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علیرضا زاکانی هر چنــد دائما از 
»نوکری مــردم« ســخن می راند و 
همین دیروز هم به مناسبت آغاز هفته 
بســیج دوباره از »خدمت بی منت در 
جهت گره گشــایی از زندگی مردم« 
ســخن گفت، اما عملکرد شهرداری 
در پایتخت نشان می دهد مردم مورد 
نظِر شهرداِر تازه منصوب تهران، تنها 

معدودی خواص هستند.
هفته پیش، همزمان با ۲۴ آبان ماه 
و هفته کتاب و کتابخوانی، ســازمان 
زیباســازی شــهر تهران 7۰۰ طرح 
فرهنگی را روی ســازه های تبلیغات 
شــهری اکران کرد. این 7۰۰ بنر که 
در اندازه هــای مختلف در جای جای 
شهر دیده می شدند، حاوی تصاویری 
از 1۰۰ نویسنده به همراه نمایی از جلد 
کتاب هایشان بود که با شعار »کتاب 
خوب بخوانید« به شهروندان تهرانی 

کتابخوانی را یادآور می کرد.
اما آن چیزی که بیش از همه نظرها 
را در این حرکت به زعم مســئوالن 
شــهری فرهنگی به خود جلب کرد، 
این بود که اغلب کتب و نویسنده های 
معرفی شــده در این بنرها، گمنام و 
غالبا همفکر و همسو با شهردار تهران 

و از ناشران سازمانی و نهادی بودند.
هرچند که بســیاری از منتقداِن 
این حرکت ســازمان زیباسازی شهر 
تهران، توقع نداشــتند که کتاب ها و 

تصاویر نویســندگان شهیر و صاحب 
ســبکی مثل محمود دولت آبادی یا 
صادق هدایت یا غالمحسین ساعدی 
یا احمد محمود و بســیاری دیگر از 
بزرگان عرصه ادبیات در بین این بنرها 
دیده شود؛ اما این میزان خط کشی در 
ترغیب مردم به کتابخوانی، آن هم با 
بودجه عمومی شهروندان تهرانی را 
هم برنتابیده و در شبکه های اجتماعی 
به آن اعتراض کردند و آن را نشــان 
از شــکاف دیگری دانستند که گویی 
مسئوالن در ایران ناخواسته یا حتی 
اغلب خواســته بر پیکر جامعه وارد و 
تنوع ســالیق را هر روز کمرنگ تر از 
گذشته و شــکاف اجتماعی را بیش 
از پیش می کنند.ســعید حجاریان، 
فعال سیاســی به حواشــی بنرهای 
هفته کتاب در تهران واکنش نشــان 
داد و در توئیترش نوشــت: »ماحصل 
سیاست های فرهنگی کشــور را در 
برخی بنرهای هفته کتاب و ســوابق 
وزیر پیشــنهادی آموزش و پرورش 

می بینیم. روز به روز وامی ترقیم!«.
هزینه ها از جیب شهروندان

این روزها کافی اســت ســری به 
خیابان ها و معابر اصلی شــهر تهران 
زده باشید تا چشمتان به بیلبوردها و 
سازه های شهری افتاده باشد که این 
روزها ســازمان زیباسازی شهرداری 
تهران به مناســبت هفتــه کتاب و 
کتابخوانی، به جای تبلیغات شهری 

علم کرده است.
در حالــی که تــا دیــروز، روی 
بیلبوردهای شــهر، کاالهای تجاری 

و مــواد مصرفی مختلف یــا تصاویر 
بازیگران دیده می شد و احتماال پول 
قابل توجهی هم از محل اجاره آنها به 
صندوق های شهری سرازیر می شد؛ 
در هفته پیش تصویر چند نویسنده 
و شــاعر به همراه کتاب هایشان روی 
بیلبوردهای تبلیغاتی شهر نشست. 
تغییر چهره ای کــه حداقل به مدت 
یک هفته عواید حاصــل از اجاره این 

تابلوهای تبلیغاتی را هم قطع کرد. 
به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران 
هر چند که توقف ایــن عواید با هدف 
فرهنگی و ترغیب مردم به کتابخوانی 
می توانــد حرکتی پســندیده و در 
راستای ارتقای فرهنگ عمومی تلقی 
شود و حتی یکی از وظایف مدیریت 
شهری به حســاب می آید، اما اینکه 
این تبلیغ تنها در اختیار بخش اندکی 
از اهالی قلم در کشور قرار می گیرد و 
ســلیقه طیف محدودی از جامعه را 
پوشش می دهد نه تنها حرکت مثبتی 
تلقی نشد که تنها تبلیغ یک جریان 
خاص از جیب امــوال عمومی همه 

شهروندان پایتخت به حساب آمد.
این در حالی اســت که نگاهی به 
هزینه چــاپ بنرها و هزینــه اجاره 
تابلوهای تبلیغاتی نشــان می دهد 
مبلغ قابل توجهی هــم در این بخش 
هزینه شده اســت و تنها کتاب هایی 
را پوشش داده اســت که اغلب آنها با 
کمک سازمان ها و نهاد ها توانسته اند 

چاپ و توزیع شود.
صرف نظر شــهرداری تهــران از 
درآمد تبلیغات شهری به نفع کتاب 

و کتابخوانی در حالی است که براساس 
تعرفه های موجود هزینه چاپ هر کدام 
از بنرهای نصب شده بر پل های عابر 
پیاده در خیابان ها و معابر با طول ۲5 
متر و عرض سه متر هزینه ای بالغ بر 3 
و نیم میلیون تومان دربردارد و هزینه 
بنرهای کوچکتر با طول عرض سه در 
دو متر که در جای جای شهر هم دیده 
می شــود، چیزی حــدود 3۰۰ هزار 
تومان است. در این میان اگر فرض را 
بر این بگذاریم که ۲۰۰ مورد از بنرهای 
هفته کتابخوانی بــا هزینه هر بنر 3 و 
نیم میلیون و 5۰۰ بنر با هزینه 3۰۰ 
هزار تومان چاپ شده باشد، چاپ کل 
بنرها کمتر از یک میلیارد تومان هزینه 

دربرداشته است.
حال هزینــه یک هفته اشــغال 
بیلبوردهای تبلیغاتــی را هم به این 
مبلغ اضافه کنیــد تا به عــدد قابل 

توجه تری برسیم.

براســاس آخرین تعرفــه اعالم 
شده درخصوص هزینه بیلبوردهای 
تبلیغاتــی، بنرهای نصب شــده بر 
پل های عابــر پیاده، چیــزی حدود 
1۰۰ تا 15۰ میلیون تومان برای هر 
ماه اســت که که هزینه هر هفته آن 
حدود ۲۰ تا ۴۰ میلیون تومان برآورد 
می شود. پولی که قرار است یک هفته 
به خزانه شهری با هوای آلوده، وسایل 
حمل و نقل فرســوده، معابر کثیف و 
پرچاله چوله و هزاران مشــکل ریز و 
درشــت دیگر نرود و در عوض خرج 
فعالیت فرهنگی شــود که بسیاری 
نه تنها نســبت به جهت دار بودن آن 
اعتــراض دارند که معتقدند اساســا 
این حرکــت کمتر شــهروندی را به 
کتابخوانی حتی از نــوع مورد عالقه 

حضرات تشویق می کند. 
 جهت دار بودن تبلیغ نویسندگان

کافــی اســت بــه پیشــخوان 
کتابفروشی ها ســری بزنید و لیست 
پرفروش هــا را ببینید. کافی اســت 
بــه لیســت انتشــار کتاب هایی که 
از فیلترهــای فراوان وزارت ارشــاد 
می گذرند و موفق بــه دریافت مجوز 
و چاپ می شــوند نگاهی بیندازید یا 
با اهالی کتاب و نشــر و عالقه مندان 
کتابخوانی حشرونشر داشته باشید؛ 
آن وقت با دیدن کتاب های منتخب 
شــهرداری برای تبلیغات، انگشــت 
حیرت به دهــان خواهیــد گزید و 
خواهید گفت آیا چنیــن کتاب ها و 
نویسندگانی قادر به ترغیب مردم به 

کتابخوانی هستند؟
به اعتقاد منتقــدان و معترضان 
حرکت اخیر شــهرداری؛ اغلب این 
افراد نه مشهور هستند و نه متعلق به 

اقشار و دیدگاه ها و سالیق مختلف. 
به طــوری کــه حتی برخــی از 
تصویر غالمرضا حیــدری، نماینده 
اصالح طلب ســابق مجلس که در بنر 
هفته کتابخوانی دیده شده بود سخت 
متعجب شدند. هر چند که خیلی سریع 
مشخص شد که این تصویر به اشتباه به 
جای تصویر غالمرضا حیدری ابهری، 
نویسنده کتاب پیامبر و قصه هایش در 

بنر هفته کتابخوانی چاپ شده بود.
پژمان موســوی، روزنامه نگار در 
گفت وگو با خبرگــزاری صبا گفت: 
»اتفاقی که امسال افتاد این است که 
فضای اکران شهری به یک طیف خاص 
از نویســندگان و کتاب ها اختصاص 
داده شده است که جز برخی از آن ها که 
مورد احترام مردم اند و مردم آثار آن ها 
را دنبال می کنن؛ باقی اساسا کسانی 
هستند که من به آن ها شبه نویسنده و 

به کتاب هایشان شبه کتاب می گویم؛ 
یعنی کسانی هستند که نه اقبالی از 
سمت جامعه به آن ها هست و نه اساسا 
به عنوان نویسنده و مولف جایی میان 
مردم دارند که آثارشان دیده و خوانده 
شود و در قفســه کتابفروشی ها جای 

بگیرد«.
ایــن فعــال فرهنگــی افــزود: 
»چیزی که اکنون شاهد آن هستیم 
لجبازی مســئوالن و حتی به نظرم 
نفرت پراکنی نسبت به برخی آدم ها 
و کتاب هایی ســت که خودشان هم  
می دانند برای مردم مهم نیســتند و 
شــاید مردم منتقد جدی آن ها هم 
باشند، اما اکنون چهره و کتاب آن ها 
در مهم ترین اتوبان های شهر تهران 
روی بیلبوردها و عرصه شــهری در 
معرض تماشــا قرار دارند و در مقابل 
کسانی که واقعا نویســندگان مهم و 
تاثیرگذاری هستند و سال ها خون دل 
خورده اند تا به نویسنده تبدیل شوند 
و آثار آن ها در همین دولت و با مجوز 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی به 
چاپ رسیده اند، در این تبلیغات گم 

شده اند«.
این روزنامه نگار با اشــاره به اینکه 
این مــدل معرفی و تشــویق مردم 
بــه کتابخوانی کامــال نتیجه عکس 
می دهد، تشریح کرد: »این تبلیغات 
بیشتر حسی در جامعه ایجاد می کند 
که افراد بگویند؛ اگر کتاب این است، 

اصال ما کتاب نمی خواهیم«.
در هر حال هر چنــد نفِس تبلیغ 
کتاب در بیلبوردهای شهری می تواند 
حرکتی مثبت تلقی شود، اما انتخاب 
تنها یک طیف از جامعه بدون در نظر 
گرفتن فاکتورهایــی مثل کیفیت، 
اقبال عمومــی و فراگیــری نه تنها 
خدمتگــزاری به مردم محســوب 
نمی شود، بلکه هزینه از اموال عمومی 

برای قشری خاص تلقی می شود.

بنرهای شهرداری در هفته کتاب فرهنگی بود یا سیاسی؟! 

تبلیغ یک طیف خاص از جیب شهروندان

خبر

رییس گروه سالمت هوا و تغییر اقلیم وزارت 
بهداشت با اشاره به شرایط آلودگی هوا در کشور 
و بویژه تهران، با استناد به قانون هوای پاک گفت: 
اگر غلظت آالینده های هوا از یک حدی بیشتر 
شــود باید تعطیلی هایی انجام شــود و کاهش 
ساعات کار ادارات را داشــته باشیم و گالیه ما از 
کمیته کاهش آلودگی هوا و کمیته اضطرار شهر 
تهران این است که طبق دســتورالعمل اقدام 

نمی کنند.
به گزارش ایســنا، عباس شاهسونی گفت: 
از ابتدای هفته شــرایط وارونگی و پایداری هوا 
را داشــتیم که پیش بینی هم شده بود و غلظت 
آالینده ها هم باال بود. دستورالعمل اعالم می کند 
وقتی چنین پیش بینی وجود دارد باید اگر شرایط 
ناسالم برای گروه های حساس است یک پله باالتر 
یعنی ناسالم برای همه گروه ها را درنظر بگیریم و 
تصمیماتی نظیر کاهش ساعات کار ادارات و طرح 
زوج و فرد از در منزل را درنظر بگیریم؛ درحالیکه 

اقدامــات و تصمیمات کلی بــوده و تاثیری در 
کاهش آالینده ها ندارد.بــه گفته او در تهران به 
طور میانگین در سال 13۹۹ تعداد 3751 مرگ 
منتسب به مواجهه با ذرات معلق رخ داده است و 
همه اهالی شهر تهران هم تحت تاثیر آلودگی هوا 
بوده اند.او درباره پیشنهادات وزارت بهداشت به 
دستگاه های مسئول نظیر شهرداری و سازمان 
محیط زیست، بیان کرد: معضل آلودگی هوا هر 
سال تکرار می شود. پیشنهاد مشخص ما اجرای 
قانون پاک و قوانین مرتبط با آن است. تا زمانی 
که قانون هوای پاک اجرا نشود عمال هیچ اتفاق 
مثبتی رخ نمی دهد. قانون هوای پاک برای این 
ابالغ شد که به ما برای کاهش غلظت آالینده های 
هوا کمک کند زیرا ما بحران آلودگی هوا را داشتیم 
و خواســتیم با بروزرســانی آن در جهت بهبود 
شرایط گام برداریم. این قانون سال 137۴ ابالغ 
شده بود که مجددا در سال 13۹۶ مورد بازنگری 

قرار گرفت و مجددا ابالغ شد.

وی با بیــان اینکه هدف قانــون هوای پاک 
کاهــش غلظت آالینده هــای هوا بــود، ادامه 
داد: با اجرای این قانون قرار بــود تعداد مرگ و 
بیماری های منتســب به آلودگــی هوا کاهش 
یابد اما از سال 13۹۶ تا امسال واقعا اتفاق مثبت 
و تغییر مشخصی در کاهش غلظت آالینده های 
هوا رخ نداده است. حتی در بعضی سال ها افزایش 
غلظت آالینده ها هــم رخ داد. در واقع عمال این 
قانون اثرگذاری چندانی نداشــته است. قانون 
هوای پاک باید به درستی اجرا شود و مسئولیت 
همه سازمان ها اعم از وزارت نیرو، وزارت نفت، 
وزارت کشور، ســازمان محیط زیست و... که در 

قانون مشخص است، اجرایی شود.
شاهسونی تاکید کرد: باید اولویت ها مشخص 
باشد و طبق این اولویت ها اقدامات الزم صورت 
گیرد. اولویت ما اکنون بحث خودروهای دیزلی، 
موتورســیکلت ها و منابع متحرک هستند که 
نیازمند اقدام عاجل است. سازمان محیط زیست 

باید نظارت دقیق تری داشته باشد و دستگاه ها 
را برای اجــرای وظایف به خط کنــد.او درباره 
بیشترین عامل آلودگی کالنشــهرها، تصریح 
کــرد: منابع متحــرک، خودروهــای دیزلی و 
موتورسیکلت ها بیشــترین نقش را در افزایش 
غلظت آالینده هــای هوا دارنــد.وی افزود: در 
آیین نامه فنی ماده ۲ قانون هوای پاک وظایف 
نهادها کامال مشخص است و اجرایی شدن آن یک 
همت جهادی از سوی مسئولین را می خواهد. 
از طرفی مــردم هم می توانند کمــک کنند. بر 
اســاس برآوردهای جهانی یک خانواده ۴ نفره 
در طی یک ســال 7۲ کلیوگرم ذرات معلق طی 
فعالیت های مختلفی که دارند تولید می کنند. 

تعداد زیادی موتورسیکلت در کشور داریم که 
تعداد اندکی از آنها معاینه فنی دارند و این کاری 
اســت که مردم باید انجام دهنــد و آن را جدی 
بگیرند تا به کاهش غلظت آالینده های هوا کمک 
کنند. با توجه به وضعیت کرونا نمی توان خیلی 
مردم را تشویق به استفاده از وسایل حمل و نقل 
عمومی کرد؛ چون در ایــن بخش  هم وضعیت 
خوبی نداریم.او گفــت: میانگین غلظت ذرات 
معلق PM۲.5 در شهرهای کشور در سال قبل 
۲۹ میکروگرم بر متر مکعب بوده است که تقریبا 
۶ برابر رهنمود سازمان جهانی بهداشت است. در 
سال 13۹۹ شهرهای زابل، تهران، اهواز، اصفهان 

و مشهد باالترین غلظت ذرات معلق را داشتند.

رئیس گروه سالمت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت:

 کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران
 طبق دستورالعمل اقدام نمی کند

هر چند که تبلیغات 
فرهنگی می تواند حرکتی 
در راستای ارتقای فرهنگ 

عمومی تلقی شود، اما 
اینکه این تبلیغ تنها در 

اختیار بخش اندکی از 
اهالی قلم در کشور قرار 
می گیرد نه تنها حرکت 

مثبتی نیست که تنها تبلیغ 
یک جریان خاص از اموال 

عمومی است

سعید حجاریان، فعال 
سیاسی به حواشی بنرهای 

هفته کتاب در تهران 
واکنش نشان داد و در 

توئیترش نوشت: »ماحصل 
سیاست های فرهنگی 

کشور را در برخی بنرهای 
هفته کتاب و سوابق وزیر 

پیشنهادی آموزش و 
پرورش می بینیم. روز به 

روز وامی ترقیم!«
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سعیده علیپور

برای دومین روز پیاپی ادامه داشت
 تجمع مردم شهرکرد 

برای حل مشکالت آبی استان
 پــس  از اعتــراض 
اصفهانی ها به نرسیدن 
حق آبه شان، حاال مردم 
شهرکرد در اعتراض به 
کمبود آب و خشــک 
شدن چشمه ها بر اثر احداث تونل های انتقال آب 
از این استان به استان های دیگر در برابر استانداری 
چهارمحال و بختیاری جمع شده اند و شعار داده اند. 
دیروز آنها برای دومین روز متوالی با تجمع در چهار 
راه دولت شهرکرد خواستار حل مشکالت آبی این 
استان شدند و نسبت به پروژه های انتقال آب در این 

استان اعتراض کردند.
در تصاویر منتشر شده در شبکه های اجتماعی، 
شرکت کنندگان در این راهپیمایی اعتراضی شعار 

می دهند: اینجا چهارمحاله، بردن آب محاله.
    

 رکوردشکنی ازدواج دختران
 ۱۰ تا ۱۴ ساله در بهار ۱۴۰۰

جدیدتریــن آمار 
منتشر شــده از سوی 
مرکــز آمار ایــران در 
حالی خبــر از ازدواج 
۹753 دختر 1۰ تا 1۴ 
ساله در بهار ســال جاری می دهد که این تعداد در 
قیاس با آمارهای فصلی دو سال اخیر، باالترین آمار 
فصلی ازدواج دختران 1۰ تا 1۴ ساله است و به نوعی 
می توان گفت رکورد آمار فصلــی ازدواج دختران 
در این بازه سنی و طی دو سال اخیر، در بهار 1۴۰۰ 

شکسته شد.
به گزارش ایســنا، ایران پس از کشــور گینه 
که حداقل ســن ازدواج در آن 1۲ سال است، با 
حداقل سن 13 سال شمسی برای ازدواج، رتبه 

دوم را دارد. 
    

سازمان غذا و دارو ارز ۴۲۰۰ 
تومانی برخی داروها را قطع کرد

ســازمان غــذا و 
دارو ارز برخــی از اقالم 
دارویی را از ترجیحی 
به نیمایــی تغییر داده 
اســت. بــه گــزارش 
خبرآنالیــن، قطع ارز 
۴۲۰۰ تومانی برخی از مواد مورد نیاز صنعت دارویی 
کشور در حالی انجام می شــود که مجلس با اعالم 
مخالفت برای حذف ارز ترجیحی، عنوان کرد این 
کار باعث شوک قیمتی شدید در کاالهای اساسی از 

جمله غذا و دارو خواهد شد.
    

 سقوط در چاله ها مرتبط
 با فرونشست زمین نیست

رئیــس ســازمان 
زمین شناســی گفت: 
ســقوط ناگهانی افراد 
در چاله ها که این روزها 
در شبکه های اجتماعی 
دست به دست می شود، 
به دلیل فرونشست نیســت و ایجاد این چاله های 
ناگهانی به دلیل آبشستگی و زیرسازی نامناسب 

است
به گزارش ایسنا، علیرضا شهیدی گفت: پدیده 
فرونشست از همه جنبه های آشکار و پنهان، آنقدر 
گسترش یافته که جای انکاری برای مخاطره آمیز 

بودن آن نمی گذارد.
او گفت: متاسفانه در برخی مناطق حتی برای 

واکنش و مدیریت هم بسیار دیر شده است.
    

 تکذیب خبر قاچاق خاک 
از جزیره هرمز 

رئیس کل دادگستری 
هرمزگان گفت: با توجه 
به تصاویر منتشــر شده 
در فضای مجازی مبنی 
بر قاچــاق خاک قیمتی 
جزیره هرمز، این موضوع 

بررسی و مشخص شد به هیچ وجه صحت ندارد. 
به گزارش ایسنا، علی صالحی گفت: تنها بخشی 
از خاک های رنگی جزیره هرمز در صنایع دســتی 
اهالی این جزیره مورد استفاده قرار می گیرد که به 
نظر کارشناسان تأثیر بسزایی در میزان منابع خاک 

این جزیره ندارد.
به گفته او چنانچه هرگونه دست اندازی به معادن 
خاک یا دیگر ذخایر طبیعی در هر نقطه ای اثبات شود 
بدون تردید، برخورد قاطع و بدون اغماض دستگاه 

قضایی را در پی خواهد داشت.

از گوشه و کنار


