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

شبکه

کشکول مجازی
قرار نیست همیــشه
موارد متمرکزی را در این صــف
حه
بگ
ـــن
جان
یم.
در
زیر
توئی 
شــ
اهد
تهای کاربران در
موضوعات مختلف هستید که
است.
مو
هرکدام در نوع خود جالب توجه
ضوع
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اید ربطی به هم نداشته باشند.
قیمت گوش�ی جوری ش�ده که گوشی
فروشیها در جهت تسهیل خرید مشتریان
باید در کنار کارتخوان ،دستگاه کلیهخوان
هم بذارن
هرروز یارانه رو به دالر حس�اب میکنم

میبین�م داره ه�ی کمت�ر میش�ه .طب�ق
محاس�باتم تا چندماه آینده عددش منفی
میشه .
خ�دا نکنه کمب�ود یه چیزی احس�اس
بش�ه ،جوری هجوم میاریم واسه خریدش

ک�ه خ�ود ب�ه خ�ود قیم�ت طلا رو پیدا
میکنه

سالم میرسونه) در حالی که اون اصال سالم
نمیرسونه

هرک�ی رو ه�م میبین�ی ی�ه گوش�ه تو
صداس�یما یه عده رو جمع کرده داره سوال
الکی میپرسه جایزه میده

حاال چرا هر زنی ق�رار نقش منفی بازی
کن�ه بای�د مانتو بپوش�ه و ابروهاش�و مدل
شیطونی کنن و غالب ًا نقشههای شومش رو
در حال خوردن قهوه بگیره؟

فروشگاهها از یه کاال بیشتر از  ۳تا اجازه
نمیدن برداری
چ�رت ترین جمله پش�ت تلف�ن ( :اونم

اگه کارتون آنشرلی با موهای قرمز پخش
نمیش�د یعنی چ�ه آهنگی میخواس�تن تو
آسانسورا بزارن؟

سلبریتی باسواد

اظهارات حمایت آمیز علی دایی از حسن روحانی با واکنش مثبت کاربران مواجه شد

آفت�اب ی�زد -گ�روه ش�بکه« :حمای�ت
میکنی�م» جمل�های ب�ود ک�ه در زم�ان
انتخاب�ات در راس�تای حمای�ت از حس�ن
روحان�ی از زب�ان بس�یاری از هنرمن�دان
وسلبریتیها شنیدیم .الحق هم که حمایت
جانان�های را از رئی�س جمهور داش�تند اما
بعد از مدتی برخیهاش�ان وقتی دیدند که
شرایط کشور به گونهای است که باید از غم
مردم گفت و علیه دولت بود! حمایتش�ان
را یک�ی پ�س از دیگری از حس�ن روحانی
پسگرفتند و از رایشان به او ابراز پشیمانی
کردن�د .البته در این میان س�لبریتیهایی
هم هس�تند که طرز فکرش�ان با همه فرق
دارد و معتقدند مش�کالت پیش آمده برای
کش�ور فقط از جانب دولت حسن روحانی
نیست و همچنان از حس�ن روحانی دفاع
میکنن�د .یک�ی از این س�لبریتیها علی
دایی ورزش�کار به نام کش�ورمان است که
طی گفتگویی اعالم کرده اس�ت«:از رای به
روحانی پش�یمان نیستم .مش�کل از جای
دیگ�ری اس�ت!» البته علی دای�ی که به او
لقب ش�هریار ایران را دادهان�د ،بارها ثابت
کرده اس�ت که متفاوتت�ر از دیگران عمل
میکند ب�ه ویژه در زمان زلزله کرمانش�اه.
اکن�ون موضعگی�ری ش�فاف و مش�خص
عل�ی دایی از حس�ن روحانی م�ورد توجه
کاربران ش�بکههای اجتماعی قرار گرفته و
واکنشهای آنها را در پی داشته است.
یک�ی از کارب�ران در این مورد مینویس�د:
« واقعا سلبریتی هم انتخاب میکنید ،کسی
رو انتخاب کنید که دانش�گاه رفته باش�ه،
س�واد داش�ته باش�ه ،نه مثل اینه�ا که با
یه غوره سردیشون میشه با یه مویز گرمی!
آقا دایی ،یاشاسین»
فرد دیگری گفته اس�ت «:با نظرعلی دایی
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بوریس جانسون از همسرش جدا میشود
جانسون و مارینا
ویلر که  25سال با هم زندگی کردند در بیانیهای
مش�ترک گفتند
که
م
راحل
طالق
در
ج
ریان
اس�ت .جانسون وزیر
خارجه سابق بریتانیاست

گفت و گوی روحانی و ظریف
پيش از آغاز نشس�ت سران
ايران ،روسيه و تركيه

موافق�م چ�ون تحصیلکرده و س�لبریتی
خوبیه و نظرش هم الکی عوض نمیشه»
دیگری مینویسد« :علی دایی كامال درست
گفته ،چون  ٢٤میلیون نفری كه به روحانی
رأی دادن آدم�ای احمقی نب�ودن  .در واقع
اكثرشون به عملكرد موفق مجموعه دولت
در دور اول رأی دادن»
یکی دیگر از کاربران نوش�ته است «:آقای
دایی راست گفته! مشکل جای دیگه است!»
کارب�ران دیگ�ر گفتهان�د «:روحان�ی ک�ه

علمغیب نداشت كه پیش بینی كنه ابلهی
مثل ترامپ به صدر كار میرس�ه و تعهدات
بینالمللی رو زیرپا میگذاره اگرچه روحانی
قابل انتقاده اما نه به اندازهای كه از رایدادن
ب�ه او پش�یمان ش�ویم»«،علی دای�ی قبال
ی به انکارشون نیست...
تایید ش�دن ولزوم 
منم از رای بهروحانی پش�یمون نیس�تم»،
«كم داريم از اينطور سلبريتىهايى كه توى
زمينههاى مختلف بشه بهشون افتخار كرد؛
متاس�فانه!» «،علی دایی کال تومنی  ۸ریال

با بقیه فرق داره.ترس و واهمه از هیچکس
هم ن�داره .هرچی تو دلش باش�ه رو میگه.
واقعا منم بهش افتخار میکنم.معنی واقعی
س�لبریتیه»« ،علی دایی را دوس�ت دارم،
چهرهای ورزشی و محبوب که از زدن حرف
حق ابایی ندارد و حقش را همیش�ه مطالبه
میکند و از طرف دیگر بدون هیچ ش�وآفی
کار خی�ر میکند!» « ،قربون آدم چیز فهم؛
مثال ب�ه روحان�ی رای نمیدادی�م ،ترامپ
هیچوقت رئیس جمهور آمریکا نمیشد؟»

اینستـاگشت
رشیدپور :داستان پراید در ایران
هشتمین مورد از عجایب هفتگانه دنیاست!

از شگفت انگیز بودن قیمت  40میلیونی پراید که بگذریم ،نحوه
رفتار مش��تریان و فروش��ندگان برای خرید و فروش این خودرو
میتواند یکی از عجایب جهانی باش��د .در همین راستا رشیدپور
در کنای��ه به ای��ن موضوع در حاال خورش��ید گفته اس��ت«:این
اولین بار در جهان و حتی کهکش��ان راه ش��یری است که پراید
میش��ه  40میلیون به جای اینکه م��ردم نخرند کارخانه به مردم
ماشین نمیفروش��د .وقتی یک چیزی گران میشود مردم نباید
آن را بخرند اما 6میلیونی به س��ایت مراجعه میکنند و کارخانه
نمیفروش��د .این را میتوان هش��تمین مورد از عجایب هفتگانه
دنیا دانست».

با انتقادات زیادی نس��بت به عملکردش مواجه ش��د و فشار این
انتق��ادات باعث ش��د او در تصمیمی احساس��ی و عجوالنه اعالم
کن��د دیگر برای تیم ملی بازی نمیکند .بعد از آن جامع ه فوتبال
منتظر واکنش کارلوس کی روش بود تا ببیند آیا س��ردار هم به
سرنوشت مهدی رحمتی دچار خواهد شد یا خیر .در اولین اردوی
تی��م ملی ایران بع��د از جام جهانی که در حال برگزاریس��ت نام
سردار در میان دعوت شدگان به تیم ملی دیده میشد که نشان
م��یداد ک��ی روش خداحافظی او را زیاد جدی نگرفته اس��ت .با
وجود دعوت کی روش از آزمون ،این بازیکن به دالیلی نامعلوم در
تمرینات حاضر نشد و باز هم به دالیلی نامعلوم نامش از فهرست
تیم ملی برای بازی دوس��تانه با ازبکستان کنار گذاشته شد .حاال
آزمون بعد از این اتفاق با انتش��ار متنی در صفحه اینستاگرامش
از خیری��ت این موضوع گفته که بای��د ببینیم در آینده برای این
بازیک��ن جوان چه پیش خواهد آمد .س��ردار آزم��ون در صفحه
اینس��تاگرام خود نوشت« :با خودت تکرار کن امروز هر قدمی که
بر میدارم و هر کسی که باهاش روبه رو میشم برام همراه با خیر
و نیکی و برکت خواهد بود».

گریم مردانه و عجیب نیوشا ضیغمی

نیوش��ا ضیغمی صفحه اینس��تاگرامش را به تصوی��ری از گریم
متفاوت و عجیب خود در فیلم س��ینمایی «هشتگ» اختصاص
داد.نیوش��ا ضیغمی بازیگر مش��هور س��ینما ،تصویری از چهره
متقاوتش در فیلم س��ینمایی «هش��تگ» ب��ه کارگردانی رحیم
بهبودی ف��ر و تهیهکنندگی مقصود جباری و محمدعلی کیانی
را در صفحه اینس��تاگرامش به اش��تراک گذاش��ت .وی در این
فیلم در نقش یک پیرمرد ظاهر ش��ده اس��ت .فیلم «هش��تگ»
یکی از فیلمهای ژانر اجتماعی کمدی اس��ت که به مسائل روز
جامع��ه در فضای مجازی میپردازد .نیوش��ا ضیغمی در صفحه
اینس��تاگرام خود نوش��ت« :و این اس��ت جادو و زیبایی سینما
كه میش��ه با تمام وجود عاش��قش بود ،تجرب��ه چندین زندگی
در یك زندگی .میش��ه مرد شد ،بچه ش��د ،پیر شد ،جوان شد،
مجنون شد ،دیوانه شد ،عاشق شد ،متنفر شد ،سپید شد ،سیاه
ش��د و ....بی آنكه كس��ی خردهای بگیرد واین است جادویی كه
روح انس��ان را جال میبخش��د و پس از هر تجربه از تو انس��انی
تازهتر میسازد »

عکسی بی نظیر از پرنده در ساحل
عکاس روبرتو مار
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دیده میشود که گویا پرنده بر
روی آینهای شفاف ایستاده است.

واکنش آزمون به خط خوردنش از فهرست تیم ملی

پس از اینکه کی روش باالخره روی نام س��ردار آزمون قلم قرمز
کش��ید ،او با انتشار پستی نسبت به این اتفاق واکنش نشان داد.
سردار آزمون ،مهاجم تیم ملی کشورمان در رقابتهای جامجهانی

کامنت امروز

هنرمندانی
کهنیامدند؟!
محمد ماکویی
ستون نویس

تع��داد هنرمندانی که در مراس��م ختم مرحوم
عزت اهلل انتظامی ش��رکت کردن��د آنقدر قلیل
و غی��ر قابل توجه بود که عل��ی نصیریان زبان
به اعتراض گش��وده و عم��ل نیامدهها را تقبیح
نم��ود .بدون ش��ک ش��ماری از نیامدهها برای
نیامدن خود دلیل قابل قبولی داشتند اما برای
پیداکردن دلیل بیشتر آنها الزم نیست زحمت
زیادی کشید ،زیرا یادآوری یکی از داستانهای
آموزنده مالنصرالدین به خوبی رفتار بسیاری از

ما ایرانیها را در مراس��م تشییع جنازه،ختم و
یادبود نشان میدهد:
مالنصرالدی��ن ک��ه ش��نیده بود نوک��ر حاکم
درگذش��ته اس��ت جهت عرض تس��لیت راهی
مراس��م میگردد ،اما در بین راه خبر میگیرد
که نوکر حاکم زنده اس��ت و ای��ن خود حاکم
اس��ت که زندگی را بدرود گفته اس��ت.چنین
اطالعی باعث میشود که مالنصرالدین از نیمه
راه مراجعت کرده و در پاسخ «چرا برگشتی؟»
زن و فرزن��د توضی��ح ده��د که«:م��ن ب��رای
خوشایند حاکم به مراسم میرفتم و حال که او
را درگذشته میبینم برای خوشایند چه کسی
باید در مراس��م حضور یابم؟» متاس��فانه باید
پذیرفت که هر چند سالهاست شرکت کنندگان

در مراسم ختم دلیل اصلی «حضور»خویش را
انج��ام وظیفه دیده و صاحب��ان عزا علت این
«حض��ور» را «لط��ف» میدانن��د ،عامه مردم
«حضور» را جز عادتی که تالش میشود برای
ت��رک آن بهانه قابل قبولی جفت و جور ش��ود
قلمداد نمیکنند .به عنوان مثال آنهایی که کار
دولتی کردهاند خوب میدانند که مراسم ختم
همکارانی که در س��اعات اداری برگزار میشود
بس��یار پر و پیمانتر از مراس��می است که در
روزهای تعطیل تش��کیل میگ��ردد .دلیل این
امر این اس��ت که ضمن اینکه برای بسیاری از
همکاران شرکت در مراس��م ختم از انجام کار
اداری و راه انداختن کار مردم به مراتب سادهتر
اس��ت ،وس��یله ایاب و ذهاب حاضر و آماده در

برابر محل کار هم رفت و آمد به مراسم را مفت
تمام کرده و مشکل گیر نیاوردن جای پارک را
کامال حل میکند و هم به خوبی هرچه تمامتر
آمدهها را از عدم حضور «آنهایی که نیامدهاند»
مطل��ع میگرداند .از اینها گذش��ته دلخوریها
و کدورتهای��ی از جنس ایران��ی خودش را به
نیکی در مراس��م ختم نش��ان میدهد و لذا در
پایان چنین مراسمی است که شرکتکنندگان
پاسخ سوال اساسی «قهر بودند؟!» را از یکدیگر
جوی��ا میش��وند .ام��ا از هنرمن��دان و به ویژه
هنرپیش��گان انتظار میرود اگ��ر هم در دوران
حیات کس��ی با وی مشکل داش��تهاند ،دست
کم در دوران ممات وی متوجه نس��یان و نبود
وی شوند!

نام�ه اس�تعفای
س�ایه  ،ش�جریان و لطف�ی از رادی�و در اعتراض
ب�ه کش�تار ۱۷
ش�
هریور  ۱۳۵۷و فاجع�ه س�ینما رکس آب�ادان،
به خط شجریان.

