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حضورفعالمختاروکیاندرفضایمجازی!




شوخی با عکسی از سریال مختار آن قدر زیاد شده که
حتما شما هم نمونه هایی از آن را در فضای مجازی دیده
اید .کاربران فضای مجازی این عکس را با شرح های
مختلف در شبکه های اجتماعی شان قرار داده اند که
نمونه هایی از آن را برایتان می نویسیم .کاربری در شرح
این عکس نوشت- « :ابواسحاق نوبت من بعد توست
حواست باشه کسی جامو نگیره +مگه می دونی من برای
چیوایستادم؟!-نهابواسحاقتوسرزمینمنهرجاصف
باشهمردموایمیستنمهمنیسصفچیه!»کاربردیگری
در شرح عکس نوشت-« :ابواسحاق! چه کنیم فضای
مجازی ها رهایمان کنند ؟+نمی دانم کیان ،نمی دانم،
برو که اعصاب ندارم ».کاربر دیگری با جایگزین کردن
عکس مختار با جهانگیری نوشت« : -چه شده ابواسحاق؟
+ابواسحاق چیست من خود اسحاقم .مردم یادتان
هست قیمت ها لحظه ای باال می رفت؟» البته با تغییر
حالت های عکس ،کاربران به شوخی با آن پرداختند.

2.8 M views

قهرمان ایران در حمیدیه
ِ
ما عادتمان این است که قهرمانها را در عرصههای
بزرگ جستوجو کنیم .حال آن که قهرمانهایی ممکن
است همین دوروبرمان یا توی شهرهای کوچک کارهای
بزرگی کنند و ما کمتر ازشان بشنویم« .حسین عبیات»
یکی از همین قهرمانهاست که رشادت و جوانمردی
اش در شبکههای اجتماعی دست به دست شد .کارگر
شهرداری حمیدیه که ماه ها حقوق معوقه دارد اما شریف
است و وظیفهشناس .او به محض این که متوجه میشود
مجرای فاضالب مسدود شده ،وارد کانال اصلی شهر
میشود و با خارج کردن زبالهها راه آب را باز میکند.
کاربری با انتشار عکس این قهرمان شریف نوشت:
«مهم نیست که تو چه جایگاهی هستی ،مهم اینه که
وظیفهشناس و بزرگمنش باشی».





کالشیباخونگیری!

خاطرهمهدویکیاازکالهبرداریبهناماوبحث
فساددر مدارسفوتبالپایهرادوبارهزندهکرد

3.4 M views

حضور فعال مختار و کیان در فضای مجازی!

جن

ج
ال

صحبت های حیرت انگیز «مهدی مهدوی کیا» از فسادها
و کالهبرداریهای عجیب و غریب فوتبال پایه در فضای
مجازی بازتاب گسترده ای داشت .این فوتبالیست سابق
و موسس آکادمی «کیا» در جایی از این گفتوگو داستان
عجیب یک کالهبرداری را که با نمونهگیری خون انجام
شده تعریف میکند .در این کالهبرداری ،مردی ادعا کرده
یکی از کانالهای انتخاب استعدادها برای آکادمی «کیا»
است.سیستمپذیرشهمبهاینترتیببودهکه والدین باید
نمونه خون فرزندشان را همراه با مبلغی پول برای او ارسال
میکردهاند تا مشخص شود استعداد فوتبالیست شدن را
دارد یا نه!؟ جالب است که این فرد با این روش عجیب پول
زیادیبهجیبزدهو مهدویکیا زمانیازکالهبرداریاوباخبر
میشود که یکی از والدین مال باخته از طریق اینستاگرام
موضوع را به اطالع او میرساند .موضوع وقتی عجیبتر
میشود که مهدوی کیا میگوید« :اول به آن خانم گفتم آخر
شما چطور باور کردید که با آزمایش خون میتوان استعداد
فوتبالراسنجید؟بعدبرایکمکبهاین خانواده قبولکردم
فرزندشان خارج از نوبت بیاید تست بدهد .از خانم پرسیدم
بچهتانچندسالهاست؟جوابشتکاندهندهبود:دوساله!»

جداییهای جنجالی
ستاره هایی که با جدایی شان نقل محافل شدند!

از ماجرای قتل همسر دوم محمد علی نجفی شهردار
سابق نگذشته بود که خبر ازدواج مجدد مهدی هاشمی
در فضای مجازی پیچید و چند روزی فضای مجازی را
تحت تاثیر قرار داد .این ماجرا به خاطر مصاحبه های گاه
و بی گاه یکی از طرفین همچنان در نظر مخاطبان سینما
و تلویزیون داغ است .هاشمی و همسرش گالب آدینه که
هر دو از بازیگران باسابقه سینما ،تلویزیون و تئاتر هستند و
با حضور ناصر هاشمی ،نورا هاشمی و سیاوش اسعدی یک
خانواده کام ً
ال سینمایی دارند ،آنطور که هاشمی توضیح
داده ،مدتهاست که با یکدیگر زندگی نمیکنند.ستاره
های سینما و تلویزیون زندگی شان در ویترینی قرار دارد
که مورد توجه مردم است پس باید مراقبت بیشتری داشته
باشند.درادامه برایخواندنطالقجنجالیچندهنرپیشه
با ما همراه باشید:

▪رامبد جوان و سحر دولتشاهی

دیگر کسی نیست که نداند رامبد جوان سه بار ازدواج
کرده .ازدواج دوم او که از قضا با یک بازیگر سینما بود،
در اسفند  87اتفاق افتاد و تا سال  93ادامه داشت .او در
این مدت ،در دو سریال «مسافران» و «توطئه فامیلی» به
کارگردانی رامبد بازی کرد و مجری برنامه «گپ» باز هم
با کارگردانی همسرش بود .آنها در زمانی که زمزمههای
جداییشان به گوش میرسید ،واکنش چندانی نشان
ندادند و تنها به ذکر این نکته که عالقهای ندارند درباره
زندگی خصوصیشان صحبت کنند ،بسنده کردند.
با این حال طرفدارا نشان هیچگاه این موضوع را رها
نکردند و حتی در سالهای اخیر ،بارها خواستار دعوت
سحر دولتشاهی به «خندوانه» شدهاندکه رامبد جوان
این کار را انجام نداده است!

▪سفر بدون مجوز

2.4 M views

اسکورت و ماشین امام جمعه اهواز
به تازگی تصویری از حجتاالسالم والمسلمین سید
عبدنبیموسویفرد نمایندهولیفقیهدراستانخوزستان
و امام جمعه اهواز توسط کاربران فضای مجازی منتشر
شد که سادگی و بیریایی وی را در مسیرهای تردد شهری
غ ملک که از
نشان می داد .یکی از کارمندان شهرداری با 
نزدیک امام جمعه اهواز را میبیند ،روایت جالبی از حضور
غیرتشریفاتی وی در یکی از پایانه های مسافربری استان
خوزستان دارد و می نویسد« :ابتدا فکر میکردم خواب
میبینم ،حاج آقا مانند یک شخص عادی و بدون تشریفات
و اسکورت از تاکسی شهری جلوی پایانه مسافربری
پیاده شدند و برای ماهشهر نام نویسی کردند و نه تنها با
درخواست راننده (که ابتدا ایشان را نمی شناخت) برای
دربست موافقت نکردند ،بلکه به همین طریقی که در
تصویر مشاهده میکنید منتظر ماندند تا سرویس تکمیل
شود و حرکت کند ».کاربران خاطرات دیگری هم از کارهای
مردمی این امام جمعه مردمی را یادآوری کردند.

3.1 M views

آن سوی دیوار «سامان دهی کودکان» چه میگذرد؟
تصاویری از کودکانی که در طرح سامان دهی کودکان کار
وخیابان جمعآوری شده بودند و اکنون در فضایی کم و با
حداقل امکانات در حال نگهداری هستند در فضای مجازی
بسیار بازنشر شد .نگاه آن ها بیش از  ۲۰روز است که از
پشت میلههای آهنی پنجرهها به درِ بزرگ «مرکز پذیرش
و سامان دهی کودکان خیابانی» انتهای کوچه الدن خشک
شده که شاید هر باری که باز میشود ،پدر ،مادر ،عمو یا
حتی صاحبکارشان سر برسد و آن ها را آزاد کند .این طرح
امسال نیز با همکاری سازمان بهزیستی کشور ،فرمانداری
و استانداری و شهرداری تهران در کنار دو سازمان
مردمنهاد «انجمن حامی» و «آوای باران» اجرایی شده
است .کاربری نوشت« :خب شما که جا براشون ندارید
چرا طرح سامان دهی می ذارید االن طرح سامان دهی طرح
خودتون رو باید یه سازمانی به عهده بگیره ».کاربری هم
نوشت« :کودکان کار هم از اعضای جامعه هستند طوری
باید با اون ها برخورد بشه که کرامتشون حفظ بشه».





2.9 M views
2.1 M views

گوسفندان صادراتی ،قاچاق یا وارداتی؟
بهتازگی ویدئویی در فضای مجازی منتشر شده که از
تعدادی کامیون پر از گوسفند گرفته شده است .محل
این فیلم به نظر میرسد یکی از شهرهای جنوبی کشور
باشد و شخصی که فیلم را گرفته روی فیلم توضیح
میدهد که این گوسفندان در شرایطی که ما خودمان
مشکل گرانی گوشت داریــم ،بار زده شدهاند که به
کشورهای همسایه عربی صادر شوند .همین فیلم باعث
مجادله و بحثهای مختلفی بین کاربران شده است .یکی
از کاربران نوشت« :از کجا معلوم صادراتی باشن؟ شاید
هم وارداتی هستن» .کاربر دیگری هم نوشت« :تا وقتی
اختالف قیمت به صرفه باشه صادرات و قاچاق غیرقابل
اجتنابهواگرهمممنوعکننخودشعاملفسادمیشه».

نمایش انسانیت در  13ثانیه
«انسانیت مرز ندارد» ؛«نمایش فرهنگ واال و انسانی
مردم استان کرمانشاه در  ۱۳ثانیه»؛ این ها تیترهایی
بود که در فضای مجازی برای ویدئویی که جوانمردی
مردم کرمانشاه را نشان می داد نوشته شد .در
کرمانشاه وقتی این کامیون حامل کیک و کلوچه
واژگونمیشود،مردمبهکمکیکدیگر،بارکامیون
را جمع می کنند و منتظر بارگیری کامیون بعدی می
مانند تا به محموله آسیبی نرسد .کاربران از این
نمایش انسانیت در کرمانشاه به وجد آمدند و به
آن واکنش نشان دادند .کاربری نوشت« :با وجود
مشکالت اقتصادی در کشور ولی این عزیزان فیلم
بازی نمی کنن و دارن فرهنگ و انسانیت خودشون رو
بروزمیدن».کاربردیگرینوشت«:فرهنگایرانیاینهنه
اون عده قلیلی که کامیون های تصادفی رو غارت می کنن».

کالهبرداری به نام مهدوی کیا تنها کالهبرداری در فوتبال
هایپایهنبودهوپیشازاینهماتفاقتلخیبرایچندنوجوان
یزدیافتادکهازطرفیکمدرسهفوتبالبهگرجستاناعزام
شدهبودند.طیایناتفاق ۳۲ ،بازیکنمدرسهفوتبال«آرمان
کویر»بهبهانهبرگزاریاردووالبتهگرفتنارزمسافرتیبهنرخ
دولتی به گرجستان اعزام شدند .اما در اتفاقی تلخ دو نفر
از بچههای اعزامی این اردو در رودخان ه غرق شدند .یکی از
والدین بچهها درباره این اتفاق میگوید« :بعدها فهمیدیم
اصال هیچ توپی در این مدت در کار نبوده است .گفته بودند
که کفش فوتبال برای بچهها بخرید ولی اصال هیچ توپی در
کارنبودهاستچهبرسدبهفوتبال».البتهچندوقتبعدمدیر
همینمدرسهفوتبالمدرسهفوتبالجدیدیبهراهانداخت!
▪ادعای حیرت انگیز ناصرفریادشیران

ناصرفریادشیرانسال 90دربارهآسیبهایمدارسفوتبال
به بچهها حرف های تکان دهنده ای زد که خبر از آزارهای
جنسی در مدارس فوتبال می داد .در بخشی از این گفت و
گو که در روزنامه قانون همان زمان چاپ شده است ،فریاد
شیران می گوید « :در مدارس فوتبال افرادی متأسفانه به
دنبال مسائل جنسی هستند و بچهها را مورد اذیت و آزار
قرارمیدهند.چهارسالپیشدریکیازشمارههایروزنامه
ایــران آمــده بــود که یک فــردی ســاک یکی از باشگاههای
تهران روی دوشش بود و در منیریه در
حال قدم زدن بود .یکی از بچهها از
این شخص میپرسد شما به کدام
باشگاه تعلق دارید؟ میگوید من
درفالنباشگاههستم.بچهذوقزده
میگویدمنمیخواهمتستبدهم.
آن فرد هم قبول می کند و میگوید
فــردا فــان ساعت بیا بــرویــم تست
بدهی .اما آن بچه هیچوقت به محل
تمرین نمیرود .آن فرد وقتی به
این بچه معصوم تجاوز میکند او
را میترساند و از او میخواهد
شاگردهای دیگر را
هم بیاورد که از آن
هاهمسوءاستفاده
کــنــد .ای ــن ف ــرد با
همین روش چهار نفر
را مورد اذیت و آزار جنسی قرار
میدهد».

▪مهدی پاکدل و بهنوش طباطبایی

در اسفند  89مهدی پاکدل و بهنوش طباطبایی با
یکدیگر ازدواج کردند؛ ازدواجی که یک ماه بعد توسط
پاکدل رسانهای شد .آ نها در زمان زندگی مشترک،
تصاویر زیادی از خود منتشر کردند ،اما در مجموع زندگی
کمحاشیهای داشتند .در اواسط  95و زمان جدایی اما،
اتفاقات جالبی افتاد .صفحه اینستاگرام پاکدل هک شد
ولی بعد از آن که پس گرفته شد ،دیگر اثری از عکسهای
دونــفــره نبود .به فاصله کمی بهنوش طباطبایی هم
عکسهای دونفره را پاک کرد و شایعات جدایی آنها به
قطعیت نزدیک شد .پس از این نشانهها ،شایعات زیادی به
راه افتاد ،اما هیچ کدام تأیید یا تکذیب نمیشد .فروردین
سال  96باالخره وقتی طباطبایی روز مرد را به پدرش به
عنوان «تنها مرد زندگی»اش تبریک گفت ،مشخص شد
شایعات بی دلیل نبوده است.

▪هومن سیدی و آزاده صمدی

سریال «راه بیپایان» محصول سال  85که موفقترین اثر
کارنامه همایون اسعدیان است ،هم سرآغاز شهرت هومن
سیدی و آزاده صمدی بود و هم این دو بازیگر را به هم رساند.
زندگی مشترک آنها تا سال  92ادامه داشت .در زمستان
سال 93کهکنجکاویهادربارهآنهابهاوجخودرسیدهبود،
هومنسیدیباانتشارپستیاینستاگرامیخبرازجداییشان
داد .مدتی بعد هم آزاده صمدی درباره زندگیاش صحبت
کــرد .اگرچه آنهــا هیچگاه به حاشیهسازی از زندگی
خصوصیخودعالقهاینشانندادند،امادرفضایمجازیو
بینمخاطبان،اینگونهنبود.خبرازدواجمجددهومنسیدی
زمانی رسانه ای شد که حامد بهداد عکسی از دختر وی را در
استوریخودرسانهایکرد.

▪فرزاد حسنی و آزاده نامداری

احتما ًال جنجالیترین جدایی را این دو مجری تلویزیون
رقم زده باشند .اوایل سال  92ازدواج کردند و خطبه
عقدشان را سیدحسن خمینی خواند .به اتفاق همدیگر
به چندین برنامه تلویزیونی رفتند که تصاویر یکی دو تا
حسابی دیده شد .از معاون وقت سیما سفر مشهد هدیه
گرفتند ،از یکدیگر تشکر میکردند ،بــرای همدیگر
دست میزدند و خالصه شیرین میشدند .آ نها یک
ســال بعد جــدا شــدنــد ،ولــی مــد تهــا پــس از جدایی،
اتفاقات عجیبی افــتــاد .آزاده نــامــداری تصویری با
صورت کبود از خودش منتشر کرد و مدعی شد حسنی
او را کتک مــیزده ،سپس فــرزاد حسنی یادداشتی
نوشت و ادعاهای نامداری را زیر سؤال برد .ماجرا به
ممنوعالتصویری کوتاهمدت هر دو انجامید و در نهایت
چند ماه بعد ،آبها از آسیاب افتاد.

▪گالب آدینه و مهدی هاشمی

آخرین مــورد ،همین مهدی هاشمی اســت .پس از آن
که مهنوش صادقی بازیگر کمترشناختهشده تئاتر ،در
ویدئویی ادعا کرد مد تهاست همسر مهدی هاشمی
است ،استاد  72ساله بازیگری در حالی که کسی انتظار
نداشت ،با انتشار ویدئویی ادعای صادقی را تأیید کرد.
او همچنین در این ویدئو از مردم خواست که به زندگی
خصوصی مردم کاری نداشته باشند در حالی که مهنوش
صادقی خبر این ازدواج را در فضای مجازی منتشر کرد.
در ویدئو ی دیگر هاشمی با اشاره تلویحی به طالق عاطفی
خود و همسرش گالب آدینه ،گفت که سالهاست جدا از
همدیگر زندگی میکنند .ویدئوی او به سرعت ترند فضای
مجازی شد و شبکههای اجتماعی را درنوردید.

