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سرمقاله

ظريف،نكتۀظريف!
روزگاری كه بحث های
ايدئولوژيك و چپ و راست
بورس بازار مكاره قدرت بود
رند و پير خراباتی به من
خاك بر سر گفت«:پسر
جان! راه طالبان قدرت در
سعید شفیعیان
مملكت ما و خيلی ممالك
نویسنده
ديگر مشخص است .اين
دعواها و خشتك دريدن ها جنگ «جا» است .در واقع
رقابت بر سر اين است كه كی باالتر باشد؟ كی پایین تر!
دعوایی افتاد بين من و او با حفظ كرامات استادی و
من بی ظرفيتِ نافهم
نتيجه اش اين بود كه ديگر پيش ِ
اسرار فاش نكرد!»
گذشت و گذشت تا به سی رسيد از سال نكته ظريف
دوست ،كه خواندم نامه ای را كه «محمدجواد ظريف» وزير
خارجه نوشته و خواسته يا ناخواسته حقير سراپا نفهمی را
به فهم آورد .آنجا كه نوشته است«:عاليجنابان خودجوش:
قربان آن دل واپستان ،شما را به خدا بگذاريد من مذاكرات
را پيش ببرم ،من كانديدای رياست جمهوری نمی شوم».
اين درددل وزير خارجه يك كشور با تمدن چندهزار ساله
و يك آدرس راهگشاه است .محمدجواد ظريف می داند
كه عده ای آدم اتفاقا موثر و مخرب و همه كاره و آماده
ميدان هستند كه اگر شك كنند وزير خارجه قصد كرسی
پاستور را كرده ،نمی گذارند مذاكرات كه يكی از راه های
محوری خروج كشور از وضعيت فعلی است به نتيجه برسد
چون پيشرفت مذاكرات یعنی محبوبيت رئيس تيم مذاكره
كنندگان و بيرون آمدن نام او از انتخابات خرداد!
اينكه بخش موثری از منافع كشور منوط به نتيجه همين
مذاكرات است .و اتفاقا آمدن آدم های محبوب ،مشاركت
را بيشتر می كند فداي قوزک پای زيد استخر يكشنبه
های آاقاي دكتر! مملكت سيخی چند گرز را گرمش كن تا
بكوبيم به فرق فضول!
حاال كه زور و چماق با دل نگران ها است ظريف تسليم
می شود و صراحتا و با لحنی ملتمسانه اعالم می كند كه
قصد نامزدی انتخابات سيزدهم رياست جمهوری را ندارد
تا بگذارند كارش را جلو ببرد و نكته اصلی اين ماجرا اين
است كه:
در اين مملكت منافع شخصی عده ای معلوم و پر زور و
پدرجدخوانده بر منافع كشور ارجح است و اين چند نفر
اينقدر زور دارند كه پنبه سياست خارجی كشور را برای سود
و منفعت خودشان بزنند...

برای دانلود فایل پی دی اف
همه شماره های روزنامه

به سایت « دنیای هوادار»
مراجعهکنید
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«دنیای هوادار» یاد و خاطره شهدا به ویژه شهید
«غالمحسنحسینینبویویژه»راگرامیمیدارد

خبری

حرف اول

 ۱۰هکتار از پارک ملی بموی شیراز در آتش سوخت

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شیراز گفت:
آتش سوزی گسترده در ارتفاعات پارک ملی بمو  ۱۰هکتار از
مراتع این منطقه را از بین برد.
محمدهادی قانع روز گذشته در گفت و گو با خبرنگاران
افزود :ساعت  ۱۴و  ۳دقیقه یکشنبه  ۵اردیبهشت ۱۴۰۰
گزارش آتش سوزی در ارتفاعات پارک ملی بمو از طریق
تماس شهروندان به سامانه  ۱۲۵اعالم شد و به علت
گستردگی آتش تیم هایی از ایستگاه های  ۱۵،۱۲و  ۳خود
را به محل حادثه رساندند.
وی ادامه داد :آتش حدود  ۱۰هکتار از مراتع این منطقه را در
بر گرفته بود و به دلیل شعله ور شدن آتش در مجاورت خار
و خاشاک و درختان خشکیده به سرعت در حال گسترش

و سرایت به اطراف بود که آتش نشانان به دلیل ارتفاع کوه
و عدم دسترسی به شعله ها از طریق خودروهای عملیاتی،
با تجهیزات مخصوص به صورت پیاده خود را به محل آتش
سوزی رساندند.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شیراز گفت:
وزش باد و استعداد محیطی محل مزید بر علت شده و هر
لحظه شعله های حریق را گسترده تر و کنترل آن را برای
تیم عملیاتی دشوار تر می کرد که سرانجام آتش نشانان با
کمک و همکاری نیروهای ارتش مستقر در محل ،بعد از سه
ساعت  ،شعله های آتش را مهار و کامال خاموش کردند و
سرانجام بعد از لکه گیری و ایمن سازی کامل محل حادثه
به عملیات خود پایان دادند.

قانع با بیان اینکه با افزایش دما گیاهان خودرو و فصلی
پوشیده شده در ارتفاعات و تپه ها ،خشک و تبدیل به
پوشالهایی می شوند که مستعد آتشسوزی هستند و با
کوچکترین شعله و جرقهای دچار حریق میشوند،افزود:
افراد و یا ارگانهایی که زمینهایی را در اختیار دارند الزم
است که ایمنی این محل ها را تامین کنند و به نصب چند
نرده و فنس اکتفا نکنند و نظارت الزم را بر این محلها
داشتهباشند.
وی گفت :همچنین شهروندان اگر ساختمان یا ویالیی در
طبیعت دارند ،باید پیش از آتشسوزی نسبت به چیدن
علفهای زائد اطراف بنای خود اقدام کنند و همچنین
خودروهای خود را بر روی بوته زارها و علفزارهای خشک
پارکنکنند.
پارک ملی بمو که نامش را از کوه بمو گرفته ،با وسعت ۴۸
هزار هکتار در جاده شیراز  -مرودشت و در  ۱۰کیلومتری
شمال شرقی شیراز قرار دارد .این پارک حفاظت شده۳۲ ،
گونه پستاندار ۹۱ ،گونه پرنده ۱۹ ،گونه خزنده و سه گونه
دوزیست را در خود جای داده است.
پارک ملی بمو ،همچنین زیستگاه گونههای شاخص
جانوری از جمله پلنگ ،گرگ ،گراز ،کفتار ،کاراکال ،گربه
وحشی ،روباه معمولی ،تشی ،سمور سنگی ،قوچ و میش
وحشی ،کل و بز وحشی و آهو است.
این پارک که حدود  ۴۰سال است تحت حفاظت محیط
زیست این استان است در چند سال گذشته شاهد آتش
سوزیهای متعدد بوده است.

کرونا در ایران

شماربهبودیافتگانکرونا به یک میلیون و  892هزارو  229تن رسید
بنا به اعالم وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،با
مرگ  ۴۹۶نفر از هموطنان مبتال به کووید ۱۹-در شبانه روز
گذشته ،امروز باالترین میزان تلفات روزانه کرونا در ایران از
زمان آغاز این همه گیری در اواخر بهمن ماه  ۹۸به ثبت
رسید و شمار مجموع جانباختگان کرونا نیز از مرز  ۷۰هزار
نفر گذشت و تاکنون  1میلیون و  892هزار و  229نفر از
بیمارا بهبود یافته و از بیمارستان ها ترخیص شده اند.
به گزارش «دنیای هوادار» ،،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی اعالم کرد :با فوت  ۴۹۶نفر دیگر از هموطنان مبتال
به کووید ۱۹ -در شبانه روز گذشته تعداد جان باختگان این
بیماری در ایران به  ۷۰هزار و  ۷۰نفر رسیده و عالوه بر آن،
پنج هزار و  ۲۴۴بیمار بدحال نیز در بخش مراقبت های
ویژه بیمارستانی (آی سی یو) بستری هستند.
با توجه به آمار جدید قربانیان کرونا در ایران که رکورد
جدیدی است ،ایران اکنون از نظر تعداد فوتی های کرونا
بعد از هند (حدود  ۲۸۰۰نفر) و برزیل (حدود  ۱۳۰۰مرگ)،
سومین کشور دنیا از نظر تعداد تلفات روزانه این ویروس
کشنده است.
پیش از این ،بیشترین میزان مرگ روزانه کرونا در ایران در
 ۲۶آبان  ۱۳۹۹با  ۴۸۶مرگ ثبت شده بود.
مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی روز گذشته در اطالعیه ای اعالم کرد :تا دیروز و
بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی ۲۱ ،هزار و  ۲۶بیمار
جدید مبتال به کووید ۱۹در کشور شناسایی شد که سه هزار
و  ۷۳۴نفر از آنها بستری شدند و مجموع بیماران کووید۱۹
در کشور به دو میلیون و  ۴۱۷هزار و  ۲۳۰نفر رسید.
وزارت بهداشت در این اطالعیه افزود :تاکنون یک میلیون و
 ۸۹۲هزار و  ۲۲۹نفر از بیماران ،بهبود یافته یا از بیمارستان
ها ترخیص شده اند .پنج هزار و  ۲۴۴نفر از بیماران مبتال
به کووید ۱۹نیز در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان
ها تحت مراقبت قرار دارند و  ۱۵میلیون و  ۳۱۳هزار و ۶۵۷
آزمایش 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  ۶۵۲هزار و
 ۹۰۳نفر دوز اول واکسن کرونا و  ۱۷۱هزار و  ۲۱۰نفر نیز دوز
دوم را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده در
کشور به  ۸۲۴هزار و  ۱۱۳دوز رسید.
جهش ویروس کرونا در هندوستان خطر جدیدی است که
جهان را تهدید می کند .به گفته مسئوالن وزارت بهداشت،
ویروس جهش یافته در هندوستان میزان سرایت و مرگ
آوری بیشتری دارد و از ویروس جهش یافته در انگیس نیز
خطرناکتر است .شیوع این ویروس در هندوستان ،سیستم
بهداشتی و درمانی و وزارت بهداشت این کشور را فلج کرده
است.
هند اکنون با یک سونامی ویروس کرونا مواجه است و
کمبود امکانات پزشکی ،به گفته کارشناسان ،سیستم
بهداشتی این کشور را در آستانه فروپاشی قرار داده است.
تاکنون حدود  ۱۷میلیون نفر در این کشور به کرونا مبتال
شده و  ۳۴۹هزار نفر جان باخته اند .گزارش های منتشر
شده از هند حاکی از این است که بیمارستان های این
کشور با کمبود جا و امکانات درمانی از جمله اکسیژن مواجه
هستند و بسیاری از مردم این کشور از ترس ابتال به کرونا
برای تحویل اجساد درگذشتگان خود مراجعه نمی کنند.

هند یکی از تولیدکنندگان مهم واکسن کرونا در دنیاست.
ایران نیز یکی از واکسن های تولید شده در این کشور را به
نام واکسن کوواکسین از شرکت بهارات بیوتک خریداری
کرده است .مسئوالن وزارت بهداشت برای خرید  ۵۰۰هزار
دوز از این واکسن سفارش داده بودند اما بعد از رسیدن
محموله اول این واکسن به میزان  ۱۲۵هزار دوز ،محموله
دوم که  ۳۷۵هزار دوز واکسن بود با دستور دادستانی در
هندوستان به علت نیاز این کشور توقیف شد.
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
 ۱۴۷میلیون نفر را در دنیا به طور قطعی مبتال کرده و بیش
از سه میلیون نفر نیز بر اثر بیماری کووید ۱۹جان خود را
از دست دادهاند.

جامعه

«دنیای هوادار» یاد و خاطرزنده یاد «علیرضا حقیقی»
 -شهید مدافع سالمت  -را گرامی می دارد

من اگر ما نشوم تنهایم...
دکتر علی ساجدی
نویسنده

ببینم اصال تیترهای تند و انتقادی روزنامه ها را نمی بینید؟
آیا برنامه های چالشی تلویزیون را نمی بینید؟ آیا شفافیت
خبری و امکان نقد مستقیم مسئوالن رده باال را نمی بینید؟
آیا وفور فیلترشکن و وی پی ان که به راحتی در اختیار مردم
قرار دارد نمی بینید؟ آیا نمی بینید؟ خب ببینید!!! این ها
همه آیات و نشانه هایی است از یک جامعه آزاد فضایی،
ببخشید فضای آزاد جامعه برای بیان و اندیشه و قلم و
انگشت!! (فکرتان جای بد نرود ،اشاره به صفحات لمسی در
موبایل ها و امثالهم است)
خوب اگر هنوز هم با من هم عقیده نشده اید انگشت
تعجب را از آنجا بردارید و به یک جای دیگر بگذارید و اینجا
را بخوانید .یکی از وعده های همیشگی در انتخابات ،مسئله
«اشتغال» است .مسئله ای حیاتی و جریان ساز در نظام
اقتصادی هر کشور .مردم ما یا شاغلند یا بیکار .شاغلین که
بال نسبت مثل هواپیما کار می کنند و مثل دستگاه چاپ
پول ،به رشد اقتصاد مملکت کمک می کنند .بی کاران هم
که لنگ هایشان را هوا کرده اند و یک وری نشسته اند و
بدون درد و خونریزی از فضای اقتصادی بالیده مملکت لذت
می برند و موز و کیوی اعطایی دولت را نوش جان می کنند.
و البته خیلی هم خوششان می آید .شما فقط یک نفر ،فقط
یک نفر به من نشان بدهید که از وضعیت بی کاری خودش
ناراضی باشد .عزیزان بی کار یا در کافه اند یا کافی شاپ .یا
قهوه خانه اند یا سفره خانه .به هر حال هر کجا هستند خدایا
به سالمت باشند.
یا یک مسئله دیگری که در اغلب وعده های انتخاباتی به
چشم می خورد ،تشکیل یک دولت پاک و مبارزه با هرنوع
فساد در بدنه دولت/حکومت است .حقا اگر تا اینجا قانع
نشده اید با خواندن این قسمت دیگر ایمان خواهید آورد.
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استانها

دیدگاه

برای ایمان آوردن به صحت و سالمت و صداقت مسئوالن
بزرگوار کافی است نگاهی بیاندازیم به وضعیت مملکت و
شعارهای انتخاباتی که در دوره های مختلف سر داده شده و
به شدت به آن ها عمل شده است.
حتما در خانه تان سفره دارید .لطفا بروید ،بازش کنید و
ببوییدش .فقط لطفا خیلی عمیق نبوییدش زیرا نفت بوی
تندی دارد و ممکن است آزاردهنده باشد .از آن زمان که
پول نفت بر سر سفره هایمان آمده این بو در تمام خانه
ها جاری است و کم کم دارد دردسرساز هم می شود ،لذا
از مسئوالن محترم می خواهیم در جهت کاهش این بو
هم همچون همیشه یاری گر ما باشند .البته اگر بوی نفت
را احساس نکردید حتما به پزشک مراجعه کنید زیرا یک
اپسیلون ممکن است به کرونا مبتال شده باشید و بویاییتان
دچار مشکل شده باشد .البته اصال هراسی به دل راه ندهید
زیرا با مدیریت صحیح بحران در کشور ،این ویروس تقریبا
از همان ابتدا در کشور ریشه کن شده و اگر باشد هم نوع
بسیار بسیار خفیف آن است که دو روزی مهمان است و
خودش می رود.
وضع جیب و قدرت خرید را هم که خودتان بهتر از من
می دانید ،فی الحال کسی نیست که نتواند آنچه دلش می
خواهد یا همسرش می خواهد یا فرزندش می خواهد یا
پدرش می خواهد یا مادرش می خواهد یا خواهرش می
خواهد یا برادرش می خواهد یا هرکس دیگرش می خواهد
را نخرد .اصال آنقدر مردم برای خواهر و مادرشان خرید می
کنند که بسیاری از صنوف قفسه ها و ویترین هایشان خالی
شده و نیاز است مسئوالن مرزها را بازتر کرده و کمی دیگر
تولید ملی کشورمان را با کمک برادران چینی که عمرشان
مستدام باد تقویت نموده و بازارها را و قفسه ها و ویترین
ها را رونق بیشتری بدهند .مردم که گناه نکرده اند این همه
پول را در بانک و بالش و جیب نگه دارند باد کند بماند روی
دستشان .باید راهی باشد تا بتوانند بخرند و بریزند و بپاشند
و حالش را ببرند تا اقتصاد دنیا هم از گردش پول ارزشمند
کشورمان به رونق بیافتد .بعضی کاسبان و بازاری ها هم که
اصال در مغازه ها و حجره ها را بسته اند و یا رفته اند پی
عشق و حال ،یا از سر تفریح و تفنن در تاکسی های اینترنتی
به ناوگان حمل و نقل عمومی کشور کمک می کنند .انگار
نه انگار که چراغ تجارتخانه باید روشن باشد همیشه.
از آزادی اندیشه و بیان که نگویم برایتان .همان وعده ای که
اغلب کاندیداهای انتخاباتی در نشست های خبری با اهالی
رسانه بولدش (گنده اش) می کنند و روی آن می مانورند
(مانور می دهند) .در کشور ما هیچ روزنامه نگاری نه تهدید
می شود نه ارعاب نه کنترل .نه کسی سانسور می شود نه
ممیزی .هیچ کس هم دچار خودسانسوری نیست و حتی
روزنامه نگاری را سراغ دارم ،که در یادداشت هایش هیچ
چیز را وارونه و برعکس نمی نویسد تا حرف ملت را بزند.
اتفاقا خیلی هم رک و راست نقد می کند و نتیجه می گیرد!
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ببینید! به هر حال در هر درختی برگ های خراب و مشکل
دار هم گاهی پیدا می شود ،مهم آن است که پاکسازی
درستی انجام شود.
االن آن ها که اختالس سه هزار میلیاردی کردند کجا
هستند؟ آن ها که سرمایه های نفتی مملکت را به چیز
دادند (فنا ،باد ،یا مترادفات آن ها) کجا هستند؟ آن ها که
در اندازه های کالن ،قاچاق کاال و ارز و سوخت می کردند
کجا هستند؟ آن ها که راه را برای تردد محموله های مواد
مخدر باز می کردند کجا هستند؟ پشت میله های زندان؟
نه!!! خاک پاک ایران جایی برای این اراذل ندارد .مسئوالن
گرامی با درایت و اندیشمندی و زمان شناسی تام ،با یک
تیپا همه را دیپورت کرده اند به کانادا و انگلیس و آمریکای
جنایتکار تا باقی عمرشان را در تبعید بگذرانند و دیگر از این
چیزهای اضافی نخورند .هر آنچه که از ثروت این ملک و
ملت دزدیده بودند هم از آنجا که مصداق کسب حرام بود
به خودشان دادند تا زقوم شود در حلقشان و این مال حرام
در دارایی های مردمان پاک و پاکیزه ایران نیاالید و شبهه
ای ایجاد نشود.
یک شعار انتخاباتی خیلی هوشمندانه و جالب هم در ادوار
خیلی قبل تر به چشممان خورد ،مسئله هدایت مردم و
هدایت فکر مردم بود .تو نمیری اگر همه وعده ها هم عمل
نشده باشد که شده ،همین یکی برای هفت پشت همه ادوار
دولتی کافی است .چرا که هدایت فکر مردم یعنی بقای
جامعه زیر سایه آقایان!
القصه ،مصداق و دلیل و اشاره در صحت طهارت مسئوالن
بزرگوار ایران بی شمار است .به ویژه با وجود سیستم لوله
کشی آب تصفیه شده سراسری به ویژه در استانهای
جنوبیکشور.

االن آن هاکه اختالس سه هزارمیلیاردیکردندکجا هستند؟ آن هاکه سرمایه های نفتی مملکت را به چیزدادند (فنا،
باد ،یا مترادفات آن ها)کجا هستند؟ آن هاکه دراندازه هایکالن ،قاچاقکاال و ارزو سوخت میکردندکجا هستند؟ آن هاکه راه
را برای تردد محموله های مواد مخدربازمیکردندکجا هستند؟ پشت میله های زندان؟ نه!!! خاک پاک ایران جایی برای این اراذل
ندارد .مسئوالنگرامی با درایت و اندیشمندی و زمان شناسی تام ،با یک تیپا همه را دیپورتکرده اند بهکانادا و انگلیس و آمریکای
جنایتکارتا باقی عمرشان را درتبعید بگذرانند و دیگرازاین چیزهای اضافی نخورند .هرآنچهکه ازثروت این ملک و ملت دزدیده
بودند هم ازآنجاکه مصداقکسب حرام بود به خودشان دادند تا زقوم شود درحلقشان و این مال حرام دردارایی های مردمان
پاک و پاکیزه ایران نیاالید و شبهه ای ایجاد نشود.

شهروندان باالی  ۸۰سال در آستارا
واکسن کرونا دریافت میکنند
مدیر شبکه بهداشت و درمان آستارا گفت :محوطه مرکز
بهداشت شهید محمدزاده برای واکسیناسیون عمومی علیه
کرونا با اولویت شهروندان باالی  ۸۰سال در نظر گرفته شده
است و دستگاههای اداری در این رابطه با ما همکاری کنند.
به گزارش «دنیای هوادار» ،فرید بصیری مقدم روز گذشته
در جلسه ستاد مقابله با کرونا افزود :از اواخر هفته جاری
چادرهای هالل احمر در مرکز بهداشت محمدزاده برای
واکسیناسیون مستقر خواهد شد و مرکز فوریت های
پزشکی در آن مکان فعال خواهد بود و هر روز سه پزشک
واکسیناسیونخواهندکرد.
وی اظهار کرد :بر اساس سند واکسیناسیون کشوری اولویت
غیرقانونی برای تزریق واکسن وجود ندارد و تا امروز در ۲
نوبت ۸۳۹ ،واکسن به مردم در آستارا تزریق شده است و ۸۰
درصد شاغالن در بیمارستان واکسینه شده اند و  ۲۰درصد
باقیمانده برای دریافت واکسن تمایل ندارند.
وی ادامه داد ۲۷ :بیمار مبتال به کرونا در بیمارستان شهید
بهشتی آستارا بستری هستند و میزان فوتی ها پایین است
اما در صورت کاهش نیافتن بستری بیماران ،وضعیت
شهرستان قرمز خواهد ماند.
بصیری مقدم گفت :متاسفانه رعایت اصول بهداشتی در
اداره های آستارا بسیار ضعیف است و هنوز افرادی به
اهمیت موضوع پی نبردهاند و در یکی از تیم های فوتبال
آستارا  ۱۸بازیکن به کرونا مبتال شده اند و ستاد مقابله با
کرونا با اداره ها ،بانک ها و تشکل های متخلف برخورد
کند.
محسن آهنی رئیس اداره صنعت ،معدن و تجارت آستارا در
این جلسه از افزایش ساعت پخت نانوایی ها از  ۱۵تا  ۱۸به
 ۱۵تا  ۲۰برای جلوگیری از تجمع افراد خبر داد و هر گونه
قاچاق آرد را رد کرد.
حجت االسالم محمد مهدی حبیبی رئیس اداره تبلیغات
اسالمی آستارا از برگزاری مراسم شب های قدر در محوطه
مساجد و آستان بقعه امام زادگان با رعایت پروتکل های
بهداشتی و ممنوعیت توزیع نذورات خبر داد.
وضعیت آستارا از نظر شیوع کرونا قرمز است و این ویروس
در دنیا خسارات جانی و مالی بر جا گذاشته و بهترین راهکار
مقابله با آن ،رعایت پروتکل های بهداشتی و محدودیت های
کرونایی است.

 ۶پایگاه واکسیناسیون علیه کرونا
در قزوین راهاندازی میشود
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ،خدمات درمانی و بهداشتی
قزوین با اشاره به اینکه تزریق واکسن کرونا از طریق فراخوان
و در مراکز بهداشتی منتخب انجام می شود،گفت :در حال
حاضر  ۶پایگاه جهت واکسیناسیون در شهر قزوین در حال
تجهیز بوده و به زودی راهاندازی میشود.
به گزارش «دنیای هوادار» به نقل از ایرنا ،پیمان نامدار روز
گذشته در گفت و گویی افزود :مجتمع ورزشی هالل احمر
در بلوار شهید بهشتی ،مجتمع ورزشی دانشگاه پیام نور در
مینودر ،مجتمع دانشگاهی تربیت مدرس و ستاد اسکان
آموزش و پرورش ناحیه یک در خیابان نواب ،مجتمع
دانشگاهی علمی کاربردی شهرداری در خیابان ایران گاز
و فرهنگسرای شهید رجایی در خیابان راه آهن برای ایجاد
پایگاه های واکسیناسیون شهر قزوین ،در حال تجهیز و راه
اندازی هستند .وی در خصوص واکسیناسیون افراد دارای
بیماری های خاص نیز تصریح کرد :جمعیت افراد دارای
بیماری های خاص و صعب االعالج در استان قزوین ۳ ،هزار
نفر است که با توجه به میزان واکسن دریافتی و بر اساس
اولویت بندی به صورت مرحله ای تا به امروز ،یک هزار و
 ۴۲۱بیمار در فاز اول و  ۱۵۹بیمار در فاز دوم علیه بیماری
کرونا واکسینه شدند.
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«رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز»:

البرز» چه خبر؟

با تالش های مدافعان سالمت میزان مرگ و میرهای
کرونایی درروزگذشتهکاهش چشمگیری داشته است
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان البرز اعالم کرد که
 ۱۴۹بیمار بدحال کووید  ۱۹طی  ۲۴ساعت گذشته
به تخت های بستری بیمارستان های استان انتقال
یافتند.
دکتر محمد فتحی به خبرنگاران گفت که اکنون یک
هزارو ۴۴بیمار کووید  ۱۹در بیمارستان های استان
تحت مراقبت پزشکی قرار دارند.
وی ادامه داد :با تالش های مدافعان سالمت
میزان مرگ و میرهای کرونایی طی  ۲۴ساعت
گذشته با کاهش چشمگیر نسبت به روزهای ما
قبل همراه شد.
طبق گزارش رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز در این
مدت  ۶بیمار کووید ۱۹در بیمارستان های استان جان
باختند که شمار کل جانباختگان کووید  ۱۹به سه
هزارو ۴۰۶بیمار در البرز رسیده است.
شمار مرگ و میرهای روزانه کووید  ۱۹از دهم فروردین

ماه امسال در البرز روند افزایشی پیدا کرد و به ۳۴
نفر در روز رسید .از صبحگاه چهارم تا صبحگاه پنجم
اردیبهشت ماه  ۳۲بیمار کووید ۱۹در این استان جان
باختند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز گفت  ۳۸ :هزارو۵۱۳
بیمار کووید  ۱۹از ابتدای شیوع کرونا تا کنون در این
استان بستری شده اند که  ۳۴هزارو ۴۴نفر آنان بهبود
یافته اند.
از مجموع هفت شهرستان تابعه استان البرز ،اکنون
شهرستان  ۲میلیون نفری کرج در وضعیت قرمز
پررنگ ،شهرستان های ساوجبالغ ،نظرآباد ،فردیس،
اشتهارذ و چهارباغ در وضعیت قرمز و شهرستان طالقان
نارنجی کرونایی است.
ماندن درخانه ها ،رعایت فاصله اجتماعی و استفاده
از ماسک مهم ترین توصیه به مردم برای مهار کرونا
است.

«مدیرکل ورزش و جوانان البرز» خبر داد:

«رئیس سازمان حمل و نقل بارو مسافر شهرداری کرج»:

تا پایان هفته ۱۵ ،دستگاه اتوبوس نو وارد
خطوط اتوبوسرانی این کالنشهر میشود
رئیس سازمان حمل و نقل بارو مسافر شهرداری کرج گفت :تا
پایان هفته  ۱۵دستگاه اتوبوس نو وارد خطوط اتوبوسرانی این
کالنشهر میشود.
محمد یساولی اظهار کرد :طرح پرداخت الکترونیک کرایه تاکسی
با جدیت در حال پیگیری است و به زودی  ۱۵۰۰دستگاه تاکسی
به صورت پایلوت به این سامانه مجهز میشود.
وی ادامه داد :با اجرای کلی این طرح ،در آینده شاهد حذف پول
نقد از گردونه تعاملی راننده و مسافر خواهیم بود که این امر
مزایای زیادی در پی دارد.

وی با بیان اینکه تعطیلی باشگاههای ورزشی در
وضعیت قرمز کرونا الزامی است اضافه کرد :همچنین
باشگاه های ورزشی خصوصی در صورت تخلف و باز
بودن ،قبل از اخطار پلمب می شوند.
مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز ادامه داد :برای
اجرای بهتر برنامه های ورزش و جوانان در مقابله
با ویروس کرونا ،روسای ادارات ورزش و جوانان
شهرستانها موظف هستند گزارش عملکرد خود در
این خصوص را بصورت روزانه به فرمانداران ارائه
دهند.
وی تصریح کرد :از تمام اماکن ورزشی دولتی و
باشگاه های خصوصی می خواهیم که به هیچ عنوان
در چنین شرایطی سهل انگاری نداشته و نسبت به
تعطیلی و اجرای کامل مصوبات ستاد مقابله با کرونا
اقدام کنند ،چرا که با متخلفان برخورد جدی صورت
می گیرد.
بیش از  ۱۵۶هزار ورزشکار سازمان یافته در البرز
مشغول به فعالیت هستند و استان البرز در وضعیت
قرمز کرونایی قرار دارد.

«سرپرست معاونت میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی،
گردشگری و صنایع دستی» خبر داد:

شناسایی  2محوطه باستانی درحاشیه جادهکرج  -چالوس
سرپرست معاونت میراث فرهنگی اداره کل میراث
فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی استان البرز از
شناسایی  ۲محوطه تاریخی در منطقه بیلقان کرج
واقع در حاشیه جاده کرج  -چالوس خبرداد.
نوری گفت :بر اساس بررسیها و بازدیدهای میدانی
انجام شده در منطقه بیلقان جاده کرج  -چالوس ۲
محوطه باستانی شناسایی شد.
وی بیان داشت :گذرگاه طبیعی جاده کرج  -چالوس
درواقع مهم ترین راه ارتباطی و اتصال دامنه های
جنوبی البرز به نواحی شمالی کشور است که از منظر
جغرافیای سیاسی در گذشته باستانی نیز از اهمیت
بسیاری برخوردار بوده است.
نوری افزود :شاید یکی از اصلیترین دالیل مقاومت
 ۲۰۰ساله ایالت طبرستان در برابر حمالت اعراب
در قرون اولیه اسالمی را همین صعب العبور بودن

منطقه دانست که با ساخت قلعهها و برجهای
دیدهبانی و نگهبانی در محورهای مواصالتی امنیت
و اهمیت این گذرگاه طبیعی را دو چندان کرده
است.
سرپرست معاونت میراث فرهنگی اداره کل میراث
فرهنگی  ،گردشگری و صنایع دستی استان البرز
ادامه داد :از این رو با توجه به موقعیت جغرافیایی
 ۲محوطه باستانی کشف شده در جبهه شرقی دامنه
های بیلقان به نظر می رسد که کاربرد این محوطه
های تاریخی در زمینه تامین امنیت و دیدبانی این
گذرگاه بوده باشد.
وی گفت :با کشف و شناسایی این  ۲محوطه
در منطقه بیلقان ،بررسیهای بیشتر از طریق
کارشناسان مربوطه به منظور تشکیل پرونده ثبتی
در دست اقدام قرار گرفته است.

وی توضیح داد :حل مشکل پول خرد و باال بردن ضریب سالمت
راننده و مسافر از مزایای اجرای این طرح است.
یساولی در ادامه با اشاره به توسعه ناوگان اتوبوسرانی کرج
اضافه کرد :تا پایان این هفته  ۱۵دستگاه اتوبوس نو به خطوط
اتوبوسرانی شهر اضافه میشود.
این مسئول گفت :این اتوبوسها به خطوط پرتردد شهر
تزریق میشود تا مدت زمان انتظار مسافران کاهش یابد
و خدمات رسانی به شهروندان با سرعت بیشتری صورت
بگیرد.

«مهدی حاجی قاسمی»:

پروژه های عمرانی مهم و بزرگ شهرداری دردوره پنجم شورای
شهرکرج پیشرفت قابل توجهی داشته اند

اماکن ورزشی دولتی متخلف البرز
فسخ قرارداد می شوند
مدیر کل ورزش و جوانان البرز با اشاره به مصوبه ستاد
ملی مقابله با کرونا مبنی بر تعطیلی اماکن ورزشی
اعالم کرد که اماکن ورزشی دولتی در صورت بی
توجهی به این مصوبه فسخ قرارداد خواهند شد.
مجتبی جانعلی در نشست ستاد مقابله کرونا اداره کل
ورزش و جوانان البرز با بیان اینکه تعطیلی باشگاه
های ورزشی در وضعیت قرمز کرونا الزامی است افزود:
متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.
وی اضافه کرد :ویروس کرونا در بسیاری از استان های
کشور از جمله البرز روند صعودی داشته که این مساله
اهمیت رعایت پروتکل ها و اجرای محدودیتهای
الزم را بیشتر می کند.
جانعلی تاکید کرد :در چنین وضعیتی حفظ سالمت
جامعه و شهروندان بویژه ورزشکاران ،در اولویت تمام
برنامه های اداره کل ورزش و جوانان البرز بوده و در
این راه به هیچ وجه مماشات و کوتاهی نخواهیم کرد.
وی ادامه داد :به همین منظور اماکن ورزشی دولتی
در صورت عدم رعایت مصوبات ستاد مقابله با کرونا و
باز بودن ،فسخ قرارداد خواهند شد.

شهری

«دنیای هوادار» یاد و خاطر زنده یاد «مهتاب نوروزی»

دبیر دوم و رئیس کمیسیون عمران ،حمل و نقل و ترافیک شهری
شورای اسالمی شهر کرج گفت :پروژههای عمرانی بزرگراه سردار
سلیمانی (شمالی) و ادامه بزرگراه یادگار امام (ره) متوقف نشده و در
حال تکمیل هستند.
مهدی حاجی قاسمی صبح دوشنبه ششم اردیبهشت  1400در پنجاه و
سومین جلسه کمیسیون عمران شورای شهر کرج که با حضور اعضاء
کمیسیون ،اصحاب رسانه و معاونین شهردار برگزار شد ،اظهار داشت:
یکی از وظایف شهرداری ها اجرای پروژه های عمرانی و صدور انواع
مجوزهای حفاری در معابر و نظارت بر حسن اجرای قوانین و ضوابط
مربوط به ایمنی شهروندان با همکاری پلیس راهور است و تامین
ایمنی عابرین پیاده ،رانندگان و تسهیل در تردد در محدوده کارگاه
های عمرانی حاصل نمی شود مگر با تهیه پالن ایمنی و اجرای دقیق
آن که جزء ضروریات حفظ جان و ایمنی کلیه شهروندان می باشد.

دبیر دوم شورای شهر کرج تصریح کرد :با عنایت به لزوم ساماندهی
و ایجاد وحدت رویه در تامین ایمنی کارگاه های عمرانی سطح شهر
که توسط مالکین و سازندگان خصوصی ادارات و نهادهای خدمت
سان و مجموعه شهرداری صورت می پذیرد به پیشنهاد رئیس پلیس
راهور استان و اعالم آمادگی موسسه دفتر نظام ایمنی و مهندسی
تردد شهر ،شهرداری کرج الیحه ای در خصوص عقد قرارداد و استفاده
از خدمات این موسسه جهت ارائه خدمات تهیه و نظارت بر پالن
ایمنی به این کمیسیون ارجاع داد که مقرر شد الیحه با پیشنهاد
ً
مجددا برای بررسی و تصویب به کمیسیون
اعضاء کمیسیون اصالح و
عمران ارجاع شود.
حاجی قاسمی به دو پروژه عمرانی مهم و بزرگ شهرداری اشاره کرد
و افزود :پروژه آزاد راه کنارگذر شمالی در ادامه آزاد راه شهید همت و
پروژه ادامه بزرگراه یادگار امام (ره) پس از پروژه قطارشهری پروژه های
بزرگ شهر هستند که در دوره پنجم شورای شهر کرج پیشرفت قابل
توجهی داشته اند و پیش بینی می شود تا پایان تیرماه سال جاری
پروژه ادامه بزرگراه یادگار امام (ره) تا سه راه دانش به بهره برداری برسد.
رئیس کمیسیون عمران شورای شهر کرج با بیان اینکه بزرگراه شمالی
از انتهای آزاد راه همت  -تقاطع جاده چالوس آغاز و به عنوان کمربندی
شمالی به آزاد راه کرج  -قزوین در غرب شهر منتهی میشود ،بیان
کرد :پروژه بزرگراه شمالی به طول  ۱۷.۵کیلومتر با هدف کاهش حجم
ترافیک در آزاد راه تهران تا غرب کرج ،کاهش حجم تردد در جاده
مخصوص ،کاهش تردد در مسیر اندیشه ،شهریار ،ساماندهی ترافیک
وسایل نقلیه و هدایت آنها به محور مورد اجرا و کاهش زمان سفر در
آن محدوده اجرایی شده است.

«مدیرکل بهزیستی استان البرز» خبر داد:

یک هزارو  ۳۷۱سالمند و معلول البرزی واکسنکرونا دریافتکردند
مدیرکل بهزیستی استان البرز از تزریق واکسن کرونا به یک هزارو
 ۳۷۱سالمند ،معلول و کارکنان مراکز نگهداری مددجویان این استان
خبر داد.
اسداهلل حیدری اظهار داشت که از مجموع این آمار  ۶۸۴نفر سالمند،
 ۵۷۰نفر کارکنان درمان شاغل در مراکز نگهداری سالمندان ۱۰۵ ،معلول
جسمی و حرکتی و  ۷۵نیروی خدمات انسانی خدمات به مددجویان
واکسینهشدند.
وی اضافه کرد :تزریق واکسن فقط برای افرادی که در مراکز تحت
پوشش اداره کل بهزیستی استان البرز قرار داشتند هر یک به میزان
 ۲دوز انجام شده است.
حیدری ادامه داد :استان البرز دارای  ۱۹مرکز نگهداری سالمندان ۱۳ ،
مرکز نگهداری معلوالن ذهنی ،یک مرکز نگهداری معلوالن جسمی-
حرکتی ۱۸ ،مرکز اعصاب و روان و  ۲مرکز خانه های کوچک ذهنی
است که طرح واکسیناسیون کرونا به محض تخصیص سهیمه
واکسن جدید به تدریج در تمام این بخش ها انجام خواهد شد.

مدیرکل بهزیستی البرز اظهار داشت :اکنون یک هزارو  ۷۰۳نیروی
امدادگر بهزیستی در مراکز نگهداری سالمندان و معلوالن به این افراد
خدمات رسانی می کنند.

«دنیای هوادار» یاد و خاطر زنده یاد «هوشنگ کاوه»

فرهنگی

 -مدیردوبالژو تهیهکننده فقید  -راگرامی می دارد

جهان سینما
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نمایش الکن «ورا» و «ماورا» در تلویزیون!

در اسکار  93چه گذشت؟

امیدبخشی «عشایر» به جامعه
فروپاشیده غرب مقبول «اسکار» افتاد
مراسم اسکار امسال که با فاصلهای  ۴۴۱روزه از مراسم قبلی
و برای اولین بار در دوران کرونایی برگزار شد ،برندگان خود را
معرفی کرد.
برندگان جوایز اسکار  ۲۰۲۱عبارتند از:
بهترین فیلم« :سرزمین آوارگان» بهترین بازیگر مرد :آنتونی
هاپکینزبرای«پدر»بهترینبازیگرزن:فرانسیسمکدورماندبرای
«سرزمین آوارگان» بهترین بازیگر نقش مکمل مرد :دنیل کالویا
برای «یهودا و مسیح سیاه» بهترین بازیگر زن نقش مکمل :یو-
جونگ یئون برای «میناری» بهترین کارگردان :کلویی ژائو برای
«سرزمین آوارگان» بهترین فیلمنامه اقتباسی« :پدر»  -کریستوفر
همپتون و فلوریان زلر بهترین فیلمنامه اوریجینال« :زن جوان
نویدبخش»  -امرالد فنل بهترین طراحی لباس« :بلک باتم ما
رینی»  -آن راث بهترین موسیقی« :روح»  -ترنت رزنور ،آتیکوس
راس ،جان باتیست بهترین انیمیشن کوتاه« :هر اتفاقی بیفتد
دوستت دارم» از نتفلیکس بهترین فیلم کوتاه« :دو غریبه دور»
ساخته کوین دورانت و مایک کانلی بهترین مستند بلند« :معلم
اختاپوس من» ساخته پیپا ارلیش ،جیمز رید و کریگ فاستر
بهترین مستند کوتاه« :کولت» ساخته آنتونی جیاچینو و آلیس
دویارد بهترین فیلم بینالمللی« :یک دور دیگر» ساخته توماس
وینتربرگ از دانمارک بهترین صدا« :آوای متال»  -نیکالس بکر،
جیمی بکشت ،میشل کوتولنس ،کارلوس کوترز و فیلیپ بلد
بهترین طراحی تولید« :منک»  -دونالد گراهام برت برای طراحی
تولید و جان پاسکال برای طراحی صحنه بهترین تدوین« :آوای
متال»  -میکل ای .جی .نیلسن بهترین فیلمبرداری« :منک» -
اریکم ِِسراشمیتبهترینجلوههایویژه«:تنت»-اندروجکسون،
دیوید لی ،اندرو الکلی و اسکات فیشر بهترین انیمیشن بلند:
«روح» از پیکسار بهترین چهرهپردازی و مو« :بلک باتم ما رینی»
 سرجیو لوپز-ریورا ،میا نیل ،جامیکا ویلسون بهترین ترانه« :یهوداو مسیح سیاه» « -مبارزه برای تو» موسیقی ساخته اچ .ای .آر و
درنست امیل  -ترانه از اچ .ای .آر و تیارا توماس

روزنامه

جبار آذین
نویسنده و منتقد

گرچه به جز «انگل»ها که به ثروت ملی چسبیده اند،
ملت ،از «ورا» خیر ندیده و گروه هایی چشم به خیر ماورا
دوخته اند ،ولی اکثریت ،بیگانه و ناباور به «ماورا» تنها
دلبسته و دلباخته «ورا» هستند .این باور و ناباوری و افت
و خیزها ،نشان دهنده اهمیت وجود ورا و ماورا در زندگی
انسان ها در عوالم مختلف است .تلویزیون بیمار کشور که
بیگانگی آن با ملت ،بر همگان عیان است ،بعد از سال
ها بی توجهی به مناسبت ها ،امسال با آشپزی علیرضا
افخمی ،گوشه چشمی به ماورا داشته است ،اما این

دستپخت ،چندان به مذاق بینندگان خوش نیامده و این
نگاهک همانند دیگر نگاهک های تولیدات آن و نگرش
سطحی افخمی ،سلیقه ای و بدون پشتوانه پژوهشی و
علمی و دینی کافی است .افخمی کارگردان سابقه دار
ماورایی تلویزیون با کارگردانی سریال احضار ،باز هم به
ماورا پرداخته است .با آنکه ساخته او با اغماض از کاستی
های مضمون ،بازی ها و کارگردانی ،تا حدی سرگرم کننده
و درست تر اینکه ،سرکاری است و در کل بد هم تولید
نشده است .ولی احضار نیز مانند آثار اینگونه وطنی ،به
دلیل ضعف پژوهش ،دانش اندک دینی ،فقهی ،علمی و
تخصصی درباره ماورا و روح و جن و شقاف نبودن نگاهش
به خرافات و خلط مبحث در مورد مسائلی چون شیطان
پرستی ،با موفقیت همراه نشده است .افخمی با ایجاد
فضاهای وحشت آفرین ،بدون شناخت مولفه های گونه
وحشت و گنجاندن حوادث سریال در این نوع فضا های
کاذب ،خواسته است تماشاگر را مجذوب و متاثرکند ،اما
به علت مصنوع بودن آن ها ،هیچکدام عملکرد نمایشی

ندارند .وحشت هم مانند سایر عناصر داستانی ،باید از دل
داستان برخیزد و نیاز ساختار دراماتیک اثر باشد ،لیکن در
احضار چنین نیست و تماشاگر نابجا ترسانده می شود.
نکته مهم تر اینکه ،افخمی در کار خود ،مرزهای توهم و
خیال و خرافه و واقعیت های روح و جن را مخدوش و
چیزی ارائه کرده که هیچ کدام از آن ها نیست ،در ضمن
از هر کدام هم نشانه ای دارد .به همین دلیل تکلیف قصه
نیم بند آن و کاراکترها و مهم تر از همه ،تماشاگر با احضار
مشخص نیست .در کارنامه ماورایی های سیما ،سریال
«ملکوت» به علل مضمون باور پذیر و داستان مقبول و
ساختار هنری مطلوب ،توانست به موفقیت نسبی رسد و
حرف های ورایی و ماورایی خود را به درستی به مخاطب
منتقل کند .در هر حال احضار به رغم تمام کوشش های
سازندگان آن به عنوان یک سریال عاشقانه ،خانوادگی،
اجتماعی و ماورایی ،پردازشگر مناسب ،جذاب ،باورپذیر،
خردمندانه و عالمانه ،نه فقط ماورا و ورا که گونه های
عاشقانه و خانوادگی و اجتماعی هم نیست!

میراث فرهنگی

بخشی ازکتیبه چشمه علی شهرری با مواد شیمیایی مخدوش شد
رئیس اداره میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی
شهرستان ری گفت :شب گذشته قسمتی از کتبیه اثر
تاریخی چشمه علی این شهرستان در ضلع جنوب غربی
توسط افراد ناشناس با مواد شیمیایی (رنگ مو) مخدوش
شدهاست.
«نوروز تقیپور» با بیان اینکه در این اثر تاریخی تخریبی
انجام نشده است ،افزود :از فردا سه شنبه هفتم
اردیبهشت  ۱۴۰۰تیمی پنج نفره از کارشناسان مرمت و
بازسازی میراث فرهنگی کشور برای پاکسازی و تثبیت
این کتیبه مشغول به کار می شوند.

وی اظهار داشت :خوشبختانه این مواد رنگی قابل امحا
است و به کمک کارشناسان مرمت کار میراث فرهنگی
به شکل قبلی خود باز میگردد ،البته با وجود کانکس
انتظامی به نیروی حفاظت کافی و همچنین نصب
دوربین مداربسته برای جلوگیری از این گونه حوادث
نیازمندیم.
این مسئول ،اجرای طرح ساماندهی محیطی برای
حفاظت بیشتر از آثار و ابنیههای تاریخی این شهرستان
را خواستار شد و خاطرنشان کرد :شهرستان ری دارای
بیش از  ۴۰اثر تاریخی به ثبت رسیده در سازمان میراث

بشنویم| ببینیم| بخوانیم

فیلم

موسیقی

فرهنگی است.
انتهای غربی رشته کوه بی بی شهربانو کوهی کم
ارتفاع قرار دارد که از دامنه جنوبی آن چشمه پر آبی
می جوشد .چشمه علی در دوران قبل از اسالم به نام
خانواده سورن که از خاندان مهم ایران و ری بودند،
خوانده می شده است و در دوران اسالمی به چشمه
علی معروف شده که اقوال مختلفی در مورد نام چشمه
وجود دارد.
چشمه سر منشاء حیات یکی از کهن ترین تمدن های
جهان و بنیاد شهر باستانی ری بوده است.

کتاب

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

نقطه عطف Milestones /

زمان شکار Time to Hunt/

تعمیرکار The Fixer /

«مایلز دیویس» آهنگساز ،نوازنده ترومپت و رهبر گروه مشهور آمریکایی است .او یکی
از تاثیرگذارترین افراد بر موسیقی جاز و خصوصا در نیمه دوم قرن بیستم و پس از
جنگ جهانی دوم است .او عامل بسیاری از پیشرفتهای این سبک از موسیقی است
و در شکلگیری و رشد بسیاری از سبکهای مهم زیرمجموعه جاز ،از جمله کول جاز
و فیوژن تاثیری غیرقابل انکار دارد .ویژگی شاخص موسیقی مایلز دیویس ریتمهای
ملودیک و مالیم است که در همه آثار او این ویژگی بهوضوح لمسشدنی است .او از
احترام غیرقابل تصوری در دنیای موسیقی برخوردار است و بهعنوان یکی از سمبلهای
موسیقی جاز شناخته میشود .مجله رولینگ استون از او با تعبیر محترمترین نوازنده
تروپت تاریخ یاد میکند .آلبوم موسیقی جاز «نقطه عطف» Milestonesاز مهمترین آثار
اوست .او در این آلبوم با جان کولترین نوازنده تنور مشهور و تکرارنشدنی همکاری داشته
است .این آلبوم را همچنین میتوان یک اثر تجربی برای مایلز دیویس توصیف کرد که
او در آن با سعی خطا در حال تالش برای ابداع مدها ،الگوها و ساختارهای جدیدی بود.
این مجموعه در کنار Kind of Blueاز برجستهترین آثار دهه ۶۰میالدی و تاریخ موسیقی
جاز محسوب میشود .همکاری درخشان مایلز دیویس و جان کولترین که از افسانههای
موسیقی جاز محسوب میشوند ،این آلبوم را یه یکی از تحسینشدهترین آثار این دو
بدل کرد .این آلبوم با ابداعات و خالقیتهای دیویس ،تاثیر بسیار زیادی بر موسیقی
جاز دوران خود و قرن بیستم گذاشت بدون شک یکی از برترین آثار مایلز دیویس است.

زمانی که سیستم اقتصادی کشوری دچار اختالل می شود ،بزهکاری ،اختالس و جنایت
فزونی مییابد .از باالترین نهادها تا ُخردترین افراد جامعه با اضمحالل اخالقیات و
ارزشهای انسانی/اجتماعی تالششان نِیل به یک هدف میباشد که آن دستیابی هرچه
بیشتر به «پول» است .زیرا مجرای طبیعی و سیستماتیک طبقاتی که دولتی لیبرال
تعریف کرده است تا وسایل و الزامات زندگی از باالترین تا پایینترین طبقات جامعه
براساس نیازشان (که طبقهشان آن را تعریف میکند) دچار اخالل و گرفتگی شده ،و
مسیرهای انحرافی مانند قاچاق و قمار و دزدی باز میشود .فیلم «زمان شکار» ساختۀ
سونگهیون-یون با بازی بازیگران بومی ،محصول کره جنوبی در سال  2020است .در
خالصه داستان این فیلم آمده است«:در آینده ای نزدیک کشور کره درگیر یک بحران
مالی شده و این اتفاق باعث ظهور محالت فقیر نشین شده است .در یکی از این محله
ها ،گروهی از افراد جوان برای بقا مرتکب جرم می شوند و »...موفق شده است با خلق
پادآرمانشهری که بیشباهت به «فرزند انسان» اثر «آلفونسو کوآرون» نیست ،بستری را
فراهم کند تا قصهاش در دل این فضا بیش از پیش منطقی بهنظر برسد و با ایجاد حس
سمپاتیک در بیننده ،بهخوبی از تعلیقهایش استفاده کرده و درام را پیش ببرد .در نهایت
باید گفت فیلم «زمان شکار» قصهایست سرراست که به خوبی بستر مناسب روایتش
را فراهم میکند و با ایجاد تعلیقهای پیاپی که در اکثر مواقع  -نهتماما -درست کاشته
شدهاند و تصاویر و نورپردازی ارعابکننده ،مخاطب را تا انتهای اثر همراه خود میکند.

«برنارد ماالمود» ،نویسنده ای آمریکایی بود که در بروکلین به دنیا آمد .او  ۸رمان و ۶۵
داستان کوتاه نوشت و در سال  ۱۹۹۷داستان هایش را در یک مجموعه ی  ۶۲۹صفحه
ای به چاپ رساند .ماالمود در  ۳۷سال زندگی هنری خود ،برنده جایزه ملی آمریکا شد و
جوایز متعدد دیگری از جمله جایزه ی پولیتزر و مدال طالیی را برای یک عمر دستاورد
هنری از سوی آکادمی ملی هنر و ادبیات دریافت کرد.
تعمیرکار ( )1966شناخته شده ترین و تحسین برانگیزترین رمان برنارد ماالمود است -
رمانی که ریشه های او را در داستان های روسی  ،به ویژه داستان آیزاک بابل آشکار
میکند.
این رمان در سال  1911در کیف و در طی یک دوره یهودستیزی فزاینده روایت می شود،
داستان یاکوف بک ،یک مرد یهودی را که مقصر قتل وحشیانه یک پسر جوان روسی
است ،روایت می کند .بک روستای خود را ترک می کند تا شانس خود را در کیف
امتحان کند و پس از انکار هویت یهودی خود ،خود را عضو یک انجمن ضد یهودی می
یابد .وقتی پسری جوان در حالیکه تقریبا تمام خون بدنش از دست رفته است پیدا می
شود آن انجمن ضدیهود ،یهودیان را به قتل آیینی متهم می کنند .بک که دستگیر و
زندانی شده است ،از اقرار به جرمی که مرتکب نشده است خودداری می کند.
برخی تعمیرکار را بهترین رمان این نویسنده می دانند .این داستان یک تعمیرکار یهودی
است که می فهمد هیچ دلیل منطقی ای برای ظلم به انسان وجود ندارد.

 ::مایلز دیویس ::

 ::ساختۀ«سونگهیون-یون» ::

 ::نوشتۀ«برناردماالمود»  /ترجمۀ«شیماالهی» ::

6

روزنامه

ورزشی

«دنیای هوادار» یاد و خاطرزنده یاد «اکبراکرامی»

سه شنبه 7اردیبهشت -1400شماره 732

فوتسال

«دنیای هوادار» گزارش میدهد؛

یک داستان تکراری« :انصراف سریالی»!

 پیشکسوت فقید کاراته  -را گرامی می داردنگاه

نگرانیم آقای عزیزی خادم ،نگران!
سیدرضا فیض آبادی
نویسنده و روزنامه نگار

لیگ برتر فوتسال زنان در این فصل نیز شاهد
انصرافهای سریالی بسیاری از تیمها در هر هفته
بود که این امر بزرگترین ضربه را به تیمهای مطرح
وارد کرد.
به گزارش «دنیای هوادار» ،سرانجام مسابقات لیگ برتر
فوتسال زنان به مرحله نهایی رسید و چهره تیمهای
راه یافته به این مرحله مشخص شد و تیمهای سایپا،
ملی حفاری اهواز ،هیات فوتبال خراسان و پاالیش
نفت آبادان موفق شدند به مرحله نهایی راه پیدا کنند.
تیمها در این مرحله به صورت دورهای و رفت و
برگشت با یکدیگر رقابت میکنند.
نکته جالب این است که مس رفسنجان که در فصل
گذشته عنوان قهرمانی این مسابقات را از آن خود کرده
بود ،با یک اختالف پایینتر نتوانست به مرحله نهایی
صعود کند .بنابراین در این دوره از لیگ برتر شاهد
حضور این تیم در مرحله نهایی برای دفاع از عنوان
قهرمانینیستیم.
«عاطفه رضایی» سرمربی مس رفسنجان در گفت و
گو با ایرنا دلیل صعود نکردن تیم خود را به مرحله
نهایی حضور نداشتن دروازه بان اصلی ،کرونا گرفتن
بازیکنان و سخت بودن گروه اول نسبت به گروه دوم
مطرح کرد.

مساله دیگری که تا اینجای مسابقات از جذابیت
بازیها کاسته ،انصراف تیمهای ضعیف برابر تیمهای
قوی بود .در واقع هفته گذشته با انصراف تیمهای
مس کرمان ،پاالیش نفت آبادان و کیمیای اسفراین و
عدم حضور آنها در سه دیدار شد.
این موضوع از نقطه نظر «شهناز یاری» سرمربی سایپا
بزرگترین ضربه را به تیمهای بزرگ وارد کرد.
همچنین «عاطفه رضایی» نیز مطرح کرد که مقصر
اصلی این موضوع سازمان لیگ است چرا که باید مانع
حضور تیمهای ضعیف در لیگ برتر شود و اجازه دهد
لیگ با  ۱۰تیم بسته شود.
هر چند در هر فصل شاهد انصراف چند تیم از لیگ
برتر فوتسال هستیم اما این مشکل در این فصل
پررنگ تر بود .فصل گذشته گرچه تعداد تیمها زیاد
بود اما شاهد انصراف تعداد زیادی از تیمها و تفاضل
گل باالی تیمهای قوی برابر تیمهای ضعیف نبودیم.
حال این فصل با بازیهایی روبرو شدیم که با نتایج
 ۲۰بر صفر یا  ۲۴بر یک به پایان میرسد و سازمان
لیگ میتواند برای حل این مشکل ،تعداد تیمها را
کم کند تا بر کیفیت بازیها افزوده شود و دوباره به
شگفتی سازی فصل گذشته بازگردیم نه آنکه با افزودن
تیمهای بیکیفیت مهری برپایان شگفتیها بزند.

گوشه و کنار

رقابتهای فدکاپ تنیس زنان لغو شد
نایب رئیس فدراسیون تنیس از لغو مسابقات تنیس
فدکاپ مالزی خبر داد و گفت :با توجه به لغو این
رویداد اردوی تیم ملی تنیس زنان در رشت هم به
زمان دیگری موکول میشود.
«مهرافزا منوچهری» روز گذشته اظهار داشت :با توجه
به شیوع ویروس جهش یافته کرونا و انصراف میزبانی
از سوی مالزیو متعاقب آن اعالم نداشتن آمادگی
برخی کشورها برای میزبانی ،این مسابقهها لغو و زمان
و مکان آن از سوی فدراسیون جهانی اعالم میشود.
نایب رئیس زنان فدراسیون تنیس ادامه داد :با توجه
به لغو مسابقات بیلی جین کینگ (فدکاپ) که قرار
بود از  ۳۱خرداد به میزبانی مالزی برگزار شود ،برنامه
آمادگی تیم ملی زنان نیز تغییر خواهد کرد .قرار بود
اردوی تیم ملی از اواسط اردیبهشت ماه در رشت برگزار

شود.
وی ادامه داد :بر این اساس قرار است تا مرحله پایانی
انتخابی تیم ملی از  ۱۵تا  ۱۷اردیبهشت ماه در تهران
برگزار و از بین نفرات حاضر در این رویداد برترینها
برای حضور در مسابقات تیمی زنان انتخاب شوند.
منوچهری اضافه کرد :همچنین مسابقات بینالمللی
تنیس جوانان (جونیور) که قرار است در شهرهای
شیراز و ارومیه برگزار شود به عنوان رویدادهای مد نظر
قرار خواهد گرفت که بازیکنان شایسته به تیم ملی
تنیس زنان دعوت خواهند شد.
نایب رئیس بانوان تنیس گفت :فرایند آمادگی تیم
ملی تنیس زنان متوقف نخواهد شد و با توجه به
تعیین میزبان جدید مسابقات فدکاپ ،نحوه برگزاری
اردوها ،زمان و مکان آن تغییر خواهد کرد.

اردوی تیم ملیکشتی جوانانکشوردرهمدان آغازشد
رئیس هیات کشتی همدان از آغاز نخستین اردوی
تیم ملی کشتی آزاد جوانان کشور از دیروز(دوشنبه) به
میزبانی شهرستان همدان خبر داد.
«حمیدرضا یاری» روز گذشته با اعالم این خبر،
اظهار داشت :ملی پوشان جوان کشتی صبح
امروز وارد کمپ اقامتی خود در شهر مریانج (۵
کیلومتری غرب همدان) شده و در اولین اقدام از
تمامی افراد حاضر در این اردو تست کرونا گرفته
شده است.
وی افزود« :مهدی ویسی ،محمدعلی عموزاد،

پیمان نعمتی ،رحمان عموزاد ،حسن عبادی ،محمد
قاسمعلی ،عرفان الهی ،علی اکبر فضلی ،محمد
بخشی ،احسان نصیری ،محمد کریمی ،محمد
نخودی ،امیرحسین فیروزپور ،علیرضا اکبرپور ،علی
قلیزادگان ،محمد حیدری ،حسین نوری ،محمد
غالمی پویان ،علیرضا عبدالهی ،امیرعلی آذرپیرا ،ساالر
حبیبی ،احمد محمدنژاد ،امیرحسین متقی ،طاها
خمینه ،سهیل یوسفی ،مصطفی طغانی» از جمله
کشتی گیران شرکت کننده در این اردوی آماده سازی
هستند.

گفته است«:منو حمایت کنید چون به حقم در این فوتبال
نرسیدم 30 .ساله توی این فوتبال دارم زحمت می کشم و اجازه
بدین تا بتوانم زندگی ام را سروسامانی بدهم»...
این ها ر چه کسی گفته؟
جناب خورشیدی سرپرست تیم ملی.
به کی گفته؟
به یک دوست.
ولی پاسخ دوست ما این بوده که آقاجان ...هر چیزی یک حساب
و کتابی دارد .اگر می گفتند خورشیدی شده سرپرست تیم
نوجوانان زیاد اعتراض نمی شد .حتی جوانان هم برایش بزرگ
است .ولی در فوتبال بی در و پیکر ما که طرف به دلیل داللی به
اسم مربی از همه فعالیت ها محروم شده و یکباره سر از نیمکت
باشگاه بزرگ و مردمی پایتخت در می آورد و هنوز روی نیمکت آن
تیم جایگاهی ندارد قرارداد سرمربیگری سایپا را برایش به عربستان
می فرستند حضور خورشیدی نامی در جایگاه سرپرستی تیم ملی
یک امر عادی است.
آقای رئیس فدراسیون فوتبال...
جناب دکتر عزیزی خادم که پیش انتخابات بسیار متواضع بودید
و خواستید کمک کنیم تا به حول و قوه الهی برنده انتخابات
شوید!
خاطرتان هست که در حضور دکتر سیدحمید سجادی از شایسته
ساالری گفتید و از اینکه پست های فدراسیون را معامله نمی
کنید؟ انتقاد کردید که طی چند سال گذشته تاج و کفاشیان آدم
های غریبه و افراد ضعیفی مثل طالقانی و بهاروند را آورده و این
ها فوتبال را به انحطاط کشانده اند؟
چه شد که با وجود رد صالحیت شدن بهاروند باز هم از وی
حمایت کردید؟
گفته اند که بهاروند برای شما شرط تعیین کرده با این پیش شرط
که اگر او را نگه می دارید برایتان رای جمع کند (البته بهاروند
با سه کاندیدای مطرح چنین کرده بود!) .اگر خالف این هست
که چه اصراری بر بودن او دارید با نقشی که او در پرونده قطور
ویلموتس و اسکوچیچ و البته انتخابات غیرقانونی هیات فوتبال
تهران و حضور دوباره شیرازی داشته و دارد؟
آقای عزیزی خادم...
شما قانون را محور برنامه های خود قرار دادید .آیا انتخابات هیات
فوتبال تهران قانونی برگزار شد؟ اگر قانونی بود ،چرا بهاروند رد
صالحیت شده را رئیس مجمع انتخابات تهران قرار دادید؟ راستی
سرپرستی تیم ملی فوتبال را روی چه اصلی به نام خورشیدی
زدید؟ خورشیدی یک شخصیت حقیقی دارد که بسیار محترم
است.

اما اگر بخواهیم از بین یکصد نفر فوتبالی و کاردان یک سرپرست
انتخاب کنیم آیا خورشیدی در ردیف صد و یکم قرار می گیرد؟
مگر تیم ملی فوتبال کمیته امداد است که آقای خورشیدی گفته
اجازه بدهید سروسامانی به زندگی ام بدهم!؟
چه به روز روابط عمومی فدراسیون فوتبال آورده اید و کدام باند
رسانه ای به شما خط می دهد که امیر علوی را با پرونده خوب و
مثبت را رد می کنید و حکم علی جوادی را می زنید ،علی جوادی
هنوز توی دفترش جا به جا نشده استعفایش را می نویسد و
خداحافظ...
آقای عزیزی خادم!
چند روز بعد تیم ملی دو بازی سرنوشت ساز با بحرین و عراق در
منامه دارد .یک مساوی یعنی تمام یعنی خداحافظ جام جهانی.
بیچاره اسکوچیچ که می داند برای همین  4تا بازی روی نیمکت
هست ،در این آشفته بازار چه کند و چگونه تیمش را جمع و جور
کند؟ مبارزه با باند عربی حاکم بر کنفدراسیون آسیا که راحت در
همین لیگ قهرمانان حق استقالل و تیم های ایرانی را می خورند
یک طرف و سبک بازی موسوم به «ضد فوتبال» تیم های عربی
به ویژه بحرین طرف دیگر...
آیا خورشیدی قادر است تیم ملی با بزرگانی که هر کدام برای خود
یک تیم هستند نقشش را به عنوان سرپرست ایفا کند و یا دنبال
عکس یادگاری با آن هاست تا فردا فریاد بزند بفرمایید ،من با این
بازیکنان کار کرده ام؟ بحث ما اینجا شخص خورشیدی نیست
بلکه ارزش و اعتباری جایگاه سرپرستی تیم ملی است که شما
به حراج گذاشته اید.
خالصه اینکه امیدواری به شما خیلی زیاد بود .امروز جامعه
فوتبال با فانوس دنبال دادگان و صفایی فراهانی و حتی کفاشیان
است و افسوس می خورد که چرا کیومرث هاشمی را انتخاب
نکرد چون او باز کارنامه ای داشت و با  4تا مدیر بزرگ کار کرده
بود و در کمیته انتقالی کنار صفایی فراهانی راه های مدیریت را
آموخته بود!
در هر صورت نگران فوتبالیم...
چشم امید ما به بازیکنان و ستاره های تیم ملی است که ایران را
از این دو بازی با تدبیر خود به سالمت عبور دهند تا بعد ببینیم
چه پیش خواهد آمد!

وزنهبرداری

پس از کسب عنوان چهارمی آسیا؛

ملیپوشان وزنه برداری به ایران بازگشتند
اعضای تیم ملی وزنه برداری زنان و مردان ایران که عنوان
چهارم مسابقات قهرمانی آسیا را از آن خود کرده بودند بعد ظهر
گذشته(دوشنبه) وارد تهران شدند.
به گزارش «دنیای هوادار» به نقل از ایرنا ،،مسابقات وزنه برداری
قهرمانی آسیا از  ۲۸فروردینماه در شهر تاشکند ازبکستان آغاز و
پنجم اردیبهشت ماه پایان یافت .این رقابتها در تقویم فدراسیون
جهانی این رشته گزینشی المپیک توکیو با سطح طالیی تعریف
شده است.
در این دوره از مسابقات وزنه برداران ایرانی هفت مدال طال ،چهار نقره
و سه برنز کسب کردند.

علی داودی سه طال ،سید رسول معتمدی  ۲طال ،کیانوش رستمی و
رضا دهدار هر کدام یک مدال طال کسب کردند.
کیانوش رستمی همچنین  ۲نقره را در دسته  ۸۹کیلوگرم کسب
کرد .در دسته  ۹۶سهراب مرادی  ۲مدال نقره یک برنز به دست آورد.
کیا قدمی در دسته  ۱۰۹کیلوگرم و میرمصطفی جوادی در دسته ۷۳
کیلوگرم مدال برنر به گردن آویختند.
همچنین تیم وزنه برداری زنان متشکل از پوپک بسامی ،فروغ
یونسی ،الناز باجالن ،الهام حسینی و فاطمه یونسی به این مسابقات
اعزام شدند که حسینی با قرار گرفتن در جایگاه پنجم بهترین عنوان
را به دست آورد.

ورزشی

روزنامه

«دنیای هوادار» یاد و خاطرزنده یاد «حبیب زریننام»
 -پیشکسوت فقید فوتبال -را گرامی می دارد
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داستان جلد

شب تلخ نمایندگان ایران در آسیا؛

امی ِد صعو ِد تراکتور و فوالد در شب شکست پرسپولیس کمرنگ شد!
محمدرضا ولی زاده
دبیر سرویس ورزشی

از هفته پنجم رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا  ،۲۰۲۱شب
گذشته سه نماینده فوتبال ایران ،تیمهای پرسپولیس ،تراکتور
و فوالد به مصاف حریفان خود رفتند.
در دیدار اول ،از ساعت  ۱۹شاگردان یحیی گلمحمدی در
پرسپولیس به مصاف تیم الوحده امارات رفتند ،که با تک گل
ماتوز مهاجم اسلوونیایی اماراتیها ،سرخپوشان ایران شکست
تلخی را تجربه کردند.
این دیدار در شرایطی آغاز شد که پرسپولیسیها با یک عملکرد
بسیار خوب ،با کسب چهار پیروزی از چهار بازی قبلی خود در
مرحله گروهی ،خود را به عنوان شانس اول صدرنشینی گروه
خود معرفی کردند ،از طرف دیگر ،شاگردان تنکاته در الوحده
به دنبال حفظ شانس صعود خود با تمام توان پای به این
رقابت گذاشته بودند.
اماراتیها از همان ابتدای مسابقه ،پرس را از باالی زمین
پرسپولیس شروع کردند و روی حرکت زیبای مهاجم گلزن
خود ،در دقیقه  ۵مسابقه موفق به باز کردن دورازه حامد لک
شدند.
الوحدهای ها آنالیز بسیار خوبی از شاگردان گلمحمدی انجام
داده بودند و برای تک تک دقایق بازی برنامه داشتند ،در نیمه
اول پرسپولیسیها عملکرد خوبی از خود به نمایش نگذاشتند

و با شکست از زمین مسابقه خارج شدند ،اما نیمه دوم را
شاگردان یحیی گلمحمدی کار را هجومی آغاز کردند اما دفاع
خوب الوحدهایها مانع از باز شدن دروازهشان شد و با ادامه
روند فرصت سوزی خط حمله سرخپوشان ،سه امتیاز این
دیدار اماراتیها رسید.
پرسپولیس که در چهار دیدار گذشته خود صاحب پیروزی شده
و  ۱۲امتیاز کسب کرده بود با این شکست  ۱۲امتیازی باقی
ماند ،الوحدهایها هم با این پیروزی  ۱۰امتیازی شدند و به
نزدیکیپرسپولیسرسیدند.
دیدار پایانی دو تیم در این مرحله تکلیف تیم صدرنشین این
گروه را مشخص خواهد کرد ،گرچه صعود پرسپولیس به مرحله
قطعی شده است.
در دیگر دیدار این گروه ،یاران شجاع خلی لزاده در الریان قطر در
ادامه روند اسفناک خود ،در دقایق پایانی از شکست گریختند
و امتیازات این دیدار را با گوا هند تقسیم کردند.
اما در دیدار دوم ،شاگردان رسول خطیبی در تراکتور ایران به
مصاف تیم پاختاکور رفتند ،که تراکتوریها با کسب چهارمین
تساوی خود در پنجمین مسابقه ،صعودشان به مرحله گروهی
به اما و اگر کشید.
این دیدار در شرایطی با تساوی بدون گل رسید ،که رسول
خطیبی به چندین بازیکن اصلی خود استراحت داده بود ،اما
در وضعیتی که ازبکستانیها یک برتری نسبی هم در این
دیدار داشتند که همانند دیدار رفت دیدارشان با پرشورها به
تساوی ختم شد.
تراکتوریها با این تساوی با  ۷امتیاز در رده دوم جدول گروه
 Bقرار گرفت و صعودش به مرحله حذفی بسیار سخت شد ،اما
همچنان شاگردان خطیبی شکستی را تجربه نکردهاند.
همچنین الشارجه امارات با پیروزی سه بر دو در برابر نیروی

هوایی عراق ،با  ۱۱امتیاز در صدر جدول قرار گرفت و صعود خود
را قطعی کرد ،همچنین پاختاکوریها با  ۴امتیاز در رده سوم
و نیروی هوایی عراق هم  ۲امتیاز در قعر جدول قرار گرفتند.
اما در دیدار سوم ،شاگردان جواد نکونام در برابر السد قطر قرار
گرفتند که این دیدار با شکست یک گله فوالدیها به پایان
رسید.
دیدار تیمهای فوالد و السد قطر در قالب هفته پنجم مرحله
گروهی لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه فیصل بن فهد ریاض
برگزار شد که این دیدار در پایان با پیروزی یک بر صفر السد
قطر به پایان رسید ،تک گل این دیدار را نام تای هی وینگر
کرهای السدیها به ثمر رساند تا فوالدیها با این شکست ۵

امتیازی شدند و در رده سوم گروه  Dباقی بماندند و صعودشان
دور از ذهنتر از قبل شود.
در دیگر دیدار این گروه در عین ناباوری النصر عربستان دو بر
یک از الوحدات اردن شکست خورد تا شرایط این گروه کمی
عجیب شود ،در حال حاضر السد قطر با  ۱۰امتیاز صدرنشین
است و النصریها هم با  ۸امتیاز در رده دوم جدول ردهبندی
قرارگرفتند.
پیش از دیدار استقالل و االهلی عربستان صعود پرسپولیس به
مرحله حذفی قطعی شد ،همچنین تراکتور و فوالد هم کارشان
به هفته پایین ی رسید ،گرچه صعود به مرحله حذفی برای این
دو تیم کمی دور از ذهن به نظر میرسد.

بعضی ها داغشو دوست دارن

استفنکری درآستانه یک رکورد بینظیر
استفن کری ستاره تیم بسکتبال گلدن استیت واریرز موفق شده است تا به
اینجای مسابقات ماه آوریل مسابقات  ،NBAآمار  ۸۵پرتاب سه امتیازی
موفق را در ترکیب تیم خود به ثبت برساند و با ثبت  ۱۵پرتاب سه
امتیازی دیگر میتواند به رکورد فوقالعاده  ۱۰۰پرتاب سه امتیازی موفق
در یک ماه برسد.
انتقادهاازمیزبانالمپیکبهخاطرروندکندواکسیناسیون
روند کند واکسیناسیون در کشور ژاپن با انتقادهایی روبرو شده است که ممکن است
سالمت ورزشکاران را به خطر بیندازد ،بیش از دو ماه پس از آغاز واکسیناسیون،
ژاپن هنوز از بقیه کشورهای توسعه یافته عقب است و سواالتی را درباره
آمادگی برگزاری المپیک در توکیو ایجاد می کند ،براساس داده ها  ،تنها۱.۳
درصد از جمعیت ژاپن حداقل یکی از دو دوز واکسن را دریافت کرده اند.
اعزام ۶وزنه بردارپارالمپیکی به جام جهانی تایلند

امیرجعفری دسته  ۶۵کیلوگرم ،نادر مرادی  ۷۲کیلوگرم ،روح اهلل
رستمی  ۸۰کیلوگرم ،حامد صلحی پور  ۹۷کیلوگرم ،سامان رضی ۱۰۷
کیلوگرم و منصور پورمیرزایی مثبت  ۱۰۷کیلوگرم نفرات اعزامی
هستند که رواسی (سرمربی) و فخرآور (مربی) هدایت تیم را بر
عهده خواهند داشت.
دعوت ۶بسکتبالیست به سومین اردوی تیم ملی سه نفره زنان

سومینمرحلهاردویآمادهسازیتیمملیبسکتبالسهنفرهزنانباحضور ۶بازیکن
جهت شرکت در مسابقات انتخابی کسب سهمیه المپیک ۲۰۲۰از تاریخ ۱۴تا
 ۱۶اردیبهشت ماه زیر نظر نیکا بیک لیک لی و به میزبانی سالن دخانیات
تهران برگزار میگردد ،دالرام وکیلی ،کیمیا یزدیان طهرانی ،معصومه
اسماعی لزاده ،یاسمن محمدی ،شادی عبدالوند و نگین رسولیپور

مسابقات تنیس فدکاپ به دلیل شیوعکرونا لغو شد

با توجه به شیوع ویروس جهش یافته کرونا و انصراف مالزی میزبانی و
متعاقب آن اعالم عدم آمادگی برخی کشورها برای این رویداد ،این
مسابقات لغو و زمان و مکان جدید مسابقات تیمی تنیس زنان
از سوی فدراسیون جهانی اعالم می گردد ،مسابقات فدکاپ قرار
بود از  ۳۱خرداد به میزبانی مالزی برگزار شود.
سرپرستدپارتمانراهبردیفدراسیونفوتبالمنصوبشد

حکم قنبرزاده ،سرپرست دبیرکلی فدراسیون فوتبال ،حامد مومنی
سرپرست دپارتمان راهبردی فدراسیون فوتبال شد ،وی در حال
حاضر تنها ناظر ایرانی برگزاری مسابقات بینالمللی فیفا در
بخش آقایان به شمار میآید و از سال  ۲۰۱۲ناظر رسمی
کنفدارسیونفوتبالآسیاست.
ارومیه میزبان تورجهانی تنیس زیر ۱۸سال شد

تنیسورهای زیر  ۱۸سال در نخستین رویداد بینالمللی سال جاری در
قالب مسابقات تور جهانی در  ۲بخش انفرادی و  ۲نفره دختران و
پسران از اول تا هشتم خردادماه در ارومیه به رقابت با یکدیگر
میپردازند ،در دوره گذشته این رقابتها که به میزبانی جزیره
کیش برگزار شد نمایندگان کشورمان بر سکوی نخست ایستادند.
روسها فاتحکشتی فرنگی بزرگساالن اروپا

تیم ملی روسیه در این رویداد پنج مدال طال کسب کرد ،همچنین بر
این اساس در جدول ردهبندی تیمی روسیه با  ۱۷۵امتیاز ،ترکیه
با  ۱۰۶امتیاز ،گرجستان با  ۱۰۱امتیاز ،اوکراین با  ۸۵امتیاز،
بالروس با  ۸۳امتیاز و ارمنستان با  ۷۸امتیاز به ترتیب
رتبههای اول تا ششم را کسب کردند.
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