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شبکه

تحریف عکس معروف سیل لرستان توسط شهرداری تهران
عضو شورای شهر تهران در گفتوگو با آفتاب یزد :عکس را دیدم تاسف خوردم

است.
آفت�اب ی�زد – گروه ش�بکه :در
یک�ی از کارب�ران در ای�ن م�ورد
روزهایی که مناطقی از کشورمان
نوش�ته است«:ش�هرداری تهران
درگیر سیل بود و بسیاری از مردم
اوم�ده خالقی�ت ب�ه خ�رج داده
در حد وسع خود به کمکرسانی
و عک�س مع�روف پلدخت�ر رو با
هموطنان میشتافتند ،تصویری از
فتوش�اپ ع�وض ک�رده و ازش
«روح اهلل خسروی» در شبکههای
بیلبورد س�اخته .ارتشیها حذف
اجتماعی و رسانهها منتشر شد که
ش�دند و پاکبانان و آتشنش�انان
با استقبال گستردهای همراه شد.
جای اونها رو گرفتن .االن س�وال
در ای�ن تصویر چن�د هموطن که
اینکه چرا باید همچی�ن کاری را
یکی از آنها عض�وی از نیروهای
انجام بده .اصال چرا تحریف؟»
ش بودند پرچم
مس�لح بود در تال 
فرد دیگری گفته است«:ارتشیها
کشورمان را افراش�ته نگه دارند.
بیمنت به مردم خدمت میکنند و
خس�روی این صحنه را در میدان
زودت�ر از همه هم در محل حادثه
روبروی ش�هرداری پلدختر ثبت
هس�تند .با تحریف این عکس�م
کرده ب�ود .این تصویر نم�ادی از
هیچ چیزی عوض نمیشه چرا که
اقتدار ،همبستگی و انسجام ملی
ارتش در دل مردم جاداره».
و همدلی مضاعف م�ا ایرانیان در
یک�ی دیگ�ر از کارب�ران اینطور
سختترین شرایط است که برای
مینویس�د«:چرا بای�د این کار رو
س�الیان طوالنی به عنوان یکی از
بکنن�د عامل این کار چه کس�ی
ماندگارترین صحنهه�ا در یادها
یا کس�انی هستند؟ اتفاقا یکی از
باقی میماند .روح اهلل خس�روی
اولین کس�انی که به هنگام سیل
عکاس این عکس پیش�تر درباره
ب�ه داد م�ردم پلدختر رس�یدند
م�کان ثب�ت تصویر به ج�ام جم
ب�رادران ارتش�ی م�ا بودن�د در
گفته بود« :اینجا میدان روبهروی
کنار دیگر هموطن�ان عزیزمون،
شهرداری پلدختر است .شهر بعد
ک�ه دس�تبوس و ق�دردان هم�ه
از وقوع سیل و ویرانیهایی که به
هموطنان عزیز هس�تیم.با حذف
بار آمده به هشت منطقه تقسیم
محمد علیخانی عضو شورای شهر:
ی�ک عک�س چی�زی از انعکاس
ش�ده و ای�ن منطقه تح�ت اداره
به محض اینکه از ماجرا باخبر شدیم به بعضی از مسئوالن مربوطه تذکر دادیم که هرچه
تالشهای ارتش جمهوری اسالمی
نیروهای ارتش اس�ت .هر کدام از
زودتر بیلبورد را اصالح کنند و حتی از صاحب اثر نیز عذرخواهی کنند
ایران کم نخواهد شد بلکه بیشتر
نهادها و دستگاهها هم اداره یکی از
هم خواهد ش�د.لطفا مس�ئولین
ای�ن مناط�ق را بر عه�ده دارند.
رسیدگی کنند و اصالح نمایند».
ظاه�را پرچم بر اثر ب�اد و باران و
بعضی از مسئوالن مربوطه تذکر دادیم که هر
اظه�ار تاس�ف از این اق�دام به آفت�اب یزد
کاربران دیگر نوش�تهاند« :زیرش�م نوش�ته
سیل کج شده بود .مردم خودشان پای پرچم
چه زودتر بیلب�ورد را اصالح کنند و حتی از
میگوید« :تصویر را در شبکههای اجتماعی
تهران کنار خوزس�تان ،یکی نبوده بهشون
بودند .درخواس�ت کردم ک�ه پرچم را صاف
صاحب اثر نیز عذرخواهی کنند ».علیخانی
دیدم و تاس�ف خوردم .البت�ه نمیتوان کل
بگه پلدختر مال لرس�تانه نه خوزس�تان»،
کنند .خودم هم در فاصله دورتری ایستادم
با تاکید بر اینکه باید بیلبورد اصالح ش�ود،
مجموعه ش�هرداری را متهم کرد به هر حال
«اینک�ه ش�هرداری اصل عک�س رو عوض
که متوجه نش�وند .تع�دادی از اهالی جمع
گفت«:قطع�ا چنین اقداماتی کار قش�نگ و
کجس�لیقگیای از س�وی طراح آن صورت
میکن�ه جای تاس�ف داره» «،قش�نگی اون
ش�دند و پرچم را صاف کردند ».اما به تازگی
شایستهای نیست .به نظرم باید طراحی که
گرفته که نه شهرداری خبر دارد و نه شورا.
تصویر در کن�ار هم قرار گرفتن ارتش�یها
این عکس در یکی از بیلبوردهای سطح شهر
چنی�ن کاری را انج�ام داده اخراج ش�ود و
حتی شاید مسئول سازمان مربوطه هم خبر
و م�ردم بود که پرچ�م ایران را برافراش�ته
مورد تحریف قرار گرفته و فرد ارتشی در آن
شهرداری نباید با این فرد کار کند».
نداش�ته باش�د ».وی بی�ان کرد«:البته باید
ع ش�دهاند تا
کردند»« ،یک عده دور هم جم 
حذف شده و یک کارگر شهرداری جایگزین
نظارت در خصوص بیلبوردها بیش�تر ش�ود
میله پرچ�م را صاف کنند و از میان آن همه
آن شده است.
واکنش کاربران
و قبل از اج�را ،طرحهای آن مورد بررس�ی
حادثه و غ�م و اندوه به یکباره ،حماس�های
تذکر دادهایم
این اقدام شهرداری تهران در فضای مجازی
قرار گیرد که یک عکس واقعی تحریف نشود.
جلوهگر میشود حاال شهرداری تهران آن را
با بازتابهایی از س�وی کاربران همراه بوده
به مح�ض اینک�ه از ماجرا باخبر ش�دیم به
تحریف کرده»
محم�د علیخان�ی عض�و ش�ورای ش�هر با

دفاع ژوله از رامبد

آفتاب یزد -گروه شبکه :طی چند روز گذشته
حضور رامبد جوان و همسرش نگار جواهریان در
کانادا از پر بحثترین خبرها بود .زوجی که برای

اکران فیلم «قانون مورفی» به این کش��ور سفر
کرده بودن��د اما بارداری نگار جواهریان نگاهها را
تغیی��ر داد و به گمان بس��یاری این زوج هنری

پیرمرد ۸۴ساله
شاخشبکههایاجتماعیشد

نائویا نوه پیرمرد  ۸۴س��اله ،پ��در بزرگش را در
شبکههای اجتماعی به شهرت رساند.به گزارش
باش��گاه خبرنگاران جوان ،مشاهده چهرههای
عجیب و غریب کاربران فضای مجازی با الیکها
و کامنتهای میلیونی و چند هزارتایی موضوعی
است که در اینستاگرام بیش از سایر شبکههای
اجتماعی به چشم میخورد و روز به روز بر تعداد
صفحاتی با کاربران بیشمار افزوده میشود؛ از
این رو نائویا نوه جوان پیرمرد  ۸۴ساله تصمیم
گرفت تا با پوشاندن لباسهای عجیب و مد روز
به تن پدربزرگ این پیر مرد را یکی از شاخهای
این ش��بکه اجتماعی کند .البت��ه هدف اصلی
ن��وه جوان این نبود و تنها میخواس��ت تا چند
روزی پدربزرگش را که معلم سابق شیمی بود،
س��رگرم کند و اوقات شادی را با هم بگذرانند؛
غاف��ل از اینکه توانس��ت محبوبیت زی��ادی را
برای این پیرمرد در شبکههای اجتماعی ایجاد
نماید .نائویا ثابت کرد که تنها جوانها نیستند
که میتوانند بالگرهای اینس��تاگرام شوند .او با
پوشاندن لباسهای عجیب و مد روز و همچنین
همراه داشتن وس��ایل جانبی تصاویر جالبی را
از پدربزرگش «تتس��ویا» در ش��بکه اجتماعی
اینس��تاگرام منتش��ر کرد که در ح��ال حاضر
۹۶هزار دنبال کننده از سراسر جهان دارد.

همانن��د دیگر هنرمن��دان برای به دنی��ا آوردن
فرزندش��ان به کانادا سفر کرده تا بتوانند تابعیت
این کشور را برای کودکشان بگیرند .از همین رو
آنه��ا را مورد انتقاد قرار دادند که چرا کس��ی که
م��دام در برنامه خندوانه این جمله «مردم ایران
ما ش��ما را خیلی دوست داریم» را تکرار میکند
اما فرزندش را در کشور دیگری به دنیا میآورد.
حجم انتقادها آنقدر زی��اد بود که بخش خبری
 20:30نیز این زوج هنرمند را مورد نقد قرار داد.
اکنون امیر مهدی ژوله نویسنده و بازیگر کشورمان
به دفاع از رامبد جوان و همسرش پرداخته و در
این خصوص در صفحه اینستاگرامیاش اینطور
مینویسد« :ميدونيد چرا يكي ميگه مردم ايران
ما شما رو خيلي دوست داريم شما خيلي خوبيد؟
چون رس��الت برنامهاش اين تعريف شده كه به
مردم .. .سرزمينش ،شادي و عزت نفس و مجالي
براي خنده بده .ميدونيد چرا يكي ميره بچهاش رو
خ��ارج از اي��ران به دنيا بي��اره؟ چون رس��الت
پدريش اين تعريف ش��ده كه به بچهاش شادي
و ع��زت نفس و مجالي براي خن��ده بده و نذاره
اون غمگين و گرفتار و افسرده و «گريه بلد» بار
بياد .اگر از جايي كه به دنيا اومديم ناراحتيم،يقه
پدرم��ون رو بگيريم .اگ��ر از جايي كه بچه مردم
به دنيا مياد ناراحتيم ،يقه روان پزش��ك مون رو
بگيريم.

کتک زدن مجسمه ترامپ
در نمایشگاهی در چین

در نمایش��گاهی ک��ه در چی��ن در ح��ال
برگزاری اس��ت ،بازدیدکنن��دگان در اقدامی
جالب مجس��مههای ترامپ را کتک میزنند.
بهگ��زارش باش��گاه خبرن��گاران ،ب��ه دنبال
ش��کلگیری جنگ تج��اری بی��ن آمریکا و
چی��ن و همچنی��ن موضعگیریه��ای اخیر
دونال��د ترامپ رئیسجمه��ور آمریکا درباره
اقدام��ات اقتص��ادی چی��ن ،تنشهای��ی در
رواب��ط این دو کش��ور به وجود آمده اس��ت.
ترامپ ب��ا اظهارنظرهای عجی��ب و جنجالی
خود درخصوص مس��ائل مختلف ،تنشهایی

نتواند بدون پرداخت پول ،رستوران را ترک نماید.
از نظر خیلی از کاربران این کار نهایت بیاحترامی
به مش��تریان است و باید هر چه سریعتر اقدامات
الزم برای بستهشدن رستوران صورت گیرد .البته
خیلیها هم این خبر را جعلی دانستند و تنها برای
کلیک خوردن بیشتر تصور کردند .آنها معتقدند
این رستوران با این شیوه مشتریان خود را از دست
خواهد داد ،چون هیچ کس حاضر نیست این گونه
با او رفتار شود و غذا سفارش دهد .اما مارتینز اصرار
دارد که این خبر کذب نیس��ت و هرچه سریعتر
اطالعات و مدارک بیشتر را ارائه خواهد کرد.

را در رواب��ط ب��ا کش��ورهای دیگر ب��ه وجود
آورده است.

رستوران مخصوص کوتا ه قامتان در تهران

تصویر رستوران کوتاه قامتان در خیابان شهید
بهش��تی مقابل سینما آزادی را نشان میدهد.
در ای��ن رس��توران که ب��ه تازگ��ی در یکی از

پي نوش��ت :رامبد آدمم ك��رد؛ كاش رامبدهايي
ب��ودن كه همه م��ون رو آدم ميك��ردن؛ كه ياد
بگيريم براي تماش��ا كردن ي��ه برنامه تلويزيوني
منتي س��ر كس��ي نداريم .كه ي��اد بگيريم به ما
ربط��ي ن��داره آدمها پولش��ون رو چ��ه جوري
خرج ميكنن»
ام��ا این پس��ت ژول��ه هم ب��ا واکن��ش کاربران
روبه روشد.
یکی از کاربران نوش��ته است «:حق طبیعی هر
کسیه که بچهاش رو هرجا خواست به دنیا بیاره،
هیچک��س هم حق ن��داره به ای��ن حق طبیعی
اعتراض کنه.اعتراض مردم برای اینه که کس��ی
ت��وی برنامهاش چیزی رو بگ��ه که بهش اعتقاد
نداره! آهای مردم ،شما خوبید ،اینجا عالیه ،ولی
نه برای بچهی من»...
کاربر دیگری گفته اس��ت «:آق��ای رامبد جوان
چیزی رو چندین س��ال تو گوش مردم خوند که
برا بچه خودش روا نداشت»
حق طبيعى هر پدر و مادريه
دیگری نوشت «:اين ِ
كه فرزندش رو هرجايى كه دلش خواست به دنيا
بي��اره و هيچكس هم از اينكه ايش��ون كانادا رو
انتخاب كردن ناراحت نيست كما اينكه خيلى از
بازيگران ديگه هم جايى غير از ايران رو براى تول ِد
فرزندانشون انتخاب كردن و اعتراضى هم شكل
نگرفت...ناراحتى مردم از وجو ِد اين همه تناقضه»

رستورانی که مشتریان خود را
غل و زنجیر میکند

رس��تورانی در کش��ور پرو برای جلوگیری از فرار
مشتریانازپرداختپول،آنهارابهصندلیهایشان
زنجیر میکند.به گزارش باشگاه خبرنگاران ،یک
مهاجر ونزوئالیی عکسهایی از رستوران عجیبی
را که در کش��ور پرو به آن رفته بود ،ثبت کرد که
در توئیتر منتشر ش��د .او این تصاویر را در اختیار
روزنامهن��گار ونزوئالیی به نام لوئیس مارتینز قرار
داد تا با انتش��ار این تصاویر و رسانهای کردن این
خبر ،آبروی رس��توران را ببرد .در این رس��توران
هر مشتری که وارد میشود به خصوص اگر مهاجر
باشد ،به صندلی و میزش غل و زنجیر میشود تا
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خیابانهای تهران دایر ش��ده اس��ت ،اکثریت
پرس��نل ،کوتاه قامت هس��تند و مدیریت آن
توسط یک کوتاه قامت اداره میشود.

باغ وحش شهر الهور پاکستان

هدیه الکچری باشگاه لیورپول به بازیکنانش
باش�گاه لیورپول به
مناس�بت قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا به
بازیکنانش هدیه
داد .به گزارش خبرآنالین؛ باشگاه لیورپول به هر
بازیکن این تیم
به
مناس�بت قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا یک
گوش�ی آیفون
X
با
ر
وکش طال اهدا کرد .ب�ر روی این روکشهای
گوشی همراه،
نام
با
زیکن
و
شماره آنها درج شده است.

کامنت امروز

«حکم»
صادر شده است!؟
محمد ماکویی

ستون نویس

در خالصهای از یک نمایش��نامه ،که به چارلی
چاپلین منس��وب است ،آمده :دو مرد چشم در
چشم شده و یکدیگر را ش��ناختند.موضوع به
سالهای دوری باز میگشت که آن دو همبازی
و رفقای خوبی بودند .متاس��فانه دست روزگار
آن دو را از ه��م جدا کرده و در عوض کنار هم
رو در روی یکدیگر قرار داده بود .اینک یکی از
مردان به دلیلی حکم اعدام گرفته بود و دومی
م��ردی بود که قرار بود دس��تور حکم اعدام از
دهان او خارج گ��ردد! برای آدمها ،هر قدر هم
وظیفه شناس باشند ،سخت است که حکم به
محکومیت کس��ی که او را خوب میشناسند،
بدهند .فرمانده دست دس��ت میکرد تا شاید
خب��ر خوبی از غی��ب رس��یده و او را از صدور
فرمان «آتش» معاف نماید .وقتی خبری در راه

نبود و نگاه مهربان محکوم «نگران من نباش و
کارت را بکن» را بر زبان آورد ،فرمانده به اجبار
«یک» را فریاد زده و س��ربازان را واداشت تا در
موقعیت قب��ل از «قراول» قرار بگیرند .فرمانده
با به یادآوری روزهای خوب کودکی و لحظات
خوشی که با محکوم داشت ،بیشتر معطل کرد.
ب��ا این حال چون خوب میدانس��ت که تاخیر
بیش از حد در انجام وظیفه میتواند کامال برای
وی گران تمام ش��ود ،باالخ��ره «دو» را بر زبان
آورده و س��ربازان را واداشت تا اسلحههای خود
را به سوی محکوم نشانهگیری نمایند .فرمانده
در جس��تجوی راه چارهای برای نجات محکوم
میگشت که از دور مردی را دید که دوان دوان
به س��وی آنها میآید .فرمانده نفسی به راحتی
کش��ید ،زیرا دانس��ت که فرم��ان عفو محکوم
را میآورن��د .فرمان��ده با صدای بلند «دس��ت
نگه دارید» را فریاد زد ،اما ش��ش سرباز مسلح
که ش��رطی ش��ده و در انتظار فرمان «آتش»
به سر میبردند تمام گلولههای خود را به سوی
«رفیق قدیمی» شلیک کردند!

