
میدان	امام	علی	-	اصفهان
یکــی از کســبۀ طالفــروش در میــدان امام علــی )ع( اصفهان 
دربــارۀ نحــوۀ برنامه ریــزی اقدامــات احیــای میــدان چنیــن 
می گویــد: »این کــه مــردم را قانــع کنیــد متفــاوت اســت بــا 
این کــه بتوانیــد اعتمــاد آن هــا را جلــب کنیــد. ممکــن اســت 
اول کار کــه طرح هــا را می بینیــم، قانــع شــویم کــه انجــام 
ــی کافــی اســت پیشــرفت  ــه نفــع مــا اســت. ول ایــن کار ب
ــت اســت  ــد نباشــد، آن وق ــه داده ان ــه ای ک ــق برنام کار طب
کــه اعتمادمــان را بــه ســرعت از دســت می دهیــم. بــه نظــر 
مــن، اگــر پروژه هــا کوچــک باشــد و زود بــه اتمــام برســد، 
ــی دارد.  ــرانجام خوب ــرح س ــه ط ــویم ک ــدوار می ش ــا امی م
ــه  ــل می شــود، ن ــا مخت ــه کســب و کار م ــن روش، ن ــا ای ب
زندگــی مردمــی کــه بــه مغازه هــای مــا مراجعــه می کننــد. 
طالفروشــانی کــه از ایــن محــل رفته انــد، 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.«

گزیده	ای	از	دستاوردهای	ازریابی	میدانی	طی	گفت	و	گو
با	جامعه	محلی

الهه پژوتن

محله	هفده	شهریور-	بیرجند
یکــی از کارکنــان مدرســۀ آزادی در محلــۀ هفــده شــهریور 
بیرجنــد دربــارۀ فضــای جلوخان مدرســه کــه با همــت اهالی 
محــل، دانش آمــوزان و کادر مدرســه در کنار شــهرداری، ادارۀ 
آمــوزش و پــرورش و ادارۀ راه و شهرســازی اســتان خراســان 
ــوزش و  ــی ادارۀ آم ــد: »وقت ــه می گوی ــکل گرفت ــی ش جنوب
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 
ــد،  ــوار مدرســۀ قدیمــی را خــراب می کردن ــی دی ــل وقت دلی
اهالــی و کادر مدرســه پیشــنهاد دادنــد کــه بخشــی از دیــوار 
ــه شــکل نشــیمنگاه های متناســب  ــد و آن را ب ــه دارن را نگ
بــا قامــت بچه هــای مدرســه درســت کننــد. بــا ایــن کار هــم 
ایمنــی فضــا بیشــتر شــد و هــم مــرز مالکیتــی مــورد نظــر 

ادارۀ آمــوزش و پــرورش مشــخص شــد.«
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محور	لشگرآباد-	اهواز
نوجوانــی کــه بــرای خــوردن فالفــل بــه محلــۀ لشــکرآباد 
آمــده، بــه رونــق محلــه پــس از افزایــش تعــداد مغازه هــای 
فالفــل فروشــی اشــاره می کنــد و می گویــد: »چنــد نفــر از 
همکالســی های مــن کــه در ایــن محلــه زندگــی می کننــد 
تابســتان ها در همیــن خیابــان کار می کننــد و درآمــد دارنــد. 
ــد  ــیدند بگوین ــت می کش ــش خجال ــال پی ــد س ــن چن همی
ــور نیســت. یکــی  ــن ط ــی االن ای ــل اینجــا هســتند ول اه
ــدر  ــر چق ــه ه ــت ک ــن اس ــا ای ــای این ج ــر از خوبی ه دیگ
دوســت داشــته باشــیم می توانیــم فالفــل برداریــم و کســی 
ــنه ای  ــر گرس ــا ه ــن، این ج ــر م ــه نظ ــرد. ب ــراد نمی گی ای

ــود.« ــیر می ش س
 

محله	اسالم	آباد	-	گرگان
پســر جوانــی از اهالــی محلــۀ اســالم آباد گــرگان از احــداث 
پــارک در محلــه ابــراز رضایــت می کنــد و می گویــد: 
»اگــر ایــن پــارک وجــود نداشــت، هیــچ جــا نامــی از محلــۀ 

اســالم آباد بــرده نمی شــد.«

محور	مسجد	جامع	-	یزد
ــارۀ نحــوۀ  ــزد درب ــع ی یکــی از کســبۀ محــور مســجد جام
ایــن خیابــان می گویــد:  برنامه ریــزی بــرای نوســازی 
ــم و همیشــه  ــان زندگــی می کنی ــن خیاب ــا در ای ــد، م »ببینی
ــر  ــان بهت ــف خیاب ــا و ک ــه دیواره ــتیم. این ک ــا هس این ج
ــرق گذاشــته اند خــوب اســت،  ــی و چــراغ ب ــا صندل شــده ی
ــه چشــم  ــی ب ــر خیل ــا دیگ ــت این ه ــد وق ــد از چن ــی بع ول
ــرای مــا مهــم می شــود ایــن اســت  مــا نمی آیــد و آنچــه ب
کــه زندگی مــان چقــدر راحــت می گــذرد. وقتــی بــه خاطــر 
یــک ســهل انگاری در ســاخت جــدول کنــار خیابان، هــر روز 

بایــد شــاهد حداقــل یک ترکیدگی الســتیک ماشــین باشــیم 
ــرای ســکوها  ــایۀ مناســب ب ــود س ــه خاطــر نب ــی ب ــا وقت ی
ــن  ــم روی ای ــا، نمی توانی ــی ســنگ آن ه ــا ســردی و گرم ی
ســکوها بنشــینیم، دیگــر ظاهــر آراســتۀ خیابــان بــرای مــا 
ارزشــی نــدارد. چیزهــای کوچکــی کــه زندگــی هــر روز مــا 

ــت.« ــر اس ــان مهم ت ــود برایم ــپری می ش ــا س ــا آن ه ب

محله	شیرآباد	-		زاهدان
یکــی از معتــادان کارتن خــواب کــه در مرکــز کاهــش آســیب 
»شــور زندگــی« تحــت درمــان اســت دربــارۀ محلۀ شــیرآباد 
زاهــدان می گویــد: »ایــن محلــه مرکــز مــواد مخــدر اســت. 
پــول را بینــدازی هــوا، مــواد می شــود و پاییــن می افتــد. ایــن 
مرکــز در چنیــن جایــی قــرار گرفتــه و در همیــن مدتــی کــه 
فعالیــت دارد باعــث شــده جمعیــت پاتوق هــا*  کمتــر شــود. 
حتــی بعضــی از پاتوق هــا دیگــر وجــود نــدارد و همــۀ اهالــی 
آن هــا این جــا هســتند. فقــط بــه خاطــر این کــه مســئوالن 
ــا این جــا  ــد. م ــا جــدا نمی دانن ــن مرکــز خودشــان را از م ای
راحــت هســتیم و حــس می کنیــم کــه یــک خانواده ایــم.«

*»پاتوق« در شهر زاهدان به معنی محلی است كه معتادان و كارتن خواب ها 
در آن جا تجمع می كنند.
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