دنیای ورزش
روزبه چشمی قراردادش را با
استقالل تمدید کرد

خبرآنالین :هافبک و مدافع تیم فوتبال استقالل
قراردادش را با این تیم تمدید کرد .روزبه چشمی
که پیش از این عنوان شده بود از تیمهای خارجی
به ویژه یک تیم قطری پیشنهاد دارد ،با حضور در
باشگاه اســتقالل قراردادش را با این تیم تمدید
کرد .چشــمی در حالی قراردادش را با استقالل
تمدید کــرد که گفته میشــد مذاکراتــی را با
مسئوالن تیم تراکتور داشته ،اما در نهایت تصمیم
گرفت قراردادش را با آبیپوشان تمدید کند.

دیدار سرمربی استقالل
با آقای گل فوتبال جهان

مهر :در حاشیه مراسم ختم پدر بهزاد غالمپور،
سرمربی آبیپوشــان با آقای گل جهان دیدار و
دقایقی گفتوگو داشت .بر اساس این گزارش،
آنــدره اســتراماچونی و علی دایی در حاشــیه
مراسم ختم پدر بهزاد غالمپور مربی دروازهبان
آبیپوشان ،به صورت تصادفی با هم دیدار کرده و
دقایقی هم به گفتوگو پرداختند .در این دیدار
کوتاه و تصادفی ،دو طرف برخوردی بسیار گرم و
صمیمی با هم داشتند.

نورافکن :با اشتباهات فردی
شکست خوردیم

هافبک استقالل
وقت جراحی گرفت

فارس :هافبک مصدوم تیم فوتبال اســتقالل
برای عمل جراحی از پزشک مربوطه وقت گرفت
اما وی تا فردا تصمیم خــود را برای جراحی مچ
نهایی خواهد کرد .فرشــید باقری که در جریان
دیدار استقالل و فوالد دچار مصدومیت از ناحیه
مچ شــده اســت بعد از پایان این بازی وضعیت
درمان خود را پیگیری کرد و با توجه به اینکه اکثر
پزشکان به این بازیکن توصیه کردهاند تا جراحی
کند وی حتی از پزشک مربوطه وقت جراحی نیز
گرفته است.

نمازی به تاشکند رسید

دســتیار جدید ســرمربی تیم فوتبال امید به
اردوی تیم امید اضافه شــد .همانطــور که از
قبل صحبتهایی برای حضور امید نمازی برای
دستیاری فرهاد مجیدی در تیم امید شده بود این
مربی به اردوی ملیپوشــان در ازبکستان اضافه
شــد .نمازی که در بازی اول تیــم امید در کنار
ملیپوشان نبود دیروزبه تاشکند رسید .پیش از
این قرار بود مجیدی از دستیار خارجی در کنار
خود استفاده کند ،اما با توجه به محدودیتهای
مالی فدراسیون حضور دستیار خارجی منتفی شد
و در نهایت فدراسیون فوتبال با حضور امید نمازی
کنار مجیدی موافقت کــرد .نمازی پیش از این
سرمربیگری تیم ذوبآهن و دستیاری کیروش
را در کارنامه کاری خود در فوتبال ایران را دارد.

مهینی :آیندهسازان فوتبال
بانوان ارزیابی میشوند

سرمربی تیم فوتبال زیر  ۱۵سال دختران گفت:
مسابقات کافا باعث میشــود تا بازیکنان تجربه
کسب کنند .شادی مهینی ،سرمربی تیم فوتبال
زیر  ۱۵ســال دختران گفت :رقابت با تیمهای
تاجیکســتان و قرقیزســتان و ازبکستان باعث
میشود تا ملیپوشان تجربه کسب کنند و کادر
فنی بازیکنان را محک بزند.
وی ادامه داد :باتوجه به اینکه در این رده سنی نیاز
به استعدادیابی داشــتیم در رقابتهای المپیاد
که به میزبانی کردان بــود  ۴۰بازیکن را انتخاب
و به اردوی اول دعــوت کردیــم ۳۴ .بازیکن و
 ۶دروازهبــان در اردوی اول زیــر نظر کادر فنی
تمرین کرده و در اردوی دوم که متصل به اعزام
است  ۲۶نفر را انتخاب کردیم تا کارهای تکنیکی
وتاکتیکــی را کار کنیم .مهینــی در ادامه بیان
کرد :ایــن بازیکنان نیاز به کســب تجربه دارند
تا بتواننــد بهترین عملکرد را در آینده داشــته
باشند  .
وی در پایان گفت :ازبکستان سبک بازی اروپایی
دارد و قوی است ،تیم قرقیزستان هر سال شرکت
میکند ،اما سطحشــان مقداری ضعیفتر است
و تیم تاجیکستان حریف سر ســختی برایمان
محسوب میشود .مســابقات کافا بیشتر جنبه
محک و ارزیابــی بازیکنان اســت تــا بتوانیم
پشتوانهسازی خوبی برای تیم ملی زیر  ۱۶سال را
که در سال آینده رقابتهای مقدماتی آسیا دارد،
آماده کنیم.

تسنیم :سرمربی پیشین پرسپولیس گفت :از من گذشته که در باشگاه پرسپولیس سمت بگیرم ،اما در صورتی که کمک خواستند
در خدمت هستم .علی پروین شایعه بازگشتش به باشگاه پرســپولیس به عنوان یکی از اعضای هیئت مدیره را رد کرد و اظهار
داشت :از انتخاب محمدحسن انصاریفرد به عنوان مدیرعامل پرسپولیس استقبال کردم و هر زمان که شاگردانم در جایی سمت
میگیرند خوشحال میشوم .همیشه هم به آنها گفتهام هر زمانی که کمکی بخواهند در خدمتشان هستم ،اما به توجه به سن
و سالم اص ً
ال به بازگشت به پرسپولیس در هر سمتی فکر نمیکنم .وی افزود :از من گذشته که بخواهم به مربیگری یا مدیرعاملی
و حضور در هیئت مدیره فکر کنم .فقط در حدی که بتوانم تجربیاتم را در اختیار شاگردانم قرار دهم ،در خدمت آنها هستم .برای
پرسپولیس در ادامه فصل و دربی پیشرو آرزوی موفقیت میکنم.

خبرآنالین :کارلوس کیروش موفق شد به رکورد  200بازی به عنوان سرمربی برسد .تیم ملی کلمبیا در دیداری دوستانه برابر
برزیل در آمریکا به تساوی  ۲-۲رسید ،دیداری که برای کارلوس کیروش خاص بود .سرمربی سابق تیم ملی ایران و فعلی کلمبیا در
رده ملی به رکورد  ۲۰۰بازی رسید و به همین مناسبت پیش از شروع دیدار از او تقدیر شد .در  ۸۰بازی از این  ۲۰۰دیدار ،کیروش
روی نیمکت تیم ملی ایران نشسته بود .او در رده ملی هدایت تیمهای پرتغال ،امارات و آفریقایجنوبی را هم برعهده داشته است.
او پس از این بازی و رسیدن به رکورد  200بازی در اینستاگرام خود نوشت« :یک امتیاز است :دنبال کردن توسعه تیممان مقابل
رقیبی مثل برزیل .دیدن کیفیت و شجاعت بازیکنانمان و جشن گرفتن دویستمین مسابقه من به عنوان مربی با این تیم بزرگ.
کار ادامه دارد .تشکر بچهها تشکر کلمبیا».
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اجرای قانــون حضور تماشــاگران در
نودمین دربی تیمهای فوتبال استقالل
و پرسپولیس منوط به ثبتنام هواداران
دو تیم در سامانهای شد که هیچ یک از
این دو باشگاه آن را ندارند!
دیــدار رفــت تیمهــای اســتقالل و
پرسپولیس در فصل نوزدهم رقابتهای
فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور ۳۱
شهریورماه در ورزشــگاه آزادی برگزار
میشود.
این نودمین دربی بزرگ پایتخت است
که برای نخستین بار بلیتفروشی آن به
صورت تمام اینترنتی انجام خواهد شد.
به گفته مدیر ســامانه بلیتفروشــی
هوشمند ورزشگاههای کشور ،این اقدام
مطابق با مصوبه چگونگی بلیتفروشی
دیدارهای فصل جاری انجام میشــود.
بنابراین هواداران دو تیم پرســپولیس
و استقالل از  ۲۶شهریورماه میتوانند
برای تهیه بلیت دربی اقدام کنند.
علیاصغــر انتظارخیــر در گفتوگو با
خبرنــگار مهــر گفت :بلیتفروشــی
دیدارهای لیــگ برتر حتــی برای دو
تیم پرســپولیس و اســتقالل بر عهده
ماست .مطابق با مصوبه اعالم شده ،این
بلیتفروشــی برای دیدارهای مختلف
به فاصله پنج روز پیــش از انجام دیدار
مورد نظر آغاز میشود .برای دربی نیز از
پنج روز پیش از زمان تعیین شده بازی،
بلیتفروشی را آغاز میکنیم.
وی تاکید کرد :ســامانه فــروش بلیت
برای دیدار روز  ۳۱شهریورماه تیمهای
استقالل و پرسپولیس از  ۲۶شهریورماه
باز خواهد شد.
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جزئیات نحوه بلیتفروشی دیدار استقالل و پرسپولیس

قانون ۹۰به ۱۰روی هواست

عکس :ورزش 3

مهر :کاپیتان تیم فوتبال امید دربــاره بازی با
ازبکستان میگوید :این بازی فشار خوبی به تیم
ایران وارد کرد و میتواند موجب کســب تجربه
مناسب و ایجاد هماهنگی بیشتری شود .امید
نورافکن در اینباره گفت :شــرایط بازی اول در
زمین حریف متفاوت اســت .البته ازبکستان در
همه ردههای سنی تیم بسیار خوبی است و ما با
تیمهای این کشور معموالً فاصله زیادی نداریم.
با این وجود شایسته شکســت نبودیم هرچند
اشتباهات فردی زیادی داشتیم .کاپیتان تیم امید
در پایان گفت :متاسفانه بازی اول را واگذار کردیم
البته بازیهای دوستانه برای شناخت و آزمایش
نفرات در پستهای مختلف است.

واکنش علی پروین به شایعه حضورش در هیئت مدیره پرسپولیس

پیام احساسی کیروش بعد از رکوردزنی

مدیر ســامانه بلیتفروشــی هوشمند
ورزشگاههای کشــور در پاسخ به این
پرســش که «با توجه به حساســیت
دربی و اینکه بســیاری از تماشاگران از
دیگر استانها برای تماشای این بازی
به تهــران میآیند ،احتمــاالً تغییری
در زمان بلیتفروشــی لحاظ نخواهد
شد؟» ،گفت :ما صرفاً مسئولیت فروش
بلیت را بر عهده داریــم .در این زمینه

هم طبق مصوبه عمــل میکنیم مگر
اینکه درخواستی از طرف تیمها داشته
باشیم .تا به امروز در مورد دربی و زمان
بلیتفروشــی آن ،درخواستی دریافت
نکردهایم .بنابراین تغییری در زمان آغاز
بلیتفروشی نخواهیم داشت.
انتظارخیر همچنیــن در مورد اجرای
قانون  ۱۰ - ۹۰برای حضور تماشاگران
که استقالل میزبان آن است ،گفت :به

مهدی تاج:

عذرخواهی بیرانوند بهتر از تنبیه کردن است
رئیس فدراســیون فوتبال با بیان اینکه شــورای
تأمین اعالم کرده اســت دربی همزمان با والیبال
نباشد ،گفت :علیرضا بیرانوند بعد از بازی با تراکتور
عذرخواهی کرد و ایــن عذرخواهی بهتر از تنبیه
کردن است!
مهدی تاج در مــورد تاریخ دربــی و برگزاری آن
گفت :این را از سازمان لیگ سوال کنید .آنچه که
من میدانم این است که مسابقات والیبال هم در
ورزشگاه آزادی برگزار میشود و روز جمعه بازی

فوتبال

دارند .در شورای تأمین اعالم شد حتماً دربی روزی
غیر از روزی باشد که والیبال بازی دارد.
وی افزود :اینکه دربی باید یک روز تعطیل باشــد
درست است ولی ما یک ورزشگاه داریم و استقالل
و پرسپولیس فقط در آزادی بازی میکنند.
فقط یک ســالن  ۱۲هزار نفری داریم و آنهم در
ورزشگاه آزادی اســت .باید اتفاقات بینالمللی را
هم میزبانی کنیم .به عنوان مثال یک بار در مرحله
انتخابی جام جهانی شــب عاشــورا برای ما بازی

گذاشــتند که ما هم راضی نبودیم بازی تیم ملی
شب عاشورا باشد.
رئیس فدراســیون فوتبال درباره اینکه آیا امکان
دیرتر برگزار شــدن دربی و موکول کردن آن به
انتهای هفته نبود؟ تاکید کرد :بازهم توصیه میکنم
این را از مسئوالن سازمان لیگ و کمیته مسابقات
بپرسید.
تاج در خصوص شکایت باشگاه تراکتور از علیرضا
بیرانوند دروازهبان پرسپولیس بعد از بازی هفته دوم
لیگ برتر گفت :بیرانوند مصاحبهای کرد و باشگاه
پرسپولیس هم اطالعیهای داد و اعالم کرد منظور
او این نبوده است .اگر یک فردی بگوید منظورم این

کاراته

دست سرخابیها در جیب هواداران؛

منظور اجرای این قانــون ،از هر دو تیم
استقالل و پرســپولیس خواستهایم تا
ســامانه مربوط به اطالعات هواداران
خود را در اختیارمان قــرار دهند .ما با
نصب این سیستم و شناسایی کد ملی
هواداران ،گرایش آنها بــه هر یک از
تیمهای اســتقالل و پرســپولیس را
شناســایی میکنیم و بر این اســاس
بلیتفروشی را انجام خواهیم داد.

ورزش

Sport

به گفته وی مدیران تیمهای استقالل
و پرسپولیس تا شنبه هفته آینده (۲۳
شــهریورماه) فرصت دارند تا ســامانه
اطالعات هواداران خــود را در اختیار
ســامانه بلیتفروشی هوشــمند قرار
دهند.
«اگر به هر دلیلی دسترسی به اطالعات
هواداران اســتقالل و پرسپولیس برای
شما امکا نپذیر نشــود ،چه راهکاری
برای اجرای قانــون  ۱۰ - ۹۰خواهید
داشــت؟» ،وی در پاسخ به این پرسش
خبرنگار مهر گفت :ما علم غیب نداریم
که بدون دسترسی به اطالعات هواداران
بتوانیم گرایش آنها را شناسایی کنیم،
این موضوع باید بیشتر از همه برای خو ِد
مدیران اســتقالل و پرســپولیس مهم
باشد .ما صرفاً فروشنده بلیت هستیم.
این کار را هم بر اساس قانون و اطالعات
در دسترس انجام میدهیم.
انتظارخیــر تاکید کرد :اگــر اطالعات
مربوط به ســامانه هواداران سرخابیها
به موقع و تا زمان مقرر تعیین شده در
اختیارمان قرار بگیرد ،در بلیتفروشی
دربی قانون موردنظر را اعمال میکنیم
در غیر این صورت تضمینی برای اجرای
آن نداریم.
مدیر ســامانه بلیتفروشــی در حالی
اجرای قانــون حضور تماشــاگران به
صورت  ۹۰به  ۱۰را منــوط به ثبت نام
هواداران در سامانه دو باشگاه کرده است
که هیچکدام این سامانه را ندارند یا اگر
هم نمونه ناقصــی از آن وجود دارد در
اختیار اسپانسرهاست و دست باشگاهها
عم ً
ال خالی است!

نبود و عذرخواهی کند بهتر از تنبیه کردن است!
بیرانوند هفته اول لیگ را محروم بوده است .پس
برخوردها باید منطقی باشد .هرگونه توهینی رخ
بدهد من عذرخواهی میکنم و نباید این اتفاقات
رخ بدهد .مردم دیگر طاقت این حرفها را ندارند و
میخواهند از فوتبال لذت ببرند .رقابت تیمها باید
در زمین چمن باشد.
وی درباره قانون  ۹۰به  ۱۰تماشــاگران در دربی
تصریح کرد :باید حتماً ســتادی برایش تشکیل
بدهند چون کنترل ورزشگاه با این قانون راحتتر
میشود .این قانون برای پرســپولیس و تراکتور
اجرا شد.

لیگ جهانی کاراته  -توکیو؛

تفاوتی که تراکتور با استقالل و پرسپولیس دارد

شش مدال طال و برنز در انتظار نمایندگان ایران

باشگاه تراکتور در نحوه اداره کردن اموراتش یک تفاوت عمده با دو باشگاه پرطرفدار دیگر لیگ برتر دارد.
مالک باشگاه تراکتور در تازهترین اظهار نظرش جملهای را بیان کرده که زنگ خطر را برای دو باشگاه استقالل و
پرسپولیس به صدا در آورده است .هر چند خود مسئوالن این دو باشگاه هم میدانند که اداره کردن سرخابیها با
این روش دوام زیادی نخواهد داشت.
«باشگاهداری در ایران ورشکسته است و دلیلش هم مدیریت دولتی است .داریم از جیب ۸۰میلیون نفر برای یکسری
باشگاهها استفاده میکنیم و سوء مدیریتش هم برای ماست ».این جمله محمدرضا زنوزی مالک باشگاه تراکتور است
که اعتقاد دارد دو باشگاه استقالل و پرسپولیس از جیب مردم اداره میشوند.
مدتهاست از وضعیت بحرانی دو باشگاه استقالل و پرسپولیس صحبت میشود ،اما مسئوالن این دو باشگاه به جای
اندیشیدن راهکاری درست و اصولی ،چشم به جیب مردم دارند .با توجه به شرایط اقتصادی که مردم دارند مشخص
نیست تا چه زمانی بتوانند به این دو باشگاه کمک کنند .در مقابل اما تفاوت عمدهای که تراکتور با دو باشگاه استقالل
و پرسپولیس دارد همین است که هزینههای باشگاه از جیب مالک صورت میگیرد و چشم به جیب هواداران ندارد.
دیدگاه مالک تراکتور این است که هوادار باید از باشگاه نفع ببرد نه اینکه چشم باشگاه به جیب هوادارانش باشد.
تراکتور امسال بازیکنان خوبی را جذب کرده و امیدوار است با هدایت مصطفی دنیزلی عنوان قهرمانی لیگ نوزدهم
را به خود اختصاص دهد .اگر این تیم قهرمان شود میتواند با دیدگاه اقتصادی که مالکش دارد نفع مالی خوبی ببرد
و برای سالهای آینده امکانات بهتر و حرفهایتری را برای تماشاگرانش فراهم کند.

کاراته کاهای ایران در آخرین روز از رقابتهای لیگ جهانی در توکیو برای کســب شش مدال طال و برنز مبارزه
خواهند کرد.
مرحله مقدماتی رقابتهای لیگ جهانی کاراته در توکیو ژاپن به پایان رسید و تیم اعزامی کشورمان با حضور سه
نماینده در دیدارهای پایانی و سه کاراته کا در دیدارهای ردهبندی ،شانس کسب  ۶مدال را در روز پایانی خواهد
داشت.
در وزن  -۵۰کیلوگرم سارا بهمنیار برای کسب مدال طال امروز رودرروی «الکساندر رچیا» از فرانسه قرار خواهد
گرفت .دروزن  -۸۴کیلوگرم ذبیح اهلل پورشیب در مبارزه پایانی به دیدار «آراگا» از ژاپن خواهد رفت و در وزن +۸۴
کیلوگرم نیز صالح اباذری در مبارزه نهایی به دیدار «جاناتان هورنه» از آلمان میرود.
در وزن -۶۰کیلوگرم مجید حسن نیا در دیدار رده بندی و برای کسب مدال برنز با «الخاندرو اورتیز» از اسپانیا مبارزه
خواهد کرد .بهمن عسگری هم برای کسب مدال برنز وزن -۷۵کیلوگرم به مصاف «نو بیتس» از آلمان خواهد رفت.
در این رقابتها فاطمه صادقی ،طراوت خاکســار ،شیما آل ســعدی ،رزیتا علیپور ،حمیده عباسعلی ،ابوالفضل
شهرجردی ،امیرمهدیزاده ،امیررضا میرزایی ،سیدعلی کریمی ،مهدی قراری زاده ،علی اصغر آسیابری و مهدی
خدابخشی هم حضور داشتند که توفیقی در کسب مدال نداشته و از دور مسابقات خارج شدند.
پنجمین مرحله لیگ جهانی کاراته از روز جمعه با حضور ۶۴۹کاراته کا از ۷۹کشور به میزبانی ژاپن در سالن «نیپون
بودوکان» شهر توکیو آغاز شده و امروز با برگزاری دیدارهای ردهبندی و فینال به پایان میرسد.

مسابقات لیگ جهانی کاراته وان ژاپن به روایت تصویر منبع :فارس

یادداشت

ادامه از صفحه یک...
عدهای به او لقب دختر آبی دادهاند .گفته میشود
او به دلیل اینکه مخفیانه و با گریم پسرانه برای
دیدن یکی از بازیهای استقالل به ورزشگاه رفته
بود احضار شــده و بعد از خبردارشدن از حکم
زندان ششماهه دست به خودسوزی زده است.
در مقابل کسانی موضع گرفتهاند که دختر جوان
دچار اختالل دو قطبی بوده و نباید بُعد ورزشی
آن را پررنگ کرد .افراد مبتال به اختالل دو قطبی
یا افسردگی شیدایی دچار تغییرات شدید خلق
میشوند ،اما همه این حدس و گمانها و تائید و
تکذیبها در یک چیز خلل وارد نمیکند و آن
هم سوختن تن نازک دختر جوانی است که اگر
زنده بماند هم جای سوختگیهایش تا همیشه
با او میمانند.
قصد بحث در مورد حضور یــا عدم حضور زنان
در ورزشگاهها را ندارم که پیش از این بسیار در
موردش نوشتهام و بهرغم درک نگرانی مخالفان،
نمیتوان «حــق» بودن آن را منکر شــد .نکته
«جان آدمهاست» که حرمت دارد و عزیز است و
نباید این همه خبر خودسوزی یک جوان ساده،
دم دستی و اسباب دعواهای اجتماعی-سیاسی
شود.
اصرار بر اینکه دختر جــوان اختالل دو قطبی
داشته فقط پاک کردن صورت مسئله است .این
مورد اولین و آخرین مورد نیســت .خودسوزی
یکی از هولناکترین شیوههای خودکشی است.
اینکه آدم تناش را به شــعله آتش بســپارد از
سرخوشی نیست.
بهمــن  ۱۳۸۷رســانهها خبر دادنــد که یک
جانباز جلوی مجلس شورایاســامی دست به
خودسوزی زده است .اتفاق تلخی که خیلیها را
دل آزرده کرد ،اما آقای الریجانی رئیس مجلس
اعالم کرد که جانباز نبود ،معتاد بود!
همان روز در نشریهای نوشتم :چه فرقی میکند؟
جانباز نبوده اما «انسان و هموطن» که بوده! چرا
به جای حرف زدن در مورد هویتاش ،نمیگویید
چه شده که یک انسان به چنان درجهای از خشم
و ناامیدی رسیده که خودســوزی را به عنوان
آخرین راه انتخاب کرده است؟ ..پاسخ؟ هیچ!
به جای به وسط کشــیدن واژههایی که قباحت
مرگ را کم میکند با شجاعت به اصل موضوع
بپردازید .چه شده که یک دختر جوان خودسوزی
را به عنوان «راه حل» انتخاب کرده است؟ باید
وقتی این واژه را میشنویم تنمان بلرزد .وحشت
کنیم ،دنبال توجیهاش نباشــیم .پای جان یک
انسان در میان است .یک هموطن .دختری که
پاره تن یک خانواده است و حاال مثل پروانهای
سوخته است.
اگر از کنار خودسوزی «یک» انسان به سادگی
میگذریم ،شــانه باال میاندازیم که به ما چه؟
اســتقاللی بود من پرسپولیسیام! میخواست
این کار را نکند و  ...ما این استعداد را داریم که از
کنار مرگ هزاران نفر دیگر هم بگذریم .این ماجرا
تا وقتی ادامه دارد که نوبت خودمان بشود  ...دیر
و زود دارد ولی باالخره نوبت ما هم میشود .به
هر دلیلی!
در جامعــهای که «مرگ» و «خودســوزی» تا
این درجه معمولی و گروه و جناحبندی بشود،
«زندگی» معنا ندارد.
جان یک شــهروند عادی باید به اندازه رئیس
جمهور و هر وکیل و وزیری ارزشــمند باشــد.
اتفاقاً یکی از شاخصههای حکمرانی خوب این
است که شــهروندان احســاس کنند «جان»
و مــال و آبرویشــان بــرای حکومــت ارزش
دارد  .
از آنها که این روزها حتی تقال میکنند شهروند
عمان یــا آذربایجان شــوند بپرســید .یکی از
دالیل همین است .همین محترم شمرده شدن
جان .اینکــه در ذهن سیاســتمداران «عدد»
نباشند.
عصرایران

