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 معاونــت امــور اجتماعــی و فرهنگــی

1399  -  1 4 0 0  | تهــران  شــهرداری 

پیروز حناچی، شهردار تهران

 شهردار تهران دستور اجرای کمپین 

»ارتقاء فرهنگ آپارتمان نشینی« را صادر کرد
 

شــهردار تهران با ابالغ دســتور اجرای کمپین »ارتقاء فرهنگ آپارتمان نشینی« تمامی واحدهای شهرداری تهران را ملزم به 

همکاری، هم افزایی و مشارکت شهروندان در برگزاری این پویش کرد.

دکتر پیروز حناچی در این ابالغیه آورده است:« با توجه به سکونت بخش عمده شهروندان تهرانی در آپارتمان ها و مجتمع 

های مســکونی و در راستای مأموریت های آموزش و ارتقای مشــارکت های شهروندی و تحقق شعار »تهران؛ شهری برای 

همه« همچنین با استناد به بندهای ۵ ، ۶ و ۹ مصوبه شورای اسالمی شهر تهران درخصوص منشور حقوق شهروندی، مقرر 

شد معاونت امور اجتماعی و فرهنگی دستورالعملی با عنوان »ارتقاء فرهنگ آپارتمان نشینی«، تهیه و ابالغ کند.«

بنا براعالم روابط عمومی معاونت فرهنگی شــهرداری تهران،  »ضروری اســت به منظور ایجاد هم افزایی سازمانی و جلب 

مشارکت شهروندی، کلیه واحدها برای حسن اجرای دستور العمل مذکور همکاری الزم با آن معاونت را به عمل آورند.«

خبرگزاری ایرنا- 2۰ دی ماه ۱۳۹۹
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محمدرضا جوادی یگانه، معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران

 پویش هم سایه هم: احیای روابط اجتماعی

در بستر آپارتمان نشینی 
 

زندگی شــهری در ایران بر پایه محله محوری 

بوده، یعنی مجموعــه ای از محالت که از هم 

تفکیــک می شــدند و دارای فضاهایی چون 

بازار، مسجد، قهوه خانه و زورخانه بوده است 

و عمدتًا خانه ها به شــکل تک واحدی بودند. 

با شروع سبک شهرنشــینی، ساختار قدیمی 

شهر تهران از بین رفت و به تدریج خانه های 

دو یا ســه طبقه به وجود آمدنــد که در این 

خانه ها عمدتًا افرادی که با هم آشــنا یا داری 

نسبت فامیلی بودند، زندگی می کردند و این 

تغییر، نقطه ی آغاز آپارتمان نشــینی در تهران 

بوده است.

همراه با ظهور شهرهای مدرن، رفتار شهروندان 

در شهرها هم بسیار متفاوت شد. با گسترش 

شــهرها، انسان های گمنام آن هم بیشتر شدند. این شــرایط هم به عنوان نقطه مثبت کالنشهرهای مدرن و هم به عنوان 

زمینه ای برای تغییر رفتار شهروندان نسبت به گذشته مطرح است. به همین دلیل، آنچه طی این سال ها در تهران رخ داده 

این است که مداوم ولع افزایش ثروت و بهتر شدن زندگی وجود دارد و باعث جابجایی مدام شهروندان می شود که تعلقات 

خاطر افراد را نسبت به محله کمتر کرده است. همسایه ها مدام در حال عوض شدن هستند و تمایلی به آشنایی بیشتر با 

یکدیگر ندارند. به دلیل همین گمنامی، آمار مهاجرت به شــهر تهران بســیار باالست، تغییر پایگاه اجتماعی رخ نمی دهد و 

روابط پایداری شکل نمی گیرد که از ویژگی های زندگی آپارتمانی است.

در جهان امروز آنچه که باعث ایجاد انســجام در روابط اجتماعی خانواده ها در جامعه بود رو به زوال رفته و افراد در درون 

خانواده زندگی می کنند و بیرون خانواده ناشــناس هســتند و ترجیح می دهند همدیگر را ندیده و نشناسند؛ براین اساس 

شــهرداری تهران به دنبال آن است که روابط اجتماعی را در پویش »همسایه هم« دوباره احیا کند. بستر این احیای روابط 

هم زندگی آپارتمانی اســت که پیش زمینه ای  برای تغییر رفتار شــهروندان در تهران شده است و به همان نسبت می توان 

از آن در جهت افزایش مشارکت و ارتباط شهروندان استفاده کرد.

خبرگزاری مهر- ۳ خرداد ۱۴۰۰
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»آپارتمان نشینی«: حلقه اتصال آموزش شهروندی

تهــران بعــد از چنــد دوره برگــزاری کمپین هــای شهرداری 

آموزش محور برای شــهروندان، این بار تصمیم گرفته 

اســت این آموزش ها را در سطحی وسیع تر و با محوریت زندگی آپارتمان نشینی 

برگزار کند. شاید در همین ابتدای امر این پرسش پیش بیایید که چرا »آپارتمان« و 

»آپارتمان نشینی« به عنوان محور آموزش قرار گرفته است. حال آنکه ما در زندگی 

شهری در سطح شهر تهران با مشکالت بسیار زیادی دست و پنجه نرم می کنیم که 

شاید برطرف شدن شان نیاز بیشتری برای آموزش دارند. برای پاسخ به این پرسش 

و بررســی چرایی انتخاب »زندگی آپارتمان نشــینی« به عنوان محور آموزش های 

شهروندی الزم است با مفهوم »جامعه پذیری« در زندگی اجتماعی آشنا شویم. 

هــر کدام از ما به عنوان واحدی از اجتماع با یک »من« مواجه هســتیم که »من 

مفعولی« اســت. به این معنــی که »من« با مجموعه ای از نیازها، خواســته ها و 

غرایــض در جامعه حضــور دارد و به خوراک هایی نیــاز دارد. در فرایند تکامل و 

رشــد، انسان با پنج نهاد اصلی مواجه می شود: رسانه، خانواده، اقتصاد، سیاست 

و مذهب. برهم کنش این پنج مرجع در تربیت فرد موثر اســت و من مفعولی را 

به »من فاعلی« به معنای فرد کنشــگر و تاثیرگذار تبدیل می کند. یکی از مهم ترین 

بســترهایی که این پنج مرجع می توانند در کنار یکدیگر اثرگذاری داشــته باشند 

داشــته باشــند، فضا و محیط زندگی از جمله زندگی شهری است. زندگی شهری 

مکانی اســت که با ایجاد فضای برهم کنش این پنــج نهاد اصلی فرصت را برای 

ساختن یک شهروند کنشگر و مسئول ایجاد کند.

زندگی شــهری ذاتًا زیستی عقالنی اســت، به این معنی که بنابر قواعد و اصول و 

ارزش هایی متکی است که از اصول اخالقی پیروی می کنند و فرد می تواند مقدمه و 

موّخره و شــواهد و پیامدهای آن را ببیند. در زندگی شهری، افراد، به عکس چیزی 

که در زندگی روســتایی با آن مواجه بوده اند، فقط با الگوی ثابتی که شبیه پدران و 

پیشینیان شــان هست مواجه نیستند. بلکه با الگوی جدیدی مواجه هستند که به 

آن ها حق انتخاب می دهد. در همین راستا است که ارائه الگوهای مختلف زندگی 

و همچنین آموزش انواع مهارت های شهروندی با تقویت قوه عقالنیت ممکن است 

باعث شود افراد در زندگی شهری، دست به انتخاب های جدیدتر و بهتری بزنند.

بررسی و ارزیابی دوره ها و کمپین های آموزشی شهروندی در تهران،  نشان می دهد 

کــه این آموزش ها اکثرًا  جزیره ای، پراکنده و به دور از حلقه اتصالی بوده اســت 

که بتوان از طریق آن، شــهروندان را در معرض جمیع آموزش های مورد نیازشان 

قرار داد. در میان همه مســائل و مشــکالتی که در زندگی شهری احصا شده بود 

این »آپارتمان« بود که می توانســت بخش زیادی از این آموزش ها را در ســایه 

مســائل مرتبط به خودش حل کند. البته، آپارتمان هم محل تجمیع همه مسائل 

و مشکالت زندگی شــهری نیست اما در میان گزینه های موجود، بخش بیشتری 

از مشــکالت مرتبط با شــهروندان را می توان در بســتر آن پاسخ داد و مجموعه 

شــهرداری هم می تواند در این موضوع به خوبــی آموزش های الزم را ارائه دهد. 

یعنی به جز مســائل مربوط به حمل و نقل و ترافیک می توان ســایر امور زندگی 

شهری نظیر مسائل محیط زیستی و پسماند، مسائل سالمتی و ایمنی و تکالیف و 

حقوق شــهروندی را درقالب آموزش های زندگی در آپارتمان پوشش داد. در واقع، 

»آپارتمان« آن نخ تسبیحی است که می تواند به آموزش های شهروندی در تغییر 

رفتار اثربخشــی بیشــتری بدهد و آن پراکندگی در آموزش شهروندی را به خوبی 

یکپارچه کند و در کنار هم قرار دهد. 

اگر در حوزه آموزش شــهروندی بخواهیم به یک نمونه موفق اشــاره کنیم کمپین 

»شــهرما، خانه ما« بود. کمپینی که مشــارکت عموم شــهروندان را در برگرفت و 

نتایج مطلوبی هم در زمان خودش داشــت. علتش چه بود؟ به نظر می رسد فارغ 

از فضای رسانه ای که 2۵ سال پیش وجود داشت و فضا را نسبت به اکنون، کمی 

متفاوت می کند نوع پیامی که در این کمپین قرار داده شــده بود حسی سرشار از 

مشارکت و هم زیستی  را در شهروندان ایجاد می کرد. یعنی شهروندان پیام منتقل 

شده را با خودشان به چارچوب حریم شخصی شان می بردند و اثرات ان را هم در 

زندگی شان می دیدند.

پیش از این شهرداری در همین چند سال گذشته کمپین هایی مثل »آسمان آبی، 

زمیــن پاک« و »قرار ما« را در حوزه آموزش شــهروندی برگــزار کرد. چیزی که از 

برگزاری این کمپین ها آموختیم این بود که به جای در نظر گرفتن یک هدف آرمانی 

به دنبال دست یافتن به نتایج ملموس باشیم. در واقع در تجربه های قبلی ما شعار 

آرمانی به مردم می دهیم و می گوییم »قرار ما« یا »آسمان آبی، زمین پاک« که اصاًل 

شــهروند با آن ارتباط برقرار نمی کند؛ ولی اگر بگوییم همسایۀ باالیی که سروصدا 

می کنــد در حال تضییع حقوق تو اســت و اگر تو هم ســروصدا بکنی داری حق 

همسایۀ پایینی ات را تضییع می کنی، این برای او ملموس تر و  باورپذیرتر است.

در مجموع، در این طرح تالش شــده تا هم اهم مسائل و مشکالت شهروندان دیده 

شــود و هم اینکه آموزش ها به نحوی اثربخش تر و همچنین با استمرار بیشتری به 

شهروندان داده شود تا نتانج ملموس تری در رفتار شهروندان به دست آید و هم افزایی 

با سایر اقدامات شهرداری موجب تغییر رفتار پایدار در میان شهروندان شود.

مجتبی دانشور  
مدیرکل آموزش های شهروندی معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران
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تهران: شهر انسان محور

چگونه شهری است؟ اگر نگاهی به روند توسعه پایتخت بزرگ تهران 

ایران بیندازیــم می بینیم که در دهه ی هفتاد با شــروع موج 

ســازندگی، تهران به یکی از نمادهای ســازندگی در کشور بدل شده بود. توسعه 

فراوان شــهر از هر طرف و ســبز شــدن آپارتمان های بزرگ و کوچک در اقصی 

نقاط شــهر خبر از تحول و دگرگونی در روح پایتخت می داد. همزمانی حکمرانی 

شهری غالمحسین کرباســچی در تهران و آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در دولت 

سازندگی موجب شد تا یکی خواســته های سند دوم توسعه محقق شود، اینکه 

ما بار دیگر شــهری تولید کنیم و این بار شهری بسازیم که از همه وجوه »مدرن« 

باشــد. استمرار این دوره در دو بســتر هم زمان شهر و دولت، یعنی در دو سطح 

کالن و میانی، موجب شــد تا با حمایت ها همزمان دولت و شهرداری یک بستر 

 ملی عمومی برای سازندگی و توسعه ی مسکن و الگوهای جدید مدرنیته در تهران 

شکل بگیرد.

 با همه نامالیمت های سیاســی رخ داده، اما این روند در توســعه شهری مدرن 

بعد از دولت ســازندگی هم ادامه یافت.  در واقع، مسیر توسعه شهری با مدل 

شهرسازی و انبوه سازی در دولت آقای خاتمی هم پی گرفته شد. در دولت آقای 

احمدی نژاد هم، علی رغم همه تفاوت ها با دولت های قبلی، این روند به شــکلی 

دیگر ادامه داشــت، چنانچه در آن دولت، شــاهد یکــی از بزرگترین پروژه های 

اپارتمان سازی در ایران، که به مسکن مهر معروف شدند، بودیم و حاال با گذشت 

بیش از یک دهه از ســاخت و ســاز آن ها در حاشیه شــهرها با مشکالتش هم 

آشنا هستیم. 

 در همه این ســال ها اما تنها بر یک نکته تمرکز شــده بود و آن هم »ساخت و 

ســاز آپارتمان« بود. هر چقدر به این موضوع توجه شــده بود از ابعاد اجتماعی 

و فرهنگی حوزه شهرســازی جدید غفلت شــده بود. این البته تنها به مســئله 

آپارتمان نشینی مربوط نبود و می توان رد آن را در میان تمام مظاهر زندگی مدرن 

در شــهرهای ساخته شــده دید. با این حال نمود آن در زندگی آپارتمان نشــینی 

بیشــتر از سایر موضوعات است. از طرف دیگر، زندگی در آپارتمان به دلیل مدلی 

که داشته یعنی کوچکی، دردسترس پذیری، نزدیکی به هم و متراکم بودن، به نوعی 

به پایگاه زیســت گروه های  کم برخوردار هم تبدیل شده است. گروهی که از یک 

سبک زندگی دیگر به رویای ورود به شهر مدرن الجرم وارد زندگی اپارتمان نشینی 

می شود، ولی مهارت های الزم برای آپارتمان نشینی را ندارد و طبیعتا مجبور است 

از فرهنگ های غالب در هر محله پیروی کند.

در طول ســه دهه گذشته، که شهر بزرگ و بزرگتر می شــده فکری برای نیازهای 

بعد از ســاخت شهر نشــده بود. در همه این ســال ها، نگاه دولت ها به توسعه 

شــهری این بوده که باید شهر را بســازیم و بر مبنای آن ساختمان ساخته اند و 

ارتفاع ســاختمان ها را بیشتر کرده اند و ســپس با مسائل بعدی مواجه شده اند. 

به همین دلیل، یکی از حوزه های موردغفلت همیشــگی، حوزه ی زیســت جدید 

و »آپارتمان نشــینی« در شهر تهران بوده اســت. با روشن شدن صورت مسئله، 

معاونت اجتماعی و فرهنگی شــهرداری تهران تالش کرده اســت تا مشکالت را 

تــا جایی که می تواند مبنایی نگاه کند و برای آن ها راه حل های پایدار ارائه دهد. 

یکی از فعالیت های مهم شــهرداری در دوره شهری جدید تالش برای تبدیل شهر 

به »شهر انسان محور« بود. چیزی که پیش از این در قالب طرح هایی نظیر پروژه 

شــهر دوستدار کودک، شهر دوستدار سالمند، شهر مادر و کودک و شهر دوست دار 

فعالیت بدنی دنبال شده است. 

تغییر در دوره ی جدید شــهری مبتنی بر رویکرد انســان محور پیش رفته است و 

بر اســاس همین رویکرد، در این دوره ی مدیریت شهری پروژه هایی طراحی شده 

و در حال اجرا اســت. از جمله اینکه، از ابتدای مهر ۹۹ می توانیم بگوییم که پنج 

محله ی »شــهر دوستدار کودک« به عبارت دقیق و درست کلمه داریم. باالخره ما 

۳۵۴ ســرای محله را کاماًل برای سالمندان و رفت وآمد مادران و کودکان مناسب 

کردیم یعنی طرح هایی از این دســت انجام شــده است. در همین راستا یکی از 

حوزه های مهمی مغفول مانده بود بحث آپارتمان و اپارتمان نشینی بود.

 در مدل زیســت جدید که آپارتمان نشینی است، هیچ وقت به مردم گفته نشده 

که چه کاری انجام دهند، بلکه آن ها را در این بســتر رها کرده ایم تا خود به مدل 

زیست مناسب شــهری در آپارتمان دست پیدا کنند. این همان چیزی است که 

با مفهوم شــهر انسان محور در تضاد و تعارض است. در واقع در اینجا اصالت به 

شهر داده شــده و بعد شهروند ناآماده و نا آگاه  به حقوق خود را در این شهرها 

به امان خود گذاشــته ایم. اگرچه زمان زیادی از این مســئله گذشته و باورها و 

فرهنگ هایی در این زمینه شــکل گرفته که شاید تغییر دادنش سخت باشد اما 

حاال عزم بر این است تا با آموزش مهارت های شهروندی تغییری در سبک زندگی 

اجتماعی شــهروندان در زندگی آپارتمان نشــینی داده شود و آنها را برای زندگی 

در چنین شــرایطی آماده کند. پروژه »تغییر رفتار شــهروندی« بر همین اساس، 

با محوریت آپارتمان نشــینی و بر اساس تغییر رفتار پایدار شهروندان در زیست 

مناسب شهری طراحی  و اجرا خواهد شد.

متین رمضان خواه  
معاون توسعه مهارت شهروندی اداره کل آموزش شهروندی
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سیاستگذاری و راهبرد پروژه 
8 فصل اول: برنامه ریزی و طراحی پروژه 

20 فصل دوم: تجارب جهانی در »تغییر رفتار شهروندی« 

28 فصل سوم: وضعیت موجود تهران در موضوعات تغییر رفتار شهروندی 

بخش 1
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نشــینی آپارتمان  فرهنگ  ارتقــاء  طرح 

فصل اول: برنامه ریزی و طراحی پروژه

تماشاگه زمان )خانه حسین خداداد(

زعفرانیــــــــــه تهــــــــــران
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سیاســت گذاری در موضوعات همســایگی و محیط زیستی شــهروندان نیازمند دانش و درک عمیقی در حوزه جامعه شناسی، روان شناسی 

اجتماعی و مدیریت است و همچنین یک رویکرد منسجم برای سیاست گذاری در مورد این مسئله ضروری می باشد. چرخه سیاست گذاری 

فرایند ایده آلی است که نشان می دهد یک سیاست  چگونه تدوین، اجرا و ارزیابی می شود. چرخه سیاست گذاری شامل مراحل دستورگذاری، 

تدوین سیاست، اجرا، و ارزیابی و خاتمه می باشد.

با بررسی رویکردها و 

راهبردهای مندرج در اسناد 

باالدستی و شناخت وضعیت 

موجود اهداف »پروژه تغییر 

رفتار شهروندی« تدوین شده 

است.

در »پروژه تغییر رفتار 

شهروندی« از مدل تغییر 

رفتار فرانظریه ای استفاده 

شده است

 در این مرحله تقاضاها، مشکالت 

 و پیشنهادهای مسئله  مورد بررسی 

قرار می گیرند و با پردازش اطالعات، نظرات 

و دیدگاه های مختلف در مورد بهترین 

 رویکرد حل مسئله مورد نظر

تصمیم گیری می شود.

اجرا سومین مرحله از 

چرخه سیاست گذاری است، در 

این مرحله سیاست های عمومی و 

اهداف کلی، به اقدامات عملی تبدیل 

 می شوند. مرحله اجرا را می توان 

 فرایند عملی شدن برنامه ها 

و طرح ها دانست.

دستور 

گذاری

ارزیابی و 

خاتمه

تدوین 

سیاست
اجرا

شورای سیاستگذاری 

مسئله ارتقای رفتار شهروندی در حوزه فرهنگ 

آپارتمان نشینی را بر اساس اسناد باالدستی 

از جمله سند چشم انداز تهران، طرح جامع 

تهران، برنامه سوم توسعه شهری، سند 

در این پروژه سه نوع ارزیابی 

انجام می گیرد: ارزیابی سازنده، 

ارزیابی تلخیصی و ارزیابی 

برونداد. 

 دستور کار، آغاز 

فرآیند سیاست گذاری است؛ 

 سیاست گذاری در مرحله 

 نخست با »شناخت مسئله« 

آغاز می شود. در این مرحله 

 توجهات به مسئله 

ختم می شود.

مرحله ارزیابی به بررسی 

عینی، منظم اثر برنامه های اجرایی 

سیاست به گروه های هدف می پردازد. 

بر اساس نتایج ارزیابی در مورد 

طراحی مجدد و یا خاتمه سیاست 

تصمیم گیری می شود. 

مدل سیاست گذاری پروژه تغییر رفتار شهروندی
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»تغییر رفتار شهروندی« در اسناد باالدستی

سند راهبردی
آموزش شهروندی

سند راهبردی حوزه 
اجتماعی و فرهنگی

 برنامه سوم
توسعه شهری

طرح جامع تهران

5

سند چشم انداز

اسناد باالدستی و سیاست های کالن مدیریتی، جهت گیری های اصلی را در مسیر آینده توسعه شهر تهران 

مشخص می کند. بر همین اساس، در طراحی »پروژه تغییر رفتار شهروندی« موشکافی در اسناد باالدستی، 

در دســتور کار قرار گرفت تا در این پروژه، پیش فرض های دقیق تری از مدیریت شهری تهران لحاظ شود.

به همین منظور، بر حسب سطوح مدیریتی شهر تهران اسناد باالدستی شامل »چشم انداز توسعه بلندمدت 

شهر تهران«، طرح جامع تهران، برنامه سوم توسعه شهری، سند راهبردی حوزه اجتماعی و فرهنگی شهرداری 

تهران، و سند راهبردی آموزش شهروندی بازخوانی شدند. خط مشی مندرج در این اسناد بر مبنای سطوح 

اهمیت و کالن نگری نسبت به اهمیت و جایگاه رفتار شهروندی در توسعه شهر تهران به کار گرفته شده اند.

هرم »تغییر رفتار شهروندی«

در اسناد باالدستی

4

3

2

1
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چشم انداز توسعه بلندمدت شهر تهران، که سیمای مطلوب شهر در افق طرح و میثاقی برای توسعه پایدار 

کالنشــهر تهران و پایتخت کشور است، هماهنگ با چشــم انداز بیست ساله کشور، مبتنی بر آرمان های 

زیر است:

تهران؛ شهری با اصالت و هویت ایرانی - اسالمی )شهری که برای رشد و تعالی انسان و حیات طیبه،   .۱

سامان می یابد( 

تهران؛ شهری دانش پایه، هوشمند و جهانی  .2

تهران؛ شهری سرسبز و زیبا، شاداب و سرزنده با فضاهای عمومی متنوع و گسترده  .۳

تهران؛ شهری امن و مقاوم در برابر انواع آسیب ها و مقاوم در برابر مخاطرات و سوانح  .۴

تهران؛ شهری پایدار و منسجم با ساختاری مناسب برای سکونت، فعالیت و فراغت  .۵

تهران؛ شــهری روان با رفاه عمومی و زیرساخت های مناســب، همراه با تعدیل نابرابری ها و تأمین   .۶

عادالنه کلیه حقوق شهروندی

تهران؛ کالنشــهری بــا عملکردهای ملی و جهانــی و با اقتصادی مدرن و مرکزیــت  امور فرهنگی -   .7

پژوهشی و سیاسی در سطح کشور، و حداقل یکی از سه شهر مهم و برتر منطقه آسیای جنوب غربی.

چشم انداز توسعه بلندمدت شهر تهران
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»طرح جامع تهران« سند راهبردی برای توسعه پایدار و هماهنگ کالنشهر تهران است. در این طرح، با توجه 

به جایگاه و نقش جهانی، مّلی، و منطقه ای تهران، چشم انداز توسعه این کالنشهر ترسیم شده و راهبردهای 

تحقق آن در ابعاد محیط زیستی، اجتماعی-اقتصادی و کالبدی در زمینه های مختلف تصویر شده است.

راهبردهای مرتبط در توسعه شهر تهران 

راهبرد 3- ارتقاء نقش و جایگاه شهر تهران در سطوح فرامّلی، مّلی و منطقه ای

۱-۳-  تبدیل تهران به شــهری دانش پایه )دروازه ورودی ایران به عصر اطالعات(، هوشــمند و جهانی با 

افزایش سهم اقتصاد مدرن و دانش پایه و تأمین فضا، زیرساخت ها و ارتباطات الزم در آن، برای ارتقـاء 

زیـست پـذیری و فعالیت پذیری شهر در سطح جهانی و منطقه ای.

راهبرد 4- توسعه اجتماعی و ساماندهی اسکان جمعی

۴-۶ -  جلب مشارکت عمومی برای ارتقاء کیفیت زندگی و حمایت از شوراها و نهادهای مردمی، با رویکـرد 

محلـه - محوری، برای اداره امور شهر به صورت محلی و مشارکتی در سطح محالت، نواحی و مناطق شهری.

راهبرد 7- حفاظت از محیط زیست

2-7- بهینه سازی مدیریت پسماندها به ویژه پسماندهای خطرناک، بیمارستانی و نخاله هـای سـاختمانی 

و اعمـال روش های مناسب و جدید برای دفع زباله با کمترین آسیب رسانی به محیط زیست.

طرح جامع تهران
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در »برنامه سوم توسعه شهری«، زیست پذیری، شفافیت، کاهش نابرابری، توسعۀ عدالت و بهبود حکمروایی 

خوب شهری از اهداف مهم است. این برنامه در ۱۱ فصل و ۹۱ ماده شامل حکمروایی شهری، سرمایه ی سازمانی، 

هوشمندسازی، اقتصاد و مالیه ی شهری، فنی و عمرانی، فضای کالبدی، حمل و نقل و ترافیک، محیط زیست و 

انرژی، فرهنگی و اجتماعی، ایمنی و مدیریت بحران و مدیریت راهبردی برنامه تنظیم شده است.

فصل هشتم- محیط زیست، انرژی و مدیریت پسماند

2- هدف راهبردی

ارتقاء کّمی و کیفی شاخص ها و منابع محیط زیستی، 

مدیریت بهینه انرژی و تحقق پایداری اکوسیستم شهری

3- جهت گیری های راهبردی

۳-۳- ساماندهی مدیریت پسماند مشتمل بر کاهش 

تولید، تفکیک در مبداء، بازیافت و ایجاد ارزش افزوده 

و جلوگیری از ایجاد رانت و نهادهای غیررسمی

4- اهداف برنامه ای 

7-۴- ارتقاء کّمی و کیفی مدیریت پسماند در شهر تهران

5- راهبردها

۵-۱-ارتقاء کیفیت محیط زیست شهری و پیراشهری 

متناسب با توان اکولوژیک و ظرفیت قابل تحمل و توان 

بازسازی آن بر اساس معیارها و شاخص های پایداری

6- سیاست ها

2۰-۶- ارتقــاء آگاهــی و فرهنگ محیط زیســتی 

شهروندان و پرسنل شهرداری تهران

2۴-۶- فرهنگ سازی در جهت کاهش تولید پسماند 

و اقدام در راستای تفکیک حداکثری در مبداء

برنامه سوم توسعه شهر تهران
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ســند راهبردی حوزه اجتماعی و فرهنگی با شناسایی چالش ها و خالءهای موجود شهرداری تهران و اسناد 

باالدســتی در حوزه های مرتبط، ظرفیت ها و فرصت های پیش رو را بررســی کرده است در نهایت چندین 

موضوع راهبردی توســط کمیته های کارشناســی و کارگروه تخصصی اجتماعی و فرهنگی با مشارکت کلیه 

سازمان های فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران شناسایی شد. در ادامه با در نظر گرفتن تمامی ماموریت های 

محولــه و مدنظر قرار دادن دغدغه های کارگروه تخصصی پــس از بازبینی در کمیته تلفیق، در نهایت چهار 

موضوع راهبردی نهایی، به عنوان موضوعات اساسی و مورد تاکید تمامی ادارات کل، سازمان ها و شرکت های 

تابعه به تصویب رسید. اولین موضوع اساسی این سند مشارکت، سرمایه و هویت اجتماعی می باشد. 

سند راهبردی حوزه اجتماعی و فرهنگی پنج هدف راهبردی برای افزایش سرمایه و هویت اجتماعی ارائه 

می دهد. تمرکز پروژه تغییر رفتار شهروندی بر هدف راهبردی »افزایش مسئولیت های اجتماعی و نظارت 

عمومی شــهروندان« است. از برنامه های راهبردی که برای دستیابی به این هدف مورد توجه قرار گرفته 

برنامه های »توسعه آگاهی ها و آموزش های شهروندی« و » ارتقاء همبستگی و تعلق محله ای« است.

هدف محوری: ارتقاء مشارکت پذیری و پاسخگویی سازمان شهرداری

راهبرد شماره 2: هم افزایی و یکپارچگی در ارائه خدمات اجتماعی در سطح محالت

هدف محوری: ارتقاء سطح مشارکت، فرهنگ تعامل اجتماعی و حیات مدنی شهروندان

راهبرد شماره 3 : تقویت حوزه های عمومی و تعامل موثر با تشکل های اجتماعی مردم نهاد

سند راهبردی حوزه اجتماعی و فرهنگی )برنامه پنج ساله سوم شهرداری تهران(
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ســند نظام جامع آموزش شــهروندی تهیه و تدوین شده اســت تا بتوان تمامی فعالیت های آموزش 

شــهروندی را در چارچوب سیاســتگذاری و برنامه ریزی و هماهنگی های مبتنی بر این سند انجام داد و 

بدین گونه به مبنایی عقالنی برای فعالیت های آموزش شهروندی در کالنشهر تهران دست یافت.

راهبرد: برخورداری شهروندان از دانش و مهارت های الزم جهت شناخت حقوق و انجام تکالیف

راهبرد کالن: توانمند سازی و توسعۀ قابلیت ها

اهداف عملیاتی:

ارتقای آگاهی شهروندان از حقوق و تکالیف شهروندی  •

برخورداری شهروندان از باورهای مولد و سازنده  •

بهبود کیفیت زندگی و رضایتمندی شهروندان  •

ایجــاد زمینه هــای الزم بــرای نهادینه کردن   •

الگوهای متعالی در رفتار و اخالق شهروندان

بهبــود و ارتقای ســالمت جســمی، روانی و   •

اجتماعی شهروندان

راهکارها:

توسعۀ آموزش ها در فضای مجازی  -

تبیین خوب زیستن و شــاخص های آن برای   -

شهروندان

توسعۀ اخالق اجتماعی و همزیستی اخالقی در   -

میان شهروندان

اعتماد سازی از طریق اشــاعۀ مثبت اندیشی،   -

برقــراری ارتباطات اثربخش و ســازنده میان 

شهروندان

الگو سازی و نمایش الگوهای برتر )شهروند نمونه(  -

مشــارکت دادن شــهروندان در برنامه ریزی و   -

اجرای آموزش های شهروندی

سند راهبردی آموزش های شهروندی
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تغییر رفتار شهروندان

در حوزه های محیط زیستی

تغییر رفتار 

 شهروندان

در حوزه 

همسایگی

تغییر رفتار 

شهروندان در حوزه 

حقوق متقابل 

شهروندی

اهداف پروژه

تغییر رفتار 
شهروندی

  کاهش پسماند

  حذف شیرابه

  اصالح الگوی مصرف

  اصالح الگوی خرید

  تفکیک پسماند

  استفاده از پسماند

  آگاهــی بــه وظایــف 

عــدم  و  آپارتمان نشــینی 

ایجــاد مزاحمــت بــرای 

همسایگان

  احترام به پاکیزگی سطح 

شهر  و محله

  ایجاد حس مشارکت و 

تعامل همسایگان با یکدیگر

  شنیده شدن و دیده شدن 

گروه هایی مثل سالمندان  و 

کودکان در قالب همسایگی 

  بازاندیشی شهروندان نسبت 

به همسایه و همسایگی
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اعضای ساختار پروژه

مسئول کارگروه کارگروه ردیف

خانم رمضان خواه شورای سیاستگذاری ۱

خانم قبادی، آقای یحیایی، آقای قلی زاده دبیرخانه 2

آقای شهرابی فراهانی مستندسازی ۳

آقای دکتر نصر ارزیابی ۴

خانم نوری رویداد ۵

خانم افتخاری تبلیغات ۶

آقای دکتر امیر تولید محتوا 7

ساختار پروژه

تغییر رفتار 
شهروندی

شورای

سیاستگذاری

کارگروه 

مستندسازی

کارگروه 

تبلیغات

کارگروه

تولید محتوا

کارگروه

رویداد

کارگروه 

ارزیابی

دبیرخانه

1

2
3

765

4
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2

1

پیش تأمل

تأمل

در پروژه »تغییر رفتار شــهروندی«  برای طراحی تغییر رفتار، از مدل »فرانظریه« استفاده 

شده اســت. این مدل همخوانی بیشتری با فرایند اجرایی پروژه، که »مدل چرخه ای«در 

سیاستگذاری اســت، دارد. استفاده از مدل »فرانظریه« به سیاستگذاران کمک می کند از 

راهبردهای مختلفی برای تغییر رفتار استفاده کنند. افراد در هر مرحله نیاز به مداخله های 

متفاوت دارند و این گروه بندی کاربرد مداخله های مناسب در هر مرحله را تسهیل می کند.

 مدل
تغییر رفتار
شهروندی

پیش از تأمل

مرحله ای است که شهروندان به صورت طبیعی در آن قرار دارند. 

افراد در این مرحله باور ندارند که رفتارشان اساسًا دربرگیرنده 

مشکل است. لذا تالشی برای تغییر انجام نمی دهند.

تأمل

در این مرحله شهروندان متوجه می شوند که مشکلی در رفتارشان 

وجود دارد، لذا تالش می کنند تا آن را بشناسند و یا به راه های 

فائق آمدن بر آن فکر کنند.
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پیش تأمل 

برگزاری رویدادهای همسایگی

تأمل

آموزش و متقاعدسازی توسط تسهیلگران

برگزاری کمپین های رسانه ای

کمپین های شبکه های مجازی

آماده سازی و اقدام 

تشکیل گروه های مشارکت عمومی از طریق تسهیلگران

ارائه نمونه های موفق برای اقدام شهروندان

تثبیت و حفاظت از اقدام

تشکیل بانک اطالعاتی شهروندان شرکت کننده در طرح

حفظ ارتباط تسهیلگران با گروه های مشارکتی

ترویج اقدامات موفق از طریق شبکه های اجتماعی 

ارائه مشوق های منفعت بخش 

4

3

5

تثبیت و 
نگهداری

آماده سازی

اقدام

تثبیت و حفاظت از اقدام

در این مرحله افراد پس از مدتی تالش می کنند تا 

رفتار تغییر یافته خود را تثبیت کنند و از بازگشت 

به رفتار و عادت نابهنجار قبلی پرهیز کنند. 

اقدام

در این مرحله افراد شروع به انجام عمل متقابالنه 

می کنند. آنان در مقابل رفتار اشتباه خود دست به 

اقداماتی بر خالف عادت های قبلی می زنند. 

آماده سازی

در این مرحله شهروندان برای اقدام به تغییر برنامه ریزی می کنند. 

آنان تالش دارند تا مشکل خود را حل کنند و دیگر بر ابعاد 

مختلف مسئله شناخت کافی پیدا کرده اند. 
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فصل دوم: تجارب جهانی در »تغییر رفتار شهروندی«

نمایی از شــهر

ن ا تهــــــــر
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یکــی از منابع اصلی برای طراحی پــروژه »تغییر رفتار 

شهروندی« بررسی تجارب جهانی مرتبط با این موضوع 

بوده اســت. اداره کل آموزش های شــهروندی در سال 

۱۳۹۹، مطالعه ای تحت عنوان »تجربیات جهانی موفق 

در آموزش شــهروندی« انجام داده اســت که مبنایی 

برای الگوبــرداری و درس آمــوزی از تجربیات جهانی 

در جهت تغییر رفتار شــهروندان در پروژه حاضر شــده 

اســت. مطالعه تجــارب موفق در آموزش شــهروندی 

کمپین های مطــرح و موفق در چهــار موضوع ایمنی 

و بهداشــت، حمل و نقل و ترافیک، محیط زیســت و 

پسماند، و حقوق و تکالیف شهروندی را در سطح جهان 

بررسی کرده اســت. در این مطالعه، ۳۳ شهر از ۵ قاره 

مختلف انتخاب شــدند. این شــهرها جزء بزرگترین و 

پرجمعیت ترین شهرها در کشورهای مختلف و معموال، 

بــه دلیل مهاجرت از سایر شهرها، دارای تنوع فرهنگی 

و قومیتی هستند. همچنیـن، هـر کـدام از ایـن شهرها از نظر اقتصادی دارای بیشترین فعالیت اقتصادی 

در هر کشـــور یا منطقه هسـتند. مهم ترین مالک بـــرای انتخاب شهرها در بررسی پروژه ها و کمپین های 

تغییر رفتار، نتایج رتبه بندی زیســت پذیری شهرها بوده اســت. این رتبه بندی که هر ساله توسط موسسه 

اکونومیســت انجام می شود در شاخص های متعددی شهرها را به صورت کّمی مقایسه می کند. در گزینش 

نهایی در این مطالعه، شــهرهایی در قاره های مختلف انتخاب شــده اند که شــباهتی به تهران از نظر یک 

کالنشهر دارای نقش اقتصادی و اجتماعی مهم در سطح ملی و محلی داشته باشند.

بر اساس این مطالعه مهم ترین پویش ها و کمپین هایی که مرتبط با موضوع ارتقای فرهنگ آپارتمان نشینی 

در ابعاد محیط زیســت و پســماند، قوانین و حریم خصوصی، و محیط زیست و پسماند بودند انتخاب 

و بــرای طراحی پروژه مورد اســتفاده قرار گرفتنــد. از جمله پویش های موفق در ســطح جهانی می توان 

به پویش های »همســایه خوب«، »مراقب همسایه مان باشــیم«، »دیده بان محله«»شهروندان لیث، زباله 

نریزید!«، »موقع آشپزی مراقب باش!«، و »برنامه کاهش ضایعات شهری« اشاره کرد.
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مراقب همسایه مان باشیم.

هروگیت، انگلستان

کاهش تنهایی و انزوای اجتماعی همسایه ها

بر اســاس یکی از پژوهش های انجام شده در انگلستان در ســال 2۰۱۹، نزدیک به یک میلیون فرد سالمند اظهار داشته اند که 

حداقل یک ماه را بدون صحبت با دوســتان، همسایگان، یا اعضای خانواد خود سپری کرده اند. کمپین »مراقب همسایه مان 

باشــیم« برای کاهش تنهایی  انزوای همسایگان، از طریق اقدامات کوچک و خودجوش شهروندان، در دو شهر یورکشایر غربی 

و هروگیت  انگلیس اجرا شــده است. در فاز پایلوت این کمپین در زمستان سال 2۰۱۹، نزدیک به ۵۰ هزار اقدام کوچک توسط 

شهروندان در جهت ارتباط بهتر بین همسایه ها اجرا و اعالم شده است، تقریبًا ۱2 هزار نفر از وب سایت کمپین  بازدید کرده اند، 

و هشتگ آن ) #OurNeighbours ( 27۰۰ بار در شبکه های مجازی منتشر شده است.

این اقدامات از قبیل کمک به خرید همسایه های سالمند، بیرون گذاشتن سطل زباله تا حتی سالم و احوالپرسی  یا یک مکالمه 

ساده با همسایگان را شامل می شده است. یکی از اهداف این کمپین این بوده که جوامع محلی تجربیات و عملکرد خود را برای 

مراقبت از همسایه ها و جلوگیری از تنهایی و انزوای اجتماعی آن ها را با هم به اشتراک بگذارند و به این ترتیب، باعث ترویج 

کارهای کوچک تأثیرگذار شــوند. بر اساس نتایج ارزیابی اثربخشی این کمپین که با همکاری دانشگاه لیدز   انجام شده نشان 

می دهد 72 درصد از شهروندان از تاثیر مثبت این برنامه بر رابطه همسایگی خود احساس رضایت داشته اند. 

Looking out for our neighbours
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همسایه خوب

وین، اتریش

افزایش ارتباطات و مشارکت شهروندان

»همســایه خوب« کمپینی اســت که به صورت مســتمر به منظور ارتباطات بیشــتر همسایه ها برای شــناخت و کمک به 

یکدیگر بر اســاس توانایی ها، مهارت ها و اســتعدادهای خود اجرا می شــود. هدف این کمپین ایجاد چشــم انداز مشترکی 

در بین شــهروندان براســاس عالثق و خواســته های مشــترک و در جهت منفعت رســانی به محله اســت. این کمپین با 

مشــارکت داوطلبانه شهروندان مشتاق، کلیســاها و گروه های مذهبی محلی، گروه های همســایگی و جوانان با ماموریت 

ایجــاد ارتباطات همســایگی خــوب در شــهرهای اتریش اجرا می شــود. کمپین »همســایه خوب« به ســاکنان محالت 

 ایــن فرصت را می دهد که بر اســاس اشــتراک توانمندی هــا و مهارت های خود بــه یکدیگر برای زیســت بهتر در محله 

کمک کنند.

از مهمترین مزایای کمپین همســایه خوب می توان به فرصت برقراری ارتباط بین ســاکنانی که خواهان بهبود شرایط منطقه 

هســتند، فرصت طراحی و مشــارکت در برنامه های فرهنگی و فعالیت های محلی برای بزرگساالن و جوانان، ایجاد فرصت 

توسعه کســب وکارهای محلی در منطقه و ارائه مشوق هایی مانند تخفیف از فروشگاه های محلی برای مشارکت همسایگان 

اشاره کرد.

Good Neighbor
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دیده بان محله

لندن، انگلستان

افزایش امنیت محله

در سال ۱۹۶۴ خانمی 2۸ ساله با ضربات چاقو در خارج از آپارتمان خود در نیویورک به قتل رسید. بر اساس تحقیقات، ۳۸ نفر 

شاهد این حادثه بوده یا صدای آن را شنیده بودند و بدون هیچ واکنشی حمله به آن خانم را نظاره کرده بودند. این حادثه 

انگیزه ای شد تا جوامع محلی برای واکنش سریع به اتفاقات این چنینی در محالت شهرها چاره اندیشی کنند.

در سال ۱۹۶۸ کمپینی با نام »دیده بان محله« در انگلستان اجرا شد و از آن زمان این کمپین گسترش یافته است و هر ساله در 

شــهرهای مختلف دنیا اجرا می شود. تمرکز این کمپین بر تشویق به دیده بانی یا مراقبت همسایگان در محالت شهری است. 

در واقع، این کمپین شــهروندان را تشویق می کند تا درصورت موارد مشــکوک یا وقوع جرم در محله سریعًا با پلیس تماس 

گیرند. در این کمپین ساکنان هر محله از طریق نام نویسی، زمان دیده بانی خود را مشخص می کنند و نمایندگان این کمپین 

گروه های غیر رسمی محلی و منطقه ای را برای حفاظت از هر محله تشکیل می دهند.

 در ســال 2۰۰7 با حمایت پلیس اولین ســازمان کشــوری برای اجرای این برنامه اجتماعی در انگلســتان تشــکیل شــد. 

 ارزیابی هــا نشــان می دهد، اجــرای این کمپین موجب کاهش محســوس جــرم در محله و افزایش احســاس امنیت در 

شهروندان می شود. 

Neighborhood Watch
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موقع آشپزی، مراقب باش!

کانبرا، استرالیا

کاهش آتش سوزی منازل شهری

در استرالیا، یکی از دالیل اصلی آتش سوزی منازل حواس پرتی و بی دقتی شهروندان حین آشپزی یا استفاده از وسایل پخت 

غذا اســت. بر این اســاس، مرکز آتش و نجات پایتخت استرالیا برای اطالع رســانی درباره خطرات آتش سوزی در آشپزی و 

افزایش ایمنی منازل، کمپینی نام »موقع آشــپزی، مراقب باش!« راه اندازی کرده اســت. این کمپین از طریق فروشــگاه های 

گوشــت و مواد غذایی سعی کرده اســت با ارائه هدایای تبلیغاتی و کتابچه های راهنمای ایمنی، شهروندان را برای مقابله و 

پیشگیری از آتش سوزی آماده کند.

بر اســاس اطالعات سرشماری ســال 2۰۱۶، حدود ۳۵ درصد ساکنان کانبرا، پایتخت اســترالیا، در ساختمان های با تراکم باال 

زندگی می کنند. زمستان بدترین زمان سال برای آتش سوزی در منزل است و بهترین راه برای پیشگیری از آتش سوزی، آگاهی 

از کارهایی است که ممکن است منجر به آتش سوزی شود. این کمپین ساکنان آپارتمان ها را تشویق می کند که با انجام سه 

اقدام، ایمنی در برابر آتش سوزی را افزایش دهند. این سه اقدام عبارتند از مطالعه اطالعات موجود در سایت کمپین در مورد 

کاهش ریسک آتش سوزی، آشنایی با راه های خروج اضطراری و وسایل اطفای حریق، درست کردن نقشه فرار از ساختمان و 

برگزاری مانور برای کسب آمادگی در هنگام آتش سوزی است.

Keep Looking When Cooking!
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شهروندان لیث، زباله نریزید!

ادینبورگ، اسکاتلند

پاکیزگی خیابان ها و کوچه های شهر

لیث بخش بندری واقع در شــمال ادینبورگ پایتخت اســکاتلند است. بر اساس یک نظر ســنجی، از ده شهروند این بخش، 

هشــت نفر معتقدند ریختن زباله در خیابان ها مشکل بزرگی برای محله و شهرشان است و باعث آزار آنان می شود. بر همین 

اساس، کمپین »شهروندان لیث، زباله نریزید!« در سال 2۰۱۵ با مشارکت جامعه محلی و توسط دو تن از متخصصان تبلیغات 

به راه افتاد. در این کمیپن، در کنار اســتفاده از پوستر، پیام های تبلیغاتی، و نمایشگاه های عکس برای تغییر رفتار شهروندان و 

مســافران به نریختن زباله در خیابان ها، شهروندان تشویق می شوند که درباره ریختن زباله در خیابان بی تفاوت نباشند، آن را 

گزارش دهند و  به خاطیان تذکر دهند. 

در کنار این اقدامات تبلیغاتی، رویدادهایی هم برای افزایش توجه شــهروندان به تمیزی خیابان ها برگزار شــده است. هدف 

از این رویدادها، همکاری نزدیک با ســاکنان محالت، مدارس، و کسب وکارها برای اقداماتی مانند برگزاری برنامه های منظم 

جمع آوری زباله و آموزش به گروه های کودک و نوجوانان درباره اهمیت زباله ها و پاکیزگی شــهر است. در کنار این رویدادها، 

پیشنهادهایی هم به مسئوالن شهری و دولتی برای سیاستگذاری و اقدام در جهت جمع آوری و مدیریت زباله در سطح شهر 

ارائه شده است. این کمپین، یکی از موفق ترین کمپین های اسکاتلند درباره پاکیزگی خیابان ها در سطح محله بوده است.

Leithers Don’t Litter
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برنامه کاهش ضایعات جامد شهری

بوینس آیرس، آرژانتین

- کاهش تولید زباله های جامد از مبدا

- پردازش 100 درصدی زباله ها قبل از ارسال به مراکز دفن زباله

شــهروندان بوینس آیرس، پایتخت آرژانتین، روزانه ۶ هزار تن ضایعات و پســماند جامد تولید می کنند. این شهر با ظرفیت 

محدود دفن پســماند در زمین هم مواجه اســت. بر این اساس، »برنامه کاهش ضایعات جامد شهری« از سال 2۰۱۴ تا 2۰۱7 

میالدی، با هدف کاهش حجم ضایعات ارســالی برای دفن و پردازش ۱۰۰ درصدی پســماندهای ارســالی به مراکز دفن زباله 

اجرا شد.

یکی از محوری ترین اقدامات در این برنامه، آموزش تفکیک زباله و تحویل زباله های قابل بازیافت به شــهروندان اســت. بر 

همین اســاس، در شــهر، مراکزی به نام »مراکز سبز« راه اندازی شد تا مردم را تشــویق به تحویل مواد دارای ارزش بازیافتی 

کند و دریافت مواد بازیافتی را از شــهروندان تســهیل کند. این مراکز، آموزش های گسترده ای برای جداسازی، تفکیک و دفع 

صحیح زباله به شهروندان ارائه کردند. 

در سال 2۰۱۴ پس از یکسال از اجرای این برنامه، ۴۴% از ضایعات ارسالی به مراکز دفن زباله کاهش یافت. همچنین، در نتیجه 

این برنامه، ایســتگاه های حمل زباله در شــهر نصب شد و موجب شد بوی ناشی از انتقال زباله ها و احتمال پخش زباله ها در 

حین انتقال، به طرز محسوسی کاهش یابد. 

Solid Urban Waste Reduction Project
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فصل سوم: وضعیت موجود تهران در موضوعات تغییر رفتار شهروندی

شمس العماره،

گلســتان کاخ 
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نقطــه  

آغــاز هر تغییری شــناخت 

وضعیــت موجود اســت تا بــر مبنای این 

شــناخت، مشــکالت و مســائل اصلی شناســایی و 

راه حل هایی به سمت وضعیت مطلوب طراحی و اجرا شود. 

بر همین اســاس، در »پروژه تغییر رفتار شــهروندی« در گام های 

ابتدایی تصویری از وضعیت موجود شهر تهران در موضوعات اصلی 

ترســیم شــد تا ویژگی ها و مســائل کنونی مهم در این موضوعات 

اســتخراج شــود. طبق هدفگذاری، موضوعات اصلی این پروژه 

شامل تغییر رفتار شهروندان در سه حوزه محیط زیست و به 

طور خاص پســماند، ارتباطات در محله و همسایگی، 

و حقــوق متقابل شــهروندی بــا تمرکز بر 

آپارتمان نشینی است.

3 12
 محیط زیست و
پسماند شهری

کیفیت پسماند تولیدی در تهران  

کیفیت پسماند تولیدی در تهران  

کّمیت پسماند شهری در تهران  

شده  جمع آوری  پسماند  میزان   

از شهر تهران به تفکیک مناطق 

در سال ۱۳۹7

سرانه ساالنه پسماند در مناطق   

22 گانه تهران در سال ۹7

 رفتار شهروندان
در همسایگی

نســبت گروه های سنی در هر   

منطقه - ســالمندان و کودکان 

)سرشماری سال ۱۳۹۵(

روابط اجتماعی در مناطق تهران   

احساس تعلق به محله  

مشارکت اجتماعی محله ای  

رضایت از روابط بین همسایه ها  

اعتماد به هم محله ای ها  

 حقوق متقابل شهروندی
با تمرکز بر آپارتمان نشینی

آپارتمان نشینی در شهر تهران  

در  آپارتمان نشینی  مشــکالت   

تهران

تعامل ساکنان در آپارتمان  

افکار ســنجی  مرکز  پژوهــش   

ایسپا
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 محیط زیست و1 
پسماند شهری

یکی از مهمترین مســائل شــهرهای مدرن و به ویژه شهرهای بزرگ، محیط زیســت و به طور ویژه »پسماند شهری« است. 

»پسماند« به مجموعه موادی اطالق می شود که معمواًل در قالب مواّد جامد غیر قابل استفاده و دورریز و در نتیجه فعالیت های 

انسانی تولید می شود. رشد شهرها همراه با تراکم جمعیت موجب مصرف مواد متعدد و در نتیجه، افزایش تولید پسماند در 

شهرها شده است. عالوه بر این، تولید »پسماند« و مدیریت پسماند شهری بسیار به نحوه رفتار و مشارکت شهروندان وابسته 

اســت. بر همین اســاس، یکی از موضوعات اصلی در »تغییر رفتار شهروندی« موضوع پسماند است. برای شناخت وضعیت 

پسماند شهری در تهران، به دو جنبه کیفیت یا انواع پسماند تولیدی در تهران و کمیت پسماند تولیدی توجه شده است.

کیفیت پسماند تولیدی در تهران
پسماند جامد شهری شامل موادی مانند کاالها و مواد با دوام و بی دوام، ظروف و مواد بسته بندی ها، دورریزهای غذایی، شاخ 

و برگ زاید درختان و دیگر مواد آلی و غیرآلی دورریز شــده در مناطق مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی است. پسماندهای 

مســکونی در واحدهای مسکونی و آپارتمان ها و توسط افراد ساکن در آن ها تولید می شود. منابع تولید پسماندهای تجاری 

شــامل خرده فروش ها، عمده فروش ها و مراکز فعالیت های خدماتی و ســرویس دهی در جامعه است. پسماندهای اداری را 

مدارس، بیمارســتان ها و مراکز دولتی تولید می کنند. پســماندهای صنعتی ناشی از فعالیت های انجام شده در مراکز اداری و 

بهره برداری صنایع است و زایدات ناشی از مراحل پردازش و تولید صنایع را شامل نمی شود.

کیفیت انواع پسماند شهری بر حسب منبع تولید

انواع پسماند جامد شهریمنبع تولید 

واحدهای مسکونی
اسباب و وسایل منزل، روزنامه، البسه، ظروف یک بار مصرف، بسته بندی های غذا و مواد 

غذایی، قوطی های کنسرو، بطری، دورریزهای غذایی، شاخ و برگ زاید درختان

واحدهای تجاری
کارتن، پسماندهای غذایی، کاغذهای اداری، ظروف یکبار مصرف، زائدات باغبانی 

محوطه های تجاری

واحدهای اداری
کاغذهای اداری، پسماندهای تولیدی در اتاق های استراحت و بوفه ها، پسماندهای مربوطه 

به کالس درس، زائدات باغبانی

کارتن، دورریزهای تولیدی در ناهارخوری ها، کاغذهای اداری، پالت های چوبیواحدهای صنعتی

منبع: حاتمی امیرمصطفی و همکاران، بررسی تفکیک و جداسازی پسماند در مناطق 22گانه شهر تهران با استفاده از 

سیستم اطالعات مکانی. نشریه علمی پژوهشی علوم و فنون نقشه برداری. 13۹5; 6 )3( :74-63.
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کیفیت پسماند تولیدی در تهران
آنالیز پســماند خانگی در شــهر تهران نشان می دهد که  در این شهر، پســماند تر یا آلی با 7۴.۶ درصد بیشترین سهم وزنی 

پسماند را به خود اختصاص داده است. عالوه بر این، پالستیک و کاغذ به ترتیب با ۶.۳ و ۵ در رتبه های بعدی از لحاظ درصد 

وزنی پسماند تهران قرار دارند و الستیک با ۱.۱ درصد کمترین درصد وزنی تهران را به خود اختصاص داده است.

ترکیب فیزیکی پسماند جامد شهری در تهران

سایر مواردچوبشیشهمنسوجاتالستیکفلزاتپالستیککاغذ و مقوامواد آلی

7۴.۶۵۶.۳2.۵۱.۱۳.۳2۱.۸۳.۴تهران

 Mohammad Sadegh Hassanvand, Ramin Nabizadeh, Mohsen Heidari, 1387, “Analysis of municipal :منبع

.solid waste in Iran”, Journal of Health and Environmental Health Association, Volume I, Issue I, 9-18

ترکیب فیزیکی 
جامد  پسماند 
شهری در تهران

٪74.6

٪6.3

٪2

٪5

٪2.5

٪3.3
٪1.1

٪1.8

٪3.4

  مواد آلی

  کاغذ و مقوا

  پالستیک

  فلزات

  الستیک

  منسوجات

  شیشه

  چوب

  سایر موارد
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کّمیت پسماند شهری در تهران
در سال های اخیر، شهرداری تهران اقدامات خوبی در زمینه های مختلف مدیریت پسماند مانند جداسازی از مبدأ و جمع آوری 

مکانیزه انجام داده است. با این حال، مقدار تولید پسماند در تهران در سال های گذشته بیشتر شده است. پسماند تهران در 

سال ۹۶ نسبت به سال ۹۳، به میزان ۱۳ درصد افزایش داشته است. با اینکه در سال ۹7، پسماند خانگی نسبت به سال قبل 

کاهش کمی داشته است، روند کلی تولید پسماند خانگی در ۵ سال گذشته در تهران افزایشی بوده است.

مجموع پسماند ساالنه خانگی در مناطق 22 گانه )میلیون کیلوگرم(

۹3۹4۹5۹6۹7سال

2۱7۹2۳۱22۴2۰2۴۶۶2۱۶۰جمع کل

تفکیک از مبدا نقش بسیار مهمی در کاهش هزینه ها ، بازیافت و استفاده مجدد از پسماندهای شهری دارد. در تهران، در ۵ سال 

گذشته به طور متوسط، نزدیک به ۱۳ درصد از پسماند عادی شهری از مبدأ تفکیک شده است. در مدیریت پسماندهای شهری، 

آموزش شهروندان یکی از عوامل مهـم در باال بردن میزان تفکیک از مبـدأ معرفی شده اسـت. توجه به فرهنگ سازی در میان 

شهروندان و آموزش و اطالع رسانی به آنان باعث افزایش مشارکت مردم در تفکیک پسماند از مبدأ خواهد شد. بر همیرن اساس، 

در »پروژه تغییر رفتار شهروندی« یکی از محورهای اصلی، موضوع تفکیک و کاهش پسماندهای خانگی است.

درصد تفکیک در مبدا پسماند عادی شهر تهران

۹3۹4۹5۹6۹7سال

۱۱%۱۵%۱۴%۱۱%۱۱%درصد

منبع: آمارنامه شهرداری تهران ۱۳۹7، سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات.
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سرانه ساالنه پسماند تولیدی در مناطق 22 گانه نشان می دهد که در سال ۹7 مناطق یک، سه، شش، دوازده، و بیست بیشترین 

سرانه تولید پسماند را داشته اند. در این بین، منطقه ۱2 و منطقه ۱2 با اختالف چشمگیر ساالنه به ازای هر فرد ساکن، ۳۹۴ کیلوگرم 

پسماند تولید می شود. مناطقی که سرانه تولید پسماند کمتری داشته اند عبارتند از مناطق هشت و چهارده. منطقه چهارده با ۱۸۸ 

کیلوگرم به ازای هر نفر کمترین میزان پسماند تولیدی را در سال دارد.

سرانه ساالنه پسماند در مناطق 22 گانه تهران در سال 97

منبع: آمارنامه شهر تهران ۱۳۹7، سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات. 
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نمودار فوق میزان پسماند جمع  آوری شده از شهر تهران را در مناطق 22 گانه نشان می دهد. در سال ۹7، مناطق یک، دو، چهار، پنج 

و پانزده بیشترین میزان پسماند تولیدشده را داشته اند. در این بین، منطقه چهار با 222 میلیون کیلوگرم پسماند از همه مناطق 

پسماند بیشتری تولید کرده است. همچنین، مناطق نه، بیست ویک، و بیست ودو کمترین پسماند را در سال ۹7 تولید کرده اند. 

منطقه نه با ۴۱ میلیون کیلوگرم کمترین میزان پسماند تهران را داشته است.

میزان پسماند جمع آوری شده از شهر تهران به تفکیک مناطق در سال 1397

منبع: آمارنامه شهرداری تهران ۱۳۹7، سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات. 
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 حقوق متقابل شهروندی2 
با تمرکز بر آپارتمان نشینی

آپارتمان نشینی در شهر تهران
بر اســاس گزارش مرکز آمار و رصد شــهری تهران، شهروندان تهرانی تا پایان ســال ۹7 در بیش از دو میلیون و پانصد هزار 

واحد مسکونی آپارتمانی ساکن بوده اند. این تعداد آپارتمان حدود ۸7% از کل واحدهای مسکونی شهر تهران را تشکیل داده 

است. تعداد واحدهای مسکونی غیر آپارتمانی در تهران تا سال ۹7 نزدیک به سیصدو شصت هزار واحد بوده و ۱۳ درصد از 

واحدهای مسکونی تهران را شامل می شده است.

تعداد و نوع واحدهای مسکونی تهران  در سال 97

منبع: data.tehran.ir صفحه اصلی/ساختمان و مسکن/ امالک/ شهر )دسترسی به اطالعات در تاریخ ۱۰ شهریور ۱۳۹۹(

آپارتمان نشینی در سال های اخیر در تهران افزایش یافته است. نگاهی به نتایج سرشماری نفوس و مسکن مرکز آمار ایران، نشان 

می دهد در سال  نسبت به سال ۹۰ تعداد واحدهای آپارتمانی ۴۰ درصد افزایش داشته است. افزایش آپارتمان نشینی در تهران 

موجب شده مشکالتی در ارتباط شهروندان با یکدیگر در مجتمع ها و واحدهای به وجود آید. با توجه به رشد روزافزون تقاضا 

نسبت به زندگی در آپارتمان ها، ریشه یابی دقیق مسائل و مشکالت در کنار ارائه راه حل های منطقی و درست برای رفع یا کاستن 

آن ها، می تواند جلوی بخش قابل توجهی از نارضایتی های موجود از زندگی آپارتمان نشینی را بگیرد.

مشکالت آپارتمان نشینی  در تهران
آپارتمان نشــینی در ایران روندی متفاوت با کشورهای غربی را دنبال می کند و مهمترین آن، به بیان کلی شامل پیشی گرفتن 

شهرنشــینی از شهروندی است. آهنگ رشد آپارتمان نشینی به مراتب سریعتر از آهنگ رشد و توسعه فرهنگ آپارتمان نشینی 

بوده است. این شرایط موجب شده مشکالت و دشواری های فراوانی در آپارتمان نشینی به وجود آید که بخش قابل توجهی 

از دغدغه های مدیریت شهری را متوجه خود ساخته است. مشکالت زندگی آپارتمان نشینی در کالنشهر تهران نیاز به واکاوی 

اساســی و ریشه ای دارد. در »پروژه تغییر رفتار شــهروندی« مبنای تحلیل و شناخت مشکالت آپارتمان نشینی، پژوهش آقای 

یداهلل صادقی با عنوان »بررسی موانع و راهکارهای ارتقای فرهنگ آپارتمان نشینی در شهر تهران« بوده است.

واحد مسکونی آپارتمانی واحد مسکونی غیر آپارتمانی

حد
 وا

2,5
08,358

٪ 87
حد

 وا
359,318

٪ 13
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پژوهش »بررسی موانع و راهکارهای ارتقای فرهنگ آپارتمان نشینی در شهر تهران« در سال ۱۳۹2 و با جمع آوری اطالعات از طریق 

پرسشنامه از ۱۱۰۰ خانوار تهرانی انجام شده است. در این پژوهش، مهم ترین عوامل آزردگی همسایه ها شامل نگهداری حیوان )سگ، 

پرنده...(، اســتفاده شخصی  از قسمت های مشاع، کشیدن سیگار، تأخیر و ناهماهنگی در پرداخت هزینه شارژ، رعایت نظافت و 

بهداشت راه پله و راهرو، رعایت شئونات در پوشش مردان، رعایت شئونات اسالمی و حجاب در بانوان، استفاده از بالکن، سروصدای 

میهمانی ، بازی و ســروصدای کودکان بررســی شده است و شهروندان هر کدام از این عوامل را  بر اساس طیفی شامل اصال، یک 

بار، دوسه بار، هر ازگاهی و همیشه انتخاب کرده اند. در این پژوهش، جمع درصد موارد هر از گاهی و همیشه برای مقایسه عوامل 

نارضایتی بین ســاکنان آپارتمان ها در ۵ سطح محله های مرفه و ثروتمندنشین، شهرک ها و مجتمع های آپارتمانی بزرگ، محالت 

متوسط به باال، محالت متوسط رو به پایین، و در نهایت مناطق کم تر برخوردار شهری سنجیده شده است.

عوامل نارضایتی در آپارتمان نشینی

نسبت خانوارهای ناراضیعوامل و موجبات نارضایتی بین همسایه هانوع سکونتگاه

آپارتمان های مرفه نشین

%۱۴سر و صدای میهمانی همسایه

%۱۳نگهداری حیوان توسط همسایه

%۱2بازی و سر و صدای کودکان همسایه

%7کشیدن سیگار توسط همسایه

شهرک ها و مجتمع های بزرگ

%2۵سر و صدای میهمانی همسایه

%2۳بازی و سر و صدای کودکان همسایه

%22کشیدن سیگار توسط همسایه

%۱7عدم رعایت بهداشت و نظافت فضاها

آپارتمان های نواحی متوسط با 

ساکنان قدیمی

%۳۰بازی و سر و صدای کودکان همسایه

%2۶سر و صدای میهمانی همسایه

%2۴پرداخت نامنظم شارژ

%۱۹کشیدن سیگار توسط همسایه

آپارتمان های مناطق زیرمتوسط

۳۶%بازی و سر و صدای کودکان همسایه

۳۳%سر و صدای میهمانی همسایه

۳۱%پرداخت نامنظم شارژ

2۵%کشیدن سیگار توسط همسایه

آپارتمان های نواحی ضعیف و 

پایین شهر

۴2%پرداخت نامنظم شارژ

۴۱%بازی و سر و صدای کودکان همسایه

۴۱%عدم رعایت بهداشت و نظافت فضاها

۴۰%سر و صدای میهمانی همسایه

منبع: یداهلل صادقی،  فرهنگ شــهر نشینی و تعامل در فضای شهری؛ کالبدشکافی فرهنگ آپارتمان نشینی در شهر تهران:  

سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران، ۱۳۹۵.
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پژوهش مرکز افکار سنجی ایسپا
مشکالت آپارتمان نشینی در تهران

 

فرهنگ، جزء الینفک زندگی آپارتمان نشینی است و نادیده گرفتن آن عامل بخش بزرگی از مشکالت اجتماعی و معضالت روانی 

در این شــیوه زندگی شهری است. فرهنگ آپارتمان نشینی شامل رعایت به اصول الزم برای زندگی جمعی در آپارتمان هاست 

و مواردی همچون استفاده درست و مناسب از قسمت های مشاع و پرداخت هزینه های مشترک مربوط به آن ها، احترام به 

حقوق همســایگان، رعایت مقررات آپارتمان نشینی و مواردی اینچنینی است. اصولی که موجب می شود زندگی صلح آمیزی 

در کنار افرادی که تنها به اندازه یک دیوار با آن ها فاصله داریم، داشته باشیم. 

با توجه به اهمیت موضوع، مرکز افکارســنجی دانشــجویان ایران )ایسپا( به ســفارش دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی 

شــهرداری تهران در این طرح به ســنجش فرهنگ آپارتمان نشــینی در شــهر تهران پرداخته اســت و محورهایی از جمله 

»مهمترین مشکالت شهروندان در آپارتمان محل زندگی«، » اطالع شهروندان از قوانین آپارتمان نشینی«، »ارتباط شهروندان 

با ســاکنین ساختمان و همسایه ها«، »دیدگاه شــهروندان درخصوص ارتقاء فرهنگ آپارتمان نشینی مردم« را مورد مطالعه 

قرار داده است.

هدف اصلی طرح نظرسنجی حاضر، سنجش وضعیت فرهنگ آپارتمان نشینی در تهران است. جامعه آماری این طرح شامل 

کلیه شهروندان باالی ١٨ سال ساکن شهر تهران است که در منازل آپارتمانی، مجتمع های مسکونی بزرگ و خانه های چندطبقه 

زندگی می کنند. حجم نمونه طرح ٢١٣٣ نفر و شــیوه گردآوری اطالعات تلفنی بوده اســت. از کل پاســخگویان ۵۰.۸ درصد 

مرد و ۴۹.2 درصد زن بوده اند. میانگین ســن پاســخگویان حدود ۴۰.۳ سال بوده است. از بین کل پاسخگویان، ۴۵.2 درصد 

دارای تحصیالت غیردانشــگاهی و ۵۳.۳ درصد دارای تحصیالت دانشــگاهی بوده اند. ۸۳.۶ درصد از پاســخگویان در منزل 

آپارتمانی، ۹.۹ درصد در مجتمع های مســکونی بزرگ و ۶.2 درصد در منزل حیاط دار )با دو یا ســه طبقه و همراه با همسایه( 

زندگی می کنند.
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به منظور بررســی مهمترین مشکالت پاسخگویان در ســاختمانی که در آن زندگی می کنند، در سؤالی از آنان پرسیده شد »در 

ســاختمانی که زندگی می کنید، عدم رعایت کدامیک از موارد زیر توسط همسایگان، باعث آزار و اذیت شما شده است؟«. در 

این سوال پاسخ گویان نظر خود را در مورد مشکالت مختلف بیان کرده اند. بر اساس نتایج مهمترین مشکالت در سطح شهر 

تهران به شرح زیر است.

مهمترین مشکل شهروندان در آپارتمان محل زندگی در مناطق مختلف شهر تهران

درصد فراوانیمهم ترین مشکالتنوع مناطق از منظر توسعه یافتگی

مناطق توسعه یافته

27.۱%ناآگاهی همسایه ها از قوانین آپارتمان نشینی

عدم پرداخت هزینه شارژ یا هزینه های مشترک 

مثل آب یا برق و گاز
%2۶.۸

2۶.۵%استفاده شخصی از فضاهای مشاع

مناطق نسبتا توسعه یافته

2۹.۹%ناآگاهی همسایه ها از قوانین آپارتمان نشینی

2۵.۹%عدم رعایت نظافت و بهداشت راه پله و راهرو

2۴.۸%بازی و سروصدای کودکان

مناطق توسعه متوسط

۳۸.۹%ناآگاهی همسایه ها از قوانین آپارتمان نشینی

۳۰.۸%عدم رعایت نظافت و بهداشت راه پله و راهرو

2۸.۴%استفاده شخصی از فضاهای مشاع

مناطق کمتر توسعه یافته

۳2.7%ناآگاهی همسایه ها از قوانین آپارتمان نشینی

۳۰.۹%عدم رعایت نظافت و بهداشت راه پله و راهرو

27.7%استفاده شخصی از فضاهای مشاع

مناطق توسعه نیافته

۳۸.۱%ناآگاهی همسایه ها از قوانین آپارتمان نشینی

۳۳.2%عدم رعایت نظافت و بهداشت راه پله و راهرو

۳2.۵%استفاده شخصی از فضاهای مشاع
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پژوهش پیشــین درباره مشکالت آرپاتمان نشینی در تهران، در ســال ۱۳۹2 انجام گرفته است بر اساس اطالعات حاصل از دو 

پژوهش می توان به صورت مقایسه ای روند تغییرات بعضی از عناصر فرهنگ شهروندی در تهران را در طی ۸ سال مشاهده کرد.

همانطور که از نتایج دو پژوهش در طی ســال های ۱۳۹2 و ۱۳۹۹ درباره مشــکالت آپارتمان نشــینی در تهران مشهود است 

شــهروندان تهرانی اطالع بیشــتری از قوانین و مقرارت مرتبط با آپارتمان نشینی کسب کرده اند. چنانچه درصد افرادی که از 

این قوانین و مقرارت مطلع هســتند از ۶۳ درصد در ســال ۹2 به ۸۶ درصد افزایش یافته است. عالوه بر این، پژوهش سال 

۹۹ نشــان می دهد جلسات منظم و مستمرتری در ساختمان برای بررسی و رفع مشکالت برگزار می شود. با وجود این، ارتباط 

شــهروندان تهرانی در اثر آپارتمان نشینی کمتر از قبل شده است و خانواده های تهرانی در سال ۹۹ نسبت به قبل، رفت و آمد 

و ارتباط  کمتری با همســایه های خود در آپارتمان دارند. مجموع این روند، نشان از رواج گسترده تر فرهنگ آپارتمان نشینی 

در تهران و پیچیدگی روابط اجتماعی ناشی از آپارتمان نشینی در بین شهروندان تهرانی دارد.

هفتگی برگزار می شود

به میهمانی هم رفته 
و رفت وآمد زیادی 

باهم دارند

ماهیانه برگزار می شود

گاهی به هم سر 

می زنند

فصلی برگزار می شود

وقتی هم را ببینند 
به همدیگر سالم 

می دهند

سالیانه برگزار می شود 

)به ندرت و اتفاقی(

 با هم ارتباط و 

تعاملی ندارند

اصال برگزار نمی شود

اختالف زیاد دارید و ترجیح 
می دهید هیچ تعاملی با آنها 

نداشته باشند
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)واحد: درصد( توزیع پاسخگویان بر حسب برگزاری جلسات در ساختمان برای رسیدگی به امور و مشکالت 

)واحد: درصد( ارتباط پاسخگویان با ساکنان ساختمان و همسایه ها 

۱۳۹2۱۳۹۹

۱۳۹2۱۳۹۹
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 رفتار شهروندان3 
در همسایگی

روابط همسایگی در شهر، یکی از مهم ترین عوامل اثرگذار بر زندگی امروز شهرنشینی از نظر کیفیت زندگی و انسجام اجتماعی 

است. در سال های اخیر، فرهنگ و آداب ارتباط در محالت، تحت تأثیر شهرنشینی، مدرنیته، آپارتمان نشینی، تراکم جمعیتی، 

تنوع قومیتی و فرهنگی قرار گرفته و ســبب شــده این بعد از شهرنشینی با چالش ها و تغییراتی همراه شود. بر این اساس، 

در پروژه »تغییر رفتار شــهروندی«، موضوع همســایگی با هدف ایجاد حساسیت و جلب توجه افکار عمومی و ترویج نشاط 

اجتماعی به عنوان یکی از موضوعات اصلی انتخاب شده است.

نسبت گروه های سنی در هر منطقه - سالمندان و کودکان )سرشماری سال 1395(
حس مشــارکت در میان شــهروندان هر محله و ارتباط همســایگان با یکدیگر، با شنیده شــدن و دیده شدن گروه هایی مثل 

سالمندان و کودکان در محله ها آسان تر به دست می آید. گروه های سالمند دارای تجارب و فرهنگی از رفتار همسایگی به سبک 

قدیم هستند که میتوانند آن را در تعامل با دیگر شهروندان به اشتراک گذارند. از طرف دیگر، کودکان به عنوان شهروندان آینده 

هر محله با کسب حس تعلق و مهارت تعامل گروه هدف خوبی در تغییر پایدار رفتار شهروندی به حساب می آیند.

برآورد درصد جمعیت گروه های سالمند و کودک در مناطق مختلف تهران در سال 97

1 2 3 4 5 6 7 8 ۹ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1۹ 20 21 22 متوسط
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منبع: آمارنامه شهر تهران ۱۳۹7

  درصدجمعیت سالمند )باالی 65 سال(

  درصد کودکان زیر 15 سال
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مشارکت اجتماعی محله ای
مشــارکت اجتماعی به آن دســته از فعالیت های ارادی داللت دارد که از طریق آن، اعضای یک جامعه در امور محله، شهر و 

روستا شرکت می کنند و به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، در شکل دادن حیات اجتماعی مشارکت دارند. مشارکت اجتماعی 

در برگیرنده  انواع کنش های فردی و گروهی به منظور دخالت در تعیین سرنوشت خود و جامعه و تاثیر نهادن بر فرایندهای 

تصمیم گیری درباره امور عمومی اســت. مشارکت اجتماعی شامل ابعاد شــرکت در انجمن ها و تشکل های مردمی، و میزان 

مراجعه به شــورایاری،  شرکت در جلســات ساختمان، کاشت و نگه داری فضای ســبز در محله، مقابل منزل و بالکن خانه، و 

پیگیری برای جلوگیری از گران فروشی برخی کسبه محله می باشد.

نقشه 2: توزیع فضایی شاخص کلی مشارکت اجتماعی محله ای در سطح مناطق شهر تهران

امتیاز کلی شهر تهران از نظر مشارکت اجتماعی ۱7 از ۱۰۰ است که نشان دهنده ی سطح مشارکت اجتماعی بسیار پایین در شهر 

تهران است. همان طور که در نمودار مشهود است، بیشترین میزان مشارکت اجتماعی در محله در مناطق ۱2، 22 و ۱۵ است. در 

حالی که کمترین میزان مشارکت به مناطق ۳، ۶ و ۱۶ مربوط است.

بسیار زیاد

زیاد

متوسط

کم

بسیار کم

فاقد داده

منبع: اطلس کیفیت زندگی شــهر تهران)ارزیابی کیفیت زندگی در کالنشــهر تهران(، سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات 

شهرداری تهران، ۱۳۹۶.
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روابط اجتماعی در مناطق تهران 
در پروژه »تغییر رفتار شــهروندی« برای شناخت روابط همســایه ها در محله ابعاد مختلفی از روابط اجتماعی سنجیده شده 

اســت. بر همین اساس، احســاس تعلق به محله، مشارکت اجتماعی محله ای، رضایت از روابط بین همسایه ها، و اعتماد به 

همسایه های نزدیک  مبنای برنامه ریزی در جهت تغییر رفتار بوده است.

احساس تعلق به محله
احســاس تعلق به محله به معنای احســاس فرد به مرتبط بودن به محیط و دیگر اعضای گروه و همچنین ارتباط سرنوشتش 

با سرنوشــت آن ها و برخورداری از حمایت دیگر اعضا است. براساس نتایج مطالعات مختلف، تعلق به محیط زندگی از جمله 

عوامل تســهیل کننده همکاری و مشــارکت اجتماعی برای بهبود وضعیت زندگی است. احساس تعلق به محله بر اساس ابعاد 

عالقه به محله، لذت بردن از زندگی در محله، احتمال ترک محله، عالقه به شهر تهران و عالقه به کشور ایران سنجیده شده است.

نقشه 1: توزیع فضایی شاخص کلی تعلق به محله در سطح مناطق شهر تهران

منبع: اطلس کیفیت زندگی شــهر تهران)ارزیابی کیفیت زندگی در کالنشــهر تهران(، سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات 

شهرداری تهران، ۱۳۹۶.

نمره باالتر در این شاخص به این معناست که شهروندان ساکن، محله شان را بیشتر دوست دارند. میانگین شاخص تعلق به محله 

در کل شهر تهران ۶۱ از ۱۰۰ است. در این بین، 2۹۶ محله تعلق باالتر از حّد متوسط دارند. در مناطق تهران، مناطق ۶، ۱، و ۵ باالترین 

و مناطق ۱۵، ۱۰، و ۱۸ کمترین تعلق محله ای را به خود اختصاص داده اند.

بسیار زیاد

زیاد

متوسط

کم

بسیار کم

فاقد داده
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اعتماد به هم محله ای ها
اعتماد از جنبه های مهم روابط انســانی و اجتماعی در میان افراد، گروه ها و نهادهای اجتماعی اســت و با تســهیل تعامالت 

اجتماعی و کنش های متقابل بین افراد و گروه های اجتماعی، نقش مهمی در ایجاد نظم و همبســتگی اجتماعی و نیز حفظ 

آن بر عهده دارد. 

نقشه 4: توزیع فضایی اعتماد به هم  محله ای ها در سطح مناطق شهر تهران

میانگین اعتماد به هم محله ای ها در شــهر تهران ۶۱ از ۱۰۰ است و در تمام مناطق میانگین اعتماد به هم محله ای ها باالتر 

از حّد متوســط اســت. بیشترین میزان اعتماد به هم محله ای ها در مناطق ۱۹، 2۰، و 22 وجود دارد، در حالی که ساکنان 

منطقه های ۱۰، ۳، و ۱2 کمترین اعتماد به هم محله ای ها را ابراز کرده اند.

منبع: اطلس کیفیت زندگی شــهر تهران)ارزیابی کیفیت زندگی در کالنشــهر تهران(، سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات 

شهرداری تهران، ۱۳۹۶.

بسیار زیاد

زیاد

متوسط
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رضایت از روابط بین همسایه ها
در گذشته، افراد در محله ارتباط و پیوندهای نزدیکی داشتند. اکنون اما با گسترش شهرنشینی و ارزش های فردگرایانه ارتباط 

بین افراد در محالت تضعیف شــده اســت. روابط بین همسایه ها یکی از شاخص هایی اســت که پیوندهای اجتماعی را در 

محله ها و مناطق مختلف شهر تهران نشان می دهد.

نقشه 3: توزیع فضایی رضایت از روابط بین همسایگان در سطح مناطق شهر تهران

منبع: اطلس کیفیت زندگی شــهر تهران)ارزیابی کیفیت زندگی در کالنشــهر تهران(، سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات 

شهرداری تهران، ۱۳۹۶.

میانگین امتیاز رضایت شهروندان تهرانی از روابط میان همسایه ها ۶۵ از ۱۰۰ است. میزان رضایت شهروندان در مناطق 

جنوبی تهران بیشــتر از نیمه ی شــمالی شهر تهران است. مقایسه مناطق نشــان می دهد که مناطق ۱۹، 2۰، و 2۱ دارای 

بیشــترین رضایت و منطقه های ۱، ۳، و ۵ دارای پایین ترین ســطح رضایت هستند. با این حال، در همه مناطق تهران، 

میانگین امتیاز شهروندان باالتر از حد متوسط است.

بسیار زیاد

زیاد

متوسط

کم

بسیار کم

فاقد داده
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کتب مربوط به مدیریت پسماند
در حوزه مدیریت پسماند کتاب های نگاشته شده عبارتند از: هندبوک جامع پسماند در شهر، مدیریت پسماند در دانشگاه ها، خوابگاه های دانشجویی، کسب و کارهای 

بزرگ، کسب و کارهای کوچک، مدیریت پسماند در مجتمع های مسکونی، آپارتمان ها و مدارس.

در زیر چکیده ای از کتاب های یاد شده مورد اشاره قرار گرفته است:

۱ هند بوک جامع پسماند در شهر )آموزش چیستی و مدیریت پسماند شهری( 

کتاب مذکور از ۶ فصل اصلی تشکیل شده است. در فصل اول آشنایی کلی با موضوع پسماند و اهمیت آن مورد توجه 

بوده اســت. در فصل دوم انواع پســماند و انواع روش های مدیریت آن مورد دقت و توجه قرار گرفته است. در فصل 

ســوم موضوع مشارکت شــهروندان به عنوان یکی از ابزارهای اساســی و مهم در مدیریت پسماند با شرح و تفصیل 

بیش تری مد نظر قرار گرفته است. موضوع مدیریت پسماندهای خانگی، دانشگاهی، اداری، مدارس و کسب و کارهای 

کوچک به عنوان پســماندهای رایجی که عموما ســر و کار شهروندان با این نوع از پسماندها هست، در فصل چهارم با 

عنوان مدیریت عملی پســماند در محیط های شــهری مورد دقت و توجه قرار گرفته است، در فصل پنجم نیز مروری بر 

برخی از تجربیات جهانی در حوزۀ مدیریت پسماند داشته ایم.

تدوین کتابچه های سیاستی 
»ارتقاء فرهنگ آپارتمان نشینی«

»طرح ارتقاء فرهنگ آپارتمان نشــینی« که توســط اداره کل آموزش های شهروندی شهرداری تهران انجام شــده است، در سه حوزۀ موضوعی محیط زیست با محوریت 

مدیریت پســماند، قوانین و حریم خصوصی )در زندگی آپارتمانی( و مشــارکت و همسایگی مورد توجه و اجرا قرار گرفته است. در فاز مطالعاتی این طرح، ذیل حوزه های 

موضوعی مجموعه کتبی تدوین و تنظیم شده است. در یک دسته بندی کلی کتب نگاشته شده در این طرح را می توان در ۳ دسته جای داد؛ کتب مربوط به مدیریت پسماند؛ 

کتب مربوط به حقوق متقابل شهروندی در زندگی آپارتمانی )قوانین و حریم خصوصی و مشارکت و همسایگی( و کتب راهنمای عملیاتی و نظری. 

در زیر تالش می شود تا نگاهی بر کتب تألیف شده در سه دستۀ فوق داشته باشیم.

2 مدیریت پسماند در دانشگاه ها

در کتابچۀ حاضر نگاهی بر مدیریت پســماند در دانشــگاه ها شده اســت. بنا بر ماهیت عمومی این کتابچه، در آن به 

مباحث مربوط به پسماند بخش آموزشی و اداری دانشگاه ها پرداخته شده است و به جز اشاراتی مختصر، به موضوع 

پســماندهای بیمارستان ها و آزمایشگاه های تخصصی دانشــگاه ها ورود نکرده ایم. کتاب متشکل از سه فصل اصلی و 

بخش ضمائم اســت. در فصل اول موضوع کاهش پســماند در محیط های دانشــگاهی مورد دقت و توجه قرار گرفته 

است، در فصل دوم کتاب تالش شده است تا در خصوص تفکیک پسماند صحبت شود و نقش مسئوالن دانشگاه ها، 

دانشجویان و نیروهای خدماتی در این زمینه مورد بحث و بررسی قرار گیرد، در فصل بعدی موضوع بازیافت عطف به 

شرح و بررسی سبک زندگی پسماند صفر و بررسی مواد قابل بازیافت در دانشگاه ها مورد دقت بوده است و در بخش 

ضمائم نیز گزارش هایی از مدیریت پسماند در دانشگاه های جهان به منظور آشنایی با تجارب موفق جهانی مورد توجه  قرار گرفته است.
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۳ مدیریت پسماند در خوابگاه های دانشجویی

کتاب مدیریت پســماند در خوابگاه های دانشــجویی در خصوص کاهش تولید پسماند نکاتی را مورد توجه قرار داده 

اســت کــه از آن جمله می توان به اصالح الگوی خرید و مصرف اشــاره کرد، همچنیــن در همین فصل نقش مدیران 

خوابگاه ها، مسئولین و کارکنان، نیروهای خدماتی و دانشجویان ساکن خوابگاه ها مورد دقت و توجه قرار گرفته است. 

در فصل دوم آن چه مورد توجه بوده است در حوزۀ تفکیک پسماند بوده است، هم آشنایی با این حوزه و هم راهکارهای 

مؤثر به منظور ایجاد انگیزه و دغدغه مندی در بخش های مختلف این فصل مورد توجه بوده اســت. همچنین معرفی 

مراکز تحویل پسماندهای تفکیک شده نیز از جمله موارد دیگر مورد اشاره در این بخش بوده است، ضمن اینکه عطف 

به شــباهت زندگی در محیط خوابگاهی و پســماندهای حاصل در آن به پسماندهای خانگی، حوزۀ شیرابه نیز به طور 

خاص مورد بررسی قرار گرفته است. موضوع بازیافت با تأکید بر مواد قابل بازیافت در خوابگاه های دانشجویی و تشریح سبک زندگی مینیمال دانشجویی  و همچنین 

شیوه های مختلف بازیافت در فصل آخر کتاب مذکور مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. 

۴ مدیریت پسماند در کسب و کارهای بزرگ

در کتابچه حاضر به کســب و کارهایی پرداخته ایم که عموما در شــهر حضور دارند و دارای ســاختمان )که می تواند به 

صورت اداره یا مراکز مربوطه باشد( می باشند و طبعًا دارای پسماند هستند. این کتابچه به این نوع کسب و کارها کمک 

خواهد کرد تا پســماندهای خود را مدیریت کرده و در راستای کاهش آن و بازیافت برخی از آن ها گام بردارند. در این 

کتاب نیز سه بخش کاهش پسماند، تفکیک پسماند و بازیافت مورد دقت و توجه بوده است. استقرار سیستم مدیریت 

زیستی ایزو ۱۴۰۰۱ و لزوم در نظر گرفتن مسئول امور محیط زیست و پسماند در هر کسب و کار به عنوان موارد متمایز 

از کتابچه های دیگر در این کتابچه به طور خاص مورد توجه و دقت بوده اســت. سایر موارد اعم از اصالح الگوی خرید 

ومصرف برای کســب و کارها، مواد قابل بازیافت در این دســت از کسب و کارها و نقش بخش های مختلف کسب و 

کارهای بزرگ در چرخۀ پسماند و ... نیز از جمله مواردی بوده است که در این کتابچه مورد دقت و توجه قرار گرفته است. 

۵ مدیریت پسماند در کسب و کارهای کوچک

 درکتابچه حاضر با هدف کاهش و مدیریت صحیح پســماندهایی که در نتیجه فعالیت مشاغل خرد و کسب وکارهای 

کوچک تولید می شــوند به ارائه راهکارهایی پرداخته می شــود که با رعایت و انجام آن ها از ســوی کسبه و صاحبان 

مشــاغل خرد می توان حجم قابل مالحظه ای از پسماندها را مدیریت کرد. منظور از مشاغل و کسب و کارهای کوچک 

تمامی فعالیت ها و خدماتی اســت که توسط مغازه های خرده فروشی و ارائه دهندگان خدمات در حجم کوچک مانند؛ 

سوپرمارکت ها، سبزی و میوه فروشی ها، فروشندگان خشکبار، فروشندگان لوازم برقی و منزل، رستوران ها و غذاخوری ها، 

تعمیرگا ه ها، خیاطی ها، نجاری ها، فروشندگان البسه و .... انجام می شود. 
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۶ مدیریت پسماند در مجتمع های مسکونی

با توجه به روند رو به رشــد مجتمع نشینی در کالنشــهر تهران، در این کتابچه  به ارائۀ راهکارهایی عملی برای کاهش، 

تفکیک و بازیافت پســماندهای تولیدی در مجتمع های مســکونی پرداخته می شود. در فصل کاهش پسماند، معرفی 

پســماندهای مجتمع های مســکونی و معرفی انواع راهکارهای کاهش پسماند در این مجتمع ها مثل کاهش دور ریز 

نان، پســماند مواد غذایی، پالســتیک و به صورت کلی راهکارهای مرتبط با خرید و مصرف معطوف به کاهش پسماند 

مورد توجه قرار گرفته است. 

7 مدیریت پسماند در آپارتمان ها

در زندگــی آپارتمانی روزانه پســماندهایی به وجود می آیند که نیاز به مدیریت و جمــع آوری دارند. انواع گوناگونی از 

پسماند های آپارتمانی وجود دارند که الزم است در هر خانه ای تفکیک و جداسازی شوند. از رو کتابچۀ مدیریت پسماند 

در آپارتمان ها تالش کرده اســت تا نگاهی به اهم موارد مرتبط با راهنمای شــهروندان در حوزۀ مدیریت پسماندهای 

زندگی آپارتمانی داشته باشد. بخش های این کتابچه تقریبا مشابه با کتابچۀ مجتمع های مسکونی است و در خصوص 

محتوا نکات مرتبط با پسماندهای آپارتمانی را مورد دقت و توجه قرار داده است. 

۸ مدیریت پسماند در مدارس

در کتابچۀ حاضر، مدیریت پسماند در مدارس مورد توجه قرار گرفته است. کاهش پسماند در فصل اول این کتاب مورد 

دقــت و توجه بوده اســت. راهکارهای خرید برای تولید پســماند کمتر در مدارس، اصالح الگــوی مصرف با تأکید بر 

چگونگی آموزش آن و همچنین چگونگی تشویق خالقیت دانش آموزان در این خصوص از جمله موضوعات دیگر فصل 

اول اســت. تفکیک پســماند با تأکید بر نقش دانش آموزان، معلمان، نیروهای خدماتی و مسئوالن از جمله اهم موارد 

یاد شــده در فصل دوم کتابچه اســت، بازیافت در مدارس نیز با تأکید بر مواد قابل بازیافت و چند و چون استفاده از 

آن ها و همچنین کمپوست مورد بحث و بررسی بوده است. در بخش ضمائم نیز نمونه ای از مدارس سبز در تهران و در 

جهان مورد اشاره بوده است.



48

 گـــزارش تغییـــر رفتـــار شـــهروندی

نشــینی آپارتمان  فرهنگ  ارتقــاء  طرح 

۱ زندگی آپارتمانی در شهر تهران )مسائل، روایات و راهکارها(- ویژۀ محالت نسبتا برخوردار

هدف این کتاب آن اســت که بر مهم ترین ابعاد و مســائل زندگی آپارتمانی و تجربیات ساکنین آن، در محالت  نسبتا 

برخوردار، نگاهی داشــته باشد. نکته مهم آن است که با توجه به تنوع موضوعات و مسائل آپارتمان نشینی از یکسو و 

تفاوت شــرایط و زمینه ها برای آپارتمان نشــینان مختلف از سوی دیگر، پوشــش تمامی جوانب موضوع، امکان پذیر 

نیســت؛ از این رو، موضوعاتی که در منابع و مطالعات مختلف و هم چنین روایت های شــنیده شــده، بیش تر در زمرۀ  

مسائل آپارتمان نشینی مرتبط با محالت نسبتا برخوردار بوده است، مورد توجه و بررسی قرار گرفته و بر همین اساس، 

تالش شــده است تا عمدتا مســائل مربوط به این محالت با شرایط و مثال های رایج موجود در این گروه، مورد توجه 

قرار گیرد.

2 زندگی آپارتمانی در شهر تهران )مسائل، روایات و راهکارها(- ویژۀ محالت برخوردار

هدف این کتابچه آن است که بر مهم ترین ابعاد و مسائل زندگی آپارتمانی و تجربیات ساکنان آن، در محالت  برخوردار، 

نگاهی داشــته باشــد. نکتۀ مهم آن است که با توجه به تنوع موضوعات و مســائل آپارتمان نشینی از یکسو و تفاوت 

شــرایط و زمینه ها برای آپارتمان نشینان مختلف از سوی دیگر، پوشش تمامی جوانب موضوع، امکان پذیر نیست. از 

ایــن رو، موضوعاتی که در منابع و مطالعات مختلف و همچنین روایت های شــنیده شــده، بیش تر در زمرۀ  مســائل 

آپارتمان نشــینی مرتبط با محالت برخوردار بوده اســت، مورد توجه و بررسی قرار گرفته و بر همین اساس، تالش شده 

است تا عمدتا مسائل مربوط به این محالت با شرایط و مثال های رایج موجود در این گروه، مورد توجه قرار گیرد.

۳ زندگی آپارتمانی در شهر تهران )مسائل، روایات و راهکارها(- ویژۀ محالت کم برخوردار

بدنۀ  اصلی این کتاب به این صورت است که در مرحلۀ اول در مورد مسئله و مشکل موجود توضیحاتی داده می شود، 

سپس یک نمونه از تجارب مرتبط با آن موضوع در قالب روایت، بیان می شود. در گام بعد با استفاده از  درس آموخته ها 

و تأمل در روایات، موضوع مورد دقت بیش تری قرار می گیرد. قوانین موجود نیز بســته به مورد در صورت وجود، مورد 

اشاره قرار خواهند گرفت و سپس در گام آخر برخی از راهکارهای احتمالی ارائه می شود. الزم به ذکر است که فهرست 

موضوعات و مســائل  موجود در این کتاب عمدۀ مواردی هســتندکه در زندگی آپارتمانــی محالت کم برخوردار دیده 

می شود. 

کتب مربوط به حقوق متقابل شهروندی در زندگی آپارتمانی )قوانین و حریم خصوصی و مشارکت و همسایگی(
در حوزه زندگی آپارتمانی در شــهر تهران با تأکید بر مســائل، روایات و راهکارها )قوانین و حریم خصوصی و مشــارکت و همسایگی( کتاب های نگاشته شده عبارتند 

از ۵ جلــد کتــاب با محوریت مناطق برخوردار، نســبتا برخوردار، کم برخوردار، غیر برخــوردار )فقیر( و مجتمع های بزرگ آپارتمانی. علت اهمیت نوشــتن از موضوع 

آپارتمان نشــینی در قالب کتب ذکر شــده به  فقر نظری موجود در حوزۀ کم و کیف زندگی آپارتمانی و پیچیدگی های آن بر می گردد که لزوم اجرایی شدن طرح ارتقاء 

فرهنگ آپارتمان نشینی در فاز میدانی را نیز منجر شده است. 

در زیر چکیده ای از کتاب های یاد شده مورد اشاره قرار گرفته است:
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۱ راهنمای ترویجگری طرح ارتقاء فرهنگ آپارتمان نشینی

کتابچۀ راهنمای ترویجگری طرح ارتقاء فرهنگ آپارتمان نشینی به منظور راهنمایی مناطق 22 گانه )تیم های ترویجگری 

و همچنین ادارات آموزش های شــهروندی مناطق( تهیه و تنظیم شده است. در این کتابچه مراحل طرح ارتقاء فرهنگ 

آپارتمان نشینی به تفکیک مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. 

همچنین در این کتابچه به ذکر نکاتی پرداخته شــده اســت که راهنمای مناسبی برای ترویجگران به تفکیک راهبران و 

تیم های میدانی می باشــد که از آن جمله می توان به چگونگی ورود به محله و شناسایی آن، تدقیق محدودۀ فعالیت، 

تشکیل شــبکۀ افراد داوطلب، چگونگی اطالع رســانی، چگونگی اجرای رویدادها، کم و کیف مستندسازی فعالیت ها، 

پایش هفتگی فعالیت ها، چگونگی راهبری مؤثر و ایجاد همکاری موفق بین اعضای تیم و ... اشاره کرد. 

۴ زندگی آپارتمانی در شهر تهران )مسائل، روایات و راهکارها(- ویژۀ محالت غیر برخوردار )فقیر(

در این کتاب به مســائل اصلی آپارتمان نشــینی در محالت طبقات فقیر می پردازیم. ابتدا شرحی از مسئلۀ مورد نظر در 

ســبک آپارتمان نشــینی این محالت، عنوان خواهد شد. ســپس با ذکر یک روایت به بیان تجربیات موجود خواهیم 

پرداخت و در گام بعد با استفاده از درس آموخته موجود در آن روایت، راهکارهای احتمالی و قوانین موجود در ارتباط 

با آن مســئله را برای شــما تشریح خواهیم کرد. فهرست موجود در این کتاب بر اساس تحقیقات و بررسی در ارتباط با 

عمدۀ مشــکالت موجود در آپارتمان های محالت طبقات فقیر نوشته شده است و عمدتا مسائلی هستند که مربوط به 

این سبک زندگی و سکونت در این محالت می باشند. 

زندگی آپارتمانی در شهر تهران )مسائل، روایات و راهکارها(- ویژۀ مجتمع های آپارتمانی
در کتابچۀ مذکور رو ســعی شده است به مهم ترین مشکالت همســایگی در مجتمع های مسکونی بزرگ اشاره شود. ابتدا شرحی بر مسئله و مشکل مورد نظر داشته، 

سپس روایتی از تجربه های مرتبط با این موضوع به شکل داستانی ذکر خواهد شد. در گام بعد پس از تأملی بر آن روایت، مالحظات قانونی و حقوقی موضوع مطرح 

شــده و در آخر نیز برخی از راهکارهای عملی، مورد توجه قرار خواهند گرفت. الزم به ذکر اســت که فهرســت موضوعات و مسائل  موجود در این کتاب عمدۀ مواردی 

هســتندکه در زندگی مجتمع نشــینی دیده می شــود که از آن جمله می توان به مواردی مثل حیوانات خانگی، استفاده نامناسب از آسانسورها، سر و صدای حاصل از 

مهمانی ها و مراسم ها، عدم تعامل همسایگان با هم و شناختشان از یکدیگر، عدم شرکت در جلسات ساختمان و هیئت مدیره، اشراف پنجره ها به هم، سیگار و دود 

آن، سر و صدای کودکان و شخصی تلقی کردن حوزه های عمومی، اشاره کرد.

کتب راهنمای عملیاتی و نظری
کتابچه¬های راهنمای ترویجگران و تسهیلگران و همچنین مدل نظری طرح تغییر رفتار نیز از جمله کتب دیگری بوده است که نگاشته شده است و توضیحی مختصر 

در خصوص آن¬ها در زیر آمده است:



50

 گـــزارش تغییـــر رفتـــار شـــهروندی

نشــینی آپارتمان  فرهنگ  ارتقــاء  طرح 

2 راهنمای تسهیلگری طرح ارتقاء فرهنگ آپارتمان نشینی

کتابچۀ راهنمای تســهیلگری طرح ارتقاء فرهنگ آپارتمان نشینی به منظور راهنمایی مناطق ۸ گانۀ پایلوت تسهیلگری 

)تیم های تسهیلگری و همچنین ادارات آموزش های شهروندی مناطق پایلوت( تهیه و تنظیم شده است. در این کتابچه 

مراحل طرح ارتقاء فرهنگ آپارتمان نشینی در بخش تسهیلگری به تفکیک مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. 

همچنین در این کتابچه به ذکر نکاتی پرداخته شده است که راهنمای مناسبی برای تیم های تسهیلگری اعم از راهبران 

و تیم های میدانی تســهیلگری و کمک تســهیلگری می باشد که از آن جمله می توان به چگونگی بازدید از پایلوت ها و 

مطالعۀ اکتشافی، شناسایی و تحیل دست اندرکاران، نیازسنجی و دارایی سنجی مشارکتی، تشکیل گروه های کوچک در 

تمام حوزه های موضوعی طرح، تسهیلگری مجازی، طراحی و اجرای اقدامات و پایش و ارزشیابی مشارکتی اشاره کرد. 

۳ »شناسایی مدل مناسب تغییر رفتار شهروندان تهرانی« به منظور به کار گیری در طرح ارتقاء فرهنگ آپارتمان نشینی شهروندان تهرانی در حوزه های محیط زیست، 

همسایگی و قوانین و حریم خصوصی

رفتار و تغییر رفتار شــهروندی، یکی از مهم ترین اهداف سیاســتگذاری ها و اقدامات مداخله ای مرتبط با آن است. به 

عبارتی یکی از سنجه های مهم برای آن که بدانیم طرح به شیوه ای مؤثر طراحی و اجرا شده است یا خیر، همین تغییر 

رفتار است و بنابراین بسیار مطلوب است که در هنگام پیشبرد طرح های مختلف، عطف به کم و کیف آن ها، مدل ایجاد 

تغییر رفتار مورد توجه قرار گیرد. در طرح حاضر، تالش شده است تا تغییر رفتار شهروندان را از شهرنشینی به شهروندِی 

آگاه و مســئولیت پذیر مــورد توجه قرار دهیم؛ بــه گونه ای که در ارتباط بــا یک امر هر روزه با گســترۀ فراگیر یعنی 

آپارتمان نشینی در سه حوزۀ »فرهنگ قوانین و حریم خصوصی«، »همسایگی و مشارکت« و محیط زیست با تأکید بر 

»مدیریت و کاهش پسماند« حرکت نمایند. 

نگاهی به ادبیات موضوع نشان می دهد که این حوزه عمدتا در مطالعات روان شناختی با تأکید بر روان شناسی رفتاری و اجتماعی و مطالعات مربوط به سیاستگذاری های 

تغییر رفتار، مورد دقت و توجه قرار گرفته اســت. در این مطالعه، محققان ضمن در نظر گرفتن موارد ذکر شــده تالش کردند که ماهیت جامعه شــناختی موضوع را 

نیز تا حد امکان مورد دقت و بحث و بررســی قرار دهند، زیرا هرگونه تغییر رفتاری در بین شــهروندان کالنشــهر تهران می بایســت در ضمن توجه به ابعاد اجتماعی 

موضوع صورت پذیرد. ساختار کتابچۀ حاضر به این ترتیب است که در ابتدا در خصوص رفتار و تغییر رفتار و نظریات و مدل های مرتبط با آن از بعد روان شناختی و 

جامعه شناختی توضیحاتی ارائه شده است و سپس در جمع بندی و نتیجه گیری، مدل مورد توجه در این طرح، مد نظر قرار گرفته است. 
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پویش فراگیر رسانه ای
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پویش رسانه ای فراگیر: یکپارچگی در آموزش شهروندی

به عنوان پایتخت ایران و یکی از کالنشهرهای تهران، 

ایران و جهان  عالوه بر گستردگی جغرافیایی ، 

دارای ابعاد متنوع اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی اســت. گستردگی 

جمعیت در این شــهر، و تنوع باالی ســبک  زندگی مــردم در آن، 

تهــران امروز را به شــهری پیچیده تبدیل کرده اســت که بالتبع با 

چالش های اجتماعی و فرهنگی گوناگونی سروکار دارد. باتوجـه بـه 

اسکان تعداد زیادی از شــهروندان تهرانی در آپارتمان ها و اهمیت 

یافتن ســبک زندگی آپارتمان نشــینی در تهران، شهرداری تهران از 

ســال ۹۹، طرح ارتقای فرهنگ آپارتمان نشینی  را با هدف بهبود و 

ارتقای فرهنگ آپارتمان نشینی در تهران طراحی و اجرا کرده است. 

در این طرح تالش شده اســت بر مبنای شناخت دقیقی از مسائل 

آپارتمان نشــینی در تهران، با طراحی و اجرای برنامه های متنوع و 

گوناگونی از جمله برنامه های سیاستی، رسانه ای، ترویجی، آموزشی 

و تولید محتوا، به ارتقای فرهنگ آپارتمان نشــینی در شــهر تهران، 

کمک شود.

»پویش فراگیر رســانه ای« با موضوع تغییر رفتار شهروندی یکی از 

وجوه اصلی تالش های معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران 

برای ارتقای فرهنگ آپارتمان نشینی است. این پویش رسانه ای ، با 

هدف آگاهی بخشــی به شهروندان و بسترســازی برای تغییر رفتار 

ایشان در حوزە ی محیط زیست، کاهش و مدیریت پسماند، قوانین 

آپارتمان نشینی و حریم خصوصی، و مشارکت و فرهنگ همسایگی 

به شکلی فراگیر برای شهروندان تهران اجرا شده است.  

پویش رســانه ای فراگیر، پویش خالقانه ای اســت که سعی می کند 

از طریــق کانال هــای ارتباطی مختلــف، مخاطبان را کــه در اینجا 

شــهروندان تهرانی از اقشــار مختلف هســتند در معرض پیام های 

آموزشــی یکپارچــه قرار دهــد. در پویش رســانه ای تغییــر رفتار 

شــهروندی، مهم ترین هدف برقراری ارتباط با مخاطب اســت. به 

همین منظور، در فاز اول از طریق تبلیغات محیطی، شــهروندان در 

معرض پیام های اولیه مناسبی قرار گرفتند تا با المان گرافیکی طرح 

»هم ســایه هم« به خوبی آشنا شوند و ســپس پیام های آموزشی 

کوتاه و ساده ای متناســب با تبلیغات شهری دریافت کنند. در این 

مرحله، آشنا ســازی بصری شــهروندان و حساس سازی نسبت به 

موضوعات آپارتمان نشینی یکی از اهداف اصلی بود. 

در مراحل بعدی از پویش رســانه ای، همزمان با آغاز فاز ترویجگری 

و تســهیلگری پیام های آموزشی متنوعی در قالب اینفوگرافی اختیار 

شهروندان قرار گرفت. در این قالب داده ها با استفاده از تکنیک های 

بصری به شکلی ساده در اختیار مخاطب قرار داده می شود. طراحی 

اینفوگرافی ها بر اساس پژوهش ها و نیازسنجی از مسائل شهروندان 

تهرانی انجام و در فضای مجازی و گروه های تسهلیگری توزیع شده 

اســت. عمده مضامین این اینفوگرافی هــا اطالعات و راه حل هایی 

برای آگاهی بخشــی درباره مسائل روز شــهروندان است تا ارتباط 

بهتــری با مخاطبان برقرار کنند و از از طرف دیگر، به عنوان خوراکی 

برای فرایند ترویجگری و تســهیلگری به فرایند مشارکتی شهروندان 

کمک کند. این پوســترها و اینفوگرافی هــا عمدتا با هدف گردش و 

اشتراک در گروه ها و کانال های آپارتمان ها و مجتمع های مسکونی 

تدوین و منتشر و در شبکه های مجازی بازپخش شدند.

در کنار این، در پویش رســانه ای از قالب موشــن گرافی و انیمشین 

برای ارتباط بیشــتر بــا مخاطب جوان و فعــال در فضای مجازی 

استفاده شد. موشــن گرافی و انیمشــین به طور کلی برای بیننده 

جذابیــت باالیــی دارد و برای مخاطب خســته کننده نیســت و 

همچنین اغلب شــامل جنبه های طنز است که بیننده را برای مدت 

طوالنی سرگرم نگه می دارد و از پتانسیل باالیی برای اشتراک گذاری 

برخوردار است. مخاطبان می توانند با گوشی های هوشمند خود آن 

را در پلت فرم ها و شــبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارند و همین 

باعث بیشتر دیده شدن آن می شود. با استفاده از این فرم، می توان 

از خالقیت بیشــتری در اطالع رســانی و تبلیغات استفاده کرد زیرا 

این امکان وجود دارد که در آن شــخصیت هایی خلق کرد که واقعی 

نیستند و با اغراق و بزرگنمایی توجه بیننده و مخاطب را به مسائل 

زندگی واقعی بیشتر جلب کرد.

همچنین، در سریالی با موضوع زندگی آپارتمان نشینی با هدف قرار 

محمد شهرابی فراهانی  
مدیر پروژه مستندسازی پروژه تغییر رفتار شهروندی
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دادن زندگی جوانان در آپارتمان ها ســعی شــده است، راه حل های 

واقعی تــری به مخاطب ارائه شــود و با بیانی ســاده و آمیخته به 

طنز زندگی آپارتمان نشــینی به تصویر کشیده شود. این سریال هم 

در قســمت های کوتاه دو تا سه دقیقه ای ســاخته شده است و در 

هر قســمت یکی از معضالت آپارتمان نشینی موضوع سریال است. 

این ســریال با هدف پخش در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی 

ساخته و پخش شد.

مهمترین جنبه ی پویش رســانه ای فراگیر آن است که پویش های 

اجرایــی آن در هر دو بســتر آنالین و آفالین صــورت می پذیرد. 

موفقیت پویش های فراگیر پوشــش تمامی بسترهای اطالع رسانی 

ممکن و همچنین یکپارچگی و دسترســی بیشتر به مخاطبان است. 

بر همین اساس، در طراحی و اجرای پویش رسانه ای فراگیر »ارتقای 

فرهنگ آپارتمان نشینی«، سعی شده پیام رسانی در تمام رسانه ها و 

به موازات اقدامات تسهیلگری و ترویجگری انجام شود تا دسترسی 

به مخاطبان در ســطح قابل قبولی باشد و شهروندان هم با مسائلی 

از زندگی آپارتمان نشــینی آشنا شوند که خود با آن ها درگیر هستند 

و هم با راه حل هایی مواجه شــوند که امکان پیاده سازی آن ها را در 

محله و مجتمع و آپارتمان خود را دارند.
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اهداف پویش رسانه ای »ارتقای فرهنگ آپارتمان نشینی«

جامعه مخاطب پویش رسانه ای

ارتقاء آگاهی های شهروندان و بسترسازی برای تغییر رفتار ایشان در حوزٔە کاهش و مدیریت پسماند

ارتقاء آگاهی های شهروندان و بسترسازی برای تغییر رفتار ایشان در حوزٔە فرهنگ همسایگی  و مشارکت

آشــنایی شــهروندان با قوانین حریم خصوصی و مســئولیت های حوزه  فرهنگ آپارتمان نشــینی

اهداف جزئی

ارتقاء آگاهی های شــهروندان و بسترســازی برای تغییر رفتار ایشــان در حوزه کاهش و 

مدیریت پسماند

ارتقــاء آکاهی های شــهروندان و بسترســازی برای تغییر رفتار ایشــان در حوزه فرهنگ 

همسایگی

هم افزایی محلی، ارتقاء مشارکت اجتماعی شهروندان و افزایش مسئولیت پذیری اجتماعی 

در حوزه های سه گانه فرهنگ آپارتمان نشینی

1

2

3

عموم 

شهروندان 

تهرانی

سالمندان

کودکان و 

نوجوانان

زنان 

خانه دار
ساکنان 

مجتمع های 
مسکونی

گروه های 
فعال محلی

گروه های 
آپارتمانی

افراد 
تاثیرگذار 

محلی

دانشجویان

اصناف و 
کسب وکارها

مجتمع های 
تجاری

نهادهای 
قانونگذار و 
سیاستگذار

سازمانهای 
مردم نهاد

سازمان های 
عمومی و 
شهرداری

اماکن 
مذهبی و 
فرهنگی
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الگوی پویش رسانه ای فراگیر

»ارتقای فرهنگ آپارتمان نشینی«

تولید محتوای 

خبری

تبلیغات و 

اطالع رسانی

تبلیغات 

محیطی

تولیدات 

تصویری

رسانه ملی
 تولیدات

چند رسانه ای

سازه های شهری  

فضاهای تبلیغاتی   

مترو و اتوبوسرانی

تبلیغات محیطی در   

مناطق پایلوت )استند، 

بنر، وبیلبورد(

نشر تولیدات در شبکه های   

اجتماعی

انیمیشن دیرین دیرین  

انیمیشن »هم سایه هم«  

سریال »همسایه هم«

انتشار اینفوگرافی از   

اطالعات آموزشی

پخش بروشورهای   

آموزشی

نصب پوسترهای آموزشی   

در مناطق پایلوت

پخش تولیدات در   

خندوانه

همکاری با شبکه   

سالمت در ترویج 

پویش
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هویت بصری پویش رسانه ای

»ارتقای فرهنگ آپارتمان نشینی«

پیشنهاد شعار

از بین شــعارهای پیشــنهادی برای پویش تغییر رفتار شهروندی شعار »هم سایه هم« انتخاب شد. این شعار در عین سادگی 

هـــم از نظر فرمـــی و هم از نظـر معنایـی قابل توجه است. همچنین، شعار »هم سایه هم«  در ذهن ماندگار اسـت و از آن 

معنای همبسـتگی و در کنارهـم بودن همسـایه ها به ذهن تداعی می شود.

انتخاب رنگ

در بررســی های تیم تبلیغاتی »رنگ سبز« با ترکیبی از رنگ روشن و تیره  برای نشانه ها و شعار پویش تغییر رفتار شهروندی 

انتخاب شــد. رنگ سبز تیره از جنبه ای با تابلو اعالنات آپارتمان ها همخوانی داشت و رنگ سبز روشن هم با توجه به محور 

محیط زیست در محتوای آموزشی، گلدان های آپارتمانی را تداعی می کرد.
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طراحی نشانه پویش

برای طراحی نشانه، بـــا ســـایه خانـه ای  طراحـی شده است که حس در کنار هم بودن همسایه ها را به مخاطب برساند . 

همچنین این نشان حاکی ار آن است که سایه خانه هر کس بر زندگی همسایه ها تاثیر دارد و وابسته بودن زندگی همسایه 

ها به هم را نشان می دهد.

طراحی نشانه نوشته پویش

برای نشانه نوشته پویش پس از بررسی طرح های مختلف در نهایت طرحی که نوشته »هم سایه هم« در یک خط و در کنار 

هم نشان می داد انتخاب شد. چشـــم داخـــل هـ تداعی پنجره  هـای خانه را می کند، منتهـا دندانه های سـین و چشـم 

های »ه« آخر  برای هماهنگی بیشـتر بین بقیـه کلمـات و پر کردن فضای منفی تغییر داده شده اند. 

در نهایت در شکل زیر نشانه و نشانه نوشته نهایی پویش را در کنار هم می توان دید.

هویت بصری پویش رسانه ای

»ارتقای فرهنگ آپارتمان نشینی«
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طرح نهایی نشانه نوشته پویش »ارتقای آپارتمان نشینی«

خصوصیات نشانه نوشته 

شعاری ساده که از لحاظ فرمی قابل درک است.  -

تداعی کننده حس مشارکت و همراهی که از اهداف سه گانه پویش است.  -

نماد خانه نشان می دهد که سایه خانه ی ما بر روی خانه ی همسایه اثرگذار است.  -

-  فضای خالی داخل حروف تداعی کننده پنجره های آپارتمان است.

کلمات به یکدیگر نزدیک هستند که نشانه ای از محبت و مهرورزی و هم نشینی شهروندان نسبت به یکدیگر است.  -

هویت بصری پویش رسانه ای

»ارتقای فرهنگ آپارتمان نشینی«
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فصل دوم: محتوای پویش رسانه ای



61

 معاونــت امــور اجتماعــی و فرهنگــی

1399  -  1 4 0 0  | تهــران  شــهرداری 

امروزه تبلیغات محیطــی یکی از عناصر و کارکردهای بسیار مهم در مناطق شهری 

محسوب می شــود. هدف اصلی از تبلیغات محیطی شناساندن پیام به مخاطبان 

عام و شــهروندان و حساس سازی آنان نســبت به پیام کلی یک پویش است. بر 

همین اساس، در فاز اول تبلغیات محیطی »ارتقای فرهنگ آپارتمان نشینی« سعی 

شــده است شهروندان با نشان نوشــته و اهداف پویش آپارتمان نشینی در تهران 

آشنا شوند و اطالع رسانی درباره آغاز این پویش به طرز گسترده ای انجام شود. در 

فاز دوم، از طریق تبلیغات در ســازه های شهری، مترو و اتوبوس، نصب بنر شهری، 

اســتند، و بیلبوردهای شهری، سعی شــده مضامینی مانند رسیدگی به وضعیت 

ساختمان، کمک به همسایگان، مشــارکت در محله، زیباسازی نمای ساختمان، و 

توجه به کودکان و ســالمندان در زندگی آپارتمان نشــینی در قالب تصاویر گویا و 

پیام های کوتاه به شهروندان منتقل شود.

در فــاز دوم تبلیغــات محیطی، تمرکز بیشــتری بر مناطق شــهرداری پایلوت در 

تسهیلگری و ترویجگری بوده است تا اثرگذاری اقدامات این فاز در بین شهروندان 

محالت و مناطق بیشــتر شــود. در مجموع در فاز دوم تبلیغات شهری، 27۱ استند 

شــهری، ۱۳۵ بنر شــهری، و ۹ بیلبورد شــهری طرح های گرافیکی مرتبط با پویش 

»ارتقای فرهنگ آپارتمان نشینی« را پوشش داده اند. در جدول زیر جزییات مناطق 

شهری از این تبلیغات محیطی را می توان مشاهده کرد.

تبلیغات محیطی شهر
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جزییات مناطق شهری از تبلیغات محیطی

منطقه شهرداری
استند شهری 

2*1

بنر شهری
بیلبورد شهری

3*24*3

2--۴7--

۳۶۰2----

۵۸--۶۳

7۱۴۵----

۸۱۰۴۱۰--

۱۰۱۵۸----

۱2--۸۳--

۱۳--------

۱۴۶۱۴--2

۱۵--۵۱۰--

۱۶۱۱7----

۱۸

۱۹۱۳7۱۳----

2۰7۵2۴

2۱۳2۱--

22--۱۱۸--
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طرح های منتخب فاز دوم تبلیغات محیطی

پویش »ارتقای فرهنگ آپارتمان نشینی«
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طرح های منتخب فاز دوم تبلیغات محیطی

پویش »ارتقای فرهنگ آپارتمان نشینی«
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محتوای چند رسانه ای:

انیمیشن »دیرین دیرین«

کارگردان و تصویرگر: علی درخشی

تهیه کننده: مرحوم محمد ابوالحسنی

تعداد قسمت ها: ۴ قسمت

دیریــن دیرین نام یک مجموعه پویانمایی ایرانی در ژانر طنز به کارگردانی و تصویرگری علی درخشــی اســت که به 

مشکالت اجتماعی و اقتصادی و زیست محیطی می پردازد. این مجموعه از سال ۹۴ در حال پخش است و توانسته با 

مخاطبان ارتباط خوبی برقرار کند. در کمپین هم سایه هم، چهار قسمت از این انیمیشین به موضوع آپارتمان نشینی 

اختصاص یافته اســت. هر کدام از این قســمت، ها در قالب موزیکال و آواز، مســائل آپارتمان نشینی را با مخاطب 

مطرح می کنند. این موضوعات این چهار قســمت عبارتند از ســر و صدای همسایه ها، آداب آپارتمان نشینی، و حریم 

خصوصی در آپارتمان. هر کدام از این چهار قســمت عالوه بر صفحه اینستاگرام و آپارات اداره کل آموزش شهروندی، 

در بقیه صفحات مجازی به دفعات به اشتراک گذاشته شده اند.

بازید در آپاراتبازدید در اینستاگرامتاریخ پخشموضوعنام قسمت

همسایه 

صدادار
۵۵،2۶۶۳،۰۹7 اسفند ۱۳۹۹سروصدا در آپارتمان

همسایه 

جهنمی
--۹۳،۸۳2 دی ۱۳۹۹آداب آپارتمان نشینی

 همسایه

آنتن

حریم خصوصی در 

آپارتمان نشینی
۱۶۶،7۴۹۳،۰۸7 اسفند ۱۳۹۹

مردم آزار
 آداب

همسایگی
۳،۱۱۶--۱۰ اسفند ۱۳۹۹
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برای پخش قسمت » همسایه جهنمی« از مجموعه 

دیریــن دیریــن در صفحــه اینســتاگرام آموزش 

شهروندی می توانید بارکد زیر را اسکن کنید.

برای پخش قســمت »مردم آزار« از مجموعه دیرین 

دیرین در آپارات صفحه آموزش شهروندی می توانید 

بارکد زیر را اسکن کنید.
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برای پخش قســمت » همسایه آنتن « از مجموعه 

دیرین دیرین در آپارات صفحه آموزش شــهروندی 

می توانید بارکد زیر را اسکن کنید.

برای پخش قســمت »همسایه صدادار« از مجموعه 

دیرین دیرین در صفحه آپارات آموزش شــهروندی 

می توانید بارکد زیر را اسکن کنید.
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محتوای چند رسانه ای:

انیمیشن »هم سایه هم«

تهیه کننده: مقداد اخوان

تعداد قسمت ها: 2۸

انیمشــین هم سایه هم، سریال انیمیشــین کوتاه یک دقیقه ای است که برای پخش در فضای مجازی و با محوریت 

موضوعات و دغدغه های زندگی آپارتمان نشــیتی آماده شــده است. در این انیمیشــن با زبانی ساده مسائل زندگی 

آپارتمان نشینی مطرح و سعی شده متناسب با این مسائل راه حل های ساده ای در حد یک جمله به مخاطب عرضه 

شــود. فضای داستانی این انیمیشــین ها به فراخور محتوای شبکه های مجازی طنز اســت  تا از طریق هم رسانی و 

اشتراک گذاری کاربران در بین مخاطبان پخش شود و تاثیرگذاری آن در انتقال پیام هم بیشتر شود. 

مهم ترین موضوعاتی که این انیمیشن به آن ها پرداخته است، عبارت است از سر و صدا در آپارتمان، استفاده نادرست 

از مشــاعات، مصرف انرژی و آب در آپاراتمان، نگهداری حیوانات در آپارتمان، و رعایت پروتکل های بهداشتی در ایام 

کرونا. این انیمیشین در دو شبکه مجازی اینستاگرام و آپارات اداره کل آموزش شهروندی پخش شده است و در صفحه 

رسمی اینستاگرام اداره کل آموزش شهروندی به طور متوسط ۳ هزار نفر از آن بازدید کرده اند.

تعداد بازدید در آپاراتتعداد بازدید در اینستاگرامموضوعتاریخ پخش 

2،۹7۰۳،۱۰۸سروصدا در آپارتمان۵ بهمن ۱۳۹۹

۴،۰2۳۳،۴7۱نگهداری حیوان خانگی۸ بهمن ۱۳۹۹

۳،۶۳۱۳،۰۵۵پارک در محله۹ بهمن ۱۳۹۹

--۶،۶۴7نمای آپارتمان۱۶ بهمن ۱۳۹۹

۳،۵۳۳ ۵،۰2۸مصرف انرژی2۳ بهمن ۱۳۹۹

۳،۰۹۸ ۳،2۳۳استعمال سیگار در آپارتمان۱۳ اسفند ۱۳۹۹

2،۵۰۴۳،۹72مصرف آب۱۴ اسفند ۱۳۹۹

-- ۸،۸۶۵پرداخت شارژ۱۸ اسفند ۱۳۹۹

۴،۴۳۸۳،۹۵۱اختالف همسایگان22 اسفند ۱۳۹۹

--۳،۹۸7آداب پوشش در آپارتمان2۴ اسفند ۱۳۹۹

--۳،۶۱7استفاده از آسانسور۵ فروردین ۱۴۰۰

۴،۸۱7۳۱۸۰رعایت بهداشت در ایام کرونا2۳ فروردین ۱۴۰۰

۳،۱۹۸ ۳،۶۹۹امنیت در آپارتمان2۵ فروردین ۱۴۰۰

۶،۸۶۵۳،۱7۸رعایت پروتکل های بهداشتی کرونا۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

۳،۸۰۳۴،۳۶۹استفاده از مشاعات7 اردیبهشت ۱۴۰۰
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تعداد بازدید در آپاراتتعداد بازدید در اینستاگرامموضوعتاریخ پخش 

۵،۵۰۵۳،۰۴۹گیاهان آپارتمانی۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

-7،۴7۸حمل و نقل ایمن۴ خرداد ۱۴۰۰

۹،۸۰۰۳،۰۴۹قطع برق۵ خرداد ۱۴۰۰

7،۶۳۱۴،77۸مسئولیت مدیریت ساختمان2۵ خرداد ۱۴۰۰

۳،۸۳7۵،۰77امنیت ساختمان۱ تیر ۱۴۰۰

۵،7۸۰۴،۹7۳استفاده از مشاعات2 تیر ۱۴۰۰

7،۰۱۳۴،7۰۶کودکان در آپارتمان۵ تیر ۱۴۰۰

۱۴،۰۹۸۵،۵۰۸سروصدا در آپارتمان7 تیر ۱۴۰۰

2۰،۵۸۹۴،7۱۱استفاده از آسانسور۱۳ تیر ۱۴۰۰

۱۱،۸۱7۴،27۶ایمنی آسانسور۱۳ تیر ۱۴۰۰

۸،۶۰۴۴،۹۵7استفاده از آسانسور۱۵ تیر ۱۴۰۰

2،۴۸7۱۰،۶۱۳استفاده از بالکن2۰ تیر ۱۴۰۰

--2۴۹پرداخت شارژ22 تیر ۱۴۰۰

برای تماشای قسمت اول انمیشین »هم سایه هم« از صفحه رسمی اداره کل آموزش شهروندی شهرداری تهران در اینستاگرام می توانید بارکد روبرو را اسکن کنید.
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محتوای چند رسانه ای:

سریال »هم سایه هم«

سازنده: استودیو چلچله

تعداد قسمت ها: 2۵ 

» هم ســایه هم« ســریال طنز کوتاه  2 تا ۳ دقیقه ای است که ســعی کرده با زبانی ساده مشکالت آپارتمان نشینی در 

دنیای امروز را بیان کند. این سریال با محوریت شخصیت جوانی ساخته شده که به تازگی از خانواده خود مستقل می 

شــود و آپارتمان نشینی را آغاز می کند و همین شروعی برای نمایش ماجراها و موقعیت های خنده داری با محوریت 

مشکالت آپارتمان نشینی  می شود. شخصیت اصلی که در این کلیپ ها حضور دارد فردی است که ندانسته و ناخواسته 

در دنیای خود کارهایی انجام می دهد یا عقایدی دارد که فکر می کند به دیگران و خودش کمک می کند. اشــتباهات او 

و رفتارهایش در ساختمان موجب گرفتاری برای او و ساکنان می شود و در نهایت با تذکرهایی که می گیرد یا تاوانی که 

می دهد به اشتباهش پی می برد و همین تناقض ها موجب طنز می شود.  فضای طنز در این سریال، هم باعث می شود 

مخاطب جذب موضوعات شــود و هم فرصتی اســت تا مخاطب به طور غیرمستقیم د ر معرض آموزش های مرتبط با 

فضای زندگی شهرنشینی و آپارتمان نشینی قرار گیرد. مهم ترین موضوعاتی که در این  مجموعه سریال کوتاه مورد بررسی 

قرار می گیرد عبارتند از عدم رعایت نظافت در مشــاعات، استفاده نادرست از آسانسور، سروصدا در آپارتمان، استفاده 

نادرست از مشاعات، عدم پرداخت شارژ، و نگهداری حیوانات در آپارتمان.

 

تعداد بازدید در آپارات موضوع قسمت 

۴۶۱۶ معرفی شخصیت سریال ۱

۳۸۱۰۳ استفاده از مشاعات 2

۵،2۸۸ استفاده از آسانسور ۳

۹77۹ سروصدای مهمانی ۴

۳،۹۱۳ شئونات پوشش آقایان در آپارتمان ۵

۴۹۴۹ سروصدای کودکان ۶

۵،7۸7 سروصدای موسیقی 7

7۴77 استفاده از مشاعات ۸

۵۱۴۵ صحبت با تلفن همراه در راهروها ۹

۶۱7۳ ازدواج ۱۰

۳۰۹۱ سر وصدای مهمانی ۱۱

۳۰۹7 استفاده از مشاعات ۱2
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تعداد بازدید در آپارات موضوع قسمت 

۳۱2۳ سر و صدا در آپارتمان ۱۳

۳22۴ استفاده از مشاعات ۱۴

۳۰۶۶ دوربین مدار بسته ۱۵

۳۰۹7 نظافت در آپارتمان ۱۶

۳۰۶7 نگه داری حیوانات در آپارتمان ۱7

۵۰۶7 استفاده از پارکینگ ۱۸

۳۰7۹ نظافت در آپارتمان ۱۹

۵۳۸2 سر و صدا در آپارتمان 2۰

۵2۴۱ هزینه کرد شارژ ساختمان 2۱

۵۰2۵ وسایل داخلی آپارتمان خرید 22

۵27۹ مصرف آب 2۳

۶،۳۹۹ تعمیرات در آپارتمان 2۴

۶۸7۶ اختالف همسایگی 2۵

برای پخش قسمت اول از سریال »هم سایه هم« در صفحه آپارات اداره کل آموزش شهروندی می توانید بارکد را اسکن کنید.
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محتوای تصویری:

اینفوگرافی 

تهیه کننده: روزنامه چند رسانه ای دروازه تهران

تعداد: 7۰ اینفوگرافی

اینفوگرافی ابزاری برای ساده ســازی بصری داده ها و اطالعات اســت. این ابزار به مخاطب کمک می کند تا در زمان 

کم و به طریق ســاده ای اطالعات را دریافت کند و پیام اصلی آن را متوجه شــود. به همین منظور، در پویش »ارتقای 

فرهنگ آپارتمان نشــینی«، اینفوگرافی به عنوان یکی از ابزارهای اصلی رســانه ای در جهت ارتباط با شهروندان مورد 

استفاده قرار گرفت.

بر همین اســاس، با اســتفاده از داده های به دســت آمده از پژوهش های فاز مطالعاتی درباره مســائل و مشکالت 

آپارتمان نشینی در تهران و قوانین و اسناد باالدستی درباره آپارتمان نشینی، اینفوگرافی هایی طراحی شد تا شهروندان 

تهرانی را با مسائل، راه حل ها و مضامینی از فرهنگ و قوانین آپارتماننشینی آشنا کند. در این میان، بر اساس مسائل 

روزی مانند کرونا و ایام قرنطینه هم پیام های مرتبط با رعایت پروتکل های بهداشــتی و نکات مربوط به مراقبت های 

بیماری به شهروندان اطالع رسانی می شد.

در مــدت زمان ۶ ماه از آغاز پویش ارتقای فرهنگ آپارتمان نشــینی از دی ماه ۱۳۹۹ تا خرداد ۱۴۰۰، 7۰ اینفوگرافی در 

قالب پســت های صفحات اینستاگرام و پوســترهای آموزشی در محالت ترویجگری و تســهیلگری در معرض توجه 

شهروندان قرار گرفته است.

توزیع موضوعی اینفوگرافی های منتشرشــده در نمودار روبه رو آمده اســت. عمده موضــوع مورد توجه در طراحی و 

توزیع اینفوگرافی ها مربوط به همســایگی و مشــارکت بوده است. موضوعات مربوط به قوانین و حریم خصوصی در 

آپارتمان نشینی و همچنین محیط زیست و پسماند در رتبه های بعدی قرار دارند.
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همان طوری که گفته شــد در فاز تســهیلگری و ترویجگری اینفوگرافی ها برای اطالع رســانی و آموزش به ســاکنان 

مجتمع ها و محالت مورد اســتفاده قرار گرفت. در این فاز، بیشــترین استفاده از اینفوگرافی در منطقه دو با تعداد ۱۰۰ 

اینفوگرافی نصب شده در تابلو اعالنات ســاختمان ها و مجتمع های مسکونی بود. اطالعات استفاده از اینفوگرافی در 

مناطق در نمودار زیر قابل مشاهده است. 
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تعداد اینفوگرافی نصب شده در مناطق پایلوت تسهیلگری

توزیع اینفوگرافی 

برحسب موضوع

  همسایگـی و مشارکـت

  محیط زیست و پسماند

  قوانین و حریم خصوصی
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منتخب اینفوگرافی های پویش »ارتقای فرهنگ آپارتمان نشینی«
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تبلیغات در رسانه ملی

پویش »همسایه هم« در رسانه ملی 

بــه باور همه متخصصان امور رســانه و فرهنگ, رســانه ها به ویژه تلویزیــون، از مهم ترین منابــع تولید فرهنگ و 

فرهنگ سازی هستند. شرایط دنیای جدید به گونه ای رقم خورده که رسانه تلویزیون، در جایگاه تربیت کننده جامعه و 

ارتقای فرهنگ، همچون خانواده و مدرســه عمل می کند. در عصر حاضر، رسانه تلویزیون به دلیل سادگی استفاده آن، 

عمومی ترین رسانه ای است که بیشترین مخاطب را داراست. تلویزیون به لحاظ طبیعت ویژه ی خود که همانا پوشش 

فراگیر و سهولت استفاده است، از اهمیتی ویژه برخوردار است. تا جایی که با ظهور رسانه های الکترونیک جدید، این 

دو رســانه همچنان اعتبار خود را حفظ کرده اند. از طرفــی رادیو و تلویزیون بازگو کننده  وضعیت فرهنگی و اجتماعی 

یک جامعه هســتند.  برنامه های تلویزیونی در عین حال که از ارزش ها و اعتقادات فرهنگی و اجتماعی جامعه  تاثیر 

می پذیرند، می توانند شکل دهنده و تغییر دهنده این ارزش ها و اعتقادات نیز باشند. 

شبکه نسیم

برنامه خندوانه 

فصل هفتم

زمان پخش: بهار و تابستان 1400

خندوانه برنامه ای تلویزیونی به کارگردانی و اجرای رامبد جوان  است که در هر قسمت با چهره های سرشناس سینما، 

تلویزیون، ورزش،  سیاست و مانند آن با تم طنز و کمدی گفتگو می کند. خندوانه برای مدت ها یکی از پرمخاطب ترین 

برنامه های تلویزیونی ایران محسوب می شود.

یک مالک مهم در ارزیابی موفقیت هر رسانه ای بررسی تعداد و میزان استفاده مخاطبان از آن رسانه و انگیزه یا تغییری 

است که در رفتار مخاطب به وجود می آورد و این زمانی حاصل می شود که یک رسانه ویژگی های متمایز و متفاوتی 

نسبت به سایر رسانه ها داشته باشد. برنامه »خندوانه« با توجه به میزان مخاطبان، خیلی خوب می تواند حساسیت 

را در مــردم ایجاد کند، این برنامه تلویزیونی می تواند با تاثیرگذاری بر افکار مخاطبان خود، رفتار آن ها را تغییر دهد. 

برنامه خندوانه در واقع در حال ایجاد فرهنگ مثبت در جامعه هست. از نمونه های موفق تغییر رفتار توسط این برنامه 

می توان به کاهش مصرف آب و افزایش کتاب خوانی در جامعه اشاره کرد.

در بعضی از قســمت های این برنامه تلویزیونی رامبد جوان، مجری توجه مخاطبان خود را به رعایت اصول همسایگی 

جلب می کرد، همچنین نیما شعبان نژاد کمدین برنامه در نقش بایرام با بیانی طنزگونه در مورد مزاحمت های همسایگی 

فرهنگ آپارتمان نشــینی را در بین مردم ترویج می کرد. فرهنگ ســازی آپارتمان نشــینی در خنداوانه به همین جا ختم 

نمی شــود آشنایی مردم با پویش »هم سایه  هم« از طریق پخش انیمیشن »هم سایه هم« در این برنامه جنبه ای دیگر از 

فرهنگ سازی آپارتمان نشینی می باشد. براین اساس می توان گفت، برنامه تلویزیونی »خندوانه« که به شکلی غیر مستقیم 

سعی در فرهنگ سازی در زمینه تغییر فرهنگ آپارتمان نشینی دارد یکی از بهترین راه های ترویج این پویش است.
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 شبکه سالمت

زمان پخش: اسفند 13۹۹ و بهار 1400

شبکه سالمت پشتیبان توسعه ملی در حوزه سالمت از طریق افزایش آگاهی، ایجاد نگرش صحیح، ارتقای مسئولیت 

پذیری، وایجاد مشــارکت ســاختارمند و فعاالنه فرد، خانواده و جامعه )به عبارت دیگر ارتقای سواد سالمت جامعه( 

است. بر این اساس شبکه سالمت سیما قادر است با بهره گیری از ظرفیت های خود در زمینه شناخت، تولید و توزیع 

پیام در راســتای فرهنگ سازی پیرامون موضوعات سالمت اعم از بهداشــت و سالمت جسم، سالمت روان، سالمت 

اجتماعی و سالمت معنوی و همچنین ارتقای فرهنگ جامعه در حوزه های مرتبط اقدام نماید.

با توجه به نوع و طیف مخاطبان و همچنین تاثیرگذاری بر مخاطبان خود، شــبکه ســالمت یکی از بهترین روش های 

آگاه ســازی و آموزش به منظور ارتقای فرهنگ در حوزه آپارتمان نشینی است. بانوان خانه دار می توانند نقش عمده ای 

در ارتقای فرهنگ آپارتمان نشــینی داشته باشــند، از اینرو مخاطبان اصلی انتقال پیام به منظور آگاه سازی و آموزش 

فرهنگ آپارتمان نشینی در شبکه سالمت قرار گرفتند. زمان پخش سریال های »هم سایه هم« به گونه ای انتخاب شد که 

بیشترین تناسب را برای این مخاطبان داشته باشد.
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محتوای خبری

خبرگزاری ها و سایت های خبری

یکی از ابعاد هر پویش موفقی، اطالع رسانی به موقع و درست از نتایج و روند برگزاری آن به مخاطبان پویش است. 

بر همین اســاس، پویش »هم سایه هم« از همان ابتدا، تولید محتوا در رسانه های خبری را یکی از رویکردهای اصلی 

رسانه ای قرار داد. در مدت اجرای پویش، مجموعٌا نزدیک به ۶۰ خبر و تحلیل در رسانه های مجازی درباره طرح ارتقای 

فرهنگ آپارتمان نشینی در تهران منتشــر شد. مهم ترین سایت های خبری که منتشرکننده این اخبار و محتوا بوده اند 

عبارتند از »روزنامه همشــهری«، خبرگزاری آریا، خبرگزاری دانشــجویان ایران )ایسنا(، خبرگزاری فارس، و اکونا پرس. 

همچنین، در تحلیل محتوای خبری بیشــترین کلماتی که تکرار شــده اند مربوط به مدیران ســاختمان، شهرنشینی و 

مشارکت اجتماعی، و ارکیده )یکی از مناطق پایلوت اجرای طرح( بوده است.

سایت های با بیشترین نشر اخبار درباره پویش »هم سایه هم«

ضریب بازدیدتعداد بازنشردرصد تولید خبرتعداد اخباراسم سایت

۱۰۱7.۹۴۱۰۹۹روزنامه همشهری

7۱2.۵۴۴2۹2۵خبرگزاری آریا

۴7.2۴7۵2۳۹خبرگزاری دانشجویان ایران

۴7.2۳2۱۴22خبرگزاری فارس

۴7۶2۴اکونا پرس

----27۴۸.2سایر سایت ها

توضیح: در نظر داشته باشید که اطالعات هر سایت در این جدول، فقط بر اساس خبرهای تولید شده توسط آن سایت محاسبه می شود.

ابر کلمات با بیشترین تکرار 

در محتوای خبری پویش 

»هم سایه هم«
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در انتشــار محتوای خبری، بیشترین خبرها و مطالبی که دیده شــده اند مربوط به خبر اداث باغچه های محلی، ابالغ 

اجرای طرح ارتقای فرهنگ آپارتمان نشــینی از طرف جناب آقای حناچی )شــهردار تهران(، آغاز پویش ارتقای فرهنگ 

آپارتمان نشــینی با شعار »هم سایه هم«، و افزایش تولید پسماند در دوران شیوع کرونا در تهران بوده است. جدول 

زیر، سایت های منتشر کننده و ضریب بازدید این خبرها را نشان می دهد.

 آپارتمان های تهران سبز می شوند/ 

احداث باغچه های محلی 

 خبرگزاری 

دانشجویان ایران
۱۴۰۰/۰2/2۵۱۹2۰۹۵

 افزایش ۳ برابری تولید زباله و پسماند 

در دوران شیوع کرونا

 خبرگزاری 

جمهوری اسالمی
۱۳۹۹/۱۱/۱22۹۱۵۰۳

 افزایش ۳ برابری تولید زباله در دوران 

شیوع کرونا
۱۳۹۹/۱۱/۱2۱۸۱۳۰7تازه ترین ها

ابالغ دستور اجرای پویش ارتقاء فرهنگ 

آپارتمان نشینی  توسط شهردار تهران

 خبرگزاری

آریا
۱۳۹۹/۱۰/2۰۱۶۱2۶۰

 ابالغ دستورالعمل کمپین 

همسایه هم

 خبرگزاری

فارس
۱۳۹۹/۱۰/2۹۱۶۱2۰۸

 آغاز پویش ارتقای فرهنگ 

آپارتمان نشینی با شعار هم سایه هم

 خبرگزاری 

دانشجویان ایران
۱۳۹۹/۱۰/۰7۱۳۱۱7۱

 دستور حناچی برای اجرای کمپین 

ارتقاء فرهنگ آپارتمان نشینی
۱۳۹۹/۱۰/2۰۱۶۹۰2برخط نیوز

سایت های منتشرکننده اخبار پویش »هم سایه هم«
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تدوین تاریخ شفاهی آپارتمان نشینی 

در ایران، سال هاســت که آپارتمان نشینی به عنوان یک حوزه کاری مورد توجه شهرسازان و معماران قرار گرفته است، 

ولی از نظر موضوعی اجتماعی و فرهنگی به آن نگریسته نشده است. این در حالی است که بخش عمده ای از افرادی 

که در حوزه ســینما، محیط زیســتی، اقتصاد، و امور اجتماعی و فرهنگی فعالیت می کننــد این موضوع را در حیطه 

مطالعاتی و حرفه ای خود قرار داده اند. از آنجا که در ایران، سند باالدستی مدونی درباره فرهنگ آپارتمان نشینی وجود 

نــدارد، یکی از برنامه های اصلی معاونت اجتماعی و فرهنگی شــهرداری تهران گفتگو با صاحب نظران درباره فرهنگ 

آپارتمان نشینی بوده است تا از این طریق تاریخ شفاهی آپارتمان نشینی استخراج شود.

تاریخ شــفاهی )Oral History( یكی از شــیوه های پژوهش در تاریخ است و  به شرح و شناسایی وقایع، رویدادها و 

حوادث تاریخی بر اســاس دیدگاه ها، شنیده ها و عملكرد شــاهدان، ناظران و فعاالن آن ماجراها می پردازد. تاریخ 

شفاهی حتی در صورت مكتوب شدن، خصلتی گفتاری دارد. در فرآیند مصاحبه تاریخ شفاهی دو عامل مصاحبه كننده 

و راوی ارتباطی تنگاتنگ یافته و مصاحبه كننده به عنوان یك شــنونده فعال نقشــی اساسی ایفاء می كند تا اطالعات 

اساسی و مورد نیاز را از مصاحبه کننده دریافت و ثبت کند.
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در پروژه تدوین تاریخ شــفاهی هدف از گفتگو با صاحب نظران، اســتخراج و دریافت ایده ها و نظرات متفاوت درباره 

فرهنگ آپارتمان نشــینی درقالب تاریخی مدون و مکتوب اســت. بر این اســاس، با جامعه شناسان، مدیران شهری، 

معماران و شهرســازان، فعاالن اجتماعی و محیط زیستی مصاحبه هایی انجام شده است تا تاریخچه آپارتمان نشینی 

به دست آید. این مصاحبه ها در قالب 7 ویدئوی 2۰ دقیقه ای و ۴۵ ویدئوی 2 دقیقه ای در فضای مجازی و مجموعه 

مستند تاریخ شفاهی آپارتمان نشینی در اختیاز کارشناسان و پژوهشگران این حوزه قرار گرفته است.
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فصل سوم: پویش ارتقای فرهنگ آپارتمان نشینی از نگاه مدیران شهری

ن ا ر و نیــا

تهـــــران
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حسن رحمانی، شهردار منطقه 2 تهران

شهروندان منطقه دو به پویش »ارتقای فرهنگ آپارتمان نشینی« پیوستند

شــهردار منطقه دو تهران اعالم کرد: پویش ارتقای فرهنگ آپارتمان نشینی با هدف افزایش 

مســئولیت پذیری اجتماعی، ارتقای روحیه مشارکت و مدیریت پسماند در این منطقه اجرا 

می شــود. شهردار منطقه دو تصریح کرد : در طرح »هم سایه هم« عالوه بر ترویج گری که 

توسط تسهیل گران انجام می شود ، آموزش چهره به چهره به طور ویژه در شهرک پردیسان 

واقع در محله شهرک قدس اجرا می شود.

خبرگزاری ایرنا- 2۰ دی ۱۳۹۹

احمد تواهن، شهردار منطقه 3 تهران

آغاز پویش ارتقای فرهنگ آپارتمان نشینی در منطقه 3 تهران 

شــهرداری منطقه ۳ تهران پویش »ارتقای فرهنگ آپارتمان نشینی« با شعار »هم سایه هم« 

را از ابتدای دی ماه آغاز کرده است.

اخمد تواهن با اعالم این خبر، بیان کرد: از آن جایی که همواره در مجتمع های مسکونی و 

آپارتمان ها شــاهد بروز اختالفاتی از جنس حقوق شهروندی هستیم در پویش »تغییر رفتار 

شهروندی با تاکید بر حوزه های محیط زیست و همسایگی در شهر تهران« در مسیر اصالح 

این رفتارها و بهبود روابط همسایگی گام های اساسی برمی داریم.

پایگاه خبری تحلیلی شهر- 2۰ دی ماه ۱۳۹۹

تورج فرهادی، شهردار منطقه 6 تهران

منطقه 6 تهران پایلوت اجرای طرح ارتقای فرهنگ آپارتمان نشینی شد

شــهردار منطقه ۶ تهران از انتخاب این منطقه به عنوان پایلوت اجرای طرح ارتقای فرهنگ 

آپارتمان نشــینی خبر داد و گفت: این پویش از ابتدای دی  ماه آغاز و تا شهریور ۱۴۰۰ ادامه 

خواهد داشت.

همشهری آنالین – 2۱ دی ماه ۱۳۹۹
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مجید رباطی، شهردار منطقه 10 تهران

پویش ارتقای فرهنگ آپارتمان نشینی در منطقه 10 کلید خورد

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۰، مجید رباطی شهردار منطقه در این باره گفت: با 

توجه به رواج و پایداری سبک زندگی آپارتمان نشینی در کالن شهر تهران به ویژه در منطقه 

۱۰، ارتقاء فرهنگ آپارتمان نشینی امری ضروری و حائز اهمیت است.

 صفحه اطالع رسانی ایستاگرام روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۰- 2۱ دی ماه ۱۳۹۹

نصراهلل آبادیان، شهردار منطقه 11

آغاز پویش ارتقای فرهنگ آپارتمان نشینی در محله های مرکزی تهران

پویــش طرح ارتقای فرهنگ آپارتمان نشــینی در محله حشــمت الدوله به صورت کمپین 

و ایجاد شــبکه ای اجتماع محور با مشــارکت و همراهی مدیریت محله و شورایاران انجام 

خواهد شد. آبادیان، شــهردار منطقه ۱۱، افزود: آغاز پویش ارتقای فرهنگ آپارتمان نشینی 

در محله حشمت الدوله پاســخی به شهروندان برای باال بردن کیفیت زندگی شهرنشینی با 

مشارکت خود آنان است.

پایگاه خبری شهر- 2۱ دی ماه ۱۳۹۹

مجتبی شکری، شهردار منطقه 13

پویش همگانی ارتقا فرهنگ آپارتمان نشینی به صورت پایلوت در 

منطقه13 تهران کلید خورد

به گزارش روابط عمومی شــهرداری منطقه۱۳،  مجتبی شــکری،  شــهردار منطقه پویش 

ارتقای فرهنگ آپارتمان نشــینی را پاسخی به یک ضرورت عینی در فضای اجتماعی تهران 

دانست.

صفحه  اینستاگرام آموزش شهروندی منطقه ۱۳- 22 دی ماه ۱۳۹۹
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سعید تیموری، معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 14

آغاز پویش »ارتقای فرهنگ آپارتمان نشینی« در دارالمومنین

با توجه به اهمیت ارتقای فرهنگ آپارتمان نشــینی، پویش ارتقای فرهنگ آپارتمان نشینی 

توسط اداره آموزش های شهروندی منطقه ۱۴ و با تشکیل گروه های تخصصی از روانشناسان 

و جامعه شناسان گرفته تا شهرسازان و مدیران فعال منطقه۱۴ آغاز به کار کرده است. تیموری با 

تاکید بر اینکه شهروندی نه تنها به معنای سکونت در یک شهر به مدت مشخص که به معنای 

مجموعه ای از آگاهی های حقوقی، فردی و اجتماعی اســت و شهروندان در قبال یکدیگر و در 

قبال شهر و محله زندگی شان مسئولیت دارند، افزود: این پویش در سه محور قوانین و حریم 

خصوصی، همسایگی، مشارکت و محیط زیست و کاهش پسماند از دیماه آغاز شده و تا شهریور۱۴۰۰ ادامه خواهد داشت.

پایگاه خبری تحلیلی شهر- ۸ دی ماه ۱۳۹۹

حیدرضا محمدی، شهردار منطقه 15

هم سایه باشیم

به واقع ارتباط بین دلبســتگی، همسایگی و مشــارکت اجتماعی می تواند کیفیت زندگی را 

ارتقاء داده و یک محل امنی را برای ساکنانش مهیا کند. شهرداری تهران با توجه به گسترده 

شــدن شــیوه زندگی  آپارتمانی و  اهمیت این مساله در زندگی شــهروندان تهرانی پویش 

»ارتقای فرهنگ آپارتمان  نشینی« را با شعار  »هم سایه هم« از دی ماه ۹۹ آغاز کرده تا بتواند 

با دنبال کردن محورهایی که در این راه پیش بینی شده در ارتقای این فرهنگ گام بردارد.

شهرداری منطقه ۱۵ نیز در تالش است تا با همراهی شهروندان این منطقه، مدیریت شهری 

را  در هموار سازی این مسیر و تحقق اهداف ارتقای فرهنگ آپارتمان نشینی و ساخت تهرانی برای همه یاری کند.

پایگاه خبری تحلیلی شهر- 2۳ دی ماه ۱۳۹۹

شهریار رشید علیپور، معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه 17

اجرای طرح »ارتقاء فرهنگ آپارتمان نشینی« درمحله ابوذرغربی

منطقه ۱7 به عنوان یکی از مناطق قدیمی تهران به شمار می رود؛ اما چند سالی است که این 

منطقه دســت خوش نوسازی قرار گرفته و بخش قابل توجهی از ساختمان های این منطقه 

نیز به شکل آپارتمان درآمده است، از همین رو اجرای طرح »ارتقاء فرهنگ آپارتمان نشینی« 

در این منطقه احساس می شود. 

پایگاه خبری تحلیلی شهر- 2۱ فروردین ۱۴۰۰
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سید محمد فیاض شهردار منطقه 18

تداوم ارتقاء سطح فرهنگ آپارتمان نشینی در جنوب غرب پایتخت

پویش ارتقاء فرهنگ آپارتمان نشــینی با شعار »هم ســایه هم« قصد دارد با اجرای برنامه های 

سیاســتی ، ترویج گری و آموزشــی در جهت تغییر و پایدار سازی رفتارهای صحیح همسایگی 

حرکت کند و مجموعه ای از رفتارهای مثبت شهروندی را در سه حوزه قوانین و حریم خصوصی، 

همسایگی ، مشارکت و مدیریت و کاهش پسماند نهادینه کند.  وی افزود: اطالعرسانی و تبلیغات 

محیطی در نواحی هفت گانه منطقه ۱۸ آغاز و در مجتمع مســکونی سروستان محله یافت آباد 

شمالی تا سال آینده ، شاهد اجرای این طرح با محوریت مدیریت پسماند خواهیم بود.

علی توکلی شهردار منطقه  19 تهران

پویش همگانی ارتقاء فرهنگ آپارتمان نشینی برای ساکنان بیش از 500 

واحد مسکونی در جنوب شهر در منطقه 19 تهران آغاز شد

علی توکلی این پویش را پاســخی به یک ضرورت عینی در فضای اجتماعی تهران دانســت 

و گفت: باتوجه به اســکان تعداد زیادی از شهروندان تهرانی در آپارتمان ها و اهمیت یافتن 

ســبک زندگی آپارتمان نشــینی و ضرورت بهبود زندگی آنان، طرح ارتقای فرهنگ آپارتمان 

نشینی با تدوین و اجرای برنامه های سیاستی، ترویجی، آموزشی و تولید محتوا در منطقه 

۱۹ شهر تهران آغاز شده است.

پایگاه خبری تحلیلی شهر- ۱۸ دی ۱۳۹۹

فرهاد افشار، شهردار منطقه 20 تهران

پویش »ارتقاء فرهنگ آپارتمان نشینی« در منطقه 20 کلید خورد

پویش »ارتقای فرهنگ آپارتمان نشــینی« با شــعار »هم ســایه هم« به منظور تغییر رفتار 

شــهروندان در حوزه  آپارتمان نشینی و محیط زیست، از ابتدای دی ماه در منطقه 2۰ آغاز و 

تا شهریور ۱۴۰۰ ادامه خواهد داشت.در این پویش، با طراحی برنامه های آموزشی پیشگیری 

از بروز اختالفات و رعایت حقوق شهروندی و همسایگی، شاهد تغییرات در رفتار شهروندان 

خواهیم بود و با تشــکیل کارگروه »ارتقاء فرهنگ آپارتمان نشــینی« مجموعه آموزش هایی 

برای گروه های مخاطب کودکان، نوجوانان، جوانان، بانوان و سالمندان انجام می شود.
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مرتضی رحمان زاده، شهردار منطقه 22 تهران

اجرای طرح تغییر رفتار شهروندی درحوزه »آپارتمان نشینی« در منطقه 22

مرتضی رحمان زاده از اجرای طرح تغییر رفتار شهروندی درحوزه »آپارتمان نشینی« در منطقه 

22 خبر داد. ایشــان از اقداماتی که تا کنون در منطقه 22 در اجرای این طرح صورت گرفته 

اســت به راه اندازی دبیرخانه منطقه ای، شناسایی محالت پایلوت ، تشکیل تیم تسهیلگری، 

همچنین تبلیغات طرح شامل تبلیغات محیطی در منطقه 22 و تبلیغات مجازی در فضاهای 

مجــازی منطقه 22 که شــامل )گروه ها و کانال های تلگرامی، واتس اپی و اینســتاگرام ( 

همچنین اطالع رسانی خبری نیز )پرتال منطقه 22( و … اشاره کرد. 

پایگاه خبری تحلیلی شهر- 2۳ دی ماه ۱۳۹۹

مسجد جامعی، عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران

شهرداری باید دستورالعمل آپارتمان نشینی برای شهروندان ارائه کند

 آقای مســجد جامعی با بیان اینکه متاسفانه برخالف گذشــته در زندگی آپارتمان نشینی 

فضای فرد گرایی تقویت شــده اســت، گفت: همســایگان در زندگی آپارتمان نشینی دیگر 

تمایلی به آشــنایی و تعامل با یکدیگر ندارند و این خود چالش زندگی کنونی است و ایجاد 

فضای همدلی و همراهی و گفتگو در بین همســایگان در زندگی آپارتمان نشینی می تواند 

بسیار موثر باشد و شهرداری ها با فرهنگ سازی می توانند در قالب کمپین های مختلف مانند 

کمپین »ارتقا فرهنگ آپارتمان نشــینی« به چالش های این حــوزه بپردازند و در صدد رفع 

آنها برآیند.

خبرگزاری فارس- ۱۰ اسفند ۱۳۹۹
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مجید فراهانی، عضو شورای شهر تهران

ارتقای فرهنگ آپارتمان نشینی، گامی برای افزایش کیفیت زندگی شهری 

شــهر به عنوان محل ســکونت افراد نقش مهمی در کیفیت زندگی شهروندان دارد، فضای 

زندگی ما باید فضای آرامش بخشــی باشد شاخصه های زندگی مطلوب را دربرگیرد؛ چرا که 

به همان میــزان آرامش را برای خود و اطرافیانمان به ارمغان می آورد.  فراهانی ادامه داد: 

شــهرداری تهران با ایجاد پویش ارتقاء فرهنگ آپارتمان نشینی می تواند در راستای چنین 

اقدامات ارزنده ای گام بردارد، چراکه تحقق چنین امری نیازمند مشــارکت و هم اندیشــی 

ساکنان مجتمع است.

خبرگزاری فارس- 2۳ دی ماه ۱۳۹۹

زهرا صدراعظم نوری، رییس کمیسیون سالمت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران

 دوره سکونت در خانه های حیاط دار گذشته است؛ 

الزام تهرانی ها به رعایت قوانین آپارتمان نشینی

در راســتای ارتقاء فرهنگ آپارتمان نشینی،  اخیرا پویشی تحت این عنوان توسط شهرداری 

تهران راه اندازی شده اســت که این پویش با ارائه آموزش های الزم و ترویج این فرهنگ 

می تواند زیست شهری را مطلوب تر کند، چراکه حتی با رعایت نکردن بهداشت و چگونگی 

نحوه حمل زباله می توان منجر به بیمار شــدن ساکنان آپارتمان شد یا بعضا تنش و درگیری 

را رقم زد که این اتفاق حق داشــتن زندگی آرام را از همه افراد می گیرد و این اختالفات در 

همه امور آســیب زننده خواهد بود، لذا همه افراد با پیوســتن به این پویش باید ملزم به 

رعایت قوانین آپارتمان نشینی شوند. 

خبرگزاری فارس- 27 دی ماه ۱۳۹۹
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رویدادهای ترویجگری و تسهیلگری
86 فصل اول: فرایند تسهیلگری و ترویجگری 

۹5 فصل دوم: رویدادهای تسهیلگری 

124 فصل سوم: رویدادهای ترویجگری 

بخش 3
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تسهیلگری: روشی برای تغییر رفتار پایدار در شهروندان

اینکه بحث آپارتمان نشــینی ســبک زندگی علی ر غم   

غالب شهر تهران است اما اطالعات، مطالعات 

و پژوهش های چندانی در زمینه جامعه شــناختی این موضوع صورت 

نگرفته است. اگر شما در یکی از موتورهای جست وجو هم این سوژه را 

دنبال کنید می بینید که با فقر باالی محتوا در این زمینه مواجه هستیم. 

بنابراین تجربه سال ها تسهیلگری در تهران از این وجه، با یک فقدان 

مواجه بود. آن هم اینکه حوزه ای که بســیاری از موضوعات و مسائل 

شهروندی را پوشش دهد در این فعالیت های تسهیلگری دیده نمی شد. 

این مسئله موجب شد که ماجرای تسهیلگری در حوزه اپارتمان نشینی 

برایم جذاب باشــد، زیرا آپارتمان نشینی از آن دست موضوعاتی است 

که با زندگی عموم شــهروندان از همۀ طبقات اقتصادی- اجتماعی گره 

خورده است و به همین دلیل بسیاری از مسائل شهری شهروندان را در 

بر می گیرد و جامعیت قابل قبولی دارد. اداره کل آموزش های شهروندی 

نیز که متولی سیاستگذاری و پیشبرد کار است هم در این راه نگاه بسیار 

خوب و همراهی کننده ای داشــت. آنها از گروه های زیادی مشــورت 

گرفتند و با گشــودگی به این موضوع نگاه کردند. در واقع رویکرد این 

اداره کل در جمع اوری نظر همه گروه ها و مشارکت دادن همه دیدگاه ها 

موجب شــد تا به نوعی این طور ادعا کنیم که این طرح را همه با هم 

متولد کردیم و همین رویکرد مشــارکتی، ســبب نگاه جامع بینانه تر و 

غنی تری در این زمینه شــد. این گونه نبود کــه این طرح در دفتر یک 

مدیر متولد شــود و به یک مجری سپرده شود تا آن را اجرا کند. یک 

پوشش چند الیه از گروه مشاوران و متخصصان در رشته های مختلف 

در مــدت  زمان طوالنی روی این طرح کار کردند و بازخوردهای زیادی 

دادند تا نهایتا این طرح تکمیل شــد، بدیهی است که این مشاوران و 

متخصصان، فارغ از تخصص خود، به عنوان آپارتمان نشینان این شهر 

نیز، تجارب زیسته شان را در موضوع وارد کردند و نوعی بینش فراگیر را 

برای این کار رغم زدند. این رویکرد موجب شد تا گروه بیشتری نسبت 

به این طرح احســاس مالکیت داشته باشند و سرنوشت و آینده اش 

برای شان مهم باشــد و به این ترتیب مشارکت بهتری در پیشبرد کار 

حاصل شــود.  طرح ارتقای فرهنگ آپارتمان نشینی یک طرح سه الیه 

است. یعنی مرتبط با پشتیبان های نظری در چرخه تغییر رفتار. یعنی 

ما معتقد هستیم که برای اینکه تغییر رفتار اتفاق بیفتد باید فرایند آن 

طی شــود. برای همین متناظر با مراحل رخ دادن تغییر رفتار در این 

طرح ســطوح مختلفی از آموزش دیده شده اســت. ما در این طرح 

یک کمپین تبلیغاتی و رســانه ای را داریم که در خیابان ها و اتوبان ها، 

در فضای مجازی و در تلویزیون اجرا می شــود و وظیفه اش زدن یک 

تلنگــر به عموم شــهروندان درباره این موضوع اســت. بخش بعدی 

پیش بینی شــده در این طرح فاز ترویج گری است که در این فاز عالوه 

بر آگاهی بخشــی فراگیر، مشارکت مردم را نیز جلب می کنیم. بخش 

دیگر پیش بینی شده در این رابطه فاز تسهیلگری است. فاز تسهیلگری 

به دلیل عمقی که برای آن پیش بینی شــده مدعی است که می تواند 

مرحله آخر تغییر رفتار را در شــهروندان ایجــاد کند. در واقع با اجرای 

کامل این مرحله قرار است شاهد پایداری تغییر رفتار شهروندان در این 

موضوع باشیم. همچنین در فاز تسهیلگری ما باالترین سطوح مشارکت 

را شاهدش هستیم. مسئله مهم این است که ما از کدام شهروند حرف 

می زنیم؟ بسته به میزان آگاهی، عالقه و احساس مسئولیت شهروندان 

در هر یک از این ســه مرحله ممکن اســت تغییر رفتار صورت بگیرد. 

ممکن است ما شــهروند آگاهی داشته باشــیم که تنها به یک تذکر 

یا یادآوری نیاز داشــته باشــد. بنابراین این شهروند در مرحله کمپین 

تبلیغاتی با ما همراه می شــود و دیگر نیازی نیست که برای او وقت 

صرف کنیم. خودش آگاه و با احساس مسئولیت هست و تنها بعضی 

وقت ها نیاز است راهی را پیش پایش قرار دهید تا حرکت کند. گاهی 

هم ممکن است با شــهروندی مواجه باشیم که حتی تا پایان مرحله 

سوم هم پیش برود و تنها مسئله آگاهی بخشی برایش اتفاق بیفتد. 

به هر حال ما انتظار نداریم که در پایان این طرح برای همه شهروندان 

اتفاقی یک شکل رخ بدهد چرا که خاستگاه، عالقه مندی ها و نیازهای 

شهروندان مختلف با هم بسیار متفاوت است. ولی این ادعا را داریم که 

این طرح بر اساس یک مدل سه سطحی چیده شده تا بر اساس چرخه 

تغییر رفتار پیش برود و این ادعا را داریم که در بخش تسهیلگری حتی 

دورترین شــهروندان از این مفاهیم را هم به سمت تغییر رفتار پیش 

مریم مالئی  
مدیر تیم تسهیلگران
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می برد.  هدف کلی این طرح این اســت که فرهنگ آپارتمان نشــینی 

شهروندان تهرانی در سه بعد ارتقا پیدا کند. نخست  در بخش »قوانین 

و حریم خصوصی آپارتمان نشــینی«، دیگری در بخش »همســایگی 

و مشــارکت« که مربوط به مشارکت، مســئولیت پذیری و کنشگری 

شهروندان در موضوعات مشترک شان در حوزه آپارتمان نشینی است. 

و بحث پایانی هم »محیط زیســت« با تاکیــد بر مدیریت و کاهش 

پسماند است.  البته یک سری اهداف جزیی هم وجود دارد که هر سه 

بخش را شــامل می شود. مهم تر اینکه بستر سازی برای تغییر رفتار در 

این سه حوزه هم رخ بدهد.

همچنیــن می خواهیــم هم افزایی محلــی و ارتقای مشــارکت های 

اجتماعی شهروندان و افزایش مسئولیت پذیری در حوزه های سه گانه 

را به واسطه فاز ترویجگری و تسهیلگری شاهدش باشیم. عالوه بر آن 

می خواهیم که ارتقای کیفیت زندگی شهروندان به واسطه این تغییرات 

در حوزه های سه گانه را نیز شاهد باشیم، چراکه موضوع کار یعنی ارتقای 

فرهنگ آپارتمان نشینی، موضوعی است که وجوه مختلفی از کم و کیف 

زندگی شــهروندان را به خود پیوند زده است. وقتی محیط زندگی ما، 

کوچۀ ما، ســاختمان ما، در یک کالم بهتر باشــد، اثرات آن بر همۀ ما 

قابل رؤیت خواهد بود. در بخش تسهیلگری وظیفه پایش و ارزشیابی 

مشارکتی گروه بر عهده ماســت. یعنی ما قرار است در محدوده های 

پایلوت مان عالوه بر فعالیت عموم اهالی پایلوت-ها، حداقل به هشت 

گروه محلی هم برســیم و فعالیت های این گروه ها را به واسطه پایش 

و ارزشیابی مشارکتی که ذاتی فعالیت های اجتماع محور است پایش 

و ارزشــیابی کنیم. ما تعهد و وظیفه ای درباره پایش و ارزشیابی فراتر 

از ایــن نداریم. ما تنها می توانیم فعالیت های گروه های مان را پایش و 

ارزش یابی کنیم. اما خاصیت ذاتی کارمان این است که در مراحل اولیه 

که به جوامع محلی ورود می کنیم، یک بررســی خط پایه به واســطۀ 

نیازسنجی و دارایی سنجی مشــارکتی از افراد حاضر در پایلوت انجام 

می دهیــم. این اتفاق را یکبار دیگر و بعد از پایان دوره انجام می دهیم 

و به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که »آیا وضعیت نیازها در این 

پایلوت ها به تغییر و تحولی رسیده یا خیر؟« همچنین ما مشاهده های 

غیــر مداخله ای نیز داریم که برای تعییــن خط پایه ها نیز به ما کمک 

می کند. مثال در بازدیدهای اولیه می ببنیم که بین شهروندان برای جای 

پارک دعوایی رخ می دهد یا نزاعی وجود دارد یا مثال وضعیت تفکیک 

پسماند را در پایلوت ها رصد می کنیم. در مطالعات اکتشافی اولیه ای که 

داریم این مسائل را مستند می کنیم که در نقطه الف، پیش از مداخله 

ما مشاهدات چنین و چنان بوده. طبیعتا این داده ها هم خطوط پایه 

ما را ترســیم می کنند و هم می تواند معیاری برای پایان کار باشد. اما 

چیزی فراتر از این مســئله در این طرح باید مورد توجه قرار گیرد و آن 

»پایش و ارزشــیابی خارجی« است که می بایست توسط تیم دیگری 

انجام شود و نتیجه آموزش ها و تغییرات راثبت و بررسی کنند.

فاز تســهیلگری اگر به تغییر رفتار منجر نشود ضرورتی برای اجرا ندارد. 

یعنی کار در فاز کمپین رســانه ای و ترویج گری انجام می شود و دلیلی 

ندارد که هزینه و زمان بیشــتری صرف شــود تا در فاز تسهیلگری هم 

اقداماتی صورت بگیرد. بنابراین فاز تسهیلگری اساسا وجود دارد برای 

اینکه این اتفاق صورت بگیرد و ما شــاهد تغییر رفتار باشیم. ما در این 

طرح پایلوت های تســهیلگری را جوری انتخاب کردیم که بتوانیم کار را 

جزئی و عمقی بتوانیم پیش ببریــم. یعنی ما حتی نگفتیم که در یک 

محله یا یک ناحیه کار می کنیم. ما یک شــهرک یــا یک مجتمع و یا 

چند کوچه از یــک محله را به عنوان پایلوت انتخاب کرده ایم. برای هر 

یک از این پایلوت ها هم سه نفر تسهیل گر انتخاب کرده ایم. یعنی یک 

راهبر تیم تسهیلگری، یک تسهیلگر و یک کمک تسهیلگر. که این  تیم ها، 

چهار پنج ماه به صورت پیوســته در آن محیط ها کار انجام می دهند. 

همچنین ما فاز »تشــکیل گروه« را در نظر گرفتیم. فاز تشکیل گروه در 

فرایند تسهیلگری این چنین است که ما اصال می گذاریم برای آن کاری 

کــه افراد به صورت انفرادی انجام نمی دهند در قالب گروه انجام دهند 

و ســینرژی و هم افزایی که در فعالیت های فــردی صورت نمی گیرد در 

فعالیت های گروهــی رخ بدهد. دوم جنس مجموعه هایی که انتخاب 

شده. ما در هشت محدوه و پایلوت قرار است کار کنیم که شش مورد از 

این هشت مورد شهرک یا مجتمع هستند. ما بسترهایی را در شهرک ها 

و مجتمع ها داریم که به هیچ وجه در خارج از شهرک و مجتمع شاهدش 

نبودیــم. همچنین تاکید ما بر این بوده که روی شــهرک یا مجتمع کار 

کنیم تا بتوانیم آن جریان هایی که به عنوان سوخت کار ما در نظر گرفته 

می شود و می تواند کار ما را تقویت کند را داشته باشیم. ما در شهرک و 

مجتمع ها به هرحال واحدهایی مثل هیات امنا یا مدیر شهرک یا بلوک 

را داریم که می توانیم از پتانسیل انها برای همکاری استفاده کنیم.

ســومین مورد تعداد افراد تیم تسهیلگری مان است. ما بسیار پر تعداد 

ظاهر میشویم و برای هر پایلوت سه متخصص را در نظر گرفته ایم که در 

مقایسه با سایر طرح های مشابه اجتماع محور عدد قابل توجهی است.
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تسهیلگری در آپارتمان نشینی: اینجا تونل افتتاح نمی کنند!

کسانی که کار مدیریتی کرده اند می دانند که همانقدر همه 

که امور عمرانی و ساخت وساز، به دلیل نتایج ملموس، 

کوتاه مدت و خروجی قابل رویت و فیزیکی،  محبوب مدیران اســت، 

پا گذاشــتن در امور اجتماعی و فرهنگی مورد توجه نیست. اقدام در 

موضوعات اجتماعی و فرهنگــی غالبا در بلندمدت جواب می دهد و 

نتایج آن را نمی توان مانند یک بزرگراه یا تونل افتتاح کرد و به همین 

علت، در اغلب موارد زینت المجالس کارهای سازمان ها است. از این 

رو، گام نهادن در مســیر این موضوعات دل شــیر می خواهد و باور 

واقعی به نتیجه بخش بودن آن.

موانع موجود در اقدامات اجتماعی-فرهنگی نه تنها ناشی از ناملموس 

بــودن یا طوالنی بودن دســتیابی به نتیجه اســت، بلکــه به دلیل 

تغییرات سیاسی، ممکن است مدیریت مجموعه ها هم تغییر کند و 

به این ترتیب، برخی پروژه ها در میانه راه اجرا بدون کســب ثمرات 

الزم متوقف شــوند. همین نیمه کاره مانــدن، مجددا بازخورد منفی 

به پروژه های اجتماعی-فرهنگی می-دهد. با همه این ســختی ها اما 

شــهرداری تهران تصمیم گرفته پا در مسیری بگذارد که نتایج آن در 

طوالنی مدت در حوزه رفتار شهروندی مشخص می شود. 

تالش بــرای تغییر رفتار شــهروندی ، بعد از چنــد دوره مطالعه و 

بررسی، در حوزه آپارتمان نشــینی تعریف شد. برای تعریف دقیق تر 

حوزه هایی که قرار اســت در آن ها تاثیرگذاری داشته باشیم و رفتار 

شــهروندان را تغییر دهیــم دو حوزه مشــخص را انتخاب کردیم. 

حوزه اول بخشــی بود که وضعیت بغرنج آن چنان مشــهود است 

که احتیاج به شــاهد و گواه برای ایجاد تغییر نــدارد، مانند حوزه 

پســماند. بعید است کسی در شهر تهران به این مسئله باور نداشته 

باشــد که در موضوع پســماند، رفتار شهروند و شــهرداری هر دو 

احتیاج به تغییر و بهبود دارد. حوزه دوم بخشــی بود که در آن آمار 

قابل اتکائی درباره وضعیت جاری و نقاط آســیب وجود داشــت و 

بــه مدد آن آمار، تالش برای تغییر رفتار بر این حوزه متمرکز شــد. 

به مدد پژوهشــی که یداهلل صادقی سال ۱۳۹۱ در سطح شهر تهران 

انجام داده بود چیزی نزدیک به ۱۵ مسئله در آپارتمان نشینی احصا 

شــده بود که می توانست مرجع خوبی برای شــروع کار باشد و بر 

همین اســاس، دومین حوزه مهمی که برای این کار انتخاب شــده 

حوزه رفتار و مسائل آپارتمان نشینی است. در این بین و با توجه به 

مبنا قراردادن آپارتمان به عنوان رکن اصلی رفتار شــهروندی، حوزه 

سومی هم در زمینه روابط همسایگی تعریف شد.

اینجا الزم اســت یادآوری کنم کــه منظور از ایجــاد تغییر در رفتار 

شــهروندان این نیســت که در پایان این طرح قرار است شهروندان 

جدیدی ســاخته شــوند. نمی توان مثاًل طی یک برنامه پنج ساله در 

کالن شــهری چون تهران به شهروندان مطلوب رسید. رسیدن به این 

هدف نقطه ای آرمانی اســت که می توان با نگاه کردن به آن مســیر 

درســت حرکت را تشــخیص دهیم. تیم اجرایی پروژه »تغییر رفتار 

شهروندی« امیدوار است در پایان این طرح، اندکی رفتار شهروندان 

در موضوعات تعیین شده تغییر کند. نوع رفتار و ارتباطات شهروندان 

هم چنین است که خیلی امیدواریم با ایجاد حتی یک تغییر کوچک 

در رفتارشان، مانند اثر پروانه ای مجموعه ای از تغییرات را در رفتارهای 

آنان شاهد باشیم.

انتخاب ســه حوزه رفتاری هم بر این اســاس بوده که تغییر رفتار در 

هر کدام از آن ها محرکی باشد برای تغییر سایر رفتارهای شهروندان. 

مثال تجربه نشــان داده اغلب کســانی که به مسائل محیط زیستی 

حســاس هســتند در حوزه اتالف انرژی هم احســاس مسئولیت 

می کننــد. بنابراین اگر در حوزه پســماند بتوان رفتار شــهروندی را 

تغییر داد و در او نســبت به مسائل محیط زیستی عالقه مندی ایجاد 

کــرد، می توان امیــدوار بود که در بلند مدت هم رفتار آن شــهروند 

و اطرافیانــش در موضوع اتالف انرژی اصالح شــود. این برنامه ها 

اغلب طوری طراحی شــده اند که ایجاد یک مــوج در آن ها ممکن 

است موج های فراوان دیگری ایجاد کند و موجب هم افزایی شود. در 

»پروژه تغییر رفتار شهروندی«، به دنبال ایجاد انقالب رفتاری یا تغییر 

بزرگی در کوتاه مدت نبوده و نیستیم، اما امیدواریم با همین تغییرات 

 کوچــک، در بلند مدت مــوج بزرگی از تغییر رفتار را در شــهروندان 

ایجاد کنیم. 

آرمین امیر  
مدیر علمی بخش تسهیلگری پروژه ارتقای فرهنگ آپارتمان نشینی
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قوانین و حریم خصوصی

قوانین و توافقات: مانند آگاهی از   

قوانین قسمتهای مشاع؛ آگاهی 

از قوانین شارژ؛ آگاهی از بایدهای 

چگونگی برگزاری مهمانی.

حقوق و مسئولیت ها: مانند   

شرکتکردن همسایه ها در جلسات 

هیات مدیره؛ تعهد از اطمینان راجع 

به بسته شدن درب، باز نکردن 

درب برای غریبه ها و ناشناس ها؛ 

مدیریت پسماند توسط ساکنان.

تعامالت و روابط مطلوب: معاشرت   

و تعامل سازنده عطف به مالحظات 

زندگی در کالنشهر تهران؛ عدم دخالت 

در امور خصوصی )مثل عدم نظارت و 

دخالت بر رفت و آمدها و بحث ها و 

مشاجره های عادی و مداخله به هنگام 

و مؤثر در مواقع اضطراری(

همسایگی و مشارکت

بهداشت، نظافت و زیباسازی محیط   

همسایگی: تمیز نگه داشتن کوچه 

و خیابان با مشارکت همسایگان؛ 

زیباسازی کوچه و خیابان با 

مشارکت همسایگان و تعهد و الزام 

عملی همسایگان به تحقق بهداشت 

و نظافت بیشتر محیط همسایگی و 

همچنین زیباسازی آن.

توجه به اقشاری همچون سالمندان،   

کودکان و زنان در محیط همسایگی: 

تأمین امنیت بیشتر برای این 

گروه هدف به واسطه اقدام جمعی 

همسایگان؛ فراهم کردن فرصت 

دیده شدن و شنیده شدن برای این 

گروههای هدف؛ تشکیل گروههای 

ارائه خدمت برای این گروه های 

هدف به خصوص سالمندان، 

معلوالن، کودکان و نوجوانان.

تقویت روابط همسایگی در عین   

توجه به مالحظات مربوط به زندگی 

در کالنشهر تهران: برگزاری رویدادهای 

مشارکتی جمعی توسط همسایگان با 

هدف ایجاد و تقویت روابط و تعامالت 

همسایگی عطف به مختصات ویژه آن 

محله و ضمن توجه به شرایط آن.

ایجاد بسترهای شناسایی مسائل   

مشترک و تقویت روحیه مطالبه گری 

و مشارکتی: جهت رفع مسائل 

مشترک در محیط مجتمع و کوچه.

مدیریت و کاهش پسماند

فعالیت گروه های هدف مختلف   

)اعم از اصناف، فروشگاه های بزرگ و 

آپارتمان ها و واحدهای همسایگی( 

در حوزه کاهش تولید پسماند 

و بهره گیری از الگوهای مصرف 

کیسه های پالستیکی؛

فعالیت گروه های هدف مختلف   

)اعم ازاصناف، فروشگاه های بزرگ و 

آپارتمان ها و واحدهای همسایگی( 

در حوزه تفکیک صحیح پسماند و 

استفاده از ظرفیت های جدید برای 

تحویل پسماند خشک؛

مشارکت و توسعه فضاهای سبز   

محیطی؛

برگزاری جشنواره های محله ای با   

رویکرد توسعه ایده های محیط 

زیستی از جمله هوای پاک، زمین 

پاک.

موضوعات تسهیلگری و ترویجگری 
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فصل اول: فرایند تسهیلگری و ترویجگری
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مراحل اجرای تسهیلگری
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مناطق پایلوت تسهیلگری

محدودۀ بخش تسهیلگریمحلهمنطقه

شهرک قدس2

شهرک پردیسان 

7۹۳ واحد مسکونی 

جمعیت 2۸۵۱ نفر 

باغ فیض۵

مجتمع مسکونی اسکان

واحد مسکونی ۳۰۰ 

جمعیت ۱۱۰۰ نفر 

دروازه شمیران ۱2

۶ کوچه  

۸۵۰ واحد مسکونی 

جمعیت 2۰۰۰ نفر  

شورا۱۳

۶ کوچه در خیابان شواخ

۶۰۸ واحد مسکونی 

جمعیت ۱۸۳۵نفر 
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مناطق پایلوت تسهیلگری

محدودۀ بخش تسهیلگریمحلهمنطقه

تاکسیرانی۱۴

شهرک گلها 

۱۶۴ واحد مسکونی

جمعیت ۶۵۶ نفر  

هاشم آباد ۱۵

مجتمع بعثت 

۴۴2 واحد مسکونی

جمعیت ۱۳۰۰ نفر 

دولتخواه جنوبی۱۹

شهرک گلسار 

72۴ واحد مسکونی 

جمعیت ۳۰۰۰ نفر 

سروآزاد22

شهرک چیتگر )برج های ارکیده(

2۳۰۰ واحد مسکونی

۶۵۰۰ نفر جمعیت 
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اعضای تیم تسهیلگری

دکتر آرمین امیر
-  عضو هیأت علمی دانشکدۀ علوم 

اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی

-  مدیر علمی طرح ارتقاء فرهنگ 

آپارتمان نشینی

مریم مالئی
-  مدیر عامل شرکت چکادنواندیشان 

پویان

-  مدیر تسهیلگری طرح ارتقاء فرهنگ 

آپارتمان نشینی

منطقۀ 2، شهرک پردیسان

راهبر: مهسا افشارزاده، سابقۀ تسهیلگری )7 سال(

تسهیلگر: پروانه دارابی

کمک تسهیلگر: پویا امین الری

منطقۀ 5، مجتمع مسکونی اسکان

راهبر: مریم عطاریه، سابقۀ تسهیلگری  )17 سال(

تسهیلگر: مریم منصوری

کمک تسهیلگر: افروغ رادفر

منطقۀ 12، محله دروازه شمیران 

راهبر: مریم عطاریه، سابقۀ تسهیلگری )17 سال(

تسهیلگر: سارا امینی 

کمک تسهیلگر: زهرا عبادی 

منطقۀ 13، محله شورا

راهبر: دکتر فرنوش ابوطالبی )10 سال( 

تسهیلگر: خانم نیلوفر فراهانی

کمک تسهیلگر: خانم سکینه نجفی بجستانی 

راهبر تسهیلگر
 کمک

تسهیلگر
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اعضای تیم تسهیلگری

منطقۀ 14، شهرک گلها، فاز یک

راهبر: مهسا افشارزاده، سابقۀ تسهیلگری )7 سال(

تسهیلگر: نسترن زارعی 

کمک تسهیلگر: دکتر معصومه شفعتی

منطقۀ 15، مجتمع بعثت

راهبر: دکتر اعظم آهنگر سله بنی، سابقۀ تسهیلگری )22  سال(

تسهیلگر: آقای هادی آهنگر 

کمک تسهیلگر: خانم فائزه محسنی مهد 

منطقۀ 1۹، شهرک گلسار

راهبر: فرزانه نرجسی، سابقۀ تسهیلگری )11 سال( 

تسهیلگر: سمیه دادوند 

کمک تسهیلگر: آقای محمد مهدی رضائی

منطقۀ 22، شهرک چیتگر، برج های ارکیدۀ 8 و ۹

راهبر: خانم مریم عطاریه، سابقۀ تسهیلگری )17 سال( 

تسهیلگر: خانم سارا امینی 

کمک تسهیلگر: خانم زهرا عبادی

جلسه هماهنگی تیم تسهیلگری و 

اداره کل آموزش شهروندی معاونت 

امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری 

تهران، اسفند 13۹۹، تهران

راهبر تسهیلگر
 کمک

تسهیلگر
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مراحل اجرای ترویجگری
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محالت بخش ترویجگری و محور اختصاصی کارویژه

منطقه
 محالت جهت اجرای 

فاز ترویجی
محور اختصاصی کارویژه

محیط زیست با تأکید بر مدیریت و کاهش پسماندازگل۱

محیط زیست با تأکید بر مدیریت و کاهش پسماندآرارات )شهرک فجر(۳

مشارکت و همسایگیمجید آباد۴

محیط زیست با تأکید بر مدیریت و کاهش پسماندوالفجر۶

محیط زیست با تأکید بر مدیریت و کاهش پسماندعباس آباد7

مشارکت و همسایگیدردشت۸

مشارکت و همسایگیدکتر هوشیار۹

محیط زیست با تأکید بر مدیریت و کاهش پسماندسلسبیل۱۰

مشارکت و همسایگیحشمت الدوله۱۱

محیط زیست با تأکید بر مدیریت و کاهش پسماندعلی آباد جنوبی۱۶

مشارکت و همسایگیابوذر غربی ۱7

مشارکت و همسایگییافت آباد شمالی ۱۸

قوانین و حریم خصوصیدولتخواه جنوبی۱۹

مشارکت و همسایگیاقدسیه2۰

محیط زیست با تأکید بر مدیریت و کاهش پسماندویال شهر2۱
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اعضای تیم ترویجگری

دکتر آرمین امیر
-  مدیر علمی طرح ارتقاء فرهنگ 

آپارتمان نشینی

مریم مالئی
-  مدیر ترویجگری طرح ارتقاء فرهنگ 

آپارتمان نشینی

 مناطق دارای کارویژۀ

»قوانین و حریم خصوصی«
-  راهبر ستادی: جعفر قوام دوست

 مناطق دارای کارویژۀ 

»مدیریت و کاهش پسماند«
-  راهبر ستادی: سیما امیر حسینی

 مناطق دارای کارویژۀ

»همسایگی و مشارکت«
-  راهبر ستادی: فائزه محبتی
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فصل دوم: رویدادهای تسهیلگری
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نشــینی آپارتمان  فرهنگ  ارتقــاء  طرح 

نام رویداد:

تفکیک زباله، هنر شهروندی

تاریخ رویداد: 23 خرداد 1400

محل رویداد: شهرک پردیسان- منطقه 2 تهران 

طراحی رویداد

رویداد »تفکیک زباله، هنر شــهروندی« پس از جلســات نیازسنجی با ساکنان شهرک پردیسان، و با همفکری اعضای 

فعال گروه تسهیلگری شهرک طراحی شده است. هدف از این رویداد کمک به سالمت و احیای محیط زیست شهرک، 

با کمک به وضعیت تفکیک و جمع آوری پسماندهای شهرک است. در طی جسات همفکری با ساکنان، همواره یکی 

از دغدغه های آنان ترکیب زباله های تر خشک در مخازن جمع آوری زباله در شهرک بود. راهکار پیشنهادی ساکنان برای 

این معضل، در نظر گرفتن بستر و فضایی برای تفکیک زباله در شهرک و تشویق مردم به انتقال زباله های تفکیک شده 

از مبدا به این سطل ها و مخازن مجزا بود.

بر همین اســاس، قرار شد در این رویداد جایگاه مخازن و ســطل های زباله درون آن از طریق نقاشی و رنگ آمیزی، 

نصب اســتیکر و نوشتن شعار مربوط به تفکیک زباله به صورت ویژه ای تغییر کند و تفکیک زباله را به ساکنان یادآور 

شود. گروه محلی شکل گرفته در شهرک دو رنگ سبز و خاکستری که استاندارد جهانی زباله تر و خشک است را برای 

رنگ آمیزی در نظر گرفتند و پیشنهاد کردند نام زباله های تر و نقاشی مرتبط به آن روی سطل خاکستری و نوشتن نام 

زباله های خشک و ترسیم چند شکل از زباله خشک روی سطل زباله سبز انجام شود. در کنار رویداد، تصمیم به برگزاری 

مسابقه رنگ آمیزی هم برای کودکان گرفته شد تا کودکان در کنار خانواده ها در این رویداد حضور فعالی داشته باشند 

و نسبت به تفکیک زباله و محیط زیست حساس شوند.
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اجرای رویداد

رویداد در میدان اصلی شــهرک پردیســان با حضور نزدیک به ۸۰ نفر از ساکنان برگزار شد. ساکنان پیشنهاد شعاری که 

قرار بود در جایگاه مخازن زباله نصب شود، در گروه  مجازی تسهیلگری ارائه کرده بودند و در نهایت با رای اعضای گروه 

یک شعار به عنوان شعار نهایی انتخاب شده بود.  در روز برگزاری رویداد، کودکان در گروه های دو و سه نفره رنگ آمیزی 

نقاشی های مرتبط با محیط زیست را انجام دادند. همچنین، کودکان در رنگ آمیزی مخازن زباله، مشارکت می کردند. 

در این رویداد، برای جذب بیشتر کودکان به رویداد شخصیت های نمادینی مانند دلقک، پلیس، و مربی مهد هم در کنار 

کودکان حضور داشتند تا فضای مفرحی برای کودکان شهرک ایجاد کنند. همچنین، در کنار این رویداد، کاشت مشارکتی 

گل هم در قســمتی از فضای سبز شهرک انجام شد. ساکنان شهرک نوع گیاهان متناسب با فضای سبز شهرک و محل 

کاشت را پیشنهاد کرده بودند. عمده گونه های کاشته شده از نوعی بودند که نیاز به آبیاری زیادی نداشتند. محل کاشت 

گیاهان هم، در گوشــه ای بود که توجه ســاکنان دیگر را جلب کند و بتوانند این کار را در نواحی دیگری از فضای سبز 

گسترش دهند.  در پایان این مراسم، با حضور مسئوالن شهری منطقه دو از اعضای فعال شهرک در رویداد و کمک به 

تیم تسهیلگری تقدیر شد و بازی های دسته جمعی با حضور کودکان و مادران شهرک برگزار شد.

نتایج و دستاوردها

تیم تســهیلگری عدم حمایت و همکاری همدالنه هیئت مدیره شهرک را مهم ترین چالش در برگزاری رویداد معرفی 

کردند. بر اساس اظهارات اعضای تیم تسهیلگری، هیئت مدیره شهرک، از همان ابتدا نسبت به تسهیلگری و ارتباط رو 

در رو با مردم بدبین بوده اند و اجازه فعالیت مستقیم و همکاری مستقیم با ساکنان شهرک را نمی دادند. در این رویداد 

هم اعضای هیئت مدیره شهرک کمک چندانی به برگزاری رویداد نکردند و از ابتدا با آن مخالف بودند.

با این حال، استقبال ساکنان شهرک از رویداد فراتر از انتظار تیم تسهیلگری و اعضای فعال شهرک در گروه تسهیلگری 

بود. کودکان مخصوصا در رویداد و در فعالیت های دســته جمعی آن حضور فعالی داشــتند و از این اتفاق خوشحال 

بودند. این رویداد، باعث شــد فعالیت های تیم تســهیلگری در شهرک بیشتر شناخته شود و افراد بیشتری از ساکنان 

تمایل به عضویت در گروه مجازی تسهیلگری و کمک به برگزاری رویدادهای مشابه را داشته باشند.

وجه نمایشــی رویداد در بعضی مواقع بیشتر از محتوای آن بود و همین باعث شده بود پیام های آموزشی مورد نظر 

تیم تســهیلگری به درســتی به مردم منتقل نشود. این پیام های آموزشی با حضور کودکان و شخصیت های نمایشی 

می توانست همراه با سرگرمی هم باشد و با جذابیت کافی برای کودکان مطرح شود. عالوه بر این، مشارکت ساکنان 

شــهرک در برگزاری رویداد کمرنگ بود. ممکن اســت چنین اتفاقی ناشی از عدم شناخت اقدامات تسهیلگری و عدم 

ارتباط بیشتر با آنان به واسطه محدودیت های هئیت مدیره بوده باشد.
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نشــینی آپارتمان  فرهنگ  ارتقــاء  طرح 

نام رویداد:

مبتدا )مصرف کمتر، باز مصرف، و تفکیک در اسکان(

تاریخ رویداد: 30 اردیبهشت 1400

محل رویداد: مجتمع اسکان 

طراحی رویداد

 تیم تســهیلگری پس از استقرار در مجتمع گروه هایی را در ســه گروه عمومی، بانوان، و نوجوانان در مجتمع تشکیل 

داده اســت. در این میان، در جلسات مســئله شناسی با ساکنان در موضوع محیط زیست و پسماند سه مسئله عدم 

آموزش کافی به ساکنان، نبود پیمانکار برای پسماند خشک، و پرداخت مبلغ برای ورود ماشین حمل زباله به مجتمع به 

عنوان مسائل ساکنان در این باره مطرح شده است. بر همین اساس، اولین رویداد این مجتمع ذیل موضوع پسماند 

و محیط زیســت با هدف آموزش مصرف کمتر، بازمصرف، برنامه ریزی و اجرای برنامه هایی برای بهبود الگوی مصرف؛ 

کاهش حجم پســماند، و تفکیک پسماند از مبدا در مجتمع اسکان برگزار شد. این رویداد با هدف گرفتن گروه بانوان 

به عنوان مخاطب اصلی، طراحی و از طریق گروه واتس آپ توســعه ســبز مجتمع اسکان، گروه واتس اپ هیأت امنای 

اسکان، گروه های تسهیلگری تشکیل شده، و پوسترهای نصب شده در تابلوهای اعالنات مجتمع ها اطالع رسانی شد.
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اجرای رویداد

رویداد با حضور ۱۵ نفر از ســاکنان فعال گروه 

بانوان مجتمع برگزار شــد. در رویداد، ساکنان 

درباره مشکالت مربوط به تفکیک و جمع آوری 

پســماند بحث و با همفکری با تســهیلگران 

راهکارهایــی بــرای حل این مشــکالت ارائه 

کردند. عمده ترین این مشکالت شامل بوی بد 

مخازن زباله در فصل های گرم سال در مجتمع، 

نبود مخازن تفکیک برای هر ساختمان مجتمع، 

عدم جمع آوری منظم پسماندهای تفکیک شده 

از مجتمــع، عدم آموزش کافی به ســاکنان و 

شهروندان درباره نحوه تفکیک پسماندها بود.

همچنین در این رویداد، کارشناســان سازمان 

پســماند شــهرداری  درباره شــناخت انواع 

پســماند و راه های مدیریــت و دفع آن ها به 

ســاکنان  امکانــات توضیحاتــی ارائه دادند 

بازیافــت  در   ۵ منطقــه  پتانســیل های  و 

پالستیک ها، زباله های الکترونیک، و غرفه های 

بازیافت معرفی و آدرس این غرفه ها و اماکن 

را به ساکنان اعالم کردند.

در ادامه، بعضی راهکارهای ساده برای کاهش 

شیرابه و کاهش پسماند با شرکت کنندکان در رویداد در میان گذاشته شد. این راهکارها شامل استفاده از کیسه های 

پارچه ای به جای استفاده از کیسه ای پالستیکی در خرید، گرفتن رطوبت پسماندهای تر و خشک کردن پوست میوه 

و پسماندهای مانند آن قبل از دور ریختن، و خرید محصوالت در بسته بندی های قابل بازیافت مانند شیشه یا کاغذ 

به جای پالســتیک یا به صورت فله ای بود. این راهکار با شــرکت کنندگان مطرح و راههای اجرا کردن آن در زندگی 

روزمره به بحث گذاشته شد.

نتایج و دستاوردها

در این رویداد، در نتیجه همفکری ســاکنان قرار شــد جلســاتی با هیئت مدیره مجتمع برگزار شــود تا جمع آوری 

پســماندهای زبالهها از درب واحدها توســط ســرایداران هر مجتمع به طور منظم انجام شود. همچنین، قرار شد در 

هماهنگی با شــهرداری منطقه و ناحیه، نحوه تحویل پســماندهای تفکیک شده به شهرداری مشخص و به ساکنان 

اطالع رسانی شود تا ساکنان انگیزه کافی برای تفکیک زباله داشته باشند. 

در ایــن رویداد، ایده های نوآورانه ای هم برای اجرا در مجتمع مطرح شــد. از جمله این ایدهها، اختصاص فضایی از 

محوطه مجتمع برای تبدیل زباله تر به کمپوست بود تا از محصول نهایی برای اصالح و بهبود خاک گیاهان آپارتمانی 

ساکنان و فضای سبز مجتمع استفاده شود. همچنین، ایده هایی برای جمع آوری درب بطری های پالستیکی و اهدای 

آن به موسسات خیریه مطرح شد. در این رویداد تفکر فردی بعضی ساکنان در گروه باعث می شد فرایند تسهیلگری 

دچار کندی یا مانع شود. هر چه این افراد در گروه بزرگتر، یعنی در مجتمع، دارای موقعیت تصمیم گیری باالتری باشند 

این فرایند سخت تر میشد. در مجتمع اسکان هم در بعضی مواقع، همسر بعضی افراد هیئت مدیره در گروه بانوان 

حضور دارند و با همین رویکرد باعث میشوند دستاوردهای مشارکت گروهی زیر سوال رود یا سخت تر به دست آید.

همکاری ســایر سازمانهای شهرداری ممکن است باعث ایجاد توقع در ساکنان مجتمع شود و به جای آنکه مشارکت 

آنان را بیشــتر کند، کار را به ســمت مطالبه گری و بیان توقعات و حتی اعتراض در بحث ها و رویدادها بکشاند. این 

چنین جوی با عدم مهارت تســهیلگری همکاران شــهرداری و نوع مواجهه آنان با سواالت و ایرادات ساکنان تشدید 

می شود و فرایند تسهیلگری رو با مشکل مواجه میکند.
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نشــینی آپارتمان  فرهنگ  ارتقــاء  طرح 

نام رویداد:

اکو بریک

تاریخ برگزاری: 21 فروردین 1400

مکان برگزاری: محله دروازه شمیران- پارک زابلی

طراحی رویداد

از آنجایی که بر خالف پایلوت های دیگر، تیم تسهیلگری در این پایلوت با یک مکان مشخص برای برگزاری رویدادها مواجه 

نبود برای ورود تیم تسهیلگران به محله و آشنایی با اهالی الزم بود تا  تیم تسهیلگران در جوامع محلی و رویدادهای مردمی 

حاضر شوند. برای همین تیم تسهیل گری پیش از شروع رویدادها در زمستان ۱۳۹۹ در برخی جوامع محلی و رویدادهای 

مردمی مثل هیات های مذهبی حاضر شدند و با اهالی ارتباط گرفتند. یکی از اولین نقاط ورود در این پایلوت مدرسه ای 

بود که در این منطقه وجود داشت و با همکاری مدیریت این مدرسه با چند کالس برگزار و با بچه ها صحبت شد. همین 

مســئله دریچه ای شــد برای برگزاری رویداد اول این منطقه که برپایی ایستگاه نقاشی دیواری بود. در قالب برگزاری این 

رویداد بود که با والدین بچه ها ارتباط برقرار شد و هسته اولیه گروهی واتساپی از اهالی محل به اسم »باغ گیالس« زده 

شد. گروهی که در آن اهالی کوچه های مختلف و مجتمع های مسکونی مختلف حضور داشتند و با هم بحث و تبادل نظر 

می کردند. گروه تسهیل گران عمده مشکالت حوزه آپارتمان نشینی این شهرک را چنین تعریف می کنند: زهرا عبادی کمک 

تسهیل گر این پروژه درباره شناسایی محله و احصاء مشکالت و مسائل اهالی در حوزه آپارتمان نشینی می گوید که در این 

محله با یک مشکل فرایندی مواجه بودند. از آنجایی که این محله شامل چند کوچه بود که از قضا از هم فاصله داشتند کمی 

تجمیع مسائل و مشکالت همه اهالی برای آنها مشکل بود و برای همین تصمیم بر این شد تا سه رویداد مربوط به این 

محله را هر سه شاخه موضوعات محوری »ارتقای فرهنگ آپارتمان نشینی« برگزار کنند. برای همین رویداد اول با موضوع 

نقاشی خیابانی در حوزه جلب مشارکت عمومی طراحی و اجرا شد، رویداد دوم که رویداد »اکوبریک« بود در حوزه پسماند 

طراحی شد و سومین رویداد با موضوع قوانین و مقررات اپارتمان نشینی قرار است به صورت تئاتر شورایی برگزار شود.
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اجرای رویداد

 با توجه به در پیش بودن تعطیالت عید و در خانه مانی بیشــتر مردم به خاطر شــرایط کرونایی تصمیم گرفته شــد 

تا رویدادی حول مســئله پسماند طراحی، اطالع رســانی و اجرا شود. همچنین،  برای اینکه تیم تسهیلگری در حوزه 

پسماند کار جدیدتری از تفکیک زباله  انجام داده باشد رویداد اکو بریک را تعریف کردند. هدف از این رویداد ، تغییر 

رفتار با ایجاد تغییر نگرش بود. تالش این تیم تســهیلگری بر این بوده که با ایجاد حساســیت در میان اهالی آنها را 

کم کم به سمت تغییر رفتار در خوزه رفتارهایی مانند پسماند سوق دهند.

اجرای رویداد

 بعد از تشــکیل گروه واتســاپی و ارتباط با والدیــن و اهالی محل و با در نظر گرفتــن محدودیت های موجود در 

اثــر همه گیری کرونا و همچنین موقعیــت زمانی و نزدیک بودن نوروز در گروه دســتورالعمل هایی برای جمع اوری 

زباله های مناســب رویداد اکوبریک برای اهالی قرار داده شــد. به این ترتیب از اســفند ۱۳۹۹ اهالی و اعضای گروه 

در فرایند برگزاری رویداد قرار گرفتند. پوســتری حاوی اطالعات ضروری در گروه قرار گرفت و فیلم های آموزشــی و 

لیســت زباله هایی که قابلیت اســتفاده در برنامه »اکو بریک« را داشتند در اختیار اهالی قرار گرفت. در روز برگزاری 

برنامه با حضور اهالی چند نیمکت به کمک زباله ها ســاخته شد. اغلب در این دست برنامه ها سازه های غول پیکری 

ساخته می شود ولی از آنجایی که در این برنامه تعداد محدودتری شرکت کرده بودند سازه های به نسبت کوچکتری 

ساخته شد.

نتایج و دستاوردها

حضور مردم در این رویداد نشــان داد که مردم اغلب به رویدادهای گروهی و مشارکتی عالقه بیشتری دارند. در این 

رویداد، نزدیک به 2۰ نفر از اهالی محله شــرکت کرده بودند. در واقع در همین رویدادهای گروهی و مشارکتی است 

که می توان برای بسیاری از مسائل راهکار پیدا کرد. بازدیدها و برخوردهای اهالی نشان می داد که آنها اغلب نسبت 

به قوانین و مقرارت آگاهی دارند اما چون فضای مشارکتی وجود ندارد نمی توانند مشکالت را در کنار هم حل کنند. 

بر همین اســاس، بیشتر رویداد طوری طراحی شده بود تا در کنار اگاهی بخشی درباره موضوعی مثل پسماند فضای 

گفت وگو و آشنایی هم برای شهروندان ایجاد شود. 
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نشــینی آپارتمان  فرهنگ  ارتقــاء  طرح 

نام رویداد:

از تعارض تا همسایگی همدالنه 

تاریخ رویداد: 2 خرداد 1400

محل رویداد: محله دروازه شمیران- پارک زابلی

طراحی رویداد

تیم تســهیلگری در بهمن و اســفند ۱۳۹۹ با حضور در جوامع عمومی محله دروازه شــمیران  از قبیل مدارس، هیات های 

مذهبی، جمع های دوستانه در بوستان ها و سرای محله اقدام به معرفی اولیه پروژه و همچنین آشنایی با چهره های مهم و 

تاثیرگذار و عالقه مند به فعالیت این محله کرده بود و از طریق همین ارتباط  گیری ها بود که یک گروه واتساپی از اعضای 

عالقه مند این محله تشکیل شد. به دلیل پراکندگی خیابان ها برخالف سایر پایلوت ها که در یک شهرک یا مجتمع مسکونی 

متمرکز است کار تجمیع و کنار هم قرار دادن همسایه ها چندان آسان نبود. آگاهی از حقوق همسایگی یکی از محورهای 

مهم اپروژه ارتقای فرهنگ آپارتمان نشینی است. در مصاحبه با اهالی محل هم مشخص شد که بخش مهمی از چالش ها و 

نگرانی ها در حوزه آپارتمان نشینی در این محله به مسائل و مشکالت حقوقی مرتبط با آپارتمان نشینی بر می گردد. استقبال 

بیشتر مردم از این رویداد نسبت به دو رویداد قبلی هم به خوبی نشان می داد که در این زمینه چالش های اساسی  وجود 

دارد و برای همین تالش شد تا با طراحی چنین رویدادی به سوال های شهروندان پاسخ داده شود. هدف از اجری رویداد 

»از تعارض تا همسایگی همدالنه« افزایش آگاهی و اطالع عمومی در زمینه حقوق آپارتمان نشینی و همچنین ایجاد روحیه 

کنشگری در شهروندان برای حل این تعارض ها به روشی مبتنی بر گفتگو و بر اساس قانونمندی است.
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اجرای رویداد

پس از طراحی پوستر و اطالع رسانی آن در گروه واتساپی تعداد زیادی از شهروندان در فضای باز پارک زابلی در محل 

ســرای محله دروازه شــمیران گرد هم آمدند. شهروندان به چند گروه مختلف تقسیم شدند و کاغذ و ماژیک هایی در 

اختیارشــان قرار گرفت تا مشــکالت حقوقی خود در حوزه آپارتمان نشینی را بنویسند. همچنین از یک تیم حقوقی از 

دانشــگاه تهران دعوت شد تا در این جلسه حاضر شــوند و ضمن خواند سوال همسایه ها به آن ها مشاوره حقوقی 

رایگان بدهند. عالوه بر پاســخ دادن به سوال های شهروندان تالش شد تا با ایجاد موقعیت های چالشی اشتباهات 

رایج در این زمینه را که احتماال خود شهروندان هم مرتکبش می دند را گوشزد و راه درست انجام آن را یادآوری کرد.

نتایج و دستاوردها

 مســائل و مشــکالت حوزه آپارتمان نشــینی که ابعاد حقوقی پیدا می کند اغلب یکی از چالشــی ترین موضوعات 

ساختمان هاســت. مســئله ای که در محله ای مثل دروازه شمیران هم به دلیل تراکم باال بســیار رایج است. راه حل 

عمومی در این زمینه ها اغلب یا شــکایت اســت و یا درگیری  که عاقبت خوشی ندارد. در این میان اما گاهی آگاهی 

رسانی به شهروندان نسبت به حقوق شان موجب می شود آنها راه سومی را هم برای این مسئله پیدا کنند. مشارکت 

باالی کودکان و نوجوانان در این رویداد  نشــان از دغدغه باالی این گروه دارد که اگر اطالعات درست در اختیارشان 

قرار بگیرد آنها را به شهروندانی کنشگر تبدیل می کند.

در این رویداد سعی شد با ارائه راهکارها و قوانین مربوط به زندگی آپارتمان نشینی و حریم همسایگی ساکنان محله 

با مشارکت و هم اندیشی خود مردم راهنمایی هایی برای طی مسیرهای قانونی جهت رفع اختالفات بین همسایه ها 

به دست آید. همچنین این راهنمایی ها برای شرکت کنندگان در رویداد از نظر شفاف شدن حقوق همسایگی و نحوه 

مدیریت آپارتمان ها و مجتمع های مســکونی جالب بود و بسیاری این قوانین و نکات را برای اولین بار می شنیدند 

و نسبت به آگاهی از قوانین احساس نیاز می کردند.
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نشــینی آپارتمان  فرهنگ  ارتقــاء  طرح 

نام رویداد:

دیوار سبز همسایگی 

تاریخ رویداد: ۹ تیرماه 1400

محل برگزاری: منطقه 13- محله حافظیه

طراحی رویداد

تیم تسهیلگری در مصاحبه با ســاکنان محله حافظیه همواره متوجه اعالم نارضایتی شهروندان از دلمردگی، بی روح 

شدن و عدم رعایت حقوق همسایگی در محله میشد. بر همین اساس، با همفکری با مردم تصمیم به برگزاری رویدادی 

گرفته شد که موجب آشنایی بیشتر با همسایه ها و ایجاد فضای شاد و رفع دلمردگی محله  شود و عالوه بر دورکردن 

رخوت محدودیت های کرونا برای کودکان، فرصتی برای آشــنایی و دوســت  یابی داشته باشند و فضای همدلی بین 

همسایه ها شکل گیرد.  به این ترتیب، رویداد »دیوار سبز همسایگی« با همکاری مسئوالن و ساكنان  محل با هدف 

بهبود و ارتقاء زیبایی منظر محیط زندگی، توسعه فضاهای سبز محلی، تقویت تعامالت میان همسایگان، ارتقاء حس 

مسئولیت پذیری و در نهایت افزایش حس تعلق به محیط زندگی در محله حافظیه اجرایی شد.
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اجرای رویداد

به منظور اطالع رســانی این رویداد، پوســتری حاوی اطالعاتی در مورد برنامه طراحی و تعدادی به چاپ رسید و با 

همکاری ســاکنان  در نقاط مختلف محله نصب گردید. همچنین نسخه مجازی پوستر در گروه اینستاگرام منطقه ۱۳ 

و  گروه واتس اپی  طرح همســایگی  ارسال شــد که از طریق این گروه ها در کوچه ها  اطالع رسانی شوند و اهالی 

در جریان اجرای برنامه قرار گیرند.

در قالب این طرح که در کوچه بن بســت قنایی در محله حافظیه اجرایی شــد ، ضمن رنگ آمیزی دیوار ها به رنگ 

شــاد ، گلدان های گل در دیوار ها نصب شد که نگهداری و آبیاری آن به عهده شهروندان است . همچنین دورهمی 

همســایگان نیز با حضور شــهردار ناحیه و مدیران فرهنگی و اجتماعی برگزار و به مشکالت شهروندان رسیدگی  شد. 

در کنار این برنامه،  مســابقه نقاشی برای خردساالن با موضوع همسایگی برگزار شد. همچنین، در پایان  این برنامه 

به ساکنان کوچه شهید قنایی ، نشان شهروند مشارکت جو اهدا شد .

نتایج و دستاوردها

رویداد »دیوار ســبز همســایگی« در بین ساکنان کوچه قنایی با استقبال خوبی مواجه شد و شهروندان در اجرای این 

رویداد با استفاده از مهارت ها و ایده های خود مشارکت کردند. یکی از این ایده ها هنر سفالگری  شهروند ساکن کوچه 

قنایی و نوشتن شعر و حدیث روی دیوار توسط یکی از همسایه ها بود.

با این حال، به نظر می رســید در ابتدا اعتماد مردم در همکاری با شــهرداری برای اجرای رویداد کم باشد که با ارتباط 

بیشــتر تیم تسهیلگری و جلب اعتماد مردم، مشــارکت مردم هم افزایش یافت. در این رویداد، اطالعرسانی چالشی 

برای تیم تســهیلگری به شــمار می رفت. هر چند سعی شــد با روش های مختلفی )پوســتر، مجازیف اطالع رسانی 

رو در رو( این مشکل مرتفع شود و ساکنان محله از برگزاری رویداد مطلع شوند.
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نشــینی آپارتمان  فرهنگ  ارتقــاء  طرح 

نام رویداد:

همسایه خوب من 

تاریخ رویداد: 2 خردادماه 1400

محل برگزاری: منطقه 13- محله حافظیه

طراحی رویداد

یکی از محورهای پویش »هم ســایه هم« توجه به قوانین و حریم خصوصی د ر آپارتمان نشــینی اســت. بر همین 

اســاس، تیم تسهیلگری به دنبال ایجاد فضایی در میان ســاکنان محله حافظیه برای بحث درباره این موضوع بود. 

با توجه به پراکندگی کوچه ها و ســکونت  تعداد خانوارهای قابل مالحظــه در محدوده پایلوت و نیز گفت وگوهای 

حضــوری و مجازی در گروه های واتســاپی تصمبم به برگــزاری رویدادی با عنوان »همســایه خوب من« در همین 

راســتا گرفته شد. این رویداد به منظور آشنا سازی ســاکنان با طرح همسایه خوب و رفع مشکالت همسایگی که در 

بررسی های میدانی و مصاحبه با ساکنان محله به آن ها اشاره شده بود اجرا گردید.  رویداد با ایجاد »سوال همسایه 

خوب چه ویژگی هایی دارد؟« سعی بر فرهنگ سازی در زمینه آپارتمان نشینی و رعایت حقوق همسایگی داشت.
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اجرای رویداد

رویداد »همســایه خوب من« با توجه به شــیوع کرونا در تهران و محدودیت تجمع افراد ســعی در ترغیب مردم به 

تفکر درباره آپارتمان نشــینی و اشــتراک بحثهای آنان با یکدیگر داشت.  همچنین،  کودکان و نوجوانان محله از این 

رویداد بســیار استقبال کردند و قرار شد مسابقه نقاشی با این موضوع بین آنان برگزار شود.پوستری برای شرکت در 

پویش طراحی شــد و به اطالع ساکنان رســید در این پویش ساکنان آثار مربوط  همسایه خوب را در گروه واتساپی 

ارسال کردند و به افراد منتخب در روز دوم خرداد روز افتتاح باغچه محلی جوایزی اهدا گردید و آثارشان به نمایش 

گذاشته شد.

نتایج و دستاوردها

 با توجه به اینکه رویداد »همســایه خوب من« از طریق کانال های مجازی برگزار شــده بود، شــرکت ساکنان در آن 

محدود به حاضران در گروه های مجازی تســهیلگری و ترویجگری منطقه بود. برای رفع این مشکل، پوستری طراحی 

شد که در مناطق مختلف محله نصب شود و ساکنان محله از این رویداد مطلع شوند.

همچنین، در روز برگزاری رویداد باغچه محلی، آثار رسیده به تیم تسهیلگری در معرض نمایش قرار داده شد تا باعث 

اشتراک نظرات ساکنان درباره همسایه خوب شود.
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نشــینی آپارتمان  فرهنگ  ارتقــاء  طرح 

نام رویداد:

من هم در خانه تکانی کاغذی شرکت می کنم

تاریخ برگزاری:  24 اسفند 13۹۹

منطقه پایلوت 14- محله تاکسیرانی-شهرک گل ها-فاز یک

طراحی رویداد

تیم تســهلیگری پس از اســتفرار در شهرک گلها، با ارتباط با اهالی شــهرک و با توجه به مصاحبه های صورت گرفته و 

امکان ســنجی های رخ داده تصمیم بر آن شــد اولین رویداد در شــهرک را با توجه به در نظر گرفتن موقعیت زمانی و 

نزدیکی به تعطیالت سال نو در حوزه مسئله پسماند طراحی و اجرا کند.  مسئله جمع آوری زباله ها و پسماندها یکی از 

مشکالت اصلی این شهرک بود. بیشتر ساکنین این شهرک را افراد مسن تشکیل می دهند که به دلیل مداشتن آسانسور 

به سختی می توانند رفت و آمد کنند. برای همین اغلب زباله ها را از شهرک خارج نمی کنند و در شهرک تجمیع می کنند. 

پیشــتر یک مخزن پســماند هم در این شهرک وجود داشــت که به دلیل تاخیر در جمع اوری به شدت کثیف و بد بو 

می شد و موجب شد تا اهالی درخواست جمع آوری اش را بدهند. در طرف مقابل شهرداری طبق قوانین نمی تواند وارد 

شــهرک هایی که حصار دارند بشــود و برای همین زباله های داخل شهرک را نمی توانند جمع آوری کنند.  در این میان، 

سنت خانه تکانی در اسفند ماه بهانه خوبی بود تا تالش شود مشارکت شهروندان در این رویداد جلب شود.

اجرای رویداد

از ساعت ۱۰ گروه تسهیل گران با حضور در شهرک و برپایی ایستگاهی اقدام به جمع آوری پسماند خشک از اهالی شهرک 

کردند. تمرکز این برنامه بر جمع آوری پسماند کاغذی است. این گروه تصمیم گرفتند با توجه به در پیش بودن عید نوروز 

و سنت خانه تکانی در میان ایرانی ها، با اطالع رسانی هایی که از پیش صورت گرفته پسماند های کاغذی و خشک اهالی 

شهرک را جمع آوری کنند. فرایند اجرایی این برنامه چنین بود که ابتدا از چند روز قبل به اهالی شهرک درباره این رویداد 

اطالع رســانی شد. ســپس در روز برگزاری رویداد از ساعت ۱۰ صبح تسهیل گران و یک گروه جمع آوری پسماند در محل 

شهرک حاضر شدند تا از اهالی پسماندها را تحویل بگیرند و برگه های قرعه کشی را میان آنها توزیع کنند تا در نهایت در 

ساعت ۴ بعد ازظهر با حضور اهالی شهرک و برگزاری یک جشن کوچک مراسمی برای قرعه کشی برگزار کنند.
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نتایج و دستاوردها

این رویداد به عنوان رویداد اول ورود تسهیلگران به شهرک با هدف شناسایی اهالی و آشنایی رسمی تیم تسهیلگران 

با ساکنان شــهرک طراحی شده بود. پیش تر تیم تسهیلگران در چند نوبت برای سنجش وضعیت شهرک، آشنایی با 

بافت جمعیتی آن، شناسایی مشکالت عمده شهروندان در حوزه زندگی آپارتمان نشینی  و سنجش میزان عالقه آن ها 

برای مشــارکت در چنین برنامه هایی چندین و چند بار به این شــهرک رفت و آمد داشته اند. همچنین، یکی دیگر از 

نتایج مهم این رویداد شبکه ســازی بود. به شــرکت کننده ها و کسانی که رویداد خانه تکانی شرکت کردند توضیحاتی 

درباره تســهیلگری و علت حضور در منطقه ارائه شد تا شبکه اولیه ای  از اهالی ساخته شود و بر اساس اطالعات افراد 

عالقه مند گروه مجازی تسهلیگری ساخته شود.

تیم تســهلیگری با برگزای این رویداد و با جلب توجه ساکنان شهرک به مسئله پسماند در تالش است ،  با بحث در 

گروه های مجازی این شــهرک و رویدادهای بعدی بهترین ایده برای حل مشــکل پسماند این شهرک را تعیین کنند 

و بعد آن را با شــهرداری در میان بگذارند تا مشکل پســماند این شهرک حل شود. در واقع تیم تسهیلگری به دنبال 

افزایش حساسیت مردم و ایجاد حس مسئولیت پذیری در آنان است تا خودشان برای حل مشکالت شان پیش قدم 

شوند و هم اینکه با شهرداری مذاکراتی داشته باشند تا برای حل این مشکل اقداماتی انجام دهند. 
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نشــینی آپارتمان  فرهنگ  ارتقــاء  طرح 

نام رویداد:

تنظیم اساسنامه مجتمع 

تاریخ رویداد: 24 تیر 1400

محل رویداد: فاز یک مجتمع مسکونی گل ها

طراحی رویداد

تیم تســهیلگری از دی ماه ۱۳۹۹ به پیشنهاد شورایاری و مدیر محله به منظور ارتقاء فرهنگ آپارتمان نشینی وارد فاز 

یک مجتمع مســکونی گل ها واقع در محله پرســتار شد. این مجتمع از سوی شورایاری به عنوان یکی از مجتمع های 

پر چالش شناســایی شــده بود و از تیم تسهیلگری خواسته شد تا با استفاده از تکنیک های تسهیلگری مشکالت این 

مجتمع را حل کنند. تیم تســهلیگری، در عارضه یابی به این نتیجه رســید که یکی از علل اصلی مشــکالتی مانند رها 

کردن پســماندها در محوطه، تبدیل پارکینگ  ها به انباری و احداث غیرمجاز بالکن  در طبقات نبود توافق های مکتوب 

و جمعی در قالب اساســنامه در این مجتمع بوده است. به همین منظور، تیم تسهیلگری رویداد »همسایه هم« را با 

هدف افزایش آگاهی از حقوق همسایگی و رفع مشکالت حقوقی ناشی از فقدان اساسنامه در مجتمع گل ها طراحی 

و پیشــنهاد کرد. این رویداد به دنبال اطالع رســانی عمومی در زمینه حقوق آپارتمان نشینی در میان ساکنان مجتمع 

بود تا با ایجاد روحیه کنشگری در شهروندان، تعارض ها به روشی مبتنی بر گفتگو و بر اساس قانونمندی حل شود.
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اجرای رویداد

تیم تســهیلگری برای کمک به وضع اساســنامه در مجتمع گل ها جلسات متعددی با اعضای هئیت مدیره و اعضای 

گروه ها تسهیلگری برگزار کرد تا مبنایی برای توافق درباره مسائل و مشکالت مجتمع میان ساکنان به وجود آید. بعد 

از برگزاری جلسات با اعضای هیات مدیره مشخص شد که هم اکنون اساسنامه ای در دست هیچ یک از اعضا نیست. 

حدود ۳۰ سال پیش براساس ساز و کار ثابتی که در زمان ساخت مجتمع های مسکونی در تهران وجود داشت، هیئت 

مدیره ای در مجتمع گل ها شــکل گرفت و اساســنامه ای برای آن تدوین شد اما بعد از گذشت سال ها این اساسنامه 

مفقود و فراموش شــده است. تیم تسهیل گری کار تنظیم اساســنامه را از تشکیل گروهی مجازی در شبکه اجتماعی 

واتس اپ آغاز کرد. 

این گروه متشــکل از ســاکنان و هیئت مدیره این مجتمع بودند. با نظرســنجی از اعضای گروه مسائل و مشکالت 

شــهرک شناسایی و فرصتی دوباره ای برای گفت وگو پیرامون مشــکالت در اختیار ساکنان مجتمع گل ها قرار گرفت. 

مشــکالت مطرح شــده در این گروه مجازی جمع آوری و مکتوب شد. قرار بر این شــد تا با برگزاری رویدادی لیست 

مشــکالت مطرح شده به تایید ساکنان این مجتمع برسد. همچنین مقرر شد تا ساکنان راه حل هایی پیشنهادی خود 

برای رفع این مشکالت بیان کنند. برهمین اساس برگه های نظرسنجی بین  ۱۶۴ واحد این مجتمع توزیع و پنجشنبه 

2۴ تیرماه ۱۴۰۰ نظرات از اهالی مجتمع جمع آوری شــد. این نظرســنجی مالک تدوین نســخه اولیه اساسنامه این 

 مجتمع مســکونی خواهد بود و مجددا پــس از بازنگری و تایید هیئت مدیره مجتمــع نهایی و در راه پله ها نصب 

خواهد شد.

در کنار این رویداد، مسابقه نقاشی و انشاء نویسی نیز برای کودکان مجتمع مسکونی گل ها برگزار شد. در این مسابقه 

از بچه ها خواسته شد تا درباره شهرک رویایی شان و قوانینی که باید در آن حاکم باشند، بنویسند و نقاشی کنند. این 

مسابقه به تیم تسهیلگری کمک خواهد کرد تا در تدوین اساسنامه نظرات کودکان این مجتمع نیز مد نظر قرار گیرد. 

نتایج و دستاوردها 

اگرچه تیم تســهیلگری تازه در حال طی کردن مراحل تنظیم اساسنامه اولیه است، اما شاید بتوان مهم ترین دستاورد 

حضور تیم تســهیلگری در مجتمع مســکونی گل ها را ایجاد گفتمان مشترک بین ساکنان آن عنوان کرد. این گفتمان 

مشــترک از طریق فراهم شدن فرصتی برای گفت وگوی گروهی پیرامون مسائل و مشکالت آپارتمانشینی در مجتمع 

گل ها شــکل  گرفته است. تیم تسهیلگری با حضور در این مجتمع مسکونی، تمامی ساکنان آن را گرد هم جمع کرد و 

از آنها خواست پیرامون مسائل موجود با یکدیگر صحبت کنند. کاری که از توان ساکنان خارج بود. به دنبال باز شدن 

فضای گفت وگو میان ساکنان، نتایج دیگری نیز حاصل شد. 

ساکنان مجتمع به وجه اشتراکی در حل مشکالت و چالش ها دست  یافتند و این وجه اشتراک »تنظیم یک اساسنامه 

مدون« برای ســاکنان مجتمع گل ها بود. هرچند همچنان صدای منتقدان و مخالفان تنظیم اساسنامه میان ساکنان 

این مجتمع بلند اســت اما به نظر می رســد تالش های تیم تســهیلگری در متحد کردن موافقان تنظیم اساســنامه 

موفقیت آمیز بوده اســت. هرچند در روز جمع آوری نظرات ســاکنان برای تنظیم اساسنامه مخالفان مانع برگزاری این 

رویداد شــدند اما با میانجی گری موافقان و گفت وگو با آنها این رویداد برگزار و نظرات ســاکنان جمع آوری شــد. از 

آنجایی که جلب نظر تمام ســاکنان این مجتمع کار آسانی نیســت، به همین دلیل به نظر می رسد الزم است تا تیم 

تسهیلگری زمان بیشتری را برای رفع ابهامات موجود درباره اساسنامه بین ساکنان مجتمع صرف کنند. 
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نشــینی آپارتمان  فرهنگ  ارتقــاء  طرح 

نام رویداد:

پاکزی

تاریخ رویداد: 24 اسفند 13۹۹

مکان برگزاری: مجتمع مسکونی بعثت

طراحی رویداد

بر اســاس بررسی تیم تسهیلگری، بیشتر واحدهای مسکونی شــهرک بعثت دارای متراژ کوچک و متوسط است. به 

همین دلیل، ســاکنان به ســختی می توانند تفکیک و دپوی زباله را در منزل انجام دهند. همچنین، پرسه زباله گردها 

یکی از مشــکالت اصلی ســاکنان در اطراف مجتمع اســت که عدم تفکیک زباله این مشکل را تشدید می کند. عالوه 

بر این، نبود مخازن تفکیک زباله باعث می شــد افرادی که تفکیک زباله را انجام می دهند دلســرد شوند و به این کار 

ادامه ندهند. 

ســاکنان به کمک تیم تســهیلگری و با همفکری یکدیگر، موافقت کردند که مخازن تفکیک زباله را در مجتمع جایابی 

و نصب کنند و تفکیک زباله را از مبدا انجام دهند. همچنین، در هماهنگی با شــهرداری خودروهای بازیافت با ورود 

به مجتمع مســتقیمٌا اقدام به جمع آوری این زباله های تفکیک شــده از مجتمع می کننــد. در کنار این اقدامات، تیم 

تســهیلگری آموزش های تفکیک زباله را به صورت مجازی و در قالب انمیشین های آموزشی در گروه ساکنان مجتمع 

و مخصوصا برای خانم ها ارائه دادند تا نحوه تفکیک زباله را به درستی انجام دهند.

اجرای رویداد

»رویداد پاکزی« برای آگاهی بخشی به ساکنان در موضوع تفکیک زباله بود که همزمان با روز تولد امام حسن )ع(، 

در فضای باز مجتمع و با مشــارکت ساکنان برگزار شــد. در این رویداد، برای آنکه کودکان و نوجوانان مجتمع هم با 
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مفهوم تفکیک زباله آشنا شوند، مسابقه نقاشی و نمایش تئاتری با موضوع تفکیک و بازیافت زباله اجرا شد. در کنار 

برنامه های مفرح برای کودکان و نوجوانان، آموزش های الزم درباره تولید زباله و تفکیک پســماند به ساکنان مجتمع 

داده شود و آموزش های قبلی در فضای مجازی به آنان یادآوری شود.

همچنین در این رویداد، نمایشی از نقاشی های نوجوانان و کودکان ساکن در مجتمع با موضوع پسماند برگزار شد و در 

تنهای رویداد به مشــارکت کنندگان در این مسابقه جوایزی اهدا شد. در این رویداد، مسئوالن شهرداری منطقه از جمله 

شهردار ناحیه 2 منطقه ۱۵ آقای عبدالحسینی شرکت کردند و در جریان اقدامات تسهیلگری در مجتمع بعثت قرار گرفتند. 

نتایج و دستاوردها

در این رویداد نزدیک به ۸۰ نفر از اعضای ساکن مجتمع شرکت کردند. اکثر شرکت کنندگان مادران ساکن در مجتمع 

به همراه فرزندانشــان بودند. به همین دلیل، فضای مفرح و شــادی در رویداد به وجود آمده بود که موجب جلب 

توجه ســاکنان به این رویداد شــده بود. اقدامات تیم تسهیلگری برای آموزش مجازی و ارتباط با ساکنان باعث شده 

بود، کودکان و نوجوانان آموزش های مرتبط را جدی بگیرند و اقدامات مرتبط با پسماند را در خانواده ها پیگیر باشند

شیوع کرونا یکی از چالش های اصلی تسهیلگری در مجتمع بود. قبل از این بیشتر رویدادها در سالن آمفی تیاتر برگزار 

می شــد، ولی با توجه به شیوع کرونا، امکان اســتفاده از این فضا برای تیم تسهیلگری وجود نداشت. از طرف دیگر، 

با توجه به ســر و صدای بازی بچه ها اســتفاده از فضای باز مجتمع ممکن نبود که همین کار را برای تیم تسهیلگری 

مشکل کرده بود. تیم تسهیلگری برای حل مشکل با رایزنی با هیئت مدیره مجتمع و ساکنان، مجوز استفاده از فضای 

باز برای ساعاتی از روز را گرفت تا امکان برگزاری جلسات در فضای باز وجود داشته باشد.

یکی دیگر از چالش های تیم تســهیلگری ایجاد فضای گفتگو و مشــارکت با ساکنان بود. ساکنان تیم تسهیلگری را از 

جانب شــهرداری منطقه می دانستند و تصور می کردند که باید خواسته های خود از شهرداری و دیگر نهادهای دولتی 

را از این تیم مطالبه کنند و همین باعث می شــد فرایند مشــارکت و همکاری با تیم تسهیلگری به کندی اتفاق افتد. 

تیم تســهیلگری تالش می کرد ضمن اینکه سعی کند این مطالبات را از طریق پیگیری خود ساکنان به نتیجه برساند، 

این فضا را به سمت همکاری تغییر دهد.
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نشــینی آپارتمان  فرهنگ  ارتقــاء  طرح 

نام رویداد:

باغچه همسایگی

تاریخ رویداد: 20 اردیبهشت 1400

محل برگزاری: منطقه 15- مجتمع مسکونی بعثت

طراحی رویداد

تیم تسهیلگری مستقر در مجتمع در نیاز سنجی و بررسی امکانات مجتمع به این نتیجه رسیدند که با توجه به فضای 

مجتمع، امکان ایجاد باغچه ای در مجتمع و به این طریق، ایجاد حس همدلی و مشــارکت در بین ســاکنان مجتمع 

وجود دارد. به این ترتیب، با پیشــنهاد و همکاری اداره کل آموزش های شــهروندی و همراهی ساکنان عضو در گروه 

تســهیلگری رویداد »باغچه همسایگی« طراحی شــد. به منظور هماهنگی و جلب مشارکت ساکنان دراین رویداد در 

جلســات مجازی و حضوری تیم تســهیلگری با ســاکنان مجتمع، اهداف و کلیات رویداد شرح داده شد و سپس با 

همفکری آنان جزییات رویداد برای اجرای بهتر برنامه ریزی شد. بر اساس پیشنهادات ساکنان قرار شد همزمان با این 

رویداد پویشــی به نام »من از گلدانم نگهداری می کنم« و نمایشگاه نقاشی جهت جلب مشارکت کودکان مجتمع در 

رویداد برگزار شود.

هدف از برگزاری این رویداد ایجاد حس هویت محله ای و مســئولیت پذیری اجتماعی در بین خانواده های ساکن در 

مجتمع در نتیجه اجرای یک کار جمعی )ایجاد باغچه( و استمرار نگهداری از آن بود.
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اجرای رویداد

تیم تسهلیگری قبل از برگزاری رویداد، در پاتوق جمعیتی پشت مجتمع با همکاری خانم ها و نوجوانان ساکن مجتمع 

اساس نامه ای برای باغچه مشارکتی نگارش کردند.  همچنین طراحی فضای باغچه و کرت بندی انجام شد و قرار شد 

هر خانواده مسئولیت یک قسمت را به عهده بگیرد. 

در روز برگزاری رویداد، با حضور و مشارکت فعال اهالی مجتمع و نیروهای ستادی شهرداری محترم، صندلی ها چیده 

شــد، میزها در جای خود قرار گرفت و فضای نمایشــگاهی برای نقاشی های کودکان مهیا شد. قبل از شروع مراسم 

خانم های مجتمع در فضای سبز پشت مجتمع گرد هم آمدند و با گپ و گفت با آن ها درباره ی  اساسنامه ی باغچه 

همسایگی صحبت شد و اساسنامه باغچه ها اصالح و نهایی شد.

نوجوانان دختر و پســر خوش ذوق مجتمع که در این رویداد مشــارکت زیادی از خود نشان دادند نیز با رنگ کردن 

الســتیک ها و کاج های تزئینی که خودشــان از باغ پیدا کرده بودند، مشارکت فعالی داشتند.در این رویداد، چند تن 

از نوجوانان با لباس متحد الشــکل و حمایل مزین به لوگوی مجتمع تحت عنوان یاران مبعث نظم برنامه را به عهده 

گرفتند. کارناوال گل و گیاه از جذابترین برنامه های مراسم بود که خوشبختانه هم کودکان و هم پدر و مادرها در این 

چند دقیقه اجرای برنامه فارغ از گرفتاری های روزمره ی زندگی، با شــوق و شــعف به تماشای این کارناوال موزیکال 

ایستادند. همچنین، در این مراسم به ساکنین واحد هایی که تراس های خود را با گل ها و گیاهان آراسته کرده بودند 

هدایایی اهدا شــد. در پایان مراسم درختچه هایی توسط خانواده ها کاشــته شد نام هر خانواده روی  درختچه ها 

مشخص شد تا این افراد در نگهداری و مراقبت از این درختچه ها و گل های کاشته شده توجهات الزم را اعمال کنند.

نتایج و دستاوردها

رویداد »باغچه مشــارکتی« در میان اهالی مجتمع بعثت با اســتقبال خوبی روبرو شد. چنانچه نزدیک به 2۰۰ نفر از 

ســاکنان در این رویداد حضور داشــتند. همچنین به دلیل فضای شاد کارناوال گل و گیاه، نوجوانان و کودکان در این 

رویداد، هم در اجرا و هماهنگی و هم با شرکت در رویداد، حضور پررنگی داشتند.

این رویداد از نظر ساکنین مجتمع بسیار کارآمد و مهیج بود .زیرا در فضایی سالم و شاد و با تشویق و اعمال مشارکت 

خود آن ها انجام شده بود و واکنش های ایشان نسبت به برنامه تا روز بعد در فضای مجازی ارسال می شد.
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نشــینی آپارتمان  فرهنگ  ارتقــاء  طرح 

نام رویداد: 

تصویر همسایه

تاریخ برگزاری: 16 اردیبهشت 1400

مکان برگزاری: شهرک گلسار منطقه 1۹

طراحی رویداد

 تیم تســهیلگری، در جلسات حضوری و مجازی با ســاکنان، کسبه، و هیئت مدیره شهرک نیازها و مسائل شهرک را 

شناســایی کردند. بر اساس شناخت به دســت آمده از فعالیت های تیم تسهیگری و با توجه به هرم سنی جمعیتی، 

رویداد »تصویر همســایه« ذیل موضوع قوانین و حریم خصوصی و با مخاطب کودکان و نوجوانان در شهرک گلسار 

طراحی شــده است. هدف از  این رویداد، آگاهی بخشی درباره آداب آپارتمان نشینی در کودکان و نوجوانان و ایجاد 

حساسیت در والدین درباره قوانین و فرهنگ آپارتماننشینی است. 

قبل از برگزار رویداد، با اطالع رســانی از طریق نصب پوســتر در تابلوی اعالنات و فضای شــهرک و همچنین از طریق 

گروه های مجازی ساکنان، دو مسابقه با مخاطب بزرگساالن و کودکان طراحی شده است. مسابقه بزرگساالن چالش 

جمالت اثرگذار و تأمل برانگیز درباره همســایه خوب و مسابقه کودکان، نقاشی با موضوع همسایگی بود. با این دو 

مسابقه، آمادگی ذهنی الزم در ساکنان شهرک برای تفکر درباره اهمیت آپارتمان نشینی و نقش همسایه ها در زندگی 

شهری را ایجاد خواهد کرد.

اجرای رویداد

در روز برگزاری رویداد، پس از دریافت نقاشی کودکان شهرک، نقاشی های برتر انتخاب و روی دیواربه نمایش گذاشته 

شــده بود. همچنین، نمایش عروسکی با موضوع همسایگی اجرا شــد. در این نمایش، در قالب پرسش و پاسخ، از 
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کودکان و نوجوانان شرکت کننده خواسته می شد رفتارهای مناسب آپارتمان نشینی را در موقعیت های مختلف مطرح 

کردند. این موقعیت ها شامل سر و صدا در آپارتمان، جمع آوری و حمل زباله در آپارتمان، گذاشتن وسایل و کفش در 

راهرو و مشــاعات، و مسائلی از این قبیل بود. همچنین، در این رویداد بنر یکپارچه بزرگی روی دیوار نصب شده بود 

که کودکان و نوجوانان روی آن نقاشی کردند.  در انتها، کارشناس روانشناسی کودکان، نقاشی های ارسالی کودکان را 

تحلیل کردند و ســعی کردند به مولفه هایی که در نقاشی کودکان مرتبط با مسائل و مشکالت آپارتمان نشینی بودند 

اشــاره کنند. در انتهای برنامه به کودکانی که در این برنامه مشــارکت کرده بودند و همچنین، به ســاکنان شهرک که 

بهترین جمالت را در مسابقه چالش جمالت اثرگذار ارسال کرده بودند هدایایی اعطا شد.  

دستاوردها و نتایج

به دلیل شــیوع کرونا و قرنطینه، کودکان و نوجوانان شهرک اســتقبال بسیار خوبی از این رویداد مشارکتی و جمعی 

کردند. بعضی از مادران پس از تشکر از تسهیلگران خواهان تکرار چنین رویدادهای مفرحی در فضای باز شهرک برای 

کودکان و نوجوانان خود بودند. به نظر می رســید به همین دلیل توجه ســاکنان به رویداد جلب شده بود و توانسته 

بود تعداد افراد نسبتا زیادی، بیشتر از ۱۰۰ نفر از ساکنان، را در رویداد مشارکت دهد.

شــهرک گلسار دارای تنوع و تکثر قومی و فرهنگی زیادی اســت. به همین دلیل، به دست آوردن مشارکت افراد در 

گروه های تسهیلگری به آسانی ممکن نبود. از ابتدا، بسیاری از افراد مشکالت شهرک را به سادگی مطرح نمی کردند و 

به تیم تسهیلگری اعتماد نمی کردند. کسب مشارکت ساکنان و تعامل با ساکنان شهرک با تالش فراوانی به دست آمد.

به دلیل شــیوع کرونا، تیم تسهیلگری در برگزاری رویدادها دارای محدودیت بود. به همین دلیل، تصمیم بر برگزاری 

رویدادهایی گرفته شــد که در فضای باز باشــد و امکان شرکت تعداد بیشــتری از افراد در این فضای باشد. عالوه بر 

این، در ابتدای ورود تیم تسهیلگری ارتباط کمتری با هیئت مدیره شهرک وجود داشت و این ارتباط دیرتر برقرار شد. 

ارتباط بهتر با هیئت مدیره باعث شد تا کارهای تسهیلگری با سرعت بیشتری انجام شود و با طرح ها و پیشنهادهای 

تیم تسهیلگری موافقت بیشتری شود.
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نشــینی آپارتمان  فرهنگ  ارتقــاء  طرح 

نام رویداد: 

افتتاح کتابخانه شهرک گلسار

تاریخ رویداد: 17 اردیبهشت 1400

مکان رویداد: بلوک  C شهرک گلسار

طراحی رویداد

تیم تســهیلگری در جلســات متعددی که برای شناخت مسائل شهرک گلسار داشت با مسئله نبود کتابخانه در شهرک 

مواجه شــد. ساکنان شهرک معتقدند که فضای بسته شــهرک یک  فرصت است که می توانند آرزوهایی را که از یک 

جامعه ایده آل خواســتار هستند در آن محقق سازند و همین انگیزه ای بود که تیم تسهیلگری تصمیم گرفت رویدادی 

با محوریت افتتاح یک کتابخانه و به صورت مشــارکتی درشــهرک برگزار کنند. در نهایت، پس از تایید نهایی رویداد 

کتابخوانی توسط ساکنان و هیئت مدیره، با تشکیل هسته های کوچک کتابخوانی، سعی در شناسایی افراد عالقه مند 

به کتابخوانی در بین ســاکنان شهرک شــد تا این رویداد با مشارکت آنان برگزار شود. توزیع و پخش تراکت و مکالمه 

چهره به چهره با اهالی شهرک اقدام موثر بعدی در شناسایی این رویداد بود. کتاب های هر کتابخانه به کمک تسهیلگران 

و پینشــهاد اعضای هیئت مدیره مجتمع انتخاب و خریداری شدند.تعدادی از کتاب ها هم توسط ساکنان مجتمع به 

کتابخانه اهدا شد.  مبنای این رویداد ایجاد یک پایگاه کتابخوانی در هر بلوک و تبادل کتاب ها بوده است، در نتیجه 

همسایه ها با اشتراک گذاری کتاب های خوانده شده اقدام ارزشمندی در بهبود کیفیت محل زیست خود برداشتند. 

اجرای رویداد

افتتاح رسمی این طرح با استقبال خوب ساکنان بلوک ها همراه شد. کودکان و نوجوانان و مادران اعضای اصلی مراسم 

افتتاحیه را تشکیل می دادند و با اشتیاق منتظر ورود رسمی به رویداد کتابخوانی شهرک بودند. تسهیلگران از ساعاتی 

قبل اقدام به استقرار ایستگاه کتاب در محوطه روبروی بلوک c کردند و برنامه با حضور اهالی بلوک های مختلف آغاز 

شد. متن کوتاهی توسط یکی از دختران نونهال و  با تسلطی مثال زدنی  خوانده شد و در این اقدام سعی کرد با دانش 

گردآوری کرده از فواید کتاب هایی که خوانده برای مخاطبان ســخن بگوید. در ادامه حلقه کتابخوانی توسط بانوان  و 

دخترانی از بلوک های مختلف به همراهی و مشارکت تسهیلگر این رویداد اجرا شد و بخش هایی از کتابی درباره شاد 

زیستن خوانده شد و سپس به تبادل نظر با حاضرین در جمع پرداختند. 
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نتایج و دستاوردها

مهمترین هدف از این رویداد، تاثیرگذاری آن بر فرهنگ و رفتار ساکنان شهرک، مخصوصا جوانان و نوجوانان، در زمینه 

کتابخوانی اســت. مهم ترین دغدغه ساکنان شهرک درباره رویداد این بود که چنین اقداماتی مستمر باشد و با برگزاری 

رویدادهای مشابه فرهنگ کتابخوانی در شهرک گسترش یابد. بر همین اساس، پیشنهاد تیم تسهیلگری این بود که به 

کمک ساکنان و بر اساس عالیق آن ها، هیئت مدیره کتاب ها را در بازه های زمانی مختلف به روزرسانی کند و از طریق 

اطالع رسانی کتاب های جدید اشتیاق برای مطالعه را در بین ساکنان بیشتر کند.

فضای کتابخانه در بلوک های شهرک این فرصت را برای ساکنان هر بلوک فراهم کرده است که از این فضا برای آموزش 

و رویدادهای فرهنگی دورهمی اســتفاده کنند که ساکنان پیشنهادها و ایده هایی برای استفاده ازاین فضا داشتند و با 

تیم تســهیلگری مطرح کردند. یکی از چالش های این طرح، محــدود بودن کتاب های موجود در افتتاح کتابخانه بود 

که به دلیل محدودیت در بودجه و امکانات تیم تســهیلگری بود. همچنین ممکن اســت در آینده با نبود سازوکارهای 

مشخصی برای امانت و بازگرداندن کتاب ها عمال کتابخانه خالی از کتاب شود و گردش کتاب در آن متوقف شود.

یکی از نتایج این رویداد اهمیت مشارکت و همفکری ساکنان مجتمع برای رفع نیازها و مشکالت مجتمع بود. در واقع، 

ساکنان از طریق این رویداد توانستند کمبود کتابخانه را با کمترین امکانات از بیرون از مجتمع و به صورت خودجوش 

و مشــارکتی حل کنند و این تفکر و دغدغه در بین ســاکنان به وجود آمد که برای مشکالت خود به راه حل های دسته 

جمعی و مشارکتی فکر کنند و آن ها را اجرایی کنند.
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نشــینی آپارتمان  فرهنگ  ارتقــاء  طرح 

نام رویداد:

تهیه کمپوست از سبزه های نوروزی

تاریخ برگزاری: 13 فروردین 1400

مکان برگزاری: بوستان ارکیده شهرک چیتگر 

طراحی رویداد

با توجه به اینکه بیشــتر خانواده های ایرانی در نوروز، سبزه به عمل می آورند و این سبزه را در روز سیزدهم فروردین ماه 

)روز طبیعت( در طبیعت و سایر محیط های شهری رها می کنند، تیم تسهیلگری به این نتیجه رسید تا برای دفن صحیح 

ســبزه های نوروزی و تبدیل آن به کمپوست، طرحی را اجرایی کند. به این ترتیب از پراکندن سبزه های نوروزی به شکل 

بی هدف در محیط، ممانعت به عمل خواهد آمد. عالوه بر کاهش آلودگی دیداری محیط، بازگرداندن صحیح دانه های 

استفاده شده برای سبزه ها به خاک، منجر به تقویت خاک و کوتاه نمودن چرخة بازگشت به طبیعت می گردد. بر همین 

اساس، با مشارکت و همفکری با گروه بانوان بوستان ارکیده طرحی برای تهیه کمپوست از سبزه های نوروزی طراحی شد. 

با توجه به نزدیکی روز سیزدهم فروردین این روز به عنوان روز اجرای این طرح در نظر گرفته شد تا به دلیل نزدیکی اجرای 

طرح با نقطه شروع، روحیه مسئولیت پذیری و انسجام در اعضای گروه تسهیلگری تشکیل شده در منطقه بیشتر شود.

اجرای رویداد

در ابتدای برنامه، توضیحات آموزشی درباره پسماندهای تر و تولید کمپوست و اهمیت آن داده شد و مراحل مختلف 

تبدیل پسماند تر به کمپوست به صورت شفاهی آموزش داده شد. ساکنان پسماندهای تر و خشک مناسب را همراه 

خــود آورده بودند تا در گودالی که در بوســتان ارکیده حفر شــده بود دفن کنند. اعضای گــروه در کنار این فعالیت، 

جمله های زیســت محیطی را روی مقواهای از پیش آماده شده نوشتند که خود نشانگر ایجاد توجه نسبت به مسئلة 

پســماند تر در گروه بود. در پایان قرار شــد هر هفته یک نفر گودال پسماند را هوادهی نماید و سایر پسماندهای تر 

نیز توسط گروه به این گودال و سایر گودال هایی که امکان حفر شدن داشتند اضافه شوند.
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نتایج و دستاوردها

با توجه به اینکه یکی از شــکایت های ســاکنان برج های ارکیده، مسئله پســماندهای تر بود، این رویداد برای جلب 

توجه و ارائه آموزش به ساکنان درباره پسماندهای تر طراحی شده بود. به نظر می رسید با توجه به تعطیالت نوروز، 

بانوان گروه موضوع رویداد برایشــان اهمیت داشــت و از قبل مواد الزم برای تولید کمپوست را تهیه کرده بودند. در 

این رویداد نزدیک به 2۰ نفر از ساکنان شرکت کرده بودند. با توجه به اینکه، این رویداد در فضای بوستان ارکیده اجرا 

می شــد به شهروندان انگیزه الزم برای اســتفاده از این فضا در تبدیل پسماندهای تر به کمپوست توسط خودشان را 

می داد و با تقویت کارهای مشــارکتی و کسب آموزش های الزم، ممکن است گروه بزرگتری از بانوان بوستان ارکیده 

این اقدام را در سطح وسیعتری انجام دهند.
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نام رویداد:

تئاتر مشارکتی

تاریخ رویداد: ۹ خرداد 1400

محل رویداد: منطقه 22- مجتمع مسکونی چیتگر )برج پامچال( 

منطقه 22 جدیدترین منطقه ایجاد شــده در کالنشهر تهران است که بیشتر با تعدد آپارتمان هایش به خاطر می آید. 

در ابتدا با هدف ســکونت گاهی برای کارمندان و شاغالن در تهران در نظر گرفته شد و در نتیجه شاهد حضور اقشار 

مختلفی از جامعه در ترکیب خود است و همین مساله لزوم توجه حداکثری به قوانین حاکم بر آپارتمان نشینی و ارتقا 

این فرهنگ را حائز اهمیت می کند. به همین دلیل در راســتای ارتقا فرهنگ آپارتمان نشــینی تیمی از تسهیلگران، با 

شناسایی مهمترین نیاز شهرک های مسکونی این منطقه از طریق گفت و گو و ارزیابی های مشارکتی، اقدام به برگزاری 

برنامه ای متفاوت در غالب تئاتر مشارکتی کردند. 

طراحی رویداد

در رویداد ارتقا فرهنگ آپارتمان نشینی سه موضوع و محور در نظر گرفته شده است و یکی از محورهایی که قرار بود 

به صورت گسترده تری در سطح محالت برگزار بشود، قوانین همسایگی آپارتمان نشینی بود. تیم تسهیلگر با برگزاری 

جلسات تیمی و بررسی ایده های متعدد از طراحی بازی گرفته تا نمایش تئاتر در نهایت ایده تئاتر شورایی را در نظر 

گرفت. تیم تسهیلگری توجه به صحبت هایی که با ساکنان مجتمع داشته است متوجه شد ساکنان و به ویژه بانوان 

عالوه بر یادگیری  به دنبال فضاهایی هســتند که در عین حال که اقدامی مشــارکتی انجام می دهند حالت تفریح و 

دورهمی داشــته باشد تا بیشــتر به همدیگر نزدیک شوند. عالوه بر این، امروزه تئاتر شورایی به عنوان یک تکنیک در 

آموزش شهروندی در سراسر دنیا به کار می رود و به دلیل مشارکت دادن تماشاگران در فرایند اجرا، اثرگذاری مناسبی 

دارد در نتیجه تیم تســهیلگری این ســبک از رویداد را به منظور ارتقا در فرهنگ آپارتمان نشینی انتخاب کرده است. 

اجرای این رویداد با همکاری  داوطلبانه کلینیک حقوقی دانشگاه تهران انجام شد.
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اجرای رویداد

تئاتــر شــورایی هفت تکنیک دارد که یکی از آنها مجادله اســت و در آن روز این تکنیک بــه اجرا درآمد و به صورت 

مشارکتی بر روی حل مساله قوانین آپارتمان نشینی تمرکز کرد.  موضوع حقوق آپارتمان نشینی در این رویداد مورد 

تاکید قرار گرفت. مسائل و حقوق آپارتمان نشینی نیاز سنجی شد و به تیم تئاتر شورایی تحویل و از روی آن سناریو 

نوشته شــد. اجرای بخشی از مشاجره های همسایگان از ســرو صدا گرفته تا عدم پرداخت به موقع شارژ ساختمان 

و صحبت درباره مشــائات ســاختمان از جمله نکاتی بود که در طول اجرا به آن پرداخته شد و با پرسش و پاسخ از 

حاضرین در رویداد ادامه پیدا کرد، در انتها اجرا نیمه تمام می ماند و فضای تامل  تفکر برای مخاطب باز می ماند. 

اجرای این رویداد که به نسبت دیگر رویدادهای ارتقا فرهنگ آپارتمان نشینی از جمعیت کمتری برخوردار بود با حضور 

پررنگ تر خانم ها و کودکان و  مشارکت حداقلی آقایان برگزار شد. 

عطاریه در این زمینه می گوید بافت این شهرک خاص است و به دلیل فضای حاکم مشارکت کمتر بود. اگر رویداد در 

مرکز شــهر اجرا می شد قاعدتا مشارکت مردم نیز بیشتر بود. به عقیده عطاریه تازگی و جدید بودن روش نکته مهمی 

است که باید به آن توجه شود تا نظر مخاطب جلب شود در نتیجه سعی شد تا  خالقیت نیز در نظر گرفته شود چرا 

که با توجه به فضای خاص حاکم بر منطقه 22 مردم از ایده های خالق بیشتر استقابل می کنند. 

نتایج و دستاوردها

در کار تســهیلگری نباید نتیجه محور بود و  فرایند از اهمیت بیشــتری برخوردار است. همینکه مردم تمایل به گفت 

و گو داشــته باشند و درباره مسائل با همدیگر صحبت کنند یعنی کار نتیجه بخش بوده هرچند که باید ادامه داشته 

باشــد و اگر این طرح در همین منطقه و در همین فضا به صورت پایلوت تکرار شــود قطعا اثرگذاری بیشتری خواهد 

داشت. از طرفی همین سطح از آگاهی های کوچک جلوی بسیاری از اختالفات اولیه را می گیرد. 

از جمله چالش هایی که تیم تســهیلگری از آن یاد کرد اطالع رســانی کمرنگ تر نسبت به سایر رویدادها بوده است؛ 

برای اطالع رسانی بقیه نهادهای زیرمجموعه طرح نیز باید بیشتر همکاری می کردند. 

یکــی دیگر از مواردی که در حضور کمرنگ تر ســاکنین به نظر می آمد هنری بودن رویداد در نظر گرفته شــده بود. 

برقراری ارتباط و تفکر نقادانه با مسائلی که اندکی ماهیت پیچیده تر به خود می گیرند به نظر می رسد که برای عامه 

مردم قابل پذیرش اولیه نیســت و باید با برنامه هایی ســطحی تر به مساله ورود کرد و به تدریج و جلب مشارکت 

شــهروندان آنها را به سطح باالی برنامه های مشــارکتی که در آنها از عناصر و نمادهای هنری استفاده می شود سوق 

داد. نامناســب بودن سیســتم صوتی به کار رفته را نیز می توان از دیگر چالش ها در حین اجرای رویداد قلمداد کرد 

که با توجه به مرتفع بودن و پوشش ساختمانی خاص برج ها امکان آگاهی رسانی به ساکنین را فراهم نمی کرد. 
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فصل سوم: رویدادهای ترویجگری
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نام رویداد:

کاشت گل و گیاه مشارکتی

زمان رویداد: خرداد ماه 1400

منطقه پایلوت: منطقه 1، محله ازگل 

طراحی رویداد

محله ازگل واقع در منطقه ۱ یکی از مناطق پایلوت اجرای برنامه ارتقا فرهنگ آپارتمان نشــینی با کمک ترویجگران 

اســت. ازگل یکی از قدمی ترین محالت تهران است که به واسطه خانه باغ هایش شهرت دارد، اما به مرور و توسعه 

شهرنشینی، این محل نیز از توسعه آپارتمانی در امان نمانده است. با وجود این، هنوز هویت خانه باغ ها در برخی 

از محله های آن همچنان حفظ شــده اســت. همین مساله علتی شــد تا تیمی از ترویجگران با بررسی چالش ها و 

معضالت مردم محل در گفتگوهای دوره ای که با ســاکنان محله داشــتند، یکی از قسمت های آپارتمان نشین را در 

راســتای ارتقا فرهنگ آپارتمان نشــینی انتخاب کنند. تیم ترویجگر با بررســی های صورت گرفته طی چندین هفته 

بخش آپارتمان نشین ازگل را برای اجرای پایلوت طرح ارتقا فرهنگ آپارتمان نشینی انتخاب کرد. این قسمت از ازگل 

به دلیل بیشــتر بودن قشــر آپارتمان نشنین نسبت به سایر مناطق ازگل انتخاب شده است. در راستای اجرای طرح 

ارتقا فرهنگ آپارتمان نشــینی در سه محور اصلی حریم خصوصی، قوانین آپارتمان نشینی و مشارکت و همسایگی 

و مدیریت پسماند به عنوان کارویژه در محله ازگل انتخاب شد. 

اجرای رویداد

تیم ترویجگر با توجه به ویژگی خاص مردم محل ســعی کرد تا ارتباط را به گونه ای برقرار کند تا بتواند آن ها را در 

این طرح همراه کند چرا که ازگلی ها ارتباط برقرار کردن با غریبه ها را بنا به دالیلی نمی پسندند اما این تیم توانست 

آن گارد را با فضای صمیمانه ای بشــکند و آن ها را با خود همراه کند. 

گــوش دادن بــه درد و دل مردم و دریافت مشــکالت و نقطه نظرات و انتقال آن به شــهرداری نکته ای بود که در 

موفقیت اجرای این طرح به کمک تیم ترویجگری آمد. زباله بیشــترین مشکل شهروندان بود و تمام آن ها با انتقال 

به شــهرداری برطرف شد و این اتفاق خوبی بود تا اعتماد مردم برای ادامه دیگر طرح ها جلب شود. از طرفی مردم 

از اینکه دیگر باغ های قدیم ازگل وجود ندارد ناراحت بودند و به همین دلیل این رویداد برگزار شــد تا حال و هوای 

باغ محله ای بودن را به مردم شهر بازگردد. 
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در روز برگزاری این رویداد زمین روبروی برج ســپید نقشه کشی شــد، خط های احداث گل و مسیر دوچرخه و مکان 

اســتراجت انتخاب شد و ســاکنین چند برج حاضر در محوطه اطراف با حضور در برج سپید و پس از ایراد سخنانی از 

سوی مدیر برج سپید و معاون فرهنگی و اجتماعی منطقه با همدیگر به سمت زمین روبروی برج رفتند و هر یک نهالی 

را به نام خود کاشــتند. مشارکت کودکان و نوجوانان، خانواده ها و بزرگساالن در این مراسم به حدی بود که یک جمع 

مشــارکتی فعال از تمامی اقشار ســنی قابل تصور بود. در کنار این برنامه ترویجگران با فراهم کردن اسباب نقاشی، از 

کودکان درخواست کردند تا نقاشی هایی درباره طبیعت، محیط زیست و نقاشی های دلخواه خود را بکشند. 

ابتکار دیگری که در حین مراحل اجرای این رویداد به اجرا درآمد تهیه یک مرامنامه ی مشورتی بود که در گفت و گو با 

ساکنین محله این مرامنامه به آن ها داده شد. محتوای این مرامنامه که در ارتباط با حریم خصوصی بود در در آپارتمان 

این مرامنامه به مشورت گذاشته و به امضای اعضای هیات مدیره رسید و در انتهای کار با مرامنامه ای که ممکن است 

به صورت کلی از سوی اداره کل آموزش شهروندی داده شود؛ مرامنامه ای مختص ساکنین ازگل در دست خواهد بود. 
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نتایج و دستاوردها

در پی اجرای این رویداد هم حضور معتادان در این زمین ها کمتر شــد و هم فضای ســبزی برای استفاده ایجاد 

شــد. نکته مهم دیگری که می توان به آن اشاره کرد آشنایی ســاکنان برج های مختلف با همدیگر است. به گفته 

مدیر برج ســفید، نقطه عطف این رویداد همدلی و آشنایی ســاکنین برج ها با همدیگر است و این طرح دلهای 

آن ها را به همدیگر نزدیکتر کرده اســت و حس همســایگی و هم زیســتی که در کنار هم به وجود آمد مهمترین 

دســتاورد این طرح بود. مقاومت محلی ها در مشــارکت در این رویداد نکته دیگری بود که چالش هایی را برای 

تیم ترویجگر به همراه داشــت اما در روز اجرای رویداد و با مشــاهده فرایند کار اســتقبال خوبی از آن صورت 

گرفت. تمایل به ادامه چنین طرح هایی، تصمیم به ادامه معاشرت ساکنین برج های مختلف با همدیگر و تدوین 

برنامه های شــاد و مفرحه و تالش گروهی برای حفظ کیفیت فضای سبز محل از دیگر نکاتی بود که در پی اجرای 

این رویداد به دست آمد.
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نشــینی آپارتمان  فرهنگ  ارتقــاء  طرح 

نام رویدادها:

خانه سبز /  آپارتمان قانونمند من

تاریخ رویدادها: اردیبهشت و تیر 1400

منطقه پایلوت: منطقه دو، ایوانک

طراحی رویدادها

توجه به محیط زیســت و دفن زباله، کاهش حجم پســماند و افزایش سرانه فضای ســبز محل زندگی با مشارکت 

شــهروندان بهانه ای شد تا تیم ترویجگری در منطقه دو به اجرای چند رویداد در زمینه ارتقا فرهنگ آپارتمان نشینی 

اقدام کند. 

حوزه پسماند و بازیافت از مواردی است که همواره از دغدغه های اصلی شهرداری، سازمانهای محیط زیستی و افراد 

دغدغه مند جامعه بوده اســت. این موضوع برای تیم ترویجگری هم که هدفشان ترویج سبک رفتار صحیح در حوزه 

حقوق و فرهنگ آپارتمان نشــینی اســت یک مســئله مهم بود. تیم ترویجگری پس از صحبت های ابتدایی با اداره 

بازیافت و کارشناســان آموزش بازیافت، صحبت با مدیر محله و دریافت جزئیاتی از سبک رفتار شهروندان در زمینه 

پســماند، درخواست آن ها برای افزایش سرانه های فضای سبز را مورد بررســی قرار دادند. گفت و گو با مردم محل 

و مدیران ســاختمان نیز در فرایند رســیدن به نوع رویداد در دستور کار قرار داشت. تیم ترویجگری در پرس و جو از 

اهالی محل متوجه شد در بخش هایی از محله ایوانک تفکیک زباله خشک به خوبی در حال اجرا است و در نقطه ای 

دیگر از مجله هیچ اقدامی صورت نگرفته است. در نتیجه برای صحت سنجی این ماجرا دست به تهیه پرسشنامه ای 

زد و از طریق فضای مجازی آنرا در اختیار اهالی محله گذاشــت و با نظر مثبت اهالی در برگزاری رویدادی در زمینه 

بازیافت و کاهش پسماند مواجه شد. 

از ســوی دیگر توجه به فرهنگ آپارتمان نشــینی و حریم خصوصی همسایه ها نیز دیگر رویکردی بود که توسط تیم 

ترویجگــری در محله ایوانک مورد توجه قرار گرفت. هدف گذاری در ایــن رویداد با نگاه به کودکان و نوجوانان و در 

سطح مدارس انجام شد. 
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اجرای رویدادها

خانه سبز )آپارتمان بدون پسماند( 

در رویداد خانه ســبز که با محوریت پســماند و محیط زیســت به اجرا درآمد، در روز اجرای رویداد به افراد محله 

آموزش هایی راجع به پسماند داده شد و به برخی دیگر از اهالی با دادن سطلهای تفکیک زباله خشک، عمال وارد کار 

تفکیک زباله شدند. . از قبل با ۴ ساختمان حاضر در کوچه گل ها )محل اجرای طرح( هماهنگ شده بود که قرار است 

سطل تفکیک زباله به مدیران ساختمانها تحویل و لینک اپلیکیشن بازیافت زباله شرکت کاپزی برایشان نصب شود. 

شرکت کاپزی دو کارشناس، تعدادی بروشور و سطل تفکیک زباله خشک به محل اجرا فرستاد و کیسه های پارچه ای 

نیز در بین شرکت کنندگان توزیع شد. سپس به ۳2 واحد آپارتمان کوچه سطلهای تفکیک زباله به مدیران ساختمانها 

تحویل داده شــد. برای هر ساختمان ۸ واحدی 2 ســطل و به تعداد همه واحدها کیسه پارچه ای و بروشور به مدیر 

ساختمان ها تحویل شد. اپلیکیشن کاپزی هم برای آن ها نصب شد و اطالعات و آموزشهای الزم را هم کسب کردند. 

آپارتمان قانونمند من 

رویداد آپارتمان قانونمند من با تمرکز بر گروه ســنی کودک و نوجوان انجام شــد. تیم ترویجگری با تهیه پوســتر و 

انواع موشــن گرافیک محتواهای آماده شــده را از طریق فضاهای مجازی مدارس به دست بچه ها رساند و از آن ها 

درخواست کرد آموخته های جدید را با تجربه های پیشین خود در زندگی به هم پیوند دهند و نتیجه را در قالب انشاء، 

مقاله، طراحی پوستر، نقاشــی، عکس، کلیپ و… برای تیم ترویجگری بفرستند. برای روز رویداد دعوتنامه های آماده 

شــده به افراد محل و همه بچه هایی که در مسابقه حضور داشتند ارسال و در روز ۶ تیر با حضور اهالی محل، دانش 

آموزان و مســئوالن شهری دور هم جمع شــدند و ضمن آموزش هایی درباره حق و حقوق همسایه برنامه های مفرح 

دیگری از جمله برگزاری موسیقی نواحی و اهدای جوایز به کودکان و نوجوانان انجام شد. در کنار رویداد برنامه هایی 

همچون نقاشی با موضوع محیط زیست و زمین برای خردساالن نیز درنظر گرفته شده بود. 

نتایج و دستاوردها

مشــارکت در تصمیم گیری و تصمیم ســازی، درگیر کردن نهاد محلی در اجرای طرح ها و اســتفاده از پتانسیل این 

نهادها در راستای اعتمادسازی محلی و تغییر نگاه منفی افراد به نهادهای عمومی به نگاه مثبت، جلب رضایت آن ها 

برای انجام تفکیک زباله از مبدا در ســاختمان، تحویل گرفتن سطلهای بازیافت، تحویل گرفتن کیسه های پارچه ای، 

نصب اپلیکیشــن بر روی تلفن همراه، کاهش حجم زباله و مشــارکت در مدیریت صحیح پسماند از جمله اهداف و 

دستاوردهایی بود که تیم ترویجگری با اجرای این رویدادها به آن نزدیک و نزدیکتر شد.
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نام رویدادها:

همسایه سالم /  پسماند و خالقیت / همراه با جهان دیدگان

تاریخ رویدادها: اردیبهشت و خرداد 1400

منطقه پایلوت: منطقه 3، محله آرارات

طراحی رویدادها

محله آرارات در منطقه ۳ به عنوان منطقه پایلوت اجرای رویدادهای ارتقا فرهنگ آپارتمان نشینی انتخاب شد. اعضای 

تیم ترویجگری پس از بازدید از محله، گفت و گو با ســاکنین محله، ارتباط گرفتن با گروه ســالمندان محله و برگزاری 

جلســاتی با مدیران شــهرداری به شناســایی نیازهای محله پرداختند. در این بررسی به جزئیات متعددی از محل از 

جمله وضعیت جمع آوری پسماند، بافت محل، تجاری و مسکونی بودن محل توجه شد. تیم ترویجگری در اقدامی 

موثر به بررســی شکایات مطرح شده اعضای محله در سامانه ۱۳7 پرداختند و بیشترین شکایات مطرح شده بررسی 

شــد و برگزاری چند رویداد از جمله همسایه ســالم با محوریت قوانین و حریم خصوصی و کاهش پسماند همراه با 

جهاندیدگان که به تکریم و مشارکت جویی سالمندان می پرداخت به مرحله اجرا رسید. 

اجرای رویدادها

همسایه سالم »قوانین و حریم خصوصی« 

در رویداد همســایه ســالم که با محوریت قوانین و حریم خصوصی برگزار شــد تمرکز بر جلب مشــارکت کودکان و 

نوجوانان بود و برای این منظور و با توجه به شــرایط کرونایی برای کودکان و نوجوانان ســاختمان در یک محیط و 

فضای باز یک کالس برگزار و به آنان قوانین و حریم خصوصی آپارتمان نشــینی آموزش داده شــد سپس با توجه به 

آموزه ها از آنان درخواست شد کلیپی با عنوان همسایه سالم تهیه و یک یا چند قانون از قوانین آپارتمان را بیان کنند 

و سپس این کلیپ ها تدوین و جمع آوری شده و در گروه بارگذاری شود. 

پسماند و خالقیت

در رویداد پســماند و خالقیت با توجه به محدودیت های کرونایی و ایجاد مشــارکت بیشتر ساکنین محله آرارات با 

تمرکز بر ساکنین شهرک فجر برپایی نمایشگاه مجازی از کاردستی با دورریختنی ها به اجرا درآمد. برای این منظور در 

کانال و گروه ساکنین شهرک اطالع رسانی و از آنان درخواست شد تا با استفاده از خالقیت خود آثاری از دورریختنی ها 

و مواد بازیافتی خلق کنند و در آخر هفته برای مدیریت ارســال کنند و این آثار در کانال تلگرامی با دیگر همسایگان 

به اشــتراک گذاشته شود تا هم ضمن ایده گرفتن از وسایلی که می توان با پسماندها درست کرد در عین حال نیز به 

کاهش پسماند و استفاده بهینه از پسماند هم منجر شود. 

همراه با جهان دیدگان

در دیگر رویدادی که در این محله به اجرا رسید طبق ویژگی منحصر به فرد محله که سالمندان جمعیت در خور توجهی 

را به خود اختصاص داده اند در رویدادی که حول محور مشارکت و همسایگی تعریف شد از سالمندان و پیشکوستان 

محله آرارات دعوت شد تا در یک روز مشخص در حد پنج دقیقه از تاریخچه محله، خاطرات خود در محله، نوع سبک 

زندگی در قدیم و هم اکنون و. . تعریف کنند و در نهایت کلیپی تهیه و به عنوان تاریخچه ای از محله در اختیار ساکنین 

قرار بگیرد تا ازین طریق هویت به فراموشی سپرده شده محله بار دیگر احیا گردد. 
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نتایج و دستاوردها

ارتقا کیفیت محل زندگی برایندی از آشــنایی به برخی قوانین و بایدها در زندگی آپارتمانی است که آگاهی به آن ها 

و مشارکت با همسایگان در راستای برطرف کردن مشکالت موجود که برخی از آن ها به دلیل نداشتن شناخت کافی 

به قوانین و مسائل زیستن در آپارتمان است به بهبود این کیفیت می انجامد. عدم آشنایی کافی ساکنین مجتمع های 

مســکونی با قوانین آپارتمان نشــینی، آگاهی کمتر کودکان و نوجوانان با این قوانین و رعایت نشدن برخی قوانین 

توســط ســکنه آپارتمام منجر به دلخوری و کدورت می شود و ســطح نارضایتی و تنش های بین همسایگان را باال 

می برد. برگزاری چنین رویدادی منجر به آگاهی بیشــتر ســاکنین آپارتمان ها با قوانین و حقوق همسایگی، آشنایی 

کودکان و نوجوانان از سنین پایین با قوانین و حریم خصوصی و درگیر کردن آن ها با چنین موضوعاتی، ایجاد حس 

مسئولیت پذیری و کاهش کدورت هایی که ممکن است براثرعدم رعایت حقوق همسایگان ایجاد شود بینجامد. 

همچنین توجه به مساله پسماند و تلنگری جهت استفاده های بهتر از پسماند، آشنایی و یادگیری جمعی در خصوص 

چگونگی ساخت وسایل از دورریختنی ها از دیگر دستاوردهایی بود که با آموزش آن ها به کودکان و نوجوانان تالش 

شد تا در سنین کمتر نهادینه شود چرا که تغییر رفتار با افزایش سن کاری به مراتب دشوارتر است. 

تکریم ســالمندان و هوست بخشــی به محله با توجه و سخن گفتن از سالمندان از دیگر دستاوردهای به ثمر رسیده 

در رویدادهــای منطقــه ۳ بود و در مرکز توجه قرار گرفتن آن ها در رویدادی تدارکاتی به احیا و زنده شــدن تاریخ و 

هویت محله می کند.
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نشــینی آپارتمان  فرهنگ  ارتقــاء  طرح 

نام رویدادها:

شهر پاکیزه / کتابخوانی با محوریت ارتقای دانش حقوقی

تاریخ رویدادها: اردیبهشت 1400

منطقه پایلوت: منطقه 4، مجید آباد

طراحی رویدادها

رویداد ارتقا فرهنگ آپارتمان نشینی در منطقه ۴ پس از حضور تیم ترویجگر و بازدیدهای میدانی از محله مجید آباد، 

جلسه با اعضای شورایاری، شهرداری ناحیه۹، سرای محله مجید آباد، شهردار و اعضای هیأت مدیره شهرک فرهنگیان  

و برپایی  جلســات داخلی با مدیران ساختمان های شهرک فرهنگیان و نیازسنجی و هم-اندیشی با ساکنان در رابطه 

با نیازهای مردمی به مرحله اجرا رسید. 

با توجه به مشاهدات میدانی، همچنین مساحت، جمعیت، شکل بافت کالبدی محدوده و نیز بافت جمعیتی شهرک 

فرهنگیان، این شهرک در تعامل با شهرداری منطقه ۴ به عنوان محدوده ی اقدام پروژه برگزیده شد و به همین جهت 

گفتگوهایی با برخی از ســاکنین و عابرین محدوده، مدیران شــهرک و اهالی بلوک های شــهرک انجام شد. در این 

گفت گوها، ســواالتی در خصوص روابط همسایگی، تفریحات و فضاهای عمومی محله، قدمت سکونت و تعارضات 

احتمالی، کمبودها و امتیازات محله طرح و بحث گردید و در نهایت برگزاری رویدادهایی با محوریت تفکیک پسماند 

و کاهش الگوی مصرف، ارتقا فرهنگ کتابخوانی و کاشت گل و گیاه مشارکتی به مرحله اجرا رسید. 

اجرای رویدادها

شهر پاکیزه ) تفکیک پسماند و ساماندهی  الگوی مصرف با هدف کاهش پسماند(

راهکارهای پیش روی مدیریت شــهری، مبتنی بر بهبود سیســتم جمع آوری و دفع پســماند، با تأکید بر محور تولید تا 

تجزیه،  قابل تعریف و اجراســت. در این روش ها که عمدتًا معطوف بر الگوهای فرهنگی و رفتارهای مشــارکت جمعی 

می باشــند، ضمن کاهش هزینه های مادی فرایند مدیریت پســماند، شکلی از اصالح و بهبود سبک زندگی نیز پیگیری 

می شــود. در اقدام پیشــنهادی، با مشــارکت شــهرداری منطقه ۴ به صورت نوبتی برای هر برج در محوطه ی شهرک 

 فرهنگیــان، آموزش عملی فرایند تفکیک زباله و مــرور اقداماتی که منجر به کاهش زباله ی تولیدی خانوار می شــود، 

به عمل آمد. 

همزمان با این فعالیت گروه های مجازی از داوطلبان مشــارکت در این طرح تشــکیل شد که با برقراری ارتباط میان 

این گروه ها و مسئولین شهرداری ضمن تولید محتوای مربوط به آموزه ها زمینه ی اجرای طرح بعد از پایان دوره های 

آموزشی فراهم شد. 

در پایان با تعیین ســازکار روشن جهت همکاری شــهرداری ناحیه و مدیران ساختمان ها در شهرک فرهنگیان، فرایند 

جمع آوری پســماند مبتنی بر تفکیک از مبداء آغاز شــد. تیم ترویجگر پس از ارتباط با مدیران ساختمان-ها و هیئت 

مدیره شــهرک هماهنگی اجرای برنامه را انجام، و در تعامل با شــهرداری منطقه وناحیه ۹، ســازوکار برگزاری رویداد 

تدوین و پس از نصب بنرها و اعالن های اطالع رسانی رویداد انجام شد. 

با توجه به اینکه بسیاری از ساکنین شهرک فرهنگیان نسبت به تفکیک زباله ها اقدام می کردند، آموزش ها در زمینه 

پسماند در سطح باالتری به اجرا درآمد. چگونگی تهیه کود ورمی کمپوست از جمله برنامه هایی بود که در این رویداد 

اجرا شــد. همچنین بسیاری از ساکنین شهرک به دلیل نبود سطل های تفکیک زباله مجبور بودند زباله های تفکیکی 

خود را در مخازن مشــترک جمع آوری زباله قرار دهند که این موضوع به شــهرداری انتقال داده و ســطل های ویژه 

تفکیک زباله در اختیار برج های شهرک قرار گرفت. 
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کتابخوانی با محوریت ارتقای دانش حقوقی آپارتمان نشینی       

در دیگر رویدادی که در شــهرک فرهنگیان به اجرا رسید با توجه به نرخ بسیار باالی باسوادی در محله و اینکه بخش 

قابل توجهی از ســاکنین شهرک فرهنگیان دارای تحصیالت دانشگاهی هســتند رویداد کتابخوانی با محوریت ارتقا 

دانش حقوقی آپارتمان نشینی با هماهنگی های تیم ترویجگری به مرحله اجرا درآمد.

در طی اجرای این رویداد ضمن تأکید مجدد بر توسعه ی فرهنگ کتابخوانی مبتنی بر نیازها و عالیق جدید، هم جهتی 

این اقدام با وجهی ملموس از زندگی روزمره شهروندان، که ناظر بر حق و حقوق متقابل ایشان می-باشد، مورد تأکید 

قرار گرفت. 

برگزاری مســابقه کتابخوانی با محوریت ارتقای فرهنگ آپارتمان نشینی، آشنایی با دانش حقوقی و قوانین آپارتمان 

نشــینی در شــهرک فرهنگیان به اجرا رسد. فرایند اجرا بدین صورت بود که افراد داوطلب تلخیصی از محتوای کتاب 

همراه با موارد مصداقی تهیه و ســپس در مســابقه ای با عنوان اطالعات عمومی درخصوص قوانین آپارتمان نشینی 

شرکت کردند. در این مسابقه سواالتی طرح و نفرات برگزیده معرفی شدند. کتاب انتخابی در بستر کتابخوانه ی آنالین 

فیدیبو با عنوان »فرهنگ و قوانین آپارتمان نشینی« به اجرا درآمد.

نتایج و دستاوردها

رویکرد جلب مشارکت شهروندان در فرایند مدیریت پسماند و کاهش بار مسئولیتی شهرداری در فرایند اجرای جمع 

آوری پســماند، برقراری پیوندهای مبتنی بر فرهنگ کتابخوانی و ترویج قوانین حقوق آپارتمان نشــینی اهدافی بود 

کــه در برگزاری ایــن رویدادها مورد توجه تیم ترویجگری قرار گرفت و تالش کرد تــا با ارائه آموزش های علمی، به 

ترویج و فراگیری تفکیک زباله ها، کاهش پســماند، و توجه به حقوق همسایگان در آپارتمان ها بپردازد. دراین زمینه 

اصالح تالش های شکست خورده در احیای کتابخانه فیزیکی، ایجاد بستری مجازی برای کتابخوانی به اجرا رسید که 

گسترش استفاده از شبکه-های مجازی و دسترسی به محتواهای مفید، استفاده بهینه مبتنی بر مشارکت و پیوندهای 

فرهنگی-ارزشــی از طریق فضای مجازی رشــد پیدا کرد.  همچنین با توجه به عدم آشنایی با قوانین آپارتمان شینی، 

ترویج قوانین حقوقی مبتنی بر زندگی در آپارتمان رشد یافت و بسیاری از اهالی با قوانینی کوچکی که با آنها شناختی 

نداشــتند، اطالع پیدا کردند. بعالوه با توجه به بروز تعارضات همسایگی در زمینه )پارکینگ و ...( ارائه الگوهای رفع 

تعارض میتنی بر عمل هماهنگ نیز اجرا رسید که بازخوردهای خوبی در بین ساکنین بلوک های شهرک داشت. 
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نشــینی آپارتمان  فرهنگ  ارتقــاء  طرح 

نام رویدادها:

زمین پاک / کاشت گل و گیاه مشارکتی

تاریخ رویدادها: اردیبهشت و خرداد 1400

منطقه پایلوت: منطقه 5، باغ فیض و مجتمع اسکان

طراحی رویدادها

رویدادهای ترویجگری در منطقه ۵ تهران با اهدافی چون کاهش پسماند و ارتقا فرهنگ آپارتمان نشینی و مشارکت 

شــهروندان در ارتقا فضای ســبز محل زندگی خود به مرحله اجرا درآمد. این رویدادها در چند زیر مجموعه در محله 

باغ فیض و مجتمع مسکونی اسکان اجرایی شد. کاهش میزان پسماند، آموزش تفکیک زباله ها از مبدا، شیوه تهیه 

کمپوست، کاهش حجم شیرابه های خانگی، نگهداشت و توسعه فضای سبز مجتمع های مسکونی از جمله اهدافی 

بود که در برگزاری این رویداد به آن توجه شد. 

اجرای رویدادها

زمین پاک

رویداد اول با هدف ترویج و آموزش کاهش و مدیریت پسماند، جلب توجه و مشارکت شهروندان در توجه به محیط 

زیســت محله خود و ترغیب به اجرای فعالیت های گروهی در محله باغ فیض  به اجرا درآمد. تیم ترویجگری  ابتدا 

ســعی کرد تا با ســاکنین محله باغ فیض ارتباط برقرار کند و از اهالی محل درباره مشکالت و انتظاراتی که در محله 

خود خواســتار حل آن هســتند صحبت کنند و آنها را نسبت به رویداد آگاه سازند. پس از این تهیه و تنظیم بروشور 

تفکیک زباله و پوستر اطالع رسانی رویداد و به اشتراک گذاشتن آنها در فضاهای مجازی محله انجام شد. این رویداد 

با همکاری اداره فضای سبز منطقه ۵، اداره آموزش شهروندی و مشارکت اهالی محل به اجرا درآمد. 

در روز رویداد ماشین های حمل زباله در محل حاضر شدند و به نظافت محل اقدام کردند، به شهروندان آموزش هایی 

در زمینه تفکیک زباله، اثرات اســتفاده از کیسه های پالستیکی بر محیط زیست و طرز تهیه پسماند داده شد، از آنها 

درخواست شد تا زباله های خشک را با خود بیاورند و در ازای آن کتاب، گلدان و یا کیسه پارچه ای هدیه بگیرند. 
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کاشت گل و گیاه مشارکتی 

در رویداد دیگر به اجرا در آمده در منطقه ۵، تیم ترویجگری با مشــارکت تیم تســهیلگری، نســبت به اجرای رویداد 

کاشــت گل و گیاه مشارکتی در مجتمع اســکان که از قبل برنامه هایی توسط تیم تسهلیگری در آن اجرا کرده بودند 

اقدام کردند. تعامل . برقراری ارتباط با ســاکنین مجتمع توســط دو تیم تسهیلگری و ترویجگری اجرا، اطالع رسانی 

در گروه های محلی و همچنین نسب پوستر در مجتمع اسکان انجام شد. سراهای محله و اهالی مساجد و امامزده 

محله نیز در اطالع رسانی و ترغیب کردن مردم به مشارکت در این رویداد اثرگذاری خوبی داشتند. 

در روز برگزاری رویداد که در تاریخ۳ خرداد ماه انجام شد، برنامه آوازخوانی و عروسک گردانی به اجرا درآمد. باغچه ای 

در بین دو بلوک A و C در نظر گرفته شــد و ســاکنین با همکاری شهرداری به کاشت گل و گیاه در باغچه به نام خود 

اقدام کردند. 

نتایج و دستاوردها

مهمترین هدف از اجرای چنین رویدادهایی ابتدا حســاس کردن شهروندان نسبت به محیط زندگی خود و مشارکت 

برای ارتقا کیفیت زندگی بیرونی اســت. اهمیت به محیط زیســت و کاهش حجم پسماند مصرفی، جداسازی زباله 

تر و خشــک، بهبود فضای سبز محل زندگی و نهادینه کردن لزوم توجه ساکنین محالت به محل زندگی خود از جمله 

دستاوردهایی است که برگزاری چنین رویدادهایی در پی دستیابی به آن است. 

عدم تمایل اولیه شهروندان در این منطقه به مشارکت و حضور در رویدادهای اینچنینی از جمله چالش هایی بود که 

تیم ترویجگر در فرایند برگزاری این رویداد با آن مواجه بود به گونه ای که در هنگام شروع برنامه استقبال کسانی که 

از قبل نســبت به این برنامه آگاهی داشــتند اندک بود و گذرهی ها بیشتر به آن توجه می کردند. از طرفی حضور پر 

رنگ کودکان و نوجوانان، فرزندان به همراه والدین خود و بزرگســاالن از نقاط قوت این برنامه بود. پذیرش صحبت 

یک فرد خودی در محله نســبت به کسانی که از بیرون محل و ادارت ســازمانی به آموزش و ترویج فرهنگی خاص 

اقدام می کنند نقطه جالب توجه این رویداد بود که با کمک گرفتن از سرای محالت تالش شد تا مشارکت باال برود. 
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نشــینی آپارتمان  فرهنگ  ارتقــاء  طرح 

نام رویدادها:

آپارتمان ایمن / چای همسایگی

تاریخ رویدادها: فروردین و اردیبهشت 1400

منطقه پایلوت: منطقه 6، شهرک والفجر

طراحی رویدادها

تیم ترویجگری ابتدا با تشــکیل شبکۀ افراد داوطلب به تعیین حداقل یک اقدام و رویداد پیشنهادی پرداخت. برای 

این منظور گفت و گو با ساکنین محله پایلوت، ارزیابی برخی اقدامات انجام شده در محله از جمله اجرای طرح کاپ، 

فضای ســبز و مواردی از این دست به دقت مورد ارزیابی قرار گرفت. محور قراردادن سالمندان در اجرای رویدادهای 

ترویجگری از نکات جالب توجه اقدامات انجام شده در این منطقه بود. پس از بحث و تبادل نظر با مدیران منطقه، 

بازدیدها و بررســی های میدانی و اخذ نظر ســاکنین شــهرک، تیم ترویجگری رویدادهایی با محوریت مشارکت و 

همسایگی، قوانین و حریم خصوصی و توجه به محیط زیست در یک روز بدون نایلکس را به مرحله اجرا درآورد. 

اجرای رویدادها

آپارتمان ایمن از نگاه سالمندان

نظر به اینکه اکثر ساکنین محدوده انتخاب شده، قشر سالمند هستند و با توجه به اهمیت حفظ سالمت  سالمندان 

و ارتقا امنیت ســاختمان ها، محور انتخاب شــده "پویش آپارتمان ایمن از نگاه ســالمندان در حوزه قوانین و حریم 

خصوصی" بود. این پویش با مشارکت اعضای دوام ستاد بحران، سرای محله، شورایاری محله، و آتش نشانی محله 

برگزار شــد که در آن سالمندان نقاط ضعف و قوت محل ســکونت خود  را بیان کردند. بعالوه آموزش ایمنی توسط 

آتش نشانی و نکات ایمنی در رابطه با سرقت توسط کالنتری منطقه نیز برگزار انجام شد.
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چای همسایگی و خاطره گویی 

این رویداد با محوریت مشارکت و همسایگی و با اهداف  ایجاد فضایی مناسب برای گردهمایی همسایگان و ثبت 

خاطرات آنها در فضایی دوستانه و صمیمی به اجرا درآمد. گردهمایی در پارک صبا واقع در شهرک والفجر انجام شد. 

ســخنرانی مدعوین به برنامه، پذیرایی مختصر و خاطره گویی ســاکنین حاضر در مراسم از جمله اقداماتی بود که در 

این رویداد به آن پرداخته شد. در خالل برنامه به دلیل حضور برخی مدیران مناطق شهروندان به بیان مشکالت محله 

خود پرداختند و فضای گفت و گوی مناسبی ایجاد شد. 

روز بدون نایلکس

در این رویداد با توجه به پیش روبودن روز بدون نایلکس و همچنین اثرات تخریب و زیان بار کیسه های پالستیکی 

برای کره زمین، طی یک روز و در زمان مشــخص در نانوانی محله والفجر واقع در خیابان علیخانی شــهروندان نانهای 

خود را در کیسه های پارچه ای گرفتند این کیسه ها بصورت رایگان در اختیار شهروندان قرار گرفت و از آنها درخواست 

شد تا در خرید روزمره خود کمتر از کیسه های پالستیکی استفاده کنند. در این رویداددر کنار تیم ترویجگری، کارشناس 

اطالع رسانی اداره بازیافت ناحیه ۶ نیز حضور داشته و توضیحات الزم را برای شهروندان ارائه دادند. 

نتایج و دستاوردها

هدف از اجرای رویدادهای پویش ارتقا فرهنگ آپارتمان نشــینی در درجه اول باالبردن مشارکت مردمی در اقدامات 

مربوط به محل زندگی خود اســت که این هدف در غالب چند رویداد و با آگاهی بخشــی به شــهروندان به مرحله 

اجرا درآمد. از ســوی دیگر سبک زندگی در تهران به سمت و سویی پیش رفته است که همسایه ها حداقل ارتباط با 

یکدیگر را داشــته و حس تعلق خاطر به محل زندگی و خاطرات همسایگی روز به روز در حال کمرنگ تر شدن است. 

در رویدادهای برگزار شده سعی شد تا به ویژه با دعوت از سالمندان و تالش برای یادآوری خاطرات تلخ و شیرین آنها 

از گذشته، با دیگر همسایگان بیشتر آشنا شده و برای ساعاتی از خلوت تنهایی خود خارج شوند.

بعالوه در این رویدادها تالش شد تا اهمیت به مساله محیط زیست و فرهنگ استفاده کمتر از کیسه های پالستیکی 

با یک روز بدون پالســتیک اجرا شــود، این اقدام که با اســتقبال محلی ها نیز همراه بود، مسئولیت پذیری در برابر 

زمینی که در آن زندگی می کنیم را تقویت کرد. 
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نشــینی آپارتمان  فرهنگ  ارتقــاء  طرح 

نام رویدادها:

تاریخ رویدادها: اسفند ۹۹، اردیبهشت 1400

منطقه پایلوت: منطقه 7، محله عباس آباد

طراحی رویدادها

رویدادهای ترویجگری در منطقه 7 با اهدافی چون کاهش پســماند و تفکیک زباله تر و خشــک، آشــنایی با مواد 

بازیافتی و ارتقا فضای ســبز منطقه به مرحله اجرا رسید. تیم ترویجگری پس از برگزای جلساتی با مدیران اجتماعی 

نواحی و سمن های فعال منطقه و گفت و گو با ساکنین محله عباس آباد، نیازسنجی و شنیدن نظرات آن ها در زمینه 

مشــکالت محله، به برگزاری چند رویداد از جمله مشارکت شهروندان در کاشت گل و گیاه و محیط زیست، مدیریت 

و کاهش پسماند  در زمینه ارتقا فرهنگ آپارتمان نشینی پرداخت. 

اجرای رویدادها

مشارکت شهروندان در کاشت گل و گیاه

تیم ترویجگری با راه اندازی کانال آموزشی در فضای مجازی ویژه مدیران آپارتمان های محله عباس آباد و سمن های 

فعال محله - اطالع رسانی و تبلیغات در خصوص برگزاری مسابقه عکاسی با موضوع فضای سبز شهری و خانگی را در 

رویداد مشارکت شهروندان در کاشت گل و گیاه انجام داد. این رویداد در اردیبهشت ماه سال جاری و با حضور مردم 

محله عباس آباد، مدیران شهری از جمله اداره آموزش های شهروندی، اداره بازیافت، امور فرهنگی و غیره برگزار شد. 

در این برنامه آموزش کاشــت گل و گیاه و نگهداشــت آن در گلدان توسط کارشناسان اداره فضای سبز به شهروندان 

ارائه گردید. تهیه کود و کمپوســت خانگی )اســتفاده از پسماندهای خانگی برای تهیه کود، شرایط تعویض کود، آثار 

کود مناسب بر رشد و نگهداری گل و گیاه( نیز توسط یکی از ترویجگران تیم به شهروندان آموزش داده شد. طراحی 

نقاشــی با موضوع محیط زیست و اجرای نقاشی روی بطری )بهترین ها از دوریختنی ها( توسط عضو کانون جوانان 

محله عباس آباد از دیگر برنامه های اجرا شده در این رویداد بود. 

کاشت مشارکتی گل و گیاه / محیط زیست، مدیریت و کاهش پسماند
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در ایــن رویداد همچنین میز گفتگوی مدیران آپارتمان ها فضا را برای تبادل اطالعات و تجربیات فراهم کرده بود. در 

پایان نیز گلدان هایی برای هدیه به مدیران آپارتمان ها و شهروندانی که در برنامه شرکت کردند اهداء گردید. 

محیط زیست، مدیریت و کاهش پسماند 

در این رویداد که در اسفندماه سال گذشته خیابان داریوش محله عباس آباد برگزار شد تیم ترویجگری اطالع رسانی و 

تبلیغات الزم را قبل از اجرای برنامه به وسیله نصب بنر در خیابان داریوش و اطالع رسانی در فضای مجازی )واتساپ، 

اینســتاگرام، تلگرام( انجام داد. این برنامه با تدارک تیم ترویجگری، با حضور جمعی از مدیران شــهری و مشارکت 

اهالی محله عباس آباد برگزار شــد. کاشت نهال توسط تیم ترویجگری طرح آپارتمان نشینی به مناسبت هفته منابع 

طبیعی، چیدن ســفره هفت ســین با مواد بازیافتی توسط شــهروندان خیابان داریوش، آموزش تهیه کمپوست از 

زباله های خانگی توســط تشکل مردم نهاد ســاعت زمین، آموزش بازیافت و تفکیک زباله از مبداء توسط کارشناس 

اداره بازیافت، میز گفتمان مدیران آپارتمان های خیابان داریوش جهت تبادل اطالعات – برگزاری مسابقه و کارناوال 

حاجی فیروز و توزیع کیسه های پارچه ای از برنامه های برگزار شده در این رویداد 

نتایج و دستاوردها

مهمترین هدفی که در اجرای رویدادهای ارتقا فرهنگ آپارتمان نشــینی در نظر گرفته شــده است، تالش برای جلب 

مشــارکت شــهروندان در برنامه های گروهی، اجرای برنامه های گروهی، توجه به محیط زندگی خود است. از جمله 

برنامه هایی که برای جلب این مشــارکت در نظر گرفته شــد، توجه به مساله پسماند و فضای سبز محله عباس آباد 

بود و تالش شد با برگزاری برنامه هایی متنوع و مشارکت دادن شهروندان در آن قدمی در کاهش پسماند، آشنایی با 

بازیافت و استفاده مجدد از مواد بازیافتی، کمک به بهبود فضای سبز محل زندگی، اهمیت به محیط پیرامونی خود 

و حساس بودن به مسائل آن اقدام شود. با توجه به رضایت شهروندان از این رویداد تدوام در برگزاری آن ها بمنظور 

نهادینه شدن اهداف در نظر گرفته شده در این رویدادها ضروری است.
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نشــینی آپارتمان  فرهنگ  ارتقــاء  طرح 

نام رویدادها:

کوچه همسایگی / دیوار سبز مشارکتی / گلدان  شمعدانی

تاریخ برگزاری: اول فرودین، یکم الی 15 اردیبهشت

منطقه پایلوت: منطقه 8، محله دردشت

طراحی رویدادها

در منطقه ۸ تهران رویدادهای ترویجگری با هدف ارتقا فرهنگ آپارتمان نشینی در محله دردشت  به اجرا درآمد. تیم 

ترویجگری ابتدا با استقرار در محله دردشت و بررسی اولیه مشکالت این محله که از طریق گفت و گو با اهالی محل 

و ارزیابی و امکان ســنجی شــرایط محله ایجاد کرد همچنین با توجه به قرار گرفتن در بازه زمانی نوروز و همچنین 

روز زمین پاک، رویدادها را در حوزه محیط زیســت و پســماند، حوزه نگهداشت گل و گیاه، ترویج فرهنگ مشارکت 

میان شهروندان در محیط همسایگی و بهبود نمای ساختمان ها و کوچه همسایگی را به اجرا درآورد. در این منطقه 

درخواســت شــهروندان برای جداسازی زباله های تر و خشــک، جلوگیری از تجمع زباله ها در سطح کوچه و محل، 

ارتقا فضای سبز و رشد گل و گیاه در خانه و محل، توجه به نمای بیرونی آپارتمان ها و منظر زیبایی شناسی از جمله 

درخواســت هایی بود که طی بررسی های تیم ترویجگران برای اهالی محل جذابیت داشت و اجرای آن را در بهبود 

روحیه زندگی جمعی محل مناسب می دانستند. 

اجرای رویدادها

گلدان شمعدانی

رویداد اول با هدف آموزش شــهروندان در حوزه نگهداشــت گل و گیاه، ترویج فرهنگ مشارکت میان شهروندان در 

محیط همســایگی و بهبود نمای ســاختمان ها در محله دردشت و نخســتین روز بهار انجام شد. ترویجگران پس 

از شناســایی آپارتمان ها و صحبت و مشــورت با اهالی و مدیر ســاختمان، گلدان های شمعدانی را در اختیار مدیر 

ساختمان ها قرار دادند و از پنجره آپارتمان ها نصب شد.
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دیوار سبز مشارکتی

رویداد دوم که در هفته اول اردیبهشــت ماه و همزمان با روز زمین پاک برگزار شــد، تسهیلگران چند هدف مشخص 

را بــرای اجرای رویداد در نظر گرفته و به اجرا درآورند،کاشــت نهال در روز زمیــن پاک به نام افراد فرهیخته محله و 

نامگذاری درختان،برگزاری کالس های آموزشــی با موضوع حاظت از محیط زیست و کاشت و نگهداشت درختان و 

فضای ســبز در آپارتمان برای همســایگان، آموزش تفکیک زباله ها از مبدا و برگزاری جشنواره هم سایه هم و هم یار 

هم با موضوعاتی همچون آلودگی محیط زیست با ته سیگار، ارائه راه حل برای رفع آن، سفره رمضان و عدم استفاده 

از ظروف یکبار مصرف، کم کردن شیرابه های پسماند تر و کاهش سماند و کمپوست خانگی و اجرای طرح کا در ماه 

رمضان و اقداماتی بود که در این رویداد اجرا شد. در پایان برنامه ای برای اجرای فرایند بازیافت و تشویق شهروندان 

به همکاری و مشارکت در این اتفاق طرح ریزی شد.

کوچه همسایگی

رویداد سوم منطقه ۸ با هدف تبدیل یکی از کوچه های محله دردشت به مکانی به نام کوچه همسایگی، جهت توسعه 

و بســط مشارکت شــهروندان و ایجاد مکانی برای برگزاری برنامه های مختلف توسط همسایگان و گردهمایی های 

محلی، در محله دردشــت انجام شد. ترویجگران با حضور در محله، صحبت با اهالی محل، نیازسنجی از همسایه ها 

و با توجه به درخواست و تمایل آنها به ارتقا زیبایی شناسی محل زندگی شهروندان بهسازی کوچه با توجه به منظر 

زیبایی شناسی را در دستور کار اجرا قرار دادند. 

بهسازی باغچه و درختان کوچه، جدول کشی باغچه، زیبا سازی، طرح های مرتبط با همسایگی و رنگ آمیزی دیواره ها 

و ایجاد روشــنایی مناسب کوچه از جمله اقداماتی بود که در این رویداد به آن پرداخته شد. بدین منظور مخزن های 

ویژه تفکیک پسماند در سطح کوچه جانمایی شد، همسایگان محله دردشت از کوچه همسایگی بازدیدهایی داشتند و 

ترویجگران  از آنها درخواست کردند در اجرای طرح های دیواره کوچه همسایگی مشارکت داشته باشند.

مشــارکت همســایگان در اجرای طرح، آشنایی بیشتر با اهالی کوچه،، اســتفاده از ظرفیت های بالقوه محله، ایجاد 

فضایی برای گردشگری محلی، و برگزاری تجمعات و جشنواره های مختلف در زمان مناسب از جمله رویکردهایی بود 

که در این رویداد به آنها توجه و پرداخته شد. 

نتایج و دستاوردها

اهمیت به نما و زیبا سازی آپارتمان ها از جمله جنبه های مغفول مانده در زیست شهری است که در این رویداد به 

آن توجه و با همراهی همســایگان در نصب گلدان ها از بالکن خانه و مراقبت از گلها به اجرا درآمد.مشارکت، ایجاد 

تعلق خاطر به محل زندگی و دادن ارزش به کالبد ســاختمان از جمله دســتاوردهایی بود که با اجرای این رویداد و 

مشارکت شهروندان و درخواست آنها برای ادامه این طرح به وضوح قابل مشاهده بود. 

از طرفی دیگر رویدادهای مشــارکتی با کمک گرفتن از مروجینی از دل محالت و به کمک شهرداری تهران و مشارکت 

مردم محلی در پی ارتقا کیفیت زندگی مردم تهران که غالبا در آپارتمان ها زندگی می کنند است. 

مشــارکت همســایگان در اجرای طرح و توجه به فعالیت گروهی،  ایجاد روحیه همراهی و مشــارکت در حفظ و 

نگهداری فضای ســبز محله، ارتقاء آگاهی شــهروندان در خصوص نگهداری از فضای سبز محله و گلهای آپارتمانی 

آموزش تفکیک پســماند از مبدا و اجرای آن توســط شــهروندان که با اســتقبال مناســب آنها روبرو شد از جمله 

دستاوردهای این رویداد بود.

بعــالوه تجمع همســایگان برای تصمیم گیری های مهم برای محله و وضع قوانیــن ضروری میان هم محله ای ها، 

مشارکت در حفظ و نگهداری از فضای سبز کوچه و محله، مشارکت در اجرای صحیح طرح پسماند در سطح کوچه و 

محله از دیگر دستاوردهای این رویدادها در منطقه ۸ تهران بودند.
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نشــینی آپارتمان  فرهنگ  ارتقــاء  طرح 

نام رویدادها:

تور پرنده نگری / کاهش و مدیریت پسماند

تاریخ رویدادها: اردیبهشت 1400

منطقه پایلوت: منطقه ۹، محله دکتر هوشیار، پارک المهدی

طراحی رویدادها

رویدادهای ترویجگری در منطقه ۹ تهران با شناســایی و نیازسنجی از دغدغه های ساکنین به مرحله اجرا رسید. در دو 

رویداد مجزایی که در این منطقه به اجرا در آمد با توجه به درخواست های ساکنین و همچنین طرح بحث و تبادل نظر 

دو رویداد پرنده نگری و کاهش پســماند انجام شد. در رویداد »تور پرنده نگری« که به صورت فرامنطقه ای و در یکی 

از بوستان های منطقه اجرایی شــد پیرامون نحوه تقسیم بندی بافت محله هاو همچنین نوع وزیستگاههای موجود، 

ترکیب بندی سنی اهالی ساکنین محله ها، کسب دارایی های موجود برای اجرای طرح بحث وتبادل نظر صورت گرفت. 

همچنین در این جلســه لیدرومربی آموزشــی وزمان ومکان اجرای برنامه مورد برسی قرار گرفت. مصاحبه وشناسایی 

حضور اهالی ساکنین آپارتمان نشین در برنامه، طی چند روز توسط تیم ترویجگر ومدیریت در سطح محله ها و گروه هم 

سایه هم صورت گرفت و نتایج بین اعضاء مورد برسی قرار گرفت. در رویداد کاهش پسماند که در محله دکتر هوشیار 

اجرا شــد باتوجه به راهکارهای بهینه مدیریت پســماند وتاثیرآن بر چرخه اقتصاد در ابتدا به اهمیت بحث مدیریت 

صحیح پسماند با توجه به میزان زباله تولیدی پرداخته شد ودر ادامه ضمن معرفی فاکتورهای موثر در اجرای طرح از 

جمله اماکن مهم وپررفت وآمد موجود در محله وپتانسیل برسی قشد وشیوه اجرای کار و نحوه اطالع رسانی و آگاهی 

دادن به ساکنین محله از روند بازیابی پسماندتر وخشک وفرآورده های ناشیاز پردازش زباله ارائه شد و درپی اقدامات 

رویداد، تیم ترویجگری بازدیدی از مکان اجرا انجام دادند و مقدمات کار انجام و به مرحله اجرا رسید. 



151

 معاونــت امــور اجتماعــی و فرهنگــی

1399  -  1 4 0 0  | تهــران  شــهرداری 

اجرای رویداد

تور پرنده نگری

در رویــداد تور پرنده نگری که در پارک المهدی منطقه ۹ به مرحله اجرا رســید، تیــم ترویجگری با هماهنگی با یک 

تور پرنده نگری مقدمات اجرای یک تور چندســاعته با حضور ســاکنین منطقه را ترتیب داد. اطالع رسانی درباره این 

رویداد از طریق گروه های مجازی و تلگرامی انجام و در روز رویداد ساکنین با حضور در پارک ابتدا آموزش هایی درباره 

پرندگان شهری و محیط زیست آن ها دریافت کردند. شناسایی پرندگان موجود در پارک، تغذیه آن ها، محیط زیست 

آن ها، مهاجر بودن و نبودن، آداب مهاجرت و نحوه زندگی از جمله آموزش هایی بود که به شهروندان داده شد. مردم 

نیز به فراخور آموزش داده شــده ســواالتی را مطرح و پرسش و پاســخ بین مربی و اهالی جریان داشت. در ادامه 

مسابقه ای اجرا شد و از آموزش های ارائه شده سواالتی مطرح و به برندگان جوایزی اهدا شد. 

کاهش و مدیریت پسماند

در رویداد کاهش پســماند، ایســتگاهی تحت عنوان ایستگاه پســماند در روز اجرا برپا شــد، که در آن بروشورها 

و همچنین کاردســتی هایی با مواد بازیافتی قرار گرفته بود. آموزش کاهش پســماند، آشــنایی بــا انواع زباله تر و 

خشــک، چگونگی کم کردن شیرابه ها، تهیه کاردســتی هایی با مواد بازیافتی و دور ریختنی به اجرا درآمد. همچنین 

بروشورهایی برای آموزش به شهروندان با محتوای کاهش پسماند در اختیارشان قرار گرفت. 

آموزش ساخت گلدان و کاردستی های کوچک به کودکان و نوجوانان توسط مربیان ترویجگری از دیگر اقداماتی بود 

که در روز رویداد انجام شــد. به کودکانی که در این برنامه اجرا کرده بودند جوایزی اهدا شــد تا هم خاطره خوبی از 

برنامه به همراه داشــته باشــند و هم از ارزش اقدامی که برای کاهش پسماند و استفاده مجدد از مواد قابل بازیافت 

وجود دارند مطلع شــوند. اجرای تئاتر با محتوای کاهش پســماند دیگر اقدامی بود که در این رویداد انجام شــد و 

اثرگذاری آن به حدی بود که پس از اجرا همسایگان و اهالی محل را به تبادل نظر و توجه به رفتارهای محیط زیستی 

همسایه های خود مشغول کرد. 

نتایج و دستاوردهای رویداد

توجه به محیط زیســت همه موجودات زنده ساکن در شهر نکته ای اســت که در زندگی شهری تقریبا مغفول مانده 

اســت. برگزاری تور پرنده نگری که با مشــارکت بیش از ۱۰۰ نفر از اهالی منطقه اجرا شد، به حدی ایده نو و بدیعی 

بود که رضایت بســیار قابل توجه شــهروندان از این تور را به همراه داشــت و منجر به ایجاد دغدغه های جدید در 

بینشان شد. همچنین دریافت اطالعاتی جدید و نو از پرندگانی که همراه انسان ها در شهر زندگی می کنند و مشاهده 

پرندگانی که حتی فکرش را نمی کردند در شهر وجود داشته باشند بسیار جالب توجه بود و اهالی درخواست برگزاری 

مجدد تور را داشتند. 

در رویداد کاهش پســماند آگاهی نسبی شــهروندان در خصوص مدیریت پسماند از قبل وجود داشت اما عمالً عدم 

تفکیک مناسب زباله ها به خصوص ماسک و مواد کرونایی، تولید بیش از حد زباله به خصوص پالستیک، بی تفاوتی 

نســبی شهروندان نسبت به مدیریت زباله های ســاختمان های مسکونی قابل توجه بود. از این روی با فرهنگ سازی 

 و آمــوزش تالش شــد تا کاهش تولید زباله، جداســازی زباله تر و خشــک و تهیه کمپوســت خانگــی برای اهالی 

نهادینه شود.
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نشــینی آپارتمان  فرهنگ  ارتقــاء  طرح 

نام رویدادها:

دیوار همسایگی / کاشت مشارکتی گل و گیاه

تاریخ رویداد: اردیبهشت 1400

منطقه پایلوت: منطقه 10  محله امام خمینی کنار بزرگراه نواب

طراحی رویدادها

محله امام خمینی در منطقه ۱۰ یکی از پایلوت های اجرای برنامه های تسهیلگران در راستای ارتقای فرهنگ آپارتمان 

نشینی است که با حضور چند تیم تروجگر و تسهیلگری آموزش دیده طی چند ماه بررسی میدانی و تعامل و رایزنی 

با ســاکنین محالت با برگزاری چند رویداد اقداماتی در راستای ارتقای فرهنگ آپارتمان نشینی در آن انجام می شود. 

در این محله تیم ترویجگر پیش از برگزاری رویداد به مدت چند ماه و طی چند نوبت بازدید از محله و رایزنی و گفت 

و گو با اهالی محل نسبت به شناسایی نیازهای آنها در راستای ارتقا فرهنگ آپارتمان نشینی اقدام کردند. تراکم باالی 

ســاختمان ها، قرار گرفتن در مجاورت یک بزرگراه و ترافیک باال، کمبود امکانات فضای سبز و مبلمان شهری از جمله 

مشــکالتی بود که ساکنین این محله در گفت و گو با ترویجگران به آن اشاره داشتند. رویداد مردم معتقدند کاهش 

کیفیت زیست شهری در این محل بر روابط و تعامالت همسایگی آنها نیز اثرگذاشته است و درخواست خود را از بین 

گزینه های چندگانه این رویداد بر روی فرهنگ همسایگی و کاشت گل و گیاه متمرکز کردند. 

اجرای رویدادها

این رویداد به صورت همزمان در دو مجتمع قرینه هم در ناحیه دو و سه منطقه ۱۰ شهرداری تهران انجام شد. 
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دیوار همسایگی

در رویداد "دیوار همســایگی" که در مجتمع پوپک انجام شــد از قبل برگه هایی را بین همسایه ها که روی آن نوشته 

شده بود همسایه ایده آل از نظر شما چه کسی است در اختیار ساکنین قرارگرفت و اهالی فرم نظرسنجی را پر کردند 

و قرار شد در مراسمی شرکت کنند. ایده هایی که همسایه ها دادند در حیاط مجتمع نصب و به ۵ ایده برتر جوایزی 

اهدا شــد. اجرای موسیقی توسط نوجوانان و قرائت متنی از ســوی کودکان و نوجوانان و درخواست از همسایگان 

برای احترام به حقوق همسایگان از دیگر برنامه هایی بود که در این رویداد به اجرا در آمد.

کاشت مشارکتی گل و گیاه

در مجتمع دیگر، براساس بازدیدهایی که در ناحیه سه از مجتمع ها انجام شد، باغچه و فضای سبز بیشتر مورد توجه 

ســاکنین قرار گرفت. خانواده ها به نام خود و با همکاری شــهرداری گل هایی را در باغچه مجتمع کاشتند و سپس 

اجرای موسیقی زنده عروسکی انجام شد.  

نتایج و دستاوردها

این رویداد با هدف آشــنایی تهسیلگران با مشکالت عمده شهروندان در سطح محالت در زمینه آپارتمان نشینی اجرا 

شــد. با توجه به ریزدانه بودن بافت ســکونت در این منطقه و کمبود سرانه گل و گیاه در برخی از نواحی، تسهیلگران 

با بررســی میدانی چندماهه نسبت به نیازهای ساکنین محالت آگاهی پیدا کرده و با اجرای یک اقدام مشارکتی تعلق 

خاطر به محل سکونت افزایش و نیازهای شهروندان در زمینه فرهنگ آپارتمان نشینی نیز بررسی و به آن رسیدگی شد. 
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نشــینی آپارتمان  فرهنگ  ارتقــاء  طرح 

نام رویدادها:

کاشت مشارکتی گل و گیاه / بالکن سبز / محله پاکیزه / 

روایت همسایگی

تاریخ رویداد: خرداد ماه 1400

منطقه پایلوت: منطقه 11، خیابان جمالزاده

طراحی رویدادها

کمبود فضای سبز در منطقه ۱۱ یکی از مشکالتی است که مردم منطقه و به ویژه نواحی غربی  آن از کمبود این فضا در 

محیط زندگی خود ناراضی هستند. از طرفی انباشت زباله در کوچه های محل، بوی نامطبوع ناشی از شیرابه زباله ها از 

دیگر مسائلی بود که اهالی منطقه خواستار مشارکت در اجرا و یادگیری آنها برای بهبود کیفیت زندگی  تیم ترویجگری 

پــس از تصمیم به برگزاری این رویداد در منطقــه جمالزاده، به تعامل و گفت و گو با اهالی خیابان پرداخت و پس از 

دریافت نقطه نظرات آنها به برگزاری ســه رویداد ترویجگری از جمله کاشــت و ایجاد باغچه مشارکتی، تفکیک زباله و 

روابط همسایگی اقدام کرد.

اجرای رویداد

کاشت مشارکتی گل و بالکن سبز

در رویداد اول که با محوریت کاشت و ایجاد باغچه مشارکتی و بالکن سبز در خیابان جمالزاده اجرا شد، تیم ترویجگری 

باا مشــارکت شهرداری، سرای محله، اداره آموزش شهروندی و فضای سبز و مشارکت مردم خیابان به ایجاد باغچه در 

محلی که با نظرسنجی از اهالی انتخاب شده بود کمک کرد. در طی برگزاری این رویداد کارناوال و تئاتر عروسکی نیز به 

اجرا درامد که فضای شادی  ایجاد و این اقدام منجر به جلب توجه و همراهی مردم با کارناوال شاد شد. 
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کاهش و مدیریت پسماند "محله پاکیزه"

در رویداد بعدی که در خیابان جمال زاده به اجرا درآمد، محوریت محیط زیست و کاهش پسماند مد نظر قرار گرفت. 

تیم ترویجگری قبل از رویداد در گفت و گو با ســاکنین خیابان و اطالع رســانی از ظریق فضای مجازی و کانال های 

تلگرامی آنها را نسبت به اجرای چنین رویدادی آگاه کرده بود.

در روز رویداد، آموزش تفکیک زباله ها، کاهش پســماند و مراحل مختلف اجرای طرح کاپ در شــهر تهران به ساکنین 

خیابان جمالزداه آموزش داده شــد. آموزش نگهداری از گل های آپارتمانی و توجه به فضای ســبز محل زندگی از دیگر 

مواردی بود که در این رویداد به آن پرداخته شد. آموزش ساخت کاردستی با مواد بازیافتی به مودکان و بزرگساالن نیز 

در این رویداد به اجرا در آمد. در پایان نیز کیسه های پارچه ای و گلهای آپارتمانی به شرکت کنندگان در مراسم اهدا شد. 

روایت همسایگی

در رویداد ســوم طرح همسایگی و فرهنگ آپارتمان نشینی انجام شــد. توضیحاتی درباره فرهنگ آپارتمان نشینی، 

چالش ها و بایدهایی که در زندگی آپارتمانی باید به آنها توجه کرد و به اجرا گذاشــت از جمله آموزش هایی بود که 

در این رویداد ارائه شد. از همسایه ها درخواست شد که از خاطرات مشترک و یا چالش هایی که با دیگر همسایگان 

دارند صحبت کنند. در پایان نیز از افرادی که در این رویداد مشارکت داشتند تقدیر شد. 

نتایج و دستاوردها

مشارکت شهروندان در ارتقا کیفیت محل زندگی خود، مهمترین هدفی است که در اجرای این رویدادها به آنها توجه 

می شــود. مشــارکت در افزایش سهمیه فضای سبز محل، اشــتیاق برای نگهداری از فضای سبز و شوق اجرای برنامه 

مشــارکتی با حضور همســایه ها، یادگیری تفکیک از مبدا، احترام به حقوق همســایگان و اجرای کار گروهی کاهش 

پسماند و توجه به محیط زیست از دیگر دستاوردهای اجرای این رویداد در این منطقه بود. 
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نشــینی آپارتمان  فرهنگ  ارتقــاء  طرح 

نام رویداد:

همسایگی سبز

تاریخ رویداد: اردیبهشت 1400

منطقه پایلوت: منطقه 12، مجتمع بهنام

طراحی رویداد

رویداد همسایگی سبز با تاکید بر حوزه پسماند در واحدهمسایگی با همکاری و هماهنگی با اداره کل آموزش شهروندی 

منطقــه ۱2، اداره مدیریت پســماند منطقه ۱2 و اداره اجتماعی ناحیه ۶ در محتمــع ۱۳۰ واحدی بهنام واقع درخیابان 

مجاهدین اسالم انجام شد. تیم ترویجگری پس از گفت و گو و تبادل نظر با اهالی مجتمع، دریافت نقطه نظرات آن ها 

و توجه به اهم مشکالت و درخواست هایی که مطرح کردند رویداد همسایگی سبز را به اجرا رساندند. برای انتخاب این 

مجتمع از روز اول برداشت های میدانی در سطح محله جهت تکمیل مرحله شناخت وضعیت موجود و بانک اطالعاتی 

مدیران ســاختمان و داوطلبین انجام شــد تا رویداد در مجتمعی با جمعیت باال و میزان همکاری مناسب اجرا شود. 

مجتمع بهنام این مجتمع جزو برج های بلند و در واقع بلندترین برج محله دروازه شــمیران است و جمعیت باالیی در 

آن ساکن هستند که مخاطبان رویداد را افزایش می دهد. 

اجرای رویداد

در روز برگزاری رویداد ابتدا بنر طرح ترویجگری و همســایه ســبز در محل نصب شد و ماشین های بازیافت دو شرکت 

الماند و گلماند در محوطه مجتمع حاضر شدند. این دو شرکت با هدف شروع به کار در مجتمع بهنام به عنوان پایلوت 

منطقه ۱2 دعوت شدند بروشور ها نیز در اختیار اموزشگر ناحیه و تیم ترویجگری قرار گرفت. هیئت مدیره مجتمع بهنام 
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اولین شهروندان مشارکت کننده بودند که با اعالم قبلی مقدار قابل توجهی از پسماندخود را تفکیک شده در روز رویداد 

تحویل دادند، ومصوب شد که این دو شرکت با همکاری و هماهنگی اداره مدیریت پسماند منطقه ۱2 اقدام به انعقاد 

تفاهم نامه با مجتمع بهنام نمایند. در ادامه پسماند خشک از سایر شهروندان تحویل گرفته شد و آموزش در مجتمع 

بهنام انجام اجرائی شــد. تحویل پســماند الکترونیکی به ماشین های بازیافت نیز از جمله اقدامات جدیدی بود که در 

این رویداد اجرا شــد. تا پیش از این ســاکنین از امکان تحویل پسماند الکترونیکی و امکان تحویل آن به ماشین های 

بازیافت اطالع چندانی نداشتند. 

در ادامه برنامه شــهروندانی که قصد خروج و یا ورود به مجتمع را داشــتند با دیدن عوامل اجرائی و استندها کنجکاو 

می شــدند و مراجعه می نمودند که تیم ترویجگری و آموزشگر اداره بازیافت به آن ها بروشور می دادند و از مزایای کار 

تفکیک به آن ها توضیح می دادند که استقبال آن ها را در پی داشت. در پایان رویداد نیز بارگیری پسماند های خشک 

جمع آوری شده از سوی شهروندان توسط شرکت های الماند و گلماند صورت گرفت و به کسانی که پسماندهای خود 

را تحویل می دادند به رسم تقدیر گلدان هایی اهدا می شد. 

نتایج و دستاوردها

اجرای این رویداد منجر به انعقاد یک قرار داد با دو شــرکت جمع آوری پســماند خشک شد که در نتیجه آن جمع 

آوری پســماند خشــک مجتمع بهنام با توجه به عالقه دو طرف برای همکاری به صورت دائمی اجرا خواهد شــد. 

مشــارکت خوب ســاکنین مجتمع در این رویداد و تقاضای آن ها برای ادامه این رویــداد در مجتمع از دیگر نقاط 

مثبت اجرای چنین رویدادی بود. با توجه به حجم باالی پســماند تولید شــده در مجتمع بهنام پس از آموزش های 

داده شــده در این رویداد اهمیت تفکیک از مبدا برای ساکنین مجتمع محرز شده و خواستار برقراری این رویداد در 

مجتمع خود شدند.
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نشــینی آپارتمان  فرهنگ  ارتقــاء  طرح 

نام رویدادها:

همسایگی و مشارکت / کوچه دوستدار محیط زیست / 

آپارتمان ایمن

 تاریخ رویدادها: خرداد و تیر 1400

منطقه پایلوت:منطقه  13، محله حافظیه

طراحی رویدادها

تیم ترویجگری در منطقه ۱۳ چند رویداد را در راستای پویش ارتقا فرهنگ آپارتمان نشینی به مرحله اجرا درآورد. بمنظور 

این اقدام این تیم پس از حضور در منطقه، هماهنگی با مدیر محله و دبیر شورایاری محله 

گفت و گو با شهروندان و کسب نظرات آن ها در زمینه مشکالت محله، طرح چند پرسش و کسب اطالعاتی از میزان 

اشــراف ساکنین محله به مسالی همچون محیط زیست، ایمنی، همسایگی و حریم خصوصی به برگزاری رویدادهایی 

در زمینه همسایگی و مشارکت، پسماند و محیط زیست و آپارتمان ایمن پرداخت. 

اجرای رویدادها

همسایگی و مشارکت

این رویداد با حضور تیم ترویجگری و شــهروندان در پارک پیروزی محله حافظیه برگزار شد. شهروندان در این رویداد 

ابتدا مشــکالت خود را نمایندگان شهرداری در میان گذاشتند. ســرعت گیرهای متعدد، افزایش موش های در سطح 

کوچه ها و خیابان ها از جمله مشکالتی بود که به آن ها اشاره شد. 

در ادامه کارشــناس اداره آموزش شــهروندی در رابطه با طرح آپارتمان نشــینی و هدف اجــرا توضیح دادند و تیم 

ترویجگری از اهداف طرح و رویکرد های طرح برای شهروندان صبحت کردند. در ادامه تیم ترویجگر از شرکت کنندگان 

درخواســت کرد راهکارهای خود را در زمینه بهبود روابط و رفع مشــکالت همســایگی بیان کنند. در پی بحث و تبال 

نظرهای شکل گرفته همسایه ها برای وضع قوانین جدید در آپارتمان خود به همفکری رسیدند. 
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نشان برتر کوچه دوستدار محیط زیست

این رویداد توسط تیم ترویجگری در کوچه 2۸/۱۱ محله حافظیه اجرا شد. تابلوهایی با محتوای دوستدار محیط زیست 

در کوچه به منظور فرهنگ سازی غیرمستقیم برای بقیه ساکنین محله حافظیه انجام شد

به منظور ترویج بیشــتر طرح در محله از همســایگانی که در طرح شــرکت کردند تقاضا شددوستان و اقوام و دیگر 

همسایگان خود را هم آگاه کنند و از آن ها هم بخواهند زباله های خود را تفکیک کنند تا فرهنگ سازی شود. 

آپارتمان ایمن

در رویداد قوانین و حریم خصوصی یک تیم از مربیان منطقه ۶ عملیاتی آتش نشانی شهر تهران همراه با مربیان دوام 

و ایمنی ستاد بحران منطقه ۱۳ شهر تهران با هماهنگی قبلی صورت گرفته راهی یک آپارتمان در محله ی حافظیه شده 

و نســبت به آموزش کار با کپسول های آتش نشانی و همچنین آموزش اقدامات الزمه در زمان بحران هایی مثل زلزله 

پرداختند. پس از پایان آموزش مدیر و اهالی ساختمان که تعدادی از آن ها در پاساژ حافظ کار می کردند پیشنهاد دادند 

این آموزش در آنجا نیز داده شود و قرار شد بعد از آموزش ساختمان بعدی به آنجا مراجعه شود. آموزش ایمنی در سا 

ختمان دیگری نیز انجام و آموزش کار با کپســول آتش نشانی و نحوه ی اطفاع حریق پرداخته سپس مربی مدیریت 

بحران به آموزش نحوه ی عملکرد در مخاطرات و حوادث شهری پرداخت. 

آموزش به درخواســت اهالی به پاساژ حافظیه هم رسید و اهالی پاساژ درخواست کردند تا عوامل تیم بحران و آتش 

نشانی از مغازه های آن ها دیدن کرده و موارد ایمنی را به آن ها آموزش دهند. 

نتایج و دستاوردها

در رویدادهای برگزار شده در این منطقه ضمن تالش برای افزایش مشارکت شهروندان در رویدادهای کوچک محله ای، 

توجه به محیط اطراف و تالش برای بهبود کیفیت محل زندگی خود تالش شــد تا ارتقا آگاهی شهروندان کمک شود. 

برای مثال با توجه به اهمیت ایمنی ســاختمان ها که یکی از نقاط مغفول مانده زندگی روزمره اســت و اهمیت دادن 

به آن به حفظ امنیت جانی و مالی می انجامد با برگزاری این رویدادها شــهروندان نیاز به ایمنی را بیشــتر حس کرده 

و از آموزش هایی با هدف ایمنی بیشــتر استقبال میکنند. توجه به حفظ محیط زیست و تالش برای کاهش اثرگذاری 

در تخریب محیط زیست از دیگر دستاوردهایی بود که تیم ترویجگران با اجرای این رویدادها به آن دست یافت.
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نشــینی آپارتمان  فرهنگ  ارتقــاء  طرح 

نام رویداد:

هر خانه یک امدادگر

 زمان رویداد: خرداد 1400

منطقه پایلوت: منطقه 14، محله تاکسیرانی

طراحی رویداد

محله تاکســیرانی در منطقه ۱۴، به عنوان پایلوت اجرای برنامه تسهیلگران در راستای ارتقای فرهنگ آپارتمان نشینی 

انتخاب شــد. "آپارتمان ایمن" ایده ای بود که پس از بررســی و تعامل تیم ترویجگری با ساکنین محله تاکسیرانی به 

مرحله اجرا رســید. وجود ساختمان های قدیمی و نســبتا ناایمن، مجتمعی مسکونی که امکان همراه کردن جامعه 

هدفی کوچک در آن راحت تر از ساکنین چند آپارتمان جدا از هم فراهم بود و درخواست شهروندان از جمله دالیلی 

بود که این رویداد را به مرحله اجرا رســاند. ابتدا تیم تســهیلگر با حضور در محله  و مناظره و گفت و گوی چهره به 

چهره نســبت به شناسایی نیازهای منطقه اقدام کرد و با توجه به دسترسی به خدمات ایمنی در محله و ویژگی های 

بافت مسکونی، مجتمع مسکونی گلها، فاز دو برای اجرای این رویداد انتخاب شد. 

اجرای رویداد

طرح آپارتمان ایمن  در محله تاکســیرانی با کمک اداره آموزش های شــهروندی شهرداری، منطقه هشت عملیات، 

هالل احمر، آتش نشانی، ستاد مدیریت بحران، کالنتری و پلیس راهور به اجرا دراورد تا مردم بتوانند به یک حادثه 

در سطح کوچک و یا وسیع رسیدگی کنند و بتوانند آنرا پوشش دهند. خود مراقبتی را در حوزه های مختلف از امداد 

ونجات گرفته تا آتش نشانی و ایمنی به مردم ارائه دهیم. 
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نحوه خاموش کردن آتش، بحث احیای قلبی در لحظات اولیه حادثه، آموزش زلزله و اقدات الزم در خود مراقبتی قبل، 

حیــن و بعــد از زلزله ، معرفی مراکز تخلیه امن اضطراری و نصب آنها در بلوک ها برنامه هایی بود که در روز برگزاری 

رویداد به اجرا درآمد. اطالع رسانی در این زمینه از چند هفته قبل در مجتمعه مسکونی آغاز شد، دیدار و تعامل خانه 

به خانه انجام، ســالمندان شــهرک شناسایی شــدند  و آموزش طرح خانه به خانه برای آنها را انجام گرفت. به گفته 

مســئول تیم ترویجگری مشارکت همسایه ها فوق العاده عالی بود. پوسترهای اطالع رسانی در شهرک نصب شد و 

ساکنین شهرک مشارکت بسیار خوبی داشتند. 

نتایج و دستاوردها

شــهر تهران به دلیل بافت متراکم و جمعیت باالیش همــواره در معرض تهدیدهیا مختلفی در زمینه ایمنی و بحران 

اســت. پایتخت پر از اتفاقات ریز و درشــتی اســت که تنها با یک پیش آمادگی می توانند سالمتی و جان بسیاری 

از شــهروندان را نجات دهند. آموزش همــواره آگاهی می آورد، اگرچه که باید به صورت مــدون و ادامه دار انجام 

شــود چرا که تکرار آن باعث می شــود در ضمیر خود آگاه افراد قرار گیرد و بتوانند در لحظات اولیه خود ایمنی ایجاد 

کنند و جان خود و خانواده خود را انجام دهند. ســاکنین مجتمع هر یک از تجربه های متفاوت خود در این برنامه 

می گفتند،ساکنین مجتمع می گفتند " تاکنون فکرش را نمی کردند شیوه پارک کردن خودروها نیز بتواند به یک دردسر 

امنیتی تبدیل شود، این برنامه نکات ریزی از ایمنی را به آنها یاد داد که تا چه اندازه در حین حادثه می تواند حیات 

بخش باشد در حالی که تا پیش از این به سادگی از کنار آن عبور می کردند. 

ســاکنین این مجتمع مسکونی در انتهای این رویداد درخواست داشــتند که این قبیل آموزش ها به صورت دوره ای 

برگزار شــود تا جای خالی چنین آموزش هایی برای مدت طوالنی در ذهن انها حک شــده و در صورت بروز احتمالی 

حادثه، امدادگر خودشان باشند.
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نشــینی آپارتمان  فرهنگ  ارتقــاء  طرح 

نام رویدادها:

کوچه زیبا، محله بهاری / نه به کیسه های پالستیکی / 

نقش برجسته همسایگی

 تاریخ رویداد: اسفند ۹۹ الی اردیبهشت 1400

منطقه پایلوت: منطقه 15، اتابک

طراحی رویداد ها

رویدادهای ترویجگری منطقه ۱۵ پس از برگزاری جلسات متعدد تیم ترویجگری با مدیران شهرداری، مدیران سراهای 

محلــه، گفت و گو با اهالی محله اتابک و بررســی چالش های مهم محله، در محورهایــی با هدف آموزش کاهش 

پســماند، قوانین همسایگی و حریم خصوصی و مشارکت و همسایگی به مرحله اجرا رسید. توجه به کودکان، توجه 

ویژه به کیسه های پالستیکی و تاکید بر حفظ حریم خصوصی با آشنایی با قوانین همسایگی از جمله محورهای مورد 

توجه در برگزاری رویدادهای این منطقه بود. 

اجرای رویداد

کوچه زیبا، محله بهاری

تیم ترویجگری رویداد کوچه زیبا، محله بهاری را با محور مشارکت و همسایگی در محله اتابک به اجرا درآورد. هدف 

از ایــن رویداد ایجاد مداخله موثر در بین همســایگان و از بین بردن کدورت ها چند تن از همســایگان و همچنین 

افزایش توجه به فضای ســبز محله بود. این رویداد با برپایی برنامه جنگ شــادمانه ی محل و تهیه گلدان هایی برای 

قراردادن در بالکن برخی مجتمع ها اجرا شد که استقبال شهروندان را به همراه داشت. 
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نه به کیسه های پالستیکی

با توجه به اینکه اســتفاده بی رویه از پالستیک به 

یک رفتار در بین شــهروندان تبدیل شده است و 

همچنین کاهش کیفیت نان در اثر برخورد گرمای 

نان با کیســه های پالستیکی و آگاه سازی مردم با 

مضرات استفاده از آن آموزش و توزیع کیسه های 

پارچــه ای در دو نانوایی منتخــب محله در این 

رویداد اجرائی شد. با هماهنگی تیم ترویجگری با 

واحد محیط زیست شهرداری و اموزش شهروندی 

توزیع کیسه های پارچه ای در 2 نانوایی پر تردد در 

2 تا از خیابانهای پر تردد و پرجمعیت محله اتابک 

به اجرا درآمد و از شهروندان درخواست شد تا به 

جای کیسه های پالستیکی، از کیسه های پارچه ای 

برای خرید نان استفاده کنند. 

نقش برجسته همسایگی

در دیگر رویداد برگزار شده در محله اتابک با توجه 

به عدم امنیت در ساختمان ها، دور بودن کودکان 

با مفهوم واژه همســایگی و گزارش هایی مبنی بر 

اینکه برخی از همسایگان فضای پارکینگ و انباری 

خود را تبدیل به محلی برای کســب درآمد کردند 

نقش برجسته همســایگی با محوریت قوانین و 

حریم خصوصی اجرائی شد. در این رویداد ضمن 

آموزش به همسایه ها و آگاه سازی در زمینه قوانین 

و حریم خصوصی از کودکان درخواست شد تا در 

مورد همسایه ها نقاشی هایی بکشند. بعالوه اداب 

همســایه داری مرور و شناســنامه همسایگی در 

حوزه قوانین طراحی شد. 

نتایج و دستاوردها

از جمله دســتاوردهایی که در اجرای رویدادهای این منطقه می توان به آن اشــاره کرد، آشــنایی کودکان با قوانین 

همسایگی و فرهنگ اپارتمان نشینی، باال بردن امنیت اجتماعی و شخصی افراد بوده است. توجه به حریم همسایگی 

و حریم خصوصی، تالش برای باال بردن حس احترام و مســولیت پذیری متقابل در مجتمع های مســکونی، توجه به 

نقش هر کیســه پالســتیکی در آلودگی محیط زیست، و اثرگذاری هر انســان در کاهش این آلودگی، اشراف به این 

مســاله که هر فردی می تواند دســت کم یک یا دو کیســه نایلونی و پالســتیکی را از چرخه مصرف خود خارج و به 

کاهش مصرف این ماده مخرب می کند، تالش برای به همراه داشــتن کیســه پارچه ای در هنگام خرید نان از دیگر 

دستاوردهایی بود که تیم ترویجگری در این رویداد به آن ها دست یافت.
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نشــینی آپارتمان  فرهنگ  ارتقــاء  طرح 

نام رویدادها:

مسابقه قوانین آپارتمان نشینی /  گذر زیبا،کوچه بهاری

زمان رویدادها: اردیبهشت و خرداد 1400

منطقه پایلوت: منطقه 16، محله علی آباد

طراحی رویداد ها

بــرای برگزاری رویدادهای ترویج گــری  در منطقه ۱۶ محله علی آباد جنوبی در ناحیه پنج  این منطقه انتخاب شــد. 

جایی که در دو مجتمع مسکونی آن چند رویداد مختلف در جهت ارتقای فرهنگ آپارتمان نشینی برگزار شده است.

»گذر زیبا،کوچه بهاری« و کمپین »همسایه هم«  دو رویدادی است که در این محله انتخاب  و در دو مجتمع مسکونی 

امیرکبیر و یاس به مرحله اجرا رســیده اســت. مجتمع ها به دو دلیل انتخاب شدند. نخست اینکه از نظر جمعیتی ۱۵ 

تا ۳۰ درصد محله را پوشش دهند و دیگر اینکه برخی مشکالت و معضالت آپارتمان نشینی در آنها به شدت مشهود 

باشد و احتیاج به برگزاری کمپین در آنها احساس شود.

در این طرح تالش می شود تا ساکنین منطقه نسبت به حوزه  های حریم خصوصی، همسایگی و مدیریت پسماند در 

زندگی آپارتمان نشــینی، اطالعات و آگاهی نسبی پیدا کنند  و این سه حوزه تبدیل به دغدغه آن ها شود. این کمپین 

به صورت رویدادهایی در مجتمع های مســکونی محالت دنبال می شــود. مجتمع مسکونی امیرکبیر و یاس در محله 

علی آباد جنوبی منطقه ۱۶  میزبان این رویدادهای ترویجی بود ه اند.
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اجرای رویدادها

مسابقه قوانین آپارتمان نشینی

تیم ترویجگری قبل از اجرای رویداد با حضور در  مجتمع و صحبت با ســاکنان و مدیران مجتمع جویای مشــکالت 

آن شــده اند. از آنجایی که هر مجتمع  مسکونی ساختاری متفاوت از دیگری دارد، طبیعتا مشکالتی که هر مجتمع با 

آن دســت و پنجه نرم می کند نیز متفاوت است. تیم ترویجگری محله تمرکز خود را روی حل مشکالت عمده مجتمع 

مســکونی یاس گذاشــت و متناســب با آن بروشــور هایی را برای اهالی مجتمع آماده کرد. این بروشورها از طریق 

مدیران بلوک ها در اختیار ســاکنان عالقه مند قرار گرفتند و از آنها خواســته شد تا آنها را مطالعه کنند. تیم ترویجگری 

محله تالش کرد با برگزاری مســابقه ای ۱۶ سوالی ساکنان مجتمع مسکونی یاس را در بحث توسعه و ترویج فرهنگ 

آپارتمان نشینی مشارکت دهد. 

در سوی دیگر دست به تغییر جلوه های بصری این مجتمع از طریق رنگ آمیزی و ایجاد فضا های سبز کوچک مقیاس 

نیز زده شــد. همچنین در راستای آموزش قوانین آپارتمان نشینی مسابقه ای را در مجتمع مسکونی یاس برگزار کرده 

است. بعالوه در رابطه با آموزش حریم خصوصی نیز برنامه ای در این مجتمع اجرایی شد. 

گذر زیبا، کوچه بهاری 

تیم ترویجگران در مجتمع مســکونی امیرکبیر رویداد "گذر زیبا، کوچه بهاری" را به اجرا در آوردند.  علت انتخاب این 

رویداد در این مجتمع به این دلیل بود که پس از بازدیدهای انجام شده و صحبت و تبادل نظر با اهالی مجتمع، یکی 

از عمده ترین مشــکالتی که نسبت به آن گالیه داشتند مناظر نازیبا، فضای مرده آپارتمان، همچنین نبود فضای سبز 

و نشــاط آور نبودن مجتمع بود.بعد از برگزاری چند جلسه با اهالی و انتخاب رویداد جزئیات آن با اهالی و مدیریت 

مجتمع در میان گذاشــته شــد. انتخاب رنگ دیوارها، نوع آرایش گلدان ها و همچنین انتخاب گل های باغچه ها به 

عهده اهالی گذاشــته شد و بعد از نهایی شــدن موارد مورد نیاز برای برگزاری رویداد از سوی شهرداری منطقه تامین 

شد. سپس در چند روز به کمک اهالی مجتمع و با نظارت تیم ترویجگری فرایند رویداد که شامل رنگ آمیزی دیوارها، 

طراحی و اجرای نقاشی های دیواری برای برخی دیوارها، ساخت و نصب گلدان های دیواری از مواد بازیافتی موجود 

در مجتمع، گل کاری محوطه مجتمع انجام شد. 

نتایج و دستاوردها

با تغییر ســبک زندگی از مدل اجتماع های اولیه به سمت جامعه شــدن، شهرها از حالت ایستایی به سمت پویایی 

حرکــت کنند، که در این فرایند افزایش مشــارکت در فضای آپارتمان، ایجاد حس تعلــق به جایی که در آن زندگی 

می کنند، ایجاد احساس مسئولیت نسبت به محل زندگی ، تقویت تعامالت میان همسایگان، ارتقای حس مسئولیت 

پذیری در مقابل کیفیت  محیط زندگی و همسایگی و درنهایت افزایش حس تعلق به محیط زندگی و همچنین بهبود 

و ارتقای زیبایی منظر محیط زندگی حائز اهمیت است. 

به گفته یکی از راهبرهای  ۸۰ درصد اهالی مجتمع امیرکبیر در برگزاری این رویداد مشارکت کردند که حاکی از رسیدن 

به اهداف در نظر گرفته شده در رویداد است. تمایل ساکنین برای تداوم چنین برنامه هایی نشان دهنده خواسته آنها 

برای ارتقا کیفیت محل زندگی و فراهم شدن امکانات برای حضور در رویدادهای مشارکتی از طریق آموزش هستند.
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نشــینی آپارتمان  فرهنگ  ارتقــاء  طرح 

نام رویدادها:

یک هفته بدون پالستیک / نقش برجسته همسایگی / 

آپارتمان ایمن / کاشت مشارکتی گل و گیاه 

تاریخ رویدادها: اردیبهشت و خرداد 1400

منطقه پایلوت: منطقه 17

طراحی رویداد ها

رویداد ارتقا فرهنگ آپارتمان نشــینی در منطقه ۱7 پس از حضور تیم ترویجگر و برگزاری جلسات مشترک با مدیران 

شــهرداری و اهالی محل تصمیم به برگزاری چند کارگروه ویژه از جمله کاشــت گل و گیاه مشارکتی، یک هفته بدون 

پالستیک، نقش برجسته همسایگی و قوانین و حریم خصوصی به مرحله اجرا رسید. 

تیــم ترویجگر از چند هفته قبل از اجرای رویداد در محله های هدف حضورپیدا کرده و در مصاحبه و گفت وگوی اولیه 

با ساکنین محله، اصناف و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور شناخت اولویت ها و نیازهای ساکنین و چرایی 

اجرای هر رویداد پرداخت. در ادامه بازدیدهای میدانی در سطح محله انجام و شناسایی پتانسیل های کالبدی محله 

و نقشه کشی از قسمت های منتخب محله به منظور تشکیل حلقه داوطلبین و اجرای نهایی رویدادها انجام شد. 

شناخت و تدقیق آپارتمان ها و ســاختمان های محله های پایلوت با اولویت قراردادن ساختمان های دچار مشکل به 

لحاظ مشکالت همسایگی و رعایت حقوق آپارتمان نشینی دیگر اقدامی بود که در طراحی رویداد توسط تیم ترویجگر 

مورد توجه قرار گرفت.
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اجرای رویدادها

یک هفته بدون پالستیک«

رویداد »یک هفته بدون پالســتیک« با محور مدیریت پســماند انجام شد. این رویداد با توزیع کیسه های پارچه-ای 

در میدان تره بار گلســار و تشویق ساکنین برای استفاده از کیسه های پارچه ای در فروشگاه جانبو اجرائیی شد. تالش 

شد تا ساکنین نسبت به دوخت و تزیین کیسه های پارچه ای و استفاده از آن ها در خریدهای روزمره اقدام کنند. 

نقش برجسته همسایگی

رویداد »نقش برجســته همسایگی« با محوریت قوانین و حریم خصوصی اجرا شد. با توجه به اینکه آموزش مستمر 

و مفید از دوران کودکی می تواند موجب نهادینه شدن فرهنگ در کودکان شود، لذا جهت اجرای این مهم از کودکان 

درخواست شد تصورات ذهنی خود را در رابطه با آپارتمان نشینی در قالب نقاشی به تصویر بکشند. در این زمینه پس 

از فراخوان و دعوت از ساکنین محدوده فعالیت در یکی از بوستانهای محله ابوذرغربی ضمن آموزش فرهنگ آپارتمان 

نشــینی برای بزرگساالن توزیع کاربرگ مرتبط بین مدعوین صورت خواهد گرفت تا بدست کودکان برسانند و پس از 

رنگ آمیزی کاربرگ ها و نوشــتن یک شــعار مفهومی در رابطه با فرهنگ آپارتمان نشینی، کاربرگ ها را به سرای محله 

ابوذرغربی تحویل نمایند. پس از ارزیابی به ده رنگ آمیزی و شعار برتر جوایزی اهداء شد. 

آپارتمان ایمن

در رویــداد آپارتمان ایمــن با محوریت قوانین و حریم خصوصی با توجه به الــزام ایمنی در زندگی و به دلیل بافت 

فرســوده و تراکم جمعیت در محالت مناطق هفده نیاز به آموزش ایمنی در این محله وجود داشــت و تصمیم بر این 

شد تا آموزش های مربوط به خودامدادی و دگر امدادی اعم از حریق و حادثه )آتش سوزی – زلزله – سیل – طوفان( 

برای ساکنین اجرا تا با مدیریت زمان و حفظ خونسردی بهترین تصمیم گیری را در حین حادثه داشته باشند. در این 

رویداد با دعوت از ساکنین در پارکینگ آپارتمانها تمامی آموزشهای ایمنی بصورت تئوری ارائه شد و در رابطه با آتش 

سوزی مانور اطفاء حریق بصورت عملی در حیات مجتمع یا داخل کوچه برای ساکنین اجرا شد. 

کاشت گل و گیاه مشارکتی

در رویداد کاشت گل و گیاه مشارکتی- ارایه آموزش درباره نگهداری گل های آپارتمانی توسط تیم ترویچگری به مرحله 

اجرا درآمد. در حین اجرای رویداد مســابقه ای برای کودکان و بازی کودکانه در بوســتان اجرا و به همسایگان شرکت 

کننده در رویداد گل و گیاه و گلدان اهدا شد. 

نتایج و دستاوردها

بیگانــه بودن کودکان با فرهنگ آپارتمان نشــینی، کمرنگ بودن خالقیت در جامعه کوچکــی به نام آپارتمان، عدم 

احساس مســئولیت به حقوق ساکنین آپارتمان، عدم آشــنایی با ایمنی عمومی بخصوص کار با خاموش کننده ها، 

عدم آگاهی اکثر ساکنین از نقاط امن خانه و ساختمان هنگام بروز حادثه، کمبود فضای سبز از جمله نکاتی است که 

در الیه های مختلف محالت و زندگی اجتماعی قابل توجه اســت. در رویدادهای برگزار شده در این منطقه تالش شد 

تا با جلب مشــارکت شهروندان نستب به آشنایی و مانوس شدن با فرهنگ اپارتمان نشینی، دستیابی به مهارتهای 

اجتماعی و روابط جمعی، مســئولیت پذیری و احترام به حقوق همســایه ها، توانایی در خود امدادی و دگر امدادی 

در زمان حریق و حادثه، شناســایی نقاط امن، نحوه تخلیه، شناســایی دربهای خروجی اضطراری، اســکان در مکان 

امن، توجه به محیط زیست محله و تالش برای کاهش استفاده از کیسه های پالستیکی اقدام شود. رضایت شرکت 

کننــدگان از این رویدادها و تقاضا برای ادامه این فعالیت ها حاکــی از بازخورد مثبت برگزاری چنین رویدادهایی در 

بین محالت است.
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نشــینی آپارتمان  فرهنگ  ارتقــاء  طرح 

نام رویدادها:

کوچه  رنگی / همسایه ایده آل من 

تاریخ رویدادها: اسفند 13۹۹ و اردیبهشت 1400

منطقه پایلوت: منطقه 18، مجتمع تخت جمشید، کوچه رشد

طراحی رویداد ها

تیم ترویجگری پس از حضور در منطقه، صحبت و تعامل با ســاکنین محل و امکان سنجی از نیازهای محله تصمیم 

گرفت تا در دو محور به برگزاری رویدادهایی در راستای پویش ارتقا فرهنگ آپارتمان نشینی اقدام کند. منطقه ۱۸ از 

جمله مناطق جنوبی تهران اســت که بافت فرســوده و خانه های قدیمی واقع در کوچه های باریک آن به وضوح به 

چشــم می خورد. از طرفی با توجه به فرهنگ غالب منطقه همسایه ایده آل من نیز به عنوان یکی دیگر از محورهای 

به اجرا درآمده در این منطقه مورد توجه تیم ترویجگران قرار گرفت. 

اجرای رویدادها

کوچه  رنگی

در رویداد کوچه رنگی تیم ترویجگری با مشــارکت شــهرداری و تامین انواع رنگ ســاکنین محل را به رنگ آمیزی 

دیوارهای کوجه ترغیب کرد. در روز رویداد با مشــارکت کودکان و نوجوانان و ســاکنین کوچه نسبت به رنگ آمیزی 

دیوارهای کوچه رشــد اقدام شــد. سطح کوچه از قبل و توسط تیم تســهیلگری به پارت های مختلفی تقسیم و هر 

بخش توســط خود اهالی کوچه رنگ آمیزی شد. ساکنین کوچه این اقدام را در تزریق روحیه ای شاد به زندگی خود 

پر رنگ و اثرگذار می دانستند و برخی از آنها حتی  این اقدام را در کاهش جرم خیزی نیز بی تاثیر نمی دانستند.
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1399  -  1 4 0 0  | تهــران  شــهرداری 

همسایه ایده آل من

در رویداد دیگری که در این منطقه به اجرا درآمد، مجتمع تخت جمشــید به عنوان محل اجرای رویداد انتخاب شد. 

تیم ترویجگری با حضور در مجتمع و گفت و گو با ساکنین توضیحاتی درباره همسایه ایده آل و برخی قواعد آپارتمان 

نشــینی  ارائه داد. در روز برگزاری رویداد که به مناسبت میالد امام حسن مجتبی برگزار شد از ساکنین مجتمع تخت 

جمشــید درخواست شد توقعات خود را از همسایه خوب در برگه هایی که توسط تیم ترویجگری در اختیارشان قرار 

داده شــده بود نوشــته و بر روی دیواری که از قبل برای این منظور در نظر گرفته شــد نصب کند تا با این اقدام هم 

ســاکنین با خواندن مطالب آموزش ببینند و هم با نقطه نظرات همســایگان خود در باره یک همسایه ایده آل آشنا 

شــوند. برای این منظور طی هماهنگی با مدیران مجتمع، برنامه برگزار شــد. ســاکنین با نظر همسایگان درباره یک 

همسایه ایده آل آشنا و تیم ترویجگری نیز در تعامل با ساکنین مجتمع آنها را نسبت به  دغدغه های کوچک و آشنای 

ساکنین یک مجتمع آگاه کرد.

نتایج و دستاوردها

محیط زندگی انســان ها تنها به درون خانه ها خالصه نمی شــود و محیط بیرون از خانه اعم از کوچه و خیابان نیز 

بخشی از فضای زیست شهروندان است. با این رویداد تالش شد تا نسبت به ارتقا روحیه شهروندان به ویژه کودکان 

توجه و پرداخته شود. شناسایی دیگر مشکالت همسایه ها در تعامل زیستی که با یکدیگر دارند، شناسایی مشکالت 

عمده آپارتمان نشــینی با توجه به بافت منطقه، بررسی تمایل همسایه ها در برنامه های مشارکتی، توجه به حقوق 

همســایگان در محل زندگی و برنامه ریزی برای افزایش حضور مشترک در چنین برنامه هایی از جمله دستاوردهایی 

بود که تیم ترویجگری در پی اجرای این رویداد به آنها دست پیدا کرد. 
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نشــینی آپارتمان  فرهنگ  ارتقــاء  طرح 

نام رویدادها:

توزیع کیسه پارچه ای / آپارتمان ایمن / ساعت چای 

همسایگی / مسابقه 20 سوالی 

تاریخ رویدادها: اردیبهشت الی تیر 1400

منطقه پایلوت: منطقه 1۹، دولتخواه جنوبی

طراحی رویداد ها

رویدادهای اجرا شده در منطقه ۱۹ پس از برگزاری جلسات ترویجگری با مدیران شهری، تعامل و گفت و گو با اهالی 

محله، ، ساکنان مجتمع های مسکونی و مدیران ساختمان ها به تعیین محورهای رویداد پویش ارتقا فرهنگ آپارتمان 

نشینی بپردازد و در محورهایی با موضوعات توزیع کیسه پارچه ای، آپارتمان ایمن، ساعت چای همسایگی و مسابقه 

2۰ سوالی به برگزاری رویدادها پرداخت. 

اجرای رویداد

توزیع کیسه پارچه ای

تیم ترویجگری طی بازدید و مصاحبه ای که با مشــتریان و نانوایی ها و صاحبان سوپرمارکت های سطح محله انجام 

داد و اخذ پیشــنهادات آن ها تصمیم گرفت تا رویدادی را در راستای کاهش استفاده از کیسه های پالستیکی اجرایی 

کند تا مردم از کیسه های پارچه ای که هم عمرشان دراز تر است و هم به محیط زیست صدمه نمیزند استفاده کنند. در 

همین راستا تعدادی کیسه های پارچه ای تهیه و در روز رویداد در بین شهروندان و مشتریان سوپرمارکت ها و مغازه ها 

و نانوایی ها توزیع گردید. همچنین برای افزایش آگاهی مردم در گروه های مجاز ی در ســطح محله مطالب آموزشی 

مربوط به محیط زیست و…بارگزاری گردید. تعدادی پوستر نیز با موضوع استفاده کمتر از کیسه های پالستیکی تهیه 

و برای نصب در اختیار مدیران ساختمان ها، کسبه، نانوایی ها و. . قرار داده شد. 
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آپارتمان ایمن 

در رویداد آپارتمان ایمن برای ارائه آموزش به ســاکنین محله از کارشناســان ســازمان آتش نشانی دعوت به عمل 

آمــد تــا در اجرای این طرح تیم ترویجگــری را همراهی نمایند. برای اطالع رســانی و افزایش آگاهی شــهروندان 

چند پوســتر در ســطح محل و در ساختمان های مســکونی نصب شــد و تاریخ برگزاری رویداد در همه گروه ها به 

اطالع ســاکنین مجتمع های مســکونی رســید. طی جلســه ای تعدادی از مجتمع ها که نســبت به سایر مجتمع ها 

ســاختمان های ناایمن تری داشــته و نیازمند آموزش در ساختمان خود بودند انتخاب شــدند و تصمیم بر این شد 

در روز اجــرای رویداد بــه درب منازل این مجتمع ها مراجعه و بــا رعایت پروتکل بهداشــتی و فاصله اجتماعی به 

 ســاکنین آموزشهای چهره به چهره در خصوص نکات ایمنی منزل، راهکارهای پیشگیری از مخاطرات در منزل و غیره 

داده شود. 

در تاریخ 2۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ سه نفر از اعضای تیم ترویجگری به همراه سه تن ازکارشناسان سازمان آتش نشانی به 

درب منازل مراجعه و راهنمایی های الزم برای رعایت اصول ایمنی در خانه و نکات مهم برای پیش گیری از مخاطرات 

به آن ها داده و همچنین بروشور، کتابچه های آموزشی با همین موضوع در اختیار آن ها قرار داده شد. 

ساعت چای همسایگی

رویداد ســاعت چای همســایگی در روز تیرماه سال جاری و در بوستان باران محله دولتخواه جنوبی برگزار گردید. در 

این برنامه از دکور ســنتی سمار و فنجان به جهت قرابت موضوعی با رویداد مورد نظر بروی بنر طراحی شده با طرح 

اسلیم ســنتی و درج عنوان رویداد ساعت چای همسایگی و لوگوی هم سایه هم استفاده گردید. از دیگر برنامه های 

جانبی رویداد مذکور می توان به طرحواره ذهنی در خصوص مسائل و مشکالت فرهنگ آپارتمان نشینی که در قالب 

یک بنر طراحی شده بود اشاره نمود. در این برنامه ساکنین محله به بررسی راهکارها و نقطه نظرات خود برای مرتفع 

کردن مسائل و مشکالت آپارتمان های واقع در محله شان پرداختند. 

مسابقه 20 سوالی با موضوع آپارتمان ایمن

رویداد آپارتمان ایمن با همکاری و مشــارکت کارشــناس سازمان آتش نشــانی اجرا و تعداد 2۰ سوال تخصصی با 

موضوع نکات ایمنی در منزل و اصول پیشــگیری از مخاطرات در منزل طراحی و در کلیه گروه ها و کانال های مربوط 

به محله منتشــر شــد در گروه ها این مسابقه بارگزاری و از شهروندان دعوت به عمل آمد تا به در این مسابقه شرکت 

نمایند. در پایان هم به افرادی که به بیشــترین ســواالت پاسخ صحیح داده بودند توسط اداره آموزشهای شهروندی 

منطقه تقدیر به عمل آمد. 

نتایج و دستاوردها

جلب مشــارکت شهروندان در ارتقا کیفیت محله ای که در آن زندگی می کنند، توجه به محیط اطراف و فرهنگ سازی 

در زمینه استفاده از کیســه پارچه ای به جای کیسه های پالستیک، افزایش تعداد دوستداران محیط زیست، تفکیک 

زباله های تر و خشــک از جمله اهدافی بود که در رویدادهای این منطقه در نظر گرفته شد و با اجرای رویداد به آن ها 

دست پیدا کرد. 

از طرفی با توجه به وضعیت ایمنی و وجود بافت فرســوده در مناطق جنوبی تهران، آموزش ارتقاء امنیت ساختمان 

در برابر سرقت، آتش سوزی، ارتقا مشارکت کودکان و والدین در توجه به ایمنی ساختمان، حساس کردن شهروندان 

نســبت به وضعیت محله و آشــنایی با هنجارهای اجتماعی و برخورد با آن ها از دیگر دســتاوردهایی بود که تیم 

ترویجگری در پی اجرای این رویداد توانست در بین ساکنین محله نهادینه کند.
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نشــینی آپارتمان  فرهنگ  ارتقــاء  طرح 

نام رویداد:

یک روز کم پسماند 

تاریخ رویداد: اردیبهشت 1400

منطقه پایلوت: منطقه 20، بوستان غدیر

طراحی رویداد 

کاهش پسماند یکی از اهدافی بود که در برگزاری پویش ارتقا فرهنگ آپارتمان نشینی مدنظر ترویجگران قرار داشد. 

تیم ترویجگری پس از حضور در منطقه، به گفت و گو و تعامل با ســاکنین محل و شــورایاران پرداخته و با توجه به 

تمایل و خواســت مردم و همچنین معضل سرریز زباله های شهر تهران به مجتمع پردازش آرادکوه که در اطراف شهر 

ری واقع اســت، رویداد یک روز کم پســماند را به مرحله اجرا در آورد. تیم ترویجگری با همکاری شــهرداری و مرکز 

آموزش های شهروندی منطقه نسبت به اطالع رسانی در گروه های مجازی و نصب بیلبوردهای شهری زمان و مکان 

برگزاری این رویداد رو از قبل به اطالع شهروندان منطقه رساند. 

اجرای رویداد

در نتیجه رویداد پویش ارتقا فرهنگ آپارتمان نشــینی، با محوریت مدیریت و کاهش پسماند به مناسبت روز زمین 

پاک در تاریخ یکم اردیبهشت ماه در بوستان غدیر سرای محله اقدسیه و در قالب یک کارگاه آموزشی برگزار گردید.

دراین کارگاه که با حضور بیش از ۳۵ نفر از اهالی از جمله بانوان و مردان و با رعایت پروتکل های بهداشــتی برگزار 

شــد، کارشــناس پسماند در خصوص انواع زباله های تر و خشک و تفکیک آن از مبدا و نحوه تجمع و تحویل آن به 

غرفه های بازیافت و ماشین سیار پسماند خشک با عنوان ماشین ملودی آموزش هایی را ارائه کرد. 
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در ادامه آموزش کاهش مصرف کیســه های پالســتیکی و جایگزینی کیســه های پارچه ای اجرا و کارشناس محیط 

زیســت از مضرات اســتفاده از کیسه های نایلونی و نقش شیرابه های زباله ها در آلودگی محیط و چگونگی کاهش 

آنها اطالعاتی را ارائه داد. در انتها کارشــناس ســالمت در مورد مشکالت و بیماریهایی که در نتیجه استفاده از ظروف 

یکبار مصرف ایجاد می شود صحبت کرد. 

کرونا و آسیب هایی که در پی این بیماری و رشد استفاده از لوازم و ضروف یکبار مصرف به محیط زیست واردمی کند 

دیگر محور مورد بحث در این رویداد بود. روش امحا کردن دستکش و ماسک و تالش برای کاهش مضرات ناشی از 

رهاسازی آنها در سطح محل دیگر موردی بود که در این رویداد به آن پرداخته شد. شهرونداند در پایان کارگاه آموزش 

با طرح سواالتی به تبادل نظر با کارشناسان پرداختند و با هدای کیسه های پارچه ای و بروشورهای آموزشی به آنها 

تالش شد تا تشویق به حذف کیسه های نایلونی نهادینه شود.

نتایج و دستاوردها

این رویداد با هدف کاهش مصرف پســماند در محالت منطقه 2۰ که ســال هاست از معضل هجوم زباله های شهر 

تهران به زمین های اطراف اش رنج می برد برگزار شــد. آشــنایی شهروندان منطقه با شیوه صحیح تفکیک پسماند، 

معرفی زباله های ترو خشک، نحوه تجمع و کاهش حجم زباله های خشک، نحوه تحویل زباله های خشک به غرفه 

بازیافت و ماشــین ملودی، شناخت مضرات محیط زیستی اســتفاده از پالستیک و ظروف یکبار مصرف، نحوه امحا 

ماسک و دستکش در ایام کرونا و ترغیب شهروندان به استفاده از کیسه های پارچه ای بجای نایلون از جمله مواردی 

بود که شــهروندان در این رویداد یک روزه با آنها روبرو شــدند. افزایش حساســیت مردم نسبت به محیط زیست 

شــهری، تالش برای کاهش مصرف ظروف و کیســه های پالستیکی و آگاهی بخشی نسبت به تاثیر آنها بر کیفیتت 

زندگی نســل کنونی و آینده و افزایش حس مســئولیت پذیری نســبت به محل زندگی از جمله مواردی بود که تیم 

ترویجگری در راستای اجرای این رویداد به دنبال آن بود.
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نشــینی آپارتمان  فرهنگ  ارتقــاء  طرح 

نام رویدادها:

نقش برجسته همسایگی / سایه همسایه مستدام 

تاریخ رویدادها: اردیبهشت 1400

منطقه پایلوت: منطقه 21، مجتمع فرهنگیان

طراحی رویدادها

تیــم ترویجگری قبل از انتخاب و اجرای رویداد با حضور در منطقه 2۱ نســبت به بازدید میدانی از محالت اقدام کرد 

و  با توجه به مشــاهدات میدانی، مســاحت، جمعیت و گفت و گوهای انجام شــده، محله فرهنگیان و آزادی برای 

اجرای رویداد انتخاب شدند. در پی آن گفت و گو با اهالی محل و مصاحبه با اعضای شورایاری منطقه، بانوان فعال 

محله و گروه سالمندان در بوستان محله به  شناسایی نقطه نظرات اهالی پرداخته برگزاری رویدادهایی در محورهای 

همســایگی، مدیریت پســماند، کاشت گل و گیاه مشــارکتی و قوانین و حریم خصوصی در بازه زمانی یک ماهه در 

اردیبهشت ۱۴۰۰ اقدام کرد. 

اجرای رویداد

نقش برجسته همسایگی  

با توجه به جلســات برگزار شده با هیئت مدیره شــهرک فرهنگیان، عدم نظافت بلوک ها، نظافت بالکن و نمای بد 

بالکن ، نگهداری ســگ و عدم توجه به حقوق همسایگان در نگهداری از حیوانات، استفاده انحصاری از باغچه مشاع 

بلوک ها توسط ساکنین طبقه همکف، عدم پرداخت شارژ ماهانه، رویداد )نقش برجسته همسایه ( در محور قوانین و 

حریم خصوصی رویدادی در مجتمع فرهنگیان اجرا شد. اطالع رسانی زمان برگزاری رویداد از طریق گروه های مجازی 

شــهرک و نصب پوستر و انتشار بروشور انجام شد. در روز رویداد همسایه ها در گردهمایی که مدیران ساختمان  نیز 

در آن حضور داشــتند، درباره قوانین آپارتمان نشینی و مشکالت پر رنگی که باعث ناراحتی  خانواده ها شده گفت و 

گو شد. همچنین  مسابقه ای باموضوع نقش برجسته همسایه انجام  به برترین متن  و دلنوشته جایزه ای اهدا شد. 
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سایه همسایه مستدام 

یکی از اهداف اصلی درمدیریت شــهری اســت جلب مشارکت شهروندان می باشــد. با دعوت از  همسایه ها و و 

استفاده از ظرفیت های محلی وافراد تحصیل کرده و متخصص مانند اساتید دانشگاه و دیگر افراد برجسته ای که در 

شهرک فرهنگیان سکونت دارند  و باتوجیه افراد در خصوص طرح ارتقا فرهنگ آپارتمان نشینی  ، رویداد ساعت چای 

همسایگی با حضور شهروندان در فضای باز مجتمع اجرا شد. از طرفی با توجه به اینکه طرح کاپ در محله فرهنگیان 

بازخورد مثبتی نداشت در رویداد ساعت چای همسایگی  به این موضوع نیز پرداخته شد.

در رویداد ســاعت چای همســایگی با دعوت از افراد تاثیر گذار ، هیئت امنای شــهرک ،شورایاری ، مدیران مدارس 

،مدیران ســاختمان ها و گروه ســالمندی  یک دورهمی و گفتمان شهروندی برگزار شد و مواردی که باعث بهتر شدن 

فضای زندگی در شــهرک می شود مورد بررســی و تبادل نظر قرار گرفت. سر وسامان دادن به باغچه های رو به روی 

بلوک ها ،بررسی راهکار بهتر برای زیبا شدن نمای بالکن ، خاطره گویی  سالمندان از زمان سی سال زندگی در شهرک 

فرهنگیان ازدواج بچه ها و تولد نوه ها ، خاطره گویی از اتفاقاتی که با همدلی همســایه ها درشهرک افتاده است از 

جمله برنامه هایی بود که در روز رویداد اجرا شد. در انتها نیز به شرکت کنندگان در رویداد گلدان و شمع های شیشه 

ای مدرن اهدا شد. 

نتایج و دستاوردها

مهمترین هدفی که ادر برگزاری رویدادهای ترویجگری درنظر گرفته شــد، جلب مشارکت شهروندان در ارتقا کیفیت 

محل زندگی خود اســت. در مجله فرهنگیان، با توجه به بررســی های صورت گرفته، بی توجهی برخی از ساکنین به 

حقوق دیگر همســایگان قابل توجه بود، اســتفاده انحصاری برخی طبقه های همکف  بلوک ها از باغچه رو به روی 

ســاختمان، نمای بد برخی از بالکن ها، عدم پرداخت شارژ ماهیانه و مشکالت ناشی از نگهداری حیوانات خانگی به 

چشــم می آمد، با برگزاری این رویدادها با تهیه ویدئو و گفت و گو با شــهروندان و گفتمان شهروندی طالع رسانی 

درباره مشــاع بودن باغچه ها و پذیرش از ســوی ساکنین اجرا شد. با همکاری ساکنین زیباسازی و نظافت بالکن ها 

و نصب گلدان هایی در بالکن برخی خانه ها اجرا که اثربخشــی خوبی در ارتقا کیفیت بصری ساختمان ها و بیشتر 

شــدن حس تعلق خاطر به محل سکونتشان شــد. توجه به رعایت بهداشت نگهداری از حیوانات خانگی و توجه به 

حقوق دیگر ساکنین در مواجه حیوانات از دیگر دستاوردهای اجرای رویدادها بود. 
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نشــینی آپارتمان  فرهنگ  ارتقــاء  طرح 

نام رویدادها:

یک روز با حیوانات در طبیعت / کتابخانه سبز پامچال / 

زنگ همسایه

تاریخ رویداد: اردیبهشت و خرداد 1400

منطقه پایلوت: منطقه 22، محله سرو آزاد

طراحی رویدادها

رویدادهای ترویجگری در منطقه 22 با توجه به ویژگی های خاص این منطقه و پس از گفت و گو و رایزنی با مدیران 

شهری منطقه، ساکنین محله سرو آزاد که به عنوان پایلوت اجرای طرح انتخاب شده بود و بررسی های میدانی انتخاب 

شــد. با توجه به اینکه در این منطقه برج های بلندمرتبه متعددی وجود دارد و ویژگی بافت شــهری آن به گونه ای 

اســت که حداقل ارتباط بین همسایه ها برقرار اســت، رویدادهایی در غالب مشارکت و همسایگی و همچنین توجه 

به قوانین و حریم خصوصی در دســتور اجرا قرار گرفت. همچنین مســاله پسماند در این منطقه با رویکردی متفاوت 

از دیگر مناطق به مرحله اجرا رســید که در آن توجه به محیط زیست و پسماند با محوریت استفاده بهینه از پسماند 

مواد غذایی برای تغذیه حیوانات انجام شد. 

اجرای رویداد

یک روز با حیوانات در طبیعت

توجه به مساله پسماند در منطقه 22 با روریکردی متفاوت از دیگر مناطق اجرا شد. تعدد سگ های ولگرد در منطقه، 

غذادهی به آن ها موجب شــود تا رویداد یک روز با حیوانات در طبیعت بــرای اولین بار با تجزیه زباله تر و با هدف 

کاهش شــیرابه سمی و تغذیه حیوانات انجام شود. قسمتی از زباله تر پســماند مواد غذایی (پوست، اسکلت مرغ، 

ماهی و گوشــت پخته یا خام، خورشــت، برنج ماکارانی و… است از اهالی محل خواسته شد تا با جمع آوری و فریز 
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کردن این مواد پس از یک هفته جهت تغذیه حیوانات در روز رویداد اســتفاده کنند. با توجه به پتانســیل محله از 

جمله وجود جنگل چیتگر و باغ گیاه شناســی به عنوان منابع محیط زیستی و حیات وحش این طرح اجرا و یک روز 

در هفته به همراه عالقه مندان و حامیان حیوانات در محله به غذارسانی حیوانات انجام شد. 

کتابخانه سبز پامچال

در این رویداد تیم ترویجگری با کمک همســایگان برج پامچال ۶ به تکمیل کتابخانه مستقر در البی و ایجاد سیستم 

کتابداری اقدام کرد. 

زنگ همسایه

دراین رویداد تیم ترویجگری با برگزاری یک مســابقه بیســت ســوالی راجع به )باید ونباید های( مربوط به قوانین 

وحریم خصوصی طرح موضوع کرد سپس پرسشنامه وپاسخنامه در اختیار مدیر ساختمان قرارگرفت و از طریق فضای 

مجازی )تلگرام( به ساکنین ابالغ ودر پایان از برندگان تقدیر به عمل آمد. در کنار این مسابقه دیگری در همین زمینه 

برای رده سنی کودک ونوجوان برگزار و از آن ها خواسته شد با ارسال نقاشی های مرتبط با موضوع از کودکی با قوانین 

مربوط به حریم خصوصی در آپارتمان ها آشنا شوند. 

نتایج و دستاوردها

هــدف از برگزاری این رویدادها حســاس کردن شــهروندان به محیط زندگی اطراف خود، تقویت جلب مشــارکت 

همســایگان در اهدا کتاب ترویج فرهنگ کتابخوانی، افزایش حس مسئولیت پذیری و درکنار آن نهادینه کردن برخی 

قوانیــن مربوط به حریم خصوصی از دوران کودکی و نوجوانی اســت. با اجرای ایــن رویدادها عالوه بر اینکه حس 

مشارکت شــهروندان در فرایندهای مرتبط با زندگی روزمره تقویت می شــود در کنار آن به کاهش حجم تولید زباله 

خانگی، کاهش زباله تر، کاهش خطرات زیست محیطی ناشی از شیرابه های سمی زباله، کاهش شیرابه سمی ناشی 

از پســماند زباله تر کمک می شود. در کنار آن پاکسازی محیط شــهری از حیوانات ولگرد وحفظ محیط زیست بدون 

آسیب رساندن و آزار به حیوانات و جمع آوری سگهای ولگرد از سطح محله و بازگرداندن آن ها به طبیعت نیز از جمله 

نتایج برگزاری چنین رویدادی بوده است.




