دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.

شبکه

بارکشی با بنز به جای وانت

آفتاب یزد -گروه ش�بکه :باره�ا در خیابان
ش�اهد حمل بارهای عجی�ب و نامتعارفی از
سوی برخی از رانندگان بودهایم .همانها که
حاضرند بارهای سنگینش�ان (کولر ،مصالح
س�اختمانی ،گاز ،یخچال و )...را با گرانترین
ماش�ینها یا حتی موتورهایشان حمل کنند
ولی پ�ول به وانتب�ار ندهند! ای�ن افراد که
میتوان به آنها بی مسئولیت گفت ،هیچ وقت
به عواق�ب کاری که انجام میدهند ،توجهی
نمیکنند ،چ�را که ممکن اس�ت حملبار به
ش�یوه آنها خطر آفرین باش�د .البته به نظر
میرس�د که فرهنگ استفاده از خودروهای
باری در ایران به درس�تی جا نیفتاده اس�ت
که باعث ش�ده برخی افراد تا جای�ی که راه
داشته باشد ،از وانت و نیسان برای جابجایی
وسایل خود اس�تفاده نکنند .اینکه چرا این
افراد دوس�ت ندارند هزینهای بابت حمل بار
با خودروهای باری را بدهند جای سوال دارد،
اما ممکن است که برخیهایشان از سر نداری
تن به چنی�ن کاری بدهند که باز هم حرکت
خطرناکشان توجیه ناپذیر است .به هر حال
ای�ن رخداد عالوه بر آن که چهره زش�تی به

ش�هر میدهد منجر به ایج�اد طنز تلخی از
سوی کاربران شبکههای اجتماعی شده است.
آنه�ا هش�تگ«#نه_به_وانت» را راه اندازی
کردهاند و تصاویر حمل بارهای عجیب توسط
برخ�ی رانن�دگان را به اش�تراک میگذارند.
اگرچه این رویداد دستمایه طنز کاربران شده
است و در کنار تصویرها مینویسند « :فقط یه
ایرانیحاضرهباماشینخداتومنیشبارجابجا
کنه ولی پول به وانت نده تا تو هزینهها صرفه
جویی کرده باشه»« ،این خیلی حرف توشه.
طرف پول�دار نیس که بهش بخندی�م برا دو
قرون داره ضایعات جمع میکنه واون همه رو با
دوچرخهحملمیکنه»«،ایرانیمیمیرد،وانت
نمیپذیرد» «،نه تنها پول وانت نخواهیمداد؛
بلکه پول س�واری که چه ع�رض کنم  ،پول
بنزین هم نمیدیم و با دوچرخه حمل بار انجام
میدهیم»« ،وقتی بنز هس�ت ،وان�ت چرا؟!
حمل یخچال با بنز»«،وقت�ی ٣میلیارد پول
ماش�ین میدی ولی ۲۰هزار توم�ن پول وانت
نه» اما کاش در این زمینه فرهنگس�ازیهای
درستی انجام میشد تا دیگر شاهد حمل بار
نامتعارف از سوی برخی هموطنانمان نباشیم.
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مسابقه آشپزی رهبران روسیه و چین

رهبران روسیه و چین در حاشیه یک اجالس
اقتصادی در ش��رق دور روسیه در یک چالش
آشپزی ش��رکت کردند .به گزارش عصرایران،
«والدیمیر پوتین» و «شی جن پنگ» روسای
جمه��وری روس��یه و چین در ش��هر «والدی
وس��تک» در ش��رق دور روسیه در یک مجمع
اقتص��ادی حاضر ش��دند .این دو کش��ور یک
رزمای��ش ب��زرگ مش��ترک برگ��زار کردهاند؛
رزمایشی که گفته میشود بزرگترین رزمایش
نیروهای رزمی روسیه از زمان پایان جنگ سرد
اس��ت و ارتش چین نیز با ح��دود  3هزار نیرو
و برخ��ی ادوات نظامی در آن مش��ارکت دارد.
«پوتی��ن» و «ج��ن پنگ» در حاش��یه حضور
روز سهشنبه در یک مجمع اقتصادی در شهر
والدی وس��تک روسیه ،در یک چالش آشپزی
ش��رکت کردند .آنها هرکدام یک «پن کیک»
روس��ی درس��ت کردند و به همراه نوشیدنی و
خاویار آن را خوردند.

خری�د آب در ایال�ت کارولین�ای
ش�مالی آمری�کا از بی�م توف�ان
«فلورنس» ک�ه در روزهای آینده
این ایالت را درخواهد نوردید.

اقدام عجیب زوج چینی پس از تصادف شدید!
اق��دام عجیبی که ی��ک زوج چینی پس از یک تصادف ش��دید و
واژگون شدن خودروی خود انجام دادند خبرساز شد .شاید عکسی
که به تازگی یک زوج میانسال چینی در یک صحنه تصادف گرفته
را بتوان عجیبترین عکس گرفته ش��ده در صحنه تصادف نامید.
ای��ن زوج که با خودروی خ��ود در حال عبور از یکی از خیابانهای
ش��هر «نانتونگ» در استان جیانگس��و چین بودند در اثر واژگونی
خ��ودرو دچار حادثه ش��دند .در لحظه حادثه همس��ر این مرد در
پش��ت فرمان قرار داش��ت و خودروی آنها پ��س از برخورد به یک
شیر آتش نشانی در کنار خیابان واژگون شد .پس از این حادثه این
زوج دچار جراحات س��طحی شدند اما اقدام آنها پس از این حادثه
تصادف خبرساز شد .شاید فکر کنید پس از این حادثه مرگبار این
مرد خطاب به همس��ر خود گفته که او اصال رانندگی بلد نیس��ت
و س��پس آنها در وس��ط خیابان با یکدیگر ش��روع به دعوا کردهاند
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و صحنهای ش��وک آور را رقم زدهاند! نه! اصال اینطور نیس��ت .آنها
پ��س از آنکه از این حادثه تصادف جان س��الم بدر بردند در مقابل
خ��ودروی خود قرار گرفتند و برای ی��ادآوری از این نجات معجزه
آس��ا و شکرگزاری اقدام به گرفتن یک عکس سلفی کردند .در این
عکس که به س��رعت در شبکههای اجتماعی در چین منتشر شد
ای��ن زوج در حالی که در مقابل خودروی واژگون ش��ده و با لباس
خونین و پاره ایس��تادهاند ،دیده میشوند .این مرد در خصوص این
اقدام عجیب خود و همسرش گفت  « :آیا هر تجربهای که با همسر
خود به دست میآوریم ارزش یادآوری ندارد؟» انتشار گسترده این
عکس در شبکههای اجتماعی چین نیز با واکنش متفاوت کاربران
همراه بود .در حالی که برخی کاربران آن را یک تصادف ساختگی
دانستند ،برخی کاربران دیگر نیز با رد این ادعا این تصادف را واقعی
و اقدام این زوج را بسیار زیبا توصیف کردند.
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دیروز در سن۷۶سالگی
رفانی ،دوبلور پیشکسوت
حسین ع
دار فانی را وداع گفت.
ان ریه ،در بیمارستان
به علت سرط
پارسایی ،متولد۱۳۲۱
کامل حسین عرفانی
عرفانی با نام
ویندگان ایران بود .او با
رگتری��ن دوبلورها و گ
تهران ،از بز
بازیگرانی همچون اکبر
نج دهه فعالیت ،دوبلور
بی��شاز پ
ظم افرندنیا ،جمشید
لم «سفر جادویی» ،کا
عبدی در فی
محمد مطیع بوده است.
ور ،محمد برس��وزیان و
هاشم پ
مهمترینفعالیتهای
جایهمفریبوگارتاز
صداپیشگیبه
ی مجازی تحت تاثیر
دوبله است .اکنون فضا
او در عرصه
گ«#حسین عرفانی»
لخ است و کاربران با هشت
این اتفاق ت
وبلور را تسلیت گفتند.
درگذشت این د

ش��ته مربوط به هیئت
صاویر تعدادی پارچه نو
به تازگی ت
ان نیاوران ته��ران در
��ین واق��ع در خیاب��
حداث الحس
س��ت .اما ادعا شده است
جازی منتش��ر ش��ده ا
فضای م
که در خیابان نیاوران
ی این پارچه نوشت هها
که ش��هردار
ب شده را جمع کرده
ت حداث الحسین نص
توس��ط هیئ
ت به انتشار این خبر با
ان فضای مجازی نسب
است .کاربر
ش نش��ان دادند .چرا
نبرهای-محرم» واکن
هشتگ«#م
با بنر تبلیغاتی خود در
پیش هم ش��هرداری
که چند روز
شده بود .البته مسئوالن
ان و تولید ملی خبرساز
نمایشگاه زن
کانال خود اعالم کردند
با انتشار اطالعیهای در
این هیئت
ی صورت نگرفته است.
ن اقدام توسط شهردار
که ای

ش��ار است که شادی
ضای مجازی در حال انت
فیلمی در ف
عد از قطعی شدن مدال
ن هاکی دختران ایران ب
تیم اینالی
نشان میدهد .تیم هاکی
ی آسیایی کرهجنوبی را
یها
در باز 
چهار بر دو شکست داد
کرهجنوبی را با نتیجه
دختران ،تیم
رد .تیم ملی بانوان برای
دال برنز خود را قطعی ک
و کسب م
شنبه ٢٢شهریور ماه با
کردن مدالش روز پنج
خوشرنگتر
شر این فیلم مورد توجه
به رقابت میپردازد .ن
چین تایپه
شهای
رار گرفته است و واکن 
شبک ههای اجتماعی ق
کاربران
ی» در پی داشته است.
��تگ«#اینالین_هاک
آنها را با هش
شدهاند و موفقیت تیم
این رویداد خوشحال
بس��یاری از
تها تبریک گفتهاند.
دختران را در این رقاب 
اینالین هاکی

دیدار
نماینده جدید سازمان ملل در تهران با ظریف
خانم
اوگ
وچی
دنیلز
اهل
نیجریه نماینده جدید س�ازمان ملل در
ایران است

کامنت امروز

االن
وقتشنیست؟!
محمد ماکویی
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در دوران خوش خدمت دفترچه یادداشت خود
را در اختیار دوستان سرباز قرار دادم تا هر کس
به فراخور حال در آن چیزی بنویس��د .یکی از
سربازها چنین نوشت:
نویسم بر در و دیوار خانه
بماند از من مسکین نشانه
اگر پرسند آن مسکین کجا رفت
بگو بگریخت از دست زمانه
معلوم اس��ت که ماجرا به سالهای دور مربوط
میش��ود زیرا این روزها مسکینها بر سر جای
خ��ود ماندهان��د و این داراها)منظور مفس��دان
اقتصادی) هس��تند که فرار را ب��ر قرار ترجیح
میدهند.از این گذش��ته ای��ن داراها در عوض
فرار از دس��ت زمانه ،که جز با مرگ و نیس��تی
ام��کان موجودیت ندارد ،تنها مکان جغرافیایی
و زیس��تگاه خوی��ش را تغییر میدهن��د زیرا
خوب میدانند که در ص��ورت ماندن و خدای

ناکرده گیر نیفتادن نمیدانند با مردم ش��اکی
چه کنند .با همه اینها جای این س��وال وجود
دارد که چرا در شعری که قالب واقع گرایانه دارد
صحبت از فرار از دست زمانه شده و کوچکترین
اش��ارهای به تغییر موقعی��ت مکانی نمیگردد.
همه ماخوب میدانیم که فرار از دس��ت زمانه
و رفت��ن به گذش��تههای دور یا آین��ده امکان
وجود ندارد و فقط میتوانیم در فیلمهای علمی
تخیلی شاهدش باشیم .با این حساب احتماال
ش��اعر نیز همچون ما به پس��ت مس��ئولین و
متصدیانی خورده است که هرگاه میخواستهاند
کاری کارس��تان انج��ام داده  ،س��ودش ت��وی
جیب مردم برود (با دودش توی چش��م مردم
ف��رو رود فرق دارد!) از مقطع حس��اس کنونی
حرف زده و «االن وقتش نیس��ت» را به اطالع
عموم مردم میرس��اندند .جالب این اس��ت که
آش این قضیه آنچنان شور شده که وقتی قرار
ش��د برای تجمعات و اعتراضات مردمی مکان
خاصی در نظر گرفته ش��ود برخی باب شوخی
و مطایبه را گش��وده و چیزهای��ی در مایههای
«وقتی هیچ وقت وقتش نیست مکان به چه درد
میخورد؟» را عنوان فرمودند.

