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کفشهایزنجیردارکولبرانوسهمشانسدرزندگی!


چندروایتازخانمهاییکهبازیفوتبالایرانوعراق رادرورزشگاهآزادیدیدند،آنهاچهتجربهایداشتند؟



3.1 M views

3.9 M views

کفشهایزنجیردارکولبران!
انتشار گزارشی در فضای مجازی از کولبرانی که برای
کسب روزی در این هوای سرد و جانسوز اقدام به کولبری
میکنند،باعثشدبسیاریازکاربرانشبکههایاجتماعی
به این موضوع واکنش نشان دهند .در گزارش خبرآنالین
به نقل از کولبری آمده است« :در پاوه و مریوان زنانی
هستند که مجبورند کولبری کنند ،آنها مجبور هستند
برای تامین خرج و مخارج زندگیشان دست به این کار
بزنند .االن در همین برف هم عدهای کولبری میکنند،
سر
چیزی مانند زنجیر به کفششان میبندند تا در برف ُ
نخورند،بایدازنزدیکببینیداینکولبرانباچهسختینان
برای خانه و زندگیشان تامین میکنند ».کاربری نوشت:
«تا وقتی مشکل کار در نوار مرزی حل نشه کولبری وجود
داره و متاسفانه عده ای برای کسب درآمد مجبورن خطرات
این کولبری رو به جون بخرن».



پروکسییاموتورجستوجو؟
این روزها از موتور جست وجوی ایرانی به نام «ذره بین »
پیام های زیادی دیده می شود .به تازگی در گزارشی
تجارت نیوز ادعا کرده است ذره بین موتور جست وجو
نیست و فقط یک پروکسی است .در این گزارش آمده:
«بر اساس گزار شهای به دست آمده نتایج ذر هبین
شباهت بسیار زیادی به نتایج گوگل دارند .به عنوان
مثال ،در صورت تایپ کردن عبارتی در فیلد جست وجوی
ذرهبین کلید واژههای پیشنهادی شباهت بسیار زیادی
به پیشنهادهای گوگل دارند و در بسیاری از موارد ،فقط
ترتیب آنها فرق میکند .در این موتور جست وجوگر از
قالب کروکر گوگل دارد استفاده می شود و نتایجش هم با
گوگل اصال مو نمی زند و فقط یک سری کلمات را با سلیقه
خودشان به کاربر نشان می دهند ».کاربری نوشت« :چه
اصراریه وقتی یوز با اون همه تبلیغ شکست خورد باز
موتور جست و جوی جدید راه میندازین».



3.4 M views

2.8 M views

سهمشانسدرزندگیما
آیا می دانستید که مخترع روبیک «ارنــو روبیک» که
مهندس معماری بوده در واقع می خواسته ماکتی از یک
سازه ساختمانی بسازد که بدون در هم ریختن اجزایش
به طور مستقل جا به جا شود .او در حالی که قصد ساختن
پرفروش ترین اسباب بازی فکری جهان را نداشت موفق
به این کار شد و در اصل شانس ،سهم بزرگی در موفقیت
او داشته است! کاربری نوشت« :چرا توی کتاب های
موفقیت هیچی از شانسی بودن موفقیت بعضی از آدم
های موفق نوشته نمی شه ».کاربر دیگری نوشت« :اون
شانس هم شانسی شانسی در خونه آدم رو نمی زنه و اگه
همین سازنده روبیک به دنبال ساخت ساختمون عجیب
و غریب نبود که االن موفق نبود ».کاربری هم نوشت:
«درسته شانس دخیله ولی همه آدم های خوش شانس
موفق نیستن اما همه آدم هایی که پشتکار داشتن موفق
هستن پس شانس رو نباید بهانه کرد».



 ۳روایت زاننه از حضور در «آزادی»

شفافیتنفتی
ویدئویی از نروژ منتشر شد که بخشی از شفافیت در
این کشور را نشان می داد .در ویدئوی منتشر شده در
نروژ مانیتورهایی در مکانهای عمومی مردم قرار دارد
که آن ها را به صورت لحظهای از آخرین جزئیات فروش
نفت کشورشان مطلع میکند و آن ها میزان فروش و
البته مبلغ هر بشکه نفت را می توانند در لحظه مالحظه
کنند .این اتفاق باعث شد که کاربران ایرانی هم به آن
واکنش نشان دهند و آن را بازنشر کنند .کاربری نوشت:
«آقایان! شفافیت اطالعات را بیاموزید؛ مردم نروژ به
صورت لحظهای از جزئیات فروش نفت کشورشان مطلع
میشوند ».کاربر دیگری نوشت« :ما توی کشورمون
قوانین حمایت از شفافیت اصال کم نداریم ولی توی اجرا
خیلیعقبیم».کاربریهمنوشت«:یکیازمشکالتکنونی
ما تحریم هاست که جلوی خیلی از شفافیت ها رو گرفته
چون دشمن اگه روش های صادرات نفت مون رو کشف
کنه اون مسیرها رو هم می بنده».



رعیت نواز -موضوع حضور زنان در مسابقات فوتبال همواره یک بحث چالشی بوده است .هر چند مهر
 98اولین حضور رسمی زنان در ورزشگاه آزادی بود اما حاال بعد از دو سال دوباره خانم ها توانسته اند در
ورزشگاه آزادی در یک بازی حساس که باعث صعود تیم ملی کشورمان به جام جهانی شد ،حضور پیدا کنند
و در ورزشگاه آزادی این صعود را جشن بگیرند .برخی این صعود را خوش یمنی حضور زنان در ورزشگاه
اعالم می کنند و برخی حضور بانوان در ورزشگاه ها را به بهتر شدن فضای ورزشگاه ها مرتبط می دانند.
برای این که روایت های دست اول و دست نخورده ای از حضور بانوان در ورزشگاه داشته باشم به دنبال خانم
هایی گشتم که توانسته اند به این بازی برسند و فریاد «گــــــل» شان هنگام ضربه مهدی طارمی در ورزشگاه
آزادی پیچیده است .با تعدادی از این افراد گفت و کردم که برخی از این گفت و گو ها را که متفاوت تر از بقیه
بودند  ،در ادامه می خوانید.

مثل دیدن فیلم در جشنواره

خانممفاخری 36سالهیکیازخانمهاییاستکهپیش
ازاینهمدردیدارایرانباکامبوجکهدر 18مهرسال98
برگزارشدهبودتوانستهبودخودشرابهورزشگاهبرساند
و تیم فوتبال را تشویق کند .او که حتی یادش نیست نام
تیمی که مقابل ایران بازی کرده چیست ،می گوید:
«خوشبختانهدرهردوبازیتوانستمبلیتتهیهکنموبه
ورزشگاهبروم».اودربارهنحوهتهیهبلیتشهمتاکیددارد
کهگزینشینبودهوبلیتتهیهکردهاندودراینبارهمی
گوید«:دربازیقبلیکهتیمملیبایکتیمآفریقاییبازی
داشتخودمازسایتبلیتگرفتم.برایاینبازیروزسه
شنبهدوستمتماسگرفتکهبریمبازیایرانوعراقرو
ببینیم و منم خوشحال کد ملی ام رو دادم که داداشش
برای ما بلیت بگیره و دو روز قبل بازی موفق به گرفتن
بلیت شدیم ».مفاخری روز بازی را این گونه توصیف
میکند«:هواابریبودوبرایاینکهتویترافیکنمونیم
زودتر راه افتادیم که با خیال راحت بازی رو ببینیم .یک
بلیتهماضافهداشتیمکهجلویورزشگاهبهیکخانم
دیگه دادیم که اونم بتونه بیاد داخل ورزشگاه .بیرون از
ورزشگاه می شنیدیم که زنانی که امروز وارد ورزشگاه
می شن گزینشی بودن و کسی نتونسته بلیت بخره با
این که این طور نبود ،حتی بازار سیاه فروش بلیت هم
راهافتادهبودوبلیت 50هزارتومانیتا 300هزارتومان
ه ــم فــروخــتــه
مــی شــــد ».او
گــایــه اش از
بــرخــوردهــای
مــــــامــــــوران
حراست را این
طــور بیان می
کند« :برخورد
مامورانحراستخانمیکهدرورزشگاهبودنخوبنبود
و بیشترشون اخمو بودن و انگار از این که روز پنج شنبه
شون رو باید به بازرسی و کنترل ما می گذروندن از ما
عصبانیبودن.سه بارتفتیشبدنیمونکردنوبیشتر
لوازممونروهممینداختندورحتیاسپریالکل».
▪بی ادبی نشنیدیم

2.4 M views

رونمایی از وزیر بهداشت و راه سازی!
تصاویری از بازدیدوزیر بهداشت از کمربندی در حال
احداث سیاهکل در سفر استانی به گیالن در شبکه های
اجتماعی دست به دست شد که واکنش های زیادی به
همراه داشت .هر چند بهرام عیناللهی دلیل بازدیدش
از این کمربندی را نماینده دولت بودن در سفرش به
سیاهکل اعالم کرده اما کاربران شبکه های اجتماعی به
این موضوع واکنش نشان دادند .کاربری نوشت« :چرا
باید وزیر بهداشت بره از جاده کمربندی بازدید کنه ،اونم
با این دقت؟!» کاربر دیگری نوشت« :به نظرم بازدید های
نمایشی نه تنها کمکی به پیشرفت کارها نمی کنه که باعث
هدر رفتن وقت هم می شه ».کاربری هم نوشت« :وقتی
یک وزیر به نمایندگی از دولت می ره یه جایی باید به همه
پروژه ها سر بزنه و گزارشی از پیشرفت و روند کارها رو
به رئیس جمهور بده پس الکی ایراد نگیرید».

2.1 M views

االغبهقیمتوسیلهنقلیه!
تا همین چند سال قبل فروش االغ در آگهیهای فروش
جایی نداشت ،اما حاال بخش قابل توجه و عجیب آگهیهای
فروش را به خود اختصاص داده است و قیمتی تا 30
میلیون تومان دارد .هم اکنون قیمت االغ نر و ماده از
 ۳میلیون تومان شروع میشود و به  ۳۰میلیون تومان
هم میرسد .البته معموال قیمت االغهای ماده و جوان در
آگهیها بیشتر از قیمت االغ های نر است .یکی از آگهی
دهندگان که در شهرهای اطراف تهران سکونت دارد،
برای فروش یک راس االغ نر  ۲۰میلیون تومان طلب
کرده است .او در توصیف این حیوان گفته که قد آن
 ۱۴۳سانتی متر است و کاربرد آن سواری و باربری است.
فروشنده سن االغ را  ۶سال اعالم کرده و گفته که االغ
فروشی اش خوش اخالق است.

مفاخری خیلی زیبا حسش را از حضور در ورزشگاه
آزادی بیان می کند و دربــاره فــرق دیــدن بــازی در
ورزشگاهوتلویزیونمیگوید«:دیدنبازیفوتبالتوی
ورزشگاه مثل دیدن فیلم کارگردان مورد عالقه ات
توی اکران خصوصی و جشنواره فجره .شاید خیلی
ها بگن فرقی نداره دیدن فیلم توی سینما با تلویزیون
ولی اگه عاشق فیلم باشی حتی دیدن یک روز زودتر
فیلم هم با حضور کارگردان می تونه برات رویایی
باشه ».اودرادامههمدربارهشعارهادرورزشگاهگفت:
«قبل ترها اگه می گفتم می خوام برم ورزشگاه برادرم
مخالفت می کرد و می گفت اون جا حرف های زشتی
می زنن و شأن خانم ها رعایت نمی شه ولی در این دو
بازی که ما رفتیم بی ادبی نشنیدیم و شعارها برای
تشویق تیم ملی بود و به نظرم حضور خانم ها می تونه
به بهتر شدن جو ورزشگاه ها هم کمک کنه».

ماخیلیجیغوفریادبهورزشگاه بدهکاریم

تالش برای رسیدن به سکوها

شیرین 44سالهیکیازآنخانمهاییاستکهبدونبلیتخود
رابهورزشگاهرساندهتاشایدبتواندبازیراازنزدیکببیند.او
به خبرنگار ما می گوید« :از صبح به سرم زده بود هر طور شده
خودمروبهورزشگاهبرسونموبازیروازنزدیکببینم.بهچند
تا از دوستام هم گفتم ولی گفتن ما رو که راه نمی دن و فقط یه
عدهخاصمیتوننبازیروببینن،شکداشتمکهبتونمولی
گفتمبایدتالشمروبکنم».اودرادامهازتالشهایناموفقیکه
برای تهیه بلیت از سایت داشته این گونه می گوید« :تصمیمم
روگرفتهبودمرفتمسایتبلیتبخرمولینشدکهنشدامامن
تسلیم نشدم و خودم رو توی هوای سرد به ورزشگاه رسوندم
ولی اون جا هم خبری از بلیت نبود و بلندگو اعالم می کرد
که بدون بلیت اجازه حضور در ورزشگاه رو ندارید ،لطفا برای
بازیهایبعدیحتماازقبلبلیتتهیهکنید».اینپایانتالش
شیریننبود،اودربارهچگونگیرسیدنشبهسکوهایورزشگاه
میگوید«:یکیدوتاکهنبودیمتعدادمانزیادبودوهمهدنبال
راهیبرایپیداکردنبلیتمیگشتیم.یکساعتماندهبود
به شروع بازی ،بعضی ها گفتند که سایت برای فروش بلیت
بازاستواقدامبهخریدبلیتکردنددربیناینآدمهاعدهای
بودندکهبلیتبخشآقایونروخریدهبودنولیمشکلیبرای
ورودپیدانکردنامااینترنتگوشیمناینقدرکندبودوسایت
هم این قدر شلوغ که باز هم موفق به دریافت بلیت نشدم ولی
ساعت به 18و 25دقیقه که رسید اعالم کردن هر کی مونده
توی صف وارد ورزشگاه بشه و خوشبختانه بازی رو از تقریبا
دقیقه 40به بعد همه توی ورزشگاه دیدیم و از این که تونستم
تیم ملی کشورم رو توی بازی که باعث رفتنش به جام جهانی
شدتشویقکنماونمدرروزیکهتسلیمنشدم،خوشحالم».
▪ مشکالتیکهمسئوالنبایدرفعکنند

حضوربانواندربازیایرانوعراقکهمنجربهصعودزودهنگامتیم
ملی کشورمان به جام جهانی شد ،می تواند شروعی برای حضور
بانواندرورزشگاهآزادیباشد.بااینحالازایننکتههمنبایدغافل
شدکهدراینماجراناهماهنگیوکاستیهاییهمدیدهشدکهباید
مسئوالنبهآنتوجهکنند.
بینظمیدربلیتفروشییکیازعمدهترینمشکالتیبود
کهتماشاگرانمخصوصاخانمهاباآنمواجهبودند.نکتهقابل
تامل این بود که طبق آن چه حاضران در ورزشگاه اعالم می کنند
بسیاری از خانم ها با خرید بلیت بخش آقایان موفق به حضور در
ورزشگاهشدهبودند.
یکی دیگر از مشکالتی که برای حضور خانم ها در ورزشگاه
باید حل شود موضوع سرویس های بهداشتی است که به
اعتقادبسیاریازخانمهاسرویسهایغیربهداشتیبودند!
جــدای از مشکالت قبل از حضور و زمــان حضور در
ورزشگاه آزادی خروج بانوان هم یکی دیگر از موضوعاتی
اســت که باید بــرای آن چــاره ای اندیشیده شــود .متاسفانه
اتوبوسهایی که زنان را از ورزشگاه تا در ورودی میآورد تا مترو
نمیآید و در آن تاریکی
شب خانمها ممکن است
ب ــرای رســیــدن بــه مــتــرو با
مشکالتی مواجه شوند.
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عطیههمتیخبرنگاروروزنامهنگارحوزهفرهنگیواجتماعی
هم درباره تجربه اش از حضور در ورزشگاه آزادی به خبرنگار
ما می گوید« :این اولین و نزدیکترین مواجهه بسیاری از ما
با یک فوتبال بینالمللی بود .کمی زمان برد تا خودمان را با
جو ورزشگاه تطبیق بدهیم .یک باره در یک محیط بزرگ قرار
گرفته بودیم و هنوز دستمان نیامده بود .از طرفی این اولین
روز با شلختگی در سامانه بلیتفروشی و هوای سرد و بارانی
همزمان شده بود و کار را سخت کرده بود و بسیاری از دخترها
میخواستند همه شور و حال سالهای گذشته را در این دو
ساعت تخلیه کنند برای همین بود  ۹۰دقیقه روی پا ایستاده
بودیموبلدنبودیمهماهنگویکصداتشویقکنیم.حتیتعداد
قهایماچندینبرابرسمتآقایانبود».
پرچمهاوبو 
▪مشکالتتارسیدنبهورزشگاه

او درباره مشکالتی هم که در ورزشگاه بوده ،می گوید« :درباره
خودبازیبایدبگویمکورتریننقطهورزشگاهسمتخانمهابود
جاییکهتسلطزیادیرویجریانبازینداشتند.اماهمینبرای
همهماغنیمتبود،وقتیجریانبازیسمتمامیآمدفریادهاو
جیغهااوجمیگرفتوبرایهمیننیمهاولخداخدامیکردیم
چونپشتبهدروازهعراقهستیمهمیننیمهاولیکگلبزنیم
کهنشد.دربارهامکاناتبهداشتیهمازقبلآمادگیداشتیمکه
سعیکنیم تاحدامکاناستفادهنکنیم.چونحتینوعطراحی
هایبرخیازسرویس
هـــا مـــردانـــهاســـت.
خــوراکــی ه ــای غیر
پرتابی هم بردیم ولی
آنقدردوستداشتیم
برویمکهبهاینمسائل
فکرنمیکردیم.حتی
وقتی سه نفر از گشت
های گیت یک نفرمان را همزمان می گشت و برخورد تند بود
اجازه نمی دادیم چیزی خوشیمان را تلخ کند .حتی سرمای
هوارابهتنمانراهنمیدادیم».
همتی از ناهماهنگی ها در بلیت فروشی هم گالیه داشت و
گفت« :بلیتفروشی افتضاح بود ،ما خبری اقدام کرده بودیم
و گفتند کد ملیتان داده شده و برایتان پیامک میآید .هر چه
نشستیم نیامد و بدون بلیت راه افتادیم .وقتی رسیدیم گفتند
کــارت ملی بدهید چون کد ملی تان ثبت شده رد میشوید
ولیبازهمفایدهنداشت.هرچهتماسگرفتیم،گفتندسامانه
خراباستولیبرایورود،بلیتکاغذیمیفرستیمکهآنهم
مکافات بود .چند گیت را بدون بلیت رد شدیم در آخر هم وقتی
بلیترسیدکهدرها کالبهرویهمهبازشد».
▪جاییبرایبروز ِعرقملی

این خبرنگار در پایان حس و حالش در ورزشگاه را این گونه
توصیفمیکند«:ورزشگاهبرایمافقطفوتبالدیدننبودجایی
بودکهمیتوانستیمبیواسطههمهانرژیومحبتوحتیعرق
ملیمان را بیرون بریزیم و برای ایرانمان با همه توان مان فریاد
بکشیم .یاد سال های قبل افتاده بودم که دلم می خواست در
نوجوانی این تجربه را کسب میکردم .انگار دلم می خواست
در همه این دو ساعت برای خوشیها و اتفاقات خوبی که سال
ها قبل در آزادی رخ داده بود ،شادی کنیم .برای صعود شیرین
 ۲۰۰۶برای آن گلی که نصرتی به بحرین زد .ما خیلی جیغ و
فریادبهاینورزشگاهبدهکاربودیم .انگارمیخواستیمنهفقط
برای بازی ایران و عراق بلکه برای همه بازی های شیرینی که
ندیدیمجیغوهورابکشیم».

