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کسی که با ساز وارد پارک می شود ،خالفکار است؟

به تازگی تصویری از یک تابلو در فضای مجازی منتشــر شــده است که بر
روی آن اینطور نوشته شده«:قابل توجه شهروندان گرامی خواهشمند است از
به همراه آوردن آالت موسیقی ،قلیان ،حیوانات(سگ و )...و بر پایی چادر در
سطح محوطه بوستان جدا خودداری کنید» انتشار این تصویر با واکنشهایی
روبهرو شد .حاال مدیرکل دفتر موسیقی درباره تابلوهای ورود ساز به پارکها
ممنوع ،گفت« :هیچ استناد قانونی را نمیتوان پیدا کرد که چنین نوشتههایی
را توجیه کند و اگر کســی با ساز وارد پارک شد ،بگویند به استناد این ماده
قانونی تخلفی انجام داده است .این گونه برخوردها اصال ارزش قانونی ندارند
و فقط مایه تأســف است ».علی ترابی در گفتوگو با ایسنا ،بیان کرد« :وجه

بیرونی و شــهری این موضوع بسیار توهین آمیز است و به هیچ عنوان قابل
توجیه نیست و نشان میدهد تفکری که حاکم بر این گونه سیاستگذاریها
است با تفکر فرهنگی جامعه فاصله بسیاری دارد .این موضوع قطعا جز این
که به فاصلههای افکاری و اجتماعی نسل امروز با کسانی که این گونه برنامه
ریــزی میکنند ،اضافه کند ،هیچ خاصیت دیگری نــدارد ».او با بیان اینکه
چنین اتفاقی با مدیریت فعلی شــهرداری تهران هم در تعارض است ،افزود:
« به عقیده من شــاهد اصالح این گونه رفتارهای اجتماعی در حوزه شهری
نیز خواهیم بود و بعید میدانم چنین موضوعی با خط مشی و فکری متولیان
فرهنگی و هنری شــهرداری تهران تناسب داشته باشــد ».مدیر کل دفتر

موســیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برای پیگیری این موضوع از سوی
دفتر موسیقی اعالم کرد «:به لحاظ قانونی این حوزه در اختیار دفتر موسیقی
نیســت اما میتوانیم با مســئوالن مربوطه نامه نگاری و توجه آنها را به این
موضوع جلب کنیم .به عقیده من اینکه فقط توجه مسئوالن مربوطه به این
موضوع جلب شود ،کفایت میکند زیرا شک ندارم کسی نمیتواند از اینگونه
جمالت دفاع کند و نیاز باشــد ما از سوی بخش حقوقی دفاع کنیم».ترابی
گفت« :به عقیده من در خوشــبینانهترین حالت شاهد نوعی کج سلیقگی و
در بدبینانهترین حالت شاهد نگاه خیلی دوری از واقعیتهای فرهنگی جامعه
هستیم که به هر دلیلی آسیبزننده است».

تیپ جوانپسند وزیر جوان
آذری جهرمی با تیشرت و شلوار جین در محل کار خود حاضر شد

آفتاب یزد -گروه شبکه :معموال مسئوالن
کشورمان را با پوشــش رسمی چون کت
و شــلوار دیدهایم  .نوع پوششی که برای
جلسات اداری ،ســمینارها ،كنفرانسها،
میهمانیهای اداری و دیدارهای رســمی،
دارای آداب خاصی است یعنی کت به فرد
تنگ یا گشــاد نباشد با هم هارمونی رنگی
داشته باشــد  ،در زیر کت پیراهن آستین
کوتاه پوشیده نشود و. ...متاسفانه به جرات
میتوان گفت که بیشتر مسئوالن این نکات
را رعایت نمیکنند و صرفا فقط به پوشیدن
کت و شلوار بسنده میکنند .این نکته بدان
جهت بیان شــد که همین افراد که خوش
پوش هم نیســتند به نوع لباسهای وزیر
جوان کشــورمان یعنی محمد جواد آذری
جهرمی خــرده گرفته و او را مورد نقد قرار
دادهاند .ماجرا از این قرار اســت که چندی
پیش محمد جواد آذری جهرمی در دیدار
با کیمیا علیزاده  -که قــرار بود پرچمدار
کاروان ایران در بازیهای آســیایی 2018
باشــد اما به دلیل مصدومیت این رقابتها
را از دســت داد -ضمن اهدای هدایایی به
این ورزشکار از او تقدیر و دلجویی کرد .او
در این دیدار که نه رســمی بود و نه اداری،
از تیپ اسپرت (تیشــرت و شلوار جین)
استفاده کرده بود .بی تردید آذری جهرمی
فارغ از ســمت دولتی که دارد ،یک جوان
به روز و مدرن است و همین مسئله سبب
شده که از پوشش جوانانهتری همچون تیپ
اسپرت استفاده کند .البته در اینکه هر جایی
پوشش خاص خودش را دارد ،شکی نیست
اما همیشه هم نمیتوان مسئوالن را با لباس
رسمی کت و شلوار دید .گاهی اوقات شرایط
ایجاب میکند که مسئوالن پوشش خود را
تغییر دهند و اسپرت پوش شوند البته نه در
رویدادهای رسمی .به هر حال گویا این تیپ
وزیر جوان به مذاق بعضیها خوش نیامده

و شــلوار جین در محل کار را ممنوع کرده
است .همه در برابر قانون برابرند .این اقدام
وزیرجوان غیرقانونی است»«،آقای وزیر آیا
این پوشش جوانپسند شما با توجه به جوان
بودن اکثریت پرســنل وزارت ارتباطات در
ادارات و شرکتهای تمامی شهرهای ایران
وجاهت قانونی و عملی دارد؟»

وزیر داریم چه وزیری

و از اینکه با تی شــرت و شلوار جین مقابل
دوربین ظاهر شده است ،ناراحت شدهاند.
البته اینها افرادی هستند که جوانان را درک
نکرده و نخواهند کــرد .وزیر جوان کابینه
اگر دل جوانان را بدســت میآورد و جذب
میکند اشکالی بر او وارد نیست بلکه عین
صواب است.
پسندیدهنیست

مثال کاربرانی نوشتهاند «:واقعا پوشیدن یه
شلوار جین اینقدر کار مثبتیه؟ هر وقت با
دوچرخه رفت سرکارش تازه میشه متفاوت

نگاهش کرد» « ،ساختارشــکنی؟ سودای
ریاســت جمهوری؟ یا گزینههای دیگر...
هرکدام باشد ،پســندیده نیست»«،اینکه
یهوزیردههشصتیمیتونهباتیشرتوشلوار
جین بره وزارتخونه و از خانم کیمیاعلیزاده
هم تقدیر بکنه ،الاقل ۱۰۰درصد از مشکالتو
میشه حل شده دونســت!»«،در حالیكه
پوشیدن تی شرت تو ســازمانهای تابع
وزیرجــوان ممنوعه و مــا محققین رو راه
نمیدن ،خود آذری جهرمی با تی شــرت
ساختار شكنی میكنه»«،قانون ابالغ شده به
ادارات دولتی ،حضور با تیشرت آستین کوتاه

اما در مقابل کسانی هســتند که به نحوه
پوشــش وزیر جوان ارتباطــات ،مثبت
نگریست ه و از این موضوع خوشحال شدهاند.
کاربرانی در این مورد گفتهاند«:ساختارشکن
کی بودی!؟ خیلی خوبی» «،كاری به شخص
خود جهرمی ندارم! ولی این تیپ تیشرت
و شــلوار لی جزء بزرگتریــن ایدهآلهای
من برای ســركار رفتن هست .من از كت و
شلوار فراری هستم .وزیر باش راحتباش»،
«فقــط یک وزیــر جوان دهه شــصتی
میتونه ساختار شــکنی کنه و با تیشرت
و شــلوار جین بره وزارتخونه»«،اینجوری
وزارتخونههارو قشــنگ کنید»«،از اینکه
وزیر مملکــت مثل مردم عــادی لباس
پوشیده خوشــحالم»«،تقدیر وزیرجوان و
جین پوش ارتباطات از خانم کیمیا علیزاده
زیبا بود...اما ارتباط کاری ایشان با تقدیر از
ورزشکاران جای سوال دارد!»« ،دمشگرم
همراهی و همدلی رو از راههای زیادی میشه
نشون داد»« ،وزیر ارتباطات از معدود افراد
دولت اســت که بنده بسیار به ایشان نگاه
مثبتی دارم ....منتها حرفی دوستانه میزنم:
به مــردم خدمت کنید خــودش بهترین
تبلیغ است نمیخواهد جور وزارت ورزش
را وزیرارتباطات بکشــد»«،وزیر داریمچه
وزیری ،شلوارلی و تیشرت پوشیدن وزیر
تو چهل ســال انقالب اگه بی سابقه نباشه،
کم سابقست»

تالش مامور انتظامی
برای نجات یک کودک در هیاهو و درگیریهای
بازی در اهواز
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هدیه عجیب شهرداری قزوین

قبر رایگان برای خبرنگاران

هدیه کرد! دستشــون درد نکنه راضی به زحمت
آفتاب یزد – گروه شــبکه :روز خبرنگاری
نبودیم».
که گذشــت مسئوالن در شــهرهای مختلف به
فرد دیگری گفته است «:این هدیه شهردار قزوین
شــیوههای متفاوتــی این روز را بــه خبرنگاران
به این معناست که خبرنگارخوب خبرنگار مرده
تبریک گفتند .مثال در شــهر تهران شــهرداری
است ! همچنانکه گرامیداشت روز خبرنگار؛ روز
با نصــب بیلبوردهایی در نزدیکی خبرگزاریها و
مرگ یک خبرنگار است و کادوی روز خب رنگار
روزنامهها این روز را تبریک گفت یا شهردار شیراز
هم چیزی نیست جز قبر!! تاسف»
به همین مناسبت ،تصاویر خبرنگاران و عکاسان
دیگــری نوشــت«:یعنی واقعــا
شیراز را بر روی بیلبورد نصب
شــهرداری قزوین روابط عمومی
کرد .اما شــهردار قزوین برای
نداره که به شهردار بگه چی بگو
خبرنگاران در ایــن روز هدیه
چینگو؟بزرگوار!جلسهمطبوعاتی
عجیبــی را در نظر گرفت؛ قبر
نذار .مجبورت که نکردن»
رایگان در قطعه هنرمندان! در
کاربران دیگر گفتهاند«:شــهردار
خصوص این هدیه علی صفری
قزوین دید حــاال که خبرنگاران
شهردار قزوین گفته است«:یکی
به احتمال یک درصد هم ممکن
از خواســتههای خبرنــگاران
نیســت در زمان حیات صاحب
همواره درخواســت اختصاص
خانه شــوند ،لطف کــرد آنها را
قطعهای از آرامســتان قزوین
صاحب خانه ابــدی کرد!»«،قبر
به این قشــر است ،ما قطعهای
داریم به نــام قطعه هنرمندان تشکر شهرداری تهران از خبرنگاران مجانی بهتریــن و بامحتواترین
هدیهای است كه تاكنون به خبرنگاران اهداء شده.
ن پس نیز خبرنگاران از قطعه
و مشــاهیر که از ای 
جایــزه بهترین هدیه به خبرنگاران تعلق میگیرد
هنرمندان بهشــت فاطمه (س) قزوین بهصورت
به شــهردار قزوین كه به مناســبت روز خبرنگار
رایگان بهرهمند میشــوند ».البتــه این بار اولی
قبر مجانی به خبرنــگاران هدیــه داده»«،فقط
نیســت که این شهردار دست به اقدامات عجیب
شهردار قزوین نیاز ضروری خبرنگاران رو فهمیده
میزند .او پیشتر هم استفاده از لباس آستین کوتاه
گویا!» -«،ســکه بدیم؟  +گرونه - .چی ارزونه؟ +
را برای رانندگان تاکســی ممنوع اعالم کرده بود.
فعال قبر  -کادوش کن ،بیزحمت»«،خیلی ناراحت
به هر حال این اتفاق تعجب برانگیز با واکنشهای
شــدم یعنی خبرنگاران اون نشســت محل رو
کاربران شــبکههای اجتماعی به ویژه خبرنگاران
ترک نکردن؟»« ،اینکه تــو قزوین به خبرنگاران
روبه رو شد.
قبر هدیه دادن شــوخیه دیگه؟ نــه؟»« ،داداش
یکی از کاربران در این مورد نوشته است«:شهردار
میخواســتی هدیه نــدی هم خودتــو کوچیک
قزوین بعد از ممنوعیت آستین کوتاه برای رانندگان
نمیکردی هم شان خبرنگارارو نمیاوردی پایین!»
تاکسی  ،قبر رایگان به خبرنگاران در روز خبرنگار

ازدحام مردم

برای
سوار شدن به کشتی در جزیره زلزلهزده اندونزی

نصب تصویر خبرنگاران در شهر شیراز

خرس قهوهای پارک وحش «پوینگ» در آلمان

کامنت امروز

در به در
به دنبال پرستیژ؟!
محمدماکویی

باغــداری را در نظــر بگیرید که در هر ســال
مقداری محصــول تولید میکنــد و با فروش
آنهــا روزگار ســپری میکند .قطعــا در ازای
دریافت عایدی ســاالنه  ،او هزینههایی همانند

کارگــر ،آب ،گاز ،برق ،اجاره زمیــن و ...دارد
و بــا احتســاب آنهاســت که در قبال ســوال
اساســی «میصرفد؟» دو کلمه حرف حساب
«به زور!» را سر زبان میآورد .اینک یک مهندس
کشــاورزی را در نظر بیاورید که با استفاده از
درسی که خوانده است میتواند به کمک باغدار
شــتافته و با توصیه تغییر نوع کشــت و نحوه
کشت و چگونگی آبیاری به باغدار یاری رساند
تا ضمن افزایش درآمد ســاالنه ،از هزینههای

هرساله خویش نیز به میزان قابل قبولی بکاهد.
قطعــا ارتباط دو فرد یاد شــده قادر اســت به
ســود طرفین معامله تمام شده و باغدار حتی
با پرداخت دستمزد و حقوق مهندس در پایان
هر سال نفعی بیش از ســابق را از آن خویش
نماید.همــه میدانیــم که متاســفانه در عمل
این اتفــاق نمیافتد و هم باغــدار با اعتقاد به
«دانشــگاه چیزی یاد آدم نمیدهد» و «تجربه
چند و چندین ساله من بر علم و دانش هزار تا

مهندس میچربد» ســراغ آقا یا خانم مهندس
نمــیرود و هم مهنــدس ترجیــح میدهد با
اشــتغال در یک جای دولتــی کاری کند که
در صورت کم و کســری آنچه که باید بداند و
نمیداند حقوق ماهانه خود را کماکان دشــت
نماید.از این گذشته بسیاری از فارغ التحصیالن
کشــاورزی ترجیح میدهند در حول و حوش
تهران به فعالیت اشــتغال داشته و با حفاظت
از اعتبار و شــان مرکز نشــینی چندان کاری

بــا اینکه قطبهای کشــاورزی ایران در خارج
از مرکز قرار دارند یا ندارند نداشــته باشــند.
قطعا موضوع فقط به فارغ التحصیالن رشــته
کشــاورزی ارتباط نــدارد و ما با انبار ســازی
دانشآموختــگان در جاهایــی کــه نیازی به
آنها احساس نمیشــود ضمن محروم ساختن
نیازمندان واقعی از دسترســی بــه آنها ،کاری
کردهایم که آنها از میان علم و دانش و توانایی
انجام کار فقط پرســتیژ دکتر مهندسی را دارا

بــوده و دل خویش را به اینکــه کبوتر حرمند
خوش نمایند! جالب اســت کــه از میان مردم
و مســئولین کمتر کسی متوجه موضوع بوده و
سعی و تالش در قرار دادن فارغ التحصیالن در
جای ویژهشان مینماید.در عوض ظاهرا هم و غم
همه این اســت که به معضل بیکاری پرداخته
شــده و بی توجه به بهره وری حال حاضر بازار
کار از پول نفت برای سر کار گذاردن جویندگان
کار به نحو احسن بهره برداری شود!

