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معاون فني و عمراني شهرداري تهران
اعالم كرد

انجام فعاليتهاي عمراني
كم سابقه در پايتخت

مع��اون فني و عمراني ش��هرداري تهران ،مجموع��ه طرحهايي را كه در
س��ال  1392به ثمر رسيد اقداماتي قابل مالحظه و كم سابقه در تاريخ
بلديه پايتخت توصيف كرد .به گزارش خبرنگار همش��هري محله ،دكتر
«مازيار حس��يني» كه در حاشيه مراس��م بهرهبرداري از زيرگذر تقاطع
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غيرهمس��طح بزرگراه فتح با بلوار ايران خودرو س��خن ميگفت ،افزود:
«روند به ثمر رس��يدن فعاليتهاي عمراني ش��هرداري تهران طي س��ال
 1392با راهاندازي تونل جنوبي نيايش در روز اول ارديبهش��ت ماه آن
س��الآغازش��د».

عکسها :حامد فرج اله

بي��ن  10راننده يكي دلش به رحم بيايد و چندرغاز
كف دستش بگذارد .اينها واقعيتهاي تلخ شهرمان
است كهاي كاش مسئوالن تصميم جدي براي از بين
ب��ردن اين واقعيتهاي تلخ بگيرند .زارعي ميگويد:
«قب��ل از بازي در س��ريال آواي باران خيلي راحت
و بيتف��اوت از كنار اين كودكان كه در چهارراهها
ميايستادند رد ميش��دم .راستش را بگويم شايد
ك��م پيش ميآمد كه از آنه��ا فال يا گل بخرم .اما
بعد از آواي باران بود كه فهميدم اين كودكان چه
دنياي غريبي دارند .دنيايي كه تا وارد آن نش��وي
نميتوان��ي بفهمياش .به قول معروف احس��اس
سوختن به تماشا نميشود ،آتش بگير تا كه بداني
چه ميكشم .البته من هم فقط نقش اين كودكان
را ب��ازي ميك��ردم و به معناي واقع��ي نميتوانم
ش��رايط آنها را درك كنم .اما باالخره قرار گرفتن
در مخروبهاي كه من حتي در فيلم بايد لقب خانه
را به آن ميدادم برايم سخت بود .قبل از بازي در هر
پالن براي آنكه بتوانم حق مطلب را ادا كنم چشمانم
را ميبس��تم و تصور ميكردم كه دختري  25ساله
هستم و مجبورم در اين مخروبه زندگي كنم و اتاقم

تكههاي قراضه يك اتوبوس باشد .همين كافي بود تا
تمام اشكهايي كه در اين سريال از چشمانم جاري
شد طبيعي باشد».
شكيبهاي پايتخت كم نيستند
آزاده زارع��ي و مه��ران رنجب��ر ب��ا دادن
حاجي فيروزهاي كوچك و بس��تههاي شكالت به
كودكان كار با آنها خوش و بش ميكنند .كيانوش
آواي باران با يكي از كودكان صميمي ميش��ود و
ميگويد«:تو مرا ياد ش��خصيت محس��ن در فيلم
آواي باران مياندازي .همان پسري كه با جسارت
جان دوست خود را نجات داد .دست او را ميگيرد
و نامش را ميپرسد
چند سالته؟
« 9سال»
چند وقت اس��ت كه س��ر چهارراه دستفروشي
ميكني؟
با دستانش عدد  4را نشان ميدهد .يعني  4سال
است كه همه دوران بچگي ،بعداز ظهرهاي تابستان
و غروبهاي سرد پاييز را مهمان چهارراههاي منطقه
ماس��ت .پولهاي��ي را كه از ف��روش جنسهايت به
دس��ت ميآوري به چه كسي ميدهي؟ در پاسخ به
اين س��ؤال خنده روي لبان پسرك خشك ميشود
و فقط نگاه ميكند .او اجازه ندارد كه به اين س��ؤال
پاسخ دهد .بايد بپذيريم كه شخصيت شكيب در فيلم
آواي باران شخصيتي ساختگي نبود و تهران پر است
از ش��كيبهايي كه بچههاي معصوم را به استثمار
ميگيرند .اما در اين ميان سؤالي كه پيش ميآيد اين
است كه باالخره تكليف شهروندان در كمك كردن
به اين كودكان چيست؟ مهران رنجبر ميگويد«:خود
من به ش��خصه در اين زمينه دچار نوعي دوگانگي
ش��دهام .از طرفي دلم به حال اين بچهها ميسوزد و
دوس��ت دارم با خريد وسيلههايشان كمكي به آنها
كنم ،از طرف ديگر مطمئن هس��تم كه اين پول در
جيب شخص ديگري سرازير ميشود ».اما مؤسسات
خيريه وتحت پوشش قرار دادن اين كودكان بهترين
راه براي كمك كردن به آنهاست .يك ساعتي از آغاز
برنام��ه ميگذرد و كيانوش و ب��اران در حال خوش
و بش كردن با كودكان كار هس��تند و ما خوشحال
شديم كه اين بار توانستيم خنده را به لب كودكاني
بنشانيم كه همه حقش��ان از كودكي تنها ايستادن
پشت چراغ قرمز چهارراههاست.

مسئول مؤسسه رويش نهال:

بيش از  450كودك كار زير پوشش
مؤسسه است

شايد تعداد مراكزي كه در تهران محور فعاليتهايشان فقط و فقط كودكان
كار اس��ت ،انگشت شمار باشد ،اما خوشبختانه يكي از اين مراكز در منطقه ما
و در محلهاي قرار گرفته اس��ت كه بس��ياري از اين كودكان كار در آن محله
زندگي ميكنند .مؤسسه رويش نهال تنها مؤسسه مردمي و  NGOاست كه
از س��ال  84تا امروز با هدف ساماندهي كودكان كار در محله فرحزاد تشكيل
ش��ده است و فعاليتهاي اين مركز آنقدر قابل دفاع است كه ميتوان گفت به
لطف حضور آنها بسياري از كودكان كار كه به دليل شرايط خانوادگيشان در
آس��تانه محروميت از تحصيل بودند و بعضي از آنها در حتي تا  10سالگي هم
س��واد خواندن و نوشتن نداشتند با سواد شدند«.كيهان ضيايي مهر» مسئول
اين مركز اس��ت و از زمان تأسيس مؤسس��ه مردمي رويش نهال تا امسال كه
بيش از  9سال از عمر اين مركز ميگذرد با تالش و انگيزه بسيار سكان هدايت
اي��ن مركز را در دس��ت گرفت��ه و امروز بيش از  450ك��ودك كار را به همراه
خانوادههايشان زير پوشش قرار داده است .او كه در اين مهماني كوچك حضور
دارد در خص��وص فعاليتهاي مركز ميگويد«:مؤسس��ه ما خودجوش اس��ت
كه فقط با لطف خدا و انگيزه و كمك مردم هنوز س��ر پا مانده اس��ت .محور
اصلي فعاليت ما هم كودكان كار هستند .ما اين كودكان راكه به دليل شرايط
اقتصادي و فرهنگي خانوادهش��ان مجبور به دستفروش��ي و نوعي تكديگري
ميش��وند شناس��ايي كرديم .راس��تش را بخواهيد ابتدا ارتباط برقرار كردن با
اين كودكان كمي س��خت بود ،اما باالخره توانس��تيم يك��ي يكي اين كودكان
را جذب مركز كنيم ».ضيايي مهر ادامه ميدهد«:در اين مؤسس��ه مردم نهاد
كودكان كار مورد حمايت رواني و اجتماعي قرار ميگيرند .ما براي آنها پرونده
تش��كيل ميدهيم و وضعيت خانوادههايش��ان را بررسي ميكنيم .كالسهاي
مختلفي براي اين بچهها برگزار ميشود .از كالسهاي تقويت خالقيت گرفته
تا كالس درس براي آن دس��ته از بچههايي كه سواد خواندن و نوشتن ندارند.
باور كنيد بارها پيش آمده كه تعدادي از اين بچهها ش��بها به دليل نداش��تن
س��رپناه مخصوصادر شبهاي سرد زمستان در اين مركز خوابيدهاند ».آنطور
كه مسئول اين مؤسس��ه مردم نهاد ميگويد بسياري از كودكان كار ،مؤسسه
رويش نهال را خانه دوم خودشان ميدانند .گويا تعدادي از مادران كودكان كار
به لطف حضور در اين مركز باس��واد ش��دهاند و شايد مهمترين حسن مهماني
كوچ��ك كودكان كار اع�لام حمايت بازيگ��ران آواي باران از اين مؤسس��ه و
بچههاي تحت پوشش بود .مسئول اين مركز از همه آنهايي كه دستي در كار
خير دارند ميخواهد كه اين مركز مردمي و كودكان تحت پوشش��ش را مورد
توجه و حمايت مالي قرار دهند».

