هشت کاندیدا و انتخابی
«شایسته» برای یک صندلی

خربنگار الربزی« ،کربالیی» یمشوند
۱۴
ِ

باب انتخابات ریاستکمیتهملی المپیک؛
در ِ

همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی و خانه مطبوعات؛
به
ِ

شاخص مدیران خرید چیست؟

یکیاز دقیقترینمعیارهای
نشاندهندهٔ وضعیتاقتصادیکشور؛
رسانه
م
ستقل

شماره 1088
چهارشنبه  26مرداد 1401
قیمت 3000 :تومان

 ۷۵درصد رتبههای برتر
کنکور از مدرسه سمپاد

گزارش ت
صویری

«دنیای هوادار» گزارش میدهد؛

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد استان البرز اظهار کرد :اقـدامات و خدمات دولت
مردمی سیزدهم ،استانداران و مدیران جهادی بایستی انعکاس داده شود ،همچنین
امیــدآفرینی یکی از مهمترین وظایف امروز در جامعه است ،ایجاد این امید وظیفهای
است که همه باید به عهده گرفته و نباید بیتفاوت از کنار آنـــها گذشت.

روزنامه

دادستان عمومی و انقالب مرکز استان البرز با اشاره به تشکیل شورای حل اختالف
تخصصی ویژه اصحاب رسانه در این استان گفت :تالش میشود تا به همین منظور افرادی
معتمد و صلح یار برای حل این مسائل به کار گرفته شوند و از سوی دستگاه قضایی نیز
برای آنها ابالغی صادر گردد .در واقع هدف از راهاندازی اینشورا و در کنار آن استفاده
از ظرفیت صلح یارها این است که مراجعی بهصورت اختصاصی به اختالفات مربوط به
رسانهها با تشریفات کمتری رسیدگی نماید.

مسببان فجایع
یکبار برای همیشه
ِ
فوتبال را محاکمه کنید!

محکومیتی دیگر در « »Casو حاشیه امنیت بانیان وضع موجود؛

روزنامه
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گزارش
«دنیای هوادار» گزارش میدهد؛

 ۷۵درصد رتبههای برتر کنکور
از مدرسه سمپاد

«الهام یاوری» -رئیس سازمان استعدادهای درخشان-
درباره چگونگی شکلگیری مدارس سمپاد اظهار کرد :این
سازمان در سال  1397با دستور رهبر انقالب احیا و در
سال  1398اساسنامه آن ابالغ شد و در سال  1399اولین
رئیس سازمان شروع به فعالیت کرد .سه هدف داریم که
شامل تعلیم و تربیت متوازن ،فراگیر و با کیفیت است تا
گسترش چتر خدمات آن به خارج از سمپاد برسد.
به گزارش «دنیای هوادار» و به نقل از تسنیم؛ وی گفت:
امسال شاهد موفقیت و حضور دانشآموزان از مناطق دورتر
در کنکور بودیم .دانشآموزان سمپاد فعالیتهای چند
ساحتی دارند ،به عنوان مثال بیش از  5هزار دانشآموز
سمپادی در المپیادهای ورزشی حضور داشتند ،در زمینه
مهارتبخشی به نیروها و توانمندسازی و در نهایت
چهرهسازی تالشهایی صورت گرفته که اقدامات هویتی
برای دانشآموزان انجام شده است .سمپاد محلی برای
تجمیع افراد مستعد برای اثرگذاری در فضای تمدنی
کشور و تمدن اسالمی است تا با استفاده از همکاری و
شبکهسازی با یکدیگر به هدف حل مسئله برسند .شعار«هر
نیاز کشور؛ یک سمپادی آماده اثرگذاری» برای دانشآموزان
سمپادی طراحی شده است.
وی به سهم دانشآموزان سمپاد در المپیادهای علمی
اشاره کرد و گفت :این سهم در رتبههای یک و دو رقمی،
حدود  75درصد است .آمار امسال برای رتبههای دیگر را
نداریم اما سال گذشته در  3رقمی ،سهم دانشآموزان
سمپاد در کنکور حدود  75درصد بود .قرار است که رقابت
از سطح دانشآموز به سطح مدارس برسد ،بر این اساس
باید در مناطق دوردست براساس نتایجی که به دست
آمده برای بهبود وضعیت اقدام شود ،همچنین میتوانیم
گسترش چتر برنامههای علمی و پایش را با پیشرفتهای
خوب شهرستانها در دو سال اخیر مرتبط دانست .لیستی
از برنامهها را برای مدارس غیر از استعدادهای درخشان
طراحی کردیم که در این راستا ویدئوهای آموزشی کل
کالسها را برای سایر مدارس قرار دادیم.
رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان افزود:
همچنین طرحی برای ثبتنام دانشآموزان تحت پوشش
کمیته امداد داریم ،حضور این دانشآموزان در مدارس
سمپاد  1.8برابر شده است و میتوانند رایگان در این
مدارس تحصیل کنند .همچنین  700مدرسه سمپاد داریم
که نیمی دخترانه و نیمی پسرانه است و  120هزار نفر در
این مدارس تحصیل میکنند؛ هر ساله  300هزار نفر با
هم رقابت میکنند که  30هزار نفر پذیرفته میشوند .در
مدارس حق ثبت گرفته میشود که نیمی از شهریه مدارس
همطراز خودش است .مثال در تهران برای دوره دبیرستان
 50میلیون تومان شهریه دریافت میشود که  10میلیون
تومان در مدارس سمپاد دریافت میکنیم.
یاوری با بیان اینکه تخفیف هم برای دانشآموزان
پیشبینی شده است که البته توسط انجمن اولیا و
مربیان و با حفظ کرامت دانشآموزان است ،گفت :یکسوم
دانشآموزان از تخفیف با درصد مختلف استفاده میکنند.
هیچ استعداد درخشانی نباید به دالیل اقتصادی از تحصیل
در سمپاد محروم بماند .اگر خالف این موضوع مطرح شد،
شکایت کنند تا رسیدگی شود؛ در سال  1400حدود 74
درصد از دانشآموزان کمتر از  3میلیون حق ثبت میدهند.
حتما سمپاد دولتی است و تابع قوانین دولتی است؛ اگر
کسی میگوید دولتی نیست ،تعریفش را بگوید.

دنیـــای هـــوادار یـــاد و خاطـــره شـــهدا بویـــژه «ناصـــر تنهـــا»از
ِ
عملیـــات مـــاووت-
لشـــکر ۱۰سیدالشـــهداء علیهالســـام کـــه در
نصـــر ۴بـــه مقـــام شـــامخ شـــهادت نائـــل گشـــت را گرامی مـــیدارد

خبــــر
رسمقاهل

یکیاز دقیقترینمعیارهاینشاندهند ٔهوضعیتاقتصادیکشور؛

شاخص مدیران خرید ( )PMIچیست؟
سارا نصرتی

در هر کشوری برنامهریزی و تجزیه و تحلیل
اقتصادی مستلزم در اختیار داشتن ابزارهایی
مانند شاخصهای اقتصادی مناسب است.
امروزه در کشورهای مختلف ،بسیاری از
شاخصها توسط مراجع مختلف آماری و
علمی مانند سازمانهای دولتی ،سازمانهای
بینالمللی ،دانشگاهها و سایر مراکز در
زمینههای مختلف تهیه شده و در اختیار عموم
قرار میگیرند .اینشاخصها در تشخیص
اقتصاد قوی و بررسی روند اقتصادی کشورها
به معاملهگران کمک میکنند .شاخصهای
متعددی برای بیان وضعیت اقتصاد کالن
کشورها معرفی شدهاند که یکی از اینمعیارها
شاخص مدیران خرید است.
شاخص مدیران خرید ( )PMIکه از آن بهعنوان
یکی از دقیقترین شاخصهای نشاندهند ٔه
وضعیت اقتصادی یککشور نام میبرند یکی
از مهمترین شاخصهای بیانکننده ویژگیهای
اقتصاد ،در بسیاری از کشورهای جهان است.
شاخص ارزیابی مدیران خرید در بیشتر کشورهای
توسعهیافته ،هر ماه از طريق اطالعات حاصل
از پرسشنامهای كه بين مديران شرکتهای
بخشهای مختلف اقتصادی توزيع میشود،
محاسبه میگردد .در واقع  PMIیکشاخص
اقتصاد کالن است که با اطالعات متعدد ،به
وضعیت کلی صنایع امتیاز میدهد .شاخص
 PMIیا شامخ که اوایل هرماه منتشر میشود،
رونق ،رکود یا ثبات کسبوکارهای مورد بررسی و
چشمانداز انتظاری آنها در آینده را نشان میدهد.
در جریان استخراج اینشاخص ،اگر عدد شامخ
بیش از  ۵۰واحد باشد ،نشان میدهد که اقتصاد
در حالتوسعه است ،درحالیکه هر رقمی زیر ۵۰
واحد ،از قرار داشتن اقتصاد در شرف انقباض و
رکود حکایت دارد.
اینشاخص که براساس پایش پرسشنامهای
بهدست میآید ،بینش آنی و تصویر سریعی از
شرایط اقتصاد کالن بهویژه وضعیت رونق و رکود
در بخشهای صنعت و خدمات ارائه میدهد.
همچنین  PMIبهعنوان شاخصی در نظر گرفته
میشود که نشانههایی برای سطوح تولید
ناخالص داخلی کشورها در آینده ارائه میکند.
بسیاری از اقتصاددانان پس از مطالعه گزارش

 ،PMIپیشبینیهای تولید ناخالص داخلی خود
را تعدیل میکنند .از جمله مهمترین ویژگیهای
شاخص  PMIمیتوان به پیشبینی فعالیت تولید
در ماههای بعدی اشاره کرد .همچنین اینشاخص
میتواند در خصوص تصمیمگیری در بازار بورس
نیز مورد استفاده قرار گیرد .شاخصهای سنجش
موجودی کاال ،روند قیمت و آمار استخدامی و
سفارشات جدید نیز از جمله دیگر اطالعاتی است
که از این شاخص میتوان به دست آورد .تولید
ناخالص داخلی یا به بیان دیگر ارزش کل کاال و
خدمات تولید شده در اقتصاد ،معیاری است که
میتوان به کمک آن اقتصاد را اندازهگیری کرد.
تولید ناخالص داخلی خود بخشهای مختلفی
دارد که بخش تولید و خدمات از جمله آنها به
شمار میرود .به همین دلیل است که دادههای
 PMIبه این دو بخش مربوط است.
همچنین گزارش  PMIبـرای بازارهای مالی
بهدليل اينکه بهترين مقياس رونق يک واحد
توليدی است اهميت بهسزايی دارد .اين مقياس
در آشکار کردن فشار تورم وهمچنين فعاليت
اقتصادی توليد رايج است ،که هر دو در قلمرو
توجه سرمايهگذاران هستند .هرچند  PMIبه
اندازهی  CPIدر نشان دادن ميزان تورم کارآمد
نيست اما چون اطالعات سودمندی را بالفاصله
پس از آغاز ماه منتشر میسازد ارزشمند است.
نظر بــه اينکه يکب از نکات کلیدی عنوانشده
از طريق  PMIموضوع سفارشات است کـه
پيشبينی فعاليت توليـد در ماههای بعدی
ً
طبعا
به واسطهی آن امکانپذير مینمايد،

اين مقياس برای بازار بورس نيز قابل توجه
میشود .بر اساس ماده  4قانون بهبود مستمر
فضای کسبوکار ،اتاق ایران باید شرایطی برای
پایش و رصد محیط کسبوکار و اطالعرسانی
درباره وضعیت آن به مسئوالن ،سیاستگذاران
و فعاالن اقتصادی فراهم آورد .در این راستا
پارلمان بخش خصوصی درصدد است شاخص
مدیران خرید ( )PMIرا با برند شامخ محاسبه و
منتشر کند.
در تدوین دادههای شاخص شامخ ،اصل اول بر
عالقهمندی شرکتها برای همکاری گذاشته شده
تا احتمال اظهار نظر غلط و غیر واقعی به حداقل
برسد .با این وجود باز هم یک تیم کارشناسی،
دادهها را به کمک شواهد موجود در سطح اقتصاد
و مث ًال اطالعات منتشر شده توسط شرکتهای
بورسی بررسی میکنند تا این شاخص با سالمترین
اعداد محاسبه شود .البته این شاخص نقاط قوت
و نقاط ضعفی نیز دارد .از جمله نقاط قوت این
شاخص ارائه به موقع ارزیابی در شروع هر ماه،
کمک به پيشبينی شاخص قيمت احتمالی
ً
متعاقبا در طول ماه ارائه میگردد،
توليدکننده که
میسر ساختن پيشبينی  GDPو شاخصهای
فرعی همچون موجودی کاال ،روند قيمتها و آمار
استخدامی در دراز مدت است .از نقاط ضعف این
شاخص میتوان به فقدان قطعیت و شفافيت
الزم در نتايج ،ناديده گرفتن شاخص هزینههای
استخدام که بخشی عمدهای از هزينههای توليد
محسوب میگردند و محدود بودن اطالعات بهدليل
منحصر شدن در پوشش بخش توليد اشاره کرد.

نقل قول
«سرپرست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی» خبر داد؛

اعالم میزان و نحوه «افزایش حقوق» بازنشستگان تامین اجتماعی؛ امروز
«محمدهادی زاهدی وفا» -سرپرست وزارت تعاون
کار و رفاه اجتماعی -از اتخاذ تصمیم برای افزایش
حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی خبر داد و گفت:
جزئیات و نحوه اجرا روز چهارشنبه اعالم میشود.
قشر بازنشسته در گذشته جایگاه و منزلت خود را از
دست داده و مورد کم توجهی در برنامه ریزیها و
سیاست گذاریها قرار گرفته است.
زاهدی وفا درباره آخرین وضعیت افزایش حقوق
بازنشستگان تامین اجتماعی غیرحداقلی بگیر گفت:
اختیارات هیئت وزیران به وزرای عضو تفویض
شد .ما هم درچارچوب مصوبه شورای عالی کار و

طبق قوانین باید تصمیم میگرفتیم اما محدودیت
های منابع وجود داشت و دارد .با نمایندگان
بازنشستگان جلساتی داشتیم؛ تصمیم گرفتیم
قانون اجرا و برنحوه اجرا توافق کردیم و جلسهای
روز چهارشنبه با نمایندگان بازنشسته ها داریم که
خودشان نحوه افزایش را اعالم و اطالع رسانی
میکنند .پیشنهادهایی در زمینه واگذاری برخی
سهامها به بازنشستگان مطرح شده است.
در مجموع تصمیمات خوبی گرفته شده
و روز چهارشنبه در جلسه کانونهای
بازنشستگی اعالم میشود.

اجتماعی

روزنامه

مشاهده اولین مبتال به آبله میموین در کشور
روز گذشته سخنگوی وزارت بهداشت از مشاهده اولین مورد آبله میمونی در کشور خبر داد« .پدرام پاک آیین» با اعالم این خبر اظهار داشت:
شناسایی این مورد با همکاری بیمار که یک بانوی  ۳۴ساله است و خانواده او از طریق مشاهده ضایعات پوستی بیمار صورت گرفته است؛
بیمار که در اهواز سکونت دارد ،بالفاصله قرنطینه شده و با تایید آزمایش های اولیه و نهایی در حال طی کردن دوره بیماری خود در منزل است.

گزارش
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«دنیای هوادار»گزارش میدهد؛

در نشستخبری فرماندهسپاه ناحیه شهرستا ن برخوار چه گذشت؟
اصغر قلندری

سرهنگ پاسدار «سید کمال موسوی» -فرمانده سپاه
شهرستان برخوار -در نشستخبری که بهمناسبت
روز خبرنگار برگزار شد ،ضمن عرضتسلیت
ایامسوگواری امام حسین(ع) گفت :رهبر معظم
انقالب اسالمی ،در آبانماه سال  ۱۳۸۰فرمودند که
«اگر زحمات شما خبرنگاران نباشد ،اینلحظهها
هرگز ماندگار نمیشود؛ شما آن را حفظ میکنید
و در اختیار افکار مردم قرار میدهید .بدون این
دوربینها ،قلمها و دلسوز یهای شما برای تهیه
و تنظیم اخبار و مطالب ،این کارهای ما مثل یک
چیزهای تثبیت نشده است».
به گزارش دنیای هوادار؛ وی با اشاره به دیگر
فرمایشات مقام معظم رهبری درخصوص نقش
رسانه افزود :مؤثرترین سالح بینالمللی علیه
دشمنان و مخالفان نظام ،سالح تبلیغات و
ارتباطات رسانهای است که از بمب اتم هم بدتر
و خطرناکتر عمل میکند .اکنون در برههای
از زمان قرار داریم که ارتباطاتواطالعات،
سرمایههای اصلی هر نظام است و بهدلیل
بازیگری ،صحنهگردانی و اثرگذاری بیبدیل وسایل
ارتباطجمعی و هدایت افکار عمومی به وسیله
جبهههای هماهنگ رسانهای ،گاه دوران موسوم
به جنگ نرم را به جنگ رسانهای تعبیر میکنند.
سرهنگ موسوی با بیان اینکه از طرفی جبهههای
رسانهای و دستگاه تبلیغاتی غرب و معاند برای
مخدوش جلوه دادن چهره انقالب اسالمی ایران
در اذهان جهانیان ،از هیچ کوششی فروگذار
نیستند ،عنوان کرد :آنها با بکارگیری ابزارهای
مدرن رسانهای و به راه انداختن موجهای مسموم
تبلیغاتی ،تالش میکنند از فراگیر شدن آرمانهای
انقالب اسالمی و درخشیدن خورشید تابنده اسالم
ناب محمدی(ص) جلوگیری کنند .در این شرایط
حساس و پیچ تاریخی نظام مقدس جمهوری
اسالمی که در آن با تحقق جامعه اسالمی بهدنبال
شکلگیری تمدن نوین اسالمی هستیم ،بهطور
قطع رسانهها و نخبگان رسانهای با جامعیت و
فراگیری و ظرفیتهای خود میتوانند در انتقال
فرهنگ و نقشآفرینی در گستره جهانی ،نقش
بیبدیل و تأثیرگذاری ایفا کنند.
سرهنگ موسوی با اشاره به بخشی از فعالیت های
ناحیه مقاومت بسیج شهرستان برخوار در سال
 ۱۴۰۱پرداخت و گفت :با وجود کمبود اعتبارات

برای اجرای برنامهها ،در چهار ماهه اول سال در
حوزه فضای مجازی بیش از  ۱۳کارگاه آموزشی
تولید محتوا و سواد رسانه برگزار شده است.
معاونت اجتماعی این ناحیه بر روی محالتی
که با آسیب های اجتماعی زیادی مواجه هستند
متمرکز است ،در این محالت اقدامات و طر حهایی
همچون طرح محله اسالمی ،طرح رهیافتگان
باهدف مشاوره و درمان اعتیاد معتادان ،طرح
نشاط اسالمی با هدف راهاندازی گروههای هنر
نمایشی جهت کاهش آسیبهای اجتماعی و
منکرات در قالب طنز ،طر حهای تحکیم بنیان
خانواده با هدف ترویج سبک زندگی اسالمی و
پیشگیری از آسیبهای اجتماعی از جمله اعتیاد،
طالق و سواد رسانه ،طرح سفیران وصال برای
ورود به پروندههای طالق و ایجاد صلح و آشتی
و پیشگیری از طالق در خانوادهها ،جشن ازدواج
آسان و دیگر برنامههای فرهنگی اجتماعی اجرا
شده است.
وی بیان کرد :حمایت از مجموعههای مردمی
فعال در حوزههای مختلف اجتماعی از جمله
کانونهای ازدواج ،صندوقهای قرضالحسنه،
مؤسسات مردمنهاد چتر نیلی ،دارالقرآنها و
اعطای کمکهزینه تأمین جهیزیه برای نیازمندان
از دیگر اقدامات معاونت اجتماعی ناحیه
مقاومت بسیج شهرستان برخوار است ،همچنین
برگزاری دوره توانمندسازی اعضای شبکه مدیریت
بسیج دانشجویی ،راه اندازی قرارگاه جهادی «عهد
خدمت» بسیج دانشجویی به منظور برگزاری
اردوهای جهادی در نقاط محروم شهرستان و
اعزام دانشجویان بسیجی شهرستان در قالب
اردوهای کشوری طرح والیت بسیج دانشجویی ،
از دیگر برنامههای اینمعاونت در مجموعه ناحیه
مقاومت بسیج برخوار است.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج برخوار در ادامه با
اشاره به حضور فعال بسیجیان شهرستان در طرح
شهید سلیمانی برای مقابله با موجهای مختلف
ویروس منحوس کرونا تصریح کرد :در ابتدای
شیوع اینویروس ،اکیپهای ضدعفونی در سطح
شهرستان با محوریت پایگاههای بسیج و گروههای
جهادی تشکیل شد که در آن مرحله بیش از هزار
مکان مذهبی ۵۲ ، ،هزار مکان و معبر عمومی و
بیش از  ۱۲۷هزار وسیله نقلیه عمومی ضدعفونی
شدند .در این طرح بیش از  ۱۴۰بسیجی فعالیت
داشتند که قریب به  ۶۰درصد جمعیت ،غربالگری
شدند .همچنین روزانه بیش از  ۲۵نفر از بسیجیان
ما برای کمک به کادر بهداشت و درمان در مراکز

واکسیناسیون کرونا حضور پیدا میکردند.
سرهنگ موسوی تصریح کرد :در مجموع تاکنون
بیش از هزار بسیجی در گروههای مختلف و با
عملکردی معادل  ۲۲هزار و  ۲۹۴نفر در طرح ملی
مبارزه با بیماری کرونا حضور داشتهاند و این
فعالیت تا ریشهکنی کامل بیماری ادامه خواهد
داشت .در اجرای رزمایش کمک مؤمنانه تا کنون
بیش از  ۳۸هزار بسته معیشتی با اعتباری بالغ
بر  ۱۶میلیارد تومان با کمک خیرین و پایگاه های
بسیج به نیازمندان شهرستان اهدا شده است.
همچنین از ابتدای سالجاری تا کنون بیش از
 ۳هزار و  ۵۰۰بسته معیشتی به ارزش  ۲میلیارد
تومان اهدا گردیده است .اهدای بیش از ۴۰۰
کارت هدیه  ۲۰۰هزار تومانی ،قربانیکردن بیش
از  ۱۲۰راس گوسفند ،ارائه بیش از  ۲هزار وام
قرضالحسنه  ۲میلیون تومانی در صندوقهای
قرضالحسنه بسیج و توزیع بیش از  ۷۰۰بسته
لوازم التحریر از دیگر اقدامات پایگاههای بسیج در
رزمایش کمک مؤمنانه بوده است.
سرهنگ موسوی همچنین گفت :تاکنون در این
رزمایش  ۶۰هزار پرس غذای گرم بین نیازمندان
شهرستان توزیع شده و از ابتدای سال تا کنون ۸
هزار پرس غذای گرم توزیع گردده است .مضاف
براینکه تا کنون بیش از  ۶۰سری جهیزیه به
زوج های جوان و نیازمند شهرستان برخوار اهدا
شده است .بیش از  ۳۰منزل مسکونی تا کنون
با کمک سپاه تکمیل ،نوسازی و بهسازی شده
که  ۴مورد از آنها در سال جاری صورت گرفته و

 ۷مورد هم برای امسال در دست اقدام است .با
همکاری بنیاد برکت  ۲۰۰وام  ۵۰میلیون تومانی
به متقاضیان اشتغال در مناطق روستایی و
کمبرخوردار شهرستان ارائه شده است .تا کنون
الیروبی  ۴قنات در روستاهای مرغ ،دنبی ،شورچه
و شورآباد و تکمیل  ۴خانه با کمک کمیته امداد
امام خمینی (ره) انجام شده است.
سرهنگ موسوی از ثبت رسمی  ۳۰گروه جهادی
در شهرستان برخوار خبرداد .و با بیان اینکه ۶
هزار نفر روز جهادگر از شهرستان برخوار به مناطق
محروم کشور اعزام شده اند ،عنوان کرد :این گروه
های جهادی و بسیجیان جهادگر تا کنون در
شهرستان ریگان از توابع استان کرمانشاه ،استان
خراسان جنوبی ،شهرستان سمیرم و مناطق
محروم شهرستان برخوار فعالیت های جهادی
داشتهاند .برگزاری رزمایش الی بیتالمقدس
باحضور گردانهای کوثر خواهران بسیجی و
گردانهای بیتالمقدس برادران بسیجی در
اردوی
اردوگاه قدس سپاه شهرستان ،برگزاری
ِ
عملی آمادگی دفاعی ،تجلیل از ورزشکاران
ِ
بسیجی در روز عید سعید غدیر خم و برپایی
نمایشگاه طرح اسوه پایگاه های بسیج از دیگر
اقدامات بسیج بوده است.
وی در پایان ضمن بیان ظرفیتها و پتانسیلهای
بسیج ،از اصحابرسانه خواست تا به صورت متحد
و یک صدا از ارزشهای انقالب اسالمی دفاع کرده
و آرمانهای شهدا و امام شهدا را به نسل های
بعدی منتقل نمایند.

اقتصاد الکن
تاریخ آخرین کوپن کاغذی چه زمانی بود؟

 ۵۰قطعه کوپن برای  ۱۰کاالی اساســی

«اقتصادآنالین» نوشت :نخستین کوپنهای ارزاق و خواربار ،زیر نظر ستاد
بسیج اقتصادی وقت بین سالهای  ۱۳۵۹تا  ۱۳۶۸چاپ و بین خانوادهها
توزیع شده است .هر قطعه کوپن تحویل شده به مردم شامل  ۵۰قطعه
قابل جدا شدن بود .البته آن زمان رنگ زمینه برای کوپنهای روستایی
«آبی» و برای کوپنهای شهری «آبی و کرم روشن» در نظر گرفته شده بود
و روی هربرگ کوپن تعداد هر خانوار چاپ شده بود .آن زمان کوپنها برای
دریافت حداقل  ۱۰قلم کاالی اساسی شامل قند و شکر ،روغننباتی ،برنج،
پودر شوینده ،صابون ،پنیر ،کره ،مرغ ،تخممرغ و گوشت قرمز در نظر گرفته

شده بود که پس از دوران جنگ و وارد شدن کشور به دوران سازندگی دچار
تغییراتی شد.
تغییر و تحوالت اقتصاد کوپنی در دهه  ۸۰وارد مرحله تازه و رفته رفته
برخی از کاالها از چرخه توزیع کوپنی خارج و در بازار آزاد عرضه و برای
نمونه کوپن پنیر از سال  ۱۳۸۵بهطور کامل حذف شد .شهروندان به یاد
دارند که آخرین کوپن اعالم شده از سوی وزارت بازرگانی اوایل سال ۱۳۸۹
است که مربوط به دریافت قند و شکر بوده و پس از این مرحله بود که با
اجرایی شدن طرح پرداخت یارانه به شهروندان ،دیگر دوران رونق کوپنهای

خانوار به ایستگاه پایانی خود رسید .اکنون نیز بعد از وقفهای طوالنی مدت
قرار است که کوپنهای الکترونیکی برای خانوارها در نظر گرفته شود که به
نوعی خاطرات آن دوران را برای شهروندان تداعی میکند.
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مشکیل برای میزابین لیگ برتر در ورزشگاه انقالب کرج نداریم
«منصوربیکوردی»-رئیسهیاتفوتبالالبرز-گفت:اگرمسئولینالبرزباحضورتیمپیکانتهراندرایناستانموافقتکنند،مامشکلیبرایمیزبانی
تیمهایلیگبرتریدراستادیومانقالبکرجنخواهیمداشت.اینکهبگویمحضورتیمپیکاندرالبرزمنتفیشدههنوزقطعیتپیدانکردهاست،مدیران
باشگاه پیکان تهران در حال رایزنی با مسئولین ارشد استان هستند تا در صورت فراهم شدن شرایط بازی های خانگی خود را در این استان انجام دهند.

داستان جلد

حوادث و انتظامی

ِ
همت ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسالمی و خانه مطبوعات؛
به

«فرمانده انتظامی استان» خبر داد؛

شناسایی عامل تیراندازی به یکی از
مسئوالن شهرداری کرج

فرمانده انتظامی استان البرز از شناسایی عامل
تیراندازی به مدیر سازمان میادین و بازار روزهای
کرج در کمتر از  ۲۴ساعت خبرداد .سردار
«عباسعلی محمدیان» در این خصوص گفت:
در پی تیراندازی به مدیر سازمان میادین و بازار
روزهای کرج ،دستور ویژه برای شناسایی عامل
تیر اندازی صادر که فرد مورد نظر در کمتر از
 ۲۴ساعت توسط عوامل پلیس اطالعات و
امنیت عمومی استان شناسایی شده است .برابر
بررسیهای به عمل آمده اختالفات شخصی سبب
این حادثه شده و تالش برای دستگیری عامل
این حادثه از نخستین لحظات وقوع آن در دستور
کار قرار گرفته است.
فرمانده انتظامی استان البرز با بیان اینکه خبر
تکمیلی این حادثه به زودی اطالع رسانی خواهد
شد ،گفت :هر گونه اقدامی که موجب تشویش
اذهان عمومی شود خط قرمز پلیس محسوب می
شود و شهروندان بدانند که با عامالن این گونه
حوادث برابر قانون برخورد جدی خواهد شد.

فردیس

«معاون هماهنگ کننده فرمانده انتظامی استان»
خبر داد؛

کشف  ۳قبضه سالح غیرمجاز
در فردیس

معاون هماهنگ کننده فرمانده انتظامی البرز از کشف
 ۳قبضه سالح کلت کمری غیرمجاز در شهرستان
فردیس خبر داد« .سرهنگ بیژن جنتی گفت :در پی
اقدامات اطالعاتی پلیس مشخص شد ،فردی در زمینه
فروش سالح فعالیت میکند که دستگیری وی به
صورت ویژه در دستور کار پلیس اطالعات و امنیت
عمومی استان قرار گرفت .در تحقیقات تکمیلی
مشخص شد ،متهم که در سایر استانها نیز فعالیت
دارد قصد ورود سالح به البرز را دارد که با هوشیاری
و رصد مامورین پلیس البرز در یک اقدام غافلگیرانه
حین فروش سالح در شهرستان فردیس دستگیر
شد .سرهنگ جنتی با بیان این که در مجموع ۳
قبضه سالح کلت کمری ،شش تیغه خشاب و ۲۶
فشنگ از این متهم کشف شد گفت :متهم پس از
تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شد .شهروندان
در صورت مشاهده اینگونه موارد سریعا موضوع را با
پلیس از طریق سامانه  ۱۱۰در میان بگذارند.

البـــرز

 ۱۴خبرنگار ِ البرزی« ،کربالیی» میشوند
روز دوشنبه مراسم بزرگداشت روز و هفته خبرنگار با
حضور مسئولین ارشد استان و شهرستان کرج در مجتمع
فرهنگوهنر جاده چالوس برگزار شد.
اینمراسمِ با شکوه در مجتمع فرهنگی و رفاهی فرهنگ و
هنر جاده چالوس با حضور مسئولین ارشد استان از جمله،
«حسن مددی» -دادستان مرکز استان البرز« -شفیعی» از
اداره کل اطالعات استان« ،صادق حسنوند» -معاون قضایی
دادگستری کل استان« -سعید جابری انصاری» -سرپرست
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی البرز« -محمدباقر خلفی»
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان« -منوچهر غفاری»سرپرست شهرداری کرج -با همراهی تنی چند از اعضایشورای اسالمی کالنشهر کرج از جمله« :علی قاسمپور»
رئیس شورای اسالمی شهر کرج -و حجتاالسالم «علیرضاسعیدی» -رئیس کمیسیون فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی و
«رضا عباسزاده» مدیرعامل خان ه مطبوعات استان برگزار شد
و در فضائی صمیمی به پای سخنان و دغدغههای اصحاب
مطبوعات و رسانه البرز نشستند.
همچنین در ادامه اینمراسم که با سخنرانی دادستان عمومی
و انقالب استان و سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
البرز و رئیس شورای اسالمی شهر کرج همراه بود ،اجرای
گروه تواشیح زینتبخش برنامه شد و در ادامه مراسم ،به
همتِ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی و خانه مطبوعات،
با همکاری دادستانی مرکز استان و شهرداری و شورای
اسالمی شهر کرج ،مراسمِ قرعه کشی اهدای کمکهزینه
سفر به عتبات عالیات برای خبرنگاران برگزار شد ،تا به نیتِ
خبرنگاران البرزی« ،کربالیی» شوند.
 ۱۴معصوم(ع)  ۱۴تن از
ِ
شایان ذکر است؛ مراسم گرامیداشت روز و هفته خبرنگار
البرز با استقبال پرشور مسئولین و اصحاب رسانه استان
همراه بود و به احترام ایام شهادت و سوگواری حضرت
اباعبداله الحسین(ع) و یاران باوفایش ،در روز دوشنبه 24
مرداد بصرف شام و پذیرائی در مجتمع آدران جاده چالوس
برگزار شد و ضمن برگزاری برنامههای متنوع فرهنگی و هنری
بسته فرهنگی-رفاهی و لوحتقدیر به حاضرین اهدا گردید.
افزایش شیوع ویروس کرونا در استان،
اینمراسم بهدلیل ِ
در چندین مرحله برگزار خواهد شد تا تمامی اصحابرسانه
البرزی ،مور ِد تجلیل و تکریم قرار گیرند.
اما دادستان عمومی و انقالب مرکز استان البرز با اشاره به
تشکیل شورای حل اختالف تخصصی ویژه اصحاب رسانه در
این استان گفت :تالش میشود تا به همین منظور افرادی
معتمد و صلح یار برای حل این مسائل به کار گرفته شوند
و از سوی دستگاه قضایی نیز برای آنها ابالغی صادر گردد.
در واقع هدف از راهاندازی اینشورا و در کنار آن استفاده از
ظرفیت صلح یارها این است که مراجعی بهصورت اختصاصی
به اختالفات مربوط به رسانهها با تشریفات کمتری رسیدگی
نماید .اصحاب رسانه بایستی به این مراجع اعتماد داشته

در ش�ر

باشند ،با صلح ،سازش و میانجیگری بدون طوالنی شدن روند
و رسیدن آن به مراحل دادگاه به دنبال این هستیم تا این
اختالفات هر چه سریعتر برطرف شوند.وی در بخش دیگری
از سخنان خود به امنیت شغلی خبرنگاران اشاره کرد و گفت:
سرپرست اداره کل
فرهنگ و ارشاد استان البرز
خاطر نشان کرد :اقدامات و خدمات
دولت مردمی سیزدهم ،استانداران و
مدیران جهادی بایستی انعکاس داده شود،
همچنین امیدآفرینی یکی از مهمترین
وظایف امروز در جامعه است ،ایجاد این
امید وظیفهای است که همه باید به
عهده گرفته و نباید بیتفاوت از
کنار آنها گذشت.

انتظار ما از اصحاب رسانه این است که با همکاری با اداره
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی و خانه مطبوعات بتوانند عالوه
بر قرار گرفتن در مسیر قانون از حمایت های قانونی و حقوقی
الزم نیز برخوردار شوند .با توجه به اینکه امنیت شغلی یکی از
مهم ترین دغدغه های این قشر است و خبرنگاران آنچنان که
باید از حمایت های الزم در این بخش بهره مند نیستند ،می
توانند با قرار گرفتن در این مسیر از حمایت های قانونی الزم
برخوردار شوند.مددی رعایت اخالق ،تقوا و عدالت در بیان
مطالب را از دیگر اصولی عنوان که اصحابرسانه باید به آن
اهتمام داشته باشند و گفت :ضمن تشکر از تمام خبرنگارانی
که از خود بنده انتقاد کردند این واقعیت را نیز باید عنوان
کرد که بسیاری از مسائل و مشکالت در دستگاه قضایی و
حتی مسایل مربوط به مردم از طریق همین انتقادها و بیان

موارد از سوی رسانه ها روشن و نسبت به برطرف شدن آنها
اقدام شده است .در این بین انتظار می رود که رسانه ها برای
احقاق حقوق عامه ،امنیت و آرامش و کمک به دولت پای کار
بوده و ما نیز تالش خواهیم کرد تا مسائل و مشکالت را با
همیاری آنها برطرف کنیم.همچنین «سعید جابری انصاری»
سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی البرز -با بیاناینکه یکی از مهم ترین مشکالت بزرگ خبرنگاران نداشتن
امنیت شغلی است که البته دولت سیزدهم در این خصوص
در حال برداشتن قدم های بسیاری بوده و اقدامات خوبی
نیز تاکنون انجام شده است ،اظهار کرد :در راستای حمایت
های هر چه بیشتر از خبرنگاران تصمیم های خوبی از سوی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی گرفته شده و تالش ما بر این
بوده و هست که بتوانیم مشکالت اصحاب رسانه را به انتقال
دادن به وزارتخانه برطرف کنیم.وی تصویب آییننامه جامع
رسانهای کشور را از دیگر فعالیت ها در راستای حمایت از
اصحاب رسانه عنوان و تصریح کرد :در استان نیز با ایجاد
بانک جامع اطالعاتی در حال تالش هستیم تا مشکل بیمه
تامین اجتماعی این قشر را برطرف کنیم که به همین منظور
مذاکراتی با بیمه صورت کرفته تا دغدغه خبرنگاران در این
بخش مرتفع شود .همچنین تشکیل بانک اطالعاتی در حوزه
فضای مجازی را از دیگر اقدامات در اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی البرز است و انتظار می رود که مدیران این کانال ها
با هدف ساماندهی و فعالیت در این فضا از ظرفیت بانک
اطالعاتی استفاده کرده که البته سیاست های تشویقی نیز
برای آنها در نظر گرفته خواهد شد.
سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد استان البرز در پایان
خاطر نشان کرد :اقدامات و خدمات دولت مردمی سیزدهم،
استانداران و مدیران جهادی بایستی انعکاس داده شود،
همچنین امیدآفرینی یکی از مهمترین وظایف امروز در
جامعه است ،ایجاد این امید وظیفهای است که همه باید به
عهده گرفته و نباید بیتفاوت از کنار آنها گذشت.

«علیرضا سعیدی» خبر داد؛

برگزاری موکب اختصاصی نمایندگان مردم در مدیریت شــهری اســتان

حجت االسالم و المسلمین «علیرضا سعیدی»
عضو شورای اسالمی شهر کرج -در نشست هم
اندیشی روسای فرهنگی شوراهای اسالمی استان
البرز در جهت برنامه ریزی برپایی موکب به
مناسبت ایام اربعین حسینی که با حضور روسای
کمیسیونهای فرهنگی اجتماعی و ورزشی شورای
اسالمی شهرهای استان البرز در مجموعه میالد
شهرداری برگزار شد ،گفت :امسال برای نخستین
باربه همت مجموعه های مدیریت شهری و
شورای شهر استان های البرزبه صورت مجزا موکب
در پیاده روی اربعین برپا می کنند .در این موکب
که با حضور نیروهای زیرمجموعه مدیریت شهری

برپا خواهد شد درراستای اسکان ،تغذیه ،بهداشت
و درمان و فرهنگی فعالیت خواهند کرد.
سعیدی با تاکید بر حضور حداکثری مردم در
راهپیمایی اربعین بعد از دوسال وقفه ،خاطرنشان
کرد :پیش بینی میشود مردم امسال حضور
حداکثری داشته باشند و در این مراسم معنوی
و بزرگترین همایش سیاسی و مذهبی شرکت
نمایند .پیادهروی اربعین در به تصویر کشیدن
جایگاه عاشورا و مهدویت ،بیشتر از هر کار فرهنگی
و هنری تاثیرگذار است .آثار و برکات اربعین دارای
جنبهها و ابعاد متعدد و مختلفی است و عالوه بر
اثرات معنوی در تکتک افرادی که رهسپار این

سفر پرخیروبرکت میشوند ،کارکردهای گسترده
اجتماعی با بازتاب جهانی دارد.

ورزشی
گ
دید�ه

روزنامه

چراغ سزب مهاجم سابق یوونتوس به پرسپولیس!
مهاجم سابق تیم یوونتوس یک استوری به زبان فارسی منتشر کرد .لوکا مارکوویچ ،مهاجم  ۲۲ساله صربستانی که از او به عنوان
یکی از گزینههای خط حمله پرسپولیس یاد میشد با انتشار یک استوری به زبان فارسی به شایعات حضورش در ایران دامن زد.
او ضمن تشکر از حمایت هواداران پرسپولیس اعالم امیدواری کرده که به زودی خبرهای خوشی برای هواداران این تیم بیاورد.

بابانتخاباتریاستکمیتهملیالمپیک؛
در ِ

هشت کاندیدا و انتخابی «شایسته» برای یک صندلی
فرهاد غالمعلی

زندگی تکرار مکررات است و عجیب است که اینتکرار
در ورزش ایران ،بارها و بارها و بلکه بارها! در غلیظترین
شکل ممکن خودنمایی کرده و البته خودنمایی خواهد
کرد .قاعده اینورزش بر پایه اصولی نانوشته بنا شده است
که توسط اهرمهای قدرت نامرئی اجرا میشود و زمانی
میتوان به زیر میز این بازی زد که مدیرانی متخصص،
جسور ،کارا ،اثربخش و توانمند به لحاظ اقتصادی عزم خود
را برای درانداختن طرحی نو در اینورزش دراندازند.
ششم شهریور سالجاری و برگزاری مجمع انتخابات کمیتهملی
المپیک در نگاهی خوشبینانه میتواند به نقطه عطف و شروعی
تازه برای ورزش ایران تبدیل شود و در عین حال ،در صورت
تکرار برخی معادالت کلیشهای این روز میتواند سرآغازی
برای چهارسال روزمرگی ،درجا زدن ،نزول و عقبگرد ورزش ایران
باشد .اگر امروز آییننامه برگزاری انتخابات رییس ،نوابرییس
و هیاتاجرایی کمیتهملی المپیک بهنحوی تدوین شده که
بهنظر میرسد راه را برای حضور سیاسیون و غیر ورزشیها بسته
است ،اما خطر بزرگتری در کمین این انتخابات است و اینکه آیا
واقعا خیرالموجودین ورزش کشور در همین س یویک کاندیدا
خالصه میشود؟!صرفنظر از اهمیت جایگاه نواب رییس و
هیات اجرایی ،اما باید پذیرفت کرسی ریاست کمیتهملی
المپیک بهدلیل شرح وظایف و اختیارات کاملی که در آخرین
ورژن اساسنامه به آن تخصیص یافته است ،کلیدیترین و
مهمترین جایگاه در راس وزارت خارجه ورزش کشور و تنها
مرجع عالی ورزشی معتبر در سطح بینالملل به نمایندگی از
ورزشهای المپیکی و معتبر بینالمللی فعال در کشور است.
سوال اساسی که مشخصشدن پاسخ آن میتواند ترسیمکننده
مسیر مشخصی برای جمعبندی نهایی اعضای مجمع در رای به
ت که «رییس
مناسبترین گزینه ریاست کمیته باشد این اس 

کمیته ملی المپیک ایران باید واجد چه شرایط و خصوصیات
منحصر به فردی جهت مدیریت و برنامهریزی در این ورزش
سراسر حاشیه ،درگیر بحرانهای بین المللی و ناتوان از نظر
اقتصادی باشد؟»فراموش نکنیم یکی از مهمترین مشکالت
حال حاضر فدراسیونهای ورزشی کشور بهویژه فدراسیونهای
متولی ورزشهای المپیکی ،کمبود اعتبارات مالی است و روزی
نیست که مصاحبهای از یک رییس فدراسیون در خصوص
عدمواریز بودجه فدراسیون و تنگناهای مالی نخوانیم و نشنویم.
البته باید به این گروه از روسای محترم نیز متذکر شد آن روزی
که با علم به همه مشکالت و کمبودهای مالی و همچنین
بدهیهای انباشته موجود ،برای ریاست فدراسیون کاندیدا
شدید و خود را تنها گزینه اصلح و مناسب برای نشستن بر
صندلی ریاست می دانستید و حتما قولهایی نیز در خصوص
جذب اسپانسر داده بودید ،باید به روزی هم فکر میکردید که
باید «الوعده وفا» را عملی سازید!اما برای ایندوره از انتخابات
ریاست کمیتهملی المپیک ،مجید شایسته ،هادی ساعی،
محمود خسرویوفا ،بهرام قدیمی ،آرش میراسماعیلی ،فضلاهلل
باقرزاده ،کیکاووس سعیدی و مهدی علینژاد ثبتنا م کرده و

در صف تایید صالحیت قرار دارند .مسلما انتخاب گزینه اصلح
برای سکانداری کمیته از بین این هشتنفر کار سختی نخواهد
بود زیرا همانطور که اشاره شد ،بررسی سوابق اجرایی ،میزان
توفیق در برقراری ارتباط و ایجاد تعامل مثبت در سطوح داخلی
و بینالمللی ورزش ،عمل به وعدهها ،مقبولیت نزد خانواده
ورزش و مهمتر از همه وجود پشتوانه اقتصادی و جذب
منابع و برخورداری از ارتباطات موثر در سطوح مختلف اجرایی
کشور و مجلس شورای اسالمی ،قدرت چانهزنی در تامین و
تخصیص بودجه مورد نیاز برای فدراسیونهای ورزشی کشور،
به وضوح گزینه «شایسته» را مشخص خواهد کرد.در این رابطه
بدیهی است گزینههایی که حتی در پرداخت هزینههای جاری
و حقوق پرسنل خود نیز مشکل دارند تا چه برسد به تامین
اعتباراتمالی کالن در انجام اعزامهای برونمرزی ،میزبانیها،
ساخت آکادمیهای تخصصی ،تسویه بدهیهای انباشته و
حمایت مالی از پیشکسوتان و قهرمانان خود و هر روز به دنبال
«کندن و مصادره» امکانات سایرین به نفع خود هستند ،هرگز
نخواهند توانست در سطح کالن باری از دوش ورزش برداشته و
بلکه باری مضاعف بر پیکره نحیف ورزش تحمیل خواهند کرد.

آگهی فراخوان عمومی

آگهی فراخوان عمومی

اداره کل بهزیستی استان البرز از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط به
منظور تأسیس و اداره "مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی با رویکرد اسالمی " دعوت
به همکاری می نماید.
لذا متقاضیان محترم می توانند جهت اطالع از شرایط این فراخوان به سایت اداره کل
بهزیستی استان البرز به آدرس  Alborz.behzisti.irو جهت ثبت درخواست همکاری
از تاریخ اعالم فراخوان ،به مدت  10روز به صورت حضوری به ادارات بهزیستی
شهرستان های تابعه استان البرز-معاونت توسعه پیشگیری مراجعه نمایند.

اداره کل بهزیستی استان البرز از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط به
منظور تأسیس و اداره "مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی عمومی" در منطقه آسیب
خیز خط چهار حصار شهرستان کرج دعوت به همکاری می نماید.
لذا متقاضیان محترم می توانند جهت اطالع از شرایط این فراخوان به سایت اداره کل
بهزیستی استان البرز به آدرس  Alborz.behzisti.irو جهت ثبت درخواست همکاری
از تاریخ اعالم فراخوان ،به مدت  10روز به صورت حضوری به اداره بهزیستی شهرستان
کرج -معاونت توسعه پیشگیری مراجعه نمایند.
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روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان البرز
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روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان البرز
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موضع یونایتد و تن هاخ؛
تغییر
ِ

منچستریونایتد به «رونالدو»
اجازه خروج می دهد؟

احتمال این وجود دارد که ستاره پرتغالی
منچستریونایتد را ترک کند .منچستریونایتد کمی
از مواضع خودش کوتاه آمده و حاال به نظر می رسد
که احتمال خروج کریستیانو رونالدو باال رفته است.
به گزارش سایمون استون از  ،BBCحاال این
احتمال وجود دارد که منچستریونایتد پس از
کش و قوس های فراوان ،در نهایت به کریستیانو
رونالدو اجازه بدهد تا در تابستان جاری این تیم
ر ا ترک کند .سران باشگاه منچستریونایتد در ابتدا
چنین موضعی نداشتند اما ظاهرا اخباری که در
مورد تاثیر منفی کریستیانو رونالدو در رختکن
منتشر شده اند ،حقیقت دارند و باشگاه از مواضع
خود کوتاه آمده است.
اریک تن هاخ در تمام مصاحبه هایی که اخیرا
انجام داد ،از عالقه اش برای همکاری با کریستیانو
رونالدو و فروشی نبودن مهاجم  38ساله پرتغالی
تیمش صحبت کرد .با این حال پس از بازگشت
کریستیانو رونالدو به تمرینات منچستریونایتد ،جو
مثبت رختکن به صورت کامل از بین رفته است.
رونالدو به ندرت با هم تیمی هایش صحبت می
کند و در سلف غذا خوری تنها می نشیند.
درحاشیه
سازمان خصوصی سازی :استقالل و پرسپولیس
هنوز دولتی هستند

نامه ای که سرخابی ها را از ورود به

لیگ قهرمانان آسیا محروم می کند!
«طرفداری» نوشت :فصل گذشته کنفدراسیون
فوتبال آسیا ،کمیته صدور مجوز حرفه ای ایران را
تعلیق کرد و استقالل و پرسپولیس هم از رقابت
های لیگ قهرمانان آسیا کنار گذاشت ،موضوعی
که ضرر زیادی به دو غول فوتبال ایران وارد کرد.
یکی از ایرادهایی که ای اف سی از استقالل و
پرسپولیس گرفت ،مالکیت مشترک و دولتی بود و
خیلی ها تصور می کنند با ورود این دو باشگاه به
فرابورس ،این مشکل حل خواهد شد.
ولی حاال یک نامه در این راستا دردسرساز شده
است .نامه ای که بیست و یکم تیرماه با سربرگ
سازمان خصوصی سازی خطاب به مدیرکل شرکت
های دولتی وزارت اقتصاد و دارایی نوشته شده
است ،می تواند استقالل و پرسپولیس را همچنان
از رقابت های لیگ قهرمانان آسیا دور نگه دارد.
سرپرست آماده سازی بنگاه ها برای حضور در
بورس و فرابورس این نامه را خطاب به مدیرکل
شرکت های دولتی وزارت اقتصاد و دارایی و با
سربرگ سازمان خصوصی سازی ارسال کرده است.
در این نامه سازمان خصوصی سازی تاکید کرده
استقالل و پرسپولیس همچنان دولتی هستند که
این موضوع خالف آن چیزی است که کنفدراسیون
فوتبال آسیا مدنظر دارد.

روزنامه
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انکایم متام عیار جودوی ایران در ابزیهای کشورهای اسالیم
در جریان روز پایانی رقابت های جودوی قهرمانی بازی های کشورهای اسالمی در ترکیه ۷،جودوکار دیگر ایران به روی تاتامی رفتند اما همگی با
شکست مقابل رقبایشان از دور مسابقات کنار رفتند .روز دوشنبه نیز ۷جودوکار دیگر ایران با شکست برابر رقبایشان حذف شدند .به این ترتیب۱۴
جودوکارایراندراینمسابقاتبدونکسبمدالبهکارخودپایاندادند۷.جودوکاردربخشمردانو۷جودوکاردربخشبانوانبهرویتاتامیرفتند.

سوژه
از قراردادهای «استقالل» و «پرسپولیس»
رونمایی شد؛

 ۳۴۳و  ۲۲۰میلیارد تومان ناقابل
مبلغ قراردادهای باشگاههای استقالل و پرسپولیس و برای
فصل جدید لیگ برتر فوتبال منتشر شد« .حسین قربانزاده»
رئیس سازمان خصوصی سازی -هفته گذشته اعالمکرد که به زودی مجموع مبلغ قرارداد بازیکنان و مربیان
استقالل و پرسپولیس افشا میشود و در نهایت این اتفاق
رخ داد و مجموعه هزینه کرد  ۲باشگاه منتشر شد.
استقالل :مجموع قرارداد تیمهای پایه و بزرگساالن استقالل
 ۳۰۶میلیارد و  ۹۷۰میلیون تومان است و مجموع قرارداد
کادرفنی آبیپوشان نیز  ۳۶میلیارد تومان عنوان شده است.
به این ترتیب مجموع هزینه باشگاه استقالل برای تیم
بزرگساالن و پایه روی عدد  ۳۴۳میلیارد تومان قرار میگیرد
که رشد فزاینده نسبت به فصل گذشته را نشان میدهد .بر
اساس آمار منتشره در سامانه کدال ،فصل گذشته استقالل
چیزی حدود  ۱۶۰میلیارد تومان برای تیمش هزینه کرده
بود و حاال این رقم بیش از  ۲برابر باال رفته است .همچنین
رقم قرارداد مربیان استقالل نشان میدهد که با معادل
یورویی ،ساپینتو و دستیارانش چیزی حدود یک میلیون
یورو دریافت خواهند کرد.
پرسپولیس :برای تیم پرسپولیس که فصل گذشته بودجه
 ۱۴۰میلیاردی داشت ،این فصل مجموع ارقام قرارداد خود
را به  ۲۲۰میلیارد تومان رسانده که افزایش هشتاد میلیارد
تومانی را نشان میدهد که این عدد نیز رشد قابل توجهی
است .پرسپولیس این فصل  ۹بازیکن جدید به خدمت
گرفته و با  ۱۳بازیکن دیگر هم وداع کرده ،اما باوجود
کاهش تعداد بازیکنان ،رقم قرارداد آنها رشد چشمگیری
داشته است .پرسپولیس برای  ۱۴عضو کادرفنی  ۳۳میلیارد
و  ۴۵۰میلیون تومان هزینه کرده که این عدد چهار میلیارد
نسبت به فصل گذشته بیشتر شده است .البته نکته مهم
این است که رقم  ۳۳میلیاردی برای اعضای داخلی
کادرفنی پرسپولیس است و سه مربی خارجی په په لوسادا،
وسلی ننکا و اوسمار الس ویهرا  ۴۱۰هزار دالر پرداخت کرده
تا به این ترتیب کادرفنی پرسپولیس در مجموع دریافتی
کادرفنی پرسپولیس به  ۵۰میلیارد تومان برسد.
در بخش بازیکنان داخلی باشگاه پرسپولیس  ۲۲نفر را در
این لیست قرار داده تا مشخص شود دستمزد بازیکنان جوان
نظیر محمد عمری ،ابوالفضل سلیمانی و ...نیز محاسبه
شده است .قرارداد آنها  ۱۵۳میلیارد و  ۷۸۵میلیون تومان
عنوان شده و نکته مهم این است که احتماال این ارقام چه
در استقالل و چه پرسپولیس ،رقم خام دستمزد بازیکنان
بدون آپشن باشد .این عدد فصل گذشته در پرسپولیس
روی  ۹۵میلیارد تومان بسته شد و حاال افزایش حدود
شصت میلیارد تومانی را تجربه کرده است.
در مجموع رقم قرارداد بازیکنان و مربیان پرسپولیس چیزی
حدود  ۲۲۰میلیارد است که نسبت به استقالل رقم کمتری
محسوب میشود ،اما نکته مهم این است که باشگاه
پرسپولیس قرارداد لوکادیا را هنوز اضافه نکرده است.
باتوجه به تایید ضمنی درویش برای قرارداد یک میلیون
دالری ،پرسپولیس را باید تیم  ۲۵۰میلیارد تومانی لیگ برتر
ایران دانست .برای استقالل نیز این نامه تاریخ  ۲۲مرداد
را نشان میدهد که هنوز قرارداد محمد مهدی قایدی و ۲
سرباز بازگشته آبی پوش ،محمدحسین مرادمند و سیاوش
یزدانی ،رسمی نشده بود تا به این ترتیب مجموع دستمزد
استقاللیها نیز افزایش دوبارهای را داشته باشد .هرچند که
مشخص نشده چه مقدار از این  ۳۴۰میلیارد تومان متعلق
به تیمهای پایه است.

دست از سر ِ این تیم برداريد؛

ورزشی
ی�دداشت

مسابقه تاختوتاز به «پرسپولیس»!؟
مجيد سعيدی

به جرات میگویم؛ طی نیمقرن گذشته سابقه
نداشته باشگاهِ «پرسپولیس» اینقدر مورد
هجمه قرار بگیرد ،که اکنون مورد تاختوتاز
قرار گرفته است!؟
در باز یاول -كه امری بدیهی و مسبوق به سابقه
است -پرسپولیس مقابل ذوبآهن مساوی کرد!
بالفاصله رقم قرارداد  ۴۰میلیاردی گلمحمدی
را در مقایسه با رقم دو میلیاردی تارتار پیش
کشیدند .پیش از شروع فصل هم بواسطه
استخدام بازیکنانی که در تیمهای خود یا ذخیره
بودند و یا به بازی گرفته نمیشدند و عالموآدم
میدانند به چه منظور به پرسپولیس پیوستند،
در بوق و َکرنا کردند که این تیم کهکشانی شده
است!..؟ البته حرفهای دیگری هم مطرح شده
که از آنها گذر میکنم ،اما میپرسم؛ علت
اینهمه هجمه به پرسپولیس برای چیست و از
كجا نشات میگيرد؟
عدهای با ذهنیت از دوران رویانیان به نسبت
خروجی این تیم به ورودیهای آن بیم دارند،
قبول! اما آیا وقت طرح چنین موضوعاتی
حاالست؟ چرا از زمانیکه یار و قار علی پروین
عهدهدار مدیریت(!) اینمجموعه شده در
تاختوتاز به پرسپولیس مسابقه راه افتاده است؟
آری! عدهای به حق ،نگران بازگشت پرسپولیس

به دوران پروینیسیم هستند؟ نگران خروج
قطار پرسپولیس از ریل هستند؟ حق دارند! اما
آنچه مشخص است؛ نحوه تاختوتاز كنونی
و بزرگنمايی پرسپوليس معنای ديگری دارد.
معنايی با كليد واژهی سيبلكردن يحيی!؟آنهایی
پسپرده و برای اینکه همچون دهه  ۶۰و
كه در ِ
بخصوص نیمهدوم دهه  ۷۰باسوء استفاده از نام
بزرگ پرسپولیس به آالف و الوف برسند و اینتیم
را ملک پدری بر میشمارند! اكنون و در دوران
كهنسالی شمشير را از رو بستهاند.
آهای! آنهاييكه که با توهین به مردم شریف
ایران گستاخانه گفتيد؛ هركس رای نمیدهد و

درحاشیه

راضی نیست از این مملکت برود! ً
لطفا دست از
سر پرسپولیس برداريد و با پولهای بادآورده از
واردات وزارت بازرگانی به شهرکساز یهايتان
مشغول شويد و بجای مبارزه با يحيی ،یکبار
برای همیشه اعتراف کنيد! قیمت خدماتی كه در
پرسپوليس داشتهايد ،چقدر باید باشد که دست
از سر این تیم برداريد؟ اگر خانه مصادرهای،
قاچاق فرش ،صدور كارت پايان خدمت جعلی،
کمیسیون اسپانسرها در ادوار مختلف ،داللی
ً
خصوصا خارجیها ،درآمد حاصل از
بازیکنان
انتقال مهدویکیا ،تبلیغ برای فروش سهام و...
کافی نیست! تحمل داريد بقيه را بگويم؟

ارو�
فوتبال پ
«دیاباته» در راه تهران؛

منچستریونایتد به جذب ستاره رئال مادرید عالقه دارد؛

مهاجم دوم پرسپولیساز

گزینه ای جدید در حوالی شیاطین

بحث حضور مهاجم پیشین استقالل در پرسپولیس یک بار دیگر
داغ شده و باید دید که این انتقال انجام میشود یا نه .بعد از
درخواست یحیی گل محمدی برای جذب مهاجم ،درنهایت یورگن
لوکادیا بازیکن پیشین تیمهای برایتون و بوخوم به تهران آمد تا با
ً
رسما عضو تیم پرسپولیس شود .این در حالی
عقد قرارداد یکساله
است که سرمربی پرسپولیس خواهان جذب یک مهاجم دیگر هم
شده و در همین راستا شرزود تمیروف را از تیمش کنار خواهد
گذاشت تا مهاجم دوم که خارجی خواهد بود جذب شود .از طرف
دیگر در هفتههای اخیر نام شیخ دیاباته برای پیوستن به پرسپولیس
مطرح شده بود اما این باشگاه هیچ واکنش رسمی به این مسئله
نداشت و حتی در چندین نوبت نامهای مطرح شده در رسانهها و
فضای مجازی را تکذیب کردند .حاال و پس از اینکه صحبت از جذب
مهاجم خارجی شده ،یک بار دیگر نام دیاباته بر سر زبانها افتاده و
این احتمال وجود دارد کهباشگاه پرسپولیساین بار به صورت جدی
مذاکراتی را با این مهاجم باسابقه انجام دهد .از طرف دیگر برخیها
مدعی شدند که باشگاه تراکتور به دنبال جذب شیخ دیاباته است و
باید دید مقصد او تهران است یا تبریز.

منچستر یونایتد به جذب کاسمیرو از رئال مادرید عالقه دارد.
منچستر یونایتد در هفته های اخیر تالش زیادی برای تقویت خط
میانی خود انجام داده و با گزینه های زیادی بر سر میز مذاکره
نشسته است .آن ها مدت زمان زیادی است که منتظر فرنکی دی
یونگ مانده اند اما تعلل این بازیکن و عدم تمایل به حضور در
منچستریونایتد ،مدیران این تیم را به سمت گزینه های دیگر از
جمله آدریان رابیو و سرگی میلینکوویچ ساویچ سوق داده است.
تاکنون پیشرفت قابل مالحظه ای در مذاکره با این بازیکنان حاصل
نشده است .جدیدترین گزینه ای که نامش در حوالی اولدترافورد
به گوش می رسد ،کاسمیرو هافبک  ۳۰ساله رئال مادرید است.
کاسمیرو از سال  ۲۰۱۳در ترکیب کهکشانی ها حضور داشته و یکی
از ارکان اصلی موفقیت های پرشمار این تیم در سالهای اخیر بوده
است .این هافبک برزیلی تا سال  ۲۰۲۵با رئال مادرید قرارداد دارد
و کارلو آنچلوتی حساب ویژه ای روی او در ترکیب باز کرده است،
از این رو کار باشگاه انگلیسی برای متقاعد کردن باشگاه و بازیکن
برای جدایی بسیار دشوار است .گفتنی است هنوز هیچ پیشنهادی از
طرف منچستریونایتد برای کاسمیرو ارسال نشده است .

استقالل میآید؟

سرخ شنیده می شود« :کاسمیرو»

ورزشی

روزنامه

فیفا پیراهن ایران در جام جهاین را اتئید کرد
روز گذشته پیراهن اول و دوم همچنین دروازه بانی تیم ملی در زوریخ به نمایندگان فیفا ارائه شد .در این نشست هماهنگی ها
و بررسی های الزم در خصوص استانداردهای مورد نظر فیفا ،طراحی لباس تیم ملی ایران در جام جهانی و سایر شاخصه های
مورد نظر صورت پذیرفت و در نهایت کارشناسان لباس های ارائه شده از سوی فدراسیون فوتبال ایران را مورد تایید قرار دادند.

ی�دداشت
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محکومیتی دیگر در « »Casو حاشیه امنیت بانیان وضع موجود؛

یکبار برای همیشه مسببانِ فجایع فوتبال را محاکمه کنید!
باشگاه استقالل در دادگاه
عبداهلل دارابی
عالی ورزش ( )casبابت
طلب آندرآ استراماچونی محکوم به پرداخت مبلغی
بالغ بر  ۴۲میلیارد تومان گردید و سرمربی اسبق
استقالل کلیه مبلغ قرارداد  ۲ساله خود را دریافت
خواهد کرد در حالیکه تنها  ۶ماه سرمربی آبیپوشان
بود! پیش از این هم فوتبال ایران بارها با چنین
محکومیتهای مالی مواجه شده بود و البته بدون
اینکه مسببان داخلی چنین محکومیتهایی مورد
بازخواست و تنبیه قرار
گیرند؛ آنهم با وجود
دستگاههای عریض و
طویل نظارتی در کشور!

اما تاوان این نوع محکومیتهای مالی دامنگیر
بیتالمال ،مردم ،فوتبال و کشور شده و میشود
و متاسفانه مسببین آن در حاشیه امنیت قرار
داشته و دارند! در قضیه طلب گابریل کالدرون،
جوانان جویای کار کشور -بدون ذرهای قصور و
دخالت در ماجرا -تاوان دادند؛ چرا که پول وی از
صندوق کارآفرینی که هیچ سنخیتی با فوتبال ندارد
پرداخت شد و سرمایهای که باید خرج اشتغال ۱۱۰
نفر جویای کار در کشور میشد ،بابت بیتخصصی
و بیتعهدی مدیران وقت پرسپولیس هزینه شد! در
قضیه مارک ویلموتس نیز که در چند وقت اخیر
به کرات سخن گفته شد و متهم درجه اول آن
مجددا برای پست ریاست فدراسیون فوتبال تایید
صالحیت شد! این هم از محکومیت جدید که
حتی مدیرعامل وقت استقالل زحمت حضور ویدئو
کنفرانسی بهعنوان شاهد را به خود نداد در حالی که
گفته میشود وکالی پرونده اظهارات وی را موثر در
پرونده دانسته اند!
الزم به ذکر است که هنوز شائبههایی
جدی در رابطه با رفتن استراماچونی از
استقالل به قوت خود باقی مانده که باید
به صحبتهای جواد زرینچه -سرپرست
وقت تیم استقالل -و امید روانخواه
پیشکسوت باشگاه -اشاره کرد که گفتند:پول در حساب باشگاه موجود بود و

سوژه

ً
عمدا به استراماچونی ندادند تا برود! عجبا که در
رابطه با این موضوع به غیر از مدیران وقت استقالل،
شخص مسعود سلطانیفر -وزیر وقت ورزش -نیز در
مظان اتهام جدی است؛ در صورتی که برای باشگاه
رقیب همه نوع همکاری و کمک را مینمود! اکنون
مساله این است که این پولها از بیتالمال و جیب
مردم پرداخته شده و میشود و هیچ هزینه ،تنبیه و
بازخواستی مشمول بانیان آن نمیشود .واقعا چرا؟
آیا مردم در مضیقه ایران به این خاصه خرجیها
از جیب شان راضیاند؟ مسلما نه .آیا این هزینهها

مشمول حقالناس و تضییع آن نمی شود؟ دقیقا
آری .پس چرا دستگاه های نظارتی و بازرسی کشور
که باید حافظ بیت المال و حقوق مردم باشند یک
بار یقه مقصران اصلی را به شدت نمی گیرد تا هر به
اصطالح مدیری! برای کسب نام و نان از فوتبال ،با
بیپروایی فوتبال را جوالنگاه بی کفایتی خود نکند و
هزینههای سرسامآور بر مردم و کشور تحمیل نکند؟
مسلما با اینشرایط و سکوتها باید منتظر ادامه
اینرویه باشیم .بیچاره مردم زیر فشار اقتصادی و
فوتبال تحت مدیریت اینناالیقان!...

یک فینالیست ۳ ،برنز و راهیابی یک نماینده به دیدار نیمه نهایی؛

تداوم درخشش موی تای کاران جوان ایرانی در رینگ جهانی مالزی
روز پنجم رقابتهای قهرمانی موی تای جوانان جهان،
با کسب  ۳مدال برنز و صعود دو نماینده ایران به
دیدارهای فینال و نیمه نهایی همراه بود .مسابقات
موی تای قهرمانی جوانان جهان  ۲۰۲۲به میزبانی
کواالالمپور مالزی در حال برگزاری است.در پایان روز
پنجم این پیکارها حسین فراهانی به فینال صعود
کرد؛ بشیر مزرعاوی راهی دیدار نیمه نهایی شد و
صدف سادات موسوی ،سهیل مزرعاوی و مختار
فرج اهلل مدال برنز را از آن خود کردند.
در وزن منهای  ۷۵کیلوگرم رده سنی  ۱۶-۱۷سال،
حسین فراهانی در دیداری حساس و نزدیک موفق
شد ساموئل گیلین از اتریش را  ۲۹بر  ۲۸از پیش
روی خود بردارد تا اولین فینالیست کاروان ایران در
این مسابقات لقب گیرد .فراهانی روز شنبه هفته
آینده برای کسب مدال طال با ماکسیم کوژانف روس
از تیم  IFMAمصاف خواهد کرد.
در وزن منهای  ۶۳.۵کیلوگرم رده  ۱۶-۱۷سال ،بشیر
مزرعاوی ،موی تای کار خوزستانی تیم ایران ،در
یک مبارزه سخت و نفسگیر ،با نتیجه  ۲۹بر ۲۸
از سد حریف قدرتمند خود از لیتوانی گذشت تا
ضمن رسیدن به دیدار ماقبل فینال ،مدال برنز خود
را نیز مسجل کند .در وزن منهای  ۴۶کیلوگرم رده
 ۱۰-۱۱سال ،مختار فرج اهلل با قبول شکست در دیدار
نیمه نهایی برابر موی تای کار قدرتمند روس از
تیم  ،IFMAبه مدال برنز این پیکارها بسنده کرد .در
وزن منهای  ۴۰کیلوگرم رده سنی  ۱۰-۱۱سال ،سهیل
مزرعاوی در مبارزه نیمه نهایی ،برابر عزیز الحمادی
از امارات متوقف شد و مدال برنز را از آن خود کرد.
در بخش دختران و در منهای  ۴۸کیلوگرم رده ۱۶-۱۷
سال ،صدف سادات موسوی در نیمه نهایی  ۲۷بر ،۳۰

مسابقه را به کینسو اوال از اتریش واگذار کرد تا مدال
برنز این دوره از مسابقات را به خود اختصاص دهد.
شایان ذکر است ؛ رقابتهای گرنداسلم موی تای
روز چهارشنبه نیز در مالزی پیگیری شد که محدثه
فوالدی در وزن  -۴۵کیلوگرم با غلبه بر سوروت
میس از تایلند در دیدار نیمه نهایی موفق شد به
فینال این بازی ها راه پیدا کند .وی پیش از این
ورزشکاری از کامبوجیا را پشت سر گذاشته بود.
پریماه قاسمیان دیگر نماینده ایران در این مسابقات
است که روز پنجشنبه  ۲۷مرداد ماه در فینال وزن
 ۶۷کیلوگرم با ملیسا هوریوای از تیم TCCNZ
مبارزه می کند.

برنامه مسابقات نمایندگان کشورمان در روز
چهارشنبه  ۲۶مرداد ماه
رده سنی  ۱۲-۱۳سال

در منهای  ۴۲کیلوگرم ،حنانه شعبانی در مبارزه
ماقبل فینال با موی تای کاری از هلند روبرو می
شود .سارا سرداری در وزن منهای  ۴۴کیلوگرم برای
صعود به دیدار نهایی با رویکاو از تایلند پیکار خواهد
کرد.

رده سنی ۱۳-۱۵سال

در نیمه نهایی وزن منهای  ۶۳.۵کیلوگرم ،سارا
پورقاسم ،موی تای کاری از نیوزلند را پیش رو دارد.

رده سنی ۱۴-۱۵سال

در منهای  ۳۸کیلوگرم ،مهدیس دلقندی در نیمه
نهایی با موی تای کاری از فیلیپین مبارزه می کند.
در منهای  ۴۵کیلوگرم ،هانیه توکلی برای راهیابی
به دیدار نهایی باید از سد شویراهون ابدوخولیکف از
ازبکستان عبور کند.

رده سنی  ۱۶-۱۷سال

در وزن منهای  ۶۳.۵کیلوگرم ،بشیر مزرعاوی در
نیمه نهایی با دامیان از جمهوری چک رقابت می
کند .در مبارزه نیمه نهایی وزن منهای  ۵۱کیلوگرم،
آوا ممانی با آدلر نتی از مجارستان پیکار خواهد
کرد .در منهای  ۵۷کیلوگرم ،بهاره عرب ساوجی در
مبارزه نیمه نهایی ،کاسیدی ریبرو از آمریکا را پیش
رو دارد .در منهای  ۶۰کیلوگرم ،فاطمه سعیدی فر
برای صعود به دیدار پایانی در مبارزه ای سخت به
مصاف سارا پیسیریلو دارنده مدال طالی مسابقات
قهرمانی اروپا  ۲۰۲۲و صاحب عنوان نخست
پیکارهای جهانی  ۲۰۱۹از بلژیک می رود .در منهای
 ۷۱کیلوگرم ،عاطفه رحیمی در نیمه نهایی با الیزابتا
کونتسوا از تیم  IFMAمصاف خواهد کرد.
شایان ذکر است جواد نصیری نماینده تام االختیار
 IFMAدر ایران و نایب رئیس فدراسیون آسیایی
موی تای ،همراه کاروان ایران است .ضمن آنکه
هدایت تیم کشورمان در این مسابقات نیز در
بخش پسران برعهده محمدعلی یوسفی به عنوان
سرمربی ،هادی محمدزاده ،مجید خواجوند نیک،
سجاد حیدری ،امیر نجفی و وحید علیزاده به عنوان
مربی است .محمدزاده عالوه بر مربیگری ،وظیفه
سرپرستی این بخش را نیز برعهده دارد.
در بخش بانوان ،مستانه سیف آبادی عالوه بر
سرپرستی ،به عنوان سرمربی و معصومه نقیب
خلق به عنوان مربی بدنساز ،این تیم را هدایت می
کنند .بهزاد رخنه و سمیرا داوری هم داوران اعزامی
کشورمان به این دوره از رقابتها هستند .مسابقات
موی تای قهرمانی جوانان جهان  ،۲۰۲۲از روز
پنجشنبه گذشته به میزبانی مالزی آغاز و تا سی ام
مرداد ماه سال جاری ادامه دارد.

روزنامه
روزنامه

روزنامه

روزنامه
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