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«دنیای هوادار» یاد و خاطره شهدا به ویژه شهید
حسن شاه بختیکه23فروردین1366درعملیاتکربالی8
«شلمچه» بدرجه رفیع شهادت نائل آمد راگرامی می دارد

کرونا در ایران

شماربهبودیافتگانکرونابهیک
میلیون و  863هزار و  405تن رسید
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی اعالم کرد :با فوت
 ۳۷۴نفر دیگر از هموطنان مبتال به کووید ۱۹در شبانه روز
گذشته ،تعداد جان باختگان این بیماری در ایران به ۶۹
هزار و  ۱۲۰نفر رسید .پنج هزار و  ۱۵۶بیمار بدحال نیز در آی
سی یو بستری هستند و تاکنون  1میلیون و  863هزار و
 405نفر از بیماران به طور کامل بهبودیافته و از بیمارستان
ها ترخیص شده اند.
به گزارش «دنیای هوادار» ،مرکز روابط عمومی وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی روز گذشته در اطالعیه
ای اعالم کرد :تا دیروز و بر اساس معیارهای قطعی
تشخیصی ۱۸ ،هزار و  ۲۳۰بیمار جدید مبتال به کووید۱۹
در کشور شناسایی شد که دو هزار و  ۹۱۲نفر از آنها بستری
شدند و مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به دو میلیون و
 ۳۷۷هزار و  ۳۹نفر رسید.
وزارت بهداشت در این اطالعیه افزود :تاکنون یک
میلیون و  ۸۶۳هزار و  ۴۰۵نفر از بیماران ،بهبود یافته
یا از بیمارستانها ترخیص شده اند .پنج هزار و  ۱۵۶نفر از
بیماران مبتال به کووید ۱۹نیز در بخش های مراقبت های
ویژه بیمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند و  ۱۵میلیون
و  ۷۸هزار و  ۵۴۰آزمایش تشخیص کووید ۱۹در کشور
انجام شده است.
بر اساس این گزارش ،در حال حاضر  ۳۰۱شهر کشور در
وضعیت قرمز ۹۵ ،شهر در وضعیت نارنجی ۴۵ ،شهر در
وضعیت زرد و  ۷شهر در وضعیت آبی قرار دارند .بر اساس
مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا مسافرت «از» و «به»
شهرهای با وضعیت قرمز و نارنجی ممنوع است.
وزارت بهداشت همچنین اعالم کرد :تاکنون  ۵۸۴هزار و
 ۷۳۶نفر دوز اول واکسن کرونا و  ۱۵۷هزار و  ۲۵۸نفر نیز
دوز دوم را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق
شده در کشور به  ۷۴۱هزار و  ۹۹۴دوز رسید.
واکسیناسیون کرونا در کشورهایی که تزریق واکسن
به شهروندان خود را به سرعت انجام داده اند ،موثر
بوده به طوری که انگلستان با سرعت بخشیدن به روند
واکسیناسیون کرونا توانسته است آمار مرگ های باالی
هزار نفر را به  ۴نفر در روز کاهش دهد.
ویروس کرونا عامل بیماری کووید  ۱۹از اواخر سال ۲۰۱۹
در شهر ووهان چین مشاهده و در مدت کوتاهی در همه
جهان منتشر شد؛ به طوری که سازمان بهداشت جهانی در
اسفند ( ۹۸فوریه  )۲۰۲۰بروز پاندمی (همهگیری جهانی)
این بیماری را تأیید کرد.
بر اساس آمار رسمی کشورها ویروس کرونا تاکنون حدود
 ۱۴۶میلیون نفر را در دنیا به طور قطعی مبتال کرده و
حدود سه میلیون نفر نیز بر اثر بیماری کووید ۱۹جان خود
را از دست دادهاند.
ویروس کرونا با دست آلوده یا عطسه ،سرفه و حتی
قطرات تنفسی از طریق دهان ،بینی و چشم به افراد
منتقل میشود .تنگی نفس ،خستگی و بدن درد ،اختالل
در بویایی و چشایی و مشکالت گوارشی از جمله عالئم
بیماری کووید  ۱۹است .بیش از  ۸۰درصد مبتالیان به
ویروس نیز دچار بیماری خفیف میشوند.
جهش ویروس کرونا در انگلستان ،بزریل ،هندوستان و
آفریقا که موجب افزایش سرایت ،بیماریزایی و مرگ و
میر آن شده ،نگرانیهای جدیدی را در جهان به وجود
آورده است.

خبری

حرف اول

لزومهمکاری ۳قوهبرایتوقفپروژههایفاقدمجوززیستمحیطی

معاون محیطزیست انسانی سازمان حفاظت محیطزیست
با تاکید بر نقش ریاست این سازمان در جلوگیری از اجرای
پروژههای بدون مجوز محیطزیستی گفت :اگر سه قوه کمک
نکنند ،رییس سازمان به تنهایی نمیتواند کاری انجام دهد.
به گزارش «دنیای هوادار» به نقل از سازمان حفاظت محیط
زیست ،مسعود تجریشی در نشست اول آلودگی زمین و
توسعه پایدار ایران با تاکید بر لزوم داشتن دیپلماسی بین
المللی فعال در حوزه گرد و غبار اظهار داشت :سه و نیم سال

پیش که در این سمت مشغول به کار شدم ۱۴۰ ،پروژه بزرگ
فاقد مجوز محیط زیستی اجرا و تعدادی به بهره برداری
رسیده بود و دست سازمان در توقف پروژه ها بسیار بسته
بود.
وی تصریح کرد :برای جلوگیری از اجرای پروژه های بدون
ارزیابی زیست محیطی باید همه سه قوه در کنار هم قرار
گیرند تا محیط زیست کشور حفظ شود.
تجریشی همچنین با بیان اینکه در چهار دهه گذشته ضعف

مدیریت بوده و اکنون که نتایج را دیدیم نباید از آن دفاع
کنیم ،در مورد سخن کالنتری مبنی بر اینکه کارشناس آب
نداریم ،به فقر نیروی انسانی متخصص تاکید کرد و گفت:
در همه سازمان حفاظت محیط زیست متخصص یک جانور
خاص داریم اما تا سال  ۱۳۹۶که برای جذب چهار کارشناس
فراخوان دادیم ،کارشناس متخصص آب نداشتیم ،پس از
فراخوان نیز دو نفر جذب شدند که یک نفر انصراف داد و
اکنون یک کارشناس متخصص آب داریم.
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست
ادامه داد :تا سال  ۱۳۹۷که از طریق فراخوان چهار نیروی
خوب متخصص انرژی ،سوخت ،موتور و آلودگی هوا جذب
کردیم ،کارشناس متخصص این حوزه نداشتیم.
تجریشی با بیان اینکه سازمان حفاظت محیط زیست به
واسطه پشتوانه تاریخی در حوزه محیط زیست انسانی بسیار
فقیر است و آرام آرام در حال تکمیل نیرو هستیم ،یادآور
شد :همچنین باید آرام آرام به سمت شفافیت و اطالع
رسانی برویم ،مقاومت زیاد است اما به دنبال اطالع رسانی
بودیم و هستیم.
وی همچنین بر لزوم تقویت پایش و سیاست گذاری تاکید
کرد.
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست
از سوی دیگر خاطر نشان کرد :یکی از مشکالت جدی موجود
فعال نبودن بخش خصوصی در حوزه محیط زیست است؛
بخش خصوصی را فراموش کردیم.

سالمت

«سخنگوی ستاد مباره با کرونا»:

ویروس هندی خطرناک ترازگونه های دیگراست
علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا با
تاکید براینکه ویروس هندی خطرناک تر از گونه های
جهش یافته دیگر است ،گفت :ویروس جدید جهش یافته
هندوستان بشدت میزان تلفات باالتری دارد و حتی از
ویروسهای انگلیسی و آفریقایی شدیدتر است.
به گزارش «دنیای هوادار» ،رئیسی شب گذشته با حضور
در یک برنامه زنده تلویزیونی به تشریح «آخرین خبرها از
ویروس هندی کرونا و ادامه واکسیناسیون سراسری»
پرداخت وگفت :یکی از موضوعاتی که اکنون با آن مواجه
هستیم ویروس جدید جهش یافته هندوستان است و
استانهایی که در مرز شرقی و در همسایگی پاکستان
و افغانستان هستند باید مراقبت بیشتری کنند و شیوه
نامهها را بشدت رعایت کنند و لذا توصیههایی در این
خصوص به استانداران داده شده است.
او ادامه داد :در پی شیوع نوع هندی ویروس کرونا ،شرط
ورود مسافران از هندوستان و پاکستان به ایران مشخص
شده است ،لذا کسانی که اتباع هندی و پاکستانی هستند
میتوانند از کشور خارج شوند لذا ممنوعیتی برای خروج
وجود ندارد ،اما اتباع ایرانی که در کشور هندوستان و
پاکستان هستند باید بدانند که پرواز از طریق هوایی وجود
ندارد ،اما با هماهنگی که میان وزارت خارجه ایران و سایر
کشورها وجود دارد باید دو شرط اعمال شود.
سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا گفت :ابتدا باید تست
کشور مبدا منفی باشد و پس از آن در داخل کشور هم باید
تست منفی باشد ،اما با این وجود  ۱۴روز با هزینه خودشان
باید قرنطینه باشند و بنابراین کسانی که میخواهند وارد
ایران به صورت محدود شوند باید تست منفی هر دو طرف
را داشته باشند و هزینه  ۱۴روز قرنطینه با خودشان است.
رئیسی در ادامه به آمار قربانیان ناشی از ویروس کرونا در
کشور اشاره کرد و با بیان اینکه حتی یک مورد قربانی روزانه
هم زیاد است ،افزود :روزانه عددهای  ۳۰۰الی  ۴۰۰فوتی را
اعالم میکنیم اما یادمان باشد که همه فوت شدگان پدر،
مادر و عزیزان یک خانواده هستند که تک تک این عزیزان
غم بزرگی برای ما به ویژه مسئوالن حوزه سالمت و همه

مسئوالن کشور محسوب میشود.
وی با بیان اینکه اگر تعداد فوتیها را به عنوان یک
شاخص در نظر بگیریم خروجی همه کارها مشخص
میشود ،گفت :بر اساس بررسیهایی که در سطح کشور
انجام داده ایم ،به این صورت است که هر وقت میزان
بار بیماری در بیمارستانها ناشی از کووید باال میرود
خودبهخود درصد مرگ و میر نسبت به بستری باال میرود،
کشندگی بیماری و گروه هدفی که این ویروس ایجاد
میکند و همچنین کیفیت مراقبت در بیمارستانها را
باید در نظر بگیریم.
رئیسی ادامه داد :بیش از یکسال از ویروس گذشته است،
چرخش ویروس در بدن انواع قومیت ها ،ژنتیکها و
نژادهای مختلف میتواند سبب ایجاد جهشهای عجیب
و غریب شود ،ویروس جهش یافته هندی به نظر میرسد
ترکیبی از جهش یافته ویروس انگلیسی و برزیلی باشد و به
مراتب قدرت کشندگی بسیار باالیی دارد.
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا در ادمه گفت :بهار
فصل جهش ویروسهاست ،ممکن است در آینده ویروس
جهشیافته ایرانی هم داشته باشیم لذا ممکن است در هر
کشوری ویروس جهش پیدا کند و اگر این جهش ویروس
بر روی شاخکها باشد قطعا خطرناک است ،ویروس را به
انگلیسی ،آفریقایی و هندی نام گذاری میکنیم بنابراین

باید بدانیم اینها همان ویروس ووهان است که بر روی
آن جهش صورت گرفته است.
وی با اشاره به اینکه مردم شنیدند که فالن ویروس ۷۰
درصد ۹۰ ،درصد یا  ۴۰درصد اثر بخشی دارد ،گفت :اثربخشی
واکسن در قبال گرفتن ویروس است یعنی اینکه اگر ۱۰۰
نفر واکسن گرفته باشند و در معرض ویروس باشند  ۷۰نفر
آنها به ویروس مبتال نمیشوند و ممکن است  ۳۰نفر
دیگر ویروس به آنها منتقل شود لذا به خاطر اینکه واکسن
دریافت کرده اند ممکن است شدت بیماری در آنها بروز
پیدانکند.
رئیسی با اشاره به اینکه ناقلین میتوانند ویروس را منتقل
کنند ،افزود :آنها باید ً
حتما از ماسک استفاده کنند و فاصله
گذاری اجتماعی را رعایت کنند ،ما ویروس را وارد بدن
کسی نمیکنیم ،ویروس به صورت کشته شده یا پروتئین
و یا قسمتی از ژنوم ویروس است به طوری که خود ویروس
وارد بدن کسی نمیشود.
سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا گفت :کرونا از طریق
واکسن وارد بدن نمیشود ممکن است فردی واکسن را
تزریق کرده باشد ،ولی سطح ایمنی باال نرفته باشد و لذا
در این مرحله ممکن است از کسی کرونا گرفته باشد به
طوری که یک ماه طول میکشد تا بعد از تزریق سطح
ایمنی باال برود.

جامعه

«دنیای هوادار» یاد و خاطرزنده یاد «محمدرضاکرماجانی»
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امنیت چیز عجیبی است اگر وابینی؛

«راهرو گر صد هنر دارد توکل بایدش»
دکتر علی ساجدی
نویسنده

الحق که از واقعیت ،راه گریزی نیست .البته از خیلی
چیزهای دیگر هم راه گریزی نیست .حاال این چیزها بعضی
هایش خیلی هم درد دارد .نمونه اش همین قانون و خوب
بالتبع ضابطین قانون.
از جمله این ضابطین قانون که از آن ها هیچ راه گریزی
نیست ،ماموران خدوم و زحمتکش پلیسند .گروهی که با
وجود اندام های خشن و ورزیده و با وجود کلت و باتون
و دستبند و اشک آور و شیشه نوشابه و ناخنگیر (ببخشید
شیشه نوشابه و ناخنگیر مال یک جای دیگری بود) ،قلبی
مهربان دارند و نگاهی گرم ،و مصداق عینی عوضش،
امنیت داریم هستند .خوب داریم خوب.
امکان ندارد که شما برای طرح دعوی یا گزارش مشکلی
که برایتان پیش آمده ،وارد کالنتری یا پاسگاهی بشوید و
از شما به گرمی استقبال نشود .رفتاری بغایت محترمانه و
مودبانه از پاسبان بیرون در و سرباز زحمتکش گیت ورودی
که مامور نگهداری و حفاظت از تلفن همراه شماست تا
سرهنگ تمام رئیس شعبه که شما ارباب رجوع او هستید،
همه و همه بی شک بهترین برخورد را با شما داشته و با
نسکافه و شربت بهار نارنج و کیک یزدی به استقبالتان می
آیند و رنج و تعب شما را مرهمی هستند از همان ابتدا.
(حتی نقل است در مواردی برایتان خدمات ماساژ هم در
نظر می گیرند)
در رسیدگی به امور هم که بیا و ببین .پرونده ای نیست
که سرانجام نیافته باشد .فی المثل اگر فردی گزارش سرقت
خودرو داشته باشد ،به شب نرسیده ،دزد نابکار دستگیر،
خودروی مسروقه کادوپیچ و عودت ،خسارت حول و تکان
صاحب مال هم پرداخت شده است .اینطور مملکت و
اینطور پلیسی داریم ما.
یکی از واحدهای پلیس نیروهای محترم گشت ارشادند
که بسیار دغدغه مند بهشت و جهنم دختران و پسران این
سرزمین اند و حاضرند به بهای به بهشت نرفتن خودشان،
مردمان را راهی بهشت امن الهی کنند .در وصف این عزیزان
از جان گذشته هرچه بگویم کم است .البته یادتان باشد،
هرچه خوبی بیشتر باشد ،حرف و حدیث و طعن حسودان
هم بیشتر است ،پس لطفا به شایعات دنیای مجازی وقعی
ننهید .اگر از جوانانی که توسط یگانهای نامبرده ،ارشاد
شده و از مسیر ابتذال و بیراهه ای که مقصدش تباهی
است بپرسید به شما خواهند گفت که این گروه ،آنقدر
مهربانند ،آنقدر مهربانند ،آنقدر مهربانند که...
یک بخش دیگر پلیس ،بخش مبارزه با مواد مخدر و
مشروبات الکلی است که بسیار هوشمندانه مواد مخدر
مکشوفه را در نهایت دقت و ظرافت یکجا دود می کنند که
نه فقط هرچه بنی بشر در آن حوالی است که سگ و گربه
و مرغ و گیاه هم روحش جال می یابد و پرده ها از جلوی

چشمانش کنار می رود و َر ّب و ُربّش را یاد می کند .یک
چیزی می گویم ،یک چیزی می شنوید .عطر و بویی می
پیچد در آن حوالی که مزارع گل! و کارگاه های گالب در
مقابلش هیچ است .دیگر آنکه مشروبات رنگ و وارنگ و
کوتاه و بلند به دست آمده از خالفکاران و دالالن را که شاید
هزاران دالر ارزبری داشته ،چنان عاقالنه و با درایت با لودر
و تام کت ،له و لورده می کنند که جوی شراب به راه می
افتد و همگان را مستور از این درایت نموده و وعده بهشت
الهی را محقق می سازد.
بخشی دیگر هم که آشنای همه ماست ،راهنمایی و
رانندگی است که الحق و االنصاف هم راهنمایی می کند
و هم رانندگی.
نیروهای زبده و دوره دیده راهور ،هیچ آدرسی نیست که در
حوزه استحفاظیشان نشناسند .یعنی اگر به حول و قوه الهی
وی پی انتان باز نشد یا به مدد مالئکه مقربین فیلترشکنتان
کار نکرد و از چنگال این دو بالی خانمان سوز رها شدید،
یا اگر شاید ،شاید ،شاید ،سرعت اینترنتتان کافی نبود (که
البته از محاالت است در این سرزمین) ،و به روح اموات
وزیر جوان صلواتی عنایت کردید؛ و به حمداهلل نتوانستید
از نرم افزار جاسوسی ویز که ساخته اجنبیست برای رصد
کردن مردمان ایران اسالمی؛ استفاده کنید ،خیلی راحت می
توانید نشانی دقیق مقصدتان را از یک مامور همواره خوش
اخالق و صبور راهور جویا شوید و پاسخ متقن بگیرید.
این بخش از ناجا ،شعبده ها و هنرهای زیاد دیگری هم
دارد .و هر روز دستمال جدیدی از آستینش بیرون می کشد.
مثال بستن ناگهانی رمپ ها و دوربرگردانها در یک اجی
مجی الترجی ،بدون اطالع قبلی ،صرفا برای سورپرایز کردن
شهروندان و شاد کردن روح این عزیزان ،با یک سری لوازم
چرخدار آهنی که به نوعی دروازه ورود و خروج محسوب
می شود .یا مثال تنگ کردن خروجی یا ورودی یک خیابان

و ایجاد قیف های از نظر من بی سواد عجیب و غریب که
البته از نظر خودشان یک کار کارشناسی شده است ،به
جهت مدیریت ترافیک و روان کردن آن!!! و آموزش اصول
اولیه فیزیک از این طریق.
از دیگر معجزات خالقانه راهور ،این روزها ،ثبت جریمه عدم
توجه به دستور پلیس در کنار تمام جریمه هایی است که
کان مشمول آن بشوید برایتان صادر
اگر شما به نح ِو ایّن َ
خواهد شد.
یعنی مثال دور از جانتان ،شکر خورده اید و در بستن کمربند
ایمنی کوتاهی کرده اید و مشمول پرداخت حق حساب( ،نه
نه حق حساب نبود که ،یک چیز دیگری بود؛ آهان جریمه)
بله ،مشمول پرداخت جریمه شده اید .در قبض جریمه ای
که برایتان پیام کوتاهش! می آید هم نوشته شده ،عدم
بستن کمربند ایمنی و هم نوشته عدم توجه به دستور
پلیس .ببینید چقدر هوشمندانه و آموزنده است .البته که
هزار نکته باریک تر ز مو اینجاست .این نوع قبض نگاری
یعنی اینکه شما باید حواستان به چشمان ماموران راهور
(در هرکجای خیابانها که هستند) باشد تا از نگاهشان
بخوانید که آیا باید بزنید بغل یا نه؛ خواه در اتوبان پارک وی
باشید ،خواه در ترافیک شوش .فی الواقع با این روش که
به تازگی در سیستم کنترلی راهور باب شده به زودی شاهد
مردمانی باهوش تر و آدم شناس تر خواهیم بود.
ماموران بزرگوار راهور و پلیس راه ،همه جا هستند ،زیر
درخت ،پشت تپه ،کنار دیوار ،حاشیه پیاده رو ،باالی کوه،
پایین دره ،سر کوچه ،ته اتوبان ،خالصه همهجا .اصال شاید
همین حاال بغل دستتان ایستاده و همراه با شما خزعبالت
مرا می خوانند .این عزیزان ،یک جورهایی از آیات الهی به
شمار می روند تا تداعی کنند ،عالم محضر خداست و به
دوربین مداربسته ،دوربین سرعت لحظه ای ،دوربین سرعت
میانگین ،دوربین طرح ترافیک ،دوربین طرح زوج و فرد،

دوربین طرح کرونا ،دوربین شمارنده ،دوربین ثابت ،دوربین
پرتابل ،سینه موبیل ،کرین ،کوادکوپتر ،پهباد و امثالهم مجهز
است .و اینکه این عزیزان از دید شما پنهان اند و ناگهان
رؤیت می شوند برای غافلگیری شما و خانواده محترمتان
نیست که مثال به یکباره از پشت درخت ظاهر می شوند یا
خودرویشان را جایی پارک می کنند که از هیچ کجای جاده
دیده نمی شود و بعد به یکباره حال شما را بگیرند ،ابدا!! این
ها همه در راستای همان امنیتی است که عوضش داریم و
پلیس محترم راهور در تعامل با پلیس امنیت دارد به من
و شما تمرین مقابله با اشرار و مزاحمان را می آموزد که اگر
در شرایط واقعی مواجهه با چنین افرادی که البته در کشور
ما از نوادرند و بعید است به این سادگی ها کسی با دزد و
سارق و مزاحم مواجه شود ،که اگر بشود هم دستگیری اش
یک نصفه روز بیشتر زمان نمی برد؛ بله در مواجهه با چنین
افرادی ،دست و پایمان را گم نکنیم و چیز نشویم یا چیزمان
در نرود و چیزمان چیز شود .در واقع این عزیزان همواره در
حال برگزاری مانورهای عمومی هستند تا جامعه را هشیار،
دل ها را بیدار و امنیت را برقرار سازند.
از معضالت دیگری که این گرامیان کمر به رفع آن بسته
اند ،موتورسواران اند .البته ما سه دسته موتورسوار داریم،
یکی آن ها که پول یامفت جیب پدری و کارت تردد امنیتی!
آقازادگی دارند و موتورهای سنگین چند صد میلیونی سوار
می شوند و برای دوردورهایشان با موتورهای پرسروصدا،
آسایش جمعه های مردم را از صبح علی الطلوع تا بوق
سگ ،می گیرند .دومی موتورسوارانی که تپش و تالش و
تیزتک سوار می شوند به عشق سی دی آی و کارشان سبک
کردن وظایف اداره پست مملکت است( .یادم باشد یک
مطلبی هم درباره همین پست عزیز دل بنویسم) از آنجا که
حجم کار این اداره بسیار باالست ،این عزیزان موتورسوار ،به
مثابه دو نیسان آبی به جابجایی بسته های مختلف مردم
پرداخته و برای کسب یک لقمه نان ،از یخچال ساید بای
ساید و طاقه های پارچه و رگال لباس تا سکه و پونز و چیز
مصنوعی ،همان گل مصنوعی را در اقصی نقاط شهر می
پراکن اند .رانندگی نیسان هم که کاسکت و مدارک نمی
خواهد! دسته سوم هم مردمانی هستند که مسیر ترددشان
را از خانه تا محل کار و بالعکس با موتورهای ویو و وسپا
و پالس و آپاچی با کت و شلوار! و کوله پشتی و کاسکت
و مدارک کامل و رعایت احتیاط ،طی میکنند تا به خیال
خودشان چیز ترافیک را و اتالف وقت را کمتر کنند .در
این میان اما اینطور نیست که پلیس بزرگوار ،با گروه اول
مماشات کند و به تذکری آن هم در صورت تماسهای
مکرر اهالی منطقه مذبور ،مبنی بر اینکه «این فلون فلون
شده های بی همه چیز مزلف ،آسایش ما رو به هم ریختن،
پدرنامردا» ،اکتفا کند؛ با گروه دوم کاری نداشته باشد یا
نتواند کاری داشته باشد که نرود میخ آهنین در سنگ و
به عبارتی بزند به در بی خیالی و برای گروه سوم کفی
پهن کند وسط خیابان و موتورها را بخواباند توی پارکینگی
که خودش قصه مفصلی است ،و کذا .خیر اینطور نیست.
ماموران کارآمد راهور ،همه را به یک چوب!! ببخشید ،به یک
چیز ،به یک چشم می بینند و هیچ تفاوتی در این میان
قائل نمی شوند.
خالصه آنکه«:چوب پلیس جون گله ،هرکی نخوره خله»...

نیروهای زبده و دوره دیده راهور ،هیچ آدرسی نیست که در حوزه استحفاظیشان نشناسند .یعنی اگر به حول و قوه الهی وی
پی انتان بازنشد یا به مدد مالئکه مقربین فیلترشکنتانکارنکرد و ازچنگال این دو بالی خانمان سوزرها شدید ،یا اگرشاید ،شاید ،شاید،
سرعت اینترنتتان کافی نبود (که البته از محاالت است در این سرزمین) ،و به روح اموات وزیر جوان صلواتی عنایت کردید؛ و به حمداهلل
نتوانستید ازنرم افزارجاسوسی ویزکه ساخته اجنبیست برای رصدکردن مردمان ایران اسالمی؛ استفادهکنید ،خیلی راحت می توانید نشانی
دقیق مقصدتان را ازیک مامورهمواره خوش اخالق و صبورراهورجویا شوید و پاسخ متقن بگیرید.
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روز گذشته؛

 ادیب ،شاعر ،استاد دانشگاه و منتقد فقید  -را گرامی می داردالبرز» چه خبر؟

 109بیمارتازه و  28فوتی درالبرز
رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز گفت :متاسفانه در
روز گذشته  ۲۸بیمار کووید  ۱۹جان خود را از دست
دادهاند و مجموع جان باختگان این بیماری در استان
به  ۳۳۵۵نفر رسیده است.
دکتر محمد فتحی در خصوص آخرین وضعیت کرونا
در البرز ،گفت :تا دیروز ۱۰۹ ،بیمار با عالئم کووید  ۱۹در
مراکز درمانی استان بستری شدهاند.
وی افزود :مجموع کل موارد بستری شامل قطعی،
محتمل و مشکوک از ابتدای شیوع کرونا تا امروز در
استان البرز  ۳۸هزار و  ۴۵نفر است.
فتحی با بیان اینکه در حال حاضر تعداد  ۱۰۶۰نفر
شامل موارد قطعی ،محتمل و مشکوک در مراکز
درمانی بستری هستند افزود :از این تعداد ،ابتالی
 ۶۲۹نفر به بیماری کووید  ،۱۹تا این تاریخ قطعی
شده است.
وی افزود :متاسفانه در  ۲۴ساعت گذشته  ۲۸بیمار
کووید  ۱۹جان خود را از دست دادهاند و مجموع جان

باختگان این بیماری در استان به  ۳۳۵۵نفر رسیده
است.
فتحی در پایان تصریح کرد :خوشبختانه از ابتدای
شیوع کرونا تا کنون  ۳۳هزار و  ۶۱۳از مراکزدرمانی
ترخیصشدهاند.

«سخنگوی ستاد کرونای دانشگاه علوم پزشکی البرز»:

واکسیناسیون افراد باالی  ۸۰سال ازهفته آینده
شروع میشود
مهرداد بابایی ،سخنگوی ستاد کرونای دانشگاه علوم
پزشکی البرز گفت :تا آخر هفته تزریق واکسن به کادر
بهداشت و درمان تمام میشود و از هفته آینده تزریق
واکسن به گروه دوم اولویت دار یعنی افراد باالی ۸۰
سال شروع میشود.
مهرداد بابایی اظهار کرد :با توجه به اینکه هنوز شیب
ابتال به کرونا نزولی نشده ،بنا به تصمیم ستاد ملی
کرونا محدودیتهای رنگ قرمز یک هفته دیگر در
البرز تمدید شده است.
وی ادامه داد :متاسفانه در حال حاضر  ۱۰۶۰نفر در
بیمارستانهای استان بستری هستند.
بابایی اضافه کرد :طی  ۲۴ساعت گذشته  ۲۸نفر بر

اثر ابتالی قطعی به کرونا فوت کردهاند.
وی در پاسخ به وضعیت تزریق واکسن در استان
گفت :تا آخر هفته تزریق واکسن به کادر بهداشت و
درمان تمام میشود و از هفته آینده تزریق واکسن
به گروه دوم اولویت دار یعنی افراد باالی  ۸۰سال
شروع میشود.
وی در پاسخ به اینکه چرا در شرایط فعلی کارگران
کارخانهها و واحدهای تولیدی و صنعتی باید
در محل کار حاضر شوند ،افزود :تصمیمگیری در
خصوص وضعیت تعطیلی واحدهای تولیدی و...
به عهده ستاد ملی کروناست و ما در این خصوص
تصمیم گیرنده نیستیم.

«مدیرکل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس البرز» خبر داد:

پویش آجرهای مهربانی درراستای بسته تحولی طرح
«آجربه آجر» دراستان البرزراه اندازی شد

مدیرکل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس البرز اعالم
کرد که به مناسبت ماه مهمانی خدا پویش آجرهای
مهربانی در راستای بسته تحولی طرح « آجر به آجر »
در این استان راه اندازی شد.
محمد دالوریان اظهار داشت :این پویش با هدف
استفاده از استراتژی جمع سپاری مشارکت در
مدرسه سازی تعریف و اجرایی شد.
وی با اشاره به اینکه ماه مبارک رمضان فرصت
مناسبی است تا افراد با بهرهمندی از فضای معنوی
این ایام بتوانند سهمی در انجام امور خیر و
نیکوکارانه داشته باشند ،خاطرنشان کرد :براین اساس
پانزدهم ماه مبارک مصادف با والدت با سعادت
کریم اهلبیت امام حسن مجتبی(ع) ،به عنوان
روزملی تکریم خیّرین مدرسهساز نامگذاری شده

است .دالوریان بیان داشت :عرصه مدرسهسازی یکی
از حوزه های مورد عالقه نیک اندیشان برای مشارکت
و انجام کار خیر است به همین دلیل در این روزهای
پربرکت عموم مردم را به این امر پسندیده دعوت می
کنیم تا با کمک های خرد خود سهمی در ساخت
آینده این استان داشته باشند.
وی تصریح کرد :تاکنون بیش از یک میلیون نفر در
قالب پویشهای مهر را با محرم آغاز کنیم و من
مادرم ،بچههای ایران فرزند من در طرح آجر به آجر
مشارکت کردند و در مجموع بیش از هشت میلیارد
تومان به امر مقدس مدرسه سازی کمک کردهاند.
دالوریان هدف از اجرای این پویشها را توسعه
مشارکت و گسترش فرهنگ کار خیر در جامعه
است ،هموطنان عزیز و نیکوکار میتوانند به
منظور شرکت در این پویش با مراجعه به سایت
 /http://ajorbajor.irبا هر میزان آورده حتی به
اندازه یک آجر در امر حسنه مدرسهسازی ذکر کرد.
وی ادامه داد :هموطنان عزیز و نیکو کار می توانند
به منظور شرکت در این پویش با مراجعه به سایت
فوق استان البرز را انتخاب نموده و پس از اهدای
کمک  ،پوستری با عکس خود یا افراد خانواده خود
دریافت کنید.

شهری

«مدیرعامل مجمع خیرین مدرسه ساز البرز» خبر داد:

معلم البرزی اندوخته مالی خود را به مدرسه سازی اهدا کرد
مدیرعامل مجمع خیرین مدرسه ساز البرز اعالم کرد که یکی از
معلمان بازنشسته این استان به مناسبت ماه مبارک رمضان در قالب
تفاهم نامه ای ،اندوخته سال ها کار وتالش خود را به مدرسه سازی
اهدا کرد.
حسن مهرانی اظهارداشت :فضه سلیمی فرهنگی بازنشسته که سال
ها در کسوت معلمی و مدیریت مدرسه در آموزش و پرورش به
فرزندان این مرز و بوم خدمت نموده،
اندوخته سال ها تالش خود را به ساخت یک مدرسه چهارکالس در
کرج اختصاص داد.
وی بیان داشت :مقرر شد این مدرسه به نام مرحومه حاجیه خانم
«هاجر زبردست » مادر این معلم بازنشسته نامگذاری شود.
مهرانی با اشاره به اینکه  ۳۰درصد از هزینه ساخت مدرسه مذکور
از محل اندوخته این معلم دلسوز تامین می شود  ،خاطرنشان کرد:
 ۷۰درصد دیگر اعتبارات آن از محل بودجه دولتی توسط اداره کل
نوسازی مدارس استان البرز تامین خواهد شد.
وی تصریح کرد :یکی از دالیل اصلی کمبود فضاهای آموزشی در
استان البرز مهاجرت پذیری است به گونه ای که رشد جمعیت دانش
آموزی برای البرز زمینه ساز مشکالت فراوانی شده است.
مهرانی ادامه داد :خیرین مدرسه ساز البرز مسوولیت ساخت بسیاری
از پروژه های آموزشی را برعهده دارند.
وی با بیان اینکه تعهد و نظارت خیرین مدرسه ساز درالبرز ستودنی
است ،اضافه کرد :روند ساخت مدارس خیری در این استان رضایت
بخش است.

وی گفت :خیرین نیک اندیش تا کنون تعداد  ۳۶۵مدرسه در استان
البرز با هدف گسترش عدالت آموزشی و ترویج کمک در امرمقدس
مدرسه سازی ،احداث کرده اند.
مدیرعامل مجمع خیرین مدرسه ساز البرز اضافه کرد :این تعداد
فضای آموزشی با نگاه مهربان و خداپسندانه خیرین با زیربنای ۲۵۱
هزار و  ۶۵۴مترمربع و با چهار هزار کالس درس ساخته شد.
وی تاکید کرد :خیرین نیک اندیش  ۳۴۰میلیارد تومان برای ساخت
 ۳۶۵مدرسه در استان البرز ،هزینه کردند.

«مدیرکل آموزش و پرورش البرز»:

آزمون نهایی  ۶۹هزاردانشآموزالبرزی حضوری برگزارمیشود
مدیرکل آموزش و پرورش البرز گفت :آزمون نهایی  ۶۹هزار و ۱۰۸
دانشآموز در این استان به صورت حضوری برگزار میشود.
ساالر قاسمی در تشریح نحوه برگزاری امتحانات خرداد ۱۴۰۰
دانشآموزان استان البرز اظهار کرد :امتحانات دانشآموزان در سراسر
کشور از  ۲۷اردیبهشت تا  ۲۲خرداد ماه برگزار میشود.
وی بیان کرد :بنا به گفته وزیر آموزش و پرورش به منظور جلوگیری از
تضعیف حقوق دانشآموزان و همچنین بر اساس مصوبه  ۹۷۷شورای
عالی آموزش و پرورش ،امتحانات خرداد  ۱۴۰۰تنها برای دانشآموزان
پایه نهم و دوازدهم به صورت حضوری برگزار میشود.
مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز با بیان اینکه آزمون نهایی ۶۹
هزار و  ۱۰۸دانشآموز استان البرز به صورت حضوری برگزار میشود،
تصریح کرد :از این تعداد  ۳۷هزار و  ۲۲۶دانشآموز پایه نهم و  ۳۱هزار
و  ۸۸۲دانشآموز پایه دوازدهم را تشکیل میدهند.
وی با بیان اینکه مجموع دانشآموزان دختر و پسر پایه نهم مدارس
دولتی استان البرز به تفکیک  ۱۶هزار و  ۶۶پسر و  ۱۶هزار و  ۳۳۷دختر
است ،خاطرنشان کرد :تعداد دانشآموزان پایه نهم مدارس غیردولتی
نیز به تفکیک  ۲هزار و  ۹۵۶پسر و یک هزار و  ۸۶۷دختر را تشکیل

میدهند.
قاسمی با بیان اینکه همچنین تعداد دانشآموزان پایه دوازدهم
مدارس دولتی استان البرز به تفکیک شامل  ۱۳هزار و  ۲۹۱پسر و
 ۱۳هزار و  ۷۵۷دختر است ،گفت :تعداد دانشآموزان پایه دوازدهم
مدارس غیردولتی به تفکیک  ۲هزار و  ۹۲۱پسر و یک هزار و ۹۱۳
دخترهستند.
وی با بیان اینکه عملکرد و نتایج آزمون دو پایه نهم و دوازدهم بسیار
حائز اهمیت است و نقش بسزایی در آینده شغلی دانشآموزان دارد،
اظهار کرد :به نوبه خود باید در راستای برگزاری هر چه بهتر این آزمون
در استان البرز اهتمام الزم را داشته باشیم.
مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز بیان کرد :با توجه به وضعیت
قرمز کرونایی استان البرز و رعایت موازین بهداشتی ،امتحانات پایهها
و مقاطع تحصیلی دیگر از طریق شبکه شاد به صورت غیرحضوری
برگزار میشود.
وی متذکر شد :در مقطع ابتدایی نیز ،معلمان بر اساس ارزیابیهای
عملکردی که در پایان سال از دانشآموزان به دست آوردند ،نتایج
نهایی را ثبت و اعالم خواهند کرد.

مدیر سازمان حمل و نقل و بار و مسافر شهرداری کرج:

بیمه رانندگان تاکسی ازمشکالتکشوری محسوب می شود و تامین
اجتماعی زیربارپرداخت بخشی ازمبلغ حق بیمه رانندگان نمی رود

مدیر سازمان حمل و نقل و بار و مسافر شهرداری کرج گفت :اعطای
تسهیالت به تاکسی داران برای خودروهای فرسوده ،منبع دولتی ندارد.
یساولی ،مدیر سازمان حمل و نقل و بار و مسافر شهرداری کرج با
اشاره به تسهیالت نوسازی تاکسی ها ،گفت :اعطای تسهیالت از

محل اعتبارات شهرداری به تاکسی داران برای خودروهای فرسوده
در شورای شهر تصویب شد و ما این تسهیالت را با سود چهارصد و
شصت ماهه ارائه می دهیم.
او افزود :با دانشگاه علوم پزشکی مکاتبه می کنم تا رانندگان حمل
و نقل عمومی جزء مشاغل پرخطر قرار دهند تا واکسن کرونا به این
عزیزان نیز تزریق شود.
مدیر سازمان حمل و نقل و بار و مسافر شهرداری کرج گفت :بیمه
رانندگان تاکسی از مشکالت کشوری محسوب می شود و تامین
اجتماعی زیر بار پرداخت بخشی از مبلغ حق بیمه رانندگان نمی رود.
او افزود :گشت های انتظامی ما در سطح شهر حضور دارند و آماده
دریافت کد و ردیف تاکسی داران متخلفی است که کرایه را بیشتر از
مبلغ مصوب دریافت می کنند.

روزنامه

«دنیای هوادار» یاد و خاطر زنده یاد «محسن قاضیمرادی»

فرهنگی

 -هنرپیشه فقید سینما ،تئاترو تلویزیون  -راگرامی می دارد
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خارج از گود

گذری بر سخنان «عضو شورای اسالمی و ناظر باشگاه شهرداری ارومیه»؛

 15میلیارد هزینه برای والیبال!؟
اصغر قلندری
نویسنده و روزنامه نگار

«حسین پناهی»  -عضو شورای اسالمی شهر ارومیه و ناظر
بر باشگاه شهرداری  -در گفتگو با ورزش ،متن و حاشیه
با اشاره به پانزده میلیارد بودجه این باشگاه اظهار داشته
است.
آقایان! تیمهای فوتبال هم چنین بودجهای ندارند که
چشماندازشان را فقط حضور در بین هشت تیم ترسیم
کردهاند!
«عزیز پرتوی»  -ملیپوش اسبق والیبال  -در گفتوگوی
تلفنی با «دنیای هوادار» از وضع ب هوجودآمده در والیبال
ارومیه که از دیرباز به قطب اول والیبال ایران شهره بوده
و دهها بازیکن به تیمهایملینوجوانان ،جوانان ،امید و
ً
شدیدا ابراز نارضایتی کردهاند.
بزرگساالن معرفی کرده است،
او در ابتدا اظهار داشت :بنده بهعنوان بازیکنی که عمر و
جوانی و شغلم را پای ورزش بهویژه والیبال گذاشتهام از
این همه ریختوپاش و عدمنتیجهگیری والیبال زادگاهم
که با تمام وجود به آن عشق میورزم ،بهستوه آمدهام و
از مسئوالن ورزش شهرم میپرسم ،این همه جلسه در
شورا برای انتخاب مربی و انتخاب بازیکن با حضور کدام
کارشناس ورزش برگزار میشود؟ آنهایی که مهندسیشده
مدیر باشگاه و مربی انتخاب میکنند با کدام کارشناس
ورزش و چه معیاری این افراد را برمیگزینند؟ چرا با کسانی
که با صرف هزینههای کالن نتیجهای نگرفتهاند جلسهای

کارشناسانه برای باختهای تیم میلیاردی که چندبرابر تیم
قهرمان فصل ،هزینه کرده ،تشکیل نمیدهید؟
وی ادامه داد :امروز از فالنمربیتهرانی و روز دیگر از
فالنمربیغیربومی که فقط بهدنبال مادیات و گرفتن
دستمزدهای کالن هستند ،میخواهید جو حاکم بر والیبال
ارومیه را تغییر دهید و مشکالت را پنهان کنید!؟ چرا با وجود
این همه مربی بینالمللی همیشه بهدنبال مربیغیربومی
هستید؟ چرا بهدنبال یک مدیر ورزشی نمیروید تا ببینید
مشکل از کجاست!؟ فرد کشتیگیر را برای والیبال انتخاب
میکنید ،یا کسی که در تمام طول عمرش برای یکبار هم
شورتورزشی به پا نکرده و حتی پیادهروی نکرده را برای
مدیریت در والیبال انتخاب میکنید؟
از مقامات مسئول ،بهویژه اعضای محترم شورا و ادارهکل
ورزش و جوانان و رئیس باشگاه خواهش میکنم جلسهای
با حضور بزرگان و پیشکسوتان والیبال برگزار کنند و با
همهپرسی و هماندیشی بهدنبال چاره باشند و اجازه ندهند
هرکسی هرچیزی دلش خواست کند یا هر فرد سفارش
شدهای را بکار گمارد!
در اینستاگرام دانشجوی بیدار که تحتعنوان سخنی با
شهردار ارومیه کار شده و مورد تایید بیش از  ۵۱نفر قرار
گرفته و توسط «مهدی اصغرزاده» ارسال شده آمده است:
سخنی با شهردار ارومیه جناب آقای مجید آقازاده...
از جمله شاهکارهای آقای شهردار دستگیر شده ،انتصاب
افراد در جایگاههایی است که تخصص و تجربهقبلی و
کافی نداشتند!
یکی از این افراد آقای «پیمان رضایی» است که پدر
زحمتکش ایشان ،درجهدار نظامی در یکی از محالت
کمبرخوردار شهرمان سکونت داشته و با حضور در ستاد
انتخاباتی آقای روحاهلل حضرتپور به یارغار آقای شهردار
دستگیر شده تبدیل شده و اینکه حلقه وصلش چهکسی

بوده در هالهای از ابهام است!
آقای شهردار ،آقای پیمان رضایی قبل از ورود به شهرداری
تا چندسال گذشته نه کارمند جایی بوده و نه سابقه اجرایی
داشته ،چاپخانه استیجاری در خیابان شهید باکری داشته
و به چاپ بنر مشغول بوده!
حال جهت تنویر افکار عمومی ،بایستی به پرسهای زیر،
پاسخ داده شود:
انتصاب ایشان براساس چه تخصصی و شایستگیهای
فرهنگی ورزشی بوده و یا کدام شورا از ایشان حمایت
کردهاند؟
آپارتمان  ۳۰۰متری در خیابان استادان ،باغویالیی میلیاردی
در کوی جاوید منطقه امامزاده ،ماشین چندصدمیلیونی
چگونه تامین شده است؟
هزینههای تبلیغاتی باشگاه ورزشی شهرداری چگونه انجام
ً
خصوصا مسابقات بینالمللی والیبال!؟
گرفته،

بشنویم| ببینیم| بخوانیم

فیلم

موسیقی

جهت شفافسازی پرسش میشود یک کارمند حقوقبگیر
شهرداری در دو-سه سال چگونه توانسته این اموال را
بهدست آورد؟
دریافتی وی چقدر میباشد و دهها میلیارد تومان را در
این زمان اندک ،چگونه بهدست آورده؟ قراردادها چه شکلی
با بازیکنان بسته شده؟ تبلیغات صدها میلیون تومانی
مسابقات با کدام چاپخانهها بسته شده؟ چه ارتباطی بین
حضرتپور و رضایی بوده؟ چرا شورایشهر نظارت نکرده و
آیا حقسکوتی دریافت شده!؟
آقای رضایی از کجا مدرک تحصیلی تهیه نموده و...
منتظر پاسخ شهردار میمانیم!
وی در پایان اضافه نموده :چرا «محمد حضرتپور» پس از
بهرهگیری قدرت ،در جایگاه ریاست هیات والیبال استان
قرار میگیرد و آقای رضایی بهعنوان رئیس هیات والیبال
ارومیه انتخاب میشود؟

کتاب

دااگشنه علوم زپشكی و خدمات بهدا شتی ردمانی البرز
مرکززپشکی ،آموزشی وردمانی شهید رجایی

ن بایر ،عزیزم Wasteland, Baby /
زمی 

پادشاهاستتنآیلندTheKingofStatenIsland/

بیمار خاموش The Silent Patient /

«اندروهوزیر-بیرن»کهبیشترباناممیانیآنهوزیر«»Hozierشناختهمیشود،آهنگساز،
خواننده و ترانهسرای جوان ایرلندی است .هوزیر متولد ۱۹۹۰است و از ۱۸سالگی فعالیت
کّهای
در عرصه موسیقی را آغاز کرده است .ساز اصلی او گیتار است و موسیقی او سب 
متنوعی از ایندی راک تا سول و بلوز و فولک را شامل میشود .او تاکنون موفق به
دریافت جوایز و عناوین زیادی شده است که از جمله آنها میتوان به BBC Music
Awards ، Billboard Music Awards ، American Music Awards ، MTV Europe
 Music Awards ، MTV Video Music Awardsو نامزدی گرمی اشاره کرد .در زمینه
فروش نیز آثار هوزیر موفق عمل کردهاند و عموما در جایگاههای باالی جداول فروش
کشورهای مختلف جای گرفتهاند .آلبوم آلترناتیو راک زمین بایر ،عزیزم! Wasteland,
 !Babyدومین آلبوم رسمی اوست .او از یک سال پیش کار ساخت این آلبوم را آغاز کرد
و شش ماه پیش با انتشار ایپی نینا کراید پاور  ،Nina Cried Powerنوید انتشار قطعی
دومین آلبوم استودیویی خود را پس از  ۵سال داد .در این آلبوم قطعات Nina Cried
 Powerو  Shrikeاز ایپی قبلی و همچنین تکآهنگی بهنام  Movementاز آخرین
ساختههای هوزیر بهعالوه  ۱۱قطعه دیگر جمعآوری شده است .در ایپی قبل او تاکید
زیادی بر سخنان مارتین لوتر کینگ (فعال مدنی مشهور آمریکایی) و با تمرکز ویژه بر
حقوق مدنی داشت و در این آلبوم به مفاهیمی چون تقابل و تعامل جامعه با مشکالت
سیاسی ،احساسات و اضطرابها داشته است.

«پادشاه استتنآیلند» جدیدترین اثر «جود آپاتوی» پنجاهوسهساله است که به خاطر
فیلمهای کمدی بزرگساالنی همچون «این است چهلسالگی» و «فاجعه» و سریال
توپا کرده است .این
«دختران» شهرتی را در سینمای جریاناصلی هالیوود برای خود دس 
فیلمبهعنوانواپسینساختهیکارگرداننهچندانکهنهکار«جادآپاتو»مطابقانتظاریک
کمدی درام ملموس وقابل باور است که با خلق شخصیت و موقعیتهایی آشنا و جهان
شمول برای هر مخاطب ،میتواند او را تا انتها همراه خود سازد .پادشاه استتنآیلند از آنجا
که شرح چند ماههی زندگی اسکات است ،طبیعتا شامل خردهپیرنگهایی میشود که
در نهایت همگی و در موازات با یکدیگر حس و شناخت مخاطب نسبت به او را تکمیل
کنند .خردهپیرنگها به گونه ای نوشته و اجرا میشوند تا همگی اسکات را در موقعیتها
و چالشهای مختلف قرار داده و بدینترتیب عمل قوس شخصیتی را بر او انجام دهند.
اسکات جوانی است که در ظاهر برای زندگی خویش برنامه دارد :مهارت آموزی بیشتر
در انجام خالکوبی و تاسیس مکانی برای ادامه فعالیت .اما در عمل تمام کنش و
واکنشهایش در تضاد با یک فرد هدفمند و جدی قرار میگیرند .اسکات به یک زندگی
رخوتانگیز و تکراری عادت کرده است .وقت خود را به بطالت میگذراند .دورهمیهای
دوستانه ،گپوگفتهای بیفایده ،سکس ،استعمال مواد مخدر ،وقتگذرانی در اینترنت
و بازی بسکتبال در محوطهای غیرقانونی و ...در عمل از اسکات شخصیتی منفعل و تنبل
ساخته که هدفش را فقط در کالم آورده و در عمل تالش آنچنانی برای رسیدن به آن ندارد.

الکس مایکلیدس در قبرس از پدری یونانی قبرس و مادری انگلیسی به دنیا آمد.
وی دارای مدرک کارشناسی ارشد در ادبیات انگلیسی از دانشگاه کمبریج و کارشناسی
ارشد در فیلمنامه نویسی از انستیتوی فیلم آمریکا در لس آنجلس است .بیمار
خاموش اولین رمان او است .وی از سال  1987عضو کمیته مرکزی حزب دموکرات
(قبرس) و از سال  1976عضو کمیته جوانان و کمیته محلی الرناکا و همچنین عضو
کمیته مطالعاتی حزب دموکرات است« .بیمار خاموش» یک داستان هیجان انگیز
روانشناسی تکان دهنده از الکس میخائلیدس درباره رفتار خشونت آمیز زنی علیه
همسرش  -و روانشناس او که سعی زیادی در فاش کردن انگیزه او دارد  -است .زندگی
آلیشیا برنسون به ظاهر عالی است .یک نقاش مشهور که با یک عکاس بی نام و
نشان ازدواج کرده است .آنها در یک خانه بزرگ با پنجره های بزرگ مشرف به پارکی در
یکی از مناطق خوب لندن زندگی می کنند .یک شب همسرش گابریل از محل کارش،
که عکاسی از مدل ها بود ،دیر به خانه برمی گردد و آلیشیا پنج بار به صورت او شلیک
می کند و پس از آن هرگز حرف دیگری نمی زند .امتناع آلیشیا از صحبت کردن و
هر نوع توضیحی ،این تراژدی خانگی را به موضوعی ناگوارتر تبدیل می کند .داستان
مرموزی که تصورات عمومی را به خود جلب کرده و آلیشیا را سرزنش می کند .قیمت
آثار هنری وی بسیار افزایش می یابد ،و این بیمار ساکت ،به دور از توجهات ،در یک
واحد پزشکی قانونی مطمئن در شمال لندن مخفی شده است.

 ::هوزیر ::

 ::ساختۀجودآپاتاو ::

 ::نوشتۀ«الکسمیخائلیدس»  /ترجمۀ«مهرآئیناخوت» ::
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«دنیای هوادار» یاد و خاطرزنده یاد «ابراهیم ابراهیمی»
 پیشکسوت فقید تکواندو  -را گرامی می دارددریچه

«همه» در برابر «قانون» یکساناند؛

مفاهیم اخالقی برکناری رایان گیگز از تیم ملی ولز
یاسر حیدری -نویسنده
اول خبر زیر را بخوانید و پاسخی که رایان گیگز در پی
برکناری از تیم ملی ولز به رسانه ها داده است را خوب
مطالعه کنید تا مقایسه کنیم با اتفاقات مشابه و چارچوب
امنی که اطراف برخی قهرمانان پوشالی در ورزش مان
کشیده می شود.
چندی پیش و در اواخر سال  2020دو زن با ماموران پلیس
منچستر تماس گرفتند و یک حمله عجیب که با آن ها
شده بود را گزارش دادند .اوضاع به قدری جدی بود که حتی
یکی از آن ها به دلیل جراحات وارده تحت درمان قرار گرفت
و به بیمارستان منتقل شد.
پس از گذشت چند وقت از این ماجرا حاال رایان
گیگز ،اسطوره باشگاه منچستریونایتد و سرمربی
ولز ،متهم شناخته شده است .در بیانیه پلیس
پیرامون این موضوع آمده است«:رایان گیگز به
دلیل توهین و ضرب و جرح به خانمی  30ساله
و حمله به یک خانم  20ساله دیگر متهم شناخته
شده است .هر دو این پروندهها مربوط به حادثه ای
در یک نوامبر  2020است .گیگز بین دسامبر  2017تا
نوامبر  2020نیز به یک رفتار مجرمانه
دیگر متهم شده بود که در آن
زمان به قید وثیقه آزاد شد.
مقرر شده که گیگز روز
چهارشنبه  28آوریل  2021در
دادگاهی واقع در سالفورد
منچستر حاضر شود».
این اتفاق با واکنش
فدراسیون فوتبال ولز
نیز رو به رو شد و
آن ها طی بیانیهای
رایان گیگز را از
هدایت تیم ملی
این کشور برکنار
کردند .در بیانیه
فدراسیون ولز
آمده است«:با
توجه به تصمیم
گرفته شده ،فدراسیون
فوتبال ولز تایید میکند که
رابرت پیج به عنوان سرمربی
تیم ملی ولز در یورو روی
نیمکت حضور خواهد داشت و آلبرت
استویونبرگ کمک او خواهد بود».

بعد از این اتفاقات رایان گیگز بیانیه ای منتشر کرد و
گفت«:من به دادرسی قانونی احترام کامل می گذارم و
جدی بودن اتهامات را درک می کنم .من مشتاقانه منتظر
اثبات بی گناهی خود هستم .من برای رابرت پیج ،بازیکنان
و هواداران در رقابت های یورو که تابستان امسال برگزار می
شود آرزوی موفقیت دارم».
دو تا پیام مهم و اخالقی در این خبر نهفته است که می
تواند سرمشق و الگوی رفتاری و کرداری متولیان ورزش و
برخی قهرمانان ما باشد که متاسفانه بعضا با کسب یک
مدال برای خود چتر امنیتی ایجاد می کنند و تصورشان
این است که چون مدال گرفته اند دست به هر کاری می
توانند بزنند (و البته تصورشان هم درست از کار
در می آید!)
البته همه قهرمانان ما خوب و سالمت
هستند مگر خالفش ثابت شود چون از نظر
ما و قانون اصل بر برائت است ولی مگر
کم از این موارد در ورزش داشته و داریم
که مسئوالن ارشد ورزش سعی بر مخفی نگه
داشتن گند کاری این دست از ورزشکاران
دارند و وقتی هم صدای
گندکاری ها در می آید
خود را به نشنیدن و
ندیدن می زنند و
در پاسخ می گویند
منافع ملی ورزش
ایجاب می کند
که فعال قبل از
مسابقات فالن
وارد این مباحث
نشویم تا روحیه
جناب قهرمان
پوشالی تخریب
نشود.
یکی از همین
ورزشکاران که در
المپیک لندن بعد
از  10سال سرمایه
سوزی و سرمایه
خوری فدراسیون و
بودجه ها ورزش!
یک مدال گرفته به دلیل
شکایتی مشابه رایان گیگز
و خیلی افتضاح تر از آن

از سوی مقام قضایی حکم جلب و ممنوع الخروجی وی
صادر شد اما جناب در آمریکا به سر می برد و فدراسیون
مربوطه و کمیته ملی المپیک هم با حمایت از متخلف
برایش بلیط و ویزا و البسه و پول تو جیبی برزیل را به
آمریکا برای این فرد فرستادند ،او از آمریکا به ریودوژانیرو
آمد و جالب است که به جمع  16نفر برتر هم نیامد تا به
یک توریست در دهکده تبدیل شود و از آنجا هم دوباره
برگشت به ینگه دنیا!
نکته غم انگیز این است که ایشان هنوز هم با هزینه های
فدراسیون به بهانه اردوهای تدارکاتی در سفر دور دنیا به سر
می برد و البته بعد از اینکه نتوانست جهت در آوردن زگیل
پاشنه پای خود به آلمان برود و هزینه های آن عمل جراحی
سنگین! را از وزارت ورزش و کمیته المپیک بگیرد کلی
منت بر سر همه مردم ایران گذاشت ،اکنون نیز همچنان
مورد حمایت کمیته المپیک و دستگاه ورزش است .این در
حالی است که رکوردها ثابت می کند که وی به هیچ عنوان
شانس مدال در المپیک توکیو را ندارد اما اصرار دارند که
وی در المپیک باشد...
بحث محکومیت وی و شکایت یک خانواده محترم هم
نمی دانیم به کجا رسید اما هر چه بود چنان ماست مالی
شد که انگار نه انگار یک اتفاقی افتاده است.
حاال شما این ورزشکار ما را با رایان گیگز مقایسه کنید!
رایان گیگز با بازی در سطح اول فوتبال اروپا و جهان ،ثبت
رکورد  963بازی بدون یک کارت قرمز در منچستریونایتد،
دهها جام و افتخار و سرمربیگری تیم ملی ولز ،در چنین
شرایطی مطیع در برابر قانون است و قانون هم سفت و
سخت در برابر مختلف (هرکسی که میخواهد باشد).
به محض محرز شدن تخلف یعنی کتک زدن دو تا خانم که
حتما از دوستانش بوده اند فدراسیون فوتبال ولز در آستانه
بازی های یورو او را از سرمربیگری برکنار کرد و هیچ تعارفی
هم ندارد که او رایان گیگز هست یا هر فرد دیگری .همه در

برابر قانون یکسان هستند.
و اما مصاحبه خود رایان گیگز حاوی یک مطلب اخالقی
زیباست .او می گوید به قانون احترام می گذارد و از تصمیم
فدراسیون ولز بابت برکناری استقبال کرده و برای تیم ملی
کشورش آرزوی موفقیت در بازی های یورو را دارد.
گیگز اضافه کرده که منتظر زمان دادرسی است تا بی گناهی
خود را به اثبات برساند .در حقیقت قانون مالک و معیار
رفتار آدم هاست .می خواهد اسطوره فوتبال ولز و یکی
از معتبرترین باشگاه های جهان فوتبال باشد که یا یک
فرد عادی.
مدیرعامل یکی از دو باشگاه بزرگ پایتخت خودمان با
افتخار از داشبورد ماشینش می گفت که همیشه دو تا سند
خونه درون آن دارد تا اگر نیمه شبی و یا یک روز تعطیلی
برای آزادی یک ورزشکاری الزم شد آماده داشته باشم .پسر
یکی از اسطوره های فوتبال چند سال پیش  20میلیارد برای
واردات برنج وام با کمترین بهره گرفت بعد نه سود پول را
داد و نه خود پول را...
دو بار جناب اسطوره رفت و با مدیرعامل فالن شرکت عکس
یادگاری گرفت و قضیه تمام شد!
اصال بحث افراد نیست .بحث قانون است .اجرای یک قانون
بد هم بهتر از خم کردن و دور زدن قانون خوب است .کاش
روح حاکم بر ورزش روح قانون بود و اگر همه به قانون
پایبند بودیم امروز بسیاری از بزرگان و کارشناسان و کاردان
ها خانه نشین نمی شدند تا یک عده چسبیده به ورزش در
این عرصه جوالن بدهند!
یک روز به بهانه دو شغله عده ای از افراد کاربلد و کاردان
را از ورزش دور کردند و یک روز به بهانه بازنشستگی .ای
کاش این دو مورد در باره همه به طور یکسان اجرا می
شد اما اکنون بسیاری از مدیران فدراسیون ها و مدیران
ستادی چند شغله و بازنشسته اند و جالب است که خروجی
کارشان این بلبشوی حاکم بر ورزش است.

آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده اجراییکالسه ۹۹۰۳۴۴۰
به موجب پرونده اجرائی کالسه فوق  ۸۹سهم مشاع از  ۱۰۰سهم سه دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه ساختمان نوع ملک طلق با کاربری به پالک ثبتی  ۲۰۵۹۵فرعی از  ۱۶۳اصلی مفروز و مجزا شده از  ۱۲۸۷فرعی از اصلی مذکور قطعه واقع در
بخش  ..ناحیه  ۰۲حوزه ثبت ملک فردیس استان البرز به مساحت  178/06متر مربع حدود اربعه  :شماال :دیوار بدیوار بطول (  )8/05هشت متر و پنج سانتیمتر به شماره یک هزار و دویست وهشتاد و هشت فرعی شرقا :دیوار بدیوار بطول ( )22/20
بیست و دو متر و بیست سانتیمتر به باقیمانده شماره یک هزار و دویست وهشتاد و هفت فرعی جنوبا :درب و دیوار بطول (  )8/05هشت متر و پنج سانتیمتر به کوچه  5/9متری غربا :دیوار بدیوار بطول (  ) 22/05بیست و دو متر و پنج سانتیمتر
به باقیمانده شماره یک هزار و دویست وهشتاد وهفت فرعی مشخصات مالکیت :آقای عزیز نجف زاده کرک یرتان مالک سه دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان با شماره مستند مالکیت  ۳۰۱۲۰تاریخ  1394/10/1دفترخانه اسناد رسمی شماره
 ۸۲شهر کرج استان البرز ،موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی  ۶۰۸۵۶۸سری الف سال  ۹۴که در صفحه  ۲۷۸دفتر امالک جلد  ۶۳۶ذیل شماره  ۶۶۳۱۱ثبت گردیده است .سه دانگ مشاع از شش دانگ برابر سند نکاحیه  ۷۹۳۲بابت صداقیه
خانم گلستان حضرتی بازداشت می باشد  .محل وقوع ملک  :کرج فردیس خیابان امام حسن خیابان سعدی خیابان مطهری پالک  ۳واحد  ۷طبق نظر کارشناس رسمی :متراژ بنای خالص بر اساس مساحی میدانی در حدود  ۱۱۰۰مترمربع برآورد می
شود قدمت بنا در حدود  ۲سال است و بر اساس بررسی های انجام شده هنوز پایان کار ساختمانی و سند مالکیت تفکیکی اخذ نشده است  ،فضای داخلی هریک از آپارتمانهای احداثی مشتمل بر هال و نشیمن و آشپزخانه باز و حمام و سرویس
بهداشتی و دو اتاق خواب به انضمام يکباب بالکن مسقف و دیوارها و سقف فضای داخلی آپارتمانها پوشش گچ و رنگ دارد و کف با سرامیک مفروش است و سیستم سرمایشی کولر آبی و سیستم گرمایشی آن پکیج و رادیاتور تعبیه شده است و
موقعیت جغرافیایی ملک مورد بازدید بر اساس مختصات یو تی ام  ۴۹۸۷۶۰ ،متر شرقی و  ۳۹۵۴۴۹۶متر شمالی است  .پالک فوق از ساعت  ۹الی  ۱۲روز سه شنبه مورخ  1400/2/21از طریق مزایده محل اجرای ثبت کرج در نشانی آزادگان ابتدای
خ مطهری به فروش می رسد .مزایده  ۸۹سهم مشاع از  ۱۰۰سهم سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک فوق برابر نظریه کارشناسی مورخ  1399/9/26از مبلغ  12/015/000/000لایر شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدأ فروخته می شود .الزم به ذکر
است پرداخت بدهی های مربوط به آب ،برق ،گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا
نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد ،وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد ،مزایده
روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد .شایان ذکر است وفق ماده  ۱۳۶آئین اصالحی  :شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت وحضور خریدار یا نماینده قانونی او
در جلسه مزایده است برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل
استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد 850 .ف تاریخ انتشار 1400/2/5 :
از طرف رییس اجرای ثبت کرج  -قاسمی

ورزشی
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داستان جلد

ی بالی جان استقالل؛
اشتباهات داور 

گروه مرگ ِگره خورد!
محمدرضا ولی زاده
دبیر سرویس ورزشی

از هفته چهارم رقابتهای لیگ قهرمان آسیا ،جدال حساس
استقالل ایران و الدحیل قطر در رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا
با تساوی  ۲بر  ۲به پایان رسید.
از گروه  Cرقابتهای لیگ قهرمانان آسیا  ،۲۰۲۱شاگردان فرهاد
مجیدی در استقالل ایران به مصاف تیم مدعی الدحیل قطر
رفتند که این بازی جذاب در پایان با تساوی  ۲بر  ۲پایان
یافت.
گلهای این بازی را مایکل اولونگا در دقایق  ۴۵و  ۵۹برای
الدحیل قطر به ثمر رساند و شیخ دیاباته در دقیقه  ۲۷و مهدی
قایدی در دقیقه  ،۶۱گلهای استقالل را به ثمر رساندند.
این دیدار در شرایطی با تساوی پرگل دو بر دو به پایان رسید،
که باتوجه به نتیجه رقم خورده در دیدار رفت این دو تیم،
این جنگ تمام عیار برای شاگردان مجیدی از اهمیت باالیی
برخوردار بود.
شاگردان فرهاد مجیدی در این بازی هم در فاز تهاجمی
عملکرد بسیار خوبی به نمایش گذاشتند و حاال خط حمله
استقاللیها با  ۱۳گل زده در  ۴بازی ،به رکورد خیره کنندهای
در لیگ قهرمانان آسیا  ۲۰۲۱رسیده است ،اما در این دیدار هم
خط دفاعی استقاللیها متزلزل نشان داد و روی اشتباهات
فردی ،بازهم مهاجم گلزن الدوحیل کار سختی برای باز

کردن دروازه رشید مظاهری نداشت ،گرچه از نوع دفاع تیمی
استقالل مشخص بود که برای عدم تکرار اشتباهات دیدار رفت
با الدوحیل ،برنامهریزی و تمرین شده است ،اما بدون شک،
دفاع استقالل هنوز هم برای ترمیم کار زیادی دارد.
گرچه استقاللیها در این مسابقه تالش بسیار زیادی انجام
دادند ،شاید اگر کمی خوش شانس بودند ،در هر دو مسابقه در
برابر تیم متمول قطری ،شانس پیروزی هم داشتند ،اما بازهم
به دالیل مختلف تیمِ خوب مجیدی در کسب پیروزی در برابر
الدحیل ناکام ماند.
البته از قضاوتهای فاجعه هر دو دیدار نمیتوان گذشت،
جایی که در دیدار اول یک پنالتی واضح روی مهدی قایدی
دیده نشد و در دیدار برگشت هم روی گل اول الدحیلیها در
صحنه پنالتی ،باز هم روی اشتباه داور مسابقه این پنالتی به
نفع قطریها گرفته شد و روی گل دوم هم قبل از ضربهی سر
مهاجم گلزن الدحیل ،دیگر مهاجم تیم قطری روی سیاوش
یزدانی خطای واضحی انجام شد که مجددا از چشم تیم
داوری دور ماند.
باتوجه به سطح داوریها و نحوه برگزاری این رقابتها،
کنفدراسیون آسیا باید یک فکر اساسی برای ادامه این رقابتها
داشته باشد.
پیروزی دو بر یک االهلی در برابر الشرطه ،سه تیم مدعی این
گروه را به یکدیگر نزدیکتر کرد ،تا کار صعود به هفتههای
پایانیبرسد.
بدون شک دیدار بعدی استقالل در برابر االهلی عربستان یک
فینال صعود خواهد بود ،جایی که پیروزی در برابر عربستانیها،
ِ
صعود استقاللیها را تا حد زیادی قطعی میکند.
اما فشردگی مسابقات هم کامال بر روی استقاللیها تاثیر
گذاشته بود ،مصدومیت و خستگی بازیکنان استقالل به
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طور واضح عیان بود و باتوجه مصدومیت محمد نادری،
شیخ دیاباته و فرشید اسماعیلی ،ریکاوری بعد از این
دو مسابقه سنگین میتواند مهمترین عامل موفقیت
استقاللیها باشد.
طبق نتایج رقم خورده در این هفته ،شاگردان صبری الموشی
در الدحیل قطر با  ۸امتیاز در صدر جدول گروه  Cرقابتهای

لیگ قهرمانان آسیا باقی ماندند ،نماینده ایران تیم استقالل
با  ۷امتیاز با توجه به تفاضل گل بهتر نسبت به تیم االهلی
عربستان که همامتیاز این تیم است ،به رده دوم جدول
بازگشت و االهلی عربستان با  ۷امتیاز در جایگاه سوم و
الشرطه عراق هم بدون امتیاز در رده چهارم جدول ردهبندی
این گروه قرار گرفته است.

بعضی ها داغشو دوست دارن

شهرآورد  ،۹۵درزمان مقرربرگزارخواهد شد
سازمان لیگ فوتبال ایران ،تصمیمی مبنی بر تغییر زمان دیدار برگشت تیم
های فوتبال پرسپولیس و استقالل ندارد و بر اساس برنامه اعالم شده
قرار است ،شهرآورد  ،۹۵دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و استقالل
تهران  ۲۲اردیبهشت ماه سال جاری ساعت  ۲۱:۳۰در ورزشگاه آزادی
در چارچوب رقابت های هفته  ۲۳لیگ برتر فوتبال ایران برگزار شود.

سید محمد موسوی چهارمین دفاع برترسوپرلیگ ایتالیا
ملی پوش والیبال ایران در رده چهارم بهترین دفاع سوپر لیگ ایتالیا (سری آ)
ایستاد ،سید محمد موسوی ملیپوش ایرانی که برای تیم پیاچنزا در سوپر
لیگ ایتالیا (سری آ) بازی میکند ،توانست در این لیگ عملکرد درخشانی
داشته باشد و در مجموع فصل  ۲۰۲۱/۲۰۲۰در رده چهارمی مشترک
بهترین مدافعان این لیگ قرار بگیرد و برای ایران افتخارآفرینی کند.
سعید معروف به اردوی تیم ملی والیبال پیوست

معروف،کریمیواسفندیاربهاردویتیمملیوالیبالپیوستند،بامنف یبودنتست
کرونای اعضای تیم ملی والیبال مردان ایران ،دور جدید تمرینات این تیم از
شنبه عصر زیر نظر والدیمیر آلکنو آغاز شد و سعید معروف ،جواد کریمی و
گ شده با سرمربی تیم ملی از
امیرحسین اسفندیار نیز بنا بر برنامه هماهن 
امروز به اردو پیوستند و تمرینات خود را با بدنسازی آغاز کردند.
میزبانبوکسقهرمانیآسیاتغییرکرد

به دلیل شیوع ویروس جهش یافته کرونا در هند و وضعیت قرمز این کشور ،میزبانی
رقابتهایبوکسقهرمانیآسیاازهندیهاپسگرفتهشد،باتوجهبهقرمزشدن
وضعیت کرونا در هند و شرایط خطرناک حاکم بر این کشور به دلیل شیوع
ویروس کرونای جهش یافته ،فدراسیون بوکس آسیا میزبان رقابتهای
قهرمانی آسیا را از هندیها گرفت تا میزبان جدیدی را معرفی کند.

کومان :فصل بعد هم سرمربی بارسلونا خواهم بود

سرمربی هلندی آبیاناریها به احتمال اخراج خود واکنش نشان داد و تاکید کرد
که فصل بعد هم سرمربی تیم خواهد بود ،رونالد کومان در فصل نخست
حضورشدربارسلونانتایجنسبتاخوبیکسبکردهاست،کومانبارسلونا
را قهرمان جام حذفی کرد همچنان که در اللیگا هم شانس زیادی برای
قهرمانی دارد،خبرهای زیادی درباره احتمال اخراج او به گوش می رسد.
لغومسابقاتهنریقهرمانیآسیاوانتخابیالمپیک

طبقبرنامه،مسابقاتژیمناستیکقهرمانیآسیاوگزینشیالمپیکدررشتههای
هنری مردان ،هنری بانوان ،ترامپولین و ریتمیک خرداد امسال به میزبانی
کشور چین برگزار شود که این کشور از میزبانی این رقابتها انصراف داد و
ژاپن به عنوان میزبان انتخاب شد اما با انصراف کشور ژاپن ،کنفدراسیون
در ایمیلی به کشورهای عضو اعالم کرد که رقابت ها لغو شده.
 ۲دوچرخهسوارازاردوی انتخابی المپیک رفتند

تعداد رکابزنان حاضر در اردوی تیم ملی ایران برای انتخاب رکابزن اعزامی به
المپیک توکیو به ۱۰نفر کاهش یافت ،اردوی تیم ملی دوچرخه سواری ایران
که برای انتخاب رکابزن اعزامی به المپیک توکیو در حال برگزاری است،
در ابتدا  ۱۲دوچرخه سوار به این اردو دعوت شده بودند که حاال با خارج
شدن دو رکابزن ،تعداد افراد حاضر در اردو به  ۱۰نفر کاهش پیدا کردند.
سرپرستروابطعمومیفدراسیونفوتبالمشخصشد

طی حکمی از سوی سرپرست دبیرکلی فدراسیون فوتبال ،سرپرست دپارتمان
روابط عمومی منصوب شد ،با حکم منصور قنبرزاده ،سرپرست دبیرکلی
فدراسیونفوتبال،حسینشریفیبهعنوانسرپرستدپارتمانروابط
عمومی منصوب شد ،پیش از این علی جوادی در این پست فعالیت
داشت که به دلیل پاره ای از مشکالت از سمت خود استعفا داد.
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