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"بازارچ�ه حامیان س�رزمین من،ایران" در  21و  22اس�فندماه س�ال  1393با حضور

حدود  45سازمان مردم نهاد در عمارت ارزشمند مسعودیه واقع در میدان بهارستان
تهران از طریق شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران و حمایت شرکت
سرمایهگذاری عظام برگزار گردید.

146

سازمانهای مردم نهاد چه کسانی هستند ؟
س��ازمانهای مردم نهادیا سمنها ( )NGO: None Governmental Organizationبه منظور فعالیت در زمینههای
گوناگون فرهنگی ،اجتماعی ،صنفی و  ...به وجود میآیند که شامل گروههایی از افراد داوطلب میباشند و بدون وابستگی مالی
یا حقوقی به دولت ،بدون انگیزههای سودجویانه و به منظور ارائه خدمات عمومی رایگان و آگاهسازی عموم از مشکالت موجود
در جامعه ایجاد میش��وند .س��منها وارد امور تجاری و بازرگانی میش��وند ،اما این فعالیتها جنبه سرمایهاندوزی و سودآوری
ندارند و به منظور ارائه خدمات خود و در راستای اهدافشان صرف میشود.
چرا بازارچه با حضور سازمانهای مردم نهاد برگزار شد؟
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فعالیتهای س��ازمانهای مردم نهاد کمک زیادی به توس��عه و رش��د کیفی ش��هرها از جنبههای مختلف اقتصادی ،فرهنگی،
اجتماعی ،محیط زیستی و مانند آن میکنند  .همچنین با شکلگیری هستههای کارآفرینی درون این سازمانها و یا در کنار
آنان و با توانمندس��ازی گروههای آس��یب پذیر ،حیات مدنی و زندگی جاری در ش��هر ارتقاء مییابد .در این میان ،بازارچههای
موسمی فرصتی مناسب برای درآمدزایی آنان و دیده شدنشان است.
چگونه انگاره برگزاری بازارچه شکل گرفت؟

شماره47-48

ش��رکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران پیرو مطرح شدن بحث"مسئولیت
اجتماعی شرکتها" در وزارت راه و شهرسازی و تدوین نظام نامه آن ،پیشنهاد برگزاری
بازارچه را برای کارآفرینان ساکن در محالت هدف بازآفرینی شهری و سازمانهای مردم
نهاد مرتبط با اهداف و ماموریتهای خود مطرح و پیگیری نمود .برگزاری بازارچهای در
راستای حمایت این گروهها و در محدودههای هدف بازآفرینی شهری ،توامان دو هدف
کالن بازآفرینی را دنبال میکند :کاهش فقر ش��هری با رویکرد توانمندس��ازی ساکنان
محدودهه��ای هدف و پیش��گیری از بازتولید فقر در این محدودهه��ا و ارتقای هویت و
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منزل��ت مکان��ی و حفاظت از ارزشها در محدودهها و محلههای هدف  .از طرفی با معرفی س��ازمانهای مردم نهاد به عموم
مردم و مسئوالن تا حدودی زمینههای ارتقای انسجام اجتماعی ایجاد میشود.
اهداف برگزاری بازارچه چه مواردی است؟
برگزاری بازاچه با توجه به انتخاب محل آن ،برنامهها و حضور گروههای مدعو دستیابی به اهداف زیر را محقق میساخت:
آشنایی بیشتر مردم و مسئوالن با سازمانهای مردمنهاد و فعالیتهایشان
توانمندسازی سازمانهای مردمنهاد و ساکنان محالت هدف بازآفرینی شهری
راه اندازی جریان مشارکت بدنه دولتی و یا مدیریت شهری با این سازمانها
ارتقای کیفیت حیات مدنی
فراخواندن مردم به بافت تاریخی شهر و ارزشهای بناهای تاریخی (با توجه به موقعیت عمارت مسعودیه)
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در بازارچه چه اتفاقهایی افتاد؟
برنامه کلی ش��امل دو بخش اصلی فن بازار و بازارچه بوده اس��ت .فن بازار به عنوان فضایی برای تعامل مدیران س��ازمانهای
مردم نهاد و کارآفرینان با بدنه دولتی و مدیریت شهری پیش بینی شد و کارگاههای آموزشی زیر برای راهنمایی و مشاوره
به سمنها همزمان با بازارچه برگزار گشت:
کارگاه آموزش��ی "معرفی فرصتهای مش��ارکت س��ازمانهای غیردولتی و دولت در طرحها و برنامههای توسعهای" توسط

آقای مهندس مصطفوی مورخ  21اسفند 93
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کارگاه آموزش��ی "توانمندسازی س��ازمانهای مردم نهاد ( )NGO'sو تجاریسازی طرحهای نو" توسط آقای دکتر ناهید

مورخ  22اسفند 93

در بازارچه س��ازمانهای مردم نه��اد و کارآفرینان در کنار فروش محصوالت خود و کمک به درآمدزایی آنها ،معرفی ش��ده
و عضوگی��ری نی��ز صورت گرفت .س��ازمانهای مردم نهاد حاضر در بازارچه ش��امل گروههای فعال در ح��وزه کودکان  ،زنان
آسیبدیده ،کارتن خوابها ،محیط زیست ،معلوالن،کارآفرینی و توسعه توانمندی گروههای کم توان بودند.
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همچنی��ن رادیو نمایش��گاه عالوه بر معرف��ی اتفاقها و برنامههای جاری در بازارچه ،فرصتی را در اختیار س��منها قرار داد تا
س��ازمان خ��ود را معرفی کنند .پرده خوانی و تئات��ر به عنوان برنامههای جانبی که در فضا پویایی ایجاد میکند اجرا ش��ده و
دبیرخانه نیز در فضای بازارچه مستقر شد.
دیاگرام معرفی بخشها و برنامههای مختلف بازارچه
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نتیجه برگزاری بازارچه چه بود؟
بازارچ��ه در دو روز برگ��زاری ،با توجه به موقعی��ت کانونی عمارت و ارزش تاریخی آن ،پویای��ی قابل توجهی را در محدوده

عمارت ارزش��مند مس��عودیه (از محدودههای هدف بازآفرینی) ایجاد نمود .از طرفی گروههای مختلف اجتماعی با حضوری
پررنگ در بازارچه متناس��ب با حضور گروهها و س��ازمانهای مردم نهاد مرتبط با خود ،منجر به تعامالتی سازنده میان مردم
و مسئوالن شدند.

مقام عالی وزارت ،جناب آقای دکتر آخوندی پس از بازدید از بازارچه ،این رویکرد را جریانی مثبت ارزیابی نمودند و حمایت

خود را از تداوم این جریان اعالم نمودند .با توجه به اینکه یکی از اهداف بازارچه؛ ایجاد پویایی در آن دس��ته از محدودههای

هدف بازآفرینی اس��ت که اغلب فضاهایی فاقد پویایی اس��ت و از طرفی حضور مردم در راس��تای حمایت مالی و معنوی از
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س��ازمانهای مردم نهاد بسیار اهمیت دارد ،شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری در حال برنامهریزی و بررسیهای

الزم ب��رای چگونگی ایجاد این جریان پویا در محدودههای هدف بازآفرینی اس��ت ک��ه حداکثر کارایی برای گروههای حاضر
(سازمانهای مردم نهاد و کارآفرینان) ،مسئوالن و محدودههای هدف داشته باشد.

