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یکــی از کســبۀ طالفــروش در میــدان امام علــی (ع) اصفهان
دربــارۀ نحــوۀ برنامهریــزی اقدامــات احیــای میــدان چنیــن
میگویــد« :اینکــه مــردم را قانــع کنیــد متفــاوت اســت بــا
اینکــه بتوانیــد اعتمــاد آنهــا را جلــب کنیــد .ممکــن اســت
اول کار کــه طرحهــا را میبینیــم ،قانــع شــویم کــه انجــام
ایــن کار بــه نفــع مــا اســت .ولــی کافــی اســت پیشــرفت
کار طبــق برنام ـهای کــه دادهانــد نباشــد ،آن وقــت اســت
کــه اعتمادمــان را بــه ســرعت از دســت میدهیــم .بــه نظــر
مــن ،اگــر پروژههــا کوچــک باشــد و زود بــه اتمــام برســد،
مــا امیــدوار میشــویم کــه طــرح ســرانجام خوبــی دارد.
بــا ایــن روش ،نــه کســب و کار مــا مختــل میشــود ،نــه
زندگــی مردمــی کــه بــه مغازههــای مــا مراجعــه میکننــد.
طالفروشــانی کــه از ایــن محــل رفتهانــد ،به ســختی ممکن
اســت برگردنــد .رونــق کســب و کار مــا زمانــی بود کــه همه
در کنــار هــم یــک بــازار را تشــکیل داده بودیــم ،ولــی االن
هرکــس در یــک جایــی از شــهر مشــغول فعالیــت اســت و
یکپارچگــی از بیــن رفتــه اســت».

محله هفده شهریور -بیرجند

یکــی از کارکنــان مدرســۀ آزادی در محلــۀ هفــده شــهریور
بیرجنــد دربــارۀ فضــای جلوخان مدرســه کــه با همــت اهالی
محــل ،دانشآمــوزان و کادر مدرســه در کنار شــهرداری ،ادارۀ
آمــوزش و پــرورش و ادارۀ راه و شهرســازی اســتان خراســان
جنوبــی شــکل گرفتــه میگویــد« :وقتــی ادارۀ آمــوزش و
پــرورش اســتان زمیــن مدرســۀ متروکــۀ خــود را بــرای ایجاد
یــک فضــای فراغتــی در اختیــار شــهرداری قــرار داد ،تمایــل
داشــت مــرز و محــدودۀ زمینــش مشــخص باشــد .بــه همین
دلیــل وقتــی دیــوار مدرســۀ قدیمــی را خــراب میکردنــد،
اهالــی و کادر مدرســه پیشــنهاد دادنــد کــه بخشــی از دیــوار
را نگــه دارنــد و آن را بــه شــکل نشــیمنگاههای متناســب
بــا قامــت بچههــای مدرســه درســت کننــد .بــا ایــن کار هــم
ایمنــی فضــا بیشــتر شــد و هــم مــرز مالکیتــی مــورد نظــر
ادارۀ آمــوزش و پــرورش مشــخص شــد».

