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شبکه

علی دایی بعد از مالقات با کارگران کارخانه خودروسازی سایپا ،اردوی تیم فوتبال این کارخانه را لغو کرد

آقای گل؛ گل کاشت

آفت�اب ی�زد – گ�روه ش�بکه :در گذش�ته
نه چن�دان دور ،علاوه بر ن�گاه قهرمانی و
حرف�های ب�ه ورزش و ورزش�کاران ،از آنها
انتظ�ار منش و رفتار پهلوانی و دس�تگیری
از مس�تمندان هم میرفت .منش پهلوانی و
رادمردی ریش�ه در تاری�خ و فرهنگ ایران
دارد .در ادوار مختلف پهلوانانی مثل رستم،
ی ولی ،تختی وخیلیهای دیگر ،عالوه
پوریا 
بر قدرت و زور وبازوی ستبر ،منش پهلوانی
و جوانم�ردی آنها مورد تحس�ین و تمجید
مردم ایران زمین و حتی دنیا قرار داشت.
به واس�طه قدمت ورزشهای س�نتی ایران
مثل کشتی و ورزش زورخانهای انتظار رفتار
و منش پهلوانی بیش�تر از ورزش�کاران این
رشتهه ا بود ،اما امروزه میبینیم که در سایر
رش�تههای ورزش�ی هم افرادی هستند که
رفتار و طبع بزرگ آنها مورد تحسین جامعه
واقع شود.
چند روز اخیر خبری در رس�انهها منتش�ر
ش�د که با واکنش بس�یار از س�وی کاربران
شبکههای اجتماعی و عموم مردم در جامعه
روبرو شد و آن اقدام جالب توجه علی دایی
سرمربی تیم سایپا بود .در شرایطی که تیم
سایپا به دنبال تدارک اردوی ویژه خود برای
نیم فصل دوم در خارج از کش�ور بود ،علی
دای�ی ای�ن اردو را بعد از دیدار ب�ا کارگران
کارخانه خودرو سازی سایپا لغو کرد.
تیم نارنجی پوش س�ایپا با کس�ب سهمیه
حض�ور در لی�گ قهرمان�ان آس�یا ،یکی از
نمایندگان ایران در این رقابتها محس�وب
میش�ود و بر این اس�اس به دنب�ال تدارک
وی�ژهای ب�رای آم�اده س�ازی بازیکن�ان و
حضور در این بازیها اس�ت؛ خصوصا اینکه
روی نیمک�ت این تیم عل�ی دایی به عنوان
سرمربی حضور دارد که سابقه نشان داده در
هر ش�رایطی به دنبال دستیابی به موفقیت
بزرگ اس�ت ولو رقابت ب�ا تیمهای متمول
آس�یایی که خود را مهیای رقابت قهرمانی
در آن میکنند .علی دایی ،س�رمربی موفق
این چند س�ال فوتبال ای�ران که حضور در
رقابته�ای فصل گذش�ته لی�گ قهرمانان
را علیرغم دس�تیابی به عنوان قهرمانی به
همراه نفت ته�ران درپی جدایی از این تیم
از دس�ت داده بود ،اینبار با س�ایپا به آسیا
خواهد رفت.
حضور شهریار فوتبال ایران در آسیا آنهم در
قامت مربی س�ایپا ،میتواند از هر نظر جالب
توجه باش�د .بر این اس�اس به نظر میرسید
که آنها تدارک الزم و تقویت مناس�بی برای

حض�ور در این رقابت داش�ته باش�ند .علی
دای�ی به دنبال این بود با حذف چند بازیکن
و جایگزین�ی آنها تقویت الزم را در لیس�ت
تیمش داش�ته باشد و البته برنامه حضور در
اردوی تدارکاتی زمس�تانی و برگزاری چند
دی�دار تدارکاتی نیز در دس�تور کار این تیم
قرار داشت.
اس�طوره فوتبال ایران طی چند وقت اخیر
حضور پررنگ تری در فعالیتهای اجتماعی
داشته که به نقش موثر او در زلزله کرمانشاه
میتوان اشاره کرد .علی دایی با اعالم شماره
حس�ابی اقدام ب�ه جم�ع آوری کمکهای
مردم�ی برای بازس�ازی مناط�ق زلزله زده
کرمانشاه کرد که با اقبال و استقبال عمومی
مردم روبرو و باعث ش�د کمکهای بسیاری
نیز جمعآوری شود .شهریار فوتبال ایران با
گردآوری گروهی از معماران و شهرس�ازان
و افراد توانمند در کنار خود ش�خصا
ساخت و س�از در مناطق زلزله زده
کرمانش�اه را به عه�ده گرفت و در
ماه گذشته نیز بخشی از خانههای
ساخته شده را به مردم آن
منطقه تحویل داد.
آقای گل جهان اینبار
در بازدی�د خ�ود از
کارخانه س�ایپا و در
برخورد با کارگران
ای�ن مجموع�ه
تصمی�م گرف�ت
اردوی خارج�ی تیم
س�ایپا را لغ�و کن�د.
مش�کالت اقتص�ادی

و گالیهه�ای کارگران کارخانهی س�ایپا در
مالقات با دایی باعث ش�د ت�ا او از برگزاری
اردوی خارج از کش�ور تیمش صرفنظر کند
و در این ش�رایط اقتص�ادی از بار مالی روی
دوش کارخانه جلوگیری کند.
س�رمربی س�ایپا با تایید خبر مربوط به لغو
اردوی این تیم به ورزش س�ه گفت« :ما باید
برنامه ریزی الزم برای تقویت و آماده سازی
تیم را دنبال میکردیم .اسپانس�ر هم تمام
هزینههای مربوط به این اردو و برگزاری دو
دی�دار تدارکاتی را تامین ک�رده بود .با این
حال امروز در بازدیدی که از کارخانه داشتم
تصمیم گرفتم این اردو لغو ش�ود .ش�رایط
خ�اص اقتص�ادی در مملکت وج�ود دارد و
ای�ن را کاملا در کارخانه بزرگ سایپا و در
مالق�ات ب�ا کارگران
و زحمتکش�ان آن
دی�دم .البت�ه باید
بگویم که اکنون
ش�رایط س�خت
در خص�وص زمین
تمرین و  ...داریم اما
مجموعه س�ایپا دوست
دارد در ای�ن ش�رایط خ�اص
اقتص�ادی در کن�ار کارگ�ران و
زحمتکشان عزیز آن باشد و این
تصمیم را گرفتیم .علیرغم اینکه
اسپانسر تمام هزینههای مربوط
به ای�ن اردو را فراهم کرده بود،
آن را لغ�و کردی�م و اینج�ا در
تهران تمرینات را دنبال خواهیم کرد».
این اقدام علی دایی با واکنش بسیار در

تبلیغ کلینیک زیبایی ،کار دست سرکنسول عراق در مشهد داد
به دنبال انتشار ویدئوی تبلیغ کلینیک زیبایی ایرانی در شبکههای
اجتماعی ،وزارت خارجه عراق سرکنس��ول این کشور در مشهد را
فرا خواند.
در ویدئو منتشر شده که به نظر میرسد در دفتر کار سرکنسول
ضبط شده است« ،یاس��ین شریف» به تفصیل از انواع خدمات و
جراحیهای��ی که در این مرکز انجام میش��ود و نیز با ذکر نام و
تشکر از مدیران آن ،خدمات آن را بسیار خوب و با قیمت مناسب
برای ش��هروندان عراقی توصیف میکند .اما پایگاه خبری «بغداد
الیوم» س��ندی را منتش��ر کرده که کنس��ولگری عراق در مشهد
در رابط��ه ب��ا بازدید انصیف از کلینیک زیبای��ی «نوین ایرانا» در
این ش��هر توضی��ح داده و تاکید کرده که وی به همراه ش��ماری
از کارمندان کنس��ولگری به کلینیک مذکور به عنوان نخس��تین
مرکز پزشکی و بیمارستان معرفی شده از سوی مقامات بهداشتی
ایران ،س��ر زده است .کنسولگری عراق در مشهد هدف از بازدید
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وزیر عمارت!

گهایداغ
هشت 

ده مجلس با هش��تگ
آب��ادی فراهان��ی نماین
احمدامیر
ی نوش��ت« :شنیده ام
خطاب به آذری جهرم
ت
وزیرعمار
ی خود را با اعضای یک
رخی جلسات غیررسم
آقای وزیر ب
ید خود برگزار میکند.
در «دفتر عمارت» جد
مرکز «آشنا»
سه با آشنایان ربطی به
خاب این محل برای جل
آیا علت انت
زیر ارتباطات هم در پاسخ
شین ایشان هم دارد؟!» و
حرفه پی
تارتآپها را برای ماهیت
« تاکنون جلسات با اس
او نوشت:
کردی��م ،وزیر عمارت
کاله فرنگی برگزار می
تاریخ��ی در
یخورد
بنام هها م 
ید وغیره تنها بهدرد ش 
ه ممانند خارج از د
خداست .این دفتر و آن
�ار واقعیات .عالم محضر
و نه انتش�
شما سخت مشغولند».
رد .مشخصا «آشنایان»
دفتر ندا

سرکنسول از کلینیک زیبایی نوین ایرانا را اطالع از وضعیت مراکز
محل مراجعه شهروندان این کشور به دلیل دریافت شکایتهای
زیادی از س��وی مراجعه کنن��دگان عنوان کرده و خاطر نش��ان
س��اخته که در جریان بازدید نیز مدی��ر این کلینیک ضمن ارائه
توضیحاتی در رابطه با کارکنان آن به ویژه در زمینههای چش��م،
مفاصل ،زیبایی و دن��دان ،تاکید کرده که برای بیماران عراقی از
بدو ورود به ایران تا لحظه بازگشت به کشور خود ،تمامی خدمات
را فراهم میسازد.
این در حالی است که برخالف سند منتشر شده کاربران شبکههای
اجتماعی در عراق معتقدند انصیف برای کلینیک زیبایی نوین ایرانا
در شهر مش��هد تبلیغ میکند و از شهروندان کشورش میخواهد
برای دریافت خدمات پزشکی مختلف از کاشت مو گرفته تا درمان
مشکل ناباروری ،به این کلینیک مراجعه کنند ،اقدامی که واکنش
کاربران را به دنبال داش��ته و بیش��تر آنها از سرکنس��ول به عنوان
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برده داری

وررند که بعد از ملغی
مردم دنیا بر ای��ن تص
بس��یاری از
ن گزاره از بین رفت و
بردهداری در آمریکا ای
ون
شدن قان
در حالی که بردهداری
جهان ریشه کن شده،
بردهداری در
همچنان از افراد در دنیا
گوناگون وجود دارد و
به اشکال
میشود .یک خبرنگار
راطی بیگاری کشیده
به شکلی اف
سانی که امروز در آغاز
خود نوشت « :تعداد ک
در توئیتر
عریف حقوقی "برده"
میشود آنها را طبق ت
سال 2019
سد (19میلیون تنها در
به 45میلیون نفر میر
تلقی کرد
س��ط یک برده به پول
رن هجدهم ارزش متو
هند) .در ق
ش متوس��ط یک برده
4هزار دالر بود .امروز ارز
ام��روز 0
90دالر است!»

شبکههای اجتماعی همراه بود که عمدتا به
دو موضوع اشاره میشد ،برخی ضمن تقدیر
از کار او معتقد بودند که مسائل باشگاه سایپا
را نباید به کارخانه خودروسازی مرتبط کرد
و عل�ی دایی تنها وظیفه دارد تیم س�ایپا را
به بهترین ش�کل آماده و ب�ه مقام قهرمانی
آسیا برساند و مسائل کارگران را باید دولت
و مدی�ران کارخانه س�ایپا حل کنن�د .آنها
گفتند با ای�ن رفتارهای احساس�ی نه تنها
ب�ه کارگران کمکی نمیش�ود بلکه تیم هم
از اردوی خوب جا مانده و آس�یب میبیند.
عدهای نیز گفتند این کاهش هزینهه ا زمانی
خوب است که در زندگی کارگران موثر باشد
و حقوق و معوقات عقب افتاده آنها را بدهند.
کاربری در این مورد نوشت« :همه میدانند
که علیآقا آدم دس�ت به خیری است و این
اق�دام اخیرش ه�م حداق�ل از آن بابت که
کارگ�ران کارخانه را دلگ�رم میکند ،جای
تحس�ین دارد .با وجود این اگ�ر واقعا دایی
و مدیران باش�گاه به چنین مسائلی اهمیت
میدهند ،بهتر است با یک نامه شسته رفته
رسما خواهان انحالل باشگاه سایپا شوند یا
حداقل از سمت فعلیش�ان استعفا بدهند؛
چه این که هم�ه هزینههایی که در این تیم
میشود دقیقا مصداق خرج اضافه است».
اما از طرفی طیف گسترده ای از کاربران کار
علی دایی را مورد تحسین قرار داده و لقب
آقا تخت�ی امروز ایران را به او دادند .به طور
مثال یک کاربر نوش�ت« :عل�ی دایی ضمن
بازدید از کارخانه سایپا متوجه شد کارگران
بخاط�ر مش�کالت مالی چن�د ماهی حقوق
نگرفتن واس�ه همین درج�ا اردوی خارجی
س�ایپا را لغ�و کرد .بع�د از آق�ا تختی لقب
جهانپهلوان فقط برازنده این مرد است».
یک نفر دیگر نوش�ت« :دم علی دایی گرم،
ایش�ون که تو اون کارخونه مسئول نیست
اما ب�ازم می�ره بی�ن کارگره�ا و از نزدیک
مشکالتش�ون رو میبینه و دغدغ�ه آنها را
میش�نوه و بخاط�ر همراهی با آنه�ا اردوی
خارجی رو لغو میکنه
کاش دولتمرده�ای م�ا ه�م در ح�دِ دایی
میومدن بین مردم حرفاشونو میشنیدن و
از هزینههاشون کم میکردن».
وکاربری از یک دید دیگر نوشت« :علی دایی،
اردوی خارجی تیم سایپا در تركيه را لغو کرد.
ش�اید لغو اردوی خارجی کم�ک خاصی به
معیش�ت کارگران نکنه ام�ا مطمئنا همین
موضوع دلگرمی بزرگی برای آنهاست .واقعا
دم دایی گرم».

یک شخصیت دیپلماتیک به دلیل تبلیغ یک کلینیک زیبایی انتقاد
کردند.
در ادام��ه و بعد از انتش��ار این ویدئو ،پایگاه خبری الس��ومریه نیوز
بیانیهای را که دفتر رس��انه ای وزارت امور خارجه عراق صادر کرده
بود منتشر کرد و نوشت« :یاسین شریف» ،سرکنسول این کشور در
مشهد در رابطه با یک ویدئوی منتشر شده در شبکههای اجتماعی
فرا خوانده ش��ده اس��ت .در بیانیه وزارت خارجه عراق آمده است:
«محمد علی الحکیم» ،وزیر خارجه دستور داد که سرکنسول عراق
در مشهد به دلیل ویدئوی منتشر شده در شبکههای اجتماعی ،به
مقر وزارت فرا خوانده شود .یک کاربر ایرانی نوشت« :در رسانههای
عراقی ویدئویی منتش��ر شده که سرکنس��ول عراق در مشهد را در
حال تبلیغ برای یک مرکز زیبایی نش��ان میدهد.ایرانیها اخیرا از
هر ابزاری برای تبلیغ کاالی خود در عراق استفاده میکنند!» کاربر
دیگری نیز با چاش��نی طنز نوشت« :کاری به احضار ياسين شريف
سرکنسول عراق در مشهد به خاطر حضور در ویدئو تبلیغاتی مرکز
کاش��ت مو و زیبایی در مشهد ندارم .میخواهم بدانم چرا آن مرکز
کاشت مو ،یک بیمو را برای تبلیغ انتخاب کرده!»
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هشدار پلیس درمورد افزایش کالهبرداری
از طریق ارسال پیامک

ب��ا گس��ترش ارتباط��ات مج��ازی در کن��ار
اس��تفادههای مفی��د به تبع جرای��م مرتبط با
آن نی��ز افزایش مییابد .رئی��س پلیس تهران
با عنوان اینک��ه کالهبرداریهای پیامکی زیاد
شدهاند ،گفت :براساس آمارها در تهران حدود
 ۷۰درص��د جرائم در فضای مج��ازی افزایش
داشته است.
به گزارش ایلنا سردار حسین رحیمی (رییس
پلی��س تهران ب��زرگ) با هش��دار در خصوص
افزای��ش کالهبرداری به روش ارس��ال پیامک
به افراد گفت :متاس��فانه کالهبرداری از طریق
ارس��ال پیام��ک افزای��ش پیدا کرده اس��ت و
متاس��فانه علیرغم تمام تذکرها و هشدارهایی
ک��ه پلیس از طرق مختل��ف اعالم میکند ،اما
همانطور که گفتم کالهبرداری از طریق پیامک
و تماس تلفنی با افراد و اعالم برنده ش��دن در
مس��ابقات افزایش پیدا کرده اس��ت .متاسفانه
گاهی اوقات افرادی که دارای تحصیالت عالی
نیز هس��تند قربان��ی این ن��وع کالهبرداریها

شتن هفت خط است
ی تهران مترویی با دا
یکی از مزایا
زار نفر را در سطح شهر
ک میلیون و نهصده
که روزانه ی
اصله بین اعزام هر قطار
کند ،با این حال هنوز ف
ی
جابجا م 
زیاد اس��ت .حناچی
ی نس��بت به جمعیت
با قطار بعد
��تگ گزارش به مردم
هران در توئیتی با هش
ش��هردار ت
قنامه خرید  376واگن
ش��هرداری تهران تواف
«
نوش��ت:
تهای داخلی و
ومی متشکل از شرک 
مترو را با کنسرسی
ضل ترافیک و آلودگی
قد کرد .برای حل مع
خارجی منع
ن مطالبه شهروندان-
ت – به عنوان مه متری
هوای پایتخ
هرداری ،جهت توسعه
تهای ش��هر و ش��
از تمام ظرفی 
استفاده خواهیم کرد».
حمل و نقل عمومی

میشوند ،لذا تاکید میکنیم که افراد در موارد
مشکوک پلیس را در جریان قرار دهند ،چراکه
پس از اینکه جرم صورت بگیرد کار برای قربانی
سختتر میش��ود .براس��اس آمارها در تهران
ح��دود  ۷۰درص��د جرائم در فض��ای مجازی
افزایش داش��ته اس��ت و لذا تاکی��د میکنیم
م��ردم مراقبتهایش��ان را در فض��ای مجازی
بیشتر کنند.
او اف��زود :جرائم مختلفی مانند خرید و فروش
س�لاح ،خری��د و فروش مواد مخ��در ،خرید و
فروش دارو و لوازم آرایشی و بهداشتی تقلبی و
خرید و فروش حیوانات حیات وحش در حوزه
فضای مجازی در حال اتفاق اس��ت .پلیس فتا
خری��د و فروش حیوان��ات در حیات وحش را
به صورت روزانه در فضای مجازی بررسی میکند
و مواردی را که مربوط به پلیسهای تخصصی
دیگر اس��ت در اختیار آنها قرار داده و اقدامات
الزم از س��وی دیگر پلیسهای تخصصی برای
برخورد با این موارد انجام میشود.

مت�رو وین و خال�ی
ماندن صندلی وی�ژه افراد توان ی�اب یا دارای
شرایط ویژه (سالمن
دان،
روشن
دالن ،افراد حامل نوزاد و زنان باردار)

آمادگی

برای سال
نو چینی در روستایی در شمال چین /شینهوا

کامنت امروز

زیر پوست
شهر؟!
محمد ماکویی

مترو

شماره5368

ستون نویس

گهایداغ
هشت 

اواخ��ر دو هفت��ه پیش بود ک��ه بویی نامطبوع
و ته��وع آور بخشه��ای بزرگ��ی از پایتخت را
فرا گرفت .خوش��بختانه باالخره منش��ا این بو
مورد شناسایی قرار گرفته و اینکه "از کجا آمده
بود ،آمدنش بهر چه بود؟" معلوم گردید.
در م��ورد اینک��ه ماجرای بودار "ب��و" به خیر و
خوشی به پایان رسیده و از بابت آن ضرری به
کس��ی وارد نگشت ،تردیدی وجود ندارد.با این
حال ،جریانی که برای بسیاری از مردم داستان
ش��ده و ایش��ان را چند روزی حسابی سر کار
گذاش��ت حاوی نکاتی آموزنده است که کامال
نشان میدهد چرا بسیاری از مشکالت سرزمین
ما حل نشده باقی میمانند.
اولین نکته قابل توجه این اس��ت که مسئولین
و اولی��ای امور بیش از آنک��ه همت کنند تا به
شناسایی منشا بو اقدام کنند ،تالشی چشمگیر
به خ��رج دادند تا ثابت نمایند بوی بد از ناحیه
آنها ساطع نگردیده است!(یاد مرحوم فنی زاده
گرامی که در سکانس��ی "بوییدنی" از س��ریال
دیدنی دایی جان ناپلئون مرتبا "به این س��وی
چراغ اگر ما بودیم" را فریاد میکرد)
در این باب ،ش��رکت آب و فاضالب به فوریت
اطالع داد که برخالف تصور ش��ماری از مردم،
بوی بد ربط��ی به ترکیدگ��ی لولههای بزرگ
انتقال فاضالب ن��دارد.در همین م��ورد ،مترو
اطالع رس��انی کرد که بوی بد مربوط به آنها
نیس��ت و در نهایت سازمان آتش نشانی عنوان
نمود که بهتر اس��ت مردم نگران نباشند ،زیرا
آتشسوزی نه اتفاق افتاده و نه قرار است اتفاق
بیفتد.

متاس��فانه در این داستان مردم همیشه حاضر
در صحنه نیز نمایش خوبی نشان نداده و ثابت
کردند که در مس��ائل و مشکالت حاد ،خیلی
نمیشود روی ایشان حسابی ویژه باز کرد.
همه ما خوب میدانیم که در حالی که در اواخر
هفته قبل مرتبا به اطالع مردم رسانیده میشد
که در صورت استشمام بوی بد ،موضوع را فورا
به اطالع مراجع ذیصالح برس��انند ،تنها شمار
قلیلی از همش��هریهای گرامی ماجرا را جدی
گرفته و در ایفای وظایف شهروندی کوشیدند.
ج��دا از ای��ن تعداداندک ،ش��مار قابل توجهی
موض��وع را ش��وخی گرفت��ه و مث�لا از زنجان
پیغام "بوی بد تا اینج��ا هم میآید" را مخابره
کردند.جمعی هم با ی��اد آوری لطیفه قدیمی
"خودت بگ��رد پیدایش ک��ن" و لطیفه جدید
التاسیس "خودت بمال" به مسئولین و اولیای
امور توصیه کردند که حاال که به احتمال قوی
زحمت تولیدش را دولتیها کش��یدهاند ،بهتر
است پیداکردن سر منشا مشکل و رفع آن نیز
کماکان برعهده دولتیها قرار گیرد.
نکته جالب توجه این اس��ت که در نهایت ،این
عصر ایران بود که در مورد سرمنش��ا مش��کل
اطالع رس��انی کرد :ش��اید به این سبب که در
حالی که متصدی��ان و اولیای مختلف امور نان
خود را بابت اثبات " در محله ما خبری نیست"
در میآورند ،خبرن��گاران مجبورند اخبار را در
زیر پوست شهر جستجو کرده و مردم معمولی
و مراجع ذیص�لاح را مطلع اینک��ه "خبرهای
زیادی اس��ت که ش��ما از آنها خب��ر ندارید"
نمایند.
پی نوش��ت :یکی از اعضای شورای شهر عنوان
فرمودهاند که بوی بد اواخر هفته گذشته ربطی
به پالس��کو ندارد.اگر این خبر درس��ت باشد،
ظاهرا باید رسانه و خبرنگاری دیگر دست به کار
شده و منشا بوی بد از میان رفته را پیدا کند!

