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پیامبر اکرم(ص):

بعضی از گناهان به وسیله نماز و صدقه هم آمرزیده نمیشوند،
مگر با جدیت و تالش در طلب معیشت.

°40 °22

یادداشت

کالم دوپهلو!
حسن روانشید

این روزها شفافسازی ،بیماری مسری تازهای شده که بهمرور
زم��ان دامن همه کس��انی را که یک پایش��ان میلنگد خواهد
گرفت! بنابراین بد نیس��ت بر اساس سروده شاعر که میگوید:
«خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو» ما هم سعی کنیم
حرفهایمان را شفافتر بگوییم و بنویسیم شاید دارویی باشد
تا برای شفای بعضی از دردهای بیدرمان افاقه کند!
اگرچ��ه نگارش نقد بهنوعی ش��فاف گویی در رسانههاس��ت تا
ی که
همچون طنز که میتواند کمی گس��ترده باش��د در حال 
م��زاح بهحس��اب میآید اما انتقاد به روایت��ی جدی و فارغ از
هرگونه تعارف اس��ت بنابراین بعضیها ک��ه تحمل خواندن و
ش��نیدن آن را ندارند س��عی بر فرافکنی دراینب��اره نموده و
منتقد را به نحوی مینوازند اما باید بدانند همانگونه که طنازها
نمیتوانند این اعتیاد را ترک کنند ناقدان نیز قادر نیس��تند به
ق��ول بعضی مخاطبان خود را اصالحکرده و به آینده بیش��تر

باز هم نظر شهروندان نادیده گرفته شد

تغییر ناگهانی مسیر خیابان
نجات اللهی

ش��هرداری تهران ظهر اعالم کرد از امروز خیابان ش��هید استاد
نجات اللهی(ویال سابق) یکطرفه خواهد شد ،این در حالی است
که س��اکنان این منطقه و اعضای کمیسیون تخصصی حمل و
نقل از این موضوع اطالعی نداشتند.
از امروز خیابان نجات اللهی یکطرفه خواهد شد خودروها صرفاً
از محور جنوب به شمال امکان تردد دارند.
مس��گر نجاتی معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه  ۶در پاسخ
به این پرس��ش که آیا پیش بینی ه��ای ترافیکی برای افزایش
بار ترافیکی خیابان حافظ و ایرانش��هر شده است ،گفت :تمامی
موارد مطالعه و مدلس��ازی شده ،گره های ترافیکی شناسایی و
برای رفع آن برنامه ریزی شده است.
وی ادام��ه داد :خیاب��ان حاف��ظ و آبان جایگزی��ن خیابان ویال
خواهند شد و ما دو معبر شمال به جنوب و دو معبر جنوب به
ش��مال داریم که خیابان حافظ و آبان ،ش��مال به جنوب و ویال

زیرا ب��ه نگارش اعتیاد مفرط پیدا کرده ک��ه دارویی هم برای
ترک آن بهجز بهرهوری از رانت کش��ف نشده است! فارغالبال
بودن یک ژورنالیس��ت زمانی اتفاق میافتد که اسیر نشود زیرا
اگر به دام وسوسهها افتاد کارش خاتمه یافته و مستحق رحم
اهلل و الفاتحه بوده و باید برایش این سروده را زمزمه کرد« :ای
بر اس��یری کز یاد رفته باش��د /در دام مانده باش��د صیاد رفته
باش��د»! که اسارت س��وای عدالت همراه با استفاده از مزایای
ش��هروندی است که یک ژورنالیس��ت هم همانند آحاد جامعه
دارد .او میتواند بهآس��انی امتیاز نش��ر بگیرد ،س��ایت بزند یا
رس��انه مکتوب منتشر کند ،آگهی ثبتی و دولتی داشته باشد،
اعالن مزایده و مناقصه به چاپ برس��اند ،بخش خصوصی را با
چاپ تبلیغ و دریافت هزینههای آن حمایت کند و نشریه خود
را پرمحتوا کرده تا فدای محتویها نشود! و بتواند با عرضه اما
به بها ،نه به بهانه هزینههای آن را تأمین کند!
رپرت��اژ ی��ا  advertorialیک لغت فرانس��وی اس��ت که به
ش��کلی از آگهی گفته میشود که در قالب گزارش ارائه شود،
یعنی مخاطبان رس��انهای تصور کنند یک اطالع بیطرفانه به
آنها ارائه ش��ده اس��ت! درحالیکه آنچه میبینند ،میشنوند

بیندیشند!
اما پرواضح است که برای هیچیک از این دو گروه آتیه چندانی
متصور نیس��ت زیرا همین غم نداری و حسرت یک شکم سیر
کافیس��ت تا تکلیف نهایی آنها را برای همیشه روشن نماید!
و همینک��ه هیچک��س و در هیچ مکان ب ه خوبی پذیرایش��ان
نیس��تند که سعی میکنند به نحوی از انحاء دستبهسرشان
کنند که همچنان گوشیهایشان هم در دسترس نباشد کافی
اس��ت تا بهمنظور دریافت حقوق حقه شهروندی هم ب ه نوعی
تحتفشار و یا در دامنه چالشها قرار گیرند!
ام��ا اگر قلمش��ان را هم همچون چش��م و زبانش��ان درویش
کنن��د و دیدهها را نادیده بگیرند و بر کاغذ رقم نزنند نانش��ان
برای همیش��ه در روغن اس��ت آن هم نه از نوع پالم دار بلکه
ش طعم طارم شمال را با
کرمانش��اهی ناب تا بتوانند برنج خو 
این روغن معطر بر سر سفره خالی از نان و پیاز! خود گذاشته
و اهل منزل را به ضیافتی رانتانه اطعام کنند!
همه اینها حاوی کالمهای دوپهلو از جانب یک منتقد معتقد
است که شصت سال قلم صد تا یک غاز زده اما همچنان فارغ
از امتیازاتی که میتواند از این راه به دس��ت آورد ،مینویس��د!

و سپهبد ،جنوب به شمال هستند و پیش بینی
می کنیم تغییر مسیر این معبر تأثیر چندانی در
درازمدت در ترافیک منطقه نداشته باشد.

هنوز اطالعی از جزئیات یکطرفه شدن
خیابان نجات الهی نداریم

محمدعلیخانی رئیس کمیس��یون عمران و حمل و نقل شورای
ش��هر تهران نیز با اظهار بی اطالعی از یکطرفه ش��دن خیابان
نجات اللهی گفت :هن��وز اطالع دقیقی از این تصمیم نداریم و
شورا به موضوعات اجرایی ورود پیدا نمی کند.
وی ادامه داد :اما برای آغاز هر طرحی باید ذی نفعان و کسانی
که تحت تأثیر این تصمیم گیری ها قرار می گیرند ،از جزئیات
طرح مطلع ش��وند .علیخانی تأکید ک��رد :اجرای هر طرحی در
ش��هر تهران باید پیوس��ت های اجتماعی ،اقتصادی و ترافیکی
داش��ته باش��د و پروژه هایی که بدون مطالعه آغاز می شوند با
حاش��یه ها و چالش های زیادی همراه خواهند بود .در تصمیم
گیری ها باید به نظر ش��هروندان احترام گذاشت و هر پروژه ای
که موفق شده با مشارکت ذینفعان به سرانجام رسیده است.
وی در خص��وص اینکه چه باید کرد که این پروژه به س��رانجام
پیاده راه  ۱۷ش��هریور ختم نشود ،گفت :هنوز برای پیشداوری

و یا میخوانند ،در واقع تالش��ی س��ازمانیافت��ه برای تقویت
جنبههای ذهنی یک محصول یا خدمت در ذهنشان است.
اصطالح رپرتاژ آگهی برای اولین بار در سال  1945به ادبیات
انتق��ادی رس��انهها اضافه ش��د ،به دلیل اعتم��اد مخاطبان به
رس��انهها ،درج رپرتاژ آگهی ،در آنها بس��یار مؤثر اس��ت و به
همین برهان در کش��ورهای پیش��رفته قوانین بس��یار سختی
علیه آن تصویبشده و میش��ود .دیوان بینالمللی تجارت در
قانون آگهیهای خود که در س��ال  ۱۹۹۷به تصویب رس��انده
خواهان مشخص کردن نوع تبلیغات میشود تا مخاطبان قادر
به تشخیص سره از ناس��ره باشند! در سالهای اخیر مواردی
برجس��ته از این پدیده در رس��انههای دیداری و شنیداری هم
مشاهدهش��ده که از حامی برخوردار میباشند؛ اما هنوز قانون
مدون��ی دراینباره و بخصوص پیرام��ون مدیریت کردن رپرتاژ
آگهیهای دولتی تدویننش��ده تا حداقل نظمی داشته باشند
که همچون مس��ئله کپیرایت هرکس نتواند بهراحتی از رانت
آن به��ره جوید! امروز اکثر رس��انههای مکتوب س��عی بر آن
دارند تا به طریقی بتوانند گوش��های از رپرتاژهای دولتی را از
مدیران ارشد و بخصوص شهرداریها به نحوی از انحاء دریافت

زود اس��ت .باید دید چه کار کارشناسی و مطالعاتی بر
روی این پروژه انجام ش��ده است .آیا ضوابط و مقررات
رعایت ش��ده و اگر پس از اجرا ش��هروندان نسبت به آن
معترض بودند ،شورا به این موضوع ورود پیدا می کند.
اواخر خردادماه امس��ال با حضور ش��هردار تهران خیابان استاد
نجات الله��ی به عنوان گذر صنایع دس��تی ن��ام گرفت .ایجاد
ای��ن گذر یکی از موارد پیش بینی ش��ده در برنامه پنج س��اله
س��وم ش��هر تهران بود اما اجرای آن به گفته س��اکنان منطقه،
ناگهان��ی و بدون اطالع بوده اس��ت .یک��ی از اهالی منطقه می
گوید از دو ش��ب گذش��ته بنرهایی در خصوص یکطرفه شدن
این خیابان در برخی از نقاط نصب ش��ده اما نظرسنجی در این
رابطه انجام نشده است .به اعتقاد این شهروند ،خیابان ایرانشهر
که مدتهاس��ت به خاطر پارک موتورس��یکلت ها و ایجاد مسیر
دوچرخه در پیاده رو باریک شده ،پس از این تغییر مسیر بیش
از گذشته دچار مشکل خواهد شد.

نماین��د که قطعاً جنبه حذف نق��د را در آن جریده با خود به
همراه خواهد داش��ت .معدودی نیز رپرتاژ آگهی میدهند که
زیر تیغ نقد گرفتار نش��وند در حالیکه باید برعکس باش��د تا
رس��انهها ضمن دریافت این امتیاز ،عی��وب حاصل از خدمات
ی��ک ارگان را که از دید مدیران مخفی اس��ت نش��ر دهند تا
بدانن��د و بتوانند آنها را رفع نمایند .این وظیفه مهم به عهده
رسانههاس��ت تا حقوق ش��هروندی خود را از طریق منطقی و
صحیح دریافت نمایند و از س��ویی رسالت خود را از یاد نبرند
زیرا تریبون و آینه جامعه را در اختیار دارند و میتوانند بدین
گونه ش��فافیتها را عمومیت بخشند .فراموش نشود زمانی که
رسانهها نبودند معدودی از حاکمان شبها با لباس درویشی به
میان جامعه میرفتند تا عیوب دستگاه خود را به عینه ببینند
و تنها به گزارشها اعتم��اد نکنند که این رفتار بهخودیخود
هزینههایی را هم به همراه داش��ت و ام��روز میتوانند با دادن
رپرتاژ از رسانه بخواهند که همان نقش لباس درویشی را بازی
نمایند و نقدهایی را بنویسند که قطعاً نقش مهمی در پیشبرد
اصالحات خواهد داشت.
روزنامهنگار پیشکسوت

پی��دا کند اما گم��ان نمیکردیم به این س��رعت ،این پروژه به
س��مت اجرایی ش��دن برود .طرح پیادهراه شدن خیابان ویال به
س��الها قبل برمیگردد اما هرگز اجرایی نشد .او ادامه میدهد:
به جز چند مغازه صنایع دستی بزرگ که بیشتر نهادهای دولتی
و غیردولت��ی ،هدایای خود را از آنها خریداری میکنند ،س��ایر
مغازهها از این طرح راضی نیستند و همین اندک مشتری خود
را نیز از دس��ت میدهند .او میگوید :از یکطرفه شدن خیابان،
هیچگونه اطالعی نداش��ته و پیش از این در جلسهای که برگزار
شده ،مخالفت خود را نیز با گذر صنایع دستی اعالم کرده است.
یکی دیگر از مغازهداران صنایع دستی میگوید :جز چند مغازه
اصلی ،س��ایر مغازهها با این طرح مخالفند و بارها مخالفت خود
را نی��ز اعالم کردهاند اما اگر قرار باش��د اتفاق��ی در این خیابان
بیفتد ،با مخالفت ما ،ای��ن تصمیم تغییر پیدا نمیکند .تابحال
چندین استشهاد تنظیم و به شهردار منطقه ارسال شده است.
او میگوید :شنیدهایم که برخی از مغازهها این قول را گرفتهاند
که توریس��تهای خارجی پس از ایجاد گذر صنایع دس��تی ،به
سمت مغازه آنها هدایت شوند.
یک��ی دیگر از مغ��ازهداران میگوید :گذر صنایع دس��تی یعنی
اینکه اینجا مانند  ۳۰تیر تبدیل به پیادهراه ش��ود و غرفههایی

اعتراض مغازهداران صنایع دستی به یکطرفه شدن
خیابان ویال

یکی از مغازهداران صنایع دس��تی در خیابان ویال میگوید :قرار
بود این خیابان س��نگفرش ش��ود و عرض پیادهراه نیز افزایش

روزنامه

از س��مت شهرداری اجاره داده ش��ود و صنایع دستی با قیمتی
ال نابودی
پایینتر از مغازههای ما به فروش برسد و این یعنی عم ً
مغازهه��ای ما .او ادامه میدهد :ق��رار بود یک پیادهرو را در این
مسیر ساماندهی کنند ،حدود یک سال و نیم ما با مشکل روبرو
بودیم و حاال باید چند سال درگیر این پروژه باشیم و در چنین
شرایط اقتصادی ،همین چند مشتری را از دست بدهیم.

رانندگان تاکسی مخالفان اصلی یکطرفه شدن
خیابان ویال

رانندگان تاکس��ی خط قدیمی خیابان ویال انقالب ،از مخالفان
اصلی این طرح هس��تند .به اعتقاد آنها روزانه  ۵۰۰۰مسافر در
ال با این طرح ،نیمی از آنها
این مس��یر جابجا میش��وند که عم ً
دچار مش��کل خواهند ش��د .به گفته یکی از رانندگان تاکسی،
مسیر جایگزین شمال به جنوب منطقه ،مسیر مناسبی نیست.
او میگوید :این خیابان پُر از س��اختمانهای اداری ،دانش��گاه،
س��اختمان بیمه و ساختمان بازنشستگان است که با این تغییر
مسیر ،برای این افراد مشکالت زیادی ایجاد میشود.
او ادامه میدهد ۶۰ :راننده تاکس��ی از این خط کس��ب درآمد
میکنند که این اتفاق در چنین شرایط اقتصادی ،سطح درآمد
آنها را با مشکل اساسی روبرو خواهد کرد .مهر

تلفنی آگهی میپذیرد
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