
چالش قانونى جايگاه و انتخابات شورايارى در گفت وگو با  نمايندگان 
مجلس، اعضاى شوراى شهر و قضات دادگسترى

اين گـره به دست 
قانونگذار باز مى شود

بيست سال از فعاليت شوراياری ها در محله های شهر تهران می گذرد و حاال 
بعد از اين همه سال...
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بهســازی و بازپيرايی خيابان 
مجاهدين اســالم برای بهبود 
ســيمای شــهری و افزايش سرانه 
فضای سبز در اين خيابان آغاز شد. 
شــهردار منطقه ۱۲ بــا تأکيد 
جنبه  مشــخص ترين  اينکــه  بــر 
زيبايی شناسی شهر، منظر و سيمای 
بصری آن است، گفت: «از مهم ترين 
عوامــل بهبود ســيمای شــهری، 
افزايش فضای سبز متناسب با اقليم 
منطقه ای است که هم سبب افزايش 
زيبايــی و هم بهبــود کيفيت هوا 

می شود و به همين منظور بهسازی و بازپيرايی خيابان مجاهدين اسالم 
در دستور کار قرار گرفت.»

«علی محمد ســعادتی» گفت: «طول فضای ســبز ايجادشده، ۷۸۰ 

متر، مســاحت فضای ايجادشــده، 
لوله گذاری  مقــدار  و  ۶۶۵ مترمربع 
بــرای آبيــاری مکانيــزه، ۸۵۶ متر 
طول بــوده. همچنين قــرار دادن 
۴۲۹۰ گلــدان درختچــه تزيينی، 
نصب ۷۰ پايه چراغ تزيينی و کاشت 
۶۰ اصلــه درخت يــاس هلندی به 
همراه رنگ آميــزی ۱۸۰۰ مترمربع 
اســتوپر، کافوی بــرق و مخابرات و 
عالئم راهنمايی و رانندگی از جمله 
اقدامات انجام شده در اين پروژه بوده 

است.»
بــه گفته او، پروژه بهســازی و بازپيرايی خيابان مجاهدين اســالم
 از ۱۵ خرداد شــروع شــده و ابتدای مردادماه بــه بهره برداری کامل 

خواهد رسيد. 

تيتر يك

آغاز بهسازى و بازپيرايى خيابان مجاهدين اسالم

توزيع سبد كاالى حمايتى ميان كودكان كار 
برنامه بازديد از منازل کودکان کار و توزيع سبد کاالی حمايتی از سوی معاونت اجتماعی و 
فرهنگی منطقه ۱۰ با هدف کاهش آسيب های اجتماعی و همچنين حمايت از اقشار آسيب پذير 
انجام شد. معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه با اعالم اين خبر افزود: «کارشناسان مرکز 
پرتو نور ســپيد هدايت معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۱۰ برای حمايت از 
خانواده های آسيب پذير، به ويژه کودکان کار، بازديدهای مستمر از منازل و وضعيت خانواده های 
آنها را، به ويژه در اين روزهای کرونايی که بيش از هميشه نياز به آموزش و حمايت دارند، انجام 
می دهند. آموزش هــای الزم برای مبارزه با بيماری «کوويد ـ ۱۹» و پايش آنها يکی از اقدامات 
دائمی اين کارشناسان برای کودکان کار و خانواده های آنهاست.» «حميدرضا الهياری» در ادامه 
درباره ديگر اقدامات اين مرکز برای تســهيل در نيازهای کودکان کار توضيح داد: «کارشناسان 
مرکز پرتو با اجرای برنامه های آموزشی و تربيتی در زمينه حقوق کودک، به آنها کمک می کنند 

تا بتوانند با جريان سازی فکری اين کودکان را از آسيب های اجتماعی حفظ کنند.»

نخستين زمين چمن مصنوعى ويژه بانوان در منطقه 7
نخســتين زمين چمن مصنوعی ويژه بانوان با حضور 
معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران، شهردار 
منطقــه ۷، مديرکل هماهنگی و امور مناطق، معاونان و 
جمعــی از مديران منطقه ۷، توســط کاپيتان تيم  ملی 
فوتســال بانوان افتتاح شد. شهردار منطقه ۷ در اين باره 
گفت: «زمين چمن مصنوعی منطقه ۷ با هدف توســعه 
ورزش بانوان و در راستای ارج نهادن به تالش های بانوان 
و کســب افتخار در ميدان های بين المللی به نام "نسيمه 
غالمی »، کاپيتان تيم  ملی فوتســال بانوان، افتتاح شد و 

نخستين زمين چمن مصنوعی است که به مينی فوتبال بانوان اختصاص می يابد.»

نخستين زمين چمن مصنوعى ويژه بانوان در منطقه 
چهره

حجت االسالم «سجاد صفرى»:
تعامل با نسل جوان را 

تقويت كنيم

يادداشتيادداشت

منطقه11، جايى براى 
كتابفروشان  و كتابخوان ها

شوراياران؛ بازوى 
مديريت كالنشهر تهران

افتتاح ليگ حافظه سالمندى
معــاون اجتماعی و فرهنگی منطقــه ۷ از افتتاحيه 
ويژه برنامه ليگ حافظه ســالمندی بــا حضور مديرکل 
سالمت شهرداری تهران به صورت مجازی در اين منطقه 
خبر داد.  «فائزه دولتی» با بيان اينکه منطقه ۷ ميزبان 
افتتاحيه ليگ بازی های شــناختی ديجيتال ويژه افراد 
باالی ۶۰ سال بود، اظهار کرد: «ليگ حافظه و اپليکيشن 
چلچلــی از جمله اســتارت آپ هايی هســتند که برای 
گروه های سنی مختلف کاربرد دارد تا وقتی شهروندان 
به سن سالمندی رســيدند کمتر به بيماری های حوزه 
شناختی و حافظه دچار شوند.»در اين برنامه، «   نصيری»، مديرکل سالمت شهرداری تهران، 
با بيان اين مطلب که گروه سالمندان از مهم ترين حوزه های هدف اداره کل سالمت شهرداری 
تهران است، گفت: «مديريت شهری در راستای تحقق شعار "تهران؛ شهر دوستدار سالمندان" 

تالش کرده برنامه و زيرساخت های مناسبی در حوزه سالمندان اجرا کند.»

افتتاح

ورزش رمز سالمتى افراد جامعه است 
و وظيفــه همه فعــاالن اجتماعى و 
فرهنگى اســت كه با   ترويــج ورزش افراد 
جامعه به خصوص نسل جوان را به سمت و 
سوى ســالمتى، تحرك و پويايى هدايت 

كنيم. 
البتــه روحانيت نيز در ايــن ميان نقش 
مهمى دارد. اين قشر با توجه به مسئوليت 
فرهنگــى، اجتماعــى و مذهبــى اى كه 
عهده دار اســت بايد در تعاملى ســازنده و 
كارآمد با نســل جــوان، الگويى براى آنها 
باشد. اين الگوسازى مى تواند با فعاليت در 
رشته هاى ورزشى، هنرى و حتى اجتماعى 

و عام المنفعه هم انجام شود. 
ايام پيش رو و مــاه محرم و صفر فرصت 
خوبى اســت تا از منبرهاى مســاجد اين 
ارتباط و تعامل با نســل جــوان را تقويت 

كنيم. 
امــروز  نســل جــوان 
و  هوشــيار  نســلى  ما 

باهوش اســت كه به 
واســطه فعاليت در 
مجازى  شبكه هاى 
نگاهشــان  نــوع 
بــه مســائل روز 
كرده.  تغيير  دنيا 

بنابراين، براى بودن 
كنار اين نسل بايد از 
علم كافــى برخوردار 
بــود و متناســب با 
نيازهاى آنها در جامعه 

قدم برداشت. 

تقدير شهردارى از همسايگان باغ حكيم
يکی از پروژه مهم خرد مقياس محلی در منطقه ۱۰ ساخت بوستانی 
با معماری ايرانی در زمين باغ حکيم در محله بريانک بود. اين زمين که 
مدتی طوالنی بالتکليف بود، از ســوی شهرداری تملک شد و در طول 
عمليات ساخت بوســتان باغ حکيم برای اهالی دردسرهايی به همراه 
داشــت.  بعد از پايان اين پروژه البته باغ حکيم به يکی از بوستان های 

خوب محلی در ناحيه يک مبدل شد و اهالی کوچه «شهيد محمدی» 
که در همسايگی اين بوســتان قرار دارند، برای صبور و شکيبايی شان 
در مدت عمليات عمرانی، از ســوی شهرداری ناحيه تقدير شدند.  در 
اين مراسم شهردار ناحيه يک و دبير شوراياری محله بريانک با حضور 
در منازل اهالی با اهدای گلدان و کارت پستال از آنها قدردانی کردند. 

محله تختى صاحب «خانه شهر» شد
خانه شــهر محله تختی با حضور عضو تشــخيص 
مصلحت نظام و رئيس ســتاد توانمندســازی محله ها 
کم برخوردار کشور و اهالی محل در سرای محله تختی 
برای احصای مطالبات مردم از مسئوالن گشايش يافت.  
«علی آقامحمدی» در اين مراســم با ابراز خرســندی 
از افتتــاح اين خانه در منطقــه ۱۲ که منطقه پايلوت 
در طرح توانمندســازی محله هــا کم برخوردار در نظر 
گرفته شــده، گفت: «خوشــبختانه اقداماتی که ذيل 
ستاد توانمندسازی محله ها کم برخوردار با همت همه 
دســتگاه های نظارتی، خيريه ها و ان جی اوها و مشارکت مردم با انتخاب شهرداران کوچه در 
حال اجراست، سبب شده مطالبات مردم از ناحيه خود آنها به مسئوالن انتقال يابد و با اين 
تشــريک مساعی، بهبود کيفيت زندگی در اين محله ها رخ دهد.» او فرق بنيادی اين طرح 
را با طرح های مشــابه، قابليت اداره محله به دست مردم معرفی کرد و با اشاره به شناسايی 
۱۰۱۰ محله کم برخوردار در کشــور افزود: «به زودی از افتتاح موردی اين خانه های شهر به 

افتتاح دسته جمعی آنها خواهيم رسيد.» 
آقامحمدی ســرمايه گذاری اصلی در اين طرح را سرمايه گذاری برای وقت و زمان مردم 
دانســت و بيان کرد: «مهم ترين برنامه ريزی ما متمرکز بر فرصت های گذران اوقات فراغت 
است و اينکه مردم وقت خود را چگونه صرف می کنند و چه به دست می آورند. در واقع، افراد 
هرچه مهارت گذران وقت خود را باالتر ببرند، يعنی ثروتمندند و برنامه ريزی برای بررســی 
شــيوه های گذران وقت، جزو يافته های جديد ما در ۶۶ جلسه ای است که تاکنون در ستاد 
توانمندســازی محله ها کم برخوردار داشته ايم.» اين عضو تشخيص مصلحت نظام سپس به 
تختی به عنوان کسی که با تشخيص زمان و نحوه استفاده از آن توانست از قهرمان مقطعی 
به قهرمانی که تا ابد زنده است، تبديل شود، اشاره کرد و گفت: «اميدواريم اين طرح در اين 
محله به موفقيت برسد و همه افراد محل، کسبه، جوانان، دانش آموزان، دانشجويان، کارگران 

و...، از طريق اجرای آن با کار جهادی در   آبادانی محل خود بکوشند.»
شهردار منطقه ۱۲ در حاشيه اين مراسم، ضمن توضيح اين مطلب که از ۹ خانه  شهری 
که بناست در منطقه ۱۲ افتتاح شود، راه اندازی دو خانه، يعنی خانه شهر محله تختی و خانه 
شهر محله کوثر، را شهرداری منطقه برعهده گرفته، بيان کرد: «در واقع، راه اندازی هرکدام 
از اين خانه ها را با رويکرد هماهنگی همه نهادهای حمايتی و خدماتی، يکی از دستگاه های 
متولی با کمک ساير اعضای ستاد به عهده می گيرد و اين دستگاه ها اعم از کميته امداد امام 

خمينی(ره)، هالل احمر، بنياد احسان و شهرداری منطقه هستند.»

منطقه 6 نيازمند نوسازى ناوگان حمل و نقل
شهردار منطقه ۶ در نشست هم انديشی و تبادل نظر 
با محور بررسی و حل مشکالت مربوط به حمل و نقل و 
ترافيک منطقه که با حضور «مهدی گلشنی»، مديرکل 
حمل و نقل عمومی و امور مناطق و جمعی از معاونان و 
مديران هر دو مجموعه در منطقه ۶ برگزار شــد، گفت: 
«منطقه ۶ به عنوان قلب پايتخت و ويترين شهر تهران 
شــناخته می شــود و در حوزه ترافيک و نگهداری آن 
جايگاه ويژه ای دارد.» مديرکل حمل و نقل عمومی و امور 
مناطق معاونت حمل و نقل و ترافيک شهرداری تهران هم 
در اين نشســت گفت: «ما نيازمند ارتباطی منظم و مؤثر با همکارانمان در مناطق هســتيم. 
بنابراين، سعی کرديم به صورت کارگروه هايی که فعاليت مستمر دارند اين مهم را ايجاد کنيم 
و در منطقه ۶ به لطف خدا همکاری تنگاتنگی با معاونت ترافيک اين منطقه داريم.» گلشنی با 
توجه به اينکه يکی از زيرساخت های توسعه در هر منطقه ای توسعه حمل ونقل عمومی است 
بر لزوم توسعه حمل و نقل عمومی در منطقه ۶ تأکيد کرد. او بيان کرد: «يکی از شاخصه های 
توسعه يافتگی شهرها پيشــرفت در بخش حمل و نقل است؛ حمل و نقل پايدار شهری در واقع 
حرکت روان وسائط نقليه، تجهيزات هشداردهنده و ترافيکی هوشمند و دستيابی به خيابان 
کامل اســت تا مردم با آرامش و امنيت در آن   تردد داشــته باشــند و اين اداره کل به کمک 
مناطق و شرکت های مرتبط گام های خوبی در اين خصوص برداشته است.» «تورج فرهادی» 
در اين نشست، بيان کرد: «در منطقه ۶ بيشترين مراکز اداری، درمانی و آموزشی، فرهنگی و 
هنری مســتقر است، لذا توجه به حوزه حمل و نقل و ترافيک و آرام سازی و زيباسازی معابر و 
ايجاد مبلمان شهری در اين منطقه امری ضروری و اجتناب ناپذير است.» شهردار منطقه ۶ با 
اشــاره به حجم باالی جمعيت سيار در اين منطقه به واسطه وجود ادارات دولتی، خصوصی، 
مکان های آموزشــی، تفريحی، نظامی، فرهنگی و... اظهار کرد: «با توجه به اينکه اين منطقه 
ويترين شــهر تهران است، الزم است برای نيازهای شهری، زيرساخت هايی از جمله نوسازی 
ناوگان حمل و نقل عمومی را پيش بينی کنيم و با سياستگذاری معاونت حمل و نقل و ترافيک، 
برنامه های راهبردی را در اين خصوص پيش ببريم.» او در ادامه به وضعيت نگهداشت پل های 
مکانيزه در بزرگراه شهيد گمنام و پل مکانيزه ميدان شهدای هفت تير، ديوار صوتی در بزرگراه ها 
و شــبکه معابر اشاره کرد و گفت: «با توجه به وجود بيمارســتان هايی از جمله ۵۰۱ ارتش، 
شــريعتی، مرکز قلب، داروخانه های مهم، پادگان ارتش، خطــوط مترو و... نگهداری پل های 
مکانيزه و عادی، معابر و شريان های اصلی و فرعی، تجهيزات و عالئم ترافيکی، خط کشی معابر 
بسيار اهميت دارد و همکاران در معاونت ترافيک منطقه به طور مستمر با نظارت های ميدانی 
و دوره ای تمــام تالش خود را در اين خصــوص انجام می دهند تا نقصی در حوزه حمل و نقل 

عمومی وجود نداشته باشد.»

گزارش خبرى

خبر ويژه

  5
هزار موزاييك خشتى در منطقه 7 

براى القاى حس خوب زندگى با طرح 
گليم نقاشى شدند. 

 10
كارآفرين در كارگاه هاى اشتغالزايى 

مركز رويش منطقه 12 در 
زمينه هاى خياطى، چرم دوزى، تهيه 
و فروش نوشت افزار، كترينگ و 

آشپزخانه دارى فعالند. 

11
مورد خط كشى گذرگاه عابرپياده 
و خط كشى محل پاركينگ ويژه 

توان يابان و نيز خط كشى محورى در 
مسير شمال به جنوب و بالعكس 
بزرگراه شهيد نواب صفوى، حد 

فاصل خيابان آزادى تا خيابان قزوين 
در منطقه 10، از سوى معاونت 
حمل و نقل ترافيك انجام شد. 

 12
پالك قديمى در خيابان وليعصر مرمت 

و بهسازى شد.

 60
درصد ادارات دولتى و خصوصى 
منطقه 11 مجرى تفكيك از مبدا 

زباله ها

هفته بدون كيسه هاى پالستيكى 
برنامه های هفته بدون پالستيک در ميدان های 
ميوه و تره با هدف آگاه سازی شهروندان از مخاطرات 
استفاده از کيسه های پالستيکی و مصارف جايگزين 

آنها برگزار شد. 
شــهردار منطقه ۱۱ با اشــاره به نهادينه سازی 
الگوهــای فرهنگــی در زمينه کاهش اســتفاده از 
کيســه های پالستيکی در بين شــهروندان گفت: 
«برنامه هــای هفته بدون پالســتيک با همکاری و 
مشارکت معاونت امور اجتماعی و فرهنگی و معاونت 
خدمات شــهری و محيط زيســت با هدف تقويت 
احســاس مســئوليت پذيری اجتماعی شهروندان 
نسبت به محيط زيست محل زندگی خود، آموزش 
و آگاهی بخشــی به شــهروندان و همچنين تغيير 
رفتار شهروندی در مصرف و جايگزينی کيسه های 
پارچه ای به جای کيسه های پالستيکی در محله ها 

اجرا شد.» 
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مجله خبرى مجله خبرى

ايام پيش رو و مــاه محرم و صفر فرصت 
خوبى اســت تا از منبرهاى مســاجد اين 
ارتباط و تعامل با نســل جــوان را تقويت 

كنيم. 
امــروز  نســل جــوان 
و  هوشــيار  نســلى  ما 

باهوش اســت كه به 
واســطه فعاليت در 
مجازى  شبكه هاى 
نگاهشــان  نــوع 
بــه مســائل روز 
كرده.  تغيير  دنيا 

بنابراين، براى بودن 
كنار اين نسل بايد از 
علم كافــى برخوردار 
بــود و متناســب با 
نيازهاى آنها در جامعه 

قدم برداشت. 

مجموعه ای  داريــد  رو  پيــش  آنچه 
از يادداشــت های احمد مســجدجامعی 
عضو شورای شــهر تهران است و حاصل 
همراهان  از  گروهی  و  او  تهران گردی های 
او. قصد او در تهران گردی ها و در نوشتن 
اين مجموعــه نگاه از نزديــک به نحوه 
و  زيست تهرانی ها و مســائل شهری ريز 
درشتی اســت که مردم هر منطقه با آن 

درگير هستند. 
به منطقه  از يک منطقه  مســائلی که 
ديگر تفاوت دارد و احتماًال کلی و عمومی 
تمام  مورد  در  که  مجموعه  اين  نيســت. 
مناطق تهران نگاشــته شــده، هم برای 
خواننــدگان که مشــکالت و ارزش ها و 
ظرفيت های منطقه خود را در آن می بينند 
و هم برای مديران شهری که مسئول حل 
و فصل مشکالت مردم و برنامه ريزی برای 

توسعه شهر هستند خواندنی است. 

با گســترش شــهر تهران در سلطنت 
ناصرالدين شــاه و ســاخت حصار ناصری 
و دروازه هــای آن به جــای حصار قديمی 
شهر، اراضی منطقه يازده امروزی در درون 
پايتخت قرار گرفتند. باغ های پرتعداد اين 
منطقه در قســمت غربی شهر و چسبيده 
بــه محله معروف و بزرگ ســنگلج بودند. 
بعد از پيوستن اين زمين ها به شهر تهران، 
بالفاصله عــده ای از اهالی تهران از مناطق 
متراکم و مرکزی شهر به آن روی آوردند و 

در آنجا ساکن شدند.
 اين محدوده در آن زمان اسم مشخصی 
نداشــت و در نقشــه تهران که در ۱۳۰۹ 
هجری به دست عبدالغفار و شاگردانش در 
دارالفنون کشيده شده است، نام آن محله 

«تابع سنگلج» ذکر شده است.
  آبادانی اين منطقــه به حضور کامران 
شاه  ناصرالدين  فرزند  نايب السلطنه،  ميرزا 
بازمی گردد. کامران ميرزا بر خالف بيشتر 
رجال ايران، به جای آنکه در شمال تهران 
سکونت کند، به غرب شهر رفت و عمارت 

بسيار زيبايش را در باغ بزرگی بنا کرد.
 اين باغ و عمارت به اميريه معروف شد. 
بعد از آن نيز مادرش، منيرالسلطنه، که از 
بانوان ناصرالدين شــاه بود، در همانجا باغ 
و عمارت ديگری بنا نهــاد که منيريه نام 

گرفت. 
در پی حضور پســر و همســر پادشاه، 
تهرانی های زيادی به آنجا نقل مکان کردند 
و بــه اين ترتيــب، يکی از مناطق نســبتًا 
برآورد. شکل گيری  تهران سر  اعيان نشين 
محله شــيخ هــادی نيز به هميــن دوره 
می رسد و با سکونت شيخ هادی نجم آبادی 

در آنجا، اين محله رونق گرفت.
 نخســتين بيمارستان خصوصی تهران 
در همين دوره و به دســت شــيخ هادی، 
از ثلــث مال ميرزاعيســی وزير، ســاخته 
شــد. بعدهــا در دوره پهلــوی اول بنای 
بيمارســتان های فارابی و روزبه که در اين 

منطقه واقع اند، گذاشته شد.
ادامه را در صفحه ۱۵ بخوانيد

شوراياری ها حلقه ارتباط مردم و مسئوالن 
هستند. اين نهاد با اعتماد سازی هايش در محله 
و ميان مردم باعث شد تا محل رجوع بسياری از 
اهالی باشد؛ اتفاق مثبتی که در مسير استفاده 
از نظر مردم و شناسايی نيازهايشان در اجرای 
پروژه ها و طرح های شــهری و ارتقای کيفيت 
زندگی شهروندان و تصميم گيری ها روی داد. 

شــوراياری يک نهــاد مردمــی و محلی 
اســت و هدف از تشــکيل آن برقراری ارتباط 
ســازمان يافته مردم از طريق نمايندگانشان و 
استفاده از قدرت و توان آنها در بهبود کيفيت 
زندگی شهری است. نقش شوراياران به عنوان 
ذينفعان برای اداره کالنشــهر تهران بر کسی 
پوشيده نيست، چراکه بســياری از پروژه ها و 
طرح هايی که در سال ۱۳۹۹ و از ابتدای سال 
جاری تاکنون در شهر تهران اجرا شد با کمک 
به اين ترتيب، می توان گفت تشــويق مردم به 
اداره امور شهر و ايجاد حس مسئوليت پذيری 
نقشی اثرگذار در کيفيت زندگی شهروندی و 

مديريت شهری نوين دارد. 
به عبــارت بهتــر، رويارويی با مســائل و 
مشــکالتی که شــهرهای امروز جهان با آن 
درگيرند، تنها با بهره گيری درســت و بهينه 
از توان و اســتعدادهای شــهروندان در قالب 
برنامه های مشــارکتی قابل دســتيابی است. 
شوراياران در محله با فراهم کردن زمينه های 
اعتمــاد اهالی و دعوت آنها به مشــارکت در 
فعاليت های اجتماعی به آنها فرصت ســهيم 
شدن در اداره امور شهری را که در آن زندگی 
می کنند می دهند و همين موضوع زمينه های 
تبديل تهران به شــهری زيست پذير را فراهم 
می کند. اميد است که مجلس شورای اسالمی 
با اجرای طرح دوفوريتــی، راهکاری حقوقی 
بــرای حــل اختالف نظرها در مــورد فعاليت 
شوراياران بيابد و باعث رفع مشکالت موجود در 
مسير ادامه فعاليت شوراياری ها شود و دغدغه 

تعطيلی و عدم فعاليت آنها را کنار بزند. 

احمد مسجدجامعى
عضو شوراى اسالمى شهر

زهرا نژادبهرام
عضو شوراى اسالمى شهر

محله تختى صاحب «خانه شهر» شد

 نيازمند نوسازى ناوگان حمل و نقل
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  دی ماه ســال گذشــته بود که شــهرداری تهران پويش ارتقای فرهنگ 
آپارتمان نشــينی را در همه محله های مناطق ۲۲گانه با مشارکت و همکاری 
شــهروندان آغاز کرد. اين پويش که در سه حوزه قوانين و حريم خصوصی، 
همسايگی و مشــارکت و محيط زيست با تأکيد بر مديريت و کاهش پسماند 
در حال اجراست، قصد دارد در رفتارهای شهروندان تغيير ايجاد کند. پويش 
در منطقه ۷ هم در قالب های مختلف همچون اجرای ديوار سبز و برنامه های 
مختلــف فرهنگی و هنری و راه اندازی کارناوال عروســکی برای حفاظت از 
محيط زيست و معرفی شــهروندان نمونه در اين زمينه در حال اجراست. به 
همين بهانه، سراغ ســه هم محله ای دوستدار محيط زيست که در اين پويش 

مشارکت دارند، رفتيم تا از نحوه فعاليت و اقداماتشان در محله بگويند. 

معصومه حق جو

 اسماعيل اسماعيلى 
تشويق همسايه ها 

به تفكيك زباله از مبدأ
يکــی از هم محله ای هايــی که حضــور پررنگی در مديريت و کاهش پســماند 
دارد «اســماعيل اســماعيلی» کارشناس ارشــد محيط زيست اســت. چنان که 
خودش می گويد، با توجه به ارتباط رشــته اش با محيط زيست، تا جايی که وظيفه 
شهروندی اش اجازه می دهد، ســعی می کند با تذکر به همسايه ها آنها را از وظايف 
محيط زيستی شان آگاه کند: «يکی از کارهايی که انجام می دهم مربوط به تفکيک 

زباله از مبدأ و گذاشتن زباله ها در ساعت مقرر در مخازن زباله است. 
عالوه بر اينکه خودم به اين دو مورد عمل می کنم، همسايه ها را هم 
به اين کار تشويق کرده ام. متأسفانه برخی شهروندان به گونه ای رفتار 
می کنند که به نظر می رسد محيط زيست از محلی که در آنجا زندگی 
می کنند جداســت. نمونه اش گذاشتن زباله پای درختان يا زير تير 
چراغ برق است. بارها ديده ام که کيسه های زباله پای چنارهای مقابل 
ساختمانمان رها شده است. تذکر می دهم و گاهی هم پيش آمده که 
کيسه زباله را مقابل منزل کسی که اين کار را انجام داده گذاشته ام 

که خوشبختانه اين کار حالت بازدارنده داشته.»
اسماعيلی معتقد است اگر همه در زمينه تفکيک پسماند همکاری کنند می توان 
برای کشــور ارزآوری کرد: «بنا به شغلم، شرکت های مختلفی را در خارج از کشور 
ديده ام که زباله ها را آسياب می کنند و شست وشو می دهند و بعد از قرار دادن داخل 
کيسه های بزرگ يک تنی و بسته بندی به عنوان مواد اوليه، برای ساخت کيسه زباله 
و مانند آن مورد اســتفاده قرار می دهند. در کشــور خودمان هم می توان به عنوان 
کاالی صادراتی از پســماندها اســتفاده کرد. اين کار با ارزآوری  همراه اســت و اگر 
به صورت صحيح سازماندهی شود، مسلمًا سود زيادی دارد. اگر شهروندان آگاه شوند 
که پســماند نوعی سرمايه اســت و بايد به چرخه توليد بازگردد، مسلمًا در تفکيک 

پسماند بيشتر مشارکت می کنند.»
اين هم محله ای در بام ســاختمانی که در آن ســکونت دارد اقدام جالبی انجام 
داده است: «در کنار فعاليت های محيط زيستی ام، باغچه ای در بام ساختمان درست 
کردم تا پسماندهايی مانند پوست ميوه را بعد از خشک کردن در فضای باز به عنوان 
کمپوست برای باغچه استفاده  کنم. فرزندانم را هم در همين سنين کودکی به اين 
کار تشويق کرده ام و آنها هم در اين راه در کنارم هستند. به فرزندانم آموزش داده ام 
که پالستيک و شيشه و کاغذ نوعی ثروت است و بايد به چرخه بازيافت برگردد. هيچ 
يک از اعضای خانواده ام پوست ميوه ها را دور نمی ريزند. پالستيک و شيشه را هم در 

پالستيک جداگانه کنار مخزن زباله قرار می دهيم.»
او درباره مشارکت همسايه ها در اين پويش و به خصوص در حوزه مديريت پسماند 
می گويد: «همسايه ها آن طور که انتظار می رود مشارکت ندارند. مدتی قبل از سرای 
محله عباس آباد برای جلب مشارکت شــهروندان در تفکيک پسماند به ساختمان 
ما مراجعه و درخواســت کردند پسماندهای قابل بازيافت مانند پالستيک و شيشه 
و کاغذ را در ســطلی که در اختيار ما قرار می  دهند، بريزيم تا يک روز مشــخص در 
هفته جمع آوری شــود. حتی اعالم شد که همسايه ها می توانند پسماندهای خشک 
را به بوســتان انديشه ببرند و به جای آن گل و گياه رايگان دريافت کنند. اما ميزان 

استقبال بسيار ضعيف بود.»

زباله از مبدأ و گذاشتن زباله ها در ساعت مقرر در مخازن زباله است. 
عالوه بر اينکه خودم به اين دو مورد عمل می کنم، همسايه ها را هم 
به اين کار تشويق کرده ام. متأسفانه برخی شهروندان به گونه ای رفتار 
می کنند که به نظر می رسد محيط زيست از محلی که در آنجا زندگی 
می کنند جداســت. نمونه اش گذاشتن زباله پای درختان يا زير تير 
چراغ برق است. بارها ديده ام که کيسه های زباله پای چنارهای مقابل 
ساختمانمان رها شده است. تذکر می دهم و گاهی هم پيش آمده که 
کيسه زباله را مقابل منزل کسی که اين کار را انجام داده گذاشته ام 

زباله از مبدأ و گذاشتن زباله ها در ساعت مقرر در مخازن زباله است. 
عالوه بر اينکه خودم به اين دو مورد عمل می کنم، همسايه ها را هم 
به اين کار تشويق کرده ام. متأسفانه برخی شهروندان به گونه ای رفتار 
می کنند که به نظر می رسد محيط زيست از محلی که در آنجا زندگی 
می کنند جداســت. نمونه اش گذاشتن زباله پای درختان يا زير تير 
چراغ برق است. بارها ديده ام که کيسه های زباله پای چنارهای مقابل 
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 منوچهر عابدزادگان
زيباسازى محل كسب با كاشت گل و گياه

«منوچهــر عابــدزادگان» يکی ديگر از دوســتداران 
طبيعت اســت که قبًال در حوزه فضای ســبز شهرداری 
منطقه ۷ فعاليت داشته است. عالقه زيادی به گل و گياه 
دارد و جلو محل کســب خود را با کاشــت گياهان زيبا 
کرده است. او می گويد: «اينکه ديگران از مشاهده فضای 
ســبز جلو مغازه لذت می برند، بيشتر به اين کار تشويقم 
می کند. در حياط منزلم هم درخت مو، گل های نسترن، 
هفت رنگ و... کاشته ام. با اينکه مستأجرم، گل ها و گياهان 
را با عشــق می کارم تا خاطره خوبی برای کسی که بعداً 
در اينجا ساکن می شــود، باقی بگذارم. من باور دارم که 
ابتدا بايد از خودمان شروع کنيم. اگر هر شهروند مسئولی 

مقابل محل کسب خود گلدان بگذارد يا 
گياه بکارد، می تواند عالوه بر ايجاد نشاط 
و شــادابی در شــهروندان، به زيباسازی 
شــهر هم کمک کند. کم کــم حمايت 
شــهرداری هم پررنگ تر می شود.» اين 
«شهرداری  می گويد:  باذوق  هم محله ای 
در آخرين روزهای سال نهال رايگان در 
اختيار شهروندان قرار می دهد. کاش در 

ســاير ايام ســال هم گل و گياه رايگان توزيع می کرد تا 
بتوانيم جلو منازل و مغازه ها گياهان بيشتری بکاريم. در 

آن صورت همه جا مثل بهشت می شد.»

 محمدرضا فروهش طهرانى
عضو پويش رفتگران طبيعت
«محمدرضا فروهش طهرانــی»، يکی از قديمی های 
محله، مدت هاســت در پويش رفتگران طبيعت فعاليت 
دارد. او می گويــد: «فعاليــت من و دوســتانم در گروه 
رفتگران طبيعت جنبه آموزشــی دارد. به صورت گروهی 
به پارک ها و بوســتان ها و مکان های عمومی و تفريحی 
می رويــم و بــدون اينکه به شــهروندان تذکــر بدهيم 
زباله هايی را که در اطراف ريخته اند، جمع آوری می کنيم. 
چنيــن پويش هايی می تواند آغازی برای فرهنگســازی 

منسجم و اصولی باشد.»
ايــن هم محله ای ادامــه می دهد:  «از چندين ســال 
قبل آموزش تفکيک پســماند تر و خشــک را به صورت 
خودجوش از همســايه ها شــروع کرده بــودم. روزهای 
سه شــنبه که خودرو جمع آوری مواد بازيافتی با پخش 
ملودی مراجعه می کرد، شــهروندان به اين روال عادت 
کرده بودند و پســماندهايی را که طی هفته جمع آوری 

شده بود به آنها تحويل می دادند.»
به گفته او، متأســفانه ايــن روال بعد از مدتی متوقف 
شد: «اغلب کارهايی که با شور و شوق آغاز می شود، مانند 
همين پويش همســايه هم و مديريت و کاهش پسماند، 
کم کــم جا می افتد و رواج پيدا می کند، اما بعد از مدتی با 
تغيير مسئول در سازمان های مربوطه به فراموشی سپرده 

می شــود. اقدامی که امثــال من و ديگر 
دوستداران محيط زيست می توانيم انجام 
بدهيم فعاليت در بخش فرهنگی است. 
يعنی به افراد تفکيک صحيح پســماند و 
ساخت وسايل از دورريختنی ها را آموزش 
بدهيم و به عنوان مثال، با توجه به مضرات 
کيسه های پالستيکی، آنها را به استفاده از 

کيسه های پارچه ای تشويق کنيم.» 
طهرانی معتقد اســت اين آموزش ها نياز به حمايت 
شــهرداری دارد: «بايد از طرف چنيــن نهادهايی مورد 
حمايت قرار بگيريم و تجهيزات و سازوکار الزم پيش بينی 
شــود. اگر شــهروندان ببينند که از طرف شــهرداری 
به صورت منظم برای جمع آوری بازيافت مراجعه می شود، 
کم کم عادت می کنند و فرهنگســازی می شود. بنابراين، 
بايــد هماهنگی بين بخش اجرايــی و بخش فرهنگی از 
طريق رســانه ها و شهرداری وجود داشــته باشد. نمونه 
اين هماهنگی، تبليغــات تلويزيون برای صرفه جويی در 
مصــرف برق بود که همزمان با ثبت هشــدار و آموزش 
روی قبض ها انجام می شــد و بسيار مؤثر بود. اگر چنين 
فعاليت هايی سيســتماتيک و از طريق کانال منسجمی 

دنبال شود، قطعًا می تواند مؤثر باشد.»
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مـحله سـبزم 
آرزوست

 آزاده حقايقــی دانش آموختــه معمــاری 
داخلی با گرايش مجسمه ســازی است. در اين 
زمينــه صاحــب تجربه اســت و از آنجا که به 
نقش برجســته هم عالقه داشته، آن را هم پی 
گرفته و پيش اســتادان مختلــف دوره ديده و 
حاال حدود ۲۵ ســال اســت تجربه سفالگری 
دارد. اکنون تخصص او ساخت تابلوهای بزرگ 
نقش برجســته در ابعاد ۱۰ يا ۱۵ متر است که 
در ديوارهــای مترو نظيرش را ديده ايد و به آن 
«فرســک» گفته می شــود. حقايقی می گويد: 
«ايــن کار در رديف کارهای صنعتی اســت و 
تخصصی محسوب می شود که بايد دوره کامل 

آن را طی کنيد تا بتوانيد انجامش دهيد.»

 آثار فرسك 
 بر ديوار مجتمع هاى مسكونى

آثار فرســک او که به همراه گروهش آن را 
توليد می کند، در البی مجتمع های مسکونی يا 
در پاگــرد پله ها و يا ســردر و نمای آنها نصب 

می شــود. تا االن هم آن طور کــه می گويد، در 
ساختمان هايی در غرب و شرق و شمال تهران 
اين کارها نصب شده اند، اما بيشتر در برج های 
مسکونی اطراف نياوران و فرمانيه می توان نمونه 

کارهای آنها را ديد. 

 شهردارى كمك حال بوده است
کارآفرينی برای او از زمانی شــروع شده که 
در مراکز مختلف شهرداری منطقه ۷ کار کرده 
و االن هم يک سال است در مرکز کوثر منطقه 
۷ کارگاهی در اختيار او گذاشــته شده است. 
حقايقی می گويد به خاطر نوع کار که نمی تواند 
به تنهايی آن را انجام دهد، هميشــه يکی  ـ دو 
نفر در کنارش بوده اند. ضمن اينکه در اين مدت 
سعی کرده کارش را گســترش دهد. در اين 

راه شــهرداری هم کمک زيادی به او کرده 
اســت: «وقتی رزومه و آلبوم کارهايم را به 
شهرداری منطقه ارائه دادم، عالقه مند شدند 

که با من همکاری کنند. خيلی هم زود اين 
اتفاق افتاد و با من قرارداد بســتند و کارگاه را 

در اختيارم گذاشتند.» 
او توضيــح می دهد در ايــن کارگاه ظروف 
ســفالی، نقش برجسته و نقاشــی به خانم های 
سرپرست خانوار آموزش داده می شود. حقايقی 

ايــن کارگاه را هم باعــث مهارت آموزی و 
سرگرمی  اين زنان می داند و هم وسيله ای 

برای کســب درآمد و می گويد 
قصد گسترش آن را هم دارند. 
کارگاه او در مرکــز کوثر 

و  کارگاه  يــک  شــامل 
اســت  فروشــگاه  يک 
دست ســاخته های  که 
کارآمــوزان در آن بــه 

او درباره  فروش می رسد. 
نحوه کار می گويد: «کار ما 

در نقش برجســته و فرسک 
دارد.  مرحله  چهارده 
خشــت  از  کار  اين 
زدن و پهــن کردن 

سفال شروع می شــود و بعد روی سفال طرح 
می اندازيم و فرمش می دهيم. در مرحله بعد کار 
خشک می شود و پشتش را خالی می کنيم و به 
کوره می رود. بعد از کوره هم سنباده می خورد 

و نصب می شود.»

 كرونا ريشه كن شود
 كارمان گسترده تر مى شود

در کارگاه او پنج نفر مشــغول آموزشــند و 
هشــت نفر هم به طور ثابت با او کار می کنند. 
هرچنــد کرونا توليد را محــدود کرده و تعداد 
نفرات را پايين آورده اســت: «تا پيش از کرونا 
بيســت نفر در کارگاه با مــن بودند و آموزش 
می ديدند. اما حاال کار به صورت شــيفتی پيش 
مــی رود. يعنی قرار می گذاريــم که هر روز دو 
يا ســه نفر به کارگاه بيايند و روز ديگر هم دو 
يا ســه نفر ديگر حضور داشته باشند. اين طور 
ســعی می کنيم خطر کرونا را کمتر کنيم. اما 
مطمئنم زمانی که کرونا ريشه کن شود، کارمان 
بسيار گسترده تر می شود و هنرجويان بيشتری 
خواهــم گرفت و کارها را صــادر هم می کنيم. 
مطمئنم مثل قبل از کرونا تعدادمان آنقدر زياد 
می شــود که بايد ۱۰ نفر صبح کار کنند و ۱۰ 

نفر بعدازظهر.»

 كارى كه آرامش بخش است
حقايقی از اشــتياق اين افــراد به کاری که 
ياد گرفته اند و شــغلی که برايشان ايجاد شده، 
هم می گويد: «کاری که من آموزش می دهم و 
خانم ها ياد می گيرند، کار هنری است. بنابراين 
به آن عالقه پيدا کرده اند. کار با گل آرامش بخش 
اســت و از نظر روحی بــه افراد کمک می کند. 
اساســًا فرايندی به اسم گل درمانی وجود دارد 
کــه افراد با کار روی گل و دســت زدن به آن 
آرامش پيدا می کنند. کســانی هم که در اينجا 
با من کار می کنند، حس خوبی از کار با گل و 
چرخ سفالگری دارند. حتی زمانی که کار نيست 
و سفارش نداريم، باز برای دل خودشان و حال 
روحی بهتر به کارگاه می آيند 

و کار می کنند.» 

بعضی از هنرجويان فقــط اين حرفه را ياد 
می گيرند و بعضی هم بعد از فراگرفتن با خود او 
همکاری می کنند: «بعضی مواقع سفارش هايی 
در ابعــاد بزرگ ۵۰ يا ۶۰ متر دريافت می کنيم 
و تعداد بيشــتری در زمان بيشــتر مشغول به 
کار می شــوند و درآمد خوبی هم دارند. ساعت 
کار هم دست خودشــان است و بنا به ساعتی 
کــه روی پــروژه کار می کنند، درآمد کســب 
می کنند. بعضی نمی توانند بيشــتر از ۲ ساعت 
وقت بگذارند و عده ای هم بيشــتر و از صبح تا 

بعدازظهر فعاليت می کنند.»
حقايقی از محيط دوســتانه در کارگاه 
می گويد: «پيــش از کرونا دور هم جمع 
می شــديم، چــای می خورديم، حرف 
می زديــم و کار می کرديم. به همين 
دليل، فشــار کاری روی کسی نيست. 
االن هــم اميدواريم خيلــی زود به 
دورانــی برگرديم که می توانســتيم 

بدون نگرانی کنار هم کار کنيم.»

 كار با بچه ها
عالوه بر زنان، کــودکان هم در 
می بينند.  آمــوزش  کارگاه ها  اين 
حقايقــی از اشــتياق آنها برای 
کار بــا گل می گويد: «بچه ها 
کار با چــرخ و گل را خيلی 
دوســت دارند. بــه آنها ياد 
می دهم جاشمعی يا کاسه 
تعدادی  کنند.  درســت 
از آنهــا بچه ها يا نوه های 
خانم هايی هســتند که با 
هم کار می کنيم. گاه آنها را 
با خودشــان می آورند و آنها 
هم سفالگری را ياد می گيرند.»

  مراکز کوثر در هر منطقه از تهران راه اندازی شده اند تا 
محلی برای مهارت آموزی زنان سرپرست خانوار باشند و 
امکان اشتغال را برای آنها ايجاد کنند. در منطقه ۷ هم دو 
مرکز کوثر، يکی در ابتدای خيابان خواجه نصير و ديگری 
هم در نزديکی باغ موزه قصر، فعالند. در اين مراکز افرادی 
مشــغول فعاليتند که هم کار خود را پيش می برند و هم 
برای ديگران و از جمله زنان سرپرست خانوار شغل ايجاد 
می کنند. «آزاده حقايقی» يکی از آنهاســت که در مرکز 
کوثر خيابان خواجه نصير سفالسازی می کند و اين هنر را 

به ديگران هم آموزش می دهد. 

شقايق عرفى نژاد

حقايقی می گويد به خاطر نوع کار که نمی تواند 
به تنهايی آن را انجام دهد، هميشــه يکی  ـ دو 
نفر در کنارش بوده اند. ضمن اينکه در اين مدت 
سعی کرده کارش را گســترش دهد. در اين 

راه شــهرداری هم کمک زيادی به او کرده 
اســت: «وقتی رزومه و آلبوم کارهايم را به 
شهرداری منطقه ارائه دادم، عالقه مند شدند 

که با من همکاری کنند. خيلی هم زود اين 
اتفاق افتاد و با من قرارداد بســتند و کارگاه را 

در اختيارم گذاشتند.» 
او توضيــح می دهد در ايــن کارگاه ظروف 
ســفالی، نقش برجسته و نقاشــی به خانم های 
سرپرست خانوار آموزش داده می شود. حقايقی 

ايــن کارگاه را هم باعــث مهارت آموزی و 
سرگرمی  اين زنان می داند و هم وسيله ای 

برای کســب درآمد و می گويد 
قصد گسترش آن را هم دارند. 
کارگاه او در مرکــز کوثر 

و  کارگاه  يــک  شــامل 
اســت  فروشــگاه  يک 
دست ســاخته های  که 
کارآمــوزان در آن بــه 

او درباره  فروش می رسد. 
نحوه کار می گويد: «کار ما 

در نقش برجســته و فرسک 
دارد.  مرحله  چهارده 
خشــت  از  کار  اين 
زدن و پهــن کردن 

و سفارش نداريم، باز برای دل خودشان و حال 
روحی بهتر به کارگاه می آيند 

و کار می کنند.» 

همکاری می کنند: «بعضی مواقع سفارش هايی 
در ابعــاد بزرگ ۵۰ يا ۶۰ متر دريافت می کنيم 
و تعداد بيشــتری در زمان بيشــتر مشغول به 
کار می شــوند و درآمد خوبی هم دارند. ساعت 
کار هم دست خودشــان است و بنا به ساعتی 
کــه روی پــروژه کار می کنند، درآمد کســب 

می کنند. بعضی نمی توانند بيشــتر از 
وقت بگذارند و عده ای هم بيشــتر و از صبح تا 

بعدازظهر فعاليت می کنند.»
حقايقی از محيط دوســتانه در کارگاه 
می گويد: «پيــش از کرونا دور هم جمع 
می شــديم، چــای می خورديم، حرف 
می زديــم و کار می کرديم. به همين 
دليل، فشــار کاری روی کسی نيست. 
االن هــم اميدواريم خيلــی زود به 
دورانــی برگرديم که می توانســتيم 

بدون نگرانی کنار هم کار کنيم.»

 كار با بچه ها
عالوه بر زنان، کــودکان هم در 
می بينند.  آمــوزش  کارگاه ها  اين 
حقايقــی از اشــتياق آنها برای 
کار بــا گل می گويد: «بچه ها 
کار با چــرخ و گل را خيلی 
دوســت دارند. بــه آنها ياد 
می دهم جاشمعی يا کاسه 
تعدادی  کنند.  درســت 
از آنهــا بچه ها يا نوه های 
خانم هايی هســتند که با 
هم کار می کنيم. گاه آنها را 
با خودشــان می آورند و آنها 
هم سفالگری را ياد می گيرند.»

مشــغول فعاليتند که هم کار خود را پيش می برند و هم 
برای ديگران و از جمله زنان سرپرست خانوار شغل ايجاد 
می کنند. «آزاده حقايقی» يکی از آنهاســت که در مرکز 
کوثر خيابان خواجه نصير سفالسازی می کند و اين هنر را 

گفت و گو با كارآفرين مركز 
كوثر منطقه 7 كه براى زنان زيادى 

شغل ايجاد كرده است

 سفالگرى به انسان آرامش 
و روحيه مى دهد

شهردارى و ايجاد 
مراكز كارآفرينى

حقايقی می گويد کمک شــهرداری 
و ايجــاد چنين کارگاه هايی حتمًا در به 
وجود آمــدن کار و بهتر شــدن اوضاع 
اقتصادی افراد کمک کننده اســت: «در 
شــرايطی که کالس ها گران اســت و 
يادگيری يک مهــارت می تواند هزينه 
زيادی داشــته باشــد، ايــن کارگاه ها 
می تواند بســيار مؤثر باشد. در مورد کار 
ما، عالوه بر درآمدزايی، اســترس افراد 
هم با کار با گل کمتر می شــود. کسانی 
هم که در ايــن کارگاه کار می کنند به 
من گفته انــد که حس خوبی از اين کار 
دارند و از نظر روحــی وضعيت بهتری 

پيدا کرده اند.» 
کارآمــوزان او محــدود به منطقه ۷ 
نيســتند و از مناطــق مختلــف تهران 
در کارگاه بــا او همــکاری می کننــد: 
«سفالگری هنری است که عده زيادی را 
جذب می کند. فقير و پولدار هم ندارد. ما 
از خاک هستيم و فکر می کنم به همين 
دليل هم هســت که برای همه ما کار با 

خاک و گل لذت بخش است.» 
او برای گسترش اين حرفه و آموزش 
زنان سرپرســت خانــوار و خالقيت در 
کار چهار سال پيش از طرف شهرداری 
منطقه عنــوان زن برتر را دريافت کرده 
اســت. در اين مدت کارهايی هم برای 
شــهرداری انجام داده است. از جمله دو 
کار حجم که يکی در خيابان کريمخان 
نصب و يک مجســمه مادر که روبه روی 

مترو عباس آباد جانمايی شده است.
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پرونده پرونده

  با رأی ديوان عالی اداری در پی اســتعالم سازمان بازرسی کل کشــور، انتخابات شوراياری ها غيرقانونی و ابطال 
اعالم شــد و زمزمه های انحالل پارلمان های محلی در تهران پيچيد. باوراين خبر برای آنها که طی ۲۰ سال گذشته 
ســعی کرده بودند تا نهال شــوراياری ها را تقويت و امکان و زمينه های توسعه محلی را فراهم کنند، سخت بود. در 
طول ســال های گذشته همواره مديران و کارشناسان شهری جلب مشارکت مردم در اداره امور شهر آن هم از کانال 
شوراياری ها را امری اجتناب ناپذير برای شهر تهران دانسته و معتقدند شوراياران محله ناظران داوطلب و مردمی بر 
روند اجرای پروژه های توســعه شهری هستند. حال بعد از گذشت ۲۰ سال از فعاليت شوراياری ها با اينکه پيش بينی 
می شــد خالهای قانونی برگزاری انتخابات روزی دامنگير اين نهاد مردمی شده و قطار شوراياری ها را از حرکت باز 
می دارد، شــهروندان می توانند قضاوت کنند و به کارنامه خدمتگزاران  خود در شهرداری منطقه صادقانه و به دور از 
جناح بندی های سياسی نمره بدهند اما کسی اين هشدار را جدی نگرفت. کارشناسان شهری معتقدند تجربه سال های 
گذشته فعاليت شوراياران ثابت کرده است که جلب مشارکت شهروندی در اداره امور شهری و ارتقای کيفيت زندگی 
در محله ها در سايه نهاد شوراياری در هر محله و منطقه سرعت بيشتری به روند امور و شکوفايی شهر می دهد و بهتر 
اســت قانونگذاران با اصالح نواقص قانونی مانع از حذف کامل شوراياری ها شوند و هويت اين نهاد مردمی را در شهر 
تهران تثبيت کنند. در اين گزارش اعضای شورای شهر، نمايندگان منتخب مجلس شورای اسالمی و قضات دادگستری 

در اين باره نظر می دهند.  

فاطمه عسكرى نيا

چالش قانونى جايگاه و انتخابات شورايارى در گفت وگو با  نمايندگان 
مجلس، اعضاى شوراى شهر و قضات دادگسترى

اين گـره به دست 
قانونگذار باز مى شود 

 پرويز سرورى 
شوراى اسالمى شهر تهران: 

مشكل قانونى انتخابات 
شورايارى ها برطرف شود 

«پرويز سروری»، منتخب مردم تهران در ششمين دوره 
شــورای اسالمی شــهر تهران، از نخســتين افرادی بود که 
به انحالل شــوراياری ها پيرو رأی ديوان واکنش نشان داد: 
«تحقق شــعار محله محوری و توسعه محلی تهران صرفًا در 
سايه مشــارکت شهروندان و در قالب شــوراياری ها شدنی 
اســت. تهران امروز برای پيشبرد اهداف توسعه شهری خود 
نيازمند مشــارکت مردم است و اين جلب مشارکت تنها در 
ســايه معتمدان محله ها و اعضای شــوراياری ها امکان پذير 

است.»
او معتقد است که «شوراياری ما را به دل محله ها می برد 
و با توجه به نقش پررنــگ آنها در اداره امور محله ها، بايد 
رفع مشــکل قانونی انتخابات شــوراياری ها در اولويت کار 
شورای شــهر، مجلس شورای اســالمی و مديريت شهری 
قرار بگيرد. مــا بايد با هماهنگی مجلس، مشــکل قانونی 
شــوراياری ها را برطرف کنيم. در حال حاضر، قوه قضاييه 
حکم داده و ما از نظر قانونی نمی توانيم کاری انجام دهيم و 

بايد مشکل قانونی انتخابات رفع شود.»
ســروری از شــوراياری ها به عنوان بلندگــوی نيازهای 
مردم محله های مختلف ياد می کند و می گويد: «در ســايه 
مشــارکت و همراهی شــوراياری ها، طی سال های گذشته 
اتفاقات خوبی در محله های شــهر روی داده که مهم ترين 
آن توزيع عادالنه اعتبارات و اجرای پروژه هايی متناسب با 
نياز هر محله بوده است. بنابراين، بايد با حل مشکالت اين 
نهاد زمينــه بهره مندی از اين ظرفيت را در محله ها فراهم 
کنيم و با کمک مردم، شــهر را به سمت توسعه و    آبادانی 

پيش ببريم.»

 سيد آرش حسينى ميالنى 
 عضو شوراى اسالمى شهر تهران: 

نقش شورايارى ها 
در انعكاس نيازهاى هر محله 

قابل انكار نيست
شــوراياری ها ريشــه در اصل هفتم قانون اساسی دارند 
و به عنــوان نهادی غيردولتــی، غيرسياســی و داوطلبانه 
اواخر دهه ۷۰ از دل نگاه به ســاختار مشــارکتی و پايين 
به باالی مديريت شــهری متولد شد. «سيد آرش حسينی 
ميالنی»، عضو شورای اسالمی شهر تهران، با اشاره به اين 
مطلب می گويد: «شــوراياری ها نقــش غيرقابل انکاری در 
انعکاس نيازهای محله ها و همچنين شناســايی آسيب ها و 
کمبودهای آنها به مديريت شــهری و ايجاد و تقويت حس 
شهروندی به مثابه شاخصی از معيارهای سرمايه اجتماعی 

داشته اند.»
او با بيان اينکه اصل هفتم قانون اساسی به شکل صريح 
بر نقش شــوراها از جمله شوراهای محلی در تصميم گيری 
و اداره امــور تأکيد دارد، می افزايــد: «مقامات عالی نظام 
سياسی هم از گذشــته تا امروز بر مشارکت شهروندان در 
مديريت شــهر و کشور تأکيد داشته اند و همه ايمان داريم 
که اداره امور شــهر بدون مشارکت شهروندان راه به جايی 

نخواهد برد.» 
بــه اعتقاد او، حکــم اخير ديوان عدالــت اداری که بر 
اساس شــکايت سازمان بازرسی کل کشور درباره برگزاری 
انتخابات شــوراياری ها در شهر تهران صادر شده، جز کند 
کردن حرکت پويای ايجاد شده در روند رو به رشد مديريت 
شــهری و کمرنگ کردن نقش مردم عايدی ديگری برای 

شهر ندارد.»

 اقبال شاكرى  سيد آرش حسينى ميالنى 
 نماينده مردم تهران در مجلس شوراى اسالمى: 

شوراياران مجرى نيستند 
فقط ناظرند

از آنجا که شوراياران هيچ مسئوليت حاکميتی ای را عهده دار 
نيستند و اختيار تصويب و نقض هيچ قانونی را هم ندارند، ضرورتی 
به برگزاری انتخاباتشان توسط وزارت کشور هم نيست. اين نهاد 
مردمی صرفــًا با هدف اجرای بهتر وظايف مديريت شــهری به 
شورای شهر کمک می کند. نماينده مردم تهران در مجلس شورای 
اسالمی، با تأکيد بر اين مهم، رأی ديوان و اشکال وارده بر انتخابات 
شوراياری ها را نقد می کند و می گويد: «شوراياری تنها نهادی است 
که شورای شهر برای انجام مأموريت ها و خدمت به شهروندان به 
رسميت می شناسد؛ نهادی متشکل از نمايندگان و معتمدان هر 
محله که براساس قانون شوراها می تواند برای انجام فعاليت هايش 
انجمن، تشکيالت، کارگروه و... تشکيل دهد و اين اقدام هيچ منع 
قانونی ندارد، چراکه تمامی اين فعاليت ها در راســتای نظارت بر 
عملکرد شهرداری و با هدف اجرای بهتر وظايف مديريت شهری و 

کمک به شورای شهر در پيشبرد مأموريت هايش است. 
«اقبال شــاکری» با بيان اينکه انتخابات شوراياری ها فقط به 
اين منتخبان اختيار می دهد که در انجام امور مديريت شــهری 
نقش داشته باشند، هرچند در اين اواخر فعاليتشان تضعيف شده 
اســت، می افزايد: «شورای شهر برای انتخاب شوراياران می تواند 
افرادی را از محله های تهران به مردم معرفی کند، اما انتخاب آنها 
به  خود مردم واگذار شده و اين عمل، احترام به شهروندان بوده و 
نمونه توسعه مردم ساالری دينی تا محله است. معتقدم فعاليت در 
شوراياری ها کارورزی بسيار خوبی است و افراد را برای حضور و 
به عهده داشتن مسئوليت در شورای شهر و مجلس آماده می کند. 
من، به عنوان نماينده مردم تهران در مجلس شــورای اسالمی، 
به طور حتم اين موضــوع را در مجمع نمايندگان تهران مطرح 

می کنم و آن را پيگيری خواهيم کرد.»

 مجيد فراهانى اقبال شاكرى 
عضو شوراى شهر تهران: 

موثر در تعيين سرنوشت 
توسعه شهر

«مجيــد فراهانی» هــم در طول ســال های حضور در 
شــورای اسالمی شــهر تهران همواره کوشــيده از طريق 
هم انديشی با شوراياران محالت، رفع مشکالت مردم را در 

محله های مختلف تهران دنبال کند. 
او می گويد: «شوراياری ها بازوی ياريگر شورای اسالمی 
شــهر تهران در تعيين سرنوشت توســعه شهری پايتخت 
هستند. نمايندگانی برخاســته از ميان مردم که به جهت 
تســلط بر شــرايط فرهنگی و اجتماعی محله ها و آشنايی 
با مسائل و مشــکالت اولويت دار هر محله و انتقال آنها به 
شورای شهر، بســتر هم انديشــی برای حل اين مشکالت 
و پيشــبرد محله ها به ســمت توســعه و    آبادانی را فراهم 

می کنند.»
او با تأکيد بر ارائه گزارش های کارشناســانه و دقيق از 
وضعيت محله ها و مناطق توسط شوراياران به نمايندگی از 
مردم می گويد: «اين کار به شورای شهر کمک کرده تا بدون 
صرف وقت و هزينه بســيار گزارش های دقيقی از وضعيت 

هر محله تهران در اختيار داشته باشند.» 

 محسن مقدس  مجيد فراهانى
بازرس ويژه دادگسترى كل استان تهران در امور 

زندان ها: 
پرونده هاى قضايى با 

ريش سفيدى شورايارى كاهش 
يافته است

«محســن مقدس»، بازرس ويژه دادگستری کل استان 
تهران در امور زندان ها، معتقد است محله های شهر تهران 
امروز نيازمنــد پارلمان های محلی در قالب شــوراياری ها 
هســتند و اين نهاد مردمــی با فعاليت ريش ســفيدان و 
معتمدان محله می تواند ضمن گره گشــايی از مشــکالت 
محلی، نقــش حکم را در محله های شــهر بازی کند: «ما 
در شــهری زندگی می کنيم که تنوع فرهنگی در آن زبانزد 
عام و خاص اســت. مديريت شــهری به تنهايی نمی تواند 
بر تمامی محله های شــهر نظارت داشته باشد و بر اساس 
نيــاز فرهنگی و اجتماعی هر محله نســبت به برنامه ريزی 
و توســعه شــهر اقدام کند. بنابراين، پذيرش شوراياری ها 
به عنوان پارلمان های محلی جزء الينفک اداره امور شهری 
تهران اســت و تجربه ثابت کرده که بســياری از اختالفات 
محلی بعد از حل و فصل با حکميت شوراياران و معتمدان 

محله به مراجع قضايی راه پيدا نکرده اند.» 
اين قاضی با تأکيد بر ضرورت بهره گيری از توان مردمی 
در اداره امور شهر می گويد: «شوراياران به عنوان نمايندگان 
مردم هر محله و منطقه ناظر بر اجرای پروژه های شــهری 
و جلوگيــری از حيف و ميل بيت المال بوده و هســتند و 
مجلس شــورای اسالمی بايد با حمايت از اين نهاد مردمی 
و جبران خألهــای قانونــی فعاليت شــوراياری ها زمينه 
بهره مندی شــهروندان از مزايای شوراياری ها را در جامعه 

افزايش دهد.»

 محسن مقدس 

شورايارى ها از گذشته 
تاكنون

سال ۱۳۷۸ بود که تشکيل شوراياری ها به تصويب 
اعضای نخســتين دوره از شورای اسالمی شهر تهران 
رسيد و با تالش کميسيون فرهنگی  ـ اجتماعی شورا 
و جلب مشــارکت مردم برای شــرکت در انتخابات 
پارلمان های محلی تهران، سرانجام نخستين انتخابات 
شــوراياری ها به صورت پايلوت در ۱۰ محله پايتخت 
اجرايی شــد و محله جوانمرد قصــاب در منطقه ۲۰ 
نخســتين محله ای بود که شــاهد تشکيل شوراياری 
در دل خود بــود. کم کم تعداد محله های برخوردار از 
شوراياری افزايش يافت. همه چيز داشت خوب پيش 
می رفت تا اينکه شورای اول شهر تهران منحل و نهاد 

شوراياری در همان روزهای نخست يتيم شد. 

دوره دوم؛ دوره طاليی  شوراياری ها
 شــورای اســالمی دوم کــه روی کارآمــد مردم 
محله ها مشــتاق تر از قبل برای مشارکت در انتخابات 
شــوراياری ها به ميدان آمدند. به همين علت بود که 
در دور دوم ۳۷۱ محله شــهر تهران شــاهد برگزاری 
انتخابات شــد. يکی از اقدامات خوبی که در اين دوره 
توسط شوراياری ها دنبال شد، اعالم ۱۰ اولويت از هر 
محله برای شناســايی مشکالت اصلی شهر بود. شايد 
اين دوره طاليی ترين دوره فعاليت شــوراياری ها بود، 
آن هــم با تــالش نمايندگانی که ذره بين به دســت 
گرفتند و با شناســايی مشکالت هر محله و پيگيری 
آن از طريق ستاد شوراياری ها و شورای اسالمی شهر 
تهران، جای جای اين شــهر را به کارگاه های عمرانی 

تبديل کردند. 

توسعه شوراياری ها در دوره سوم
در دوره ســوم تعــداد محله هــای برخــوردار از 
شــوراياری به ۳۷۴ محله رســيد و نقش شوراياران 
به عنوان نمايندگان مردم و چشم های نظارتی شورای 
اسالمی شــهر تهران به روند پروژه های اجرايی باعث 
شد تا جايگاه شوراياران بيش از پيش در جامعه تبيين 
شود. ســومين دوره انتخابات شــوراياری ها البته در 
نوع خودش ويژه بود. پررنگ شــدن نقش شوراياران 
در محله ها باعث شــد تا خيلی ها الی چرخ انتخابات 
شــوراياری ها چــوب بگذارند. به خاطــر همين مانع 
تراشــی ها بود که انتخابات در يکی از روزهای جمعه 
که اتفاقًا همزمان با ماه مبارک رمضان هم بود، برگزار 
شــد. البته در اين دوره اتفاقات خوبی هم افتاد؛ مثل 

تصويب اجرای طرح مديران محالت. 

در دوره چهارم، شوراياری ها تخصصی تر شدند
در دوره چهارم، شــوراياری ها فعاليــت خود را با 
کاهش تعداد محله ها برخوردار از شــوراياری از ۳۷۴ 
محله به۳۵۴ محله شــروع کردنــد، اما قدرتمندتر از 
دوره های پيشين. در اين دوره که شوراياری ها شاهد 
تثبيت جايگاه واقعی خود در محله ها بودند در مسير 
تخصصی شدن فعاليت ها گام برداشتند و بستر ايجاد 
کارگروه هــای تخصصــی محله ها بــرای حل اصولی 

مشکالت هر محله فراهم شد. 

مرحله پنجم و جوانگرايی 
کم کم شــوراياری ها داشتند خودشــان را به قله 
موفقيت ها در محله ها می رســاندند که انتخابات دوره 
پنجم با هزار فراز و نشيب شروع شد. فيلترهايی چون 
برخورداری از ســواد و جوانگرايــی در محله ها باعث 
شــد تا پای جوانان نيز به اين نهاد مردمی باز شــود. 
نقايص قانونی شوراياری ها متاسفانه باعث شده تا در 
حال حاضر اين دوره آخرين دوره کاری شــوراياری ها 

محسوب شود.
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رأی ديــوان عدالت اداری مبنــی بر انحالل 
شــوراياری ها در پی برداشــت حقوقی متفاوتی 
صورت گرفته اســت. به زعم ما، شــوراياری های 
تهــران نهادهايی کامًال قانونی هســتند، چراکه 
به شورای شــهر اجازه داده شــده انجمن هايی 
در مجموعه خود ايجاد کند. مشــکل اصلی در 
برداشت ديوان عدالت اداری است که ادعا می کند 
در قانون، انتخابات شوراياری ها پيش بينی نشده 
است و چنانچه قرار است انتخاباتی در تهران در 

اين ســطح برگزار شود، بايد توسط وزارت کشور انجام شود. 
اين مشکل، به عقيده من، کامًال حل شدنی است و بايد حل 
شود، چراکه شهرداران در اين مدت از ظرفيت شوراياران برای 
حل مشکالت محلی استفاده کرده اند. اگر مديريت شهری بر 

وجود شــوراياران پافشاری کند و بر اين مشکل 
قانونی که به زعم ديوان عدالت اداری وجود دارد، 
صحه نگذارد، شوراياران می توانند به کارشان ادامه 
دهند و در کنار شهرداری به حل معضالت شهری 
ياری برســانند. موضوعی که نبايد فراموش کرد 
اين است که در سه دوره گذشته، هرگاه انتخابات 
شــوراياری برگزار  شده، بحث به هيئت وزيران و 
ســران قوا رسيده اســت. در انتخابات دوره قبل 
نظر سران قوا بر اين بود که انتخابات برگزار شود. 
به نظر من، بايد انتخابات شــوراياری ها برای شهرهای بزرگ 
در مجلس تبديل به قانون شــود. اين کار هم بايد از طريق 
شورای شهر پيگيری شود و در اين دوره شورای شهر هم شاهد 
نظر مثبت و همراهی اعضای شورا با نهاد شوراياری ها بوده ايم. 

حضور شوراياران در هر محله بسيار مهم است 
و مســلمًا در جذب و مشارکت شهروندان و اهالی 
محله برای پيشــبرد مسائل شهری تأثير بسياری 
دارد. بــا تمام وجود به اين موضوع اعتقاد دارم که 

شوراياران بازوان قدرتمند محله هستند. 
شــوراياران از کوچک ترين مسائل و مشکالت 
محلــه اطالع دارنــد و تاکنون اين مشــکالت را 
بدون کم و کاســت به گوش مديران رســانده اند. 
آنها هدفی ندارند جز اينکه با تعامل شــهرداری و 

ساير مسئوالن ذی ربط، گره از 
مشکالت شــهروندان باز شود. 
ولی مدتی اســت که از جانب 
مديران شــهری و مســئوالن 
رده باال، آن طور که بايد به اين 
مشکالت رســيدگی نمی شود 

و با بی مهری ها و بی توجهی ها مواجه هســتيم. ما 
شــوراياران جايگاه شايســته ای را که بايد داشته 

باشيم، نداريم. 

در کجــای دنيا چنين وضعيتی را می توان 
ديــد که يک شــورايار که برخاســته از خود 
مردم است، با جان و دل و بدون دريافت مزد 
و مواجب و با هزينه شــخصی برای مشکالت 
شــهروندان از هيچ تالشــی فروگذار نکند و 
دولتمــردان به جای تشــکر و قدردانی، فقط 
برای ما، به عنوان يک نهــاد اجتماعی، تنش زايی 
کنند و جايگاهمان را تضعيف کنند؟ اين در حالی 
است که حضور شوراياری ها برای اينکه مردم هم 

در مسائل شهری مشارکت و در حل مسائل کمک 
کنند بسيار حائز اهميت است. 

تجربه نشان داده که وقتی شهروندان مشاهده 
کنند که يک شورايار برای بهبود وضعيت ايستگاه 
اتوبوس تا آســفالت خيابان، نظافت محله، آبياری 
درختان، تأمين روشنايی، تأمين امنيت در محله 
و... تالش می کنــد، صددرصد دنباله رو او خواهند 
بــود و خود را در برنامه بهبود محل زندگی شــان 

دخيل می کنند. 

هنوز هم برای شــناخت مشکالت 
شــوراياران  اين  شــهرداری،  توسط 
هســتند که به مديران شهری کمک 
می کنند. شــهرداری، بــه علت های 
مختلف، از زمانی کــه ديوان عدالت 
بــه رســميت  را  اداری شــوراياری 

نشناخت، با شوراياران هماهنگ نبوده است، اما معتقدم 
اگر شهرداری و نهادهای مختلف با شوراياری هماهنگ 
باشند، ساکنان محله ها به مطالبات بحق خود خواهند 
رسيد. بارها پيش آمده است که من، به عنوان شورايار و 
معتمد محله، وقتی اتفاقی در محله رخ می داد در نقش 
۱۳۷ و ۱۱۰ حضور داشــتم و شــهروندان هم همين 
تصور را دارند که شــوراياری بايد اقدامی  انجام بدهد. 
بماند که شخصا، به عنوان معتمد محله، هميشه برای 
رفع مشکالت اهالی همه تالش خود را کرده ام و باز هم 
تالش می کنم، اما مواردی وجود دارد که شــهروندان 

تصور می کنند حل مشکلشان به عهده شورايار 
است، در صورتی که ورود به موضوع مورد نظر 

از اختيارات او خارج است. 
البته در شــهرک والفجر اين مســئله شايد 
به اين دليل اتفاق می افتد که شــهرک با وجود 
فاصله زياد از منطقه و حالت جزيره ای به نوعی 
مظلوم واقع شده اســت. به همين علت ما شوراياران 
هميشــه تالش کرده ايم تا باری از دوش شــهرداری 
و شــهروندان برداريم. به عنوان مثــال، در روز «نه به 
پالســتيک» دوست داشــتيم آموزش ها را با جديت 
دنبــال کنيم و تالش خود را هم کرديم. به عنوان يک 
شــهروند و شورايار وقت گذاشــتيم تا برای اين مهم 
فرهنگسازی شود. اينجاست که بايد شهرداری متوجه 
شود شورايار به آنها کمک می کند و بازوی شهرداری 
است و بهتر است نهاد شهرداری هم شنونده مشکالت 

محله و منطقه باشد. 

حضور شــوراياری ها در ميان اهالــی به عنوان پل 
ارتباطــی ميان مردم و مســئوالن نقش بســزايی در 
کاهش مشــکالت و تســهيل مطالبات مردمی  دارد. 
شوراياران به عنوان گوش شنوا برای درددل های شهری 

و محلی مردم و انتقال دهنده اين مشکالت 
به مسئوالن نقشی دوسويه دارند. 

به هميــن دليل، حضور و   تــردد آنها 
بايــد در محله ها قابل رؤيــت و اقدامات 
آنهــا مشــهود باشــد. اينکــه بگوييــم 
نمی دهنــد،  انجــام  شــوراياری ها کاری 
بی انصافی است، چراکه در محله اقدامات 
و فعاليت هايــی بــرای تســهيل در رفع 

مشــکالت محلی انجام می دهند. امــا اين فعاليت ها 
چندان بــرای مــردم محله بــا توجه بــه نظرها و 
ديدگاه های مختلفی که هرکدام نســبت به مســائل 

شهری دارند، چشمگير به نظر نمی رسد. 
اغلب شــوراياران از اهالی و معتمدان 
قديمی محله ها هســتند و مــردم آنها را 
می شناسند، اما اين شــناخت به تنهايی 
کافی نيســت. بايد ارتباط بيشتر باشد و 
شــوراياران در دل محله ها و در زمان نياز 
در کنار اهالی باشند تا با جلب اعتماد آنها 
و مشــارکت های مردمی  فعاليت های آنها 
به انجام چند اقدام نمادين محدود نباشد. 

جايگاهمان 
را تضعيف مى كنند

محله ها با كمك 
شورايارى 
به مطالبات بحق 
خود مى رسند

مشكل، كامًال 
حل شدنى است 
و بايد حل شود

اين كه بگوييم 
شورايارى ها كارى 
انجام نمى دهند، 
بى انصافى است

نظارت شهردارى 
مهم است

من شــوراياران محله را نمی شــناختم 
و اصًال نمی دانســتم چنين نهادی وجود 
دارد، اما در پی مشکلی که برای فاضالب 
محله مان پيــش آمد، متوجه شــدم که 
شــوراياران هم بــرای حــل آن پيگيری 
کرده اند. به نظرم، اگر ايــن نهاد واقعًا در 
پی حل مشــکالت محله ها باشد و راه به 
اشــتباه نبرد، می تواند بسيار مؤثر باشد و 
بايد به کارش ادامــه دهد. در اين زمينه، 
شــايد نظارت ارگانی مثل شهرداری هم 

کمک کننده باشد. 

شوراياران محله ما به وظايف 
خودشان به درستى عمل كرده اند

 برخی از شــوراياران چنان که بايد در محله کار نکرده اند. اين دسته 
از شــوراياران فقط حضور فيزيکی داشــتند تا بتوانند به منفعت و سود 
شخصی خود برسند بدون اينکه قدمی برای حل مشکالت شهروندان و 

اهالی بردارند. شايد همين موضوع باعث شده 
تــا برخی از حکمی که فعًال برای انحالل اين 
نهاد داده شــده، خرسند باشند. اما در بعضی 
محله هــای ديگر مانند محلــه بهجت آباد با 
حضور مؤثر شورايارانی مواجهيم که به وظايف 
خودشان به درســتی عمل کرده اند و نقش 
پررنگی در پيگيری کم و کاســتی های محله 
داشته اند. سال گذشــته شاهد پيگيری های 
شــوراياران محله بوديم کــه برای اختصاص 

زمين ورزشی يا ساخت پل عابر در خيابان ترکمنستان و حتی اختصاص 
ميــدان ميوه و تره بار به محله تالش کردند تا باری از دوش ما بردارند. به 
عقيده من، شوراياران چون از ساکنان يا کاسبان محله هستند، مسلمًا بهتر 

می توانند مشکالت را به نهادهای باالدستی انتقال بدهند. 

 شورايارى ها بايد 
به كاركرد قبلى خود برگردند 

 هدف شــوراياری ها، از بدو تأســيس، کمک کردن به 
شــهرداری ها در امور اجرايی بود. در سال های اول سازوکار 
درســتی در اجرای برنامه های محلی و ورزشی و اجتماعی 

داشتند و هنوز هم در اين زمينه بسيار فعالند. در امور خيريه هم چون از بدنه محله ها 
و مردمند، در مقايسه با عوامل اجرايی شهرداری ها، در مورد محله و کم و کاستی هايش 
آگاهی بيشتری دارند و اهالی کم بضاعت را می شناسند. سراهای محله ها هم با حضور 
آنها رونق گرفت، ولی هر سال که از تأسيس اين شوراياری ها گذشت، سازوکارها از بين 
رفت و انتخابات شوراياری را کمرنگ کردند و اختيارات را از اعضای شوراياری گرفتند 
و حضور آنها را در کانون ها و جلسات و کارگروه ها کاهش دادند. به همين داليل، اين 
فکر ايجاد شده که شوراياری ها کارکرد خاصی ندارند. در اين شرايط شايد هم اين گفته 
درست باشد، چون تمام سازوکارهای کارآمد اوليه را از بين برده اند و فقط يک اسم از 
شوراياری باقی مانده است. به همين دليل، اگر همان دستور کاری که از قديم برای آن 
طراحی شده دنبال شود، شورا به صورت مؤثرتری فعاليت می کند و وجودش ضروری 
است. ولی اگر قرار است از آن شکل خارج شود و بی خاصيت شود، به نظر من هم اگر 
شورا نباشد، بهتر است. سال های پيش بعضی از شوراياران به صحن شورای شهر و در 
جلســات آنها دعوت می شدند و مطالبی را ارائه می دادند که به آنها رسيدگی می شد. 
ولی االن هيچ مسئوليتی به عهده آنها گذاشته نشده و در کارهای اجرايی سهم  ندارند. 

بنابراين، معتقدم شوراها بايد به کارکرد قبلی خود برگردند تا مؤثر باشند. 

پارلمان هاى محلى 
را ناديده نگيريم

محلی  پارلمان  به عنوان  شوراياری ها 
نقش مهمــی  در توســعه محلی تهران 
دارند. در طول دوره فعاليت شــوراياران 
تمامی  محله های شهر زير ذره بين مردم 
بوده و اين شــرايط به مديران شــهری 
کمک کــرده تا وقــت و هزينه کمتری 
برای شناسايی مسائل و مشکالت پيش 
روی محله های تهران صرف و پروژه های 
متناسب با نياز مردم شهر تهيه و تدوين 
کنند. اگر قرار باشــد شوراياری ها بعد از 
دو دهــه فعاليــت 
واهی  بهانه های  به 
حذف شوند، چطور 
شهر  در  است  قرار 
تهران  مثل  بزرگی 
شــهری  مديريت 
مشارکت  جلب  در 
مــردم  موفق عمل 
کند؟ شعار «تهران؛ 
شهری برای همه» و «توسعه محله محور 
تهــران» بــدون در نظــر گرفتن نقش 
شــوراياری ها به عنوان نمايندگان مردم 
نيســت.  امکان پذير  شــهر در محله ها 
شــوراياری ها پل ارتباطی ميان مردم و 
مسئوالن هســتند. حاال فکر کنيد اين 
نهاد مردمی  حذف شــود. آيا قرار است 
هرکــدام از اهالی محلــه به صورت تکی 
يا گروهی برای حل يک مشــکل راهی 
شهرداری های نواحی شهر شوند؟ بيست 
سال گذشــته تجارب خوبی کسب شده 
و حاال وقت آن رســيده که اين تجارب 
در عمل خود را نشان دهند. ما در دوره 
گذشته شاهد تخصصی شدن فعاليت های 
کارگروه هــای  قالــب  در  شــوراياران 
تخصصی در محله های شهر بوديم. اين 
فعاليت هــای تخصصی حکايت از فراهم 
شدن بستر رشد و توسعه محله ها دارد. 
منظور از توسعه محلی، توسعه ای است 
که منجر به توســعه منطقه ای و شهری 
می شــود. بنابراين، حتی اگر نواقصی در 
اين بخش وجود دارد، مسئوالن کشوری 
و اســتانی بايد برای رفــع آنها و تقويت 

شوراياری ها تالش کنند. 

همكالم با شوراياران و شهروندان درباره نقش معتمدان 
محلى در توسعه شهرى

مديريت شهرى نيازمند 
پارلمان محلى

اعضای  بــا  پرونــده بدون صحبت  اين   
نمی شد.  کامل  محله ها  اهالی  و  شوراياری ها 
بعضی شوراياران از روند کاری که طی سال های 
گذشته ايجاد شده ناراضی اند و شکل پيشين 
کار در دوره های گذشته را مؤثرتر می دانند و 
اصًال اين تغيير روند را در رأی ديوان عدالت 
مبنی بر انحالل آنها بی تأثير نمی دانند. بعضی 
هم از روند قانونی کار و انتخابات می گويند. 
آنچه در اين دو صفحه می آيد، نظر شوراياران 

دوره پنجم و شهروندان است. 

توجه به شورايارى 
در دوره پنجم 

كمرنگ بود
ميان  ارتباطی  پل  شــوراياری ها 
مردم و مســئوالن برای اداره شــهر 
هستند، اما متأسفانه در دوره پنجم 
حضــور شــوراياری ها در محله هــا 
چندان پررنگ نبود. اغلب دستورها 
برای اجــرای پروژه های خردمقياس 

از بــاال و مرکــز صــادر 
شهردار  هرچند  می شد. 
منطقــه ۱۰ انصافــًا بــا 
دارد،  تعامل  شوراياری ها 
درخواست  به  نسبت  اما 
شوراياری ها و پيشنهادها 
و نظر آنها که درخواست 
مردم است توجه چندانی 
مســئوالن  ســوی  از 

نمی شود و پايان پيگيری های ما برای 
انجام پروژه هايی که مطالبات مردمی  
است، به اين جمله ختم می شود که 
بودجه نداريم. برای اين موضوع حتی 
به شورای شــهر هم مراجعه کرديم، 
اما پاسخ روشــنی دريافت نکرديم. 
يکــی از اين مــوارد اجــرای طرح 
تفصيلی در محله هاست که از سوی 
شــهرداری مرکز تأييد شــده. بارها 
به اشــکاالت طرح در شورای شهر و 
کميسيون شهرسازی اشاره داشتيم، 
اما در نهايت به ما پاســخ دادند که 
ما به کميســيون شهر سازی توصيه 
می کنيــم و تغييرات آن دســت ما 

نيست. 

از بــاال و مرکــز صــادر 
شهردار  هرچند  می شد. 
 انصافــًا بــا 
دارد،  تعامل  شوراياری ها 
درخواست  به  نسبت  اما 
شوراياری ها و پيشنهادها 

محسن عليزاده 
شورايار محله 

مرتضوى 

کنند. اگر قرار باشــد شوراياری ها بعد از 

احمد شريفان 
شورايار محله 

بهارستان

ساير مسئوالن ذی ربط، گره از 
مشکالت شــهروندان باز شود. 
ولی مدتی اســت که از جانب 
گلى حبشى  مديران شــهری و مســئوالن 

شورايار اميرآباد  

هنوز هم برای شــناخت مشکالت 
شــوراياران  اين  شــهرداری،  توسط 
فاضله توكلى  هســتند که به مديران شهری کمک 

شورايار محله والفجر

شوراياران به عنوان گوش شنوا برای درددل های شهری 
و محلی مردم و انتقال دهنده اين مشکالت 

به هميــن دليل، حضور و   تــردد آنها 
بايــد در محله ها قابل رؤيــت و اقدامات 
آنهــا مشــهود باشــد. اينکــه بگوييــم 
نمی دهنــد،  انجــام  شــوراياری ها کاری 

شهری دارند، چشمگير به نظر نمی رسد. 

ربابه عمادى  
ساكن خيابان حسينى 

 اهالى تعامل خوبى 
با شوراياران دارند

هرچه تعامل اعضای شوراياری با 
اهالی بيشــتر باشد، به همان ميزان 
مهارت آنها در رســيدگی و پيگيری 
نيازهای اهالــی کيفيت بهتری پيدا 
می کند. مردم هم با صبر و حوصله و 

مسئوليت پذيری بيشتری 
شــوراياری ها  دبيران  با 
می کنند  برقــرار  ارتباط 
و به بيان مشکالت خود 
خوشبختانه  می پردازند. 
با توجه به حضور مستمر 
دبيــر شــوراياری محله 
سلسبيل در محله، اهالی 
تعامل خوبی با شوراياری 

دارند. اهالی برای بيان مشکالتشان 
مســتقيم و بی واســطه می تواننــد 
بــه دفتر دبير شــوراياری مراجعه و 
مشکالتشان را مطرح می کنند تا به 

گوش مديران شهری برسد. 

می کند. مردم هم با صبر و حوصله و 
مسئوليت پذيری بيشتری 
شــوراياری ها  دبيران  با 
می کنند  برقــرار  ارتباط 
و به بيان مشکالت خود 
خوشبختانه  می پردازند. 
مريم اسالمى با توجه به حضور مستمر 

از اهالى 
خيابان خوش 

على طالبى  هدف شــوراياری ها، از بدو تأســيس، کمک کردن به 
دبير شورايارى محله 

خواجه نظام 

اهالی بردارند. شايد همين موضوع باعث شده 
تــا برخی از حکمی که فعًال برای انحالل اين 
نهاد داده شــده، خرسند باشند. اما در بعضی 
محله هــای ديگر مانند محلــه بهجت آباد با 
حضور مؤثر شورايارانی مواجهيم که به وظايف 
خودشان به درســتی عمل کرده اند و نقش 

على مقيمى 
شهروند ساكن محله 

بهجت آباد

رأی ديــوان عدالت اداری مبنــی بر انحالل 
شــوراياری ها در پی برداشــت حقوقی متفاوتی 
صورت گرفته اســت. به زعم ما، شــوراياری های 
تهــران نهادهايی کامًال قانونی هســتند، چراکه 
به شورای شــهر اجازه داده شــده انجمن هايی 
شهربانو موسوى در مجموعه خود ايجاد کند. مشــکل اصلی در 

رابط شوراياران 
منطقه 7
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مدير مسئول

امضا

معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
توكلى

مدير مسئول

امضا

معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
توكلى

على اصغر فراهانى 
شورايار محله راه آهن

شوراياری ها رابط مديريت شهری و مردم هستند. اين افراد 
با توجه به ظرفيت محله ها و شــناختی که از منطقه دارند، 
کارهــای مدنی و عام المنفعه انجام می دهنــد، چراکه به اين 
وسيله می توانند کمک حال مردم منطقه باشند و روشن است که 
کارآفرينی هم يکی از عرصه هايی است که شوراياران می توانند 
در آن نقش ايفا کنند. شورايارانی که ظرفيت و امکانش را در محله 

داشته اند، از کمک های شهرداری استفاده و فضاهايی 
برای کارآفرينی ايجاد کرده اند. اين شوراياران به عنوان 
تســهيلگر وارد عمل شــده اند و به عنوان مثال، برای 
خانم هايی که سرپرستی خانواده را به عهده داشته اند 
با اســتفاده از امکانات شهرداری از قبيل سراهای محله 
شــغل ايجاد کرده اند. اين کارها در بخش های مشاغل 
خانگی مثل خياطی، آشپزی يا تعميرات و فروش لباس 
انجام شده اســت. اما مهم ترين کارهای اين نهاد مردمی  
به نظر من در زمان کرونا انجام شــده است. در اين دوران 
شــورايارها اعالم کردند با توجه به وخامت اوضاع و کمبود 

ماسک برای توليد ماســک و گان و وسايل بهداشتی برای بيمارستان ها 
نياز به فضا دارند. اين محيط در اختيارشــان قرار داده شــد و آنها از افراد 
محلــی، از زن و مرد، دعوت کردند به توليد اين لوازم مشــغول شــوند تا 
هم کاری برای خودشــان ايجاد شده باشــد و هم به بهبود وضعيت جامعه 
کمک شود.  از سوی ديگر، شوراياری ها برای افراد بی بضاعت محله ها از اهالی 
کمک جمع آوری می کنند و به دست اين افراد می رسانند. گاه اين کمک های 

مالی دستمايه ايجاد کار برای جوانان اين خانواده ها می شود. شايد در يک نگاه 
بتوانيم اين روند را کارآفرينی اجتماعی هم تعريف کنيم؛ چراکه هم برای فرد 
کار ايجاد می کنيم و هم از لحاظ اجتماعی فرد را نجات می دهيم تا بتواند دوباره 
وارد بازار کار شود. در سرای محله هايی مثل نظام آباد، شاهد و گرگان که مناطق 
کم برخوردار اين منطقه هستند، به شکل بسيار خوبی کارآفرينی انجام شده و 
شــوراياران نقش مهمی  در آن داشته اند. با کمک مراکز مهارت آموزی و فنی و 
حرفه ای افراد محله را توانمند کرده اند و مهارتی را به آنها آموخته اند 
تا بتوانند برای خودشان شغل داشته باشند. حال که مسئله انحالل 
شوراياری ها مطرح شده است، بايد گفت شوراياری ها سازمان های 
مردم نهاد محسوب می شوند. در کل مدنيت و بوروکراسی در تضاد و 
تقابل با هم قرار می گيرند. به دليل اينکه کار مدنی کاری است که به 
شکل مردمی  و اختياری انجام می شود و نمی تواند در قالب يک کار 
بوروکراتيک مطرح شود. برعکس اين، اگر مسائل اداری را به شکل 
مدنی مطرح کنيم، از انضباط کاری خارج می شــود. نهاد شوراياری 
هم اصًال يک مقوله قانونمند نبوده است. يک مجموعه مردمی  بوده 
و شکل بوروکراتيک نداشته که حاال با يک فرمان دولتی يا قضايی 
آن را منحل يا تضعيف کنيم. به بيان ديگر، نهاد شوراياری بر اساس يک دستور 
قانونی و دولتی شــکل نگرفته که با يک دســتور دولتی ملغی شود. پس بايد 
ريشه ای به آن نگاه کنيم. مگر می توانيم به مردمی که بدون دستمزد برای مردم 
کار انجام می دهند، به مردمی که خيلی دلی مشــکالت مردم را حل می کنند، 
 بگوييم از فردا ديگر اين کار را انجام ندهيد؟ آنها در نهايت جايشــان را تغيير 

می دهند و دوباره کارشان را ادامه می دهند. 

مشاركت در طرح ملى توليد ماسك

محله راه آهن يکی از محله های قديمی شهر 
تهران است که طی سال های گذشته توانست در 
سايه فعاليت شوراياری محله شاهد اتفاقات خوبی 
باشد؛ از تعيين تکليف طرح های قديمی گرفته تا 
ساماندهی طرح های جديد. يکی از طرح های بزرگ 
و مهم اين محله که در دوره فعاليت شــوراياری به 
سرانجام رسيد طرح تعريض خيابان شوش بود. اين 
طرح که ۴۸ ســال مردم محله را سردرگم کرده بود و 

مســير زندگی خيلی از اهالی را به واسطه 
تأثيــرات منفی و بالتکيفی تغيير داده بود، 
ســرانجام به دنبال پيگيری های شوراياری 
محلــه و رســانه ای کردن ايــن موضوع در 
شورای شهر تهران ملغی شد تا بعد از گذشت 
ساليان متمادی مردم محله روی خوش ببينند. 
در طول سال هايی که اين طرح بالتکليف مانده 
بود جمعيت زيــادی از محله مهاجرت کردند و 

کســب و کارهای فراوانی در محله خاموش شد؛ از گاراژهای 
قديمی گرفته تا واحدهای صنفی ريز و درشــت. اين طرح در 
طول ۴۸ ســال گذشته فقط بر تن محله زخم نشاند و موجب 
شــکل گيری نقاط بی دفاع شــهری زيادی در حاشيه خيابان 
شوش شد. شــوراياری به عنوان نماينده و صدای مردم محله بر 
تعيين تکليف اين طرح تأکيد کرد تا جايی که گاليه های مردم به 
گوش شورای شهر تهران رسيد و پس از بازديد نمايندگان، تعيين 

تکليف اين طرح به تصويب اعضا رسيد.  ملغی شدن طرح ۴۸ساله 
تعريض خيابان شوش تنها طرحی نبود که شوراياری محله راه آهن 
آن را به ســرانجام رساند، بلکه پاکسازی بزرگ ترين بوستان محلی 
راه آهن از شــر آسيب های اجتماعی هم حسابی در اين سال ها سر 
و صدا به پا کرد. صحبت از بوســتان اميريه است. مجموعه ای که 
در گذشته خوابگاه بی خانمان ها و محل مصرف موادمخدر معتادان 
متجاهر بود و احدی از اهالی محله جرأت ورود به آن را نداشتند، اما 
امروز به يکی از ظرفيت های محلی تبديل شده است. حصارکشی 
بوستان اميريه، استقرار نگهبان در محل ورودی بوستان 
و ممانعت از پرسه آســيب ديدگان اجتماعی در آن در 
کنار ساماندهی زمين بازی باعث شده تا اين بوستان به 
محل امنی برای اهالی محله تبديل شود. بعد از بوستان 
اميريه، نوبت بوســتان خواجه دهی در همسايگی پايانه 
اتوبوســرانی بود. اين بوستان هم به واسطه قرار گرفتن 
در انتهای کوچه خواجه دهی به هتل بی ستاره معتادان 
و مهاجران بی خانمان تبديل شده بود. ترس و وحشت 
هنگام عبور از اين محدوده تنها ارمغان اين بوستان برای اهالی بود. 
ساماندهی بوستان يادشــده هم سال های زيادی بود که در برنامه 
شــهرداری قرار داشت، اما به نتيجه نرســيده بود. با پيگيری های 
مجدانه شــوراياری محله، اين بوستان بعد از انتقال مرکز DIC از 
انتهای کوچه پاکسازی شد و طرح ايجاد گلخانه محلی به جای آن 
اجرايی شد تا ضمن کارآفرينی در محله شاهد کاهش آسيب های 

اجتماعی در اين محدوده باشيم. 

طرح 48ساله تعريض خيابان شوش ملغى شد

شــيوع بيماری «کوويــد  ـ ۱۹» و اجبار به اســتفاده 
از فضای مجازی برای حفظ ســالمتی و قطع زنجيره اين 
بيماری فرصت خوبی برای نهادينه شــدن فرهنگ زندگی 
مجازی و اســتفاده از اين فضا برای آموزش های شــهروندی 
شد؛ فرصتی که به واسطه روحيه مشارکت جويی برای مديريت 
محله محور و ســهيم شــدن در حفظ و   آبادانی هر محله ميان 
شهروندان زنده شد. البته در محله هفت چنار پيش تر از اينها اين 
اتفاق افتاده بود و برنامه های آموزشی زيادی برای ارتقای کيفيت 

زندگی در کانال های واتس اپی و تلگرامی محله هفت چنار اجرا می شــد. يکی 
از فعاليت های مهم در محله هفت چنار ايجاد اعتماد برای جلب مشارکت های 

مردمی بود. اين حس اعتماد، با اجرای برنامه های آموزشی به افزايش 
حس مســئوليت پذيری اهالی کمک فراوانی کــرد و به نحوی آنها 
هم پيگير بودند تا مشــکالت و مسائلشــان را با شوراياری در ميان 
بگذارند. يکی از اين مشکالت مربوط به سندهای اعيانی اهالی کوچه 
شهيد قمی نژاد، رسيدگی به نحوه وضعيت جمع آوری به موقع زباله ها 
از کوچه و خيابان ها بود. بخش ديگــر فعاليت ها اجرای برنامه های 
فرهنگی در کانون های دانش آموزی و پايگاه های مساجد محله بود تا 
به نحوی خانواده ها خودشان برای برنامه های مشارکتی مانند کمک 
به نيازمندان برای تهيه بسته های حمايتی، تفکيک زباله از مبدأ و حفظ نظافت 
شهری پای کار باشند و از ظرفيت های موجود برای   آبادانی محله استفاده شود. 

تعيين تكليف سندهاى اعيانى

شوراياری ها رابط مديريت شهری و مردم هستند. اين افراد 
با توجه به ظرفيت محله ها و شــناختی که از منطقه دارند، 
کارهــای مدنی و عام المنفعه انجام می دهنــد، چراکه به اين 
وسيله می توانند کمک حال مردم منطقه باشند و روشن است که 
کارآفرينی هم يکی از عرصه هايی است که شوراياران می توانند 
در آن نقش ايفا کنند. شورايارانی که ظرفيت و امکانش را در محله 

داشته اند، از کمک های شهرداری استفاده و فضاهايی 
برای کارآفرينی ايجاد کرده اند. اين شوراياران به عنوان 
تســهيلگر وارد عمل شــده اند و به عنوان مثال، برای 
خانم هايی که سرپرستی خانواده را به عهده داشته اند 
با اســتفاده از امکانات شهرداری از قبيل سراهای محله 
شــغل ايجاد کرده اند. اين کارها در بخش های مشاغل 
خانگی مثل خياطی، آشپزی يا تعميرات و فروش لباس 
انجام شده اســت. اما مهم ترين کارهای اين نهاد مردمی  
به نظر من در زمان کرونا انجام شــده است. در اين دوران 
شــورايارها اعالم کردند با توجه به وخامت اوضاع و کمبود 

ماسک برای توليد ماســک و گان و وسايل بهداشتی برای بيمارستان ها 
نياز به فضا دارند. اين محيط در اختيارشــان قرار داده شــد و آنها از افراد 
محلــی، از زن و مرد، دعوت کردند به توليد اين لوازم مشــغول شــوند تا 
هم کاری برای خودشــان ايجاد شده باشــد و هم به بهبود وضعيت جامعه 
کمک شود.  از سوی ديگر، شوراياری ها برای افراد بی بضاعت محله ها از اهالی 
کمک جمع آوری می کنند و به دست اين افراد می رسانند. گاه اين کمک های 

مشاركت در طرح ملى توليد ماسك

تهران است که طی سال های گذشته توانست در 
سايه فعاليت شوراياری محله شاهد اتفاقات خوبی 
باشد؛ از تعيين تکليف طرح های قديمی گرفته تا 
ساماندهی طرح های جديد. يکی از طرح های بزرگ 
و مهم اين محله که در دوره فعاليت شــوراياری به 
سرانجام رسيد طرح تعريض خيابان شوش بود. اين 

طرح که 
مســير زندگی خيلی از اهالی را به واسطه 
تأثيــرات منفی و بالتکيفی تغيير داده بود، 
ســرانجام به دنبال پيگيری های شوراياری 
محلــه و رســانه ای کردن ايــن موضوع در 
شورای شهر تهران ملغی شد تا بعد از گذشت 
ساليان متمادی مردم محله روی خوش ببينند. 
در طول سال هايی که اين طرح بالتکليف مانده 
بود جمعيت زيــادی از محله مهاجرت کردند و 

کســب و کارهای فراوانی در محله خاموش شد؛ از گاراژهای 
قديمی گرفته تا واحدهای صنفی ريز و درشــت. اين طرح در 
۴۸طول ۴۸طول ۴۸ ســال گذشته فقط بر تن محله زخم نشاند و موجب 
شــکل گيری نقاط بی دفاع شــهری زيادی در حاشيه خيابان 
شوش شد. شــوراياری به عنوان نماينده و صدای مردم محله بر 
تعيين تکليف اين طرح تأکيد کرد تا جايی که گاليه های مردم به 
گوش شورای شهر تهران رسيد و پس از بازديد نمايندگان، تعيين 

شــيوع بيماری «کوويــد  ـ ۱۹» و اجبار به اســتفاده 
از فضای مجازی برای حفظ ســالمتی و قطع زنجيره اين 
بيماری فرصت خوبی برای نهادينه شــدن فرهنگ زندگی 
مجازی و اســتفاده از اين فضا برای آموزش های شــهروندی 
شد؛ فرصتی که به واسطه روحيه مشارکت جويی برای مديريت 
محله محور و ســهيم شــدن در حفظ و   آبادانی هر محله ميان 
شهروندان زنده شد. البته در محله هفت چنار پيش تر از اينها اين 
اتفاق افتاده بود و برنامه های آموزشی زيادی برای ارتقای کيفيت 

زندگی در کانال های واتس اپی و تلگرامی محله هفت چنار اجرا می شــد. يکی 
از فعاليت های مهم در محله هفت چنار ايجاد اعتماد برای جلب مشارکت های 

تعيين تكليف سندهاى اعيانى

 شــوراياری ها از زمانی که روی کارآمدند، به عنــوان بازوهای اجرايی 
شهرداری، ســعی کردند باری از مشکالت بردارند؛ گاه با جلب مشارکت 
مردم در فرهنگسازی برای طرح هايی آزمايشی، مانند کاپ و گاه با ياری 
رســاندن به اجرای پروژه های کوچک مقياس يا حتی کمک به تأمين 
روشنايی معابر و بوستان های محله ای برای کاهش آسيب های شهری 
و.... در هر حال اين نهاد مردمی طی پنج دوره فعاليت، تالش کرده تا 
در حد توانش در کنار مردم و شهرداری قرار بگيرد تا شهروندان در 
همه محله ها شاهد عمران و بهسازی و بهبود مسائل شهری باشند. در 
اين گزارش مروری داريم بر انواع خدماتی که شوراياری ها به شهر و 

محله ها ارائه کرده اند.  

کمک جمع آوری می کنند و به دست اين افراد می رسانند. گاه اين کمک های 

از فضای مجازی برای حفظ ســالمتی و قطع زنجيره اين 
بيماری فرصت خوبی برای نهادينه شــدن فرهنگ زندگی 
مجازی و اســتفاده از اين فضا برای آموزش های شــهروندی 
شد؛ فرصتی که به واسطه روحيه مشارکت جويی برای مديريت 
محله محور و ســهيم شــدن در حفظ و   آبادانی هر محله ميان 
شهروندان زنده شد. البته در محله هفت چنار پيش تر از اينها اين 
اتفاق افتاده بود و برنامه های آموزشی زيادی برای ارتقای کيفيت 

زندگی در کانال های واتس اپی و تلگرامی محله هفت چنار اجرا می شــد. يکی 
از فعاليت های مهم در محله هفت چنار ايجاد اعتماد برای جلب مشارکت های 

تعيين تكليف سندهاى اعيانى

خدمات پارلمان محلى 
به شهروندان گسترده و متنوع بوده است

آنچه شوراياران 
تقديم شهر كردند

داشته اند، از کمک های شهرداری استفاده و فضاهايی 
برای کارآفرينی ايجاد کرده اند. اين شوراياران به عنوان 
تســهيلگر وارد عمل شــده اند و به عنوان مثال، برای 
خانم هايی که سرپرستی خانواده را به عهده داشته اند 
با اســتفاده از امکانات شهرداری از قبيل سراهای محله 
شــغل ايجاد کرده اند. اين کارها در بخش های مشاغل 

آرام مرادى 
مسئول ستاد راهبرى 
مديريت محلى و امور 
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» و اجبار به اســتفاده 
از فضای مجازی برای حفظ ســالمتی و قطع زنجيره اين 
بيماری فرصت خوبی برای نهادينه شــدن فرهنگ زندگی 
مجازی و اســتفاده از اين فضا برای آموزش های شــهروندی 
شد؛ فرصتی که به واسطه روحيه مشارکت جويی برای مديريت 
حسن كريمى محله محور و ســهيم شــدن در حفظ و   آبادانی هر محله ميان 

دبير شورايارى محله 
هفت چنار 

ناحيه يك 
در يك نگاه 

وسعت بر حسب مترمربع: 
۶۱۹ .۴۳۸ .۳

مساحت فضای سبز: 
۴۴۲. ۸۶۱ مترمربع

سرانه فضای سبز (نفر) مترمربع:
۳/۳

تعداد بوستان ها: 
 ۲۰

تعداد بوستانک ها: 
 ۱۲

مساحت فضای سبز: 
۸۶۱/۴۴۲ مترمربع

تعداد محالت: 
۴

تعداد خانوار: 
۴۶۸۲۰

تعداد مساجد: 
۴۱ باب

تعداد مدارس: 
 ۴۹

تعداد سراهای محله: 
 ۴

جمعيت ثابت تقريبی (نفر) مرد:
۶۶۹۵۳ 

جمعيت ثابت تقريبی (نفر) زن:
۶۷۱۹۸ 

محدوده جغرافيايی: 
ضلع شمال: خيابان کميل، 

جنوب ضلع:خيابان قزوين، ضلع 
شرق:خيابان نواب، ضلع غرب: 

خيابان سادات (امامزاده عبداله.)

جنــگ جهانی دوم باعث مهاجرت افــراد زيادی به 
پايتخت شــد. افرادی که به دنبال زندگی بهتر و دوری 
از قحطی، نابســامانی و بيماری راهی تهران شدند و از 
دروازه های شهر گذشتند؛ شهری جوان و الغر و نحيف 
که تعداد محله های آن انگشت شــمار بود. بســياری از 
مسافران خسته از ســفر همان حوالی دروازه قزوين را 
برای سکونت انتخاب کردند و ماندگار شدند و ماندگاری 
آنان ســنگ بنای شکل گيری تکه دهم پايتخت بود. به 
مــرور زمان، با افزايش جمعيت، به تعداد محله ها اضافه 
شــد تا اينکه منطقه ۱۰ به عنوان کوچک ترين منطقه 
شهر تهران در کنار منطقه ۱۷ پازل مناطق شهر تهران 
را تکميــل کرد. در تعريف شهر ســازی امروزی، ناحيه 
يک و محله های ســليمانی، جی، هفت چنار و بريانک با 
تقسيم زمين ها و باغ های اربابی ميان رعايا از نخستين 
بخش هــای تکه دهــم پايتخت بود که خيلــی زود با 
گسترش شهرنشــينی در تهران شکل گرفت و سال به 
سال اتفاقات شــهری متعددی را تجربه کرد تا به اين 

روزها رسيد. 

 سرانجام باغ حكيم 
زمين باغ حکيم، در محله بريانک، تنها يادگار روزگار 
باغ های سرســبز و دل انگيزی تکــه دهم پايتخت بود؛ 

باغی که به مرور زمان به تکه زمينی خشک، بی طراوات، 
بالتکليف و ســرگردان در اين محله تبديل شده بود و 
برای اهالی و همسايگانش دردسر به حساب می آمد. اما 
با تملک اين باغ از سوی شهرداری، ورق برگشت و باغی 
زيبا با معماری ايرانی برای بهره مندی اهالی از فضاهای 

طبيعی به داشته های منطقه اضافه شد. 
«علی اسداللهی»، شهردار ناحيه يک، با اشاره به اين 
موضوع بهسازی محيطی و ســاماندهی فضای شهری 
و توســعه فضای ســبز را از مهم تريــن اقدامات برای 
خدمت رسانی به شــهروندان اين ناحيه عنوان می کند 
و می گويد: «بر اســاس برنامه توسعه پنج ساله مديريت 
شهری و حسب دســتور شــهردار منطقه، پروژه های 
مينياتوری در اين ناحيه اولويت بندی شــد و در سه ماه 
نخست سال جاری به مرحله 
اجرا درآمد. الحاق قطعه زمينی 
۴۲۰۰ مترمربع  مســاحت  به 
به بوســتان حکيــم يکی از 
مهم ترين اقدامــات برای ارائه 
خدمات بهينه و بهره مندی از 

اين فضای طبيعی بود.»
به گفتــه اســداللهی، در 
اين بوســتان برای بهره مندی 
توان يابان از فضاهای شــهری 
مسير  تردد آنها مناسب ســازی شده و با نصب نيمکت 

و آبخوری محيط برای استفاده آنها سامان يافته است. 
او همچنيــن اضافه می کند: «اجــرای طرح کوچه 
دوســتی در کوچه های شــهيد محقق و شهيد مفتاح 
برای افزايش نشــاط اجتماعی و جلب مشارکت بانوان 
و کــودکان در امور محلی و جانمايــی گلجای از ديگر 
فعاليت های انجام شــده برای توسعه فضای سبز در اين 

ناحيه است.»

 احداث و تجهيز مراكز محله اى و بوستان ها 
افزايش و بهســازی ســرانه فضای ســبز برای ارائه 
خدمات بهينه به شهروندان در زمان حضور در فضاهای 
شــهری از ديگر اقداماتی اســت که شهردار ناحيه يک 
به اجرای آن اشــاره می کند: «برای کاهش بسياری از 
مشکالت شهری و افزايش امنيت در  تردد اهالی، به ويژه 
در شب ها و ســاعت های خلوت روز، با کاشت گونه های 
گياهی تالش شــد تا نقاط بی دفاع شهری در هر بخش 
از ناحيه تبديل به عرصه ای امن برای  تردد شــهروندان 

شود.»
اسداللهی همچنين به بازپيرايی فضای سبز، تجهيز 
روشنايی، بازسازی ســرويس های بهداشتی، تعويض و 
نوسازی المان ها و وسايل بازی کودکان در بوستان های 
محــدوده اعم از گل، نور، اعتمــاد، ۲۲ بهمن، خانواده، 

عرب، بوستانک آريا و پاتوق محله بريانک به عنوان ديگر 
اقدامات خرد مقياس اشاره می کند. 

 ارتقاى كيفيت معابر و تقويت عرصه هاى 
عمومى

مناسب ســازی فضاهای شهری و معابر شهری برای  
تردد ايمن شــهروندان بــه دور از هر حادثــه و اتفاق 
غيرمترقبه در قالــب ارتقای کيفيت معابــر در ناحيه 
يک اجرا شــد. اســداللهی در اين باره توضيح می دهد: 
«با توجه به نصب انشــعابات خانگی شــبکه فاضالب 
شهری، مشکالت ناشی از نهرها فرسوده و روباز قديمی 
و همچنين فرسودگی آسفالت بعضی از معابر، بهسازی 
و مرمت موارد مورد اشــاره انجام شــد تا اهالی، به ويژه 
کودکان و ســالمندان، با اطمينان خاطر بيشــتری از 
معابر و مســيرها عبور کنند. بر اين اساس، در ۲۸ معبر 
محله ســليمانی عمليات روکش آســفالت به متراژ ۳ 
هزار مترمربع انجام شد.» همچنين برای کاهش تصادفات 
و تخلفات رانندگی علميات بهسازی و مرمت های مسير 
ترافيکی در ناحيه يک اجرا شــده است: «ساماندهی و 
بازپيرايی پايانه شمشــيری، بهســازی و مناسب سازی 
ايســتگاه های اتوبوس های تندرو بزرگراه شــهيد نواب 
صفوی و علميات خط کشی عابرپياده ويژه توان يابان از 
پروژه های خردمقياس ناحيه برای افزايش ضريب ايمنی 

شهروندان به شمار می رود.»
همچنين اجرای عمليات لکه گيری، آسفالت، شست و 
وی مخازن زباله، پاکسازی و بهسازی جداره ها و تجهيز 
بوستان شقايق به وسايل بازی و ورزشی در محله جی از 
جمله طرح های اجرای پروژه های خرد مقايس است که 

اسد اللهی از آن ياد می کند. 

 اجراى طرح جمع آورى آب هاى سطحى
يکی از راه های ســاماندهی وضعيــت فاضالب ها و 
پيشگيری از انتشــار بوی بد آنها و آبگرفتگی معابر در 
فصل بارش نزوالت جوی، داشتن زيرساخت های مناسب 
شهری و هدايت آب های زيرزمينی در مسيری صحيح 
است. شــهردار ناحيه يک با بيان اين مطلب از اجرای 
طرح جمع آوری آب های ســطحی به عنوان يکی از ۱۹ 
پــروژه خرد مقياس خبر می دهد: «برای بسترســازی، 
ايجاد زيرساخت مناســب، تکميل طرح جامع هدايت 
و جمع آوری آب های ســطحی شهر تهران و دسترسی 
به کانال برای رســوب برداری، طرح «احيا و بازگشايی 
و احداث منهول های سرپوشيده و مدفون شبکه اصلی 
آب های سطحی» در خيابان های قزوين، رنجبر و ضلع 
غرب بزرگراه شــهيد نواب صفوی اجرا شــده است تا 
مشکالت شــهروندان در زمينه دفع فاضالب شهری و 

مسائل زيست محيطی تا حدودی تسهيل پيدا کند. 

نگاهى به افتتاح پروژه هاى 
خردمقياس محلى در ناحيه يك 
منطقه 10 با حضور شهردار تهران

قباى نو بر 
تن تكه دهم پايتخت

  اجرای پروژه خردمقياس محلی که مردم با آن 
مستقيمًا سر و کار دارند و بخشی از زندگی شان 
با آنها گره خورده نقش مهمی در محقق شــدن 
شعار «تهران؛ شهری برای همه» دارد. شعاری که 
شهردار تهران، «پيروز حناچی»، با تکيه بر آن و 
برای تبديل پايتخت به شهر مقصد گردشگری و 
ايجاد حس تعلق خاطر محلی ميان شــهروندان، 
ســکان مديريتش را در دست گرفت. ماه هاست 
که برای دســتيابی به اهــداف کالن اين برنامه، 
مديران شــهری پايتخت با شناسايی نقاط ضعف 
و قوت محله ها و نيازســنجی از سوی شهروندان 
برای تغيير چهره و حال و هوای پايتخت و بر تن 
کردن قبابی برازنده بر پيکر شهر در تالشند. در 
اين مسير، مديران شهری منطقه ۱۰ در محدوده 
مرکزی شهر تهران از ابتدای سال جاری تاکنون در 
ناحيه يک برای تأمين مطالبات شهری اهالی ساکن 
در اين منطقه گام های مؤثری برداشته اند. به همين 
بهانه با «علی اسداللهی»، شهردار ناحيه يک پازل 
دهم پايتخت، دربــاره جزئيات افتتاح پروژه های 
خردمقياس که با حضور شهردار تهران افتتاح شد، 
گفت و گو کرديم. شايان ذکر است که ماه گذشته، 
۱۹ پروژه خردمقياس محلی بر اساس نياز اهالی در 
حوزه های مختلف عمرانی و فرهنگی و ورزشی با 

اعتباری ۱۱ ميليارد تومانی به بهره برداری رسيد. 

بهاره خسروى

على اسداللهى
شهردار ناحيه يك
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نگاهى به اجراى طرح خودگردانى اقتصادى
 سراهاى محله از نگاه معتمدان و مديران محله 

درآمدزايى چگونه  
و با چه هدفى؟

خودگردان بودن سراهای محله باعث می شود 
آنها مجبور شوند در اين وضعيت تبديل به واحد 
اقتصادی شــوند تا بتواننــد درآمدزايی کنند. به 
عقيده من، چنين کاری به صالح نيست، بلکه بايد 
اين سراها تحت نظارت شوراياری ها باشند. برخی 
از ســراهای محله درآمد انــدک و برخی درآمد 
چشــمگير دارند. به همين دليل، پيشنهاد داده 
بوديم که اين درآمدها جذب و به صورت عادالنه 
بين همه سراها تقسيم شــود. حقوق کارکنان و 
ساير هزينه ها را از همين درآمد می توان پرداخت 

کرد. 
خودگردان بودن سراها باعث شده 
در برخی از محله ها که کشش وجود 
دارد، در گوشه ای آرايشگاه يا رستوران 
يا قسمت های نامرتبط با سياست کاری 
اين محيط را راه انــدازی کنند، اين 
در حالی اســت که اساس کار سراها، 
فلسفه سراهای محله  است.  فرهنگی 
اين است که شهروندان در اين مکان 
آموزش هايی ببينند تا بتوانند نبوغ و 

استعداد خود را شکوفا کنند، نه اينکه بابت خريد 
مانتو يا برای دريافت خدمات زيبايی و... به سراها 
مراجعه کنند. اگر در اين سراها کالس هايی مانند 
کامپيوتر بــا حداقل قيمت برگزار و آموزش داده 
شود يا کارهای هنری، بافتنی، خياطی و... موجه 
است و آموزش چنين هنرهايی اشکالی ندارد، اما 
اينکه بنگاه اقتصادی شــود، سرای محله را از راه 
اصلی خود خارج و در اين صورت تبديل به بنگاه 

اقتصادی می شود. 
کار فرهنگی و فرهنگسازی هزينه دارد و اين 
هزينه را يا بايد شــهرداری يا دولت تأمين کند. 
اين فرهنگسازی بايد در سراهای محله انجام شود. 

بايد جلو هزينه های ديگر را بگيرند. به عنوان مثال، 
اگر در زمينه بازيافت فرهنگســازی شود، درآمد 
زيادی برای شــهرداری به همــراه دارد، اما اگر 
فرهنگسازی نشود، اين چرخه معيوب می شود و 
شهرداری نمی تواند درآمدزايی کند. به عقيده من، 
بهترين حالت اين است که سراهای محله زير نظر 
شــوراياری باشند. اگر زير نظر معاونت اجتماعی 
باشند، به کارکنان سرا به چشم کارمندان معاونت 
اجتماعی نگاه می شود. برنامه های مناسبتی را به 
گردن سرا می اندازند و سرا را به بنگاه اقتصادی برای 
درآمدزايی تبديل می کنند. با برگزاری هر برنامه، 
درآمدها به نــام معاونت اجتماعی يا 
شــهرداری هزينه می شــود، اين در 
حالی است که شــوراياری هزينه ای 
ندارد. شــوراياری فی سبيل اهللا  کار 
می کنــد و اگر هم مصوب شــود که 
هزينه ای اختصاص داده شــود برای 
کمک به حل مشــکالت مردم است. 
به عنوان مثال، برای کودک بی بضاعتی 
که هزينه ای برای ثبت نام در مدرسه 
ندارد، شوراياری می تواند مصوب کند که اگر سرا 
درآمــد دارد، هم تخفيف بــرای ثبت نام بگيرد و 
هم قسمتی از شــهريه را پرداخت کند که کاری 
خداپسندانه است. ولی شهرداری چنين اقدامی 
انجام نمی دهد. بايد سراها زير نظر شوراياری های 
هر محله  قرار بگيرند. يکی، دو سال است که سراها 
از نظارت شوراياری ها خارج شده اند. اگر از مديران 
و کارکنان ســراها بپرســيم بابت اينکه زير نظر 
معاونت اجتماعی شهرداری منطقه هستند، ابراز 
ناراضی می کنند. معاونت اجتماعی می تواند فقط 
ناظر باشــد. نبايد کارها را به سرا بسپرد و به اسم 

خود تمام کند. 

مهم ترين فعاليت و کارکرد ســراهای محله  
ارائه خدمــات فرهنگی به اهالی اســت و نگاه 
اقتصادی و به قولی تجــاری در حوزه فرهنگ 

چندان جالب نيست، 
چراکه سراهای محله نهادی ارزش آفرين برای 
جلب مشارکت های اجتماعی و مردمی با هدف 
کاهش آسيب های موجود در محله ها بر اساس 
نياز اهالی هر محله بود. اما نگاه مديران به اين 
تغيير کارکرد يک نگاه کامًال اقتصادی است و با 
اجرای رســمی طرح، سرای محله بيشتر شبيه 
يک بنگاه با کد فعاليت های اقتصادی می شود، 
در صورتی که در گذشته همه تالش شوراياران 
و مدير محله   ترويج فرهنگ مســئوليت پذيری، 

نهادينه شدن حس مسئوليت های اجتماعی و 
سهيم کردن اهالی در اداره 
امور محله و در نهايت شهر 
با استفاده از ديدگاه ها و نظر 
آنها بــود. اما بــا اين تغيير 
در  فرهنگی  نــگاه  کارکرد، 
محله هــا هم تغيير می کند، 
شــوراياری ها  نقش  چراکه 
عمًال کاهــش می يابد و به 
نحوی کمرنگ می شــود. از 
طرفی نيازها و خواسته های 

شهروندان در گرد و غبار نگاه اقتصادی مديران 
جا می ماند. 

انحراف از مسير 
با تبديل سراهاى محله به بنگاه اقتصادى 

نيازهاى شهروندان 
در نگاه اقتصادى مديران جا مى ماند

با درآمدزايى مى توان برنامه هاى فرهنگى 
كيفى ترى به شهروندان ارائه داد

جاذبه هاى درآمدزايى،
آفت توسعه محلى

 موضوع راه اندازی ســرای محله برای نخستين بار در سال ۱۳۸۸ از سوی شورای اسالمی شهر تهران 
مطرح شد. در برنامه توسعه دوم تهران، وجود مکانی که فعاليت های محلی در آنجا پيگيری و اجرا شود 
احساس می شــد. واگذاری امور اجرايی هر محله به اهالی آن و بهره گيری از ظرفيت های محلی، به ويژه 
نيروی جوان، از مهم ترين اهداف راه اندازی سراهای محله ها در شهر تهران بود. در واقع، سراهای محله ها و 
کارکرد آنها پيش زمينه ای برای کاهش آسيب های اجتماعی، ارتقای فرهنگ و حقوق شهروندی، رسيدگی 
بيشتر به مشکالت شهروندان،  ترويج سبک زندگی بهتر و ارائه مشاوره های خانوادگی است. با توجه به 
کارکرد نهاد شــوراياری  و حضور آنها در محله ها و در کنار اهالی، مسئوليت نظارت و اجرای برنامه های 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی در سرای محله برعهده شوراياری ها بود. اما چندی است که معاونت اجتماعی 
و فرهنگی مناطق عهده دار مسئوليت نظارت و فعاليت و اجرای برنامه های سراهای محله هاست. همچنين 
واگذاری اجرای برنامه ها و مديريت سرای محله به پيمانکاران و استفاده از درآمد آن برای تأمين نيازهای 
محلی اجرای برنامه های فرهنگی و اجتماعی متناسب با نياز اهالی هر محله گزينه ای است که به تازگی 
روی کاغذ آمده است، هرچند اجرای آن هنوز به طور رسمی قطعی نشده. به اين بهانه، سراغ تعدادی از 

دبيران شوراياری و مديران محله های پهنه مرکزی رفتيم و نظر آنها را درباره اين تغييرات جويا شديم.   

سراهای محله در نخستين دوره فعاليت تحت عنوان 
انجمن معتمدان محله کارشــان را در شهر تهران آغاز 
کرد. اين انجمن متشکل از ريش سفيدان و معتمدانی 

بود که حرفشــان در ميان مــردم محله 
خريدار داشــت. اداره ســراهای محله زير 
نظر اين انجمن مأمنــی را برای اهالی هر 
محله ايجــاد کرده بود تــا در محله های 
کم برخوردار همه اهالی يک محله بتوانند 
از خدمات آموزشی، فرهنگی و تفريحی آن 
بهره مند باشند، چراکه تمامی هزينه های 
آموزشــی و خدماتی که در سراهای محله 

ارائه می شد، براساس شاخصه هايی چون فرهنگ غالب 
و وضعيــت اقتصادی اهالی آن محله بود. اين در حالی 
است که امروز با واگذاری سراهای محله به حوزه معاونت 
اجتماعی شهرداری های نواحی، فعاليت های اين بخش 
از زير نظر شــوراياری خــارج و به بخش دولتی واگذار 

يکی از بهترين راه های موفقيت و پيشــرفت در 
هر کاری تعامل است. مهم ترين هدف در اداره محله 
و اجرای برنامه های مختلفی که در سراهای محله ها 
در اين ســال ها اجرا شده افزايش فرهنگ و سطح 
آگاهی ميان شهروندان است. وقتی هدف اين باشد، 
هر نوع تغييری قابل قبول اســت و شــهروندان يا 

مديران می توانند با اســتفاده از نظرها 
و نگاه مشــترکی کــه در مديريت هر 
بخش دارند برای توســعه فرهنگ گام 
بردارند. با اين ديــدگاه، اينکه مدير و 
مســئول نظارت بر اجــرای فعاليت ها 
شــوراياری يا معاونت اجتماعی باشد، 
نبايد تغييری در روند اجرای برنامه های 
محلی و کارکرد سراهای محله ها ايجاد 

کند. با همين رويه، عــالوه بر ايجاد حس رضايت 
ميان مديران، اهالی هــم از حضور در محيط آرام  شــد. علت اصلی اين واگذاری را هم بايد در جاذبه های 

درآمدزايی سراها برای شهرداری جست و جو کرد، چراکه 
طبق قانون، اداره تمامی زيرســاخت ها و ظرفيت های 
محلــی اعــم از پارکينگ ها، بوســتان ها، 
زمين های بــازی و... در محله بايد زير نظر 
شوراياری ها که ناظر اصلی فعاليت سراهای 
محله بود دنبال می شــد. در اين شرايط ما 
می توانســتيم از محل درآمد حاصل از اين 
فضاها بنيه های اقتصادی و اجتماعی محله 
را تقويت کنيم؛ از اشتغالزايی در محله گرفته 
تا حمايت از زنان سرپرست خانوار و کودکان 
آسيب ديده اجتماعی. شــوراياران زيادی در اين بخش 
موفق عمل کردند و توانستند روند توسعه محله خود را 
با درآمدهای حاصل از اين ظرفيت ها و همچنين سراهای 
محله دنبال کنند، اما اين امتياز هم ذره ذره از شوراياران 
گرفته شــد و حاال به نقطه ای رسيده ايم که شوراياران 

و بــدون تنش لذت می برند و برای مشــارکت در 
برنامه های فرهنگی و اجتماعی اشــتياق بيشتری 
نشــان می دهند.  اما می رســيم به موضــوع اداره 
خودگردان سراها از ســوی پيمانکاران! در اين باره 
می توانيــم بــه نيمه پر ليــوان نگاه کنيــم که با 
درآمدزايــی می توان برنامه های فرهنگی با کيفيت 
بهتری به شــهروندان ارائه داد. شــيوع 
بيمــاری «کوويــد ـ ۱۹» باعث تعطيلی 
بســياری از کارها و برنامه های فرهنگی 
شد. به دنبال اين وضع، فعاليت های سراها 
و تأميــن هزينه کارکنان و اســتادان و 
مربيان با مشــکل مواجه شد. اما چرا به 
اين موضوع فکر نکنيم که با خودگردان 
شدن ســراهای محله ها گام مؤثری برای 
کاهش هزينه های جانبی در سراها برداشته می شود. 
هزينه هــای مصرفی مانند، آب و برق و گاز و تلفن، 
و  کارکنان  حق الزحمه 
مربيــان،  و  اســتادان 
برنامه هــای  اجــرای 
فرهنگی باکيفيت برای 
اهالی، همــه و همه با 
دست  به  سپردن سراها 
پيمانــکاران می توانــد 
تأمين شــود. از طرفی، 
از همان ظرفيت ها هم 
می شود برای حمايت از 
خانواده های  نيازمندان، 
کارآفرينی  بی بضاعت، 
سرپرســت  زنان  برای 
خانوار و افــراد جويای 

کار بهره برد. 

هيــچ نقشــی در اداره 
امور محله ندارند. سلب 
محلی  اداره  امتيازهای 
از شوراياران و واگذاری 
اداره امور سراهای محله 
باعث  شــهرداری ها  به 

شد تا سازمان های محلی، 
به عنوان شاخصه اصلی شعار 

محله محــوری، کم کم جايگاه و 
هويت خود را در محله های شــهر از 

دســت دهند. امروز ديگر سرای محله پاتوق 
همه اهالی نيست، بلکه محلی برای بهره مندی بخشی 
از اهالی منطقه اســت و باز دست اقشار ضعيف از اين 
امکانات کوتاه شده است. سياست های نادرست بخش 
دولتی در اداره امور ســراها و تدويــن برنامه برای آنها 
باعث شده تا سراها از يک مجموعه فرهنگی  ـ اجتماعی 
خانوادگی به يک مجموعه ويژه زنان تبديل شود. مردان 

و پسران محله سهمی از سراها ندارند. 
سراهای محله که روزی محل حل و فصل مشکالت 

اجتماعی محله بــا پادرميانی 
شــوراياران و معتمدان محله 
بود، امروز ديگر نقش گذشته 
خــود را از دســت داده اند. با 
جوانگرايــی شــوراياری ها و 
از  اعضا  برخورداری  شــرط 
ديگر  آکادميک،  تحصيالت 
خبری از ريش ســفيدان و 
معتمــدان محلــی در اين 
انجمــن معتمــدان محله 
نيست و خانه اميد بچه های 
محلــه که توســط اهالی 
محل اداره می شد به يک 
ارگان دولتی تبديل شده 
که رغبتی برای مشارکت 
در برنامه هايش از سوی 

اهالی ديده نمی شود. 

محله  ســراهای 
يکی از ظرفيت های 
بود  محلــی  خوب 
برنامه های  تمام  که 
در  محلی  توســعه 
و  فرهنگــی  ابعــاد 
ورزشــی  و  اجتماعی 
و  در آن دنبال می شــد 
می توانست در صورت حفظ 
هويت واقعی خود، مانند گذشته، 
امروز نيز طــرح محله محوری را در قالب 
يک ســازمان محلی با قدرت بيشتری به پيش ببرد. 
ســرای محله ای که مدير انتصابــی اش بايد ۴ ميليارد 
تومان سفته ضمانتی به شهرداری های ناحيه ارائه دهد، 
گوش به فرمان مديريت دولتی اســت و رغبتی برای 
دفاع از حق اهالی محله ندارد. برنامه های فرمايشــی را 
اجرا می کند و از تدوين برنامه ها بر اســاس فرهنگ و 

هويت محلی برای اهالی محله سر باز می زند. 

کند. با همين رويه، عــالوه بر ايجاد حس رضايت 
ميان مديران، اهالی هــم از حضور در محيط آرام 

سراهای محله که روزی محل حل و فصل مشکالت 
اجتماعی محله بــا پادرميانی 
شــوراياران و معتمدان محله 
بود، امروز ديگر نقش گذشته 
خــود را از دســت داده اند. با 
جوانگرايــی شــوراياری ها و 
از  اعضا  برخورداری  شــرط 
ديگر  آکادميک،  تحصيالت 
خبری از ريش ســفيدان و 
معتمــدان محلــی در اين 
انجمــن معتمــدان محله 
نيست و خانه اميد بچه های 
محلــه که توســط اهالی 
محل اداره می شد به يک 
ارگان دولتی تبديل شده 
که رغبتی برای مشارکت 
در برنامه هايش از سوی 

کرد. اين انجمن متشکل از ريش سفيدان و معتمدانی 
بود که حرفشــان در ميان مــردم محله 
خريدار داشــت. اداره ســراهای محله زير 
نظر اين انجمن مأمنــی را برای اهالی هر 
محله ايجــاد کرده بود تــا در محله های 
کم برخوردار همه اهالی يک محله بتوانند 
از خدمات آموزشی، فرهنگی و تفريحی آن 

طبق قانون، اداره تمامی زيرســاخت ها و ظرفيت های 

شهباز دولت نژاد 
شورايار محله عباسى

هر نوع تغييری قابل قبول اســت و شــهروندان يا 
مديران می توانند با اســتفاده از نظرها 
و نگاه مشــترکی کــه در مديريت هر 
بخش دارند برای توســعه فرهنگ گام 
بردارند. با اين ديــدگاه، اينکه مدير و 
مســئول نظارت بر اجــرای فعاليت ها 
شــوراياری يا معاونت اجتماعی باشد، 

درآمدزايــی می توان برنامه های فرهنگی با کيفيت 

فريبا تاجيك 
مدير محله جى 

سهيم کردن اهالی در اداره 
امور محله و در نهايت شهر 
با استفاده از ديدگاه ها و نظر 
آنها بــود. اما بــا اين تغيير 
در  فرهنگی  نــگاه  کارکرد، 
محله هــا هم تغيير می کند، 

سيد مسعود قريشى 
دبير دبيران 

شورايارى منطقه 10 و 
محله سلسبيل 

خودگردان بودن سراها باعث شده 
در برخی از محله ها که کشش وجود 
دارد، در گوشه ای آرايشگاه يا رستوران 
يا قسمت های نامرتبط با سياست کاری 
اين محيط را راه انــدازی کنند، اين 
در حالی اســت که اساس کار سراها، 

درآمدزايی تبديل می کنند. با برگزاری هر برنامه، 

جمشيد رحمانى پناه 
معتمد محله يوسف آباد 

و دبير دبيران 
شورايارى منطقه 6

چرا به اين 
موضوع فكر 
نكنيم كه با 
خودگردان 

شدن سراهاى 
محله ها 

گام مؤثرى 
براى كاهش 

هزينه هاى جانبى 
و هزينه هاى 

مصرفى و اجراى 
برنامه هاى 

فرهنگى باكيفيت 
برداشته و حمايت 

از نيازمندان، 
خانواده هاى 
بى بضاعت، 

كارآفرينى براى 
زنان سرپرست 
خانوار و افراد 

جوياى ممكن 
مى شود

سراهاى محله كه روزى 
محل حل و فصل مشكالت 
اجتماعى محله با پادرميانى 

شوراياران و معتمدان محله بود، 
امروز ديگر نقش گذشته خود 

را از دست داده اند
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مدير مسئول

امضا

معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

حسنى

ادامه از صفحه ۲
با انقــراض حکومت قاجار و روی کارآمــدن دودمان پهلوی، 
اين محدوه بيش از گذشــته اهميت يافت و پس از آنکه رضا شاه 
تصميم گرفت تا کاخ جديد مرمر را در آنجا بنا کند، شمار زيادی 
از رجال و ســران و امرای ارتش در اطراف کاخ ســاکن شدند و 
هرکدام عمارت های مجلل و نيمه مجللی برای خود ســاختند. از 
نام دارترين اين کسان می توان به محمدعلی فروغی (نخست وزير)، 
سليمان بهبودی، و محمد درگاهی(رئيس نظميه) اشاره کرد. در 
اين دوره باغ و عمارت زيبای کامران ميرزا به دانشکده نظام تبديل 
شد و باغ و عمارت منيريه نيز به قطعات کوچک تقسيم شد و در 
دست ساخت وساز قرار گرفت. خيابان اميريه هم پس از بازسازی 
و نوسازی، به بخشی از خيابان ولی عصر(عج) امروزی تبديل شد. 
بر اســاس نقشه دارالخالفه طهران، ترسيم اگوست کرشيش 
به تاريــخ ۱۲۷۵ هجری قمری، هيچ بخشــی از منطقه ۱۱ تا 
اواســط دوره قاجاريه در داخل باروی شهر (باروی طهماسبی) 
قرار نداشت. با اين حال برخی از عناصر منطقه ۱۱ به آن دوران 
باز می گردند. دروازه قزوين (محل کنونی ميدان وحدت اسالمی) 
و مســيرهای منتهی به آن از اين دست هستند. مسير ارتباطی 
و بســيار با اهميت تهران با غرب کشور در حول و حوش دروازه 
قزوين منطبق بر مسير خيابان مهدخانی کنونی است. گورستان 
و ســاير عملکردهای معمول خارج از دروازه های آن دوره نيز در 
محدوده کنونی منطقه ۱۱ قرار داشــتند. بعد از گسترش شهر 
و ايجاد حصار ناصری، بخش های شــرقی منطقه ۱۱ حد فاصل 
خيابان کارگر به ســمت شرق جزئی از پيکره اصلی شهر اضافه 
می شود. اين بخش تا سال ها دارای باغ هايی سرسبز و وسيع بود 
و خيابان ولی عصر(عج) فعلی تفرجگاهی برای مردم محســوب 

می شــد (طرح تفصيلی منطقه ۱۱، 
 .(۱۳۸۴

ناصری هم  افزون براين، حصــار 
تخريب شــد و به جــای دروازه های 
قديمــی اش، ميدان هــای جديدی 
ساخته شــد. ميدان باغشاه به جای 
دروازه باغشاه، ميدان گمرک به جای 
دروازه ای به همين نام و ميدان قزوين 
نيز به جای دروازه قديم قزوين ساخته 
شد و بافت مسکونی در پيرامون آن 
شــکل گرفت. با گســترش تهران، 
پادگان بســيار وسيع باغشاه هم در 
شهر قرار گرفت و اراضی جديدی به 
اين منطقه اضافه شد. در عصر پهلوی 
دوم محله هايی چون اســکندری و 

باغشاه در آن شکل گرفتند. 
با آغاز ســلطنت پهلوی دوم، طبقه متوسط جامعه به تدريج 
جای مســئوالن عالی رتبه کشــور را گرفتند و باغ های بزرگ به 
قطعات کوچک تری تقســيم شــدند و بناهايی با معماری دوره 
پهلوی دوم سر برآوردند. با ساخت بنای مجلس سنا در خيابان 
ســپه و در کنار کاخ مرمر، اين محدوده بــه يکی از مکان های 
سياسی مهم تهران تبديل شد. پس از پيروزی انقالب اسالمی نيز 
با استقرار مجموعه ساختمان های رياست جمهوری و همچنين 
مجمع تشــخيص مصلحت نظام و از همه مهم تر، مجموعه بيت 
رهبری و مجلس خبرگان رهبری، اين منطقه به مهم ترين منطقه 

تهران تبديل شده است. 
اين منطقه در کنار منطقه دوازده، قطب تجاری تهران به شمار 
می آيد. اصناف مختلفی در اين منطقه مشغول به فعاليت اند که 
بخش عمده ای از فعاليت های تجاری پايتخت را تشکيل می دهند. 
از جمله آنها می توان به فروشــگاه های ابزار و يراق، ماشين آالت 
صنعتی، لباس و پارچه، يونيفورم و نشان و عالئم نظامی، وسايل 
ص و آتش نشــانی، موتور و دوچرخه، مبلمان و تجهيزات اداری، 
لوازم ورزشی و ملزومات پزشکی اشاره کرد. همچنين بسياری از 
توليدی های پوشاک در منطقه يازده، به ويژه در محور خيابان های 

جمهوری و ولی عصر(عج)، واقع شده اند. 
اين منطقه به لحاظ فرهنگی هم يکی از مهم ترين بخش های 
تهران محسوب می شــود. قرار گرفتن مجموعه تئاتر شهر، تاالر 
رودکی و همچنين راسته کتابفروشان خيابان انقالب، اين منطقه 
را بــه يکی از فرهنگی ترين نقاط پايتخت تبديل کرده اســت و 
هــر روز اهالی کتاب و اصحاب فرهنگ، به آن حوالی آمدوشــد 
می کنند. وانگهی، ســينماهای فراوانــی در اين منطقه فعاليت 
بسياری  شــوربختانه  که  می کردند 
از آنها تعطيل شــده اند يا در آستانه 
تعطيلی انــد. منطقه يــازده يکی از 
مناطق مســتعد گردشگری است و 
ســاالنه تهران گــردان فراوانی از آن 
ديدن می کنند. از اماکن گردشگری 
اين منطقه می تــوان به موزه مقدم، 
موزه قرآن کريم، ميدان حســن آباد، 
گل فروشی زعيم، عمارت انيس الدوله، 
عمارت تيمورتاش، خانه موزه حسين 
بهزاد اشــاره کــرد. ايــن منطقه با 
مساحتی نزديک به ۱۲ کيلومترمربع 
دارای چهار ناحيه و هفده محله است 
و براساس سرشــماری سال ۱۳۹۵، 
۳۰۸ هزار نفر در آن زندگی می کنند. 

منطقه كتابفروشان
 و كتابخوان ها

      مرورى بر وضعيت منطقه 11 
ســازمان فضايی منطقه ۱۱ به طور عمده در دوره پهلوی شکل گرفت. اين 
منطقه سرشــار از عناصر تاريخی و شهری اســت. در لبه شمالی اين منطقه، 
محور آزادی قرار گرفته است که محور اصلی استخوان بندی فضايی شهر تهران 
محسوب می شود. در دوره پهلوی مدل توسعه قاجاری که غرب به شرق بود به 
توسعه به سمت شمال تغيير جهت داد. با آغاز دهه ۴۰، به تدريج خانواده های 
قديميمنطقه به سمت شــمال جابه جا شدند و کاربری های تجاری و اداری در 
اين منطقه افزايش پيدا کردند. اين روند پس از انقالب نيز شــدت پيدا کرد. در 
مرز غربی منطقه بزرگراه نواب شکل گرفت و برخی از مقرهای دولتی، سياسی و 
حکومتی در محدوده منطقه ۱۱ استقرار پيدا کردند. تخريب محله شهرنو نيز در 

اين دوران صورت گرفت (طرح تفصيلی منطقه ۱۱، ۱۳۸۴). 
بر اين اساس با توجه به الگوی رشد شهر تهران و تغييرات آن، برای منطقه۱۱ 
می توان ۳ مرحله رشــد را در نظر گرفت. در مرحله اول، تفرجگاهی در حاشيه 
شهر بود. در مرحله دوم، تبديل به منطقه ای اعيان نشين شد و در مرحله سوم 

با افت جايگاه سکونتی سابق تبديل به مرکزی تجاری، اداری و سياسی شد. 
همچنين بر اســاس طرح تفصيلی چشم انداز منطقه ۱۱ در سه ناحيه ارائه 
شده اســت. طرح تفصيلی در ناحيه جنوبی اين منطقه بر افزايش تاب آوری و 
ايمنی منطقه، افزايش و بهبود خدمات عمومی آن و همچنين پايداری منطقه 
تأکيد کرده است. براســاس چشم انداز طرح تفصيلی، ناحيه ميانی منطقه ۱۱ 
می  تواند نمونه  ای از پرديس حاکميت معنوی در شهر معاصر باشد. همچنين بر 
تبديل اين ناحيه به قلب و کانون حکومتی ملی و فراملی تأکيد شده است. باتوجه 
به موقعيت بخش شــمالی منطقه، طرح تفصيلی بر ترکيب فعاليت  های متنوع 
مرکز شهری با سکونت در آن تأکيد کرده است. همچنين براساس طرح تفصيلی 
اين منطقه می  تواند از نظر شــغلی پويا باشد و همچنين به عنوان بستری برای 
جريان داشــتن تبادل اطالعات و تبادالت اجتماعی فراهم شود (طرح تفصيلی 

منطقه ۱۱، ۱۳۸۴). 
 نرخ رشــد جمعيت در منطقه ۱۱ در ســال های ۵۵ تا ۷۵ به علت کاهش 
کاربری مسکونی و افزايش بافت تجاری، اداری و سياسی کاهش پيدا کرد. با اين 

حال اين نرخ در سال  های بعدی افزايش مثبت داشته است. 
از مجموع ۹۰ برنامه تهران گردی که از تاريخ ۱۳۹۲/۰۷/۱۹ تا ۱۳۹۵/۱۲/۲۰، 
در روزهای جمعه انجام شــد (به استثنای کتاب گردی های روزهای پنجشنبه)، 
چهــار برنامه کامل به منطقه يازده اختصاص يافت. در بخشــی از يازده برنامه 
تهران گردی ديگر که به مناسبت های هفته کتاب، روز خبرنگار، عيد غدير، هفته 
پژوهش، جشنواره تئاتر فجر، ماه مبارک رمضان، روز سينما، بازگشايی مدارس، 
ماه محرم و نوروز برگزار شد، از اين منطقه هم بازديد به عمل آمد. همچنين در 
بخشی از سه تهران گردی، حول محورهای کودک و شهر، موقوفات و بازديد از 

پالسکو، از منطقه يازده بازديد شد. 
در اين برنامه ها از بخش های مختلف اين منطقه بازديد به عمل آمد که فهرست 
آنها در جدول زير ذکر شده است. گفتنی است به دليل اهميت مسائل و مشکالت 
منطقه و همچنين ضرورت مشــاهده آنها از نزديــک، در برخی از اين بازديدها، 
مســئوالن دســتگاه های ديگر همچون مديران وزارت راه و شهر سازی، رئيس 
اداره فرهنگ و ارشــاد شهر تهران، مديرکل ميراث فرهنگی و گردشگری استان 
تهران، مديرکل حوزه وزارتی سازمان ميراث فرهنگی، معاون برنامه ريزی سازمان 
زيباسازی، به همراه شهردار منطقه و معاونان ايشان، نگارنده را همراهی می کردند.

احمد مسجدجامعى، عضو شوراى شهر تهران

سال
منطقه ۱۱شهر تهران

نرخ رشد (درصد)شمار جمعيتنرخ رشد (درصد)شمار جمعيت
 ـ۲۷۶۷۱۲ ـ۱۳۵۵۴۵۳۰۲۲۳
۱۳۶۵۶۰۵۸۲۰۷۹۵/۲۲۴۷۹۲۷-۸/۱
۱۳۷۵۶۷۵۸۸۴۸۱۰/۱۲۲۳۹۶۵-۰۱/۱
۱۳۸۵۷۸۱۲۰۶۷۲۶/۱۲۶۹۳۷۶۸/۱
۱۳۹۰۸۱۵۴۰۵۱۸۴/۰۲۸۸۸۸۴۹۵/۰
۱۳۹۵۸۶۷۹۹۳۶۵/۱۳۰۸۱۷۶۳/۱

جدول ۱۱، وضعيت جمعيتی شهر تهران و منطقه ۱۱ و نرخ رشد، منبع:اطلس تهران 
۸۵ و سالنامه های تهران ۹۱ و ۹۶

آيين خوبان

مدير مسئول

امضا

معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

 در راســتای تعميم و بســط عدالــت و بهره مندی از 
فرصت هــا و امکانات تعليم و تربيــت باکيفيت، به ويژه در 
مناطق محروم و مرزی، روستاها و حاشيه شهرها، در سال 
تحصيلی گذشــته، تفاهمنامه همکاری در قالب طرح آبا 
(آشتی با آموزش) بين سازمان آموزش و پرورش و مؤسسه 
خيريه داراالکرام امضا شد که هدف آن، ايجاد فرصت برابر 
آموزشــی برای دانش آموزان کل کشــور در دوران شيوع 

کروناست. 
«محمــد ابراهيم خانی»، مدير روابط عمومی مؤسســه 
خيريــه داراالکرام، در اين باره توضيــح می دهد: «منابع و 
اعتبارات مورد نياز اين طرح توســط برخی ارگان ها تأمين 
می شــود.» ابراهيم خانی کمک افراد نيکوکار و مؤسسات 
آموزشــی و فرهنگی خيريــه مردم نهــاد را در اين زمينه 
عنصری مهم می داند: «به جز خّيران و سمن ها، کمک هايی 
هم از جانب نهادها و ارگان ها، شــورای آموزش  و پرورش 

و نيز اعتبــارات وزارت آموزش  و پرورش تأمين 
می شود تا هيچ دانش آموزی به علت نداشتن ابزار 

الزم از تحصيل عقب نماند.»
به گفته مدير روابط عمومی مؤسسه، در امتداد 
اجرای طــرح آبا يازده کالس درس داير شــده 
اســت. او می گويد: «از اين تعداد، هفت کالس 
درس در جنوب اســتان کرمان (کهنوج، رودبار 
جنوب، جيرفت و عنبرآباد)، دو کالس درس در 
بيرجند و نيز در هرمزگان و شهريار هرکدام يک 

کالس راه اندازی شده است.» 
ابراهيم خانی پيش بينی می کند اگر سازمان 

آموزش و پرورش همکاری کند، حدود ســه تا چهار برابر 

ح  فتتا ا
راه اندازی  و 

تعدادی  و  کرد 
دانش آمــوزان  از 

بازمانده از تحصيل را برای طی 
دوره های آموزشی پذيرفت.»

مديــر داراالکرام درباره  همســويی طرح با 
منشور مؤسسه می گويد: «مهم ترين اصل منشور 
داراالکرام حفظ کرامت انســانی اســت. در اين 
طــرح نيز با پايبندی به ايــن اصل با آموزش و 
پرورش همکاری کرديم. در واقع، هدف ما تمرکز 
بر تحصيل کودکان و کمک به آنهاست. جامعه  
هدف ما دانش آموزانی هستند که در خطر ترک 
تحصيل قرار دارند. بنابراين، مشارکت در طرح 
آبا، چون هم راســتا با اهداف مؤسسه بود، اين 
فرصت را به وجود آورد تا بتوانيم در کنار اين وزارتخانه برای 
هموار کردن راه تحصيل کودکان کمک کنيم.»بر اســاس 
اين تفاهمنامه، قرار بود که مؤسســه در ســه گام در کنار 
آموزش و پرورش قرار بگيرد. او در اين باره توضيح می دهد: 
«همان ابتدا پنج استان يا شهر را معرفی کرديم و قرار شد 
تا هرجايی که می توانيم آنها را پوشش  بدهيم، کالس های 
آنالين و آفالين را برايشــان تجهيز کنيم. پرداخت حقوق 
مشــاوران در اين شــهرها که از طرف ســازمان انتخاب 
می شدند و آموزش می ديدند، هم برعهده  مؤسسه داراالکرام 
بوده است. بنابراين، بيشتر بر مناطق محروم جنوب کرمان، 
رودبار و گنجه و سيستان و بلوچستان تمرکز کرديم تا به 

مرور بتوانيم اين گستردگی را بيشتر کنيم.»

ايــن عدد می توان کالس درس راه انــدازی کرد: «قرار بود 
سازمان امکان برقراری ارتباط با مدارس غيردولتی را برای 
مؤسسه فراهم کند تا با وجود شفافيت های مالی و بستری 
که مهياســت، کمک های دانش آموزان اين مدارس، صرف 

طرح آبا شود.»

ضرورت حفاظت و حمايت از 
استعدادهاى كشور

«تورج فرهادی»، شهردار منطقه ۶، هم امسال 
در ديدار نوروزی خود از مؤسسه داراالکرام گفته 
بود، بدون اغراق داراالکرام نخســتين خيريه ای 
اســت کــه مبانــی کار را دارد و مبانــی کارش 
حفاظت و حمايت از اســتعدادهای کشور است. 
درواقع، بزرگ ترين خيــر ماندگار، فرهيختگی و 
توانمندســازی ذهنی جوامع، مخصوصًا کودکان 

و نوجوانان، اســت و به اين شکل می توانيم آينده کشور را 
تضميــن کنيم. به گفته فرهادی، اگر فقط بخواهيم صدقه 
بدهيم و شــکم کسی را سير کنيم، اما آگاهی نرسانيم، باز 
فردا گرسنه هستيم، چون بايد بدانيم چگونه داشته هايمان 
را مديريت کنيم. درســت است که اقتصاد نياز اول ماست، 
اما تا به فرهنگ، خردورزی، انديشه ورزی و گفتمان نرسيم، 

بی فايده است. 

بازگرداندن كودكان به چرخه  تحصيل؛ مهم ترين 
هدف 

«مرجان دبيری»، مدير مؤسســه داراالکرام در شــعبه 
تهران، هم طرح آبا يا آشــتی با آموزش را طرحی معرفی 
می کند که ســال ۹۸ از ســوی بخش آمــوزش از راه دور 
ســازمان آموزش و پرورش پيشنهاد شد: «هدف طرح اين 
اســت که کودکانی که به خاطر کار و مسائل معيشتی از 
تحصيــل دور افتاده اند، بتوانند بــا امکاناتی که آموزش و 
پرورش فراهم کــرده، چه به صورت آنالين و چه 
به صورت آفالين، از آموزش اين سازمان برخوردار 
شوند. اين کالس های مجازی با يک مشاور، يک 
تلويزيون و يک مودم اينترنت تشکيل می شوند.»

به گفته دبيری، داراالکرام نخستين مؤسسه 
خيريه ای بود که در اين طرح کنار سازمان آموزش 
و پرورش قرار گرفت: «تفاهمنامه   همکاری طرح 
ارديبهشت ۹۹ بين مؤسسه و سازمان امضا و در 
مهر همان ســال اجرايی شد و در گام اول يازده 
روســتا تحت پوشش قرار گرفت. مؤسسه، طبق 
خواســته  ســازمان آموزش و پرورش، نخستين 
کالس طرح آبا را در شهريار در يک مدرسه به صورت نمادين 

آمــوزش
 با «آبا» تعطيل نيست

مؤسسه خيريه داراالكرام در دوران كرونا 
دانش آموزان را تنها نگذاشته است

بازگشت به 
تحصيل 2367 

دانش آموز
 اجرای طرح آبا در ۵۴ منطقه  کشور 

در يک سال گذشته مانع از ترک 
تحصيل ۲۳۶۷ دانش آموز شده است. 

در مجموع تاکنون ۸۲ مدرسه در 
کشور مجری طرح هستند. بر اساس 

اين طرح، در کرمان ۴۳۲ و در 
خراسان جنوبی و شهريار به ترتيب 
۱۲۰ و ۱۸ دانش آموز به تحصيل 
بازگشته اند. بنابراين، طرح آبا اگر 

به درستی اجرا، حمايت و پشتيبانی 
شود، طرحی موفق با بازخورد 

مناسب خواهد بود. 

عدالت آموزشــی يکی از مهم ترين موضوعات در 
حوزه  تعليم و پژوهش است که زمينه را برای دستيابی 
به عدالت اجتماعی فراهم می کند؛ عدالتی که تأمين 
آن مهم ترين گام در کاهش شکاف طبقاتی و جلوگيری 
از بــروز ناهنجاری های اجتماعی به شــمار می رود. 
ماجرای بی عدالتی آموزشی که در دوران پيش از کرونا 
با توزيع نابرابر خدمات و فرصت های آموزشی منجر به 
غفلت از تقويت توانايی های کودکان می شد، اين روزها 
بيش از پيش به گسترش بی عدالتی و تبعيض بين افراد 

يک نسل دامن زده است.

معصومه حق جو

اجراى طرح آبا در تهران
 مدير مؤسسه  داراالکرام درباره  اجرای اين طرح 
در تهــران می گويد: «با توجه به اينکه رســالت ما 
اولويت دادن به محرومان اســت، تاکنون بيشترين 
تمرکز روی شهرهای محروم تر بوده است. بنابراين، 
فقط يک کالس را در شــهريار به صورت نمادين در 

مسير اجرای طرح آبا رونمايی کرديم.»
به گفته دبيــری، موانعی هم در مســير اجرای 
اين طرح وجود داشــت: «در مســير اجرای آبا روی 
پشتيبانی سازمان و آموزش و پرورش حساب کرده 
بوديــم و در اين خصوص تبليغــات مؤثری را واحد 
روابط عمومی طراحی و اجرا کرده بود. به عنوان مثال، 

در طرح عضويت دانش آموزی انتظار داشــتيم که با 
حمايت آموزش و پرورش بتوانيم اين طرح را اجرايی 
کنيم. در اين طرح هر دانش آموز با پرداخت حداقل 
پنج هزار تومان می توانست از دوست خودش در يک 
منطقه محروم حمايت کند، اما متأسفانه طرح فقط 
به علت پشتيبانی نشدن از جانب آموزش و پرورش 
در همان نخســتين گام های خود باقی ماند.» مدير 
مؤسسه  داراالکرام معتقد است طرح آبا فرصت خوبی 
برای کودکان کار که واقعًا دوست دارند تحصيل کنند، 
اما به خاطر مسائل معيشتی اين فرصت را از دست 
داده اند، فراهم کرده تا در هر ســاعتی از شــبانه روز 

دسترسی به فايل های آموزشی داشته باشند 
و خود را برای شــرکت در امتحانات آماده 
کنند. دبيری دربــاره   ديگر طرح های موفق 
داراالکرام می گويد: «مؤسسه در طرح فنی 

و حرفه ای هم بسيار موفق بوده است 
و طی رايزنی  هايی که با ســازمان 
فنی و حرفه ای داشتيم، توانستيم 
مؤسسه  که  دانش آموزانی  برای 

داراالکرام به ســازمان فنی و 
حرفــه ای معرفــی می کند، 
تســهيالتی فراهم کنيم تا 

به رايگان دوره های آموزشی را بگذرانند. طبق 
صحبت های اخير با دکتــر محمدی فر، يکی 
از داورهای المپياد ســازمان فنی و حرفه ای، 
افراد مســتعد در اين رشــته ها می توانند در 
کالس های آموزشــی مختص المپياد 
هم شــرکت کنند. از شعبه تهران 
تعــدادی از عالقه مندان معرفی 
شــده اند و اميدواريم آنها هم 
در المپياد ســازمان فنی و 
داشــته  حضور  حرفه ای 

باشند.» 

دسترسی به فايل های آموزشی داشته باشند 
و خود را برای شــرکت در امتحانات آماده 
کنند. دبيری دربــاره   ديگر طرح های موفق 
داراالکرام می گويد: «مؤسسه در طرح فنی 

و حرفه ای هم بسيار موفق بوده است 
و طی رايزنی  هايی که با ســازمان 
فنی و حرفه ای داشتيم، توانستيم 
مؤسسه  که  دانش آموزانی  برای 

داراالکرام به ســازمان فنی و 
حرفــه ای معرفــی می کند، 
تســهيالتی فراهم کنيم تا 

به رايگان دوره های آموزشی را بگذرانند. طبق 
صحبت های اخير با دکتــر محمدی فر، يکی 
از داورهای المپياد ســازمان فنی و حرفه ای، 
افراد مســتعد در اين رشــته ها می توانند در 
کالس های آموزشــی مختص المپياد 
هم شــرکت کنند. از شعبه تهران 
تعــدادی از عالقه مندان معرفی 
شــده اند و اميدواريم آنها هم 
در المپياد ســازمان فنی و 
داشــته  حضور  حرفه ای 

باشند.» 

 از ســوی بخش آمــوزش از راه دور 
ســازمان آموزش و پرورش پيشنهاد شد: «هدف طرح اين 
اســت که کودکانی که به خاطر کار و مسائل معيشتی از 
تحصيــل دور افتاده اند، بتوانند بــا امکاناتی که آموزش و 
پرورش فراهم کــرده، چه به صورت آنالين و چه 
به صورت آفالين، از آموزش اين سازمان برخوردار 
شوند. اين کالس های مجازی با يک مشاور، يک 
تلويزيون و يک مودم اينترنت تشکيل می شوند.»

به گفته دبيری، داراالکرام نخستين مؤسسه 
خيريه ای بود که در اين طرح کنار سازمان آموزش 
و پرورش قرار گرفت: «تفاهمنامه   همکاری طرح 
 بين مؤسسه و سازمان امضا و در 
مهر همان ســال اجرايی شد و در گام اول يازده 
روســتا تحت پوشش قرار گرفت. مؤسسه، طبق 
خواســته  ســازمان آموزش و پرورش، نخستين 
کالس طرح آبا را در شهريار در يک مدرسه به صورت نمادين 

مناسب خواهد بود. 

12
آيين خوبان11

ح  فتتا ا
راه اندازی  و 

تعدادی  و  کرد 
دانش آمــوزان  از 

بازمانده از تحصيل را برای طی 
دوره های آموزشی پذيرفت.»

مديــر داراالکرام درباره  همســويی طرح با 

ايــن عدد می توان کالس درس راه انــدازی کرد: «قرار بود 
سازمان امکان برقراری ارتباط با مدارس غيردولتی را برای 
مؤسسه فراهم کند تا با وجود شفافيت های مالی و بستری 
که مهياســت، کمک های دانش آموزان اين مدارس، صرف 

تورج فرهادى
شهردار منطقه 6

مرجان دبيرى
مدير مؤسسه 

داراالكرام شعبه 
تهران
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عيدانه

«دست در دست على» 
در ميدان آيينى امام حسين(ع)

دهه امامت و واليت در فاصله بين اعياد بزرگ 
قربان و غديــر در فرهنگ شــيعی، روزهايی 
تاريخ ســاز برای حال و آينده جهان اسالم، تشيع و 
بشريت است، چراکه عيد قربان به پيروان همه اديان 
توحيــدی اختصاص دارد و عيــد غدير هم به همه 

آزادی خواهان و عدالت طلبان جهان تعلق دارد. 
 بــه همين بهانه، برای آشــنايی شــهروندان با 
ابعاد اخالقی، فرهنگی و فلســفه زنده نگه داشــتن 
واقعــه غدير خم، همزمــان با دهه 
متنــوع  برنامه هــای  واليــت 
فرهنگی و اجتماعی از سوی 
فرهنگسرای عترت در ميدان 
آيينــی امــام حســين «ع» 

برگزار می شود. 
مديــر  ســرلک»،  «بهمــن 
روابط عمومی فرهنگســرای عترت، بــا اعالم اين 
خبــر می گويــد: «برنامه های جشــن عيد غدير 
خم را از مجموعــه ويژه برنامه هــای دهه واليت 
با عنوان «هميشــه امير» و با شــعار «دست در 
دســت علی بايد نهاد» از ســاعت ۱۸ روز سوم تا 
هفتم مرداد با مشــارکت هيأت رزمندگان اسالم 
در ميدان آيينی امام حســين عليه السالم برگزار 
می شــود.» به گفته ســرلک، در اين برنامه ها سه 
رويکرد بزرگداشت سنت های غدير و  ترويج جشن 
و شــادی در بين مردم، تبيين حقانيت، واليت و 
خالفت بالفصل اميرالمؤمنين علی عليه الســالم و 
تقويت علقه و محبت مردمی نســبت به حضرت 
علی (عليه الســالم) مد نظر اســت. او با اشــاره 

به ســخنرانان و مداحان اجــرای ويژه برنامه های 
دهه واليت افزود: «حجت االســالم والمســلمين 
«حامد کاشــانی» و «ســيد مجيد بنی فاطمه» و 
«  سيد مهدی حســينی» و ساير ذاکرين برجسته 
اهل بيــت(ع) در اين مراســم برای شــهروندان 

سخنرانی و مديحه سرايی می کنند. 
همچنين ويژه برنامه مائده غدير با پخت ۲۵ هزار 
پرس غذا برای اطعام شــهروندان و ساکنان مناطق 
محروم تهران تدارک ديده شــده و توزيع آن توسط 
گروه هــای جهادی و داوطلب در روزهای ششــم و 
هفتم مرداد ماه با مشــارکت مؤسســه رحيل انجام 

می شود. 
مدير روابط عمومی فرهنگسرای عترت در پايان 
يادآوری می کند: «طبق برنامه ريزی های انجام شده 
و برای جلوگيــری از ابتالی شــرکت کنندگان در 
مراســم به ويــروس کرونــا، تمامــی پروتکل های 
بهداشتی، حفظ فاصله گذاری اجتماعی، تب سنجی 
و اســتفاده از ماســک رعايت می شــود. همچنين 
شــهروندان محترم جهت اطالع از ساير برنامه های 
فرهنگــی، هنــری و آموزشــی می تواننــد اخبار 
فرهنگســرا را از طريق صفحه اينستاگرام به نشانی: 

12farhangsara.etrat مراجعه کنند.»

فرصتى براى كاهش 
هزينه هاى اداره شهر

شوراياری ها نهادهای مدنی و مردم نهاد 
و رســمی ترين و بزرگ ترين انجمن هر 
محله هســتند که اعضای آن به صورت 
افتخاری فعاليت می کننــد و در واقع به 
نوعی حلقــه وصل اهالی با شــهرداری 
از دل  محسوب می شــوند. شــوراياران 
محله ها برخاسته اند و آشنايی با مشکالت 
مناطق و محله هايی که اعضا در آن زندگی 
می کنند باعث شده پل ارتباطی بين شورا، 

مسئوالن شهرداری و مردم باشند. 
 با تشکيل شوراياری ها روابط اجتماعی 
در محله هــا شــکل ســازمان يافته تری  
می گيرد، اعتماد و حس شهروندی تقويت 
می شــود و از همه مهم تــر، اين نهاد در 
به وجود آوردن سرمايه اجتماعی تأثيرگذار 
اســت. اســتفاده از تجربــه و تخصص 
شــهروندان و واگذاری اداره امور به آنها 

مهم ترين هدف در شوراياری  هاست. 
اين نهادهای مردم نهاد که جلوه هايی 
از دموکراسی محسوب می شوند، ضمن 
همراه کردن اهالــی هر محله برای حل 

مشــکالت، به عنــوان اهرمــی برای 
جلوگيــری از فربــه شــدن 

می کنند.  عمــل  دولت ها 
دموکراســی  صحيح ترين 
مشــارکت  جلب  بــرای 
مــردم ايــن اســت که از 

باالی  ســمت  بــه  پاييــن 
حکومت، مردم را به نقش آفرينی دعوت 
کنيــم. وظايف شــوراياری ها در ارتباط 
با مديريت شــهری را می توان در سطح 
مشورتی و نظارتی، همکاری و شناسايی 
ارزيابی کرد. شــوراياری ها از يک طرف، 
رابط شورای اسالمی شــهر برای انتقال 
مســائل، مطالبات محلی به شهرداری و 
دســتگاه های خدماتی و اجرايی قلمداد 
می شوند و از طرف ديگر، وظيفه نظارت 
بر حســن اجرای مصوبات شورای شهر از 
سوی شهرداری و ساير دستگاه ها را هم 

برعهده دارند. 
در رويکردهای جديد توسعه پايدار بر 
مشارکت هرچه بيشتر مردم در محله ها و 
اجتماعات محلی به عنوان يکی از مهم ترين 
فاکتورهای حرکت به سمت توسعه تأکيد 
می شــود و بدون اين مشارکت، پايداری 
توسعه معنايی نخواهد داشت. بنابراين، به 
کارگيری ظرفيت محله ها در تمرکززدايی، 
افزايــش توانمنــدی مردم، مشــارکت 
در تصميم گيری هــای شــهری، کاهش 
اجتماعی،  نظــم  ايجاد  آســيب پذيری، 
گســترش خدمات آموزشــی، فرهنگی 
و باالخــره افزايش امنيــت اجتماعی در 
مسير توسعه و  آبادانی حائز اهميت است. 
اين ميان، يکی از ابزارهای اساســی برای 
نقش آفرينی محله ها، گسترش مشارکت ها 
و افزايش توانمندی اجتماعی اهالی يک 
محلــه و کاهش هزينه های اداره شــهر، 

شوراياری هاست. 
محمدرضا محترمی 
دبير محله ايرانشهر و دبير کارگروه 
نوآوری و ايده پردازی منطقه ٦

شورايارى  هويتپيشخوانپيشخوان

چراغ عمرت روشن 
از قديم گفتند در معاشرت با ديگران سعی کنيد اغلب از جلمات خوب و کالمی که انرژی 
مثبت به ديگران می دهد اســتفاده کنيد، چراکه خير و برکت هر نيت و دعای خوب در واقع 
بازگشت همين دعای خير در زندگی خودمان است. در تهران قديم رسم بر اين بود تا هرکسی 
وقت غروب راهی هر مغازه ای می شد حتمًا قبل از سالم و عليک از واژه «چراغ روشن» استفاده 
می کرد. جعفر شهری در کتاب «طهران قديم» درباره اين رسم جالب نوشته است: «همچنين 
از رســوم و آداب بود تا هرکسی تا يکی دو ساعت از شب گذشته وارد دکانی شود بايد چراغ 
روشن بگويد و صاحب دکان جواب بدهد، چراغ عمرت روشن و از عقايدی بود که هر مشتری 
در اول چراغ، اگرچه بســيار کم و مختصر، چيزی از دکاندار بخرد و در غير اين صورت بود که 
می گفتند: دشــت سر چراغ را کور کرده. يعنی تا آخر شب، کار صاحب دکان را کساد نموده 
است. به اين جهت، کاسبان تا حد امکان برای اينکه دشت سر چراغشان کور نشود با مشتری 
راه آمده و جنسشان را ارزان می دادند. اگرچه بسياری از دکان دار ها هم اين اعتقاد را دستاويز 

در محذور گذاشتن مشتری قرار داده، هم فروخته و هم گران می فروختند.»

بهاره خسروى

 دبير تحريريه:  سروش جنابی
 تحريريه:  فاطمه عسگری نيا 
بهاره خسروی/ فاطمه عرفی نژاد

معصومه حق جو / فرزين شيرزادی

 مدير هنری: کامران مهرزاده
 صفحه آرايی: محمدرضا محمدی تاش/ علی حسنی / ميالد رفاقتی

فائزه توکلی
 حروفچينی و تصحيح: منيژه خسروآبادی/ اعظم آجوربنديان / فهيمه شيرازی

 نشانی: خيابان ولی عصر(عج) نرسيده به پارک وی کوچه تورج پالک۱۴  کد پستی: ۱۹۶۶۶۵۳۳۸  صندوق پستی: ۴۵۹۵۶-۱۹۶۶۶  تلفن:۲۳۰۲۳۱۰۰   دورنگار:۲۳۰۲۳۴۸۸

معرفى آثار موزه ملك 
همزمان با فرارســيدن دهه واليت آثار 
مرتبط با موضــوع امامت و واليت در 
فضــای مجازی موزه و مؤسســه ملی 
کتابخانه ملک برای آشــنايی بيشــتر 
شهروندان با سيره ائمه معصومين(ع) و 
همچنين فلسفه واليتمداری و ماجرای 
غدير خم منتشــر می شــود.  اين آثار 
شامل اشيا و نســخ خطی منسوب به 

حضرت علی(ع) و امام رضا(ع) اســت. عالقه مندان و پژوهشگران برای تماشای اين آثار و 
آشــنايی بيشتر با افکار و انديشه های ائمه معصومين(ع) می توانند به فضای مجازی موزه و 

مؤسسه ملی کتابخانه ملک مراجعه کنند. 

موزه

 صاحب امتياز: مؤسسه همشهری
 مدير مسئول: نيلوفر قديری

 سردبير: مهدی  عليپور

واقعــه غدير خم، همزمــان با دهه 
متنــوع  برنامه هــای  واليــت 

برگزار می شود. 
مديــر  ســرلک»،  «بهمــن 

مشــکالت، به عنــوان اهرمــی برای 
جلوگيــری از فربــه شــدن 

می کنند.  عمــل  دولت ها 
دموکراســی  صحيح ترين 
مشــارکت  جلب  بــرای 
مــردم ايــن اســت که از 

باالی  ســمت  بــه  پاييــن 

زيباترين عيد؛ زيباترين جشن
در آستانه روز فرخنده و مبارک عيد غدير خم، عيد واليت، 
قرار داريم. اين ايام بهتريــن فرصت برای مطالعه و کتابخوانی 
درباره اين واقعه مهم اســت کــه در آخرين حج پيامبر اتفاق 

افتــاد. «فاطمه تيمــوری»، رئيس کتابخانه فرهنگســرای 
خانواده، برای آشــنايی بيشــتر نوجوانان با ماجرای عيد 
غدير خم مطالعه کتاب «زيباترين عيد؛ زيباترين جشن» 

را پيشــنهاد می دهد. اين کتاب روايت حضور بچه ها در جشن های عيد غدير و فعاليت های 
آنهاســت که هر ساله برای روشن ماندن چراغ واليتمداری با برپايی جشن ياد غدير را زنده 
نگه می دارند و با افزايش ســن با معارف و نکات اخالقی بيشــتری از اين روز بزرگ شيعيان 
آشنا می شوند. انتشارات کتاب «جمکران»، دو کتاب «زيباترين جشن» و «زيباترين عيد» را 
در يک جلد منتشرکرده است و مخاطب هم روايت کودکان حاضر در واقعه غدير را می خواند 

و هم با فعاليت بچه های امروزی برای برپايی جشن های غدير آشنا می شود. 

  كتابخوانى

در آستانه روز فرخنده و مبارک عيد غدير خم، عيد واليت، 
قرار داريم. اين ايام بهتريــن فرصت برای مطالعه و کتابخوانی 
درباره اين واقعه مهم اســت کــه در آخرين حج پيامبر اتفاق 

افتــاد. «فاطمه تيمــوری»، رئيس کتابخانه فرهنگســرای 
خانواده، برای آشــنايی بيشــتر نوجوانان با ماجرای عيد 
غدير خم مطالعه کتاب «زيباترين عيد؛ زيباترين جشن» 


