظور ایجاد و ارتقای مشارکت 
بین اعضــای خانــواده و لزوم 
مدیریــت زمــان بــرای دختر 
روزه اولــی؛ برنامه های فراغتی 
از جملــه  قصه گویــی خالقانه، 
خاطره گویــی با موضــوع ماه 
رمضان، نمایش های خانوادگی 
و مسابقات خانوادگی با رویکرد 
حضور حداکثری اعضای خانواده 

پیش بینی شده بود. 

 
برگزاری مسابقه

شیوه حضور در مسابقه برای تمام بخش ها 
اینگونه بود که باید حداکثر 5 عکس منتخب 
یا یک فیلم، از این فعالیت ها تهیه می شد. در 
نهایت بیش از سه هزار شرکت کننده با این 
پویش همراه شــده و بیش از 5 هزار عکس 
و فیلم با موضوعات مشــخص شده دریافت 
و در فضای مجازی منتشــر شد. همچنین 
مجموعه هدیه ای حاوی ابزار و وسایل تهیه 
کاردستی و کتاب با موضوع محیط زیست به 

شرکت کنندگان با آثار برتر اهدا شد.

 
تقویم ماه مهربانی

در طراحی تقویم مــاه مهربانی برای هر روز 
یک فعالیت مشخص شده بود تا دختران روزه 
اولی بتوانند فعالیت های خود را در قالب این 

تقویم سامان داده و اجرا کنند. 
www.farhangi. این تقویم در ســایت

tehran.ir  بارگذاری شده بود تا شهروندان 
و پرسنل شهرداری تهران، از طریق مراجعه 

به این سایت در این طرح شرکت کنند.
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 پیروز حناچی در سفر خود به قم عالوه بر 
زیارت حضرت معصومــه)س( در محضر 
چندتن از مراجــع تقلید گزارشــی از برنامه ها و 
اقدامات  شهرداری تهران ارائه کرد. پیروز حناچی 
در این دیدار با آیات عظام صافی گلپایگانی، مکارم 
شیرازی، نوری همدانی، علوی گرگانی، سبحانی، 
مرحوم صانعــی، بیات زنجانی و حجت االســالم 
والمسلمین شهرستانی نماینده بیت آیت اهلل العظمی 
سیستانی مالقات داشت. وی در این دیدار گزارشی 
از اقدامات شــهرداری تهــران درخصوص بهبود 
وضعیت معیشتی شــهروندان تهران با گسترش 
میادین میــوه و تره بار و عرضه میــوه و تره بار تا 
40درصد تخفیف ارائه کرد. شهردار تهران همچنین 
از فعالیت های شــهرداری در حــوزه  اجتماعی از 
گســترش گرم خانه ها در تهران به مراجع تقلید 

گزارش داد. شهردار تهران در ادامه از برنامه دینی 
شهرداری برای توسعه مساجد سخن گفت و افزود: 
»تالش می شود کاری کنیم که صدای اذان در همه 
جای شهر شنیده شــود.« حناچی سپس از تراکم 
نامتوازن مســاجد در مناطق تهران خبر داد و از 
برنامه های شــهرداری تهران بــرای ایجاد توازن 
مساجد در محالت تهران گفت. سپس معاون امور 
فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران، محمدرضا 
جوادی یگانه در خصوص پراکنش نابسامان مساجد 
در تهران گفت و از برنامه های شهرداری برای کمک 
به ساخت و تجهیز مساجد خبر داد. جوادی یگانه 
ســپس از برنامه شــهرداری تهران برای تقویت 
جلسات خانگی قرآن گفت و تاکید کرد، شهرداری 
تهران استفاده از ظرفیت مساجد را یکی از راه های 
موثر کاهش آسیب های اجتماعی می داند. معاون 

امور فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران در ادامه 
گــزارش خود بر ایــن نکته تاکید کــرد که نگاه 
شهرداری توسعه مساجد محله محور است. رئیس 
مرکز فعالیت های دینی، حجت االسالم صادق زاده 
نیز در این دیدارهــا در حضور مراجع تقلید گفت: 
»رســیدگی به مشــکالت فرهنگــی محالت و 
پشتیبانی مساجد از نزدیک و با حضور شهرداران 
مناطق، ظرفیت مناسبی برای کار فرهنگی گسترده 
از متن جامعه و با محوریت مســاجد فراهم ساخته 
است.« رئیس مرکز فعالیت های دینی در خصوص 
فعالیت های ایــن مرکز گفت: »در طول ســال با 
استفاده بیش از 230 روحانی به اقامه نماز جماعت، 
بیان احکام و پاســخگویی به مســائل شرعی در 
پایانه های اتوبوســرانی، ایستگاه های اصلی مترو، 

بوستان های شاخص و ادارات و نواحی می پردازد.«

دیدار شهردار با مراجع:

رهنمود مراجع تقلید به شهردار تهران

آیت اهلل العظیم صایف گلپایگانی: 
شرایط برای زندگی مردم تسهیل شود

آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی ضمن ابراز خرسندی 
از برنامه هــای کمک معیشــتی و فرهنگــی و دینی 
شــهرداری تهران، فرمودند: برنامه ها و اقدامات خوب 
شــهرداری تهران باید اعالم عمومی شــود. این اعالم 
کمک می کند که بتوانید کارهای بزرگ تر انجام دهید و 

باعث خیر برای مردم و کشور شوید.«

آیت اهلل العظیم مکارم شیرازی:
شهرداری باید به روح شهر و مسایل فرهنگی و دینی بپردازد 
پیش از این فکر می کردند شهرداری این است که تنها به 
جسم و ظاهر شهر و مردم کار داشته باشد اما دریافتند 
که ماجرا فقط این نیست. شهرداری باید به روح شهر و 
مسائل دینی و فرهنگی نیز بپردازد؛ چرا که این دو تاثیر 
متقابل دارد.« ایشان بر توســعه مساجد و کتابخانه ها 
در شــهر تهران تاکید کرده و فرمودند: »کتابخانه های 
عمومی نیز به اندازه مساجد حائز اهمیت هستند و یکی 
دیگر از مشکالت ما کم بودن زمان مطالعه میان مردم 
است.« ایشان در ادامه خواستار اهتمام ویژه شهرداری 
تهران در مناطق حاشــیه ای شهر شدند و غفلت از این 

موضوع را ناگوار دانستند.

آیت اهلل العظیم علوی گرگانی:
 رسیدگی به مناطق زندگی قشر ضعیف اهمیت دارد

آیت اهلل العظمی علوی گرگانی توجه شهرداری تهران را نسبت به اقشار 
کم درآمد مستضعفین جلب کرد و یادآور شدند: »توجه بیشتر و رسیدگی 
به مناطق زندگی این قشــر از مردم اهمیت دارد؛ چرا که به تعبیر امام 
بزرگوار)ره( همین مردم بودند که انقالب را تنها نگذاشتند.« وی سپس 
کسب رضایت مردم را کار بسیار بزرگی دانست و تصریح کردند: »اداره 

کردن شهری مثل تهران کم از اداره کردن یک کشور ندارد.«

آیت اهلل العظیم نوری همدانی:
 مدیر جامعه اسالمی باید با اخالص در خدمت مردم باشد

آیت اهلل نوری همدانی مسئوالن را به ارتباط نزدیک با بدنه جامعه و مردم 
توصیه کردند و فرمودند: »مسئوالن باید شخصا به میدان مردم بروند و 
با اخالق و نرمش به مشکالت آنها رسیدگی کنند.« ایشان اضافه کردند: 
»مدیر جامعه اسالمی باید با اخالص در خدمت مردم باشد و قدر فرصت 
مسئولیت را بداند.« ایشــان افزودند: »مردم در نظام اسالمی و انقالبی 
در درجه نخست اهمیت هستند، یک مسئول باید با عالقه و محبت به 
مردم به جامعه خدمت کند، چرا که مردم ستون دین هستند.« ایشان 
افزودند: »اگر مردم بدانند که مسئوالن سراغ اشرافی گری نمی روند و 
در پی رفع مشکالت هستند، دلگرم می شوند، مدیران جامعه اسالمی 
باید در برابر مردم متواضع باشند که زندگی آنها نباید متفاوت از جامعه 

و مردم باشد.«

آیات اعظام سبحانی، بیات زنجانی و صانعی 
رعایت حقوق شهروندان را متذکر شدند

آیت اهلل العظیم سبحانی: »چهره شهر 
و وجهه و اعتبار جمهوری اسالمی با حضور 
متکدیان، کودکان بی سرپرست و... خدشه 
دار می شود، لذا دقت شــود که این افراد از 
چه ملیت و قومی هستند و این گونه موارد 

ساماندهی شود.«
 آیت اهلل العظــیم بیات زنجانــی نیز از 
انتخاب یک فرد متخصص در حوزه شهری 
به عنوان شــهردار پایتحت ابراز خرسندی 
کردنــد و از اقدامات شــهرداری تهران در 
آماده سازی پایتخت و برپایی جشن چهل 

سالگی انقالب تقدیر کردند.
 آیــت اهلل العظــیم صانعی نیــز در دیدار 
با شــهردار تهران بر بهبود وضعیت محیط 
زیست تاکید کردند: »هوای تهران از آن همه 
مردم است و هیچ کس حق ندارد در راستای 
منافع خود به هوایی که مال مردم است ضرر 
برساند.« ایشــان در پایان سرمایه گذاری در 
تبدیل، تفکیک و کاهش زباله را مهم دانستند.
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شهرداری تهران مقام دختران را با برنامه های نمادین و فرهنگی 
و اجتماعی گرامی می دارد

 زمینه سازی
برای هویت یابی

 
هر عنوان به چه معناست و چه هدفی را 

دنبال می کند؟
 در بخش »هویت یابی: من کیســتم؟« نوجوانی 
که با این پرسش اساســی روبروست می داند که 
به زودی باید مسوولیت زندگی خویش را شخصاً 
برعهده گیــرد و از خود می پرســد: باید چگونه 
زندگی کنم؟ نوجوانانی که در کسب هویت سالم 
به گونه ای دچارانحراف و اختالل شده اند، ممکن 
است دچار یکی از مشکالت و انحرافاتی چون از 
خودبیگانگی، اعتیاد به مواد مخدر، افســردگی 
نوجوانان، خودکشی و پسرنمایی شوند که در این 
بخش سعی می شود از این انحرافات جلوگیری 
شود.  »شــکاف نســلی و فقر گفت وگوی بین 
نســل ها« به معنای اختالفی در نگرش یا رفتار 
جوانان و افراد سالمند تعریف شده که موجب عدم 

  در فرهنگ اهل بیت علیهم الســالم، زنان و دختران از جایگاه خاّصی برخوردارند. 
تعابیر زیبا و بلندی که برای دختران به کار گرفته شــده است، حاکی از این موضوع 
است. در سخنان معصومان علیهم الســالم از دختران با واژه هایی چون: ریحانه )گل(، قواریر 
)بلورها(، رحمت الهی و حســنه )نیکی( یاد شده اســت؛ که هر یک، نشان از امتیاز و ویژگی 
خاّص طبیعی و روحی دختران دارد. درک ابعاد وجودی حضرت معصومه)س( و رســیدن به 
جایگاه معنــوی آن حضرت، ضرورت تعیین راهکارهایی را برای پیــاده کردن آن در جامعه 
مشخص می کند تا بانوان و به ویژه دختران ما، با الگوبرداری از آن کریمه اهل بیت، مظهر عفاف 
و تقوا و حیا باشــند. از این رو، نام گــذاری روز ملی دختــران در زادروز آن حضرت، برای 
گرامیداشت شــخصیت واالی حضرت معصومه)س( و ترویج ابعاد وجودی ایشان و در نهایت 
الگوسازی از شخصیت آن حضرت برای دختران و زنان این مرز و بوم است. اداره امور کل بانوان 
شهرداری تهران کوشــش کرد فلســفه روز دختر و جایگاه واالی زنان و دختران در جامعه 

اسالمی  را تبیین کند.

اجرای برنامه های هنری، 
فرهنگی و ورزشی

یکی دیگر از فعالیت ها در راستای هویت یابی 

دخترانه، فعال سازی بوســتان های بانوان 
و ارائه برنامه های شــاد و پرنشاط متناسب 
با دهه کرامــت ویژه این گروه بــود که در 
قالب های هنری، فرهنگی و ورزشی به اجرا 
درآمد. برنامه های فراغتی و ورزشی شامل 
تهیه وســایل الزم برای بازی های بومی – 
محلی، تهیه وســایل الزم برای بازی های 

توپی، تهیه وسایل الزم برای بازی های آبی، 
تهیه وسایل الزم برای انواع بازی های فکری 
از جمله مســابقات شــطرنج بزرگ بانوان، 
نمایش دســتاوردهای هنــری دختران و 

مولودی خوانی. 
برگــزاری فعالیت هــای هنــری بــرای 
گروه های سنی: کودک: )داستان نویسی، 

 
روز ملی دختران؛ امکانی برای توجه به 

جایگاه زنان و دختران
ســال 1385 بود که شــورای عالــی انقالب 
فرهنگــی، روز میــالد حضــرت فاطمــه 
معصومه)س(، را به عنوان »روز ملی دختران« 
تصویــب و اعالم کرد. این روز فرصتی اســت 
برای توجه دوباره به جایــگاه زنان و دختران 
در جامعه اســالمی . بر این اســاس اداره امور 
کل بانوان شــهرداری تهران هفته کرامت را با 
اهدافی چون بزرگداشت سالروز والدت حضرت 
معصومــه)س(، معرفی ویژگی هــای ارزنده 
حضرت معصومه)س( با تأکید بــر کرامت و 
مهربانی ایشان، احیا، بهبود و تقویت ارزش های 
فرهنگیـ  اجتماعی مطلوب دختران، معرفی، 
ترویج و احیای ارزش های فرهنگی با تکیه بر 
فرهنگ و سیره مکتب تابناک اهل بیت، بهبود و 
توسعه سالمت روانیـ  اجتماعی دختران، احیا 
و توســعه مقام و منزلت مادری برای دختران 
و تعمیق و گســترش آموزه هــای دینی برای 
دختران با اجــرای برنامه های متنوعی برگزار 

کرد.

 
تالش برای بازنمایی آسیب ها

اداره کل امور بانوان با هدف بررســی ابعاد و 
جنبه های اجرای ویژه برنامه های روز دختر، 
بر اســاس مطالعات و پژوهش های موجود 
و برگزاری جلســات هم اندیشــی با حضور 
متخصصــان و مدیران شــهرداری، تالش 
کرد وضعیت دختران، مسائل و آسیب های 
آنــان را از زاویه دید نگرش هــای دختران، 
جامعه و مردم عامه مورد بررســی قرار دهد 
و فهرستی از مســائل آنان استخراج کند تا 
بتواند برنامه ای در راســتای حل مشکالت 
پی ریزی کند. اهم مســائل مربــوط به این 
حوزه که با نشان  دادن مسیرهای روشن به 
منظور الگوبرداری دختران جوان از کریمه 
اهل بیت )مظهر عفاف، تقوا و حیا( و ترویج 
ابعاد وجودی اهل بیت بــرای دختران این 
مرز و بوم قابل بیان و حل هستند، این موارد 
هستند: »هویت یابی: من کیستم؟«، »شکاف 
نسلی و فقر گفتگوی بین نسل ها«، »سندروم 
سیندرال«، »خود را بشناس و یک زمانی به 

خودآ«. 
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فهم متقابل آنان از یکدیگر می شــود. »سندروم 
سیندرال« به معنی نداشتن استقالل و وابستگی 
مالی، عاطفی، فیزیکی و... زنان به مردان اســت. 
کسانی که با این سندروم و عقده دست و پنجه نرم 
می کنند، افرادی هستند که تفکر غالب و هدف 
آنها از ازدواج فقط فراهم شدن خواسته هایشان و 

رسیدن به کمبودهای زندگی است.
»خود را بشناس و یک زمانی به خودآ«؛ اداره کل 
امور بانوان، برای درک بهتر این عنوان، اقدام به 
ایجاد محوطه سازی و ساخت یک دیوارنگاره کرد 
تا بتواند مخاطبان را جذب کرده و به مشــارکت 
در طرح ترغیب کند. این طرح در چهار نقطه از 
شهر تهران در پهنه های شــرق، غرب و مرکزی 
اجرا شــد. در این طرح فرصتی بــرای دختران 
نوجــوان و خانواده های ایشــان جهــت توجه 
دوباره بــه موضوعاتی چــون کاهش فصل های 

اریگامــی، ســازه های ماکارونــی، 
نقاشــی خالق و درســت کردن قاب(؛ 
نوجوان:)گلدان هــای دست ســاز، 
کالژ، قاب بــرگ(؛ بزرگسال: )طراحی 
لباس، چاپ روی لباس، ســوزن دوزی 
و گلــدوزی(. در بخــش طراحــی و 
فضاسازی محیطی در مکان های پرتردد، 

بوســتان های بانــوان، مجموعه هــای 
شهربانو و شــهردخت مناطق 22گانه 
با عکس، نورپــردازی و گل آرایی ســر 
در ورودی فعالیت کردنــد و در نهایت 
محتوای چندرسانه ای با تاکید بر نقش 
دختر در خانواده و تبیین ارزش دختر در 

نگاه اسالم تولید و توزیع شد.

مشترک عاطفی میان نسلی، کاهش ارتباط های 
کالمی میان نسل بالغ و جوان، اندیشیدن دوباره 
دختران نوجوان به منش، بینش، نگرش و رفتار 
خود فراهم شد و طرح عناصری چون  »اهدای گل 
به دختران در محل گذر«، »دیوارنوشته  دختران: 
رویاهایت را بنویس«، »استقرار در میزهای به من 
بگو...؛ با حضور مشاوران روانشناس« و »اجرای 
برنامه های فرهنگی با موضوع دهه کرامت« در 

نظر گرفته شد. 

 
از رویا نویسی تا رسیدن به رویاها

یکی از قســمت های قابل توجــه در این طرح، 
نوشــتن رویا از ســوی دختران نوجــوان بود. 
رویاپردازی و تصویرسازی از آینده، ایده های نو 
و خالقانه برای دختران ایجاد می کند. دختران 

نوجوان با این کار اهداف پیش روی خود را بر روی 
کاغذ می نویسند و دوباره آنها را بازبینی می کنند و 
می سنجند. دختران با این کار می توانند رویاهایی 
که منجر به رســیدن به هدف نمی شــود مانند 
تصورات نادرست از ازدواج، موقعیت خانوادگی، 
موقعیت تحصیلــی و... را کنــار بگذارند و برای 
رسیدن به اهداف مشــخص و سازنده در زندگی 
خود برنامه ریزی و تــالش کنند تا اینکه بتوانند 
مادران موفق و تاثیرگذار فردا باشند. دختران در 
حضور متخصصان روانشــناس که در این پروژه 
پیش بینی شده بود، رویاهای خود را بازگو کرده 
و با کمک مشاوران متخصص رویاهای کاذبی که 
بر مبنای ارزش های متعارض برای نســل جوان 
ما ساخته شده و به نوعی تهدید هویتی شمرده 
می شود را مورد سنجش قرار دادند و با همراهی 
یکدیگر به ثبت اهداف واقعی خود و برنامه ریزی 

به منظور رسیدن به آنها دست زدند.

 
رعایت پروتکل های بهداشتی 

با توجه به شرایط حاکم بر کشور به دلیل شیوع 
بیماری کرونا و ممنوعیت فعالیت های تجمعی در 
فضاهای سربسته اعم از مساجد، فرهنگسراها، 
شهربانو...، مکان های قابل دســترس و پرتردد 
خانوادگی در فضای باز شــهر انتخاب شدند تا 
دختران نوجوان در کنار خانواده خود بتوانند در 

این طرح مشارکت کنند.
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نغمه های ناشنیده زنان
  زنان محکوم به تاب آوردن و ماندن اند. بارها شنیده ایم که هر پای سختی که به میان 
می آید می گویند؛ زن باید صبر و مقاومت بیشــتری داشته باشد.کمتر دیده و شنیده 
می شوند اما محکم و استوار تا آخرین نفس می ایستند. فرقی نمی کند با چه مسئله و مشکلی 
دست در گریبان باشند، طاقت می آورند. تجربیاتی به دست می آورند بدون آنکه جایی گفته یا 
شنیده شــوند. این درحالی است که تجربیات زیستی، ســرمایه ارزشمند هر فرد محسوب 
می شود. گوش دادن به تجربیات زیستی زنان می تواند راهگشای نسل جوان باشد. دختران و 
زنانی که در محورهای مختلف زندگی با مسائل اجتماعی دست و پنجه نرم می کنند، نیازمند 
امید، افزایش تاب آوری و فرهنگ مواجهه با مشــکالت هستند. از این رو اداره کل امور بانوان 
شهرداری تهران اقدام به برگزاری سلسله نشست های »نغمه ناخوانده« با سه موضوع روایت 
زنان توانمند در دوران دفاع مقدس، روایت زیسته ماداران فرزندان دارای معلولیت و روایت 

زیسته زنان توانمند بهبود یافته از اعتیاد به صورت متمرکز در مناسبت های مختلف کرد.

طرح شهرداری برای شنیدن روایت هایی درباره زندگی زنان حاضر 
در دوران دفاع مقدس، ماداران فرزندان دارای معلولیت و تجربه 

زیسته زنان توانمند

پرده دوم، مادرانی با کفش های 
آهنین

ریحانه با سندروم داون متولد شد. 
همان لحظه که می خواستم در 
آغوش بگیرمــش، متوجه ظاهر 
متفاوتش شد. شوک بزرگی بود. انتظار داشتم 
ریحانه مانند فرزند اولم باهوش و سالم باشد، که 
نبود. پذیرفتم ریحانه فرق دارد. شروع به مطالعه 
کردم تا ریحانه را به اوج توانایی هایشم برسانم. 
حاال می توانم از ته دل بگویم من ریحانه را به 
همین شکلی که هست دوست دارم نه به آن 
شکلی که دلم می خواست باشد. نسرین یمینی 
مادری توانمند اســت که فرزنــد معلولش را 
حمایت و استعدادهایش را شکوفا کرده است. او 
لیسانس رشته مددکاری اجتماعی از دانشگاه 
عالمه طباطبایی و فوق لیسانس رشته مشاوره 

در دانشگاه تربیت معلم تهران دارد.
او  در ویژه برنامه  »نغمه ناخوانده« با هدف 
بازخوانی خاطرات و تجارب زیســته مادراِن 
فرزندان دارای معلولیت و واکاوی چالش های 
فردی واجتماعی آنها می گوید: اول مطالعه در 
مورد این بیماری را شروع کردم تا معلوماتم را 
افزایش دهم. مرحلــه بعدی پیدا کردن منابع 
حمایتی )خانواده ، دوستان و موسسات ( که 
در اطرافم وجود داشت، بود و سومین راهکار 
و از همه مهمتر آشــنایی بــا مادرانی بود که 
مشکل مشابه من را داشتند. مادرانی که خیلی 

پرده اول؛ زنان نقش آفرین میدان 
نبرد

سال 59 دانشــجوی سال دوم 
پزشــکی بودم،  که جنگ شروع 
شــد. مهرماه همان سال مادرم 
گفت باید از این شهر برویم. آنها رفتند و من در 
خرمشهر تا پایان جنگ ماندم. در طول جنگ 
جانباز شدم. همیشه منتظر بودم مادرم مرا به 
خاطر ماندنم سرزنش کند،  اما هیچ وقت تا پایان 
عمرش نگفت چرا ماندی؟ اما ســوالی مطرح 
می شودکه آیا نسل فعلی ظرفیت این مسائل را 
دارد؟ آیا خانواده ها به همین نســبت تاب آور 
هستند؟ اینها بخشــی از خاطرات دکتر رقیه  
تدین از دوران هشت سال جنگ تحمیلی است. 
وی جزو اولین زنان جانباز اســت که در ویژه 
برنامــه زن و دفــاع مقدس بــا عنوان»نغمه 
ناخوانده« روایتی دیگر از زنان دوران جنگ ارائه 
می دهد. چرا که با بیان این روایت ها عالوه بر 
بازشناسی آن دوره،  جنبه تربیتی و آموزشی 

برای نسل جدید را نیز به همراه دارد. 
ویژه برنامه روایت زنــان توانمند در عرصه 
جنگ  کــه همزمان بــا هفته دفــاع مقدس 
برگزار شد،  درصدد بزرگداشت جایگاه زنان و 
همچنین ارائه روایتی متفاوت از نقش زنان در 
طول دوران جنگ بود. چرا که تجسم شرایط 
و فضای حاکم بر جامعــه در زمان جنگ برای 
نسل های بعد دشوار است. از این رو بازشناسی 
آن روزگار بیــش از هر زمان دیگــری الزم و 
ضروری اســت. با توجه به آنکــه در زمانه ای 
هســتیم که تغییرات فرهنگی و اجتماعی به 
سرعت اتفاق می افتد و شکاف نسلی هر لحظه 
عمیق تر می شــود، انتقال صحیح و صادقانه 

تجارب و مفاهیم این دوران به نســل های بعد 
مسئولیت سنگینی است که بر عهده متولیان 

فرهنگی و اجتماعی جامعه است.
 در  مراســم  »نغمه ناخوانده« از تعدادی 
از زنانی که مســتقیم و غیرمســتقیم درگیر 
جنگ بوده اند دعوت شده بودند  تا با بازخوانی 
تجربیات و خاطــرات خود از حــوادث تلخ و 
شــیرین آن زمان با جمع حاضــران بار دیگر 

فضای هشت سال دفاع مقدس مرور کنند. 
در این نشست بیان شــد که اگر چه جنگ 
سال هاست بنظر پایان رسیده اما برای بسیاری 
از  افراد هنوز ادامه دارد. افــرادی که از لحاظ 
جسمی و روحی درگیر تبعات و عوارض جنگ 
بوده و هستند و هنوز با مشکالت و سختی های 
ناشی از جنگ دست و پنج نرم می کنند. از سوی 
دیگر، توانمندی و روحیه استقامت، همدلی و 
همیاری این زنان و شــبکه های اجتماعی که 
در دوران جنگ به صــورت خودجوش برای 

پشیبانی از جبهه ها ساختند، قابل توجه بود. 
همچنین در این مراســم دکتر ظریفیان، 
عضو هیات علمی دانشــگاه تهران به بررسی 
نقش های زنان در دفاع مقــدس، خانم دکتر 
کریمی به ابعاد جامعه شــناختی حضور زنان 
در جبهه ها و وضعیت اجتماعی خانواده های 
شهدا و اسرای جنگی و خانم دکتر بروجردی 
به بررسی کتاب شناسی زنان در دفاع مقدس 
پرداختند. روایتگران خاطرات دوران جنگ در 
این نشست ، خانم ها مریم کاتبی از رزمندگان 
جنگ کردســتان، رقیه تدین جانبــاز دفاع 
مقدس، علم الهدی و قــاری دزفولی از فعاالن 
مراکز پشتیبانی جبهه ها، فرشته ملکی همسر 
شهید منوچهر مدق و خانم فاطمه بهروزفخر 

فرزند جانباز اعصاب و روان نیز بودند.
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از مشکالت مشابه با وضعیت من را پشت سر 
گذاشته بودند و می توانستند اطالعات خوبی 

بدهند. 
دکتر نعمیه پورمحمدی که نویسنده کتاب 
جهان معلول ساز اســت در ویژه برنامه نغمه 
ناخوانده می گوید:  قبل از اینکه دکتر باشــم. 
مادر یک فرزند دارای معلولیت هستم. 9 سال 
پیش که پسرم به دنیا آمد، معلولیت های متنوع 
ذهنی و جسمی داشت. پســری که االن در 9 
سالگی هنوز پوشک می شود و دچار شب کوری 
است و به زودی کامال نابینا خواهد شد، کم توان 

ذهنی است و اختالل گفتاری نیز دارد. 
محمدی می گوید نمی دانستم چه نگرش 
و بینشی باید داشته باشــم. درباره معلولیت 

مطالعه کردم. مســئله ای که توجه ام را جلب 
کرد »اخــالق معلولیت« بود. پیــش از آنکه 
یک معلول بــه خاطر ویژگی های زیســتی، 
شــناختی اش در عــذاب باشــد بــه خاطر 
ساختارهای اجتماعی، سیاســی و فرهنگی 
جامعه در عذاب است. تدارکات نگهداری از یک 
فرزند معلول خیلی سخت تر از تعصبات اجتماع 
نیست. کتاب من هم به نام جهان معلول ساز به 
همین موضوع اشاره دارد. جهانی که توانایی ها 

را به سمت ناتوانی می برد.
در این مراســم همچنین خانم دکتر زواره 
در مورد چالش  های مــادران دارای فرزندان 
معلول بیان کرد: نقش و حضور مادر در نظام 
خانواده انکارناپذیر است این مادران هستند که 
می توانند مشکالت را کمرنگ یا پررنگ کنند.  
اولین واکنش والدینی که بــا کودک معلول 
خود مواجه می شــوند، انکار است. بعد از این 
دوره خشم بروز می کند. یعنی زوج ها تقصیرها 
را گــردن یکدیگر می اندازنــد. مرحله بعدی 
سرزنش اســت و مدام با خودشان می گویند 
چرا من؟ چه کاری کرده بــودم؟ اما باید این 
مشکالت را پذیرفت و نامش را یک اختالل یا 

یک تصادف گذاشت. 
او در جمعی مادران صاحب فرزند محدود 
گفت: بهترین راهکار در این شــرایط پذیرش 
واقعیت است . گاهی مادرها دوست دارند نقش 
ستم کشیده و قربانی را ایفا کنند اما مادر باید 
قوی باشــد تا کانون خانواده را نگه دارد. مادر 
افسرده مادر غایب اســت. وقتی ما یک فرزند 
دارای معلولیت در خانواده مان داریم نباید همه 
توجه مان را معطوف او کنیم و از بچه های دیگر 

غافل شویم. همه کودکان نیازهای خودشان 
را دارند باید به خواسته های آن ها توجه کرد. 

پرده آخر، زنان پاک باز

طالق برای افسانه شوک بزرگ و 
سنگینی بود. تاب نیآورد. با مواد 
مخدر آشنا شــد و برای تامین 
مخارج خود و فرزندانش مــواد فروخت و در 
نهایت معتاد شــد. می گفت: از دســت دادن 
خانواده، فرزندانم، جوانی و ســالمتیم تاوان 
سنگین مصرف مواد بود. افسرده شدم و قصد 
خودکشی داشتم. بعد از مدتی نه می توانستم 
مصرف کنم و نه می توانستم زندگی کنم به همه 
آدم ها بی اعتماد بودم.  این روایت افسانه رباط 
میلی، زنی است که از دام اعتیاد خود را رهانیده 
و از تجربیاتش در ویژ برنامه نغمه ناخوانده با 
موضوع روایت زیسته زنان بهبودیافته از اعتیاد 
می گوید. این برنامه با هدف فرهنگ ســازی 
جامعه مخصوصا زنان و دختران در مواجهه با 

این نوع مشکالت برگزار شد.
او که اکنون مددیار اعتیاد است، گفت: در 
اوج درماندگی با خودم خلوت کردم و از آنجایی 
که از قبل خانه خورشــید را می شناختم، به 
آنجا مراجعه کرده و آنها نیز مــرا با آغوش باز 
و با احترام و اعتماد پذیرفتند. آغوش بازی که 
به من نشان داد که انسانم و می توانم دوباره به 
جامعه ام اعتماد کنم.  افســانه می گوید پاکی 
تنها کافی نیســت بلکــه بهبودیافتگی اصل 
ماجراست. یعنی در درون تغییراتی رخ دهد. 
خدمت به مردم و بازیابی توانایی های از دست 
رفته و اثبات وجود، بــرای بهبودیافتگان الزم 
است.  همچنین لیلی ارشد، مددکار اجتماعی 
و مدیر عامل موسسه خانه خورشید در نشست 
نغمه ناخوانده گفت: اگر اعتیاد یا سوء مصرف 
مواد را یــک بیماری پیش رونــده ببینیم که 
مرتب در حال گسترش است و فرد کنترلی بر 
آن ندارد آن وقت باور می کنیم که این امکان 
را داریم که به آنها خدمات بدهیم. در مســیر 
بهبودی نیاز به اراده افراد است، اگر فردی اراده 
الزم برای ترک را داشته باشد، می تواند با تغییر 
باورها، اعتماد به خودش، مسیر بهبودی را طی 
نموده و با یادگیری مهارت  ها، توانمندی خود 

را ارتقاء دهد. 
او تاکید داشت:  از عوامل بسیار تاثیرگذار، 
جهت تغییــر رفتار در مددجویــان، دریافت 
احترام و عشــق از ســوی خانواده، موسسات 
مردم نهاد و نهادهای دولتی است. امید می رود 
که با همراهی مسئوالنی مانند اداره کل بانوان 
شــهرداری تهران، حمایت هایــی اجتماعی، 
قانونی و حقوقی الزم برای تمام افراد در معرض 
خطر و به خصوص جامعه زنان آسیب دیده به 

وجود بیاوریم.
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تصور کنید مادری که صاحب ســه فرزند 
است و ناگهان با فوت همسری که پشتوانه اش 
بوده مواجه می شــود، کمک کردن، برداشته 
بــاری از روی دوش ایــن فرد و کاســتن از 
مشــکالت این مادر می تواند خیــر مؤثرتری 
باشد. اگر بتوانیم نهاد این خانواده را گرم نگه 
داشته و این مادر را برای خانواده حفظ کرده 
و به او کمک کنیم تا فرزندانــش را با آرامش 
بیشــتری مراقبت کند، از حضــور یک دختر 
گل فروش جدید سر یک چهارراه جلوگیری 
کردیم. یکــی از راه های کمک بــه این زنان، 
آن اســت که از مشــاغل خانگی حتما خرید 
کنیم، اگر صاحب اشتغالی هستید و می توانید 
ظرفیت اشــتغال برای این افراد ایجاد کنید، 
اشتغالی که از لحاظ اقتصادی و اجتماعی امن 

باشد، حتماً این کار را انجام دهید. 
اداره کل امــور بانوان شــهرداری تهران با 
راه اندازی کمپین »خیر مؤثر« سعی کرده است 
تا کار خیر کج به مقصد نرسد و تاثیر اقدام خیر 
شــهروندان در گیرنده و فرستنده به اندازه ای 
باشد که یک رضایتمندی مشترک را به همراه 
داشته باشد. هر خریدی که از این زنان کنید، 
چرخ این خانــواده را می چرخاند و جنبه خیر 
دیگر آن این است که به ســالمت خانواده  ای 
کمک می کنید که اگر مبتال به کرونا شــوند، 
ممکن است پدر یا مادرشان را از دست بدهند 
و یک چالش جدید برای ما، همه خانواده ها و 
همه شهر ما ایجاد شود. ما با جامعه و مردمی 
ســرو کار داریم که در سخت ترین شرایط هم 
از خیرخواهی و کار نیک نمی توانند دور شوند. 
شیوع کرونا بار دیگر مردم ایران را به خودشان 
بازگرداند به طوری که بیش از 41 درصد مردم 
به طور مستقیم تجربه نیکوکاری داشته اند. این 
موضوع نشــان می دهد حیات در جامعه رواج 

 »خیر مؤثر« یعنی اینکه کار خیر انجام دهیم اما به مؤثرترین شکل ممکن، تصور کنید 
پشت چراغ قرمز ایستاده اید و دختر گل فروشی نزدیک اتومبیل شما می آید، پولی را 
داده و گل می خرید، بیشــتر از حس خوبی که خرید گل به شما داده، از حال خوبی که به شما 
دست داده لذت می برید. آیا این بهترین شکل خیررسانی است یا به شکل های بهتری می توان 

کار خیر انجام داد؟

گزارشی درباره اجرای پویش »خیر موثر« از سوی شهرداری تهران 

 همیاری و همدلی شهروندان
با خیر  مؤثر

۴۱درصد مردم تجربه مستقیم نیکوکاری دارند
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دارد. کار خیر ُمهر زمان هم دارد، طبیعتاً امروزه 
تغییری که جامعه ما پیدا می کند، ممکن است 
دادن یک ماسک به کسی که نیاز دارد، باشد. 
کمک کردن ممکن اســت خریــد یک تلفن 
هوشــمند برای کودک دور مانده از تحصیل 
باشد این به نسبت کارهای گذشته که ممکن 
بود نذر غذای گــرم یا افطاری دادن باشــد، 
اهمیت بیشــتری پیدا می کند. کسی که کار 
خیر می کند، عالوه بر کاهش رنج دیگری، خود 
نیز به آرامش می رسد، دنیای درون، بیرون و 

اجتماعی فرد در کار خیر کشف می شود.

استفاده از ماسک و دستکش پارچه ای 
برای کمک به محیط زیست

شــیوع کووید 19 شــرایطی را ایجاد کرد 
که همه اعضــای جامعه به کمــک یکدیگر 
بیایند. گروهی در بیمارســتان ها هســتند و 
کار درمانی انجام می دهند، گروهی دیگر هم 
تجهیزات و مــواد الزم را تولید می کنند. یکی 
از نیازهای جامعه برای پیشــگیری از ویروس 
کووید 19 اســتفاده از ماســک، دستکش و 
رعایت فاصله فیزیکی اســت. اگر فرض کنیم 
از جامعه 80 میلیونی 30 میلیون نفر به دلیل 
فعالیت هایی که دارند از ماســک و دستکش 
استفاده کنند، ۶0 میلیون ماسک و دستکش 
روزانه اســتفاده می شــود، یعنی ماهانه یک 
میلیــارد و 800 میلیون که همیــن عدد در 
ســال به 21 میلیارد و 900 میلیون می رسد. 
یکی از خیرهایی که می تواند بیشــترین اثر را 
داشته باشد، استفاده از دســتکش و ماسک 
پارچه ای است که قابل شستشو هستند و هم 
برای محیط زیست مفید است و هم عمل خیر 
ما را تکمیل می کند. واژۀ خیر در فرهنگ قران 

دارای جایگاه بســیار باالیی است به طوری 
که بیش از 195 بار تکرار شده است. توشی 
هیکو ایزوتســو، زبان شناس و اسالم شناس، 
معناهای مختلفی از خیر را مطرح می کند و 
در نهایت خیر را به معنای چیزی می داند که 
نفع زیادی داشته و دلپذیرتر باشد و نفع آن به 
جامعه در حد گسترده تری برسد. عمل صالح 
یکی از مسائل اصلی اســت که در باب خیر 
مطرح می شود و در قرآن نیز این عمل صالح 
فقط ویژۀ مســلمان نیست و هرکسی ایمان 
به خدا بیاورد و عمل صالح انجام دهد، هیچ 

ترس دیگری ندارد.

کار خیر فقط هزینه کردن پول نیست
نکته دیگــر اینکه کار خیــر فقط هزینه 
کردن پول نیست؛ بلکه هزینه کردن زمان، 
دغدغه هــای شــخصی، نیروی انســانی و 
تخصص نیز می تواند شامل آن باشد. ممکن 
اســت اینگونه تصور شــود که کارهای نوع 
دوستانه خیلی ارزشــمند نیستند و یا ثواب 
زیادی ندارند، اما این یک نگاه سنتی و اشتباه 
اســت که پایه و مبنای دینی هم ندارد. یک 
مبدا در اینکه تشــخیص دهیــم خیر مؤثر 
چیست، بازنگری در طرز تفکر خودمان است 
درباره اینکه برای خیرخواهی مرز نداشــته 
باشیم و برای همه خیرخواهی داشته باشیم. 
نه فقط برای همه انســان ها بلکه برای همه 
موجودات زنده و طبیعت. خیرخواهی برای 
آب، خاک و هوا مســتقیما به انسان ها نفع 
می رساند، بنابراین از ابتدایی ترین اقدامات 
این اســت که حجاب های مابیــن ما و خیر 
برداشته شود و معناهای گسترده تری از خیر 

را در اختیار خودمان قرار دهیم.

 اجرای طرح
»خیر مؤثر« در 

78 ایستگاه متروی 
تهران و حومه

 ایده ایــن طرح توســط اداره کل امور 
بانــوان معاونت اجتماعــی و فرهنگی 
شــهرداری تهران شــکل گرفــت و با 
همــکاری معاونــت امــور فرهنگی و 
اجتماعی شــرکت بهره 
برداری متروی تهران اجرا 
شد.با توجه به الزامی شدن  
استفاده از ماسک در مترو 
هر چقدر تعداد بیشتری 
از افراد ترغیب شــوند تا 
در ایــن طرح مشــارکت 
کنند موفق تر عمل شده 
که بررســی ها نشــان از 
افزایش 30 تا 40 درصدی 
استفاده از ماسک در موج 
دوم شیوع کرونا بین مردم 
شده اســت. این طرح با 
شــعار »دو تا بخر، یکی هدیه بده« در 
حال اجراست و  ماسک های عرضه شده 
در این غرفه ها توســط زنان سرپرست 
خانوار دوخته شــده و یکــی از اهداف 
اجرای آن نیز حمایت و ایجاد اشتغال 
برای این بانوان است و با کمترین سود 
در اختیار مردم قرار می گیــرد. با این 
طرح در این روزها کــه تعداد زیادی از 
شــهروندان با کاهش درآمد و افزایش 
مخارج روبرو شده اند شهروندانی که نیاز 
به ماسک دارند از دیوار مهربانی ماسک 

رایگان دریافت کنند.
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آمارها چه می گویند 

در ســال 9۷ ســه هزار و ۷45 موتورسوار در 
حوادث رانندگی جان خود را از دســت دادند. 
در سال 139۷ آمار تلفات موتورسواران، 21.8 

درصد از کل تلفات حوادث رانندگی را به خود 
اختصاص داده است.  براساس آمار های موجود 
بیشــترین آمار تلفات موتورسواران در همین 
سال به ترتیب مربوط به استان تهران با 38۶، 
فارس با 32۷، اصفهان بــا 289 و کمترین آن 

تهران به روی موتورسواران خوب 
آغوش گشود

مربوط به ایالم با 12، کهگیلویه و بویراحمد با 
22 و اردبیل با 23 فوتی بوده است. آمارها نشان 
می دهد بیشترین علت مرگ موتورسواران ضربه 
به سر است. این عامل به تنهایی 4۶.9 درصد از 
مرگ موتورسواران را به دنبال داشته است که 
یکهزار و 550 نفر از کل تلفات را دربر می گیرد .

آنچنان که آمارها نشان می دهد، درصد قابل 
توجهــی از کشته شــدگان بر اثــر تصادفات 
موتورسیکلت ها را نوجوانان و جوانان تشکیل 
می دهند. اگرچه بخشــی از این آمار می تواند 
ناشــی از نوع موتور، هزینه خرید آن، هیجان 
اســتفاده از موتور و... باشــد اما در عین حال 
پایبنــد نبودن بــه قوانین و مقــررات، انجام 
حرکات و یا رانندگی مخاطره آمیز، نداشــتن 
کاله ایمنــی، حمل بار و مســافر بیش از حد 
ظرفیت و مجاز و... از جمله دیگر دالیل وقوع 
این تصادفات و تلفات تأثر برانگیز ناشی از آن 

هستند. 
همچنین نظرســنجی ها میــزان نارضایتی از 
شیوه های موتورســواری را حدود ۷0 درصد، 
شکایت از میزان دزدی و سرقت را 34 درصد، 
رضایت از موتورسیکلت به عنوان وسیله کار را 
5۶ درصد و رضایت از موتورسیکلت به عنوان 

وسیله نقلیه را 84 درصد، نشان می دهد. 
از دیگر سو بیش از 21 درصد موتورسیکلت های 
کشور، در تهران تردد می کنند. بر اساس آمارها 
سال 98 شماره گذاری موتورهای نوشماره 35 
درصد و نقل و انتقال آنها نیز 38 درصد افزایش 

داشته است. 

 
»موتورسوار خوب قهرمان خانواده شه«

 برای پیشبرد پویش در بخش دریافت مشکل ها 
و معضل های موتورســواری ناایمن و طراحی 
پویــش، معاونت اجتماعی شــهرداری تهران 
در کنار انتخاب نام مناســب، پیام و شعارهای 
مناسبی برای تغییر رفتار موتورسواران طراحی 
کند. از بین شــعارهای طراحی شده  در نهایت 

عنوان »موتورسوار خوب« انتخاب شد. 
در گام دوم، تصاویرگویا در کنار محتوی مناسب 
در پویش موتورسوار خوب توسط هنرمندان و 
کارشناسان تولید شد. در گام سوم هفت تصویر 
و شعار از بین همه اثرها برای تبلیغات بصری و 

شهری انتخاب شد.
»موتورســوار خوب قهرمان خانواده شــه«، 

 ورود موتورســواران به پیاده روها تصویر آشــنایی برای همه شــهروندان است. 
موتورسوارهایی که بی توجه به حریم عابران، هرگاه چراغ راهنمایی قرمز است موتور 
را به پیاده رو هدایت می کنند. گاهی پشت فرمان ماشین هم از الیی کشیدن موتورها در بین 
خودروها درامان نیستیم. تک چرخ زدن موتورســواران جلوی خودروها هم معضل دیگری 
است.  همه گیری رفتارهای پرخطر مورتورسواران موجب شده سالمت بسیاری از آنها هم به 
مخاطره بیفتد. مدیر یک فروشــگاه موتورســیکلت این خطر را این گونه توضیح می دهد: 
»بیشتر مشتری های جوان ما هنوز اقساط شان تمام نشــده، می میرند«. غم انگیز است که 
بسیاری از موتورسواران به دلیل رعایت نکردن قوانین راهنمایی و رانندگی جان می بازند. در 
این حوادث نه فقط خانواده هایی داغدار می شــوند که در برخی مواقع سرپرست شــان را از 
دست می دهند. گاه هم خســارت زیانبار است هرچند جانی تلف نمی شود. بهتر است از زبان 

آمار هولناکی این وضعیت را دریابیم. 

گزارشی از طرح معاونت اجتماعی شهرداری برای ترویج موتورسواری قانونمند

نظرسنجی به منظور فهم 
اثرگذاری پویش

پویش موتورســوار خوب برای فهم میزان 

اثرگذاری ایــن پویش در بخش ســوم به 
پایدارسازی توجه داشت بنابراین محتوای 
کارگاه های برگزار شده، مورد ارزیابی قرار 

گرفت.
براساس نتایج به دست آمده، میانگین سن 
پاسخگویان 18 ســال بود که 55 درصد 

شــرکت کنندگان از محتوی آموزشــی 
خیلــی زیاد و زیــاد رضایت داشــته اند. 
80/9 درصد نیز میزان تجربه مدرســان 
را بسیارمناسب و مناســب ارزیابی کرده 
اند. همچنیــن یافته ها نشــان می دهد 
که  8۷/3 درصد میزان تسلط مدرسان را 
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»موتورسوار خوب به بی قانونی گوش نمی ده«، 
»موتورسوار خوب با سرعت مناسب می رونه«، 
»موتورســوار خوب از کاله ایمنی اســتفاده م  
کنه«، » موتورســوار خوب جونش رو به خطر 
نمی اندازه« ، » موتورســوار خوب تــو پیاده رو 
نمی ره«، »موتورســوار خــوب وارد خط ویژه 

نمی شه«، پیام های منتخب این پویش بودند.

 
اجرای پویش از تهیه خبر تا برگزاری 

کارگاه های آموزشی
در مرحله بعدی پویش موتورسوار خوب، شش 
گام طراحی و اجرا شــد. گام اول شامل بخش 
خبری و تشکیل ستاد خبری جهت آگاه سازی 
شهروندان و حساس سازی مدیران و مجریان 
ذی ربط بــود. برای حساس ســازی جامعه و 
موتور سواران متخلف، تولید خبر در رسانه های 
تصویری، چاپی و فضای مجازی در دســتور 
کار قرار گرفت. پویش موتور سوار خوب سهم 
مناسبی از بخش های خبری و غیرخبری رسانه 
ملی را هم به خود اختصاص داد. از اخبار20:30 
گرفته تا برنامه جوانه ها و... این پویش به مردم 

معرفی شد. 
این پویش در گام دوم بر فضای مجازی تمرکز 
کرد. شبکه های اجتماعی توییتر و اینستاگرام و 
صفحات سلبریتی ها در این فضاها برای انتشار 

شعارهای منتخب، هدف گذاری شدند. 
گام ســوم، تولید کاریکاتور، موشن گرافی، 
ویدئو رئال، انیمیشــن »دوشنبه های تند«، 
پیکســل، تیزینگ و پوســتر در دستور کار 
قــرار گرفــت و محتواهای تولید شــده در 
شبکه های اجتماعی منتشــر شدند. عالوه 
بر آن در 90 کانال تلگرامی بــا بیش از 22 
میلیــون دنبال کننــده نیز اخبــار پویش 
موتورسوار خوب انعکاس یافت. اینستاگرام 
به دلیل فیلترنبودن فضای مناســبی برای 
فرهنگســازی در خصوص موتورســواری 
قانونمند اســت که شــعارها و محتواهای 
مختلــف در ۶0 صفحه آن با بیــش از 1۷ 
میلیون دنبال کننده، منتشــر شــد. عالوه 
بر این 4 هزار و 500 پوســتر در ۶ طرح در 
مناطق 22 گانه تهران، ســازمان زیباسازی 
شــهر تهران، شــرکت واحد اتوبوســرانی، 
میادین میوه و تره بار، ســازمان تاکسیرانی، 
شــرکت بهره برداری مترو تهران و حومه و 

فروشــگاه های شــهروند توزیع و نصب شد 
تا فضــای واقعی در کنار فضــای مجازی به 

استقبال پویش موتورسوار خوب برود.
در گام چهارم خیابان به عنوان مکانی که تعامل 
شهروندان و موتورسواران در آن رخ می دهد،  
قرار بود عرصه جوالن پویش باشد که به دلیل 

شــیوع کرونا این بخش حذف 
شد. در این بخش مقررشده بود 
موتورسواران خوب در حدفاصل 
چهارراه تــا میــدان ولیعصر با 
هماهنگی پلیس راهــور مانور 

دهند.
پویــش  پنجــم  گام 
موتورسوارخوب انجام تبلیغات 
به اشــکال مختلــف محیطی، 
محلی و اســتفاده از پتانسیل 
متــرو و اتوبوس هــای درون 
شــهری بود و در گام ششم این 
پویش آموزش شهروندان مورد 
توجه قرار گرفت. در فاز میدانی 
جلسات مختلفی با راهنمایی و 
رانندگی، اســتارتاپ های فعال 
در حوزه موتورســواران و خود 
موتورسواران برگزار شد. از آنجا 
که برخوردهای ســلبی هرگز 
به جایی نرســیده است در این 
پویش طراحان درصدد برآمدند 
رویکرد ایجابی را امتحان کنند. 
از این رو مجموعه آموزش هایی 
برای انتقال قوانین موتورسواری 
و ایمنــی موتورســواران و 
شــهروندان به خانواده ها ارائه 
شــد. آموزش هــا بــا تاکید بر 
نقش دانش آمــوزان در تغییر 

رفتار بزرگســاالن بود. کارگاه های آموزشــی 
موتورسوار خوب برای زنان خانه دار، کودکان 
و مربیان مهدکودک ها برپاشــد. 114 کارگاه  
آموزشي در 4منطقه 10،  14،  15و 18 بیش 
از 5 هزار نفر مخاطب مســتقیم داشــتند. در 
این کارگاه ها مدرســان نــکات ایمني الزم را 
براي راندن موتور به مخاطبــان خود با توجه 
به ویژگي هــاي مخاطبان )ســن، جنس...(  
آمــوزش دادند. همچنین تورهاي آموزشــي 
در پارک ترافیک و پلیــس راهوار براي دانش 

آموزان اجرا شد.

بسیار مناسب و مناسب بوده است. 89/3 
درصد، این آموزش ها را اثربخش ارزیابی 
کرده اند. ۶0/9 درصد ازشرکت کنندگان 
در کارگاه اعالم کرده اند که حداقل یکی 
از اعضای خانواده آنها موتورســوار است. 
این آمارها نشــان می دهد تــا چه اندازه 

ضرورت دارد اعضای خانواده موتورسواران 
آموزش های الزم را درباره موتورسواری 
قانونمند ببینند. وقتی خانواده آگاه باشد، 
می تواند از بی قانونــی و مهم تر از آن از 
مرگ و میر حاصل از موتورسواری پرخطر 

جلوگیری کند.  

پویش موتورسوار 
خوب 

افزونــی تقاضــا بــرای خریــد 
موتوســیکلت، آمار زیاد مرگ و میر 
موتورسواران در تهران و مشکالتی که 
موتورسواری غیرقانونمند برای سایر 
شــهروندان ایجاد می کند، معاونت 
اجتماعی شــهرداری تهران  را بر آن 
داشــت تا از طریق اجرای طرح های 
اجتماعی در روند پرمخاطره کنونی 

مداخله کند. 
 در سال 98 پویش موتورسوار خوب 
با تمســک به تجربه های جهانی به 
ویژه در بارسلونا، لندن و هند آغاز  به 
کار کرد. »پویش موتورسوار خوب« 
بــه همــت اداره کل آموزش هــای 
شــهروندی معاونت امور اجتماعی 
و فرهنگی شــهر تهران بــا همکاری 
معاونت حمل ونقــل ترافیک و راهور 
تهران بزرگ، به منظــور پیدا کردن 
راه حلی برای مسائلی چون ایجاد حس 
ناامنی برای شهروندان به دلیل تردد 
موتورسواران در پیاده روها، آمار باالی 
مرگ و میر و جراحت موتوســواران 
در تصادفــات شــهری، نارضایتــی 
عمومــی شــهروندان از رفتارهای 
پرخطر موتورســواران، سهم باالی 
خودمراقبتی مانند اســتفاده از کاله 
ایمنی در کاهش دادن سوانح مربوط 
به موتورسواران و کمبود آموزش های 

الزم به موتورسواران، طراحی شد.
اهــداف این پویش تشــخص دادن و 
هویت بخشی به موتورسواران از طریق 
تعریف موتورسوار خوب، اطالع رسانی 
و آگاهی بخشــی دربارۀ بی نظمی ها 
و قانون شــکنی های موتورسواران با 
رویکــرد ایجابی و تاکید بــر خانوادۀ 
موتورسواران و افراد پیرامون آنها بود. 
آشناسازی دانش آموزان با هنجارهای 
زندگی در کالن شهر و همسو کردن 
آموزش های شــهروندی با نیازهای 
مدیریت شــهری و خانــواده از دیگر 

اهداف پویش موتورسوار خوب بود.
پویــش موتورســوار خوب در ســه 
بخش شــامل، دریافت مشکل ها و 
معضل هــای موتورســواری ناایمن 
و طراحی پویــش، اجــرا و تعریف 
اقدام های مناســب برای رســیدن 
بــه هــدف پویــش و در نهایــت 
پایدارسازی پویش و تغییر رفتارهای 

موتورسواران بود.



دي ۹۹ چشم انداز فرهنگی اجتماعی شهر تهران100

 از بچه های آسمان 
تا بچه های کار 

فیلم خورشید با حمایت شهرداری تهران ساخته شد و 
بخشی از مسایل اجتماعی را برجسته کرد 

از آنجایی که فیلمسازی صنعت و هنری بسیار 
گران و پرخرج است ســینماگران ایرانی هم 
بیشــتر آثاری را می ســازند که به بودجه ای 
کم احتیاج داشته باشــد، مثل معروفی بین 
اهالی سینمای ایران رواج دارد آنها معتقدند 
محدودیت انسان را خالق می کند. برای همین 
فیلمسازان ایرانی در ساخت فیلم های واقع گرا 
با داســتان های که قصه های انسان ها و روابط 
بین آنها و محیط زندگی پیرامونشان را نشان 
دهد تبحر خاصی یافته اند و حتی توانسته اند 
مهم ترین جوایز سینمایی مانند جایزه اسکار و 
جشنواره های بین المللی معتبری مانند ونیز و 

کن و برلین را برنده شوند. 
در ســینمای ایران در مقایســه با سینمای 
هالیــوود خبــری از صحنه پردازی هــای 
گران قیمــت و جلوه های ویژه پــر از جزئیات 
نیست هرچه هست توســط بازیگرانی  اجرا 
می شود که جلوی دوربین هنرنمایی می کنند . 
در این بین برخی از کارگردانان نامی سینمای 
کشورمان آنقدر برای ساخت و بازنمایی واقعیت 
وسواس و دقت بخرج می دهند که حتی بجای 
بازیگر حرفه ای از افراد عادی که بعد از گذران 
تســت های زیاد انتخاب شده اند برای ساخت 
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اثــر خــود بهره 
می گیرنــد . به این گونه 

بازیگرها در ســینمای ایــران نابازیگر گفته 
می شــود، مجید مجیدی کارگردان باسابقه 
سینمای کشورمان که با  اثرش به نام بچه های 
آسمان نامزد جایزه اسکار شده است از جمله 
کارگردانان صاحب ســبک ســینمای ایران 
است که در اســتفاده از نابازیگران در آثارش 
ید طوالیی دارد. در میــان آثار مجیدی تنها 
در فیلم بید مجنون و محمد)ص( اســت که 
در آن بازیگران حرفــه ای در نقش های اصلی 
بازی کرده اند وگرنه در بیشــتر آثارش مثل 
بدوک، پدر، بچه های آسمان، رنگ خدا، آواز 
گنجشک ها،  باران، آن سوی ابرها و تازه ترین 
اثرش خورشید که در سی و هشتمین جشنواره 
فیلم فجر جایزه بهترین فیلم را کســب کرد 
نقش های اصلی بر عهده نابازیگران اســت و 
بازیگران حرفه ای نقش هــای فرعی را بازی 

می کنند. 
البته مجیدی برای انتخاب نابازیگر نیز دلیلی 
مهم دارد چرا که او در مورد دوران کودکی و 
نوجوانی انسان حساســیت های ویژه ای دارد 
و مجیدی در بیشــتر قصه هایی کــه در آثار 

سینمایی اش تعریف می کند به سراغ کودکان 
و نوجوانان می رود و داستان آنها و این برهه از 
زندگی افراد را می سازد ، او حتی وقتی به سراغ 
ساخت اثری پیرامون شخصیت پیامبر اسالم 
حضرت محمد)ص( می رود داستان کودکی و 
نوجوانی ایشان را دســت مایه اصلی فیلم قرار 

می دهد. 
اما این تمام خصیصه آثار سینمایی مجیدی 
نیســت همانگونه که در باال بدان اشــاره شد 
مجیدی مانند اغلب همــکاران و هم نامانش 
در سینمای ایران به سراغ سوژه هایی می رود 
که در اجتماع می بیند. حتی خودم به عنوان 
نگارنده این مطلب این موضــوع را از نزدیک 
دیده ام، من دانش آموزی دبیرســتانی بودم و 
یک روز پاییزی از دبیرستان به همراه برادرم 
بر می گشتم، در راه مراجعت به منزل و هنگام 
پیاده شــدن از تاکســی  در میدان جمهوری 
تهران مجیدی را دیدم که چند قدم جلوتر از 
من و برادرم از یک تاکسی پیاده شد . به دلیل 
هم مســیری با هم چند متری با مجیدی هم 
قدم شدیم. در جلوی ما در دایره میدان چند 
مســافرکش به یک باره  با هم گالویز شــدند 
و من در یــک غافلگیری دیــدم که مجیدی 
برای دقایقی طوالنی در کنار خیابان ایســتاد 
و نظاره گر صحنه درگیری مسافرکش ها شد. 
در حالی که بقیه عابــران بی توجه به درگیری 
راه خود را می رفتند ، تامل و نظاره مجیدی در 
این صحنه به گونه ای بود که برادرم به من گفت 
شک نکن این دعوا سوژه جدیدی برای فیلم 

بعدی مجیدی به او داد.
مجیدی در تازه ترین کار خود با عنوان خورشید 
که هنوز اکران عمومی نشده است به سراغ یک 
گروه تبهکار نوجوان در حاشیه شهر رفته است 
و به این بهانه به  موضوعاتی مانند کودکان کار 
و مهاجران و اعتیاد پرداخته است. فیلم یک اثر 

خوش ساخت و پر کشش است که دو ساعت 
ببینده اش را رها نمی کنــد. فیلمبرداری این 
پروژه سینمایی هشــت ماه به طول انجامیده 
است و مجیدی اصرار داشــته است که فیلم 
پیش از  شرکت در جشنواره ونیز در جشنواره 
فجر رونمایی شود، به همین دلیل تیم فنی کار 
برای رساندن آن به جشنواره فجر فشار زیادی 
را تحمل کردند، البته فیلم باالخره در دقیقه 
نود با وجود اینکه اکران مردمی را از دســت 
داده بود در سالن اصلی جشنواره در پردیس 
ملت برای نمایندگان رســانه های جمعی به 
نمایش در آمد. مجیدی در فیلم خورشید،  نیما 
جاویدی را به عنــوان فیلمنامه نویس در کنار 
خود داشت، جاویدی تاکنون دو فیلم ملبورن 
و سرخپوست در کارنامه خود داشته است که 
از سرخپوست هم تماشاگران و هم منتقدان 

استقبال خوبی کردند.
نکته دیگر درباره فیلم خورشــید مشــارکت 
شهرداری تهران در ســاخت این فیلم است. 
موضوعی کــه تهیه کننده خورشــید هنگام 
دریافت جایزه جشــنواره فجر از آن یاد کرد و 
از حمایت های شهرداری تهران از فیلمی که 
موضوع محوری اش مســائل حاشیه نشینان 
شــهری اســت،  تقدیر کرد. همچنین پس از 
آن طی مراســمی با حضور رئیس شــورای 
شــهر تهران و ری و تجریش محسن هاشمی 
و شهردار تهران پیروز حناچی از بازیگران فیلم 
بویژه بازیگر نوجوان نقــش اول فیلم روح اهلل 
زمانی در برج میالد تهران تقدیر شــد. فیلم 
خورشید توانست در سی و هشتمین جشنواره 
فیلم فجر سه ســیمرغ بلورین بهترین فیلم و 
بهترین فیلم نامــه و بهترین طراحی صحنه را 
از هیأت داوران کســب کند و در ده رشته در 
میان نامزدهای بخش های اصلی جوایز حضور 
داشت، همچنین هیأت داوران به بازیگر نقش 
اول فیلم جایزه ویژه اهدا کرد. اخیرا نیز روح اله 
زمانی بازیگر نقش اول این فیلم توانست جایزه 
بهترین بازیگر نوظهور جشنواره فیلم ونیز را از 

ان خود کند.



دي ۹۹ چشم انداز فرهنگی اجتماعی شهر تهران102

در روزهای ســخت فرهنگ و هنر و تنگناهای 
مالی برای برگزاری رویدادهای بزرگ، جشنواره 
سی و هشــتم فجر با حمایت شهرداری تهران 
برگزار شــد. بودجه هشــت میلیاردی در نظر 
گرفته شده برای حمایت از جشنواره فجر باعث 
شد در زمستان سرد 98، جشــنواره به عنوان 
یکی از ارکان برند فرهنگی تهران، رونق و حال و 

هوای همیشگی خود را حفظ کند. 
البته این اقدام شــهرداری به مذاق کســانی 
هم خوش نیامد. تا جایی که در حاشــیه صد 
و نود و دومین جلســه شــورای شــهر تهران 
خبرنگاران موضوع حمایت مالی شــهرداری 
تهران از جشــنواره فیلم فجر را پیش کشیدند 
و محسن هاشــمی، رییس شورای شهر تهران 
ضمن حمایت از این کار اقداماتی از این دست را 
امری رایج و طبیعی در شهرداری تهران عنوان 
کرد و گفت به دلیل ماهیت کشوری و انقالبِی 
رویداد جشــنواره فیلم فجر، شهرداری تهران 
نســبت به چنین رویداِد فرهنگــی  با اهمیتی 
مسؤولیت دارد. پیروز حناچی شهردار تهران 
نیز در نشســت دیگری تأکید کرد که موضوع 
کمک به جشنواره محدود به این روزهای اخیر 
نیست و امری سابقه دار است . حناچی همچنین 
گفت تمام کمک های در نظر گرفته شده برای 
جشــنواره فیلم فجر از طرف شهرداری تهران 
بصورت مالی نیست و فعالیت های تبلیغاتی یا 

اجاره سالن های سینما را نیز شامل می شود . 

با نزدیکتر شدن به زمان شروع جشنواره فیلم 
فجر ابراهیم داروغه زاده دبیر جشــنواره نیز در 
نشستی مطبوعاتی شرکت کرد و در این نشست 
به موضوع کمک مالی شــهرداری به جشنواره 
پرداخــت. داروغه زاده در این نشســت ضمن 
حمایت از کمک مالی شهرداری شخص شهردار 
تهران را فردی فرهنگی وکمک شــهرداری به 
جشــنواره را طبیعی دانست چرا که شهرداری 
در سی و هشتمین دوره از جشــنواره دو فیلم 
به دبیرخانــه ارائه کرد بود که یکــی از آنها نام 
پیروز حناچی شهردار تهران را به عنوان تهیه 
کننده در فهرست عواملش داشت.  فیلم مستند 
زمستان اســت به کارگردانی مهرداد زاهدیان 
اثری اســت در مورد خیابان الله زار تهران که 

 شهرداری پشتوانه ای
برای جشنواره سی و هشتم 

ضمن بررســی و دوره کردن تاریخ این خیابان 
مهم مرکزی شــهر تهران به موضوع تجدد در 
جامعه معاصر ایران نیز می پردازد . شــایان ذکر 
است که این مســتند در جشــنواره سیزدهم 
سینما حقیقت که جشــنواره ای تخصصی در 
زمینه  سینمای مســتند است نیز به نمایش در 
آمده اســت ، همچنین اثر تازه فیملســاز نامی 
کشورمان و نامزد جایزه اسکار مجید مجیدی با 
عنوان خورشید نیز در سی و هشتمین جشنواره 
فیلم فجر به بخش سودای سیمرغ بخش اصلی 
جشــنواره راه یافت. این فیلم کــه به موضوع 
کودکان کار و کودک مهاجر افغانی می پردازد 
با حمایت مالی شــهرداری تهران ساخته شده 

است .
موضوع دیگــر اینکه در حاشــیه حمایت مالی 
شهرداری از جشنواره فجر، محتواهای آموزشی 
و ترویجی شــهرداری برای مخاطبان جشنواره 
عرضه شــد.  محمدرضا جــوادی یگانه معاون 
شهردار در امور اجتماعی و فرهنگی در حساب 
کاربری خود در شبکه اجتماعی توییتر مطلبی 
به اشتراک گذاشــت که در آن عنوان شده بود 
پیش از شــروع پخش همه فیلم های شــرکت 
کننده در جشنواره تیزرهای آموزشی شهرداری 
با موضوع کاهش حجم پســماند پخش خواهد 
شد . در نهایت پیروز حناچی در مراسم اختتامیه 
جشــنواره فیلم فجر حاضر شــد و در سخنانی 
اشاره کرد که برای همبستگی در عین تفاوت ها 
و بهره مندی از عدالت مــا نیازمند گفت وگوی 
مداوم هستیم و شهرداری تهران هم جشنواره 
فجر را بخشــی از این گفت وگــوی مداوم می 
بیند و وظیفــه دارد تا فضایی بــرای این اتفاق 

فراهم آورد.
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گزارشی از افتتاح کتابخانه تخصصی گردشگری

یک موضــوع داغ در ســال های اخیر این 
مسئله بوده اســت که چگونه کتابخانه ها 
می تواننــد در محیــط اجتماعــی جدید 
خدمات بهتری را بــرای عموم ارائه دهند. 
با ظهور عصر اطالعــات، کتابخانه ها نقش 
مهمــی در خدمات گردشــگری فرهنگی 
ایفا می کننــد. کتابخانه ها می توانند از این 
مزیت ها برای جمع آوری منابع، گسترش 
کارکردهای خدماتی، دســتیابی به موقع 
از روندهای توســعه گردشگری فرهنگی و 
تقویت خدمات فرهنگ گردشگری استفاده 
کنند. در همین حال، روند به سمت ادغام، 
همچنین کتابخانه ها را قادر می ســازد تا 
ســرمایه گذاری های دولتــی و اجتماعی 
بیشتری را بدست آورند، که این مورد یک 

تضمین مهم برای توسعه پایدار آنها است.
 ادغــام کتابخانه های عمومــی با صنعت 
گردشگری نیازهای توســعه هر دو بخش 
را برآورده می کند. کتابخانه گردشــگری 
به عنوان یک مؤسســه اطالعات فرهنگی 
از مناظــر فرهنگــی ضــروری در شــهر 
هســتند. کتابخانه هــا نقــش فزاینده اي 
در خدمات گردشــگري دارنــد و عملکرد 
خدمات کتابخانه را گســترش مي دهند. 
این کتابخانه هــا در مواجهه بــا تقاضای 
شدید گردشگری از مردم، نه تنها خدمات 
فرهنگی عمومی خــود را ترویج می کنند 
بلکه با توصیه منابع جمع آوری گردشگری 
و ارائه انواع اطالعات گردشگری، به تحقق 
هدف ترویج خواندن و هدایت بیشتر مردم 
به مطالعه کمــک می کننــد. از همین رو 
ستاد گردشــگری معاونت امور اجتماعی 
و فرهنگی شــهرداری تهــران، کتابخانه 

تخصصی گردشگری را افتتاح کرده اند. 

گردشی با کتاب
کتابخانه ها نه تنها منابع مختلف اطالعات 
گردشــگري را ارائه مي دهنــد بلکه خود 
بخشــي از منابع گردشــگري نیز هستند. 
به عنوان نماد فرهنــگ و تاریخ ، معماری 
کتابخانه با سنت ملی و فرهنگ منطقه ای 
ارتباط نزدیکی دارد. از ایــن رو کتابخانه 
تخصصی گردشگری با هدف آشنایی نسل 
جدید با فرهنگ و تمدن غنی شهر تهران 
و همچنین در راســتای توســعه صنعت 
گردشگری راه اندازی شــد. این کتابخانه 
تخصصی ویژه گردشــگران، دانشجویان و 

توسعه گردشگری با کتاب خوانی

عالقه مندان حوزه گردشگری است.
می تــوان گفــت کتابخانــه تخصصــی 
گردشگری اقدامی نوآورانه از سوی معاونت 
فرهنگی شــهرداری بوده اســت و ممکن 
است برای برخی از مردم ماهیت آن شفاف 
نباشــد. چرا که برای اولین بار اســت که 
کتابخانه ای مجزا به صــورت تخصصی به 
موضوع گردشگری پرداخته است. در واقع 
کتابخانــه گردشــگری کتابخانه ای مجزا 
به صورت تخصصی اســت که به موضوع 

گردشگری می پردازد. 
به گفته مهرشــاد کاظمی، رییس ســتاد 
گردشــگری شــهرداری تهران کتابخانه 
تخصصی گردشــگری مورد حمایت و در 
فهرست کتابخانه های سازمان فرهنگی و 
هنری شــهرداری تهران است که در ادامه 
راه کتاب شناسی گردشــگری نیز تا پایان 
سال جاری راه اندازی خواهد شد. همچنین 
این کتابخانه شامل کتاب هایی با عناوین و 
موضوعات گردشگری و اماکن دیدنی تهران 
است و به موضوعات مختلف گردشگری در 

زمینه های مذهبی، شــهری، اکوتوریسم 
نیز توجــه ویــژه دارد. کتابخانه تخصصی 
گردشگری دارای ۷50 عنوان کتاب است 
که بیش از 90 درصــد کتاب ها با موضوع 
گردشگری است. همچنین حدود 40 عنوان 
کتاب التین در کتابخانه موجود و در حال 
افزایش است . عالقه مندان حوزه گردشگری 
می توانند، چکیده 250 پایان نامه در مقطع 
دکترا و کارشناســی ارشــد گردشگری را 
در این کتابخانه جســتجو و مطالعه کنند. 
رییس ستاد گردشگری شهرداری تهران با 
اشاره به اینکه در این کتابخانه مجموعه ای 
از نشریات گردشــگری هم موجود است، 
گفت: نشریات گردشــگری و حکایت های 
تهران نیز در حال تکمیل است و  به زودی 
در دسترس عالقه مندان قرار خواهدگرفت. 
از طرفی دیگر در راستای ارتقای کتابخانه 
تخصصی گردشــگری، کل کتاب های این 
حوزه اعــم از کتاب هــای تهران پژوهی و 
کتاب های التین درحال خریداری و تکمیل 

شدن، هستند.

کتابخانه تخصصی 
گردشگری 
دارای ۷50 

عنوان کتاب است 
که بیش از 90 
درصد کتاب ها 

با موضوع 
گردشگری است.
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 مروری بر نتایج موج هفتم نظرسنجی کرونا در تهران
)نیمه مرداد ۱۳۹۹(

نگرانی از ابتال به کرونا

51 درصد از پاسخگویان میزان نگرانی خود با خانواده شان از ابتال به 
کرونا را »زیاد« و 29 درصد »کم« اعالم کرده اند. همان طور که در 
نمودار دیده می شود میزان نگرانی از ابتال که در نیمه خرداد به کمترین میزان 

رسیده بود مجددا افزایش یافته است.

از مردم سؤال شده که بیشتر نگران پیامدهای مربوط به سالمت کرونا 
هستند یا اثرات اقتصادی آن بر کشور. مطابق نمودار 58 درصد نگران 
مرگ و میر مردم هســتند و 35 درصد نگران اثرات منفی اقتصادی. جنسیت، 

تحصیالت و وضع فعالیت تفاوتی در این قضاوت ایجاد نمی کند.

۶5درصد پاسخگویان گفته اند کرونا باعث کاهش در آمد خانوار آنها 
شده است. در اسفندماه همین سؤال پرســیده شده بود که در آن 
زمان ۷0 درصد از کاهش در آمد خود گفته بودند. بیشترین میزان اثر کرونا بر 

کاهش در آمد در کارکنان مستقل بوده است )۷۶ درصد(.

حدود یک چهارم تهرانی در مــورد زمان مهار کرونــا دچار ابهام 
کامل اند و ۶0 درصد نیز امیدی به مهار کرونا در سال جاری ندارند. 
در میانه فرودین همین سؤال از پاسخگویان پرســیده شده بود و در آن زمان 

نیمی از تهرانی ها معتقد بودند تا پایان تیرماه کرونا مهار می شود.

 51 درصد از تهرانی اعتمادشــان به آمار رسمی فوت و ابتال به کرونا را 
»کم« اعالم کرده اند. 25 درصد تا حدی اعتماد دارند و 24 درصد نیز 

میزان اعتمادشان زیاد اســت. میزان بی اعتمادی به آمار رسمی نسبت به نیمه 
خرداد افزایش یافته است. افراد با تحصیالت عالی اعتماد کمتری نسبت به دیگران 

به آمار رسمی دارند.






