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كاش مسئوالن
هم بخوانند!
تع��ارف ك��ه نداريم ،مس��لماً
ب��راي هيچ يك از ما ـ خبرنگاران
همش��هري محل��ه ـ چن��دان
خوش��ايند نيس��ت كه بعد از 9
س��ال فعاليت نش��ريه بيرقيب
همش��هري محله در پايتخت از
كم لطفيهايي بنويسيم كه شايد
كمتر رس��انهاي در پايتخت با آن
روبهرو باشد ،چرا كه كه كاركردهاي اين نوع نشريات هنوز در ايران چندان
شناخته شده نيست و هنوز خيلي از مسئوالن و حتي مديران منطقهاي و
چهرههاي فرهنگي و ورزشي نام خبرنگار نشريه محلي را كه ميشنوند ارتباط
مناسبي نميگيرند ،در حالي كه جامعهشناسان معتقدند همين نشريات اگر
بهصورت فراگير و تخصصي منتش��ر شوند در آموزش شهروندان و باالبردن
فرهنگ و مناسبات اجتماعي تأثير بسيار بااليي دارند .مهمتر از همه اينكه
بس��ياري از كارشناسان علوم ارتباطات معتقدند آينده متعلق به رسانهها و
نشريات بومي و محلي است .نشرياتي كه مؤثرترين كاركرد آن برقرار ارتباط
با مخاطبان حوزه جغرافيايي خاص خودش است و به نوعي تالش ميكند تا
خرده فرهنگهاي محلي آن جمعيت جغرافيايي به دست فراموشي سپرده
نش��ود .اما نقطه عطف اينگونه مطبوعات كه در موفقيت آن نقش كليدي
دارد انعكاس خواستههاي مردم محله و پرداختن به مسائل و دغدغههايشان
است كه با رويكرد محلي بايد به آن نگريست .در حقيقت نشريه موفق محلي
بايد به جايگاهي برس��د كه براي مخاطبان محدوده جغرافيايي خود نقش
يك مرجع براي پيدا كردن اخبار و اطالعات محلي را داشته باشد ،جايگاهي
كه همش��هري محله با همه نامهربانيهاي توانس��ته تا حدودي آن را ميان
مخاطبانش پيدا كند .نقل ادعا و ش��عار نيست ،گواه اين جايگاه ما گزارشي
اس��ت كه در صفحه 8و 9اين شماره چاپ شده است .باور كنيد وقتي آقاي
مهپيكر به دفتر نشريه همش��هري محله آمد و درخواستش را مطرح كرد،
چنان روحيه گرفتيم كه انگار نه انگار حدود چند ماه است تالش ميكنيم
براي اطالعرساني بيشتر به مردم منطقه ،از فالن مسئول گفتوگوي كوتاهي
بگيريم يا اينكه كمتر مس��ئولي حاضر ميشود عالوه بر گزارش عملكرد به
سؤالهاي منتقدانه خبرنگاران پاسخ دهد .كاش مسئوالن هم گزارش صفحه
8و 9را بخوانند تا شايد كمي نگاهشان را به همشهري محله تغيير دهند.
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گزارش خبری
براي پيشگيري از ناهنجاريها و حفظ منظر
شهري

كارگران فصلي
ساماندهي شدند

طرح س��اماندهي كارگران فصلي
و س��اختماني در منطقه آغاز ش��د.
ب��ه گ��زارش خبرن��گار همش��هري
محل��ه ،مع��اون ام��ور اجتماع��ي و
فرهنگ��ي ش��هردار منطق��ه درباره
اي��ن خبر گفت«:طرح س��اماندهي
كارگ��ران فصل��ي ب��راي جلوگيري
از اجتم��اع آن��ان در ميدانه��ا،
پيش��گيري از ناهنجاريه��ا و حفظ
منظر ش��هري اجرا ميشود« ».ش��هابالدين صابونچي»
درباره چگونگ��ي اجراي اين طرح گفت«:بانك اطالعاتي

خبر عکس
پايانه اتوبوس ميدان صنعت
توسط معاونت حمل و نقل و
ترافيك شهرداري منطقه ،بهسازي
و زيباسازي شد و حاال با آغاز فصل
گرما،اهالي از گزند سرما و گرما در
امان هستند.

چهره هفته
محمدرضا محمدي

شنبه
تغذيه سالم

سراي محله شهرك قدس
براي آگاهي شهروندان درباره
چگونگي تغذيه سالم ،كالس
آموزشي گروهي تغذيه سالم
را برگزار ميكند .عالقهمندان
براي شركت در اين كالس
ميتوانند روزهاي شنبه هر
هفته از ساعت  10تا  12به
سراي محله شهرك قدس در
بلوار خوردين ،تقاطع دادمان
مراجعه كنند.

كم تحركي نوعي بيماري است
قرعه چهره هفته اين ش��ماره ما به نام محمدرضا محمدي افتاد،
ورزش��كاري كه سبك جديدي در رشته ايروبيك به وجود آورده و از
قهرمان ملي كشورماست .حتماً ميدانيد محمدي كه در آستانه دهه
س��وم زندگي است سال  2010قهرمان جهان در رشته ايروبيك شد
و اكنون بهعنوان محقق ورزش��ي و مرب��ي تيمملي نوجوانان فعاليت
ميكنند .او كه از اهالي محله كوي نصر وي اين سبك را در
ورزش ش��هروندي ،كاربردي ميداند و درباره آن اينگونه
توضيح ميدهد« :س��بك تلفيقي «پرش��ين فيدنس» از
15حركت آمادگي جسماني ،ورزش باستاني و ايروبيك به
همراه حركتهاي موزون سنتي آذري و كردي است».
محم��دي كه با هم��كاري واح��د تربيتبدني
شهرداري منطقه براي توسعه ورزش شهروندي
فعالي��ت ميكن��د ،درب��اره نق��ش اقدامات
مديري��ت ش��هري در كاهش ك��م تحركي
ميگويد« :درحالي كه جهان با ش��تاب به
سوي صنعتي ش��دن و تحوالت فنآوري
در حرك��ت اس��ت ،كم تحركي مش��كلي
جدي است كه سالمت خيلي از شهروندان
را ب��ه خطر انداخت��ه در واقع نوعي بيماري
اس��ت كه بايد راهكار نويني توسط مديران و
مسئوالن شهر براي جذب مردم به ورزش ارائه
شود».

از مش��خصات فردي و ش��غلي كارگران تهيه و
بر همين اس��اس كارگران فصلي و ساختماني
براي ش��ركت در آزمونهاي فني و حرفهاي و
تعيين سطح مهارت معرفي خواهند شد ».وي
با اش��اره به اهداف طرح س��اماندهي كارگران
گفت« :ه��دف از اجراي اين طرح حفظ هويت
و ش��أن كارگ��ران ،افزاي��ش امنيت ش��غلي و
جلوگي��ري از تبع��ات تجمع كارگران اس��ت».
دكتر صابونچي تصريح كرد« :تالش
داريم با س��اماندهي كارگران فصلي
منطق��ه گام��ي مهم��ي در كاه��ش
معضالت اجتماعي و فرهنگي ناش��ي
از مش��اغل فصلي برداريم ».به گفته
مع��اون ش��هردار منطق��ه ،كارگران
منطق��ه ميتوانن��د ب��راي ثبتن��ام،
تش��كيل پرون��ده و درياف��ت كارت
اش��تغال به بلوار فرحزادي ،پايينتر
از مي��دان كتاب ،س��امانه كارگران فصلي و س��اختماني
مراجعه كنند يا با ش��ماره 22115670تماس بگيرند.

يكشنبه
باشگاه ادبي ايران زمين

فرهنگسراي ابنسينا براي ايجاد
پايگاهي ادبي براي مخاطبان منطقه و
استعداديابي و پرورش آنها ،روزهاي
يكشنبه اقدام به برگزاري نشست
شعر و ترانه كرده است .عالقهمندان
براي شركت و استفاده از اين نشست
ميتوانند يكشنبهها ساعت  18تا 20
به شهرك قدس ،فاز يك ،خيابان ايران
زمين شمالي ،فرهنگسراي ابنسينا
مراجعه كنند.

اینفوگرافی
سهشنبه
تفسير مثنوي معنوي

اين فرهنگسرا براي آشنايي مخاطبان با مفاهيم
عرفاني مثنوي معنوي و ارتقاي دانش اهالي درخصوص
موضوعات فرهنگي ،هنري ،اجتماعي و فلسفي اقدام
به برگزاري سلسله نشستهاي پاتوق فرهنگي با
حضور دكتر«علي رافعي» ،استاد دانشگاه و پژوهشگر
عرفان اسالمي در قالب گپوگفت كرده است.
شهروندان براي حضور در پاتوق فرهنگي ميتوانند
سهشنبهها ساعت  17:30به فرهنگسراي ابنسينا
مراجعه كنند.

خبر عدد
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چهارشنبه
كالس روانشناسي

سراي محله شهرك قدس براي
افزايش آگاهي اهالي محله
درخصوص مسائل مختلف ،كالسهاي
روانشناسي برگزار ميكند.
شهروندان عالقهمند به شركت در
اين كالسهاي گروهي ميتوانند
چهارشنبههاي هر هفته از ساعت 10
تا  12به سراي محله شهرك قدس
مراجعه كنند.
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