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مدیر عامل شرکت اتوبوسرانی تهران از نصب تابلوهای بریل در ایستگاه های اتوبوس خبر داد. سنندجی با بیان اینکه توجه به معلوالن یکی از اولویت های این شرکت 
است، گفت: »سامانه ای تحت عنوان معلوالن و جانبازان راه اندازی کرده ایم.« او ادامه داد: »برای نخستین بار در ایران در تمامی ایستگاه های خطوط BRT به خصوص 
خط یک، تابلوهای بریل نصب کردیم.« سنندجی با بیان اینکه تا پایان  سال جاری تمامی اتوبوس های خطوط BRT به سیستم اعالم نام ایستگاه مجهز می شوند، گفت:   
»با اجرای این برنامه هم نابینایان و هم عموم مردم از آن بهره مند خواهند شد.«  به گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان، مدیرعامل شرکت اتوبوسرانی تهران با اشاره به اینکه 
گیت های نصب شده در ورودی ایستگاه های BRT امکان ورود معلوالن را سلب کرده است، گفت: »از هفته گذشته گیت ها را به صورت تاشو طراحی کردیم، تا افراد با 

ویلچر هم بتوانند وارد ایستگاه شوند.« 
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بسـتن کمربنـد می تواند خطر 
مـرگ و میر را در سرنشـینان 
 ۷۵ تـا   ۲۵ عقـب،  صندلـی 

کاهـش دهد. درصـد 

زهرا جعفرزاده|  »اوضاع چطور شده؟ چطور باید می شد، 
از آن موقع هم بدتر شده، بیشتر شده اند، شما یک سر برو 
میدان شــوش، ببین در پیاده راه ها چه خبر است، کوچه 
پس کوچه ها پُر شــده، قبال همه شان در یک پارک جمع 

شده بودند، حاال که پارک نیست، کوچه ها را گرفته اند.«
ســتون های دراز و بدقواره ســاختمان نیمــه کاره از فاصله 
چندمتری، عرض اندام می کنند. سرســره فلــزی ناتمام برای 
کودکانی که دلشان برای سرخوردن از رویش غنج می رود، دست 
تکان می دهد و سیمان های روی هم نشسته که انگار قرار است 
تبدیل به یک ســاختمان عریض و طویل شود، هر روز بیشتر از 
روز قبل توی ذوق اهالی می زند. اهالی حاال تنها آنهایی نیستند 
که زاده »هرندی« و »دروازه غار«ند و به خانه آبا و اجدادی شــان 
وفادار مانده اند، اهالی از 15، 10 سال پیش، مهاجرانی اند که کار 
خیلی هایشان اعتیاد است، آنها که درآمدشــان از مواد است و 

زندگی شان در اتاقک های چندمتری خالصه شده. 
»دیوار کشیدند تا معتادها نروند داخل پارک. نمی روند. 
عوضش همه کارشان را در کوچه پس کوچه ها می کنند، 

دستشویی شان، موادکشیدنشان، دزدی شان.«
بیستم مهر  سال 94 بود که اعضای شورای شهرچهارم در یک 
ماموریت ویژه، از پشت صندلی های شان در »بهشت« بلند شدند 
و به یکی از مناطق جنوبی تهران رفتند. مقصد، پارک حقانی در 
محله هرندی دروازه غار بود؛ محله ای آسیب دیده در منطقه 12 
تهران. همه بودند، از چمران که آن موقع رئیس شورای شهر بود 
تا حافظی و انصاری و دنیا مالی. سه معاون قالیباف که آن زمان 
شهردار تهران بود و شــهرداران منطقه های 12 و 15 هم گروه 
را همراهی می کردند. پارک حقانی و محله هرندی، ســوژه آن 
روزها بود، همه جا حرف از این محله، جمعیت باالی معتادان و 
کارتن خواب هایش بود. حرف ها، وعده ها و تصمیم ها زیاد بودند، 
از راه اندازی مددســرا و گرمخانه تا انتقال معتادان به مراکز ترک 
اعتیاد. بهزیستی و شــهرداری و نیروی انتظامی، کار را به گردن 
دیگری می انداختند، یکی می گفت وظیفه ام نیســت آن یکی 
می گفت بودجه نداریم و... با همه اینها اما هر ســازمان، فارغ از 
وظیفه ای که داشت، وارد میدان شــد. کم کم پای سازمان های 
مردم نهاد هم به میان آمد و مهربانی ها گل کرد. غذای مهربانی، 

دیوار مهربانی، یخچال مهربانی و... وعده غذایی معتادان متنوع تر 
شــد، لباس ها و پتوهایشان بیشتر. برایشــان حمام و سرویس 

بهداشتی صحرایی آوردند و میانشان کارت حمام پخش شد.
»قبال خود ما معتــرض بودیم، می گفتیم چرا این همه 
معتاد در پارک نشسته و کسی هم چیزی نمی گوید، تجمع 
کردیم، نامه نوشتیم، بیرونشان کردند، جمعشان کردند 
و آخرسر هم پارک را خراب کردند. پای معتادان را که از 

پارک بریدند، وضع محله بدتر شد.«
بیست وهشتم مهر  ســال 94، »هرندی« کلید واژه سخنرانی 
اعضای شورای شهرچهارم در یکی از جلسه های شان بود. صدای 
محمد ساالری، از پشت تریبون شنیده می شد که می گفت: »باید 
طرح ارتقای کیفیت زندگی در منطقه 12 تهران اجرا شود.« آن 
را یک آزمون بزرگ برای شــورا و شهرداری می دانست. مرتضی 
طالیی می گفت که باید معابر در این محله بازگشایی شوند: »اگر 
ساخت وســاز در این محله آغاز شــود، به خودی خود آسیب ها 
رفع می شود.« همان ســال بود که اجرای پروژه بوستان زندگی 
در »هرندی« تصویب و قرار بر این شــد تا دو سال بعد، یعنی در 

 سال 96 به پایان برسد؛ پروژه ای که سه بوستان خواجوی کرمانی، 
بهاران و حقانی را به هم متصل می کرد، سالن سرپوشیده داشت، 
پارکینگ و شــهر کودک و آمفی تئاتر و دریاچه و پیــاده راه و... 
داشت. قرار بر این بود تا نرده ها و دیوارهای پیرامونی از پارک شهر 

الگوبرداری شود.
»نمی دانیم واال قرار اســت چه اتفاقی بیفتد. دو سال 
است می خواهند هتل متل، پاســاژ ماساژ بسازند. نگاه 
کنید، همان که ســتون هایش باالست. فعال که خبری 

نیست. فقط پارک ها را با هم قاطی کرده اند. معتادان هم 
دیگر وارد پارک نمی شوند؛ درش بسته است؛ قفل زده اند؛ 
راهشان نمی دهند؛ می آیند در کوچه ها. بغل بیمارستان 
مولوی بروید، پر از معتاد اســت، مثل کوچه خودمان. 
شب ها معتادان این قدر زیاد می شوند که روی هم روی 
هم می خوابند. هیچ کس هم هیچ کاری نمی کند، مامور 
می بیند، می رود. کال به شما بگویم از تعداد معتادان کم 

نشده که بیشتر هم شده.«
خرداد  سال 97، الهام فخاری، رئیس کمیته اجتماعی شورای 
شهر تهران، نسبت به توقف پروژه بوستان زندگی در محله هرندی 
تذکر داد و از مسئوالن خواست تا در این زمینه گزارشی بدهند. 
به گفته فخاری، برای این پروژه بودجه ای تصویب شــده و حاال 
اعالم کرده اند که پروژه پس از دو  ســال وقفه در  ســال 98 تمام 
می شود. دیوار پیرامونی بوستان زندگی تمام شده، درهای آهنی 
باال پاهایشان را در زمین کوبیده اند، درها چفت شده، نرده ها زده 
شــده تا پای معتادان به داخل پارک باز نشود، باز هم نشده. آنها 

اساسا راهی برای ورود به پارک ندارند.
»کوچه ها بوی ادرار گرفته، کاش فقط ادرار بود، وسط 
کوچه مدفوع می کنند. وارد کوچه ها که بشــوی، باید 
ماســک بزنی. همین پایین یک خانه متروکه هست که 
مال شهرداری است. اگر دروغ نگویم، شبی باالی ۵0، 60 
معتاد داخلش جمع می شوند. خودم 40، ۵0 سال است 
در این محله زندگی می کنــم. بچه که بودیم یک معتاد 
هم این جا نمی دیدیم؛ اگر هم کسی اعتیاد داشت، کت و 

شلواری بود.«
تصویر ســیاه مچاله ســه معتاد درســت روبــه روی پارک 
تازه ساخت حقانی سایه انداخته است. مرتضی، عباس و مجتبی 
دور خودشان چنبر زده اند. آنها به نمای روبه رویشان، سازه های 
نیمه تمام و خســته پروژه بزرگ بوســتان زندگی زل زده اند و 
زندگی شــان را در پایپ های شیشه ای دود می کنند. مرتضی با 
صورتی سیاه، دستانی سیاه و پیراهنی سیاه به زحمت واژه ها را 
از میان لب های سیاهش بیرون می دهد. می گوید آرد می کشد، 
احتماال همان هرویین. از پارک حقانی تنها اســمش را شنیده. 
دو سه روز اســت که از شهرســتان آمده. عباس و مجتبی هم 
اهل تهران نیســتند. یکی از شمال غربی کشــور آمده و یکی 
هم از جنوب؛ 6 ماهی می شــود و در تمام ایــن 6ماه، در کوچه 
و پس کوچه های هرندی پرســه می زننــد؛ روی دیوارهایش 
دستشــویی می کنند و روی زمین های آسفالتش می خوابند. 
شب ها را در گرمخانه می گذرانند، اما فقط شب ها. عباس می گوید 
محله یک توالت دارد که همان هم پر شده. مرضیه خانم ساکن 
خانه روبه رویی پارک حقانی سابق است و از آن باال سریال آمدن 
و رفتن معتادان را به تماشا نشســته. آنها منتظرند شهرداری 
خانه شان را بخرد تا بروند از این محله. ساختمان خانه آنها جدا 
از همه خانه هاســت: »ما اصال نمی دانیم اینها از کجا آمده اند. 
مال این جا نیستند.« مرضیه خانم می گوید تعداد معتادان بعد از 

ماجرای پارک، کم شده اما در کوچه ها پخش و پال شده اند. 

از زمانی که پروژه بوســتان زندگی در هرندی کلید خورد، دو سال می گذرد و 
گزارش های میدانی نشان می دهد که پروژه نه امسال که شاید در یکی دو سال آینده 
هم تمام نشود. پیش از این در خرداد امسال، یکی از اعضای شورای شهر پنجم خبر 
از توقف این پروژه و نسبت به آن هم تذکر داده بود، سعید شاهمیر، معاون اجتماعی 
و فرهنگی شهرداری منطقه 12 تهران اما به »شهروند« می گوید که پروژه بوستان 
زندگی متوقف نشــده و اقدامات عمرانی درحال انجام است: »من توقفی ندیدم، 
حتی در چند وقت گذشته، فعالیت عمرانی بیشتر هم انجام شده است.« او می گوید 
بوستان زندگی، یک مجموعه فرهنگی، اجتماعی و ورزشی است، به طوری که قرار 
است طبقه همکف شهربازی باشد، طبقه اول رستوران و سینما و طبقه بعدی شهر 
کودک: »نگاه ما به این پروژه برای درآمدزایی نبوده و محور تمام اقدامات، کودکان 
است. نمونه چنین پروژه ای شــاید در تهران پیدا نشود.« حاال سوال این است که 
چه کسانی قرار است مخاطب این مجموعه فرهنگی-ورزشی شوند، شاهمیر پاسخ 
می دهد، اول اهالی محل و بعد از آن اهالی محله های دیگر: »اولویت با اهالی محل 
است، اما با زیرساخت های در نظر گرفته شــده، ظرفیت برای حضور اهالی سایر 
محله ها هم ایجاد می شود.« شــهرداری اسم محله هرندی را »امید« گذاشته و از 
اینکه هرندی به عنوان محله آسیب دیده ای معروف شده، دلخور است: »صرفا ابعاد 
منفی این محله مطرح می شود و فقط مشــکالت و معضالتش دیده می شود، ما 
می خواهیم این بار منفی از دوش این محله برداشته شود، تمام اتفاق هایی که برای 
توسعه محله درحال رخ دادن اســت، برای ارتقای آن است.« به اعتقاد مسئوالن 
شــهری، هر چقدر در محله هرندی رفت وآمد زیاد شود، بخش اجتماعی آن هم 

توسعه پیدا می کند و نگاه مثبت تری به منطقه ایجاد می شود. 

سوال بعدی اما این است که با این ساخت وسازها، معضالت اجتماعی محله کم 
می شود؟ کم شده؟ معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 12 پاسخ دیگری 
می دهد. او می گوید که رسیدگی به معضالت اجتماعی تنها حضور یک دستگاه 
را نمی طلبد، همه اینها درحالی اســت که شهرداری تهران موظف به ساماندهی 
معتادان نیست. سازمان های دیگری باید به موضوع وارد شوند: »ما اگر بخواهیم 
خیلی از مالحظات را در نظر بگیریم، هیچ کاری نمی توانیم انجام دهیم، شهرداری 
تهران با توجه به وظایفی که برای توسعه محلی دارد، کارش را انجام می دهد، اما 
در کنار همه اینها ممکن است موضوعاتی مطرح شود که پروژه با شکست مواجه 
شود، اما این وظیفه شهرداری نیست، سازمان های متولی آسیب های اجتماعی باید 
ورود پیدا کنند.« شــاهمیر می داند که ممکن است معتادان کوچ کنند، از پارک 
خارج شوند و به کوچه ها بروند و از یک منطقه به منطقه دیگر بروند، اما می گوید که 
شهرداری درنهایت در حیطه وظایفش کار می کند: »ما با ادغام سه پارک نظارت 
را بیشتر می کنیم، دورتادور پارک را دیوارکشــی کرده ایم و همین اتفاق حضور 
معتادان را کم می کند. شــاید بتوان گفت این حداکثر کاری است که شهرداری 

می تواند انجام دهد. «
 لیلی ارشد، مدیرخانه خورشید و فعال اجتماعی که سال ها در منطقه هرندی 

فعالیت کرده، از تصمیم گیری های شــهرداری بدون مشــورت با سازمان های 
مردم نهاد که در آن منطقه فعالیت می کنند و تعدادشــان هم کم نیست، انتقاد 
می کند و شاهمیر این انتقاد را قبول نمی کند: »یک سری از موضوعات ارتباطی 
با »ان جی او« ها ندارد، مثل اقدامات عمرانی. امــا اینکه »ان جی اوها« باید یاریگر 
ما باشــند، در این زمینه اتفاقاتی افتاده و ما با آنها تعامل داریم. ذات کار در حوزه 
اجتماعی تعامل و مشــارکت با حوزه های اجتماعی اســت، دستگاه هایی مثل 
بهزیستی یا کمیته امداد خودشان باید در زمینه اقداماتی که انجام داده اند، توضیح 

دهند.« 
حاال با همه این اتفاقات آیا در دو سال گذشته بخشی از آسیب های اجتماعی 
در هرندی کم شده؟ معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 12 در پاسخ 
به این سوال می گوید که آســیب را نمی توان به صفر رســاند: »آسیب را باید 
کنترل کرد، ما در تمام پروژه ها پیوســت اجتماعی داریم، یعنی باید مطالعات 
اجتماعی روی پروژه انجام شــود، شاید در زمینه طرح هرندی نارضایتی هایی 
وجود داشته باشد، اما مطمئن باشید که ما مطالعات اجتماعی انجام داده ایم.« 
مرتضی طالیی، عضو شورای شهر چهارم، دو ســال پیش گفته بود که اجرای 
پروژه بوستان زندگی منجر به کاهش آسیب های منطقه می شود و حاال شاهمیر 
همین را تایید می کند:  »اگر پروژه اجرا شود، قطعا اتفاقاتی می افتد، ما در موضوع 
آسیب های اجتماعی با مسأله فضاهای بی دفاع مواجه هستیم، اگر زمینه مساعد 
باشد، کاهش آسیب اتفاق می افتد، همین که تردد در آن منطقه بیشتر شود و 
فضای فرهنگی و اجتماعی توسعه پیدا کند، می تواند منطقه را از قالب فضای 

کم برخوردار بیرون بیاورد.«

 نقد لیلی ارشد، مدیر خانه خورشید
 بر فعالیت های شهرداری در هرندی

راه اندازی ساختمان تجاری 
برندهای معروف در دروازه غار!؟

لیلی ارشــد، مدیر خانه خورشید است؛ خانه ای 
که سال هاست در محله هرندی تهران، در منطقه 
12 فعال است و زنان آسیب دیده را تحت پوشش 
قرار می دهد. لیلی ارشد، پیش از این شاهد حضور 
معتادان در پارک حقانی بود و حاال هم روند ساخت 
و ســاز در پارک حقانی را نظاره گر است. هر روز که 
مسیر خانه خورشید را طی می کند، به حال و روز 
محله افسوس می خورد:»دور تا دور پارک حقانی 
را دیوار کشــیده اند، نرده و ســنگ زده اند و دیگر 
کسی نمی تواند داخل پارک برود.« ارشد می گوید 
در محله هرنــدی15 »ان جی او« فعال هســتند، 
اما برای تغییر کاربری پــارک حقانی، با هیچ کدام 
از این »ان جی او«ها مشــورت نشد:»شــاید اگر با 
»ان جی او«ها صحبت می شــد و آنهــا در جریان 
تصمیم گیری ها قــرار می گرفتند، نتیجه متفاوت 
می شــد. خیلی از ایــن پروژه ها و برنامه هــا را ما 
نمی پســندیم، اما در تصمیم گیری دخالت داده 
نمی شویم. در نهایت هم نمی دانیم واقعا این پروژه ها 
چقدر ارزش اجرایی دارند و می توانند نتیجه داشته 
باشند. مسأله دیگر این اســت که آنقدر گروه های 
مختلف و نهادهای دولتی و غیردولتی در این منطقه 
مداخله داشتند و آدم های مختلف به آن رفت و آمد 
کردند، اما در نهایت اتفاقی که افتاد خیلی نتوانست 

به نفع اهالی باشد و آسیب ها را کم کند.«
ساخت و ساز در پارک کم و بیش ادامه دارد، دور 
تا دور پارک حصار آهنی کشیده شده، استخر نیمه 
کاره مانده، شهربازی با سازه سرسره رها شده و لیلی 
ارشد می گوید ظاهرا قرار است در همین محوطه 
پارک، ساختمانی تجاری ســاخته شود که در آن 
برندهای مختلف فعال شوند. اما نکته این است که آیا 
مردم دروازه غار، برندپوش هستند یا برندپوش های 
شهر برای خرید به این محله می آیند؟:»سوالی که ما 
از مسئوالن داریم این است که سرنوشت پروژه هایی 
که در این منطقه و مناطق مشــابه اجرا می کنند، 
چه می شود، مثال وقتی آشــپزخانه تولید شیشه 
را می بندند یا خانه ای را تخریب می کنند، بعد چه 
اتفاقی می افتد؟ وقتی گروهی معتادان متجاهر را 
دستگیر می کنند، بعدش چه اتفاقی می افتد؟ اجرای 
این برنامه ها چقدر منجر به کاهش آســیب های 
منطقه می شــود؟« این فعــال اجتماعی معتقد 
است که برنامه های کاهش آسیب به درستی اجرا 
نمی شود، دلیل آن هم پایداری آسیب ها، بازگشت 
معتادان به همین منطقه و ... است: »متاسفانه برنامه 
درســتی برای کاهش آسیب ها صورت نمی گیرد، 
به هر حال افراد آسیب دیده در شهر هستند و این 
طور نیســت که از این شهر رفته باشند، آنها دنبال 
جای امنی می گردند. حاال هم کافی است سری به 
کوچه پس کوچه های هرندی و دروازه غار بزنید تا با 
جمعیت باالی معتادان مواجه شوید، پیاده راه های 
شوش و مولوی پر از این افراد است. روزی نیست که 
ما در مسیر رفتن به خانه خورشید، کیف های خالی 
سرقت شده را روی زمین نبینیم.« ارشد می گوید 
تغییر کاربری یک پارک و ساخت و ساز در آن منجر 
به تغییر فرهنگی نمی شود، چرا؟ چون اهالی محل 
هیچ نقشی در آن نداشته اند و به راحتی آن را پس 
می زنند، آن طور که به نظر می رسد جامعه محلی 
خیلی همراه و پشتیبان این تغییرات نیست. چرا 
که در جریان مســائل و تغییرات محله شــان قرار 
نگرفته اند، اگر حمایتی نمی کنند، دلیلش این است 

که چیزی از این تغییرات نمی دانند. 
لیلی ارشد، سال هاست که جمعیت مهاجر این 
منطقه را می بیند و می شناسد، افرادی که به دلیل 
نزدیکی هرندی به راه آهن و ترمینال جنوب و بازار 
تهران و مولوی به آن پناه می برنــد، خانه ها ارزان 
است، خانه که نه اتاقی که با چند نفر دیگر شریک 
می شوند و در نهایت درگیر انواع آسیب ها: »کسی 
که 20 سال اســت در این منطقه زندگی می کند، 
دیگر نمی توان به او گفت، مهاجر. آنها دیگر جزوی 

از این محله به شمار می روند.«  
او از وضع کوچه های هرندی باخبر است، از بوی 
تعفن و ادرار و مدفوع و استفراغ و می گوید که یکی 
از مشکالتشان برای بازدید از خانه همین بو است: 
»حقیقت این است که با همه این برنامه ها، چیزی از 

تعداد معتادان کم نشده است.«

گزارش »شهروند« از »هرندی« ۲ سال پس از شروع ساخت و ساز در بوستان حقانی، 
بوستانی که پاتوق معتادان بود و حاال ... 

قرار بود اینجا زندگی بیاید
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 معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 1۲ تهران در گفت وگو با »شهروند«:  

 شهرداری تهران
 موظف به ساماندهی معتادان نیست

معــاوناجتماعیوفرهنگیشــهرداریمنطقه
12تهرانبه»شهروند«میگویدکهپروژهبوستان

زندگی،متوقفنشدهاست،کاردرحالانجاماست.
شهرداریتهرانباتوجهبهوظایفیکهبرایتوسعه

محلیدارد،کارشراانجاممیدهد.
ممکناستمعتادانکوچکنند،ازپارکخارجشوند
وبهکوچههاازیکمنطقهبهمنطقهدیگربروند،اما

شهرداریدرنهایتدرحیطهوظایفشکارمیکند.
اگرپروژهاجراشــود،قطعااتفاقاتیمیافتد،ما
درموضوعآسیبهایاجتماعیبامسألهفضاهای
بیدفاعمواجههســتیم،اگرزمینهمساعدباشد،

کاهشآسیباتفاقمیافتد.

مدیرخانهخورشید:تغییرکاربرییک
پارکوساختوسازدرآنمنجربهتغییر
فرهنگینمیشود،چرا؟چوناهالیمحل

هیچنقشیدرآننداشتهاند

 معاون شهردار منطقه 1۲ می گوید: پروژه بوستان »زندگی« متوقف نشده است
  بررسی های میدانی نشان می دهدبا وجود تخریب و تغییر کاربری پارک حقانی
 معتادان به کوچه ها پناه برده اند


