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حجت االسالم جدایی در نامهای به وزارت ارشاد خواستار برگزاری کنسرت در شهر اسالم برای شادی مردم شده است

از این امام جمعه باید قدردانی کرد

آفتاب یزد – گروه ش��بکه :به کرات ش��نیدهایم که کنسرت فالن
خواننده در برخی از ش��هرها بنا به دالیل مختلفی لغو شده است.
این موضوع در اس��تان بزرگی چون خراس��ان رضوی به ویژه شهر
مشهد نمود بیشتری دارد .در واقع میتوان گفت که در این استان
برگزاری کنسرت به نوعی ممنوع است  .همین چند وقت پیش بود
که امام جمعه رامسر نیز( بعد از دستور آیتاهلل علمالهدی مبنی بر
ممنوعیت برگزاری کنس��رت در مشهد) در نامهای به اداره فرهنگ
و ارش��اد اسالمی این شهر ،برگزاری هرگونه کنسرت موسیقی پاپ
را در ای��ن ش��هر ممنوع اعالم کرده و گفته ب��ود «:تاکید مینمایم
هرگونه اجرای موس��یقی پاپ در محدوده شهری رامسر و کتالم و
س��ادات شهر ممنوع بوده است و فقط اجرای زنده موسیقی سنتی
و برگزاری جنگهای ش��ادی با تعریف خ��اص قانونی در محدوده
شهرهای یاد شده مجاز میباشد».
اما این ب��ار موضوع ف��رق میکند .خبر؛درخواس��ت برگزاری یک
کنسرت آنهم از س��وی یک امام جمعه است! روحانیای که برای
شاد کردن مردم شهرش چنین درخواستی را از مدیر ارشاد گیالن
داش��ته اس��ت .یکی از فعاالن
رسانهای در توییتر ،تصویر نامه
اصغر جدائی  ،امام جمعه اسالم
(از اس��تان گیالن) به مدیرکل
ارش��اد اس��تان را منتشر کرده
اس��ت که در آن برای دعوت از
یک خواننده مورد اقبال جوانان
برای برگزاری مراس��م جشن و
شادی (با رعایت موازین شرعی)
درخواس��ت ش��ده اس��ت .خبر
خوبی که ب��ا واکنشهای مثبت
کارب��ران ش��بکههای اجتماعی
روبهرو شده است.
یکی از کاربران در این مورد نوشته
است «:جا داره یه تشکر ویژه بکنیم
از امام جمعه اس��الم که با نامه به اداره ارشاد اسالم خواهان برگزاری
کنسرت برای شادی مردم شد .ممنون امام جمعه اسالم».
فرد دیگری نوشته است «:شاید باورتون نشه ولی امام جمع ه اسالم
از مدیر ارشاد گیالن خواسته از یک خواننده برای شاد کردن روحیه
مردم اسالم دعوت و کنسرتی برای مردم بومی برگزار شود!»

«گلزار» بازرس نامحسوس پلیس راهور شد
در همایش باز
رسان نامحسوس ترافیک وپلیسهای افتخاری،
محمدرضا
گلزار،
حسام
نواب
صفوی و علی دهکردی به عنوان
بازرس
نامح
سوس
ترا
فیک
م
عرفی
شدند.

دیگ��ری نوش��ت «:باز حداق��ل در حدود
ش��رعى ،م��ردمرو قاب��ل حض��ور در يك
كنس��رت دونس��ت! دم همچنی��ن امام
جمعهای گرم».
یکی دیگر از کاربران گفته اس��ت «:امام
جمعه این مدلی هم داریما».
کاربران دیگر نوش��تهاند «:این قضیهرو
میت��وان تغییر مثبتی در نظ��ر گرفت» «،چه با حال��ه این امام
جمعه؛ تو نامهاش میگه که چند س��ال گذش��ته خیلی عزاداری
کردی��م ،یه خوانن��ده مردم پس��ند بیارید مردم رو ش��اد کنه»،
«خداییش آدم با آدم چقدر فرق میکنه ایش��ونم ت و حوزه درس
خونده و «،»...ایش��ون جناب آقای حجتاالس�لام والمس��لمین

جدایی امام جمعه روش��نفکر،محبوب ومحترم اسالم هستند که
از مدیرکل ارش��اد گیالن خواستن باتوجه به نیازمردم شهرش به
ش��ادی ونشاط ،واسه برگزاری کنسرت اقدام کنند این حاج آقای
باحال و مش��تیرو بزارین کنار امام جمعه رامسر!»« ،در روزگاری
که بس��یاری از امامان جمعه مخالف برگزاری کنس��رت هستند
امام جمعه محبوب و متفاوت اس��الم چنین درخواست بجایی را
برای شادی مردم شهرش میکند» «،ایشان نمونه یک امام جمعه
موقعیت ش��ناس و فهیم هستند که متاسفانه تعدادشان دراقلیت
اس��ت!» « ،تو این شرایط که برخی امام جمعهها مخالف کنسرت
هس��تن نامه درخواست دعوت از خواننده برای جشن میالد امام
علی(ع) توس��ط امام جمعه شهرس��تان اس��الم خیلی چسبید»،
«چه اقدام ارزنده و زیبایی»

لیگ دسته اول فوتبال ایران
خانوادهای که در ورزش�گاه
ان
قالب
کرج،
بازی اکس�ین البرز و
ماشین سازی تبریز را با هم تماشا کردند.

رونمایی از تندیس آیتاهلل هاشمی رفسنجانی
در تاالر مشاهیر برج میالد

محسنهاشمی:
جای خالی پدر را حس کردیم
آفتاب یزد – گروه شبکه :عصر دوشنبه  ۲۱اسفند تندیس
آیتاهلل هاش�می رفسنجانی در تاالر مشاهیر برج میالد با
حضور محمدعلی نجفی ش�هردار تهران ،محسن هاشمی
رئیسشورای شهر و جمعی از اعضای شورای شهر تهران و
خانواده مرحوم هاشمی رونمایی شد .نکته جالب توجه این
مراسم فضای احساسی ایجاد شده توسط فرزندان سردار
س�ازندگی ب�ود .چرا که وقت�ی فرزندان آی�ت اهلل بهویژه
فاطمه هاشمی با تندیس پدرشان روبه رو میشوند ،اشک
از دیدگانشان جاری میشود .اینجا دیگر رابطه فرزندان
با پدر اس�ت که حکم میکند .رابطه س�الها باهم بودن ،
س�فرکردن  ،حرف زدن و درد دل کردن .اینجا هاش�می،
پدر یک دختر اس�ت  ،دختری که هنوز هم بعد از گذشت
بیش از یکس�ال بی تاب دیدار پدر اس�ت و با هر حرف و
سخن از او یا با دیدن تندیسش اشک میریزد  .چه خوب
که اینبار تندیس یک ش�خصیت برجسته سیاسی کامال
ش�بیه چهره اوست و توانسته چنین حس و حالی را برای
فرزندانش ایجاد کند.
محسن هاشمی در گفتوگویی کوتاه با آفتاب یزد در مورد
ح�س و حالش�ان در آن روز میگوی�د «:آن روز با دیدن
تندیس پدر ،جای خالی ایش�ان را حس کردیم و این شعر
« بود اخالق خوش�ش ورد زبان دگ�ران /اعتباری که به ما
هست ز ایشان داریم» در ذهنمان تداعی شد .واقعا در آن
لحظه به این دو موضوع فکر کردیم».

آبتنی

میمو
نهای ژاپنی در عکس روز نشنال جئوگرافیک

تعظیم یک مرد
ژاپنی به دریا برای گرامیداش�ت یاد قربانیان
فاجعه سونامی
سال
 2011در این کشور

کامنت امروز

اقتصاد
و محیط زیست!؟
محمدماکویی

شاید باورش سخت باش��د ،اما نفرتی که فعاالن
زیست محیطی سراس��ر جهان از رئیس جمهور
فعلی ایاالت متحده آمریکا دارند بسیار بیش از ما
ایرانیان است  .دلیل این امر این است که ترامپ
یک سوداگر قهار است  .اصوال ،آنهایی که اقتصاد
را بس��یار دوس��ت دارند و به کسب درآمد بیش
از می��زان الزم بها میدهند قادر نیس��تند برای
محیط زیست و سالم نگهداشتن آن تره درست و
حسابی خرد کنند ،به ویژه اینکه سالم نگهداشتن
محیط زیست بازگشت سرمایه طوالنی مدتی را
که از حوصله غالب فعاالن اقتصادی بیرون است،
دارد .به عنوان نمونه در حالی که بیان «س��الها
طول میکشد تا پالس��تیک تجزیه شود» حرف
دل بس��یاری از فعاالن زیس��ت محیطی است و
روی این حس��اب کارهای بس��یاری از ایشان بر
محدود کردن مصرف پالس��تیک متمرکز است،
فعاالن عرصه اقتصاد عمر محدود خودش��ان و نه
نوع بش��ر را مالک قرار داده و بی توجه به اینکه
محیط زیس��ت امانتی اس��ت که باید آنگونه که
هست در اختیار نسلهای بعدی قرار داده شود،
تولید پالستیک را امری کامال سودآور میبینند.

با این دیدگاه برای بسیاری از آمریکاییها طبیعی
و دوست داشتنی است که ترامپ را بی توجه به
گرمایش جهانی و تغییرات اقلیمی که فاجعهای
زیس��تمحیطی را رقم خواهد زد ببینند .چالش
میان اقتصاد و محیط زیس��ت ت��ا آن اندازه زیاد
است که بسیاری از کشورها در اینکه امور مربوط
به بهداشت و درمان را نیز همچون سایر امور در
اختیار بخش خصوصی قرار دهند ،دچار ش��ک و
شبهه شدهاند ،زیرا اگر این امور در اختیار دولت
باش��د احتمال زیاد دارد که بودجه حیف شده و
چیز زیادی عاید محیط زیس��ت نشود و چنانچه
متول��ی امور بخش خصوصی گ��ردد ،با توجه به
اولویت یافتن س��ود مالی بر سالمت مردم ،بسیار
محتمل است که هزینهها میل گشته و به خوبی
و در جایش��ان نیفتن��د .به ای��ن ترتیب خیلی از
کش��ورها راه ح��ل بینابین را برگزی��ده و ضمن
اینکه امور مربوط به محیط زیس��ت را در اختیار
بخ��ش خصوصی ق��رار دادهاند  ،ب��ا کنترلهای
ش��دید دولتی کاری کردهاند که س�لامت مردم
چیزی بسیار مهم به حساب آورده شود .با کمال
تاس��ف باید گفت که مقولههای زیست محیطی
مختلف کش��ور ما ،هم از نگاه مردم و هم از دید
مس��ئولین جز چیزهایی که میت��وان از آنها نان
خوبی درآورده و کاس��بی درست و حسابی کرد
شناخته نمیشوند و این همان دلیل اصلی است
که باعث میشود اوضاع و احوال زیست محیطی

کشورمان «هر روز بدتر از دیروز» باشد .به عنوان
نمونه میتوان به مدیریت پس��ماند اش��اره کرد.
در این زمینه تاکید فراوان بر ارزش بازیافت مواد
*
و بی توجهی مطل��ق به عالمت قابلیت بازیافت
مندرج در روی محصوالت موجب شده بسیاری
از م��واد غیرقابل بازیافت خری��د و فروش خوبی
داش��ته و س��ر از محصوالت تولیدی در بیاورند.
اینک��ه در این باب کمتر کس��ی به این نکته که
این محصوالت جدیدالورود با س�لامت مردم چه
میکنند کار ن��دارد قابل تامل و غیرقابل تحمل
میباشد .جالب اس��ت که ما در هنگام خرید هر
محصول  ،تاریخ تولی��د و تاریخ انقضا را دیده اما
کاری به اینک��ه محصول عالمت قابلیت بازیافت
دارد یا ندارد نداریم.س��وال این است که وقتی با
محصول تاریخ گذش��ته روبه رو میشویم چرا از
خری��د خودداری میکنیم؟ آی��ا چون باید مثال
برای خرید پنیر تاریخ گذشته پول کمتری بدهیم
و مغ��ازهدار ای��ن موضوع را نمیپذی��رد از خرید
منصرف میشویم .همه میدانیم که هرگز چنین
نیس��ت و عدم خرید ما تنه��ا از این واقعیت که
ما برای سالمتی خویش ارزش قائلیم سرچشمه
میگی��رد .توجه به عالمت قابلی��ت بازیافت هم
دقیقا به این دلیل که با س�لامت مردم سر و کار
دارد باید جدی گرفته شود .جدی گرفته نشدن
این موضوع را با کمال تاس��ف باید نشات گرفته
از واقعیت «ما برای س�لامتی دیگران ارزش قائل

نیس��تیم» بدانیم زیرا پنیر فاسد یکی از اعضای
خان��واده ما را بیمار میکند ،اما راهی کردن مواد
غیرقابل بازیافت به س��طل زباله مخصوص مواد
بازیافت��ی ،ضمن خالص کردن ما از ش��ر برخی
زبالهها،تنها با س�لامتی دیگران سرو کار خواهد
داشت** .به عنوان موردی دیگر به تردد با وسایط
نقلیه عمومی اش��اره میکنیم .چند سالی است
که آلودگی هوای پایتخت نفسهای ش��ماری از
افراد را به شماره انداخته و گروهی دیگر را راهی
آرامستان کرده اس��ت .راه چاره اساسی طوالنی
مدت قطعا خلوت کردن پایتخت اس��ت،اما تا آن
دیرهنگام نباید دس��ت روی دست گذاشته و دل
را به باد و باران و توفان خوش نمود .خوشبختانه
در این زمینه مس��ئولین و متصدیان امور ،کار را
به مراتب بهتر از مدیران پس��ماند پیش بردهاند،
زیرا عمده تبلیغات اس��تفاده از مت��رو و اتوبوس
بیش از «ارزانی»«،مبارزه با آلودگی هوا» را نشانه
گرفته است .شاید گفته شود که با توجه به جیب
خالی بیش��تر مردم ،اگر بیشتر حواس مسئولین
و دولتمردان بر ارزانس��ازی حمل و نقل عمومی
بود نتیجهای به مراتب بهتر به دست میآمد .این
حرف،حرف درستی است و مسئولین و متصدیان
ام��ور باید کاری کنند که تردد با وس��ایط نقلیه
عمومی تا آنجا که ممکن است برای مردم ارزانتر
تمام ش��ود .با این حال مردم بای��د در وهله اول
در راستای کمک به پاکسازی هوا و نه جیب خود از

وسایط نقلیه عمومی استفاده کنند ،زیرا اگر جیب
مهمتر باشد بسیاری از مسافران معمول اتوبوس
و مترو با محاسبه مدت زمان انتظار و رسیدن به
مقصد و در نظر گرفتن درآمد ساعتی خویشتن به
استفاده از تاکسی روی خوش نشان داده و درباره
این به کار گیری«،میصرفد» میگویند .متاسفانه
در حس��اب و کتابهای اینچنین��ی ضرر و زیان
بیماریهای منتقله از راه هوا که امان ما را خواهد
بری��د و ما را به نتیجه «اصال به صرفه نیس��ت»
خواهد کش��اند کام�لا نادیده گرفته میش��ود.
بهعنوان س��ومین معضل میتوان به یک مشکل
روس��تایی و نه شهری اشاره نمود .سالهاست که
بسیاری از روستاهای کشور با نبود و کمبود گاز
مواجه هس��تند و در انتظار روزی میباش��ند که
شرکت محترم گاز ،ایشان را دریافته و نسبت به
گازکش��ی و گازرسانی منطقه به آنها روی خوش
نش��ان دهد .این در حالی اس��ت که در بیش��تر
این روس��تاها مواد اولیه تولی��د گاز که فضوالت
حیوانی میباشد در اختیار بوده*** و همتی بسیار
کمتر از گازرس��انی میطلبد تا روستاهای بدون
گاز فعلی موجود در کش��ور ما تا این اندازه قابل
مالحظه نباش��ند .نکته مهم و اساسی این است
ک��ه فضوالت حیوانی رها ش��ده در بس��یاری از
روستاها عامل مهم تولید متان و گرمایش جهانی
هس��تند و این همان دلیل است که موجب شده
محیط زیستیها به متان موجود در بیوگاز بیش

از پروپان گاز ش��هری توجه کنند .موضوعاتی از
قبیل «متان بهتر از پروپان میسوزد»و «استفاده
از بیوگاز کامال به صرفهتر از انتقال گاز روستایی
است» از نظر زیس��ت محیطیها هرگز به اندازه
ممانعت از گرمایش جهانی مهم نیست ،هر چند
در تش��ویق و ترغیب مردم و مس��ئولین  ،جدی
گرفتن بیوگاز کامال باید دیده ش��ود .شعار اصلی
عالقمندان محیط زیس��ت «جهانی بیندیشیم،
محلی عمل کنیم» است،زیرا آب آلوده یک کشور
میتواند سر از کشور دیگر درآورده و هوای آلوده
یک شهر ممکن است مردم شهری دیگر را بیمار
نماید .لذا،اگر ج��دا و از صمیم قلب خواهان این
هس��تیم که مردم سراس��ر دنیا از نعمت داشتن
محیط زیست س��الم بهره مند گردند باید تغییر
دی��دگاه داده و مترصد این باش��یم که در مورد
پاکس��ازیهای مختلف داوطلب شده و بی توجه
به «چی به من میرس��د؟» و ب��ا بیان «چرا من
نه؟» کار تمیز سازی را به نحو احسن جلو ببریم.
*ب��اور کنی��د که حت��ی بس��یاری از متصدیان
غرفهه��ای بازیافت معنی عالمت قابلیت بازیافت
را نمیدانند!
**فعال با این موضوع که این تصور باطل اس��ت
کاری نداریم.
***بی��وگاز گازی قابل س��وختن اس��ت که از
فضوالت حیوانی و پسماندهای غذایی تهیه شده
و تولید آن بسیار ساده است.

