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 گزیده عناوین روزنامه های صبح چهارشنبه

نژاد خاطر شباهت با احمدی الکاری به ممنوع  

روزنامه های صبح امروز در مهمترین عناوین صفحات اول خود مطالبی 

کشف عامل ترس کشاورزان »،«های از سر اجبار تکه نان و نفس 2»همچون؛ 

لیست »،«استقبال اوپک از افزایش تولید نفت ایران»،«از کد ملی برای تولید

را « نژاد خاطر شباهت با احمدی الکاری به ممنوع»،«سیاه یا جعبه سیاه

 منتشر کردند

. 

 قانون:ممنوع الکاری به خاطر شباهت با احمدی نژاد !

 

اگر روزی خود آقای احمدی نژاد اجازه بدهد حتما قبول می کنم که نقشش »

این جمله بخشی از گفته های محمود « ر غیر این صورت نهرا بازی کنم! د

است که در گفت وگو با  -بازیگر پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون  -بصیری 

.ایسنا عنوان شد  

 

 



 ... هیچکس سراغم را نگرفت جز 

 

این بازیگر پیشکسوت که بیشتر ایفاگر نقش های طنز است، درباره عدم 

لویزیون توضیح می دهد: وقتی برای حضورش طی هشت سال گذشته در ت

قرارداد بستم و هنوز بازی ام را شروع « کتابفروشی هدهد»بازی در سریال 

نکرده بودم، مدام با من تماس می گرفتند و می گفتند خبر داری که ممنوع 

الکار شدی؟! من در آن زمان باورم نمی شد. گذشته از این حرف ها به دلیل 

قرارداد بسته بودیم در آن سریال بازی کردم « هدهدکتابفروشی »اینکه برای 

و جا دارد بگویم این مجموعه در زمان خودش خوب پخش نشد. بعد از آن هم 

به کارگردانی رامین ناصرنصیر به من « خانه اجاره ای»بازی در سریال 

پیشنهاد شد و حتی چندین قسمت هم بازی کردم؛ ولی وقتی برای تلویزیون 

م مرا دیدند، آن قسمت ها را پخش نکردند و بعد از رفتن آقای فرستادند و گری

احمدی نژاد همان قسمت ها را پخش کردند و جالب بود که ابتدا قرار بود چند 

قسمت در این سریال بازی کنم؛ اما تنها یک قسمت به من دادند که آن را هم 

د حذف کردند. هشت سال پیش زمانی که انتخابات مربوط به ریاست محمو

احمدی نژاد به پایان رسید، مدام از سوی وکال تماس هایی با من گرفته می 

شد و می گفتند که آیا خودت خبر داری که ممنوع الکار شده ای؟ که من آن 

زمان فقط به این حرف ها می خندیم و اصال باورم نمی شد؛ چراکه معتقد 

دازند و خودشان بودم برخی از افراد یکسری شایعات را خودشان به راه می ان

هم همان شایعات را به واقعیت ها می پیوندند. بصیری به گفته هایش اضافه 

کند: من اصال از این قضیه ناراحت نیستم و االن هم نمی دانم چه بگویم؛  می

چرا که تصورم این است که حرف دیروز دیگر گفتنی نیست، باید راجع به فردا 

.گفت  

 قانون

- باهت با احمدی نژادممنوع الکاری به خاطر ش ! 

 !نیویورک یا ژنو،مسئله مذاکرات است-

 تکه نان و نفس های از سر اجبار 2-

- نفر در تهران 0333مرگ ساالنه   

 خراسان

 بازار داغ ارزیابی ها و پیشنهادها درباره مرحله دوم هدفمندی-

 کشف عامل ترس کشاورزان از کد ملی برای تولید-

- شدزنگ بحران آب سرانجام شنیده   

 آشتی به صرف یک فنجان چای-



 کیهان

- درصد از یارانه بگیران هدفمندی واقعی می شود؟ 03حذف   

 کارشناس آمریکایی مخالفان بشار اسد را هدایت می کنند 20-

 استقبال اوپک از افزایش تولید نفت ایران-

 وقتی بغض حاتمی کیا شکست-

 جمهوری اسالمی

- تصادی برای فعاالن بخش خصوصیتشریح جزییات کامل لغو تحریم های اق  

 باید به صورت یکپارچه برای توقف جنگ و کشتار در سوریه متحد شویم-

 نظامیان بار دیگر قدرت را رسما در مصر به دست می گیرند-

- را محکوم کرد  بان کی کون ترور دیپلمات ایرانی در یمن  

 ایران

رهبران صلح جهانی در دیدار رییس جمهوری:روحانی در راه صلح ماندال گام -

 بر می دارد

 محاکمه مرسی در قفس شیشه ای-

 مداوای ماهان با همیاری ایرانیان-

 پایان سلیقه گرایی در فیلترینگ-

 آرمان

 وزیر اطالعات:وزارت اطالعات ابزار زمین زدن نیست-

- شت؟خداحافظی قالیباف با ساختمان به  

- برابری سوخت در راه است 2گرانی   

 ادامه مذاکرات هسته ای در نیویورک-

 سیاست روز

 شبیه ساز موشکی هاگ و اسکای گارد رونمایی شد-

 بازگشت ترکیه از جاده غرب به شرق-

 ما هیچ گاه غافلگیر نمی شویم-

 !لیست سیاه یا جعبه سیاه؟-

 جام جم

- انافزایش رفت و آمدهای دیپلماتیک در تهر  

 حریفان جهانی والیبال ایران مشخص شدند-

- ماهه اقتصاد ایران 6فرصت طالیی   

- 30آغاز بررسی الیحه بودجه   

 تهران امروز



 جزئیات لغو تحریم ها از زبان عراقچی-

 اهداف آمریکا از مذاکرات نهایی هسته ای-

 در دوران پیرآبی قرار گرفته ایم-

 آمریکا دنبال چیست؟-

 دنیای اقتصاد

- ل اصلی ما کاسبان تحریم هستندمشک  

 بن بست تحریم در کنگره آمریکا-

 برگشت بورس به مسیر صعود-

 نسخه خروج از رکود تورمی-

  
 


