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در زلزلــه اخير مــارد با 
وجود عملكــرد قابل قبول 
صــدا و ســيما در زمينه 
اطاع رساني، شاهد برخي شايعه پراكني ها در شبكه هاي 
مجازي و برخي ناهماهنگي ها از ســوي مســئوالن و 
نهادهاي مربوطه بوديم. درخصوص اطاع رســاني بايد 
گفت كه در جوامع مردم ســاالر اين مســئله نيازمند 
2مشخصه اصلي است: اول، شفافيت و دوم، پاسخگويي. 
به هر ميزان كه شفافيت حاكميت ها باال باشد شايعات 
به همان ميزان كاهش پيدا خواهد كــرد. اين مهم در 
نتيجه هماهنگي با ابزارها و وسايل اطاع رساني ميسر 
مي شــود. بنابراين دولت ها در حد امكان بايد شفافيت 
الزم و سرعت عمل در اطاع رساني را داشته باشند. بر 

اين اساس، اگر مردم هر   چيزي را كه بايد، بدانند ديگر 
زمينه اي براي شايعه پراكني نخواهد بود و تاش ها براي 

شايعه پراكني هم بي نتيجه خواهد ماند.
مسئله دوم، پاســخگويي دولت ها به استعام و استفتاء 
رسانه هاست؛ يعني اگر رســانه هاي ما دقيق، هوشيار، 
ســريع و بهنگام باشــند، موضوعي از ديد و رصد آنها 
پنهان نخواهد ماند و براساس آن از مسئولين و نهادهاي 

مربوطه درخواست پاسخگويي خواهند كرد.
نكته ديگري كه در بحث اطاع رســاني مطرح اســت 
به مخاطبان مربوط است. در شــرايطي كه مخاطب ما 
»بي تفاوِت منفعل« است و مطالب رسانه ها را بي چون و 
چرا مي پذيرد، مسئله اي كه بايد مورد توجه مسئولين و 
رسانه ها قرار بگيرد اين است كه سواد رسانه اي مخاطب 
بايد افزايش پيدا كند. در اين صورت، مخاطب هر خبر و 
تحليلي را به صورت دربست قبول نكرده و با ديده شك و 
نگاه انتقادي با آنها برخورد خواهد كرد. بسيار مهم است 
كه يك اراده ملي و يك جريان سازي  عمومي به منظور 
افزايش هشياري و سواد رســانه اي در ميان مسئولين، 
اهالي رســانه و مخاطبان شــكل بگيرد. براي مثال، در 
ســال هاي اخير يك جريان ســازي  موفقي را در رابطه 
با اســتفاده محدود از تلفن همراه در شــب يلدا شاهد 

بوديم؛ همانطــور كه وزير ارتباطات هــم اعام كرد در 
يلداي امسال اســتفاده از تلفن همراه 25درصد كاهش 
داشته است. اين يك جريان سازي  موفق و درستي است 
كه مشــابه آن بايد براي افزايش ســواد رسانه اي مردم 

ايجاد شود.
در حوادثي مانند زلزله و موقعيت هاي بحراني، مخاطب 
بايد بپذيــرد كه اخبــار و تحليل هــاي تخصصي را از 
متخصصان آن حادثه پيگيــري و دريافت كند. در اين 
شــرايط ســايت ها و شــبكه هاي اجتماعي كه در اين 
زمينه تخصصي ندارنــد، نمي توانند و نبايد ورود كنند. 
بايد از مردم بخواهيم كه در مواقع بحراني به جز مراكز 
و رسانه هاي رســمي، به منابع ديگر اعتماد نكنند. در 
مورد زلزله، درحالي كه متخصصان مربوطه در تمام دنيا 
هيچ گونه امكان پيش بيني ندارنــد چگونه مي توان به 
شبكه هاي اجتماعي و فضاي مجازي كه ساعت و قدرت 
مشخصي را براي وقوع زلزله اعام مي كنند، اعتماد كرد؟

اگر مخاطبين ما سواد رســانه اي الزم را نداشته باشند 
در موقعيت هاي بحراني، جامعه با 
مشــكات مضاعفي مواجه خواهد 

شد؛ مشــابه چيزي كه در لحظات پس از وقوع زلزله در 
خيابان هاي تهران شاهد بوديم.

بررسي كارنامه مديريت شهري 
در دوره جديــد، بيانگــر نكات 
اميدواركننده اي است كه نشأت 
گرفته از نوع نگاه متفاوت به مقوله هاي اجتماعي اســت. در 
رويكرد كنوني، مسائل شهر با ديد مبتني بر هويت فرهنگي 
و ارزش هاي انســاني مورد بررســي قرارگرفته و چاره جويي 
براي بهبود سطح زندگي شــهروندان، با تكيه برتجربه هاي 
موفق محققان علــوم اجتماعي و متخصصان امور شــهري 
صورت مي پذيرد؛ ضمن اينكه ســعي مي شود در فرايند رفع 
دغدغه هاي پايتخت نشينان، نقطه نظرات آنان بيش از پيش 
مدنظر قرار گرفته و در تصميم گيري ها نقش اساســي را ايفا 

كند.
از سوي ديگر به دنبال شفاف سازي هاي صورت گرفته و پرهيز 

از روش هاي غيراصولي، به نظر مي رسد بستر حركت به سوي 
اداره منطقي كانشهر تهران با مسائل و مشكات عديده اش 
فراهم شــده و درصورت تداوم اين رويه، مي توان اميدواربود 

شاخص هاي كيفي زندگي استاندارد در پايتخت ارتقا يابد.
در حوزه فعاليت هاي عمراني نيز انتظار عمومي، بروز و ظهور 
جلوه هاي ديگري از مقوله آباداني و ساخت وسازهاي شهري 
اســت. البته پروژه هاي اولويت داري كه از قبل آغاز شــده و 
پيشــرفت قابل توجهي داشــته اند، قطعا بايد هرچه سريع تر 
تكميل و در اختيار شهروندان قرارگيرند تا ضمن رفع گره هاي 
ترافيكي موجود و تســهيل آمد و شد در شــهر، كارگاه هاي 
عمراني نيز سر و سامان بگيرند و زندگي روزمره مردم از معضل 

زمان بر شدن اين قبيل طرح ها مصون بماند.
اما بايد پذيرفت كه عمران و آباداني شــهرها فقط در ساخت 
معابر سواره رو خاصه نمي شود و از توانمندي هاي انكار ناپذير 
معماران و مهندسان ايراني مي توان در زمينه هاي ديگري نيز 
استفاده كرد. امروزه در شهرهاي موفق و مطرح دنيا به لحاظ 
اداره امور شهري، حيات معنادار و هدفمند شهروندان در سايه 

تأمين و تحقق ارزش هــاي اجتماعي و 
فرهنگي تبلور مي يابد. اين ارزش ها ريشه 

در هويت هاي تاريخي دارد و بازيابي آنها نتيجه اي جز بازگشت 
آرامش به زندگي مدرن شهري در بر نخواهد داشت.

تغييررويكردها اجتناب ناپذيراستخأل شفافيت و پاسخگويي در بحران
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پايان وضعيت قرمز 
زلزله درپايتخت

 شهرداري تهران نقشه تخليه امن اضطراري
محله هاي شهر را منتشر كرد

شهردار تهران  اعام كرد

 جلسه شوراي هماهنگي ستاد بحران 
شهر تهران شب گذشته با حضور رؤسا 
و نمايندگان كارگروه هاي چهارده گانه 
مديريت بحــران در مركز فرماندهي و 
ستاد مديريت بحران شهر تهران برگزار 
شد. در اين جلســه كه رياست آن بر 
عهده محمدعلي نجفي، شهردار تهران 

بود گزارش عملكرد دستگاه هاي تابع 
مديريت بحران پس از وقوع زمين لرزه 
در مرز 2 اســتان تهران و البرز بررسي 
شــد. محمدعلي نجفي پــس از پايان 
جلسه و در جمع خبرنگاران نيز اخبار 
مهمي درباره اقدامــات صورت گرفته 
در ستاد بحران شــهر تهران ارائه كرد. 

نجفي زلزله مارد 
را فرصتي واقعي 

براي مانور در شــهر تهران دانســت 
كه موجب شــد تا نقاط ضعف و قوت 
و آمادگي مــردم در برابر ايــن اتفاق 
طبيعي و آمادگي دستگاه هاي مسئول 

سنجيده شود.

كوچه و برزن ها يكدســت با برگ هاي نارنجي فرش شده، 
گذرگاه ها خالي از هر جنبنده اي است. كاغ هاي سياه روي 
شــاخه هاي بي برگ چنارها فرمانروايــي مي كنند. در اين 
حوالي صداي بال زدن پرندگان را هــم به راحتي مي توان 
شنيد. اهالي محله خوشنام كه درست در مرز شهر مارد و 
مشكين دشت زندگي مي كنند، در مورد اين آبادي مي گويند 
اينجا دست كم هزارنفر جمعيت دارد اما به روستا كه برسي 
انگار سال هاســت متروكه بوده. تنها چيــزي كه در ميان 
ســكوت خوفناك اين آبادي خودنمايي مي كند ديوارهاي 

ترك خورده اي است كه نشان مي دهد 
خانه روستاييان بر اثر زلزله چهارشنبه 

شب گذشته ترك خورده و فاصله چنداني تا به زانو درآمدن 
نداشته است. اينجا حاال 3روز بعد از زلزله، ساكنان آبادي را 
تخليه كرده اند؛ اينجا روستاي كوشكك است. آبادي اي در 
3كيلومتري شهر مارد و 7كيلومتري مشكين دشت؛ همان 
جايي كه تا ساعت ها بعد از لرزش شب هنگام مارد، كرج، 
تهران، قم و اراك نشاني آن را همه بعد از اعام 5.2ريشتر 

قدرت زلزله واضح تر از هر چيزي اعام مي كردند.

هــر روز ســاعت11صبـح مي توانيد همـــه مطـــالب روزنامه  را در سايت  همشهري  ببينيد.
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بررسي همشهري از داليل
 گسترش  حاشيه نشيني کالنشهرها  

درگفت وگو با کارشناسان
  اجتماعي و اقتصادي

به همراه گزارش ميداني
 از حومه نشيني درمشهد

زندگي پشت نقاب  
حاشيه نشيني
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