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 �� ا���ا� ��ا�ــ�� ����� �ــ�ی �� د�ــ� آ��ه از ���ژه �ــ�ی
 ����ــ�، �ــ�وه �ــ� ا��ــ�د ���ــ� ��� و���ــ�ی ���ــ�،
 ���ــ� را �ــ� �ــ� �ــ� �ــ�دآ��ی �� �ــ�د. ���ــ� از ��ــ� ��ــ�
 و ��������ن ا�� ����� �� و ��م ا���ن د����� ��وه �� و
 ���� ��ــ�ان ��� �ــ�ی �ــ� ��ر �ــ� ����ــ�د ��ــ�ر���. ا���ــ� از
 ا���ا ��������ی ���ژه �� د���� ��د��ن �� ��ده ا��،
 ا�ــ� ����ــ�� ���� در را��ــ� �ــ� ���ۀ ا����ل ��ا��ــ� ����� ��
 �� �����ــ� �ــ��ف ���ــ� و �ــ� ���ــ� را ادا ��ــ�، ��ــ� از
ــ� ا�ــ�  ��ر�� ���ــ� د��ــ� �� �����ا��ــ�دن آن �ــ�ده ا�ــ�. �
�ــ� د�ــ� ا�ــ� ���ــ�ا  ا���ــ�  �ــ�ای  �����ــ�   �ــ�ل ����ــ� 
�����ــ�ن �� د�ــ�  را�� �ــ�  و  ��ــ�د  �ــ��ده   ��ا���ــ� 
 ���ــ�، ���ــ� از ���ژه �ــ�ی ����ــ� را ��ــ��� و در ���ــ�
�ــ� ز�ــ�ن  �� �ــ��ر  ا���وا��ــ�  ���ــ�.  ����ــ�   د����� ���ــ� 
 ��ز��رد���ــ� �ــ� د����ــ� �� ���ــ�، ���ا��ــ� از ��ــ� �ــ�م و

 ����ا، ���ۀ ارا�� ���� ���ژه �� را ���� ����.
 �ــ�ای او��ــ� �ــ��رۀ د����ــ� �ــ�اغ او��ــ� �ــ��ژۀ ����ــ�
 ر��� ا�ــ� �ــ� �ــ� ����ــ�د ��ــ�ر��� ا�ــ�ا �ــ�ه ا�ــ�. ���ــ�ع
ــ� ������ــ�  ا�ــ� �ــ��ژه، ��ــ���  �ــ�دم ���ــ� ای ا�ــ� �ــ� �
 ����ن ����� ��ن د��ر ���� ��ه  ��د��. ��� ��ده ا�� در
 ا�ــ� د����ــ� از ا��ــ�د و زا��� �ــ�ی ����ــ� �ــ� ا�ــ� �ــ��ژه
 ���دا��ــ�. �ــ�ای ا�ــ� ��ر دا�ــ��ن �ــ��ژه را �وا�ــ� ��ده ا�ــ�،
 ��������� اش را ���ر ��ده ا�� و ����� و ��ددا�� ���� از
 ��ــ� �ــ��ژه ���ا�ــ�ن آن آ�رده ا�ــ�. �ــ�ود ۸ �ــ�ل از ا�ــ�ای
و ا��ــ�ده  ��ــ�  از  ����ــ�  ا���ــ��  �� �ــ�رد؛  �ــ��ژه   ا�ــ� 
 ��ا�ــ�ش �ــ�ه ا�ــ� �ــ�� ��ده ا�ــ� �ــ� �ــ� ���ــ� ���ــ� و
و ����ــ�  د�ر  وا���ــ�  از  د����ــ�  ا�ــ�  ا��ــ�   ��ر�ــ�ب 

����� را �� ا�� ����ا ��د�� ���.
  ا�� ���� ��د�� و ا�� د����� را ��ا���� ����ق ����ن

 ��ز��رد����ــ�ن ��ــ���. �ــ� �ــ� �����ــ� �ــ� ���ــ� ای �ــ�د
 �ــ� ا��ــ�س ��د�ــ� ��ــ�د �ــ� �ــ� �ــ� آن ��دا��ــ� �ــ�ه ا�ــ�؟
آ��ــ� �ــ�  �ــ�  آ�ــ�  ��ــ�  ��ا��ــ�ن   �ــ� ���ــ�  �ــ�ال ���� 
 ���ــ� داده ��ــ�ه و در ����ــ� �ــ� ����ــ�ی در ا�ــ� د����ــ�

خ د�� ��ای ��� ��ش ��ان �� و �����دی �� ��ا�� ��د؟ � 
ــ�ن ــ� را در ��� ــ� � ــ� �� ��ا� ــ� ��ز��رد� ــ��� ا� ــ� �� ���� 
ــ� ــ� � ــ�ی ���� ــ�رب ���ژه � ــ�ا�ی �� ــ��ا� � ــ� ا� ــ� �  ��آ��
 آ�ــ�ز ��ده ا�ــ� ��ــ� ��ر�ــ� ��ــ�.  �ــ� �ــ� را از ��ز��رد����ــ�ن

�� ���� ���ا���.
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روایت خطی پروژه

ع داستان پروژه شرو

 از ســال 
ً
داســتان رویکــرد مشــارکتی در مؤسســۀ مــا حــدودا

۹0 بــا پــروژۀ زباله هــای اراج آغــاز شــد. پاییــز ســال 13۹0 بــود 
کــه آقــای کاشــانی، دبیــر شــورایاری محلــۀ اراج، بــا مــا تمــاس 
ح کــرد و از  گرفــت و مســئلۀ زباله هــای کوچــۀ پرویــن را مطــر
مــا خواســت جلســاتی بــا اهالــی بــرای هم اندیشــی دربــارۀ آن 

برگــزار کنیــم.
آپارتمان هــای   طوالنــی اســت. 

ً
پرویــن کوچــه ای نســبتا

چهارپنــج طبقــه دارد و تقاطعــی بــا کوچــۀ یاســمن. تقاطــع 
یاســمن و پرویــن، مجتمعــی چهل واحــدِی دونبــش بــه نــام 
کشــتیرانی قــرار دارد کــه قــواره اش بــا باقــی ســاختمان های 
ــه  ــه ب ــت را در کوچ ــع جمعی ــت و توزی ــگ نیس ــه هماهن کوچ
هــم زده اســت. مســئلۀ کوچــۀ پرویــن ایــن بــود: جای جــاِی 
ایــن  زبالــه.  تجمــع  محــل  بــه  بــود  شــده  تبدیــل  کوچــه 
اتفاقــات، همزمــان شــده بــود بــا اقدامــات شــهرداری بــرای 
مکانیزه کــردِن فراینــد جمع کــردن زبالــه و گذاشــتن مخــازن 
کــه  بــود  گفتــه  شــورایاری  دبیــر  کوچه هــا.  در  زبالــه   بــزرگ 
آن هــا هــم ایــن مخــازن را داشــتند امــا تعدادشــان به مــرور 
ــا به همــراه  ــان رهــا می شــدند ی زمــان کمتــر می شــد. در خیاب
مــا  از  او  کــه  انتظــاری  می شــدند.  ســوزانده  محتویاتشــان 
اهالــی  بــا  برگــزاری یکــی دو نشســت هم اندیشــی1  داشــت، 

دربــارۀ همیــن مســئلۀ جانمایــی ســطل زباله هــا بــود. 

قدم اول: در جست وجوی ورودی متفاوت از قالب رایج
 نمی دانســتیم چطــور بایــد در ایــن زمــان کوتــاه بــه 

ً
دقیقــا

مســئله ورود کنیــم و بــا چــه برنامــه ای جلســۀ چندســاعته 
ــتیم  ــم. در گام اول، می خواس ــکل ببری ــل مش ــمت ح را به س
ببینیــم روایــت مــردم از ایــن اتفــاق چیســت و چــه چیــزی 
آتــش  را  زبالــه  ســطل های  بگیرنــد  تصمیــم  شــده  باعــث 
بزننــد یــا بــه هــر شــکلی از بیــن ببرنــد. تصمیــم گرفتیــم در 

ــا  ــی ب ــت کوچک ــا گپ وگف ــکل زباله ه ــارۀ مش ــۀ اول درب جلس
اهالــی داشــته باشــیم و نقشــۀ کوچــه را بــا همــکاری آن هــا 
دربیاوریــم و ببینیــم چــه ســرنخ هایی بــرای گام هــای بعــدی 
پیــدا می کنیــم. دبیــر شــورایاری مســئولیت دعــوت اهالــی 
را بــر عهــده گرفــت؛ عالوه بــر پوســتر بزرگــی کــه بــرای دعــوت 
اهالــی در تقاطــع کوچــۀ پرویــن و یاســمن بــه دیــوار نصــب 
شــد، او مدیــر هــر ســاختمان را جداگانــه دعــوت کــرد. جمــع 
مدعویــن حــدود چهــل نفــر می شــد. در روز جلســه ده دوازده 
نفــر از نماینــدگان ســاختمان ها آمدنــد. یــک نماینــده هــم از 
 
ً
دفتــر خدمــات شــهری شــهرداری حاضــر بــود کــه مســتقیما

مســئول کنتــرل نصــب مخــازن زبالــه بــود. عالوه بــر آن آقــای 
ــر  ــا مدی ــم پتویی ه ــورایاری و خان ــی از ش ــه نمایندگ ــانی ب کاش

ــتند.  ــور داش ــم حض ــه اراج ه محل

مسئله ای با ابعادی فراتر از تصورمان
در حســینیۀ محلــۀ اراج کــه محــل قرارمــان بــود جمــع شــدیم. 
ح  آنچــه از مشــکل دفــع زبالــۀ کوچه شــان می دانســتیم، مطــر
کردیــم و آن هــا هــم بــا گفتــن نکاتــی، فهــم مــا را از مشــکل 
بازیگــران  کوتــاه،  گفت وگــوی  همیــن  در  کردنــد.  تکمیــل 
را  آن  از  جدیــدی  ابعــاد  و  ریشــه ها  هــم  مســئله  مختلــف 
بــزرگ  »ســاختمان  از  شــد.  روشــن  برایشــان  و  شــناختند 
پســماند«  دفــع  ماشــین  »خرابــی  تــا  گرفتــه  کشــتی رانی« 
و…  خودمــان«  »بی فرهنگــی  و  شــهرداری«  »بی نظمــی  تــا 
.به همــراه اهالــی شــروع کردیــم بــه کشــیدن نقشــۀ اجتماعــی 
آن  روی  و  کردیــم  پهــن  زمیــن  روی  بزرگــی  ســفرۀ  کوچــه. 
رنگــی  کاغــذ  بــا  و  کردیــم  خیابان کشــی  کاغــذی  چســب  بــا 
ســاختمان  ســاختیم. ســعی  کردیــم تــا جــای ممکــن اطالعاتــی 
را کــه در صحبت هــای مــردم ردوبــدل می شــد روی نقشــه 
نشــان بدهیــم: تعــداد ســاختمان های کوچــه، تعــداد واحــد 

مقدمه
روایت خطی پروژه
یادداشت تیم پروژه
سیر خطی پروژه
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هــر ســاختمان، اینکــه مدیــر هــر ســاختمان چــه کســی اســت 
و آیــا ســرایدار دارد یــا نــه، محــل تجمــع زباله هــا، ســرباالیی 
و ســرپایینی کوچــه، تیــر چــراغ بــرق و جــای ســطل زباله های 
قبلــی روی نقشــه عالمت گــذاری می شــد. درواقــع هرچیــزی 
کــه در لحظــه حــس می کردیــم می توانســت در تحلیــل و فهــم 
مســئله کمــک کنــد. کم کــم دســتمان آمــد کــه چــه چیز هایــی 

ــت.  ــم اس ــئله مه ــن مس ــل ای ــرای تحلی ب
در ادامــه، اهالــی و نماینــدۀ خدمــات شــهری شــهرداری، 
بــرای جای گــذاری  کــه  کردنــد  گفتــن معیارهایــی  بــه  شــروع 
مخــازن زبالــه در نظــر داشــتند، ماننــد: ســطل های زبالــه زیــر 
شــیب  نکنــد،  اذیــت  را  همســایه ها  نباشــد،  کســی  پنجــرۀ 
کوچه در نظر گرفته شــود، ظرفیت مخازن کافی باشــد، توزیع 
مخــازن در طــول کوچــه معقــول و متناســب باشــد، شــمالی یــا 

جنوبــی بــودن ســاختمان ها در نظــر گرفتــه شــود و… . 
دیــد  از  بعضی هــا  می گفتنــد،  فنــی  نــکات  بعضی هــا 
بررســی  را  بهداشــتی  نــکات  بعضی هــا  و  زیبایی شــناختی 
بــرای  خوبــی  معیارهــای  بعــدی  جلســات  بــرای  می کردنــد. 
توافــق روی جانمایــی مخــازن بــه دســت آمــده بــود. در همــان 
جلســۀ اول متوجــه شــدیم کــه ابعــاد مســئله بزرگ تــر از تصــور 
ــا  ــود و برخــالف انتظارمــان، طــی یکــی دو جلســه ب اولیــۀ مــا ب
اهالــی بــه راه حــل نخواهیــم رســید. بایــد کار را بلندمدت تــر 
بــا  را  بعــدی  جلســۀ  تاریــخ  همان جــا  بنابرایــن  می دیدیــم. 

حاضــران مشــخص کردیــم: 7 آبــان.
از ابتــدا، حضــور کســانی کــه موضــوع زبالــه بــه آن هــا ربــط 
پیــدا می کــرد برایمــان اهمیــت داشــت و غیبتشــان کارمــان را 
ســخت می کــرد. برایمــان مهــم بــود کــه نظراتشــان به عنــوان 
بهره منــدان اصلــی پــروژه شــنیده شــود، فرصــت مشــارکت 
داشــته باشــند و تصمیمــی کــه گرفتــه می شــود بــه ضررشــان 
تمــام نشــود. همیــن بــود کــه ســعی می کردیــم تــا حــد ممکــن 

و از راه هــای مختلــف بازیگــران درگیــر بــا مســئله را در جریــان 
فراینــد قــرار دهیــم. ایــن شــد کــه خبرنامــۀ شــمارۀ اول را بــرای 
مطلع کــردن اهالــی از اتفاقــات جلســۀ اول منتشــر کردیــم. 
نوشــتیم  را  تلفن هایمــان  شــماره  خبرنامــه  در  همچنیــن 
تــا اگــر کســی در جلســات نبــوده و نظــرش را بیــان نکــرده، 
ــه تعــداد  ــورد دهــد. خبرنامــه را ب ــرد و بازخ ــا مــا تمــاس بگی ب
مدیــران  دســت  بــه  و  کردیــم  منتشــر  ســاکن  خانوارهــای 
ســاختمان ها رســاندیم. نوشــتیم کــه چــه کســانی در جلســه 
ــۀ  ــم و نقش ــرف زدی ــی ح ــه چیزهای ــه چ ــدند، راجع ب ــر ش حاض
ــی کوچــه را هــم در آن چــاپ کردیــم.  تولیدشــده توســط اهال

قــرار و مدارهایمــان و تاریــخ جلســۀ بعــدی را نوشــتیم.

توافق ناپایدار
بــرای برنامه ریــزی دومیــن جلســه، ســرنخ های جلســۀ اول 
بــه کمکمــان آمــد. گام بعــدی مشــخص شــده بــود. تصمیــم 
گرفتیم در این جلســه ســیر تاریخی مســئلۀ زباله های کوچه 
را در بیاوریــم. خالصــۀ ماجــرا ایــن بــود: جمعیــت کوچــه کم کــم 
زیــاد شــده بــود و مجتمــع کشــتیرانی کــه حجــم درخــور توجهــی 
زبالــه داشــت، باعــث شــده بــود کــه باقــی ســطل ها بیــش از 
ایــن ســطل ها جلــوی  کــه  پــر شــوند. مردمــی  ظرفیتشــان 
خانه شــان بــود، از ایــن تجمــع زبالــه بــه تنــگ آمــده بودنــد 
و تصمیــم گرفتــه بودنــد کــه مخــازن را بــه طــرق مختلــف از 
محــل ســکونت خــود دور کننــد یــا حتــی از بیــن ببرنــد. به نظــر 
می رســید اگــر مجتمــع کشــتی رانی مدیریــت زباله هایــش را 

به عهــده بگیــرد، مشــکل حــل خواهــد شــد.

پیمایش میدانی با ساکنان کوچٔه پروین
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بعــد از ســیر تاریخــی رفتیــم ســراغ جانمایــی ســطل های 
زبالــه. تیــم مــا از قبــل نقشــۀ تولیدشــده در جلســۀ اول را بــه 
ماکتــی تبدیــل کــرده بــود. ماکتــی کــه در آن مــدل کوچکــی از 
خانه هــا، مخــازن و اجــزای کوچــه طراحــی شــده بــود تــا اهالــی 
ــه را  ــت کوچ ــد وضعی ــری بتوانن ــوس و راحت ت ــکل ملم به ش

جلــوی چشــم داشــته باشــند. 
شــرکت کنندگان بــا کمــک ماکــت طراحی شــده، مخــازن را 
در کوچــه جانمایــی کردنــد. آن هــا بــرای جانمایــی مخازن ســراغ 
معیارهــای جلســۀ اول رفتنــد و بعضــی از آن هــا را بــا توجــه 
بــه قانــون شــهرداری بازنگــری و معیار هــای جدیــدی اضافــه 
کردنــد. در نهایــت تصمیمشــان بــر ایــن شــد کــه در مجمــوع، 
پنــج مخــزن در طــول کوچــه نصــب شــود. از ایــن تعــداد چهــار 
مخزن در کوچۀ پروین نصب شــود و یکی جلوی ســاختمان 
کشــتیرانی در کوچــۀ یاســمن. در ایــن جلســه نماینــده ای از 
 جلــوی 

ً
ســاکنان پالک هــای 11 و 13 کــه یکــی از ســطل ها دقیقــا

خانه شــان جانمایــی شــده بــود، حضــور نداشــت. بــه همیــن 
خاطــر نمی شــد توافــق صــورت گرفتــه در جلســه را نهایــی 
 
ً
ــود نظــر باقــی ســاکنان کوچــه و مخصوصــا تلقــی کــرد. الزم ب
ســاکنان پالک هــای 11 و 13 را دربــارۀ ایــن توافــق جویــا شــویم. 
جمع هــای  بــا  گفت وگــو  قالــب  در   ، کار مســیر  بنابرایــن 
 تحت تأثیــر 

ً
کوچک تــری کــه محــل اســتقرار ســطل مســتقیما

قرارشــان مــی، داد ادامــه یافــت. خبرنامــۀ دوم را کــه حــاوی 
محــل پیشــنهادی اســتقرار ســطل ها بــود، از طریــق مدیــران 
جلســۀ  رســاندیم.  اهالــی  تک تــک  به دســت  ســاختمان ها 
اختصاصــی ای بــا پالک هــای 11 و 13 ترتیــب دادیــم و آن هــا هــم 
رضایــت مشــروط خــود را اعــالم کردنــد. شرطشــان ایــن بــود که 
 در کنــار ســاختمان کشــتی رانی مخــزن زبالــه ای نصــب 

ً
حتمــا

شــود تــا زبالــۀ ایــن ســاختماِن پرجمعیــت روی مخــزن جلــوی 
توافقــی  بــه  می رســید  به نظــر  نشــود.  ســرریز  آن هــا  خانــه 

نهایــی رســیده بودیــم و وقــِت برداشــتن گام بعــدی بــود. 
بازدیــدی میدانــی ترتیــب دادیــم تــا اهالــی و نماینــدۀ خدمــات 
ــه  ــت کوچ ــه روی ماک ــه را ک ــم آنچ ــار ه ــد در کن ــهری بتوانن ش
مشــخص شــده بــود، در عرصــۀ عمــل محــک بزننــد. در ایــن 
بازدیــد چنــد نفــر از اهالــی کــه در جلســات حضــور داشــتند، 
شــهری  خدمــات  نماینــدۀ  و  شــورایاری  دبیــر  عــالوۀ  بــه 
همراهیمــان کردنــد. از نزدیــک فضــای کار را می دیدیــم و هــر 
جانمایــی  دربــارۀ  کــه  را  نکته هایــی  بازدیدکننــدگان  از  یــک 
در  را  ســطل ها  می گفــت.  می رســید،  ذهنــش  بــه  مخــازن 
ذهنشــان چنــد متــر این طــرف و آن طرف تــر می گذاشــتند تــا 
ــات  ــدۀ خدم ــند. نماین ــی برس ــِت جانمای ــن حال ــه بهینه تری ب
شــهری هــم نــکات فنــی مربــوط بــه نصــب را در نظــر می گرفــت؛ 
مثــاًل اینکــه ماشــین دفــع پســماند بتوانــد مخــزن را بــردارد یــا 
شــیرآبۀ مخــزن زمیــن را آلــوده نکنــد. بازدیــد میدانــی خــوب 
ح شــد،  پیــش رفــت و قــرار شــد نکاتــی کــه در ایــن بازدیــد مطــر
در جانمایــی نهایــی مخــازن لحــاظ شــود. نماینــدۀ خدمــات 
ــطل ها  ــب س ــای اداری نص ــری کاره ــرد پیگی ــده ک ــهری وع ش
ــر از شــر زباله هــا  ــا اهالــی کوچــه هرچــه زودت را شــروع کننــد ت

خــالص شــود.

جلسه با ساکنان پالک 11 و 13

 جانمایی مخازن زباله
بر روی ماکت کوچه



۸
گره پروین در پیچ یاسمن

 ســه خبرنامــه تولیــد و توزیــع کردیــم. هربــار کــه 
ً
مــا مجموعــا

خبرنامه هــا را چــاپ می کردیــم و به دســت مــردم می رســاندیم، 
تلفن هــا و پیام هــا به ســمتمان روانــه می شــد. پیغام هــای 
، انتقــاد و… بعــد از پخــش خبرنامــۀ  ، بازخــورد، خبــر تشــکر
دوم هــم همیــن اتفــاق افتــاد. امــا این بــار یکــی از تماس هــای 
تلفنــی، تأثیرگذارتــر از باقــی اوقــات بــود. یکــی از ســاکنان کوچــۀ 
یاســمن بــه مــا زنــگ زد و پیــام بــا صالبــت و مذاکره ناپذیــری 
داد: مــا در کوچــۀ یاســمن ســطل زبالــه نداشــتیم، نداریــم و 

نخواهیــم داشــت. 
بــه  راضــی  کــه   13 و   11 پــالک  خــورد.  به هــم  معــادالت 
ــع  ــد، درواق ــده بودن ــان ش ــوی ساختمانش ــزن جل ــب مخ نص
بــه جاگــذاری آن بــه شــرط وجــود مخــزن جلــوی ســاختمان 
ــزن  ــق، مخ ــن تواف ــق ای ــد. طب ــت داده  بودن ــتی رانی رضای کش
در کوچــۀ یاســمن واقــع می شــد. قبــل از ایــن ماجراهــا ســطل 
کشــتی رانی جلــوی دِر شــمالی مجتمــع و در کوچــۀ پرویــن 
بــود. ایــن گزینــه هــم مطلــوب همــه نبــود. خانمــی کــه طبقــۀ 
نیســت  حاضــر  می گفــت  می کــرد،  زندگــی  کشــتی رانی  اول 
همــواره بــا بــوی زبالــه زیــر پنجــره اش زندگــی کنــد و همیــن 
موضــوع آغازگــر وضــع کنونــی کوچــه شــده بــود. پیشــنهاد 
ح  دادیــم کــه مســئله بــا مدیــران مجتمــع کشــتی رانی مطــر
جلســۀ  برگــزاری  کشــتیرانی،  هیئت  مدیــرۀ  اعضــای  شــود. 
اختصاصــی را منــوط بــه ایــن شــرط کردنــد کــه ابتــدا سلســلۀ 
جلســات فرهنگ ســازی دربــارۀ دفــع پســماند بــرای ســاکنان 
برگــزار شــود. از طرفــی یکــی از اهالــی کوچــۀ یاســمن در حــال 
جمع کــردن استشــهاد نامه از ســاکنان یاســمن بــود تــا اعــالم 
کنــد ایــن کوچــه بــه ســطل زبالــه احتیــاج نــدارد. جنبــه ای از 
ماجــرا را دیــده بــود کــه اهالــی کوچــۀ پرویــن هنــگام تحلیــل 
و برنامه ریزیشــان ندیــده بودنــد. می گفــت کــه نمی خواهــم 

شــود.  ریختــه  چهل واحــد  زباله هــای  خانــه ام  در  جلــوی 
تــا  کنیــم  را طــی  مــا حاضریــم مســیر طوالنی تــری  می گفــت 
کوچــه بگذاریم.قبــل  پــارک ســر  را در مخــزن  زباله هایمــان 
از ایــن اتفاقــات، تیــم مــا فکــر می کــرد توافــق، حاصــل شــده 
و وقــت اجرایی شــدن تصمیمــات اســت. امــا هنــوز گره هــا 
وجــود  نهایــی  توافــق  بــه  رســیدن  بــرای  پیچیدگی هایــی  و 
ــا اهالــی کوچــۀ  داشــت. بــه همیــن خاطــر تصمیــم گرفتیــم ب
یاســمن وارد گفت وگــو شــویم. از همــان فــرد معتــرض کوچــۀ 
یاســمن خواهــش کردیــم جلســه ای ترتیــب دهــد تــا بــا اهالــی 
یاســمن مســئله را بررســی کنیــم و نظــر آن هــا را هــم بشــنویم. 
خودمــان هــم به طــور انفــرادی بــا چنــد نفــر از اهالــی یاســمن 
دیــدار و گفت وگــو کردیــم. آن هــا بــا ســطل زبالــه در کوچه شــان 
مشــکلی نداشــتند، بــه شــرط رضایــت همســایۀ معترضــی کــه 

ــت.  ــرار می گرف ــه اش ق ــه روی خان ــت روب ــزن درس مخ
آن شــرکت  کــه قــرار بــود اهالــی یاســمن در  جلســه ای 
کننــد، هیچ وقــت برگــزار نشــد و به جایــش استشــهادنامه ای 
کــه بــه امضــای تعــدادی از ســاکنان کوچــه رســیده بــود، از 

ــید: ــتمان رس ــه دس ــس ب ــق فک طری
»دبیر محترم انجمن شورایاری محله اراج

با سالم و تحیات، 
 اینجانبــان اهالــی کوچــه یاســمن و اللــه غربــی 

ً
احترامــا

حــدود  می رســانند  اســتحضار  بــه  ولی عصــر  شــهرک  از 
چهــار متــر از در کوچــۀ ده متــری یاســمن، پیــاده رو اســت 
و به علــت پــارک اتومبیــل در دو طــرف آن تــردد اتومبیــل 
ــۀ  به ســختی صــورت می گیــرد )و مشــابه آن در کوچــه الل
غربــی کــه بــه پــارک اتومبیــل شــیب تنــد هــم اضافــه شــده 
اســت(، و متأســفانه به کــرات بــرای اتومبیل هــای عبــوری 
تصــادم پیــش آمــده اســت. لــذا تقاضــا داریــم از نصــب 
ســطل زبالــه در ایــن مــکان خــودداری شــود. ســاکنان 

نشست دوم در حسینیٔه اراج

صحبت های اهالی، درباره جانمایی 
مخازن زباله



۹
مشــکالت  از  جلوگیــری  بــرای  می دهنــد  ترجیــح  محــل 
مذکــور مســیر طوالنی تــری طــی کننــد و زباله هــای خــود را 
در ســطل های دورتــری بریزنــد کــه امــکان تــردد کامیــون 
شــهرداری وجــود دارد و از ایــن بابــت گالیــه ای ندارنــد. 
البتــه اگــر برخــالف میــل ســاکنان در ایــن مــکان ســطل 
خســارتی  نــوع  هــر  مســئولیت  شــود،  تعبیــه  زبالــه ای 
متوجــه شــورایاری محــل و شــهرداری خواهــد بود.مراتــب 

بــاال مــورد تأییــد مــا امضا کننــدگان ذیــل می باشــد... .«

خبرنامۀ سوم: خداحافظی
در طــول شــش هفت ماهــی کــه در محلــه حضــور داشــتیم 
و  جمعــی  به صــورت  بارهــا  پیــش  بردیــم،  را  پــروژه  ایــن  و 
ــم. از  ــره کردی ــف مذاک ــای مختل ــراد و گروه ه ــا اف ــی ب اختصاص
ــره  ــغول مذاک ــاه مش ــج م ــروژه، پن ــۀ پ ــش هفت ماه ــر ش عم
بــا بازیگــران مختلــِف درگیــر بــا مســئله بودیــم. موفــق بــه 
دیــدار بــا اهالــی یاســمن و مدیــران کشــتی رانی نشــدیم. چنــد 
ــه  ــت ب ــا نیس ــگار بن ــید ان ــر می رس ــه نظ ــود و ب ــته ب ــاه گذش م
توافــق برســیم. در دوری تکــراری افتــاده بودیــم و کار پیــش 
گفت وگــوی  بــه  حاضــر  مســئله  طرفیــن  چــون  نمی رفــت، 
دســته جمعی نبودنــد. حــدس زدیــم کــه احتمــااًل اینجــا نقطــۀ 
خــروج مــا از محلــه و پایــان پــروژه ی مــا اســت. بیــن اعضــای 
تیــم خودمــان کمــی اختــالف نظــر دربــارۀ ادامــه دادن یــا پایــان 
کار وجــود داشــت. بعضی هایمــان مطمئــن نبودیــم کــه بایــد 
خداحافظــی کنیــم یــا نــه. باالخــره بــه جمع بنــدی رســیدیم. قــرار 
گذاشــتیم همــۀ یافته هــای پــروژه  را به دســت اهالــی برســانیم 

ج شــویم.  و از محلــه خــار
در روزهــای پایانــی پــروژه کــه نیــاز بــه تصمیم گیــری و توافق 
بــود، فشــار زیــادی از ســوی اهالــی بــه تیــم مــا وارد بــود تــا رأی 
نهایــی را صــادر کنیــم. نگاه هــا به ســمت مــا بــود کــه حکــم 

»درســت« را بگوییــم. مــا توضیــح می دادیــم کــه کار مــا کمــک 
گفت وگــو،  بســتر  فراهم کــردن  مســئله،  روشن شــدن  بــه 
شــناختن بازیگــران و ذی نفعــان، و کمــک بــه تحلیــل ریشــه ها 
و موانعــی بــود کــه بــر ســر راه حــل ایــن مشــکل وجــود داشــت. 
از این جــای مســیر بــه بعــد انتخــاب گزینــه ای مطلــوب بــا تمــام 

مزایــا و معایبــش بــه عهــدۀ خــود ســاکنان اســت.
برای خداحافظی ما از محله، خبرنامۀ سوم تولید شد.

 در خبرنامــۀ آخــر کــه خــرداد ۹1 منتشــر شــد، ســیر تاریخــی 
پــروژه را دقیــق توضیــح دادیــم. اینکــه جلســات از کجــا شــروع 
بــر ســر چــه  و  انجــام شــد  کارهایــی  شــد، هــر جلســه چــه 
تصمیم هایــی توافــق شــد. گزینه هــای روی میــز بــرای حــل 
مشــکل را توضیــح دادیــم و نوشــتیم هــر گزینــه چــه موانعــی 

دارد کــه نمی توانــد بــه مرحلــۀ اجــرا برســد.
تمــام تالشــمان را کردیــم کــه روشــن و واضــح بگوییــم 
کــه بــه توافق نرســیدن نه  تنهــا بــه معنــای شکســت نیســت 
بلکــه خــودش نقطــه ای مهــم در فراینــد گفت وگــو اســت. 
تمــام موانعــی را کــه بــر ســر توافــق جمعــی وجــود داشــت، در 
ایــن خبرنامــه بــه گــوش اهالــی رســاندیم؛ بازخوردندادن هــا، 
تغییــر نظرهــا و بدقولی هــا. گفتیــم قفــل مشــکل زبالــه کوچــۀ 
پرویــن بــا کلیــد گفت وگــو بیــن اهالــی بــاز می شــود، بــه شــرطی 
کــه همــه حاضــر بــه گفت وگــو باشــند؛ اتفاقــی کــه در ایــن ماجــرا 
اهالــی  کشــتی رانی،  ســاکنان  نــداد.  خ  ر مطلــوب  به شــکل 
 
ً
کوچــۀ یاســمن و تعــدادی از اهالــی کوچــه ی پرویــن عمومــا

در جلســات حضــور نداشــتند و نقشــی ایفــا نمی کردنــد. 
توضیــح دادیــم کــه منابــع هــر پــروژه محــدود اســت. مــا 
چنــد مــاه به صــورت داوطلبانــه پــروژه را پیــش بردیــم و بهتــر 
ــد  ــان فرآین ــروژه خودش ــان پ ــن پــس ذی نفع ــه  از ای ــت ک اس

رســیدن بــه تصمیــم را بــه عهــده بگیرنــد. 
از کســانی کــه در رونــد پــروژه همراهیمــان کردنــد تشــکر 

کردیــم. نقــش خودمــان را شــفاف بیــان کردیــم و تأکیــد کردیــم 
پــروژه ذی نفــع و تصمیم گیرنــده نیســتیم. ایــن  کــه مــا در 
عالوه بــر ایــن خبرنامــه، ویژه نامــه ای هــم منتشــر کردیــم بــرای 
اهالــی کوچــۀ یاســمن کــه مشــکل مســتقیما بــه آن هــا مربــوط 

نبــود امــا در حــل مشــکل تاثیرگــذار بودنــد. 
ج شــدیم.  مــا خبرنامه هــا را توزیــع کردیــم و از محلــه خــار
آن زمــان دیگــر تصمیمــی گرفتــه نشــد امــا ابعــاد مســئله، 
ــرش  ــه درگی ــانی ک ــرای کس ــع آن ب ــش رو و موان ــای پی گزینه ه
بودنــد، روشــن شــد. حتــی کســانی هــم کــه فرصــت و شــرایط 
از طریــق خبرنامه هــا در جریــان  پررنــگ نداشــتند،  حضــور 
جزئیــات مســئله قــرار گرفتــه بودنــد. اتفاقــی نیفتــاد تــا ماه هــا 
بعــد کــه دبیــر شــورایاری محلــه بــه مــا زنــگ زد و گفــت خدمــات 
شــهری شــهرداری آمــده و مخــازن زبالــه را بــا در نظرگرفتــن 
دغدغه هــای ســاکنان و توافقــات صورت گرفتــۀ قبلــی، نصــب 
کــرده و دیگــر کســی آن هــا را آتــش نــزده و جابه جــا نکــرده 
صــدای  شنیده شــدن  فرصــت  کــه  بــود  معتقــد  او  اســت. 
باعــث شــده  گزینه هــای موجــود  بررســی همــۀ  ســاکنان و 

ــه را بپذیرنــد. آن هــا جانمایــی جدیــد مخــازن زبال

1. »یــک قالــب رایــج از جانــب شــهرداری بــرای نشســت های هم اندیشــی 
ابــالغ شــده بــود. اهالــی معمــواًل یکــی دو بــار در ســال دور هــم جمــع می شــوند 
و صحبــت می کننــد و خروجــی جلسه شــان هــم می شــود فهرســت طویلــی 
از مطالبــات و مشــکالت، کــه ایــن هــم بــدون اقدامــی روی میــز بخش هــای 

مختلــف شــهرداری می مانــد یــا بــه دســت فراموشــی ســپرده می شــود.«  
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یادداشت تیم پروژه

پاسخ به چند پرسش بنیادین 
دربارۀ زباله های اراج

مدتــی بعــد از اینکــه تیــم مــا پــروژه را تمام شــده اعــام کــرد 
ج شــد، اهالــی بــر ســر جانمایــی زباله هــا  و از محلــه خــار
بــه توافــق رســیدند و تــا اجراشــدن ایــن جانمایــی پیــش 
رفتنــد. اتفاقــی کــه در زمــان حضــور تیــم مــا در محلــه و در 
ــن  ــش هایی بنیادی ــم پرس ــن ه ــداد. همی خ ن ــات ر جلس
بــرای مــا ایجــاد کــرد؛ پرســش هایی دربــارۀ فراینــدی کــه بــا 
جامعــۀ محلــی طــی می شــود و نــگاه و انتظــار خودمــان 
از  نمونــه  چنــد  ادامــه  در  مشــارکتی.  فراینــد  یــک  از 
آن رســیده ایم،  بــه  کــه مــا  را  ایــن پرســش ها و جوابــی 

می خوانیــد:

صحبت هــای  و  خبرنامه هــا  جلســات،  همــه  آن  آیــا 
مــا  خــروج  از  پــس  توافقشــان  در  نقشــی  پشــت پرده، 

؟  شــت ا د
 زمــان و روزهایــی کــه تیــم تســهیلگری 

ً
جلســات و اساســا

در میــان مــردم محلــی ســپری می کننــد، تأثیرگــذار هســتند. 
حتــی اگــر بــه نظــر بیایــد کــه کاری از پیــش نمــی رود. پیامدهــای 
خــوب یــا بــد حضــور فعــال یــک تیــم، ممکــن اســت ناملمــوس 
و غیرمســتقیم باشــد یــا بعدتــر ظاهــر شــود. بنابرایــن هیــچ 
جایــی از حضــور در میــدان را نمی تــوان ســهل و دســت کم 
گرفــت. همچنیــن ایــن تأثیــر را نمی تــوان کمــی کــرد و انــدازه 
ــه  ــی ک ــدار زمان ــات و مق ــداد جلس ــرای تع ــوان ب ــت. نمی ت گرف

فراینــد را بــه نتیجــه خواهــد رســاند عــدد و رقمــی گفــت. 
نکتــۀ دیگــر اینکــه نبایــد فرامــوش کــرد کــه جامعــۀ محلــی، 
پویــا اســت و البــه الی زمان هایــی کــه در محــل هســتیم، فعــل 
و انفعــاالت اجتماعــی همــواره در جریــان اســت. ایــن امــر هــم 
بــرای طــول مــدت فعالیــت مــا در یــک محــل صــدق می کنــد و 

هــم پــس از خــروج مــا از آن نقطــه.

آیــا امــکان دارد پــس از خــروج مــا نیــز فراینــد ادامــه داشــته 
باشد؟

همانطــور کــه قبــاًل اشــاره شــد، جامعــۀ محلــی »پویــا« اســت. 
اگــر تیــم تســهیلگری در زمــان حضــورش در محــل توانســته 
باشــد گروه هــای مختلــف را درگیــر فراینــد تحلیــل و تأمــل 
قطــع  تســهیلگری  تیــم  خــروج  بــا  وصل بــودن  ایــن  کنــد، 
 تیــم تســهیلگری بایــد بــا ایــن نــگاه 

ً
نمی شــود. شــاید اساســا

ــت کل  ــرار نیس ــه ق ــد ک ــغول باش ــه مش ــود در محل ــه کار خ ب
اثــر عملکردشــان در حیــن بودنشــان در میــان اهالــی دیــده 
 بعدتــر بــروز خواهــد 

ً
شــود، بلکــه عمیق تریــن اثــرات کار اتفاقــا

 نفــوذ اثــر بــه اعمــاق جامعــۀ محلــی زمان بــر 
ً
کــرد. چــون قاعدتــا

اســت.
آیــا به واســطۀ خــروج مــا، خألیــی احســاس شــد کــه بــرای 

پرکردنــش اهالــی خــود دســت به کار شــدند؟
بســیاری از نقش هــای مؤثــر در اجتماعــات کوچــک و بــزرگ، 
آن هایــی هســتند کــه بــه چشــم نمی آینــد )البتــه تــا زمانــی 
کــه در میــان آن اجتمــاع هســتند(. شــاید تســهیلگری هــم 
از همیــن نقش هــا باشــد. شــاید اقدامــات مختلــف  یکــی 
تیــم تســهیلگری به تدریــج زمینــۀ گفت وگــو، درک متقابــل، 
کوتاه آمــدن، یافتــن درک مشــترک، کنارآمــدن و توافــق را در 
محلــه تقویــت می کنــد؛ اقداماتــی مثــل بــرای برقــراری ارتبــاط 
برقرارکــردن افــراد و اقشــار مختلــف محلــه، دقــت بــه اینکــه 
حتی االمــکان صــدای کســی نشــنیده نمانــد و تالشــش بــرای 
دیده شــدن و تحلیل شــدن مســائل درهم تنیــده از زوایــای 

گوناگــون.
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فراینــدی کــه ادعــای تســهیلگری آن را داریــم، چــه زمانــی 
ــد را  ــا فراین ــد ت ــی بیفت ــه اتفاق ــد چ ــد؟ بای ــان می رس ــه پای ب

تجربــه ای موفــق قلمــداد کنیــم؟
تیــم تســهیلگری بایــد در بیــن خودشــان بــه فهــم یکســانی 
از مأموریتشــان و معیارهــای موفق شــدن آن برســند. ایــن 
معیارهــا می تواننــد کمــک کننــد کــه دربــارۀ مانــدن یــا رفتــن 
تصمیــم بگیرنــد. چــه بســا یکــی از عوامــل مهــم بــرای رضایــت 
غ از نتیجــۀ نهایــی آن، همیــن امــر  ، فــار اعضــای تیــم از کار
باشــد؛ یعنــی داشــتن درک مشــترک از اینکــه چــه زمانــی کار 

اتمام یافتــه تلقــی می شــود.
بــاز هــم الزم اســت کــه اعضــای تیــم تســهیلگری بداننــد 
ایــن  بتــوان  شــاید  دارنــد.  انتظاراتــی  چــه  خودشــان  از  کــه 
یــا  کــرد  اثــرات کوتــاه و بلندمــدت تقســیم  بــه  را  انتظــارات 
اثــرات حداقلــی و حداکثــری. در هــر صــورت کار تســهیلگران، 
 بــا نتایجــی کــه جامعــۀ محلــی بــه آن می رســد، بلکــه 

ً
نــه الزامــا

ــه در  ــود ک ــف می ش ــی ای تعری ــد اجتماع ــوع فراین ــطۀ ن به واس
پــی آن نتایــج حاصــل می شــوند.

در  کــه  بــود  بازنگری هــا  و  تأمل هــا  همیــن  به خاطــر 
تجربــۀ اوِل تســهیلگری مــا، جریانــی محلــی بــه نقطــۀ عطفــی 
ــمت  ــی به س ــد؛ حرکت ــل ش ــه تبدی ــت مؤسس ــیر حرک در مس
 ، رویکــرد مشــارکتی بــا ابزارهــای مشــارکتی، حتــی اگــر ظاهــر امــر
از شکســت خوردن مــا در رســاندن اهالــی بــه نقطــۀ وفــاق 

می کــرد. حکایــت 

سیدبابک موسوی نژاد

جلسات داخلِی آماده سازی گروه 
تسهیلگران، برای کار میدانی

نشست دوم

مقدمه
روایت خطی پروژه
یادداشت تیم پروژه
سیر خطی پروژه



جانمایــی 12 بــه  مربــوط  پــروژۀ  انجــام  از  ســال   7 حــدود 
در  کــه  همانطــور  می گــذرد.  پرویــن  کوچــۀ  ســطل زباله های 
روایــت پــروژه آمــده اســت در انتهــای پــروژه و حضــور تیــم 
مــا در محلــه ســطل های زبالــه جاگــذاری نشــدند و توافــق 
صــورت  ســطل ها  جاگــذاری  خصــوص  در  نهایــی  و  قطعــی 
ــائل پیــش  ــا و مس ــان دادن گره ه ــا نش ــا ب ــروژۀ م ــت. پ نگرف

یافــت. پایــان  اهالــی  بــه  آن  اطالع رســانی  و  رو 
بــرای تیــم مــا تــا مدتــی بعــد از انجــام پــروژه ایــن دغذغــه 
باقــی بــود کــه حــس و حــال ســاکنان نســبت بــه اتفاقــی کــه 
افتاد چیســت و از دید آنها آیا فرآیند طی شــده مفید و قابل 
قبــول بــوده اســت؟ حــدود یکــی دو ســال بعــد از زبــان آقــای 
ــکل  ــه مش ــنیدیم ک ــه اراج،  ش ــورایاری محل ــر ش ــانی دبی کاش
ســطل زبالــه در کوچــۀ پرویــن حــل شــده و ســاکنان بــه تفاهــم 
نانوشــته ای رســیده اند. آقــای کاشــانی معتقــد بــود در طــی 
و  چیســت  مســاله  کــه  فهمیده انــد  ســاکنان  همــۀ  پــروژه 
ح شــد و صــدای اهالــی و نقطــه نظراتشــان  همــۀ گزینه هــا مطــر
شــنیده شــد. این موضوع باعث شــد که بعد از کارگذاشــتن 
ســطل های جدیــد توســط شــهرداری، بــر اســاس معیارهــا و 
ــول  ــورد قب ــرد و م ــورت نگی ــی ص ــود، اعتراض ــات موج مالحظ

اهالــی قــرار گیــرد. 
ســال  چنــد  در  کاشــانی  آقــای  صحبت هــا،  آن  از  بعــد 
گذشــته از آن پــروژه بــه عنــوان یــک کار خــوب و موفــق در 
بیــن کارهایــی کــه در محلــه اراج انجــام شــده یــاد می کــرد امــا 
تیــم پــروژه همچنــان دوســت داشــت ببینــد کــه حــس و حــال 
ــه آن کار چــه بــوده  ــر آقــای کاشــانی نســبت ب اهالــی عــالوه ب

اســت.
موضــوع  بــا  محلــه  در  موسســه  کــه  اخیــری  پــروژۀ  در 
نامطلــوب  اثــرات  کــردن  کــم  بــرای  کارگروهــی  »همراهــی 
بیمارســتان نیــکان بــر محلــه« در ســال ۹6 انجــام مــی داد یکــی 

گاه نیــز کــه در پــروژۀ بازخورد یکی از اهالی از ســاکنان کوچــۀ پرویــن بــا نــام آقــای آ
ســطل های زبالــه نیــز نقــش داشــت، جــزو حاضــران بــود. در 
ایــن پــروژه او یکــی از فعال تریــن و پــای کارتریــن افــراد گــروه 
بــود. از حــدود 30 جلســه ای کــه بــا ایــن کارگــروه داشــته ایم 
از  کاری  تنهــا یکــی دو جلســه غیبــت داشــته اســت و هــر 
دســتش بــر می آمــد بــرای پیــش بــردن کارهــا انجــام مــی داد.
در یکی از جلســات این کارگروه بعد از اینکه جلســه مان 
تمام شــد و ما مشــغول جمع آوری ســفره ها و وســایل بودیم 
گاه داشــت بــرای یکــی دو نفــر از اعضــای کارگــروه، کــه  آقــای آ
معمــوال دربــارۀ ایــن شــیوۀ کار و نتیجــه بخــش بــودن آن 
تعریــف  را  زبالــه  ســطل  پــروژۀ  ماجــرای  می پرســند،  ســوال 
 می کــرد کــه مــا هــم هنــگام جمــع آوری وســایل بخش هایــی 
بــه  )نقــل  گاه  آ آقــای  خــورد.  گوشــمان  بــه  گفت وگــو  آن  از 
مضمــون( می گفــت کــه آن پــروژه، تجربــۀ موفقــی برایشــان 
بــوده و باعــث شــد مشــکل زبالــۀ کوچــۀ پرویــن حــل شــود. او 
می گفــت حضــور ایــن تیــم باعــث شــد کــه مســاله و دالیــل آن 
بــرای همــۀ اهالــی روشــن  شــود و ایــن اتفــاق بــه حــل مســئله 
کمــک کــرد. بــه همیــن خاطــر از جمــع می خواســت کــه بــه ایــن 

مســیر اعتمــاد کننــد و بــا آن همراهــی کننــد.

گاه روایت آقای آ
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- بررسی روند به وجود آمدن مساله زباله در کوچۀ پروین
- بازنگری و اصالح معیارهای پیشنهادی اهالی برای نصب مخزن

- جانمایی اولیۀ مخازن زباله روی ماکت کوچه

30 مهر
برگزاری اولین نشست 
هم اندیشی برای 
مکان یابی مخازن زبالۀ 
کوچۀ پروین با حضور 12 
نفر در حسینیۀ محله

22 آبان
انتشار و توزیع دومین خبرنامۀ اطالع رسانی کوچۀ 
پروین به همۀ اهالی کوچه:
تلفن برگزارکنندگان جلسه در اختیار اهالی 
کوچه قرار گرفت تا در مورد مکان مخازن زباله 
بازخورد دهند. 

استخراج معیارهای 
جانمایی مخزن زباله بر 
اساس اصول علمی و 
زیبایی شناختی

هر
م

ان
آب

ذر
آ

دعوت به همکاری 
شورایاری محلۀ اراج 
از موسسۀ اندیشۀ 
انسانشهر برای حل 
مسئلۀ مخازن کوچۀ 
پروین

5 آذر
هیچ بازخوردی در 
مورد مکان قرارگیری 
سطل ها، که در 
خبرنامه اطالع رسانی 
شده بود، از طرف 
اهالی دریافت نشد.

عکس برداری از 
ساختمان های 
کوچۀ پروین 
برای تولید ماکت

25 مهر
دعوت از مدیران 

ساختمان برای شرکت 
در جلسه از طریق 

توزیع دعوتنامه

5 آبان
اولین خبرنامۀ 

اطالع رسانی کوچۀ پروین 
منتشر و بین مدیران 

ساختمان ها توزیع شد.

7 آبان
برگزاری دومین نشست 

هم اندیشی مکان یابی 
مخازن زباله با حضور 

1۸ نفر

اعالم نتیجۀ مذاکره 
توسط تیم مذاکره کننده:

درمورد موافقت 
پالک های 11 و 13 با نصب 

مخزن

25 مهر
اطالع رسانی 

برگزاری نشست 
هم اندیشی و 

دعوت از اهالی 
کوچه برای شرکت 

در آن از طریق 
نصب بنر در کوچه

استخراج 
معیارهای 

قانونی شهرداری 
برای نصب 
مخزن زباله

ساخت ماکت 
کوچه بر اساس 

نقشۀ تولید شده 
در نشست اول

مذاکرۀ تعدادی از 
شرکت کنندگان نشست 

به همراه دبیر شورایاری 
محله با ساکنان پالک 

11 و 13 برای جلب 
موافقت ایشان با نصب 

مخزن زباله

- نقشۀ کوچۀ پروین و موقعیت سابق مخازن زباله
- تعیین معیارهای جانمایی مخازن توسط    

   شرکت کنندگان جلسه
- ارائه پیشنهاداتی برای حل مشکل مخازن

- تعیین تاریخ جلسه بعدی: 7 آبان

سیر تاریخی پروژه
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اعالم آمادگی آقای تهرانی 
برای هماهنگ کردن جلسه

تماس آقای 
کاشانی با  آقای 
تهرانی )عضو 
هیأت مدیرۀ 
کشتیرانی( برای 
هماهنگ کردن 
جلسه اختصاصی 
کشتیرانی

عملیات احداث 
کانال فاضالب 
در کوچۀ پروین 
به مدت یک ماه

- مطلع شدن از نارضایتی پالک 11 و 13
- مطلع شدن از نارضایتی اهالی کوچۀ یاسمن  

    در مورد استقرار سطل در این کوچه

اعالم عدم تمایل اهالی 
کوچۀ یاسمن برای شرکت 
در جلسه از سوی آقای فتاح

ندی
هم

ب

هماهنگی با آقای 
احمدی )نمایندۀ 
خدمات شهری( و آقای 
کاشانی )دبیر شورایاری 
محله( برای ترتیب دادن 
بازدید فنی از کوچه و 
امکان سنجی نصب 
سطل 

20 آذر
مراجعۀ تیم موسسۀ اندیشۀ انسانشهر با 

حضور در کوچۀ پروین و گفت وگو با تک تک 
ساختمان ها برای دریافت نظر ایشان در مورد 

محل های پیشنهادی مخازن

پیگیری تلفنی از 
آقای فتاح برای 
برگزاری جلسۀ 
اختصاصی کوچۀ 
یاسمن

21 دی
برگزار نشدن جلسۀ 

اختصاصی کوچۀ 
یاسمن به دلیل 

عدم حضور ساکنان

22 دی
بازدید فنی از کوچۀ پروین با 
حضور دبیر شورایاری محله، 

نمایندۀ خدمات شهری 
و 6 نفر از اهالی کوچه پروین

گفت وگوی تلفنی با آقای 
موسوی )مدیر ساختمان 
کشتیرانی( برای هماهنگ 

کردن زمان جلسه 
اختصاصی کشتیرانی

21 دی
تماس تلفنی با 

مدیران ساختمان ها 
و سایر اهالی 

شرکت کننده در 
جلسات و دعوت 

برای حضور در بازدید 
فنی از کوچه های 
پروین و یاسمن

21 دی
برگزاری جلسه اختصاصی 

با ساکنان پالک 11 و 13

پیگیری 
برای جلسه 

اختصاصی 
کشتیرانی توسط 

آقای کاشانی

منوط کردن استقرار سطل 
مقابل پالک 11 و 13 منوط به 
حل مشکل زبالۀ کشتیرانی

20 آذر
توزیع خبرنامه در کوچۀ 
یاسمن و گفت وگو 
با اهالی برای دریافت 
بازخورد ایشان 
نسبت به مکان های 
پیشنهادی مخازن

گفتگوی مشترک آقایان 
موسوی و تهرانی آقای 
کاشانی برای هماهنگ 

کردن جلسه اختصاصی 
کشتیرانی

پیشنهاد موکول کردن 
جلسه اختصاصی 

کشتیرانی به برگزاری 
سلسه جلسات آموزشی 

و فرهنگ سازی در مجتمع 
کشتیرانی

مقدمه
روایت خطی پروژه
یادداشت تیم پروژه
سیر خطی پروژه
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اعالم موافقت ضمنی 
آقای فتاح با نصب 
مخزن در کوچه 
یاسمن

اهالی کوچۀ اللۀ غربی 
یا در منزل نبودند و 
یا حاضر به گفت وگو 
نشدند

اعالم اینکه ساکنان 
مخالفتی با سطل ندارند 

و تنها نگران تنگی 
کوچه و آسیب دیدن 

ماشین های پارک شده 
به دلیل عبور ماشین 

حمل زباله هستند

اعالم مخالفت 
ساکنان کوچه 
یاسمن در مورد 
نصب سطل و تهیه 
استشهادنامه در 
این خصوص از 
سوی آقای فتاح

ح شده  رد ایراد فنی مطر
و اعالم اینکه ابعاد 
ماشین حمل زباله 

مشکلی برای خودروهای 
پارک شده ایجاد نمی کند.

- گفتگو با دو نفر از اهالی: در صورت موافقت  
   آقای فتاح مخالفتی با نصب سطل نداریم

- گفتگو با آقای فتاح: ساکنان با نصب سطل  
   مخالفند و قرار است استشهادنامه ای برای  

   انعکاس نظر ساکنان تهیه کنیم

گفتگوی آقای فتاح با 
شورایاری محله اراج

مراجعه به کوچه الله 
غربی برای گفتگو در 
خصوص نصب مخزن 
در کوچه یاسمن

23 بهمن
دریافت 
استشهادنامه 
اهالی کوچه 
یاسمن مبنی بر 
مخالفت با نصب 
سطل در این 
کوچه

22 بهمن
تماس تلفنی با آقای 
فتاح و اعالم اینکه 
مشکلی در خصوص 
تنگی کوچه و ابعاد 
ماشین حمل زباله 
وجود ندارد و ماشین 
متناسب با ابعاد کوچه 
برای حمل سطل زباله 
وجود خواهد داشت

18 بهمن
مراجعه به کوچۀ 

یاسمن برای گفت وگو 
در خصوص نصب 

سطل در کوچۀ یاسمن

تماس تلفنی آقای فتاح با 
تیم موسسۀ اندیشۀ انسانشهر

تماس تلفنی با دبیر شورایاری 
محله توسط اندیشه انسانشهر 

و انعکاس دغدغۀ اهالی کوچه 
یاسمن در خصوص تنگی کوچه 

و ابعاد ماشین حمل زباله

ند
سف

ا
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چاپ خبرنامۀ سوم و خروج تیم موسسۀ اندیشۀ انسانشهر از 
فرایند حل مسالۀ زبالۀ کوچۀ پروین

ن
دی

ور
فر

ت
ش

به
دی

ار
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