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شهرنوشت

دیــروز تصویــر بنــر عجیبی که 
شهرداری تهران به مناسبت روز کارمند 
در سطح شهر نصب کرده بود مورد نقد 
بســیاری از کاربران فضای مجازی قرار 
گرفت. در این بنر نوشته شده بود: »من 
امروز می مونم جات، تــو زوتر برو« و در 
نهایت روز کارمند با عالمت تعجبی در 

مقابل آن تبریک گفته شده بود!
برخی هدف نصب این بنــر را جویا 
بودند که کنایه اســت یا طنز؟ تبریک 
است یا ناسزا؟گروهی هم نصب تصاویر 
مناسبتی و بدون تاثیرگذاری را بیهوده 
و استفاده ای نابجا از مالیات دریافتی از 

شهروندان دانستند. 

ماجرای علی کریمی
 و توجه به بیلبوردها

موضوع تبلیغات در محیط شهری 
که در غالب موارد در نهایت کج سلیقی 
در متن و تصویر )همچــون مورد فوق( 
طراحی می شوند و در بسیاری از موارد 
حکایــت از مقاصــد و اغــراض خاص 
شــهرداری دارند؛ گاه و بیگاه مورد نقد 
و بحث اســت. این روزها نیز جمع آوری 
بیلبوردهای تبلیغاتی بــا تصاویر علی 
کریمی، دوباره موضوع تبلیغات شهری 
و سوگیری آنها به سمت جریانی خاص 

را بر سر زبان ها انداخته است.
ماجرا از اینجا آغاز شد که علی کریمی، 
بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران که 
همچنان پرطرفدار اســت، در واکنش 
به برگزاری مراســم و نحوه نذری دادن 
در پســت اینســتاگرامی خود نوشت: 
»میلیارد ها تومان خرج می کنیم، نذری 
بدهیم و در پایان، آرزوی شفای بیماری 
را داریم که برای نداشــتن پول درمان 

می میرد. التماس...«
انتشار این پست، با واکنش تند یک 
روحانی و انتقــاد وی از علی کریمی با 
الفــاظ توهین آمیز روبرو شــد. در پی 
آن نیــز تمامی تصاویــر تبلیغاتی او در 
بیلبورد های یک برند لوازم بهداشــتی 
و آرایش در سطح شــهر تهران توسط 
اداره کل ارشاد اســتان تهران و سازمان 

زیبا سازی شهرداری جمع آوری شد.
در حالی که گروهی سعی داشتند که 
این صحبت های علی کریمی را توهین به 
امام حسین)ع( و محرم و عمل شهرداری 
در خصوص جمــع آوری بیلبوردها را 
خواست مردم نشان دهند؛ بسیاری به این 
حرکت شهرداری اعتراض کرده و عنوان 
کردند که نه تنها تبلیغات محیطی شهر 
در حوزه فرهنگی، در دست جریان فکری 
خاص اســت و افرادی با دیدگاه اندکی 
متفاوت در آن جایی بــرای ابراز وجود 

ندارند که حتی تصاویر آنها از تبلیغات 
بازرگانی هم حذف می شود. 

صادق زیبا کالم، نویســنده و استاد 
علوم سیاســی در واکنش به این عمل 
شهرداری در توئیتر خود نوشت: »آقای 
علی کریمی نه با نذر مخالفت کرده نه با 
شعائر دینی. سئوال ایشان همان است 
که من از آقای محسن هاشمی)رئیس 
سابق شورای شهر تهران( سه سال پیش 
پرسیدم: آیا مردم راضی هستند عوارضی 
که به شــهرداری برای خدمات شهری 
می پردازند، صرف تبلیغات ایدئولوژیک 
نظام شــود؟ اگر راضی نباشــند، این 
هزینه ها از نظر شــرعی چه وجهی پیدا 
می کنند؟«. هر چند در ســوی دیگر، 
ماجرا جور دیگری مورد توجه قرار گرفت.

دانیال معمــار،  ســردبیر روزنامه 
همشهری،  وابسته به شهرداری تهران 
پایین کشیدن بیلبوردهای علی کریمی،  
ســتاره فوتبال از سطح شــهر تهران را 
»اتفاق مثبتی« خواند کــه به گفته او 
»می تواند جلوی اظهارنظرهای نادرست 

و اشتباه سلبریتی ها را بگیرد«.
او در ســرمقاله اش در ایــن روزنامه 
نوشت: »وقتی این چهره های شناخته 

شده هنر و ورزش، اصرار دارند در هر امر 
تخصصی و غیرتخصصی حرفی بزنند، 
باید هزینه آن را هم بپذیرند. یک ورزشکار 
درباره یک امر مذهبی، نظر نادرســت 
می دهد و حاال باید هزینه آن را با پایین 
آمدن بیلبوردهایش در شهر بپردازد«. 
اظهارات معمار البتــه واکنش برانگیز 
شد و بسیاری آن را شاهدی بر این مدعا 
دانستند که جریان حاکم بر شهرداری 
قصد حذف و پنهان کردن بخشی از آرای 

جامعه را دارد.

خط و ربط 
در تبلیغات محیطی شهری

خط و ربط در نشــان دادن مشــی 
سیاسی و ایدئولوژیک یک طیف، البته 
در شهرداری تهران پیشتر نیز مشاهده 

شده و مسبوق به سابقه است. 
محمــد باقــر قالیبــاف در دوران 
شهرداری 12 ســاله خود در تهران، از 
این دســت حرکات کم نداشت. یکی از 
مهمترین آنها ورود تبلیغات شهری در 
بحث مذاکره با آمریکا و برجام بود. نصب 
بنرهای بسیار بزرگ و پر هزینه از اوباما در 
هیبت یزید و میز مذاکره با هدف تخریب 

مذاکرات.
دیدن چنین تابلوهایی درباره مذاکره 
احتمالی ایران و آمریکا در تهران در آن 
زمان واکنش بسیاری از شهروندان را به 
دنبال داشت، بسیاری به طرح این پرسش 
پرداختند که آیا قرار است شهرداری و 
تبلیغات شهری هم در دیپلماسی کشور 
دخالت داشته باشند؟ و یا این نوع تبلیغات 
وظیفه القای پیام دیگری را به شهروندان 

تهرانی دارد؟
ماجــرا در دوران علیرضا زاکانی هم 
به شــکل دیگری بازتولید شد. هرچند 

او چند دائما از »نوکری مردم« ســخن 
می رانــد، اما عملکردش در یک ســال 
گذشته در پایتخت نشان می دهد مردم 
مورد نظِر شهردار، به گروه خاصی خالصه 

می شوند.
ســال گذشــته، همزمان با هفته 
کتاب و کتابخوانی، سازمان زیباسازی 
شهر تهران 7۰۰ طرح فرهنگی را روی 
سازه های تبلیغات شــهری اکران کرد. 
این 7۰۰ بنر که در اندازه های مختلف در 
جای جای شهر دیده می شدند، حاوی 
تصاویــری از 1۰۰ نویســنده به همراه 
نمایی از جلد کتاب هایشان بود که با شعار 
»کتاب خوب بخوانید« به شــهروندان 

تهرانی کتابخوانی را یادآور می کرد.
اما آن چیزی که بیش از همه نظرها را 
در این حرکت به زعم مسئوالن شهری 
فرهنگی به خود جلب کرد، این بود که 
اغلب کتب و نویسنده های معرفی شده در 
این بنرها، گمنام و غالبا همفکر و همسو 
با شــهردار تهران و از ناشران سازمانی و 

نهادی بودند.
هرچند که بسیاری از منتقداِن این 
حرکت سازمان زیباسازی شهر تهران، 
توقع نداشــتند که کتاب هــا و تصاویر 
نویسندگان شهیر و صاحب سبکی مثل 
محمود دولت آبادی یا صادق هدایت یا 
غالمحسین ساعدی یا احمد محمود و 
بســیاری دیگر از بزرگان عرصه ادبیات 
در بین ایــن بنرها دیده شــود؛ اما این 
میزان خط کشــی در ترغیب مردم به 
کتابخوانی، آن هم بــا بودجه عمومی 
اعتــراض شــهروندان تهرانــی را در 
شبکه های اجتماعی به دنبال داشت و 
آن را نشان از شــکاف عمیقی دانستند 
که گویی مســئوالن در ایران ناخواسته 
یا حتی اغلب خواســته بر پیکر اجتماع 
وارد و تنوع سالیق را هر روز کمرنگ تر از 

گذشته می کنند.

هزینه ها از جیب شهروندان
آگاهی بخشی، اطالع رسانی و آموزش 
شــهروندی از طریق تبلیغات محیطی 
یکی از روش های همیشگی شهرداری ها 
در سراسر جهان بوده و هســت. اما در 
ایران این مقوله کمی پیچ و تاب خاص 
خود را دارد. موردی که زیباکالم هم در 
توئیتش، همانطور که پیشتر گفته شد 

به آن اشاره کرد.
در این میان اما هر کدام از بنرهایی که 
با هر عنوانی از سوی سازمان زیباسازی 
شهر تهران چاپ و نصب می شود، مبلغ 
قابل توجهی را از جیب شهروندان هزینه 
می کند و به نظر می رسد این هزینه اگر 
در مسیر درست و در جهت رضایت همه 
شهروندان نباشد استفاده به خطاست و 

از میان بردن منابع عمومی. 
در این میان ســاالنه قریب به ۵۰۰ 
مناسبت جهانی، ملی، مذهبی، مصوب در 
شورای عالی انقالب فرهنگی، غیرمصوب، 
غیرمترقبه، سالگرد و بزرگداشت افراد 
مختلف هم هســت که با اهداف خاص 
برای برخی از آنها هزینه هایی نامتعارف 
می شود. در این میان، تبلیغات شهری 

باید جور بسیاری از این اهداف را بکشد؛ 
البته از جیب شهروندان!

ســیدجمال هادیان طبایی زواره، 
دانش آموخته کارشناسی ارشد رسانه 
در حوزه فرهنگ ارتباطــات در این باره 
می گوید:»به گفته یکی از رؤسای اسبق 
ســازمان زیباسازی ســاالنه چندصد 
میلیارد تومان هزینــه طراحی، چاپ 
و نصب بنرهای مناســبتی می شــود و 
چند برابر این مبلغ هم هزینه طراحی، 
چاپ و نصــب پرچم های مناســبتی. 
به گفته او آن قدر تعویــض این بنرها و 
پرچم ها سریع اتفاق می افتد که امکان 
استفاده مجدد از آنها نه فراهم است و نه 
به صرفه؛ و هربار باید بنرها و پرچم های 
جدیدی تولید شــود. البته این موضوع 
درباره تبلیغات بازرگانی صدق نمی کند 
و بخش خصوصی برای سرمایه اش ارزش 
قائل است و تا زمانی که از تأثیر تبلیغات 
شهری مطمئن نشــود، پولی برای آن 

خرج نمی کند«.
او ادامه می دهد: »وضعیت تبلیغات 
مناسبتی، بسیار آشفته است، به اندازه ای 
که خود مجریان ایــن نوع تبلیغات هم 
به کم اثر یا بی اثر بودن چنین تبلیغاتی 
معترف هستند. البته اگر بگوییم بی اثرِ  
بی اثر اســت بی انصافی کرده ایم، چون 
تشکیالت عریض و طویلی تحت عنوان 
تیم های طراحی، ویرایش، تأیید، نصب، 
تهیه گــزارش و کادر اداری در کنار آن 
ارتزاق می کنند و اغلب برایشان اثربخشی 
چنین تبلیغاتی اهمیت ندارد، بلکه باید 
مدیران باالدســت راضی باشند. نکته 
این اســت که اکران مستقیم موعظه و 
شعار سیاسی  - اجتماعی و عکس های 

مناسبتی دردی از مردم دوا نمی کند«.
در این میان به نظر می رســد؛ مبالغ 
هنگفتی کــه هر ماه هزینــه تبلیغات 
به اصطالح فرهنگی می شود، می تواند 
صرف ارتقای فرهنگ  عمومی شود. امروز 
بیش از هر چیز نیازمند اصالح فرهنگ 
رایج هســتیم؛ فضایلی چون تاب آوری 
و بردباری، احترام به حقوق شهروندی، 
رعایــت حق النــاس، خوش اخالقی، 
همسایه مداری، احترام به قانون، وفای 
به عهد، نظم، تعهد به کار و زندگی، پرهیز 
از ریا و چاپلوسی، خانواده و تربیت فرزند، 
امید و نشاط، مراقبت از محیط  زیست و 
ده ها فضیلت دیگر در جامعه امروز ما در 
موقعیت ضعف قرار گرفته اند و نیازمند 
اصالح هســتند. مواردی که بیش از هر 
چیز نیازمند دست کشیدن از شعارهای 
ایدئولوژیک و خط و ربط های سیاسی و 

متعهد شدن به حقوق شهروندان است.

تبریک روز کارمند؛ شاهدی دیگر بر اینکه تبلیغات محیطی شهرداری به بیراهه می رود 

کج سلیقگی در طراحی، سوگیری در سیاست

بسیاری به جریان حاکم در 
شهرداری اعتراض دارند 

که نه تنها تبلیغات محیطی 
شهر در حوزه فرهنگی، در 
دست جریان فکری خاص 

است و افرادی با دیدگاه 
اندکی متفاوت در آن جایی 

برای ابراز وجود ندارند که 
حتی تصاویر آنها از تبلیغات 

بازرگانی هم حذف می شود

شهردار فعلی تهران هر چند 
دائما از »نوکری مردم« سخن 

می راند، اما عملکردش در 
یک سال گذشته در پایتخت 

نشان می دهد مردم مورد 
نظرش، به گروه خاصی 

خالصه می شوند
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لیست جریمه های  بدحجابی 
مورد تایید پلیس نیست

مرکز اطالع رسانی فراجا درباره لیست منتشر 
شده از نرخ جریمه بدحجابی در برخی از رسانه ها 
اعالم کرد:چنین لیســتی وجود وجود نداشــته و 
مورد تایید فراجا نیست، بحث هایی در این خصوص 
مطرح شــده اما ارتباطی به رقم جریمه نداشته و 
هنوز هیچ موضوع جدیدی به ما ابالغ نشده است. 
به گزارش ایسنا، در روزهای گذشته لیست قیمتی 
از جریمه های بدحجابی در برخی رسانه ها و فضای 

مجازی منتشر شد.
    

دوباره نوزادی کنار سطل زباله 
دیروز نوزاد پســری که 
بنا بر اعالم تکنســین های 
اورژانس چند ســاعت از به 
دنیا آمدن آن می گذشت، در 
کنار یک سطل زباله پیدا شد. 
به گزارش مهر، این نوزاد در محله افسریه، خیابان 
1۵ متری، نبش خیابان 2۹ جنب سطل زباله پیدا 
شده است. عوامل اورژانس این نوزاد را به بیمارستان 

فیروزگر منتقل کردند.
    

تشدید تراکم دانش آموزی
در حاشیه شهرها با مهاجرت اتباع

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه سال تحصیلی 
جدید را با 1۶ میلیون دانش آموز شروع خواهیم کرد 
گفت: بحث مهاجرت امــری مضاعف بر تراکم دانش 
آموزان در اطراف شهرها شده و مهاجرت اتباع نیز آن را 
تشدید کرده است. به گزارش ایسنا، یوسف نوری گفت: 
امسال به جمعیت ۵۶۰ هزار نفری اتباع ۳۰۰ هزار نفر 
افزوده خواهد شد. ورود این افراد به مناطقی است که 
تراکم دانش آموزی مان بیش از این اجازه نمی دهد و به 
ناچار باید کالس جدید ایجاد کنیم و از آن سو به دلیل 
محدودیت های اعتباری ما امکان افزایش کالس در آن 

محالت پرتراکم با این سرعت باال را نداریم.
    

پاور بانک
خانه ای را در شیراز به آتش کشید

رئیــس ســازمان آتش 
نشــانی و خدمــات ایمنی 
شهرداری شــیراز گفت: به 
دنبال وقوع آتش سوزی یک 
خانه در شیراز، کارشناسان 
سازمان آتش نشانی علت وقوع حادثه را انفجار پاور 
بانک در حال شارژ هنگام نبودن ساکنان در منزل 
اعالم کردنــد. به گزارش ایرنــا، محمدهادی قانع 
گفت: در این حادثه به هیچ یک از ساکنان ساختمان 

مسکونی آسیبی وارد نشد
    

رئیس پلیس پایتخت: 

بانوان َترک نشین موتورسیکلت ها، 
شئون اسالمی را رعایت کنند

رئیس پلیس پایتخت گفت: برخی بانوان ترک 
نشین موتورسیکلت ها و سرنشینان خودرو ها فاقد 
حجاب و پوشش الزم و مناسب هستند. به گزارش 
باشگاه خبرنگاران، حسین رحیمی افزود: الزم است 
که شهروندان دقت الزم را درخصوص رعایت شئون 

اسالمی داشته باشند.
    

استاندار خواستار شد؛

ساماندهی کودکان زباله گرد
از رهگذر مقابله با پیمانکاران

اســتاندار تهران با اشاره 
به ســاماندهی کودکان کار 
و خیابان گفــت: برخورد با 
شبکه هایی که این کودکان را 
به نوعی به استثمار می گیرند 
حتما باید توســط نیروی انتظامی انجام شود.  به 
گزارش ایسنا، محسن منصوری در جلسه قرارگاه 
آسیب های اجتماعی استان تهران افزود: باید برای 
جلوگیری از این موضــوع کار را از پیمانکاران آغاز 
کنیم. در نواحی مختلف شهرداری پیمانکاران کار 
تفکیک زباله ها را بر عهــده دارند؛ لذا باید در رصد و 
پایش و پیگیری کار مقابله با استفاده از کودکان در 

این حوزه از پیمانکاران آغاز شود.
    

فرونشست ۵۶۰  نقطه از شهر یزد 
پس از سیل

شــهردار یزد گفت: پس از ســیل اخیر، تا روز 
چهاردهم مردادماه در ۵۶۰ نقطه استان یزد شاهد 
فرو نشست زمین بودیم. به گزارش ایسنا، ابوالقاسم 
محی الدینی افزود: اکثر این فرونشست ها به دلیل 
نشســت قنوات و بعضاً حاصل مشکالت مربوط به 

فاضالب شهری بود.

از گوشه و کنار 

معاون محیط زیست دریایی و تاالب های سازمان حفاظت 
محیط زیســت گفت: وضعیت تاالب ها در شرایط حساس، 
خطرناک و شکننده ای است. برای کاهش آلودگی سواحل و 
دریاها نیز نیاز به همکاری کشورهای دریای خزر حاشیه خزر، 

خلیج فارس و دریای عمان است.
به گزارش ایسنا، مجتبی ذوالجودی گفت: در پی دو سال 
خشکسالی مداوم و کمبود بارش ها در کشور در تمامی زمینه ها 
به ویژه محیط زیست مشکالتی داریم. در محیط های حساس 
آبی این آسیب بیشتر خود را نشان داده و آثار اجتماعی بیشتری 
داشته اســت. وی افزود: وضعیت تاالب ها در شرایط حساس، 
خطرناک و شکننده ای است. برای کاهش آلودگی سواحل و 
دریاها نیاز به همکاری کشورهای دریای خزر حاشیه خزر، خلیج 

فارس و دریای عمان است.
ذوالجودی خاطرنشان کرد: خشکسالی در سال های اخیر 
و سیاست های آبی برخی کشورهای همسایه مانند ترکیه در 
شمال غرب، افغانستان در جنوب شرق افغانستان و به طور کلی 

کشورهای دریایی شمال و جنوب نگرانی را بیشتر کرده است.
معاون محیط زیست دریایی و تاالب های سازمان حفاظت 
محیط زیست ادامه داد: در سواحل جنوب مانند خلیج فارس 

برخی اقدامات موجب آلودگی نفتی ناشــی از خطوط انتقال، 
نفتکش ها، فاضالب و آب توازن شده است. ذوالجودی درباره 
کنوانسیون تهران در شمال کشور گفت: سال ۸۵ موافقت  امه 
حقوقی بین پنج کشور دریای خزر تصویب شد. به عنوان نمونه 
برای استقرار دبیرخانه در اجالس آخر و پنجم آن تصویب شد 

که دبیرخانه به صورت گردشی بین کشورها باشد.
معاون محیط زیست دریایی و تاالب های سازمان حفاظت 
محیط زیست تاکید کرد: این کنوانسیون و پروتکل هایش بین 
پنج کشور حاشیه خزر به مدت هفت سال مسکوت مانده بود 
اما با همکاری وزارت امور خارجه و ســازمان حفاظت محیط 
زیست از حالت رکود خارج شد و به زودی همکاری هایی صورت 

می گیرد.
ذوالجودی ادامه داد: براساس برنامه عمران ملل متحد در 
برنامه منطقه ای خزر این موارد پذیرفته شــد اما پس از امضا 
مواردی مانند استقرار دبیرخانه مورد مناقشه شد. این برنامه 
در این هفت سال باید در باکو آذربایجان تشکیل می شد اما این 
اتفاق نیفتاد. در دولت جدید توانستیم با ابتکار عمل و ارتباط با 
دبیرخانه، باکو را برای این برنامه ها ترغیب کنیم. 27 تا 2۹ مهرماه 
پس از هفت سال نشست ششم در ســطح وزرا با حضور دکتر 

سالجقه برگزارمی شود که با توجه به موفقیت سازمان محیط 
زیست در موضوع گرد و غبار و دیپلماسی که داریم امیدواریم 

به موفقیت برسیم.

تقویت دیپلماسی محیط زیستی 
وی افزود: برنامه های دیپلماسی کشور تقویت شده و محیط 
زیست با دنبال کردن این دیپلماسی ها گردو غبار منطقه را به 

خوبی کنترل کرده است.
معاون محیط زیست دریایی و تاالب های سازمان حفاظت 
محیط زیست درباره وضعیت تاالب ها در هر کشوری توضیح 
داد: اگر در هر کشــوری وضعیت تاالب ها بحرانی نشده باشد 
یعنی مدیریت منابع آب خوبی داشته اند. منشا گرد و غبار شدن 
تاالب ها ناشی از مدیریت نادرست است و باید اقدامات اساسی 
صورت بگیرد. خشکســالی نباید تاالب هــا را به این وضعیت 

دچار کند.

ساماندهی وضعیت آلوده کننده ترین خط انتقال نفت
ذوالجودی بــه آلودگی های دریایی اشــاره کرد و گفت: 
مهم ترین آلودگی ناشی از خطوط انتقال نفت از سکوی ابوذر 
به جزیره خارک بود که با پیگیری مداوم در سازمان حفاظت 
محیط زیست و همکاری وزارت نفت این خط انتقال فرسوده 
از 2۴ اینچ به 2۶ اینچ رسید. این موضوع عالوه بر موضوع محیط 
زیستی، منافعی اقتصادی نیز داشت. سهم عمده آلودگی نفتی 
در ایران برای این خط بود که در چند ماه اخیر تقریبا به صفر 
رسیده است. وی افزود: وزارت نفت و سازمان حفاظت محیط 

زیست این برنامه را برای سایر خطوط انتقال نیز دارند.

شناسایی ۲۳ چالش محیط زیست دریایی
ذوالجودی ادامه داد: با همکاری تمامی اندیشمندان 2۳ 
چالش محیط زیستی دریایی و تاالب ها را شناسایی کردیم 
و چشم انداز شش قســمتی با توجه به اسناد و سیاست های 
باالدستی در 1۸ سیاست کالن توسعه کالن پهنه آبی تاالب ها، 
خور، خلیج و دریا همراه با برنامه های سازمان حفاظت محیط 

زیست پیش خواهیم برد.
وی در ادامه گفت: سازمان حفاظت محیط زیست شش 
هدف اصلی با 12 راهبرد را به منظوردســتیابی مطلوب به 
محیط زیســت دریایی و تاالب ها دنبال می کند و این کار را 
از طریق ۴۶ اقــدام و برنامه در دولت با هدف آگاهی رســانی 
 و ایجاد ظرفیت در زمینه محیط زیســت دریایی و تاالب ها 

انجام می دهد.

۲۳ چالش محیط زیست دریایی شناسایی شد

شرایط خطرناک و شکننده تاالب های کشور

گزارش

سعیده علیپور


