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در محله

با مجوز شركت ساماندهي مشاغل صورت
گرفت

راهاندازي 5بازار موقت

ب��ا افزايش ني��از مردم به خريد در روزهاي پاياني فصل تابس��تان5 ،بازار
موق��ت در مناط��ق  2و  5برپا ميش��ود .به گ��زارش خبرنگار همش��هري
محله ،مديرعامل ش��ركت س��اماندهي صنايع و مشاغل ش��هر در اين باره
توضي��ح داد4« :بازار عرضه مس��تقيم كاال در منطق��ه 5تحت عنوان بازار

ارتباط با مراكز علمي و دانشجويان منطقه
«سعيد ترابي» يكي از هممحلهايهاي ما در خيابان حبيباهللاست .اما نه از آنهايي
كه از اول ش��كلگيري اين منطقه در اين محله باش��د بلكه چند س��الي است به دليل
تحصي��ل در پايتخ��ت در منطقه  2زندگي ميكند .او درباره محله و همش��هري محله
ميگويد«:به نظرم هم چنانكه در اين س��الها ش��هرداري كاره��اي خوبي انجام داده
همشهري محله هم موفق بوده ،اما اين دو در كنار يك ديگر ضعفهايي هم داشتهاند.
بهعنوان مثال همشهري محله ،هميشه وظيفه اطالعرساني كارهاي مجموعه شهرداري
منطقه را بر عهده داشته و هيچگاه در سياستگذاريهاي اين نهاد نقشي نداشته و رابطه
حقيق��ي خود را با هممحلهايها برقرار نكرده اس��ت » .ترابي ك��ه عضو جامعه نخبگان
كش��وري اس��ت و رتبه  ۳كنكور ارشد را دارد در پاس��خ به اين سؤال كه براي برقراري
ارتباط همش��هري محله ب��ا مردم چه كار بايد كرد ،ميگويد«:يك��ي از راههايي كه به
ذهنم ميرس��د و خودم هم هميش��ه اين جاي خالي را ديدهام ٬اين اس��ت كه هيچگاه
همشهري محله  ۲با مراكز علمي موجود در منطقه رابطهاي نداشته .من در دانشگاهها
نديدم همش��هري محله حضور داشته باشد ».با اينكه اين رسانه ميتواند براي پيشبرد
محله ،نشس��تهايي را با دانش��جويان برگزار و نتيجه آنها را پيگيري كند .به هر حال،
همش��هري با اين كار ميتواند مخاطبش را افزايش دهد ،چونخواه ناخواده دانشجويان
يكي از مخاطبان همشهري محله خواهندشد».

بررسي عملكرد همشهري محله
در گفتوگو با ساكنان محله

ماست ما
چه طعمي دارد؟!
امین یگانه

ت محله را مينويسد و تا به حال چنددرصد از مشكالت
همشهري محله چقدر واقعيا 

محلهت�ان را ح�ل وفصل كرده اس�ت؟ اص ً
ال چ�ه قدر از اين رس�انه راضي هس�تيد؟ آيا
ميتوان روي ميز يا گوش�ه خانهتان يكي از ش�مارههاي اين نشريه را پيدا كرد؟ راستش
را بخواهيد تصميم گرفتيم از اين به بعد در فرصتهاي مختلف سراغ شما بيايم و درباره

خودمان بپرسيدم .مسلم ًا پيشنهادها و انتقادهاي شما درباره ما در رويكرد و گزارشها و
گفتوگوهاي نشريه محلهتان تأثير بااليي خواهد گذاشت.
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موقت بيست روزه شامل 3بازار با مجوز ساماندهي و يك بازار با همكاري
س��تاد توانمندسازي زنان سرپرس��ت خانوار و يك بازار موقت 20روزه در
منطقه 2مجوز فعالي��ت گرفتند« ».رضا قديمي» افزود« :بازار دائمي جنت
در منطقه 5نيز طبق روال گذشته در حال فعاليت است».

بايد دقيقتر توزيع شود
يكي ديگر از كس��اني كه با او قرار گذاش��تيم تا در مورد همش��هري محله حرف
بزني��م «فاطمه رنجبر» اس��ت .او كه از كودكي در محله س��تارخان زندگي ميكند،
ميگويد«:برخي اوقات همش��هري محله را ميبين��م ،براي همين نميتوانم در مورد
محتواي آن نظر قاطعي بدهم ».رنجبر حرفهايش را اينگونه ادامه ميدهد«:خيلي
كم به كيوس��كهاي روزنامهفروشي سر ميزنم و بيشتر اوقات ،مجله مورد عالقهام را
از كتابفروش��ي تهيه ميكنم ،اما با رفت و آمدي كه در مجموعههايي مانند پاس��اژها
و مراكز خريد دارم هيچگاه نديدهام كه در فروش��گاههايي مانند كتابفروش��ي و حتي
س��وپرماركتها كه روزنامه همش��هري را دارند همش��هري محله را عرضه كنند .اين
در صورتي اس��ت كه نيازمنديهاي همش��هري حتي جلودر سوپرماركتها هم وجود
دارد ».طبق نظر اين ساكن منطقه ،همشهري محله درست در منطقه توزيع نميشود
تا عموم مردم به راحتي به آن دسترس��ي داشته باش��ند .در واقع تالشي براي جذب
م��ردم به اين نش��ريه انجام نش��ده ،در حالي كه هر ش��هروندي از ك��ودك گرفته تا
بزرگسال به نوعي به محلهاش تعصب دارد و ميخواهد دربارهاش بيشتر بداند.

حتي ميتوانيد همشهري محله را بفروشيد!
«س��مانه اسكويي» ديگر شهروند هممحلهاي ماس��ت كه هم در اين منطقه درس
ميخوان��د هم كار ميكند .او ميگويد« :هيچ رس��انهاي حتي تلويزيون هم نميتواند
به اندازه همش��هري محله در ميان مردم تأثيرگذار باش��د .چون كه در اين نوع رسانه
ب��دون واس��طه يك طرف خود مردم هس��تند .البت��ه بپذيريد كه گاه��ي از آنها هم
چشمپوش��ي ميش��ود .مطمئن باش��يد اگر با مردم ارتباط دائمي برقرار كنيد حتي
ميتوانيد نش��ريهتان را به قيمت هزار تومان بفروشيد ».اسكويي در ادامه به فرهنگ
مردم منطقه  2اش��اره ميكند و ميگويد«اين منطقه پتانسيل خوبي براي الگو شدن
در تهران را دارد ،چرا كه بيشتر نخبگان فرهنگي و سياسي در اينجا زندگي ميكنند
و مردم هم با آنها هميش��ه در تعاملند .اما مش��كلي هم وجود دارد و اين است كه در
بيشتر محلههای اين منطقه نميتوانيد از لوطيگري و پهلوان منشي قديم اثري پيدا
كنيد ،اما شما ميتوانيد در تعامل با مردممنش و راه و رسم گذشته را احيا كنيد».

