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شبکه

با سهام عدالت
آفتابیزد -گروهشبکه :وقتی که سود سهام عدالت برای اولین بار
واریز شد ،کاربران بسیاری مبلغ واریز شده به حسابشان را دستمایه
طنز قرار دادند ،چراکه س��ود واریز شده مبلغ چشمگیری نبود و به
مذاقش��ان خوش نیامد .البته پیش��تر در توضیح میزان سود سهام
عدالت پوریحس��ینی ،رئیس س��ازمان خصوصیسازی اعالم کرده
بود«:رقمی که به حس��اب هر مشمولی واریز میشود ،تنها یکسوم
از سود متعلق به آنها خواهد بود که سقف آن هم هزار تومان است،
اما ممکن است برخی کمتر بگیرند .در نوبت اول یکسوم مشموالن
سهام عدالت به نسبت ارزش برگه سهام خود سود دریافت میکنند.
س��ود اولیه س��هام عدالت برای افرادی که سهامش��ان را تا س��قف
یکمیلی��ون تومان کامل نکردهاند۲۶ ،هزار و ۶۰۰تومان محاس��به
شده است و مابقی افراد که صاحب یک میلیون تومان سهام عدالت
هس��تند هم در مرحله اول ۵۰هزار تومان س��ود دریافت میکنند.
در مرحله فعلی ،یکس��وم س��ود متعلقه به حساب مشموالن واریز
میش��ود و مابقی سود سهام تا پایان اسفندماه به حساب مشموالن
واریز خواهد شد».
علیرغم ای��ن توضیحات کاربران ش��بکههای اجتماعی به واکنش
طنزگونه به آن پرداختند.
یکی از کاربران نوشته است« :با واریز مبلغ  24هزار و 600تومان به
حسابم بابت سود سهام عدالت بنا به حرفهای مشاور وزیر نفت به
جرگه گدایان پیوستم! تبریک نمیگید؟»
فرد دیگری نوش��ته اس��ت«:بیمعرفتا ۱۴هزار و ۱۲۵تومن س��هام
عدالت به من دادن فکر کنم بودجه  ۹۷رو با سهام من بستن».
شخصی نیز عنوان داشته است«:با سود سهام عدالت يه پيتزا پپرونی
هم نميدن!»
کاربران دیگر نوش��تهاند« :سود س��هام عدالت بعد از 10سال شده
20هزار تومن!»« ،با تش��كر فراوان از سود سهام عدالت كه ٢٤هزار
تومن واريز كرد»« ،دیروز رفتم یه بنز سی ال قیمت کردم فروشنده
گفت با چی پرداخت میکنی گفتم س��هام عدالت»« ،خدارو شکر
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تحریم یک شرکت پوشاک
بهدلیلتبلیغنژادپرستانه

عصرایران /انتش��ار تبلیغ شرکت «اچ اند ام»
که در آن پس��ر سیاهپوس��ت لباسی با نوشته
«باحالترین میمون در جنگل» بر تن داش��ت
خشم بسیاری را برانگیخت .از همین رو تعدادی
از چهرههای مش��هور و پرطرفدار ،محصوالت
تولی��د ش��رکت «اچ ان��د ام» را تحریم کردند.
«د ویکند» خواننده کانادایی و چندین شخصیت
مش��هور دیگر ،ش��رکت «اچ اند ام» را بهدلیل
انتشار تبلیغ «نژادپرستانه» تحریم کردند .این
تبلیغ موجب خشم بسیاری از مصرفکنندگان
پوش��اک ش��رکت «اچ اند ام» شد تا جایی که
«آزالی��ا بنکس» (خواننده) ،ش��ان جان کامز
(دی��دی) ،خواننده و طراح م��د و د ویکند در
توئیت��ر اع�لام کردن��د که خری��د محصوالت
«اچ اند ام» را تحریم میکنند.
چ اندام»
عذرخواهی «ا 

ش��رکت پوش��اک «اچ اند ام» بهدلیل انتشار
یک تصویر تبلیغاتی که «نژادپرس��تانه» تلقی
ش��ده بود ،عذرخواهی ک��رد .تصویر جنجالی
در تبلیغات این ش��رکت سوئدی یک پسربچه
سیاهپوست با یک لباس تولیدی «اچ اند ام» را
نشان میدهد که روی آن نوشته« :باحالترین
میم��ون در جن��گل» .ای��ن لب��اس ک��ه یک
کاپش��ن بهاره با کاله اس��ت هنوز در فهرست
محصوالت وبس��ایت «اچ ان��د ام» وجود دارد،
اما تبلیغ حاوی این جمله از روی آن برداشته
شده اس��ت .کاربران شبکههای اجتماعی طی
تعطیالت آخر هفته بهش��کلی گسترده به این
تبلیغ «نژادپرستانه» اعتراض کرده و بسیاری
بهمون  ۲۶تومن س��ود سهام عدالت دادن بهخدا داشتیم میمردیم
لَن��گ  ۲۶تومن بودیم»« ،من که میخوام  26600تومن رو واس��ه
آینده پسانداز کنم بعد از چند س��ال واسه بچهام خونه بخرم ،شما
چط��ور؟»« ،بهنظر من  ۲۶۶۰۰تومن واس��ه س��هام عدالت خیلی
کمه… کاش ۲۶۷۰۰تومن میدادن…»« ،با س��هام عدالت دوروز

گلی به جمال قلعه نویی

آن را «ش��رمآور» خوان��ده بودن��د .یک طراح
معروف لباس بهنام الکس مدینا در توئیتر خود
نوشت« :این غیرقابل تصور است که مسئوالن
ی��ک برند در س��ال  ۲۰۱۸چنین اش��تباهی
مرتکب شوند ».آنا اریکسون ،سخنگوی شرکت
«اچ ان��د ام» به این اعتراضات واکنش نش��ان
داد و ب��ا انتش��ار بیانی��های اعالم ک��رد« :این
تصویر هماکنون از روی کانالها و شبکههای
تبلیغات��ی «اچ ان��د ام» برداش��ته ش��ده و ما
از هر کس��ی ک��ه بهخاطر این تصوی��ر مورد
اهان��ت قرارگرفته مع��ذرت میخواهیم ».این
نخستین بار نیس��ت که تبلیغات یک شرکت
ب��زرگ چند ملیت��ی «نژادپرس��تانه» قلمداد
میش��ود .س��ال گذشته ش��رکت محصوالت
بهداش��تی داو نیز مجبور شد یکی از تبلیغات
نژادپرس��تانه خود را جم��عآوری کند .در آن
فیل��م تبلیغاتی ،یک زن سیاهپوس��ت بود که
بع��د از درآوردن پیراهن چ��رک خود ،تبدیل
به یک زن سفیدپوس��ت میشد« .اچ اند ام»،
ش��رکت س��وئدی و چندملیتی خردهفروشی
لباس است که بهدلیل ارائه محصوالت فست-
فشن در بازار پوش��اک مردان ،زنان ،نوجوانان
و ک��ودکان ش��ناخته ش��ده اس��ت .ش��رکت
«اچ اند ام» در ۴۳کشور دارای شعبه ،فروشگاه
و مرکز خرید بوده و پس از شرکت اسپانیایی
ایندیتکس (مالک فروش��گاههای زارا) در رتبه
دوم بزرگتری��ن عرضهکنن��دگان لب��اس در
جهان ش��ناخته میشود .ش��رکت آمریکایی
گپ پس از این ش��رکت سوئدی در رتبه سوم
قرار دارد.

میتونیم تخمم��رغ بخوریم و بهصورت موق��ت نمیریم« ،».هزینه
تعویض کارت ملی  ۳۱هزار تومنه اونوقت مبلغی که میخوان بابت
سهام عدالت به مردم بدهن  ۲۶۶۰۰تومنه ،تورو خدا ولخرجی نکنید
ما راضی به ضرر دولت نیس��تیم»« ،این  ۲۶۶۰۰تومن بیشتر بهش
میخوره ضرر سهام عدالت باشه تا سودش».
آفتاب یزد -گروه ش�بکه:چندی پیش امیر قلعهنویی ،سرمربی
سابق تیم استقالل اظهارات جالبی در مورد ورود زنان به ورزشگاه
مطرح کرد که با استقبال کاربران شبکههای اجتماعی روبهرو شد .او
در گفتگو با رادیو تهران ،گفته بود«:یک سوال دارم .مگر اسم کشور
ما ایران نیس��ت؟ ایران اسم مرد است یا زن؟ ایران ،اسم زن است.
چرا در کشوری که نامش زنانه است ،بانوان نمیتوانند به استادیوم
بروند؟ چرا بانوان س��وریه میتوانند به ورزشگاه بیایند ،ولی بانوان
ما نمیتوانند؟ قبول دارم باید ش��رایط و فرهنگ را درس��ت کنیم
تا مثل فرهنگ فضای مجازی نش��ود و بانوان بتوانند به اس��تادیوم
بیایند .چه اش��کالی دارد؟ بانوان ب��ه گردن ما حق دارند .جایی که
رای میخواهیم ،بانوان هستند .مگر در جنگ شهید زن و مجروح
زن نداشتیم؟»
بهدنبال این اظهارات ،کاربران زیادی از اینکه قلعهنویی به مهمترین
خواس��ته زنان توجه داش��ته است از وی تش��کر کردند .همچنین
کاربرانی نوشتهاند«:باز گلی به جمال امير قلعهنویی بقيه که هیچی
نمیگن»«،من یه پرسپولیسی هستم ،ولی امیر قلعهنویی رو دوس
دارم»«،ب��ازم مگه ژنرال آبی بی��اد از مطالبات خانما توی انتخابات
دفاع کنه و پیگیر باش��ه .خانما که خودشون ظاهرا فراموشکردن
چیا میخواستن».

اظهارات حسین عطایی یک به یک تکذیب میشود

آفتابیزد – گروهشبکه :روزی که رشیدپور ،حسین عطایی،
کودکی که بهعنوان نابغه ،مخترع و طراح خودرو را به برنامهاش
یعنی «حاال خورشید» دعوت کرد هیچگاه فکر نمیکرد با اینکار
باعث دردس��ر میش��ود ،چراک��ه در این برنامه حس��ین عطایی
اظهارات��ی را مطرح کرد که بالفاصل��ه بعد از برنامه ،یکی پس از
دیگری در حال تکذیبشدن است.
اولین تکذیبیه را نوبخت ،سخنگوی دولت درخصوص این کودک

که عنوان ش��ده بود دارای حکم مش��اوره وی اس��ت در صفحه
اینس��تاگرامش منتش��ر کرده و نوشته بود«:در س��فر استانی به
اس��تان البرز پس از مالقات با حس��ین عطایی ،کودک ۱۰ساله
و آشناش��دن ب��ا تواناییها و ظرفیته��ای وی ،ضمن قدردانی و
تش��ویق ،به رئیس س��ازمان مدیریت و برنامهریزی استان البرز
ابالغ کردم تا با هدف حمایت از نخبگان تمهید شایستهای برای
بهرهمن��دی از ظرفیتهای این نوجوان نخبه بهعمل آورد .بر این
اس��اس ،رئیس س��ازمان مدیریت و برنامهریزی اس��تان البرز در
حکمی این کودک ۱۰س��اله را بهعنوان مشاور افتخاری سازمان
مدیریت و برنامهریزی استان البرز انتخاب کرد».
از دیگر ادعاهای حس��ین که تکذی��ب و منجر به توضیح پدرش
ش��د ،درخواست همکاری شرکت «تسال» و «ولوو» از او بود .بعد
از اظهارات حس��ین مبنی بر اینکه از ش��رکت «تسال» و «ولوو»
پیش��نهاد همکاری دارد ،این دو شرکت در شبکههای اجتماعی،
خبر اس��تخدام او را تکذیب کردند .اتفاقی که باعث شد پدر این
نخب��ه  10س��اله در گفتگویی تلفنی با برنامه «حاال خورش��ید»
توضیحات��ی را در خصوص این مس��ئله بیان کند .پدر حس��ین
گفت«:تس�لا و ولوو از حسین برای شغل در تسال دعوت نکردند.
هدف تس�لا از جذب نخبهها در سن حسین برای ۱۰سال آینده
اس��ت .دعوت از حس��ین برای کار در خط تولید و شغل نبود در
واق��ع از این نخبه دعوت کردند تا در نمایشگاهش��ان کانس��پت
بزن��د ».جالب اینجاس��ت ک��ه در آن برنامه اعالم ش��ده بود که
حس��ین عطایی  15اختراع دارد که فق��ط  6اختراع آن به ثبت

یه افسر ارشد اینجوری گ

وشی رو میگیره دستش که اثرانگشت روش نمونه!

رسیده اس��ت این در حالی است که پدرش گفته است«:حسین
۱۶اخت��راع دارد ،اما بحث رونمای��ی اختراعاتش منوط به زمانی
اس��ت که آنها را ثبت کند و او االن در پروسه ثبت اختراعاتش و
ارائه اظهارنامه است».
از س��وی دیگر ،گویا حس��ین در آذرماه در مسابقه «ملی کتیا»
در دانش��گاه امیرکبیر ش��رکت کرده و رتبه آخر را کس��ب کرده
اس��ت .این در حالی اس��ت که حس��ین در آن برنامه اظهارکرده
ب��ود که در ای��ن آزمون نمره برتر را دریافت کرده اس��ت .همین
تکذیبها باعث ش��د در فضای مجازی مطالبی علیه این کودک
مطرح ش��ود .ای کاش مس��ئوالن تلویزیون قبل از دعوت از وی،
تحقیق بیشتری میکردند.

«وا لون» خبرنگار خبرگ
زاری رویترز در حال خروج از دادگاه در ش�هر
یانگون میانم�ار .اتهام
این خبرنگار دستگیرش�ده افش�ای اطالعات
می
طبقهبندی شده پلیس انمار است.

کامنت امروز

دست به چیزی
نزن؟!
محمدماکویی

از اهواز زن��گ زده و «به دادم برس» را بر زبان
آورد.
موضوع را پرسیده و جواب شنیدم که لولهای که
طراحی کردهایم ظرفیت کافی ندارد.
گفتم که نگران نباش��د ،چون با تغییر ش��یب،
ظرفیت لوله را درست خواهم کرد.
جواب داد که اصال و ابدا نباید دس��ت به شیب
لوله بزنم.
گفتم ک��ه قطر لوله را بیش��تر خواه��م کرد تا
ظرفیتش درست شود.

در پاسخ گفت که تغییر قطر لوله نیز امکانپذیر
نیست.
گفت��م که جن��س لوله را عوض ک��رده و بدین
وس��یله موجبات افزایش ظرفیت لوله را فراهم
خواهم آورد.
پاسخ داد که نباید دست به تغییر جنس لوله بزنم.
این بار عصبانی ش��ده و پس از بیان «مسخرهام
ک��ردهای؟» پرس��یدم که «میش��ود بگویی به
کجای لوله حق دارم دست بزنم؟»
جواب داد ک��ه خودش هم نمیدان��د زیرا لوله
در زی��ر زمین کارگذاری ش��ده و امکان بیرون
آوردنش هم وجود ندارد!
هم��ه میدانیم که اوضاع و احوال مالی بیش��تر
مردم اصال تعریفی نیس��ت و این تعریفی نبودن
توسط مسئوالن و دولتمردان محترم کشور نیز

بارها و بارها مورد تایید قرارگرفته است.
حس��ن روحانی به مجرد روی کار آمدن دانست
که یکی از مهمتری��ن عوامل گرانی خو ِد دولت
اس��ت ،زیرا اقتصاد دولت��ی در واقع یک اقتصاد
تکمحصولی است که با عدمایجاد رقابت سالم
توانایی اینکه قیمت اجناس و کاالها را کماکان
گران نگاه دارد را داراست .ورود بخشخصوصی
به عرصهای که س��الیان س��ال در اختیار دولت
بود نی��از به زیرس��اختهایی داش��ت که تهیه
و تدارک آن ،زمان نس��بتا زی��ادی میطلبید و
اصال معلوم نبود مل��ت صبر و تحمل و حوصله
فراهمشدن این زیرس��اختها را داشته باشند.
با این حس��اب حس��ن روحانی بهتر دید که در
ابتدا بیخیال زیرس��اختهای خصوصیس��ازی
ش��ده و دس��ت نیاز به س��وی آنهایی دراز کند

که طی س��الیان طوالنی مشکل زیرساختهای
خصوصیس��ازی خویش را حلوفصل کردهاند.
اس��تقبال از س��رمایهگذاری خارج��ی و ورود
کاالهای��ی که مش��ابه داخلیش��ان بیکیفیت
و گ��ران ب��ود میتوانس��ت از س��وی خریداران
ایران��ی نیز موردتایید قرارگرفت��ه و دولت را در
براب��ر مخالفان داخلی تنها نگ��ذارد .همه به یاد
داریم که اوایل ،حس��ن روحانی چگونه در برابر
غولهای خودروسازی داخلی موضع تند اتخاذ
کرد و با بچه لوس و ننر نامیدن آنها بر آن ش��د
که بهزودی مردم را س��وار بر اتومبیلهای ارزان
باکیفی��ت خارجی ببیند .خوش��بختانه برخورد
روحانی مورد اس��تقبال عموم مردم قرارگرفت
و کمپی��ن نخری��دن خ��ودرو بیکیفی��ت از
کمپینهای موفق داخلی بهحساب آمد .با کمال

تاسف س��نگاندازیهای داخلی موجب شد که
حسن روحانی در اقدام خود ناکارآمد تشخیص
داده ش��ده و مردم مش��ارکتکننده در کمپین
بهزودی پی ببرند که برای موفقیت کمپین حاال
حاالها باید بیخودرو سر کنند.
طویلش��دن زمان حضور خودروهای خارجی،
مشتریان داخلی ایش��ان را ناامید کرد و بیشتر
افرادی که در کمپین نخری��دن خودرو داخلی
حض��ور فعال داش��تند با رس��یدن ب��ه نتیجه
«کاچ��ی بهت��ر از هیچی» خیل��ی زود به خیل
«کاچیس��واران» پیوس��تند .روحان��ی ک��ه از
حضور کااله��ای خارجی مهم و ارزش��مند در
کش��ور ،پاک ناامید شده بود بهتر دید که سراغ
دولتیهای��ی برود که علیرغ��م اینکه نباید کار
اقتصادی کنند ،انجام این «مهم» را با ش��دت و

حدتی روزافزون دنبال میکردند .درگیریهای
فراوان صورتگرفته نش��ان داد آنهایی که قرار
ب��ود بهزودی عطای کار اقتص��ادی را به لقایش
ببخش��ند جدا بر عقیده «اگر قرار بود برویم که
نمیآمدیم» ثابت و اس��توارند .مس��ائلی از این
دس��ت نشان داد که روحانی باید بیآنکه دست
به ترکیب چیزی بزند ،در کشور تغییرات عمده
و قاب��ل مالحظه ایجاد کند! ای��ن موضوع برای
دوس��تداران روحانی بس��یار جالب و فرحانگیز
بهنظر میرسید ،اما این فرحناکی زمانی بیشتر
ش��د که عم��ده مخالفان روحان��ی و آنهایی که
ادعای «چرا کارها درس��ت نمیش��ود؟» را سر
داده بودند از میان همانهایی که مدام «دست
ب��ه اینجا نزن» و «با آنجا کاری نداش��ته باش»
میگفتند« ،برگزیده» شدند!

