
دایی و بازگویی ماجرای فرار از 
دست احمدی نژاد!

]شــهروند[ ماجراهــای میــان علــی دایــی و 
محمود احمدی نــژاد و ناراحتی شــهریار فوتبال 
ایــران از رئیــس دولت هــای نهــم و دهــم بر هیچ 
کس پوشــیده نیســت. دایــی در مصاحبه های 
خــود بارها ادعا کــرده کــه احمدی نــژاد در زمان 
ریاســت جمهــوری خــود او را از ســرمربیگری 
تیم ملــی برکنــار کــرده و او چنیــن حقی نداشــته 
اســت. در این ســال ها احمدی نژاد نیز چندین 
بار مصاحبه هایی را در تمجید از اسطوره فوتبال 
ایران داشــته، اما بازهم نتوانسته کینه دایی را از 
بیــن ببرد.نزدیک به دو ســال قبل و بــه تاریخ 11 
اسفند ماه 97 اما یک اتفاق جالبی طی گزارشی 
در روزنامه شــهروند به چاپ رســید. ماجرا این 
بــود کــه علــی دایــی بــه عنــوان ســرمربی وقــت 
ســایپا وقتی برای دیدار با پــارس جنوبی جم به 
جنــوب ایران ســفر کــرده بــود، در پرواز برگشــت 
بــه تهــران از عســلویه متوجــه شــد کــه محمود 
کالس صندلــی دارد  احمدی نــژاد در بیزینــس 
و او بایــد کنــار رئیس جمهوری ســابق بنشــیند. 
از ایــن رو تصمیم گرفــت به صندلی هــای عقب 
بــرود و صندلی جلــو را بــه برادرش محمــد دایی 
بدهد تــا کنار احمدی نــژاد ننشــیند.روایت این 
اتفــاق بــرای نخســتین بــار در روزنامه شــهروند 
منتشر شــد و بازتاب های فراوانی داشت. در آن 
مقطع بســیاری از نزدیــکان رئیــس دولت های 
نهم و دهم ســعی کردند موضوع را تکذیب کنند 
و حتی اعالم شد که احمدی نژاد هرگز در پروازها 
در صندلــی بیزینــس کالس نمی نشــیند. حــاال 
با گذشت نزدیک به دو ســال از آن اتفاق نشریه 
آلمانــی کیکــر کــه یــک رســانه معتبــر محســوب 
می شود در مصاحبه اختصاصی که با علی دایی 
داشــته، به این موضــوع پرداختــه و آن ســوژه را 
یکــی از پرســش های گفت وگو قــرار داده اســت.
از دایــی ســوال شــده: »شــایعاتی در ســال 2۰19 
مطرح شــد که شــما قرار بوده در هواپیمایی در 
کنار آقــای احمدی نژاد )رئیس جمهوری ســابق 
ایران( بنشــینید، اما ترجیح دادید که بروید و در 
صندلی عقــب بنشینید.«پاســخ دایی بــه این 
اتفاق هــم جالب اســت:  »من همیشــه در واقع 
احســاس نزدیکی با مردم داشتم و انســانی آزاد 
هســتم و همیشــه برای آنهایــی زندگــی می کنم 
کــه مــن را حمایــت کردنــد؛ بــه همیــن علــت آن 
روز ترجیــح دادم تــا به عقــب هواپیما بــروم و در 
کونومــی در کنــار مردم بنشــینم.  صندلی هــای ا
هیچ وقت عالقه ای به فعالیت سیاسی ندارم و 

این کار من هم یک عمل سیاسی نبود.«
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]شــهروند[ محمدرضــا احمــدی ســنگری در نشســت بررســی مشــکات 
کید بر تعریف منشور  حمل ونقل شهری و برون شهری شهرستان رشــت با تأ
کــرد: »همه ما از شــرایط  کســی اظهار  اخاقــی و اجتماعی بــرای راننــدگان تا
کسی مطلع هستیم، اما رانندگان باید بدانند که  سخت فعالیتی رانندگان تا

تمامی این تسهیات و حمایت ها را نظام برایشان فراهم می کند.«
محمدرضــا احمــدی با انتقــاد از اینکــه برخــی از راننــدگان بنــگاه تبلیغاتی 
کسی به واسطه شغل شان با افراد  ضدانقاب می شــوند، افزود: »رانندگان تا
فراوان و مختلفی ســروکار دارند و متأســفانه برخی از همین افراد ناخواســته 
ح می کنند به عنوان یک بنــگاه تبلیغاتی ضدنظام اقدام  با ســخنانی که مطر
می کنند.«  او با انتقاد از بی سروســامانی ناوگان های حمل ونقل بین شهری 
کــرد: »ایســتگاه های بین شــهری بایــد ســاماندهی شــود و در برخی  تصریح 
از مــوارد شــاهد هســتیم کــه شــهرداری ها به واســطه اینکــه ناوگانــی مابیــن 
خ کرایه  محدوده خدماتی وجود دارد به عملکرد آن نظارتی ندارند و حتی نر

در این ایستگاه ها توسط افراد خاصی تعیین می شود.«
نماینده مردم رشــت در مجلس شــورای اســامی بــا انتقاد از تغییــر دائمی 
کســی گفت: »تمامی فعالیت ها در این حوزه باید بر  برخی از ایســتگاه های تا

اساس چارچوب و منشور مشخص انجام شود.«

کسی رسیدگی جدی شود  اتهام زنی نماینده مجلس به رانندگان تا
کشــور در  کســیرانی های شــهری  در همیــن رابطــه مدیرعامــل اتحادیــه تا

نامــه ای بــه رئیــس هیــأت نظــارت بــر عملکــرد نماینــدگان مجلس شــورای 
اســامی ایران خواســتار رســیدگی جدی بــه اتهام زنــی یکی از نماینــدگان به 

کسی شد. رانندگان تا
مرتضی ضامنی در نامه ای به سیدامیرحســین قاضی زاده هاشــمی رئیس 
هیــأت نظــارت بــر عملکــرد نماینــدگان مجلس شــورای اســامی بــا موضوع 
»اهانت و اتهام زنی نماینده مردم ارجمند رشــت در مجلس شورای اسامی 
کســی« تصریح کرده اســت: »به اســتحضار می رســاند  به رانندگان شــریف تا
اخیرا جناب آقای محمدرضا احمدی، نماینده محترم مردم شــریف رشــت 
کســیرانان متعهد،  کســی ها و تا در مجلــس شــورای اســامی در نشســتی، تا
دلســوز و همراه همیشــگی نظام را به بنگاه های تبلیغاتــی ضدانقاب متهم 
کســیرانان، مســئوالن و مدیــران این  کرده انــد. اتهامــی که جامعه شــریف تا

حوزه به شدت آن را نفی و خود را از آن مبرا می دانند.« 
او افزود: »شایســته اســت جناب آقای احمــدی به عنــوان نماینده همین 
کســیرانان همیشــه در صحنه  قشــر از جامعه، همیــاری، حمایــت و همت تا
را در زمــان انتخابــات بــه خاطــر آورنــد. عزیزانــی کــه بــدون چشمداشــت به 
حمایــت و وعده هــای برخــی از نماینــدگان در زمــان انتخابــات، صرفا از ســر 
اعتقاد و تعهدی که به نظام دارند خالصانه در همه مناسبت ها حضور فعال 
داشته و از هیچ تاشــی فروگذار نمی کنند. این عزیزان به تمامی منشورهای 
اخاقــی و اجتماعی، پیــش از حضور در نــاوگان حمل ونقل شــهری واقفند و 

پس از احراز شرایط الزم پا به میدان عظیم حمل ونقل می گذارند.«

فاجعــه  ســالگرد  چهارمیــن  دیــروز  ]شــهروند[ 
آتش سوزی و فروریختن ساختمان پاسکو بود. صبح 
روز پنجشــنبه 30 دی مــاه 139۵ خبــر آتش ســوزی در 
یک ســاختمان قدیمــی مخابره شــد، اما ایــن حریق 
از جنــس آتش ســوزی های متــداول همــه روزه تهران 
که پاسکوی پنجاه وچهار ساله ساختمانی  نبود، چرا
عادی نبود. در وسعت و گستردگی این حریق همین 
بس که مأموران چندین ایستگاه آتش نشانی و حتی 
آتش نشــانان غیرشــیفت نیز خــود را به محــل حادثه 

رساندند تا شاید زودتر بتوانند آتش را اطفا کنند.
ک نگران  از ســوی دیگر هم کاســبان این مرکز پوشــا
کشیده شدن زبانه های آتش به مغازه های خود بودند 
و حتی برخی از آنها با اصرار زیاد خود را به مغازه هایشان 
در طبقــات پایینی ایــن ســاختمان 1۷ طبقه قدیمی 
رساندند تا چک ها و اجناس ارزشمند خود را بردارند. 
چهار ســاعت تاش آتش نشــان هــا  اما بی ثمــر ماند و 
اســکلت بندی ایــن ســاختمان غول پیکــر قدیمی در 
قلب پایتخت به دلیل حرارت باالی ناشی از حریق به 
یکباره فرو ریخت و 16 آتش نشان زیر آوار جان باختند تا 

داغی همیشگی بر دل مردم باقی بماند.
کــه چهارمیــن ســالروز فاجعــه  در هــر حــال دیــروز 
پاســکو  بــود، وعده هــای بســیاری تلنبــار شــده اند و 
مالباختگانــی کــه امــروز حــال بدتــری از آن روز دارند، 
همچنان منتظرند.  البته در این میان هر چند دیر اما 
اتفاقــات و تحوالت جدیــدی رخ داده که کســبه از آن 
راضی هســتند و آن این اســت که بنیاد مســتضعفان 
به عنوان مالک این ســاختمان، پاسکو 1۵ طبقه را با 
همان شکل و شمایل ساخته است و به زودی کسبه 
آسیب دیده پاسکو می توانند دوباره کاسبی شان را از 

سر بگیرند.
ســالگرد پاســکو بهانه ای اســت که یادمــان بیفتد 
ساختمان های بلند این شهر نقشــه راهی برای مهار 
مخاطــرات در زمان هــای بحرانــی ندارنــد. معــاون 
معماری و شهرســازی شــهر تهران می گوید تا بــه امروز 
هزار ساختمان مشابه پاســکو را شناسایی کرده اند. 

تدریــج در حــال  بــه  ایــن ســاختمان ها  می گوینــد 
ایمن ســازی هســتند، اما هنوز در برابر انتشــار لیست 
ساختمان های ناایمن مقاومت می شود. ساختمان 
پاســکو هم یکــی از همیــن ســاختمان ها بــود که یك 
جرقــه کوچــك در آن بــه یك حادثــه ملی تبدیل شــد. 
ســاختمانی کــه بخش مهمــی از خاطــرات این شــهر 

است.
پس از گذشت چهار سال هنوز گزارشی درباره خرید 
تجهیــزات جدیــد بــرای خاموش کــردن آتش ســوزی 
برج ها از جمله نردبان های بلند منتشــر نشده و تنها 
پیروز حناچی، شــهردار تهــران در مــرداد 99 گفته بود 
کــه تجهیــزات آتش نشــانی »قابــل مقایســه با قبــل از 
حادثه پاسکو نیست.« پس از حادثه پاسکو محسن 
سرخو، عضو شورای شــهر تهران در یادداشتی نوشت 
که شورای شهر تهران بعد از حادثه خیابان جمهوری 
در ســال 92، مصوبــات متعــددی را در مــورد تأمیــن 
تجهیــزات مــدرن و بالگرد برای ســازمان آتش نشــانی 
داشته است، اما شهرداری تهران اقدام موثری انجام 

نداده است.
تعــداد آتش نشــان ها در  امــا  ایــن چنــد ســال  در 
شــهرداری افزایــش یافتــه اســت. محســن هاشــمی، 
رئیس شورای شهر تهران 2۵ مرداد گفته بود که مجوز 
جــذب 200 نیرو بــرای آتش نشــانی تهران صادر شــده 

است.
نبود امکانات بــرای مقابله با آتش ســوزی در برج ها 
تنهــا محــدود بــه تهــران نیســت. بــا وجــود افزایــش 
ساخت برج در برخی از شهرهای بزرگ ایران امکانات 
آتش نشانی افزایش نیافته است. از جمله در سال های 
گزارش هایــی را دربــاره نبــود  اخیــر تلویزیــون ایــران 
امکانات بــرای خاموش کــردن آتش ســوزی برج ها در 

سمنان و استان مازندران منتشر کرده است.
کســبه ســاختمان پاســکو  ایــن میــان  البتــه در 
امیدوارند با وجود سختی ها و مشکاتی که پشت سر 
گذاشــته اند، باالخــره بتواننــد در پاســکوی جدیــد 

مستقر شوند.
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 رشد اقتصادی
قابل توجه چین

چین باالترین رشد فصلی در 
بین 20 اقتصاد برتر جهان را 

تجربه کرد.
به گزارش ایسنا به نقل 

از ساوث چاینا مورنینگ 
پست، اقتصاد چین در 

سه ماهه پایانی سال 2020 
رشد۶.۵ درصدی را به ثبت 

رساند که در مقایسه با فصل 
قبل1.۶ درصد بیشتر شده 
است. این رشد اقتصادی 
همچنین0.4 درصد بیشتر 

از نرخ پیش بینی شده قبلی 
توسط کارشناسان است و 

بهترین رشد اقتصادی فصلی 
چین در طول دو فصل اخیر 

محسوب می شود. 
می ژین یو، کارشناس مسائل 

اقتصادی در وزارت بازرگانی 
چین گفت: »به طور قطع 
میزان تولیدات ناخالص 

داخلی چین از آمریکا جلو 
زده و شرایط ما بهتر از همتای 

آمریکایی است. پیش بینی 
ما این است که برای مجموع 
سال2020  نیز رشد اقتصادی 

چین باالتر از رشد آمریکا 
باشد که تحت شرایطی، 

این روند برای سال آینده نیز  
تکرار خواهد شد.«

رشد  21درصدی 
ک دریافتی در  خورا

سه فاز پارس جنوبی 
مدیر پاالیشگاه چهارم 

مجتمع گاز پارس جنوبی 
ک دریافتی  گفت: »خورا
فازهای ۶ و ۷ و ۸ در بازه 

مشابه سال گذشته بیش از 
1۳هزار مترمکعب بوده است 
که در سال جاری شاهد رشد 
بیش از21 درصدی دریافت 

ک بوده ایم.« خورا
بهزاد ساالری در گفت وگو 

با ایسنا، با اشاره به افزایش 
تولید گاز ترش در این 

پاالیشگاه گفت: »در هفت 
ک  ماه سال جاری میزان خورا
دریافتی این پاالیشگاه حدود 

1۶هزار میلیون مترمکعب 
بوده است.«

باشگاه خبرنگاران جوان- ســردار حسین اشــتری، فرمانده نیروی انتظامی 
جمهوری اسالمی ایران صبح سه شــنبه 3۰ دی 1399 از نمایشگاه و کشفیات 

و دستاورد های پلیس تهران بازدید کرد.

چهره روز3

باشگاه خبرنگاران جوان- با توجه به کاهش مبتالیان به کرونا در کشور 
و با دســتور وزیــر آموزش وپرورش برخی مــدارس در نقاط آبــی می توانند به 
صورت حضوری فعالیت کنند. بازگشــایی مدارس فقط در پایه اول و دوم 

کثر ١٠دانش آموز و به صورت اختیاری است. ابتدایی و حضور حدا

باشگاه خبرنگاران جوان- رزمایش اقتدار 99 نیروی زمینی ارتش صبح سه شنبه 
کتیک هــای  3۰ دی 1399 در ســواحل مکــران آغــاز شــد. در ایــن رزمایــش انــواع تا
خالقانه بومی بــه منظور ارزیابــی مهارت های چندگانــه تیپ های حرفــه ای نزاجا 

عملیاتی می شود.

4  سال از جدال آتش نشانان و امدادگران  با آتش می  گذرد

پایان خوش جدال وعده ها 
با کسبه پالسکو

ک« بــا عمــر بیــش از 2۰۰ ســاله اش شــهر چنــدان  کالنشــهر »ارا ایســنا- 
کــز حتــی قدیمی ترین شــان،  کهنــی محســوب نمی شــود. در واقــع ایــن مرا
کهنه شــده اند و اوضــاع وقتــی  کــی  کهــن نیســتند، بلکــه بــه شــکل دردنا
کــز تجــاری جــوان  کــه بدانیــم مرا ک تــر و قطعــا عجیب تــر می شــود  دردنا
کــزی کــه هــم زوارشــان   ایــن شــهر نیــز در جوانــی شکســته و خســته اند، مرا
در رفته و هم اصول ساخت وســاز و ایمنی را رعایــت نکرده اند و در مجموع، 

ک« محسوب می شوند. متأسفانه پالسکوهای بالقوه ای در »ارا

کسی به عنوان بنگاه تبلیغاتی ضد نظام فعالیت می کنند! برخی رانندگان تا
حرف های نماینده رشت حاشیه ساز شد


