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شبکه

بازهمگافبنری؛ بازهمشهرداریشیراز

آفتاب یزد -گروه ش�بکه :شهرداری شیراز
مرزهای بنر زدن را به تنهایی جابه جا کرده
اس�ت چرا که معموال بنرهایی که در سطح
شهر میزنند ،پر حاشیه و دارای گاف است.
در واق�ع طراحانش�ان بدون آنک�ه بدانند
چهچی�زی را طراحی کردند آن را به نمایش
عموم میگذارند .تازهترین گاف عجیب بنری
شهرداری ش�یراز ،بنری بود که به مناسبت
13آبان در سطح شهر نصب کرده بودند .در
قسمت راست این بنر عبارت مرگ بر آمریکا
با فونتی بزرگ نوشته شده است .اما آنچه در
ای�ن بنر جلب توجه میکند ،ترجمه عبارت
م�رگ بر آمریکا به زبان انگلیس�ی اس�ت.
با کمی دقت میتوان متوجه شد که عبارت
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"
نوشته شده که معنی آن چیز دیگری است.
در این راستا پیمان بهادری ،سرپرست اداره
کل ارتباط�ات و امور بین الملل ش�هرداری
شیراز در این خصوص گفته است« :این بنر
مربوط به ش�هرداری ش�یراز نبوده است و
قبل از برگزاری مراسم  ۱۳آبان به سرعت و
در کمترین زمان ممکن از سطح شهر شیراز
جمع آوری و اصالح شده بود».
البته این بار اولی نیس�ت که شهرداری این
ش�هر اینطور در بنرهایش س�وتی میدهد.
پیش�تر نیزهمزمان با هفته دف�اع مقدس،
ش�هرداری ش�یراز تصوی�ری از س�ربازان
اس�رائیلی را به جای رزمندگان دوران دفاع
مقدس منتش�ر کرده بود و واکنشها به این
تصوی�ر تاحدی بود که ش�هرداری ش�یراز
مجبور ش�د ضمن عذرخواهی ،بنر را شبانه
پایین بکشد و اعالم کند با طراحان این بنر
برخورد خواهد شد.
واکنش کاربران

روز  ۱۳آب�ان با عن�وان «روز ملی مبارزه با
استکبار جهانی» ثبت شده است و نصب این
آفتاب یزد – گروه ش�بکه :فص��ل پاییز که
میرس��د معموال با وارونگی ه��وا و در نهایت با
آلودگی هوا روبه رو میشویم .معموال در چنین
شرایطی مسئوالن مربوطه یا مدارس را تعطیل
یا طرح زوج و فرد را تش��دید میکنند اما اینبار
ش��هرداری تهران دس��ت به اقدامی جالب زده
اس��ت که اگ��ر واقعا به آن عمل ش��ود میتوان
امیدوار بود ک��ه در فصل پاییز آلودگی کمتری
را احس��اس خواهیم کرد .پورسیدآقایی ،معاون
شهردار تهران مهمان برنامه حاال خورشید بود.
او در این برنامه از مردم خواس��ت که هرجایی
خودروی دودزا دیدند ،عکس و فیلم بگیرند و با
هشتگ «#دودبدرود» در شبکههای اجتماعی
منتش��ر کنند .آن زمان است که شهرداری آن
خودرو را ه��م جریمه میکند و هم با ارس��ال
پیام��ک ب��ه صاحب خ��ودرو از او درخواس��ت
میکن��د که اگر مش��کل خ��ودروات را برطرف
نکنی ماش��ین به پارکینگ منتقل میشود .این
اقدام ش��هرداری مورد توجه کاربران شبکههای
اجتماعی قرار گرفته و واکنشهای متفاوت آنها
را در پی داشته است.
یکی از کاربران در این مورد نوش��ته اس��ت«:با
هش��تگ #دودب��درود همراهی کنی��د به خدا
ک کمترین چیزی اس��ت که میتوانیم
هوای پا 
ب��ه هم ش��هریهامون هدیه کنی��م .مخصوصا
هم وطنهای تهران��ی حتما کارت معاینه فنی
ماشین شون و بگیرن»

بنر با این اشتباه فاحش در عبارت انگلیسی
آن ب�ا انتق�اد م�ردم در فض�ای مج�ازی و
رسانهها مواجه شده است.
یک�ی از کارب�ران در ای�ن م�ورد نوش�ته
اس�ت«:فکر کنم منظور ش�هرداری شیراز
ترانه جواد یس�اری باشد؛ سپیده دم اومده
و وقت رفتن»...
فرد دیگ�ری گفته اس�ت «:خوبه فهمیدیم
برخی از مسئولین شیراز اصال سواد ندارن»
دیگ�ری نوش�ت «:اینکه طراح بن�ر اونم تو
کالنشهر فرهنگی کشور باید دقت بیشتری
داش�ته باشه شکی نیس�ت ،اما شهردارهم
باید پاسخگو باشد»
یکی دیگ�ر از کاربران اینطور گفته اس�ت:
«عمدی یا غیرعمدی؛ ش�خص ش�هردار و

مسئول شورای شهر باید جواب گو و مقصر
به مراجع قضایی معرفی شود»
کارب�ران دیگر نوش�تهاند «:وقتی فارس�ی
را پاس نمیداریم همین میش�ه .انگلیس�ی
بل�د نیس�تی بنویس�ی مجب�وری آخه؟»،
« جناب شهردار محترم یک سوال از خودت
بکن؛کس�ی که نمیتونه یک بنر رو کنترل و
تصحی�ح بکنه آیا میتواند امورات ش�هری
مثل شیراز را کنترل بکنه؟» «،باید بررسی
ک�رد و دی�د مدی�ران فرهنگی ش�هرداری
ش�یراز چگونه انتخ�اب ش�دهاند؟»« ،مگر
میشه عمدی نباشه ،شما یه نامه مینویسی
چندبار میخونی اش�تباه ننویس�ی ،اونوقت
شهرداری انقدر بیتوجه که چنین اشتباهی
کند؟!» « ،باید ش�هردار مربوطه پاس�خگو

استقبال کاربران شبکههای اجتماعی از اقدام شهرداری

همراهی با #دودبدرود

دیگری گفته اس��ت «:هس��ته اصل��ی آلودگی
ته��ران= ترمینال خاوران اس��ت ک��ه به نظرم
شهرداری باید از اونجا شروع کند»
یکی دیگر از کاربران اینطور نوشته است«:دوستان
این هشتگ #دودبدرود رو جدی بگیرید هر کجا

دیدین ماش��ینی دود میکنه عکسش یا فیلمش
رو با این هش��تگ بزارید شاید واقعا شاهد هوای
بهتری در تهران باشیم»
دیگری نوشت«:در راس��تای طرح #دودبدرود از
تردد موتورهای آالینده جلوگیری میش��ه «اگه
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کتاب جنجالی دست گلزار چه بود؟

در چند روز گذش��ته عکس��ی از اینس��تاگرام
محمدرضا گلزار منتشر ش��ده که او کتابی در
دس��ت گرفته و سوال کرده بود  « :چقدر کتاب
میخونین؟ » این عکس حاشیههای زیادی به
همراه داشته است .به گزارش عصر ایران ،بسیاری
از مخاطبان اش��اره کرده بودن��د که این مکان
لوازمالتحریر اس��ت و کتاب فروشی یا کتابخانه
نیست و کتابی هم که در دست گرفتهای کتاب
نیست و دفتر نقاشیه و  ...اما کتابی که در دست

گل��زار اس��ت ( )Felzmann Swarmکتابی
است از هنرمند سوییسی االصل مقیم آمریکا به
اس��م «لوکاس فلزمان» که عکسهایی از پرواز
گروهی بزرگ و متراکم پرندگان در آن منتشر
ش��ده اس��ت .اگرچه آن کتاب عکسی است اما
باز کتاب اس��ت و در مقوله کتاب خواندن قرار
میگیرد اما بس��یاری این انتقاد را داشتهاند که
این کتاب دیدنی است تا خواندنی و آن مفهوم
کپشن عکس گلزار را در بر نمیگیرد.

باش�د ک�ه چ�را دو ب�ار همچی�ن م�وردی
پیش آمده ،معلوم میش�ود که س�هوی در
کار نیست و عامدانه صورت گرفته»« ،وقتی
فارس�ی نوش�ته مرگ بر آمریکا ،ن�ود و نه
درصد به اش�تباه خارجی توجه ندارند ولی
با حساس کردن در فضای مجازی ،خودمون
عامل توجه میشویم»«،ش�هرداری شیراز
چ�ه اصراری داره که بنر بزنه وقتی انقدر در
این موضوع بی توجهی میکنه»«،آقا یکی به
این ش�هردار ش�یراز بگه نوکر پدرتم دیگه
بنر نزن  .مجبوری؟»«،اشتباهات شهرداری
شیراز در نصب بنرها تمامی ندارد .اصال چرا
فقط شهرداری شیراز گاف میده؟»«،احتماال
تایپیس�تش خس�ته بوده  oه�م دور بوده
بجاش  aرو زده»...
نشه فردا خود شما همینجا طلبکار خواهی بود»
کاربران دیگر نوشتهاند «:خستگیهای شیرین!
از جنس «جلوی ضرر را از هرجا بگیری منفعت
است .تالش برای کاهش آلودگی هوا چیزی از
این جنس اس��ت .به ش��دت امیدوارم که این
طرح ب��ه اهدافش برس��د؛ که البت��ه هرچقدر
برسد موفقیت اس��ت» «،ای کاش واقعا بشه با
دود ،ب��درود کرد»«،تالش برای کاهش آلودگی
ه��وای تهران ،به نظر م��ن مهمترین اتفاق این
روزهای ش��هرداری تهران برای مردم و ش��هر
اس��ت» «،فص��ل س��رما نزدیک��ه و بعدش هم
آلودگیهای هوای ته��ران ،برای یادگرفتن نیاز
نیس��ت تو این همهمه و گرون��ی بری بیرون از
خونه»«،فصل پاییز ش��روع شده ،پیش از آنکه
از آلودگی هوا مرثیه س��ر بدهیم ،در اس��تفاده
از خودروی ش��خصی تجدیدنظر کنیم«،».برای
کاهش آلودگی به شهرداری کمک کنیم نذاریم
خفه شیم»
البت��ه کاربرانی ه��م بودند که نظ��ری متفاوت
داشتند ،آنها گفتهاند« :شهرداری اگه اینقدری
ک��ه خ��رج تبلیغ��ات #دودبدرود ک��رده خرج
اجرا کردنش می کرد ،تهران بیدود ش��ده بود.
هدف اینگونه طرحها :صرفا ایجاد رضایت کاذب
در مردم اس��ت» « ،ش��هرداری هشتگ ساخته
ک��ه #دودبدرود اتفاق افت��ادن همچین چیزی
توی تهران افسانه ست  .فقط یک ساعت بعد از
بارون دود تو هوا نیست»

یکصدمین سالگرد پایان جنگ جهانی اول
به احترام قربانیان تا روز یکش�نبه ۲۰
آبان
( ۱۱نوامبر) هرش�ب در
کنار برج لندن هزاران شعله افروخته میشود

اعتیاد عجیب یک زن به گربه شدن!

پراید کروک!

تصویری جالب از یک پراید
تاکس�ی ک�روک ش�ده در
عراق را مشاهده میکنید.

کامنت امروز

چرا کنترل و نظارت
ضعیفداریم؟!
محمد ماکویی
ستون نویس

مس��ئول دفتر خدمات س�لامت امر فرموده
بودند که کار مشاوره را جدی گرفته و به ویژه
به دس��تاندرکاران مواد غذایی روش صحیح
شستش��وی دس��تها را بیاموزیم .قطعا این
کار فینفسه بد نیست ،اما یادآوری این نکته
الزم اس��ت که تمامی پرس��نل دستاندرکار
موادغذایی ،ملزم به دارا بودن گواهی «آموزش
اصناف» میباش��ند .به عب��ارت دیگر تمامی
افرادی که با مواد غذایی سر و کار دارند باید
با گذراندن دورههای آموزش��ی کوتاه مدت از
نکات بهداش��تی که میباید آنها را در هنگام
انجام وظیفه ج��دی گرفت ،س��ر دربیاورند.
حال س��وال اینجاس��ت که وقتی کس��ی در
دورهه��ای آموزش��ی اصناف ش��رکت کرده
و حت��ی روش شستش��وی صحیح دس��ت را

نمیآموزد ،با حضور در چنین کالسهایی به
واقع چه چیز یا چیزهایی را خواهد آموخت؟
مش��کل قطعا فق��ط به کالسه��ای آموزش
اصناف اختصاص ندارد و همه ما دانشگاههایی
که ف��ارغ التحصیالن خ��ود را صاحب ارزش
افزوده خاصی نمیکنند ،س��راغ داریم .اوضاع
و احوال مدارس بهتر از دانش��گاهها نیس��ت
و دبس��تانها و دبیرس��تانهایی که هرگز به
دانش آموزان خ��ود درس زندگی نمیدهند
مجبورند بیدلخوری اینکه دس��ت پروردگان
آنها کم و کس��ریهای اخالقی فراوانی دارند،
نهای��ت دلخوش��ی خوی��ش را ش��مار باالی
قبولیه��ای کنکور ،ک��ه از میان ش��اگردان
ایشان برخاستهاند ،بگیرند .اینکه در بسیاری
از کش��ورهای غرب��ی و پیش��رفته کنت��رل و
نظارت کار س��ختی نیست قطعا به این دلیل
است که در این گونه کشورها اعمال کنترلی
میباید بر درصد ناچیزی از افراد که از انواع و
اقس��ام آموزشهای اخالقی و رفتاری قسر در
رفتهاند ،اعمال شود.

زنی که اصرار داشت با عملهای جراحی متعدد
خود را به ش��کل گربه درآورد ،به دردسر بزرگی
افتاد .به گزارش باش��گاه خبرن��گاران ،ژاکلین
وایلدنس��تین زنی اس��ت ک��ه به دلی��ل ظاهر
عجیبش شهرت زیادی پیدا کرد .این زن با انجام
عملهای جراحی پالس��تیک متعدد که بتواند
صورت خود را به ش��کل گربه درآورد شناخته
میش��ود .عملهای متعدد جراحی پالستیک
این زن موجب شد تا او در شبکههای اجتماعی
به زن گربهای معروف ش��ود .اما این همه ماجرا
نبود .انجام عملهای جراحی پالستیک بیشمار
ژاکلین سرانجام او را به دردسر بزرگی انداخت.
او چندی پیش اعالم کرد که کامال ورشکسته و
بی پول شده است .از دالیل اصلی ورشکستگی
این زن گربهای ،ولخرجیهای او به ویژه در انجام
جراحیهای پالس��تیک بود .ای��ن زن که هیچ
شغلی نداشت تنها داراییاش مبلغ  2.5میلیون
دالر بود که توسط همسرش «آلک والدنستین»

پس از جدایی ژاکلین از او در سال  1999به وی
پرداختش��د .تمام این پول ظرف این 20سال
هزینه ولخرجیهای ژاکلین از جمله جراحیهای
بی فایده او ش��ده بود .این زن 77س��اله در ماه
می ،خواهان پوشش ورشکستی از بانک شد اما
بنا به گزارش نیویورک پس��ت ،میزان موجودی
حس��اب ژاکلی��ن در «کاتی بان��ک» در هنگام
این درخواس��ت صفر دالر ب��ود .اکنون این زن
نیویورک��ی ب��ا  900دالری ک��ه ماهیانه از یک
موسسه تامین اجتماعی دریافت میکند ،روزگار
میگذراند .ژاکلین در این مورد گفت « :من کار
نمیکنم و تنها درآمد من از یک موسسه تامین
اجتماعی است .من اغلب از دوستان و خانوادهام
درخواس��ت میکنم تا هزینههای مرا پرداخت
کنند ».گفتنی اس��ت؛ ژاکلین وایلدنستین به
دلیل عملهای جراحی پیاپی نه تنها تمام ثروت
و دارایی خود را از دست داده بلکه چهره طبیعی
خود را نیز از دست داده است.

سفارت آمریکا بعد از تسخیر 1358 -

پشمک فروش سیار در الهور پاکستان

