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رئيس راديو و تلويزيون تركيه از برج
ميالد بازديد كرد

تحسين مهندسان ايراني

رئيس راديو و تلويزيون تركيه طي بازديد از برج ميالد ،ساخت اين برج توسط
مهندس��ان ايراني را س��تود .به گزارش خبرنگار همش��هري محله« ،ابراهيم
شاهين» پس از بازديد از بخشهاي مختلف برج ميالد ،ساخت اين برج توسط
مهندسان ايراني را تحسين برانگيز خواند و گفت« :ديدن شهر تهران از فراز

7

برج ميالد تهران بسيار متفاوت است ».رئيس راديو و تلويزيون تركيه افزود:
«اي��ن برج برخالف نامش كه برج مخابراتي اس��ت ،خدمات مختلف فرهنگي،
هن��ري ،ورزش��ي و اجتماعي ارائه ميكن��د كه ميتواند منجر به اس��تقبال
گردشگران داخلي و خارجي و رونق آن در كالنشهر تهران شود».

عملكرد همشهري محله روي ميز
جامعهشناس

گاهي اوقات مسائل پيگيري نميشود!
«عل��ي عابدي��ن پور» س��اكن س��عادتآباد ،مهن��دس معماري اس��ت و در زمينه
ساختوس��از ه��م فعاليت ميكند .او معتقد اس��ت كه در همش��هري محل��ه بايد به
موضوعهاي��ي پرداخ��ت كه براي اهال��ي منطقه جلب توجه كند چ��را كه در زندگي
روزمرهشان بدانها نياز دارند«:.يكي از مسائلي كه مردم هميشه با آن درگيرند تراكم
ساختوس��از اس��ت ،اما به اين موضوع در هفتهنامه ش��ما كمتر پرداخته شده است.
اص ً
ال كمتر كس��ي ميداند كه تراكم ساختوساز چيس��ت و چه مزايا و معايبي دارد.
در صورتي كه ش��ما ميتوانيد اين موضوع را براي اهال��ي بهطور دقيق تعريف كنيد،
با ش��هردار گفتوگو بگيريد و اهداف آنها را از برنامههاي واگذاري تراكم جويا شويد.
حتي همشهري محله ميتواند از برخي تخلفات در اين زمينه جلوگيري كند چرا كه
وقتي نظرات مردم را به مسئوالن و سياستها آنها را به مردم منتقل كرد فاصله بين
آنها كم ميش��ود و تخلفات كاهش مييابد » .عابدينپور خاطرهاي هم از همش��هري
محله دارد .او ميگويد«:يك بار در همين همش��هري محله منطقه  ۲موضوع جالب
فروش حيواناتي مانند گوس��فند در كنار خيابان طرح ش��د .اتفاقاً آن زمان خودم در
آن محلهكاري ميكردم و با اهالي بومي در ارتباط بودم .اين مطلب واقعاً ميتوانس��ت
تأثيرگذار باش��د ،ولي پيگيري نش��د .حت��ي من مطمئنم اگر اين مطل��ب ادامه پيدا
ميكرد اهالي بومي آن منطقه از ش��ما تشكر ميكردند و حتي ساختوساز و گرايش
سرمايهگذاران به آن محله بيشتر ميشد».

شما بگوييد!
ي اين هفته همشهري محله اين هش��دار را به ما داد كه هنوز هم
بخش��ي از نظرسنج 
همش��هري محل��ه تعامل خوبي با آنان برقرار نكرده اس��ت .گرچه تا ب��ه امروز تالشهاي
فراواني را انجام دادهايم و نتايج خوبي را هم داش��تهايم اما براي
اينكه بيش از پيش به اين س��خن و پيشنهاد شما جامه عمل
بپوشانيم اين ستون را با عنوان «شما بگوييد» طرح كردهايم.
بنابراين در اين ستون سوژهاي را كه به كمك شما براي هفته آينده
انتخاب كرديم به خودتان اعالم ميكنيم تا متناس��ب با آن عكس يا
مطلبي داريد براي ما بفرس��تيد .براي هفته بعد هم س��وژ ه «ادبيات
سر كوچهاي» در ميان جوانان محله و خوبيها و بديهايش را انتخاب كرديم.
رك و راس��ت بايد گفت كه ادبيات س��ر كوچهاي برخاسته از ميزان سواد مردم،
ارتباط آنها با دانشگاهها ،محيطهاي آموزشي و همينطور محيطهاي شغليشان
است .مدتي هم است كه كلمات رايج انگليسي و زبانهاي ديگر هم بهخصوص
در منطقه ما در ميان جوانان رس��وخ كرده كه جاي بس��ياري از كلمات قديمي
را گرفته اس��ت .اين مس��ئله به خودي خود شايد در نظر شما سوژهاي مبهم باشد،
اما بررس��ي چگونگي اين ادبيات كم و كاس��تهاي فرهنگ��ي منطقهمان را معلوم
ميكن��د .البته كه بررس��ي اين موضوع ميتواند تأثيرات اين ادبيات بر نس��ل پيش رو
در منطق��ه را هم مش��خص كند .از اينرو بايد نظر خ��ود جوانان و اهالي منطقه را هم
توگو
در اين مورد جويا ش��د .شايد نظراتي كه ما مطرح ميكنيم و با كارشناس به گف 
مينشينيم فقط و فقط به درد كتاب و مقاالت بخورد اما نظرات شما در اثر تجربهها
و ش��نيدهها و مشاهداتتان است .پس اصليترين منبع براي بررسي اين ادبيات
و خوبيها و بديهايش خود شما ساكنان منطقه هستيد .اما از خوبيها و صاف
و س��ادگيهاي اين فضا هم بايد گفته ش��ود ،چرا كه اين ادبيات س��ركوچهاي
اخالصي درون خود دارد كه بايد مورد توجه قرار گيرد .س��ؤال مهم ديگري كه
هفته بعد ،بايد خود شما پاسخ دهيد اين است كه اين صاف و سادگي و اخالص
زب��ان كوچه و ب��ازار را قبول داريد؟ اينكه آيا اين اخالص در ادبيات كوچه بازاري
منطقه ما پيداست؟ يا ميزان آن چقدر است؟

نظ��رات ش��ما را ش��نيديم و همه
آنه��ا را در اختي��ار دكت��ر«احس��ان
خواجهاي» جامعهشناس هممحلهاي
قرار داديم تا بيكم و كاس��ت نظرات
و پيشنهادهاي شما را ارزيابي كند .او
نظرات خوبي براي خواندن دارد .دكتر
خواجهاي ابتدا از رس��الت همشهري
دكتر خواجهاي
محله برايمان میگوید و نظرات ش��ما
را بررس��ي میکند .عالوه بر اين ،چند
پيش��نهاد هم به همشهري محله داده است .جامعهشناس هممحلهاي
حرفهايش را اينگونه ش��روع ميكند« :در دورهاي زندگي ميكنيم
كه مانند گذش��ته ديگر با هم ارتباط نداريم .حتي افرادي كه در يك
آپارتمان زندگي ميكنند يكديگر را نميشناس��ند .از طرفي با زندگي
امروزي چيزي به نام رسانه متولد شده كهخواه ناخواه به يكي از اعضاي
خانواده تبديل ش��ده است .مث ً
ال در همين تهران چند ميليوني گرچه
هيچ خبري از احوال همديگر نداريم ولي هميشه با روزنامه و تلويزيون
در ارتباطيم .در اين ش��رايط اين رس��انه بايد ج��اي خالي ارتباطهاي
گذشته را بگيرد .رس��انهها و نشريههاي محلي مانند همشهري محله
ب��راي ايفاي همين نقش به وجود آمدهاند .در ايام قديم مردم با توجه
به ارتباطي كه با يكديگر داش��تند از مشكالت همديگر آگاه ميشدند
و چارهاي ميانديش��دند ،ام��ا اكنون همين چارهانديش��ي به دردها و
مشكالت مشترك به دست نشرياتي مانند همشهري محله افتاده است
و اين نش��ريه اگر اين وظيفه مهم خود را انجام دهد رسالت خود را به
سر انجامرسانيده .البته ارتباط گرفتن مردم با چنين نشرياتي ميتواند
با توجه به ميزان سواد و نوع زندگي مردم درجهبندي شود .در همين
منطقهاي كه ما زندگي ميكنيم ميزان سواد و نوع زندگي طوري هست
كه مردم منطقه با همش��هري محله ارتباط مستمر ميگيرند حال اگر
اين ارتباط برقرار نش��ده و يا حداقل اين ارتباط ايجاد نشده است بايد
سراغ مشكل رفت .به نظرم يكي از مشكالت اين است كه گاهي اوقات
در همش��هري محله  2خبري از مشکالت مردمي و بازتابها نيست».
او پيش��نهاد ميدهد«:هدفتان اين باش��د كه با مردم ارتباطي جدي
برقرار كنيد و از خود مردم در اين نشريه بيشتر بهرهببريد تا مخاطبان
بيشتري به شما اعتماد كنند».

