
انتظارات بس�ر 

فريدون حسن 
     گزارش يک

رس�يد؛ باالخره 
تالش هاي اهالي 
کشتي براي برپايي مسابقات ليگ برتر نتيجه داد 
و امروز بعد از گذشت هفت ماه رقابت هاي ليگ 
برترکش�تي جام ي�ادگار ام�ام آغاز مي ش�ود.

فدراسيون کشتي بنا به شرايط خاص اين رشته در 
طول ماه هاي گذشته تالش بسياري براي برپايي 
مس��ابقات ليگ انجام داد، اما شرايط خاص کشور 
به سبب شيوع بيماري کرونا هر بار اين تالش ها را 
با شکست روبه رو مي کرد، حتي وقتي چندي پيش 
مجوز برپايي ليگ داده شد وزارت ورزش مخالفت 
کرد و اجازه نداد مسابقات برگزار ش��ود. اين بار اما 
فدراسيون کشتي از وزارت بهداشت مجوز گرفته و 
با همين مجوز از امروز رقابت هاي ليگ برتر را آغاز 
مي کند. رقابت هايي که امروز و فردا در رشته فرنگي 
 و چهارشنبه و پنج شنبه در کش��تي آزاد پيگيري 

مي شود.
   سالن هاي خالي

مهم ترين شاخصه رقابت هاي کش��تي اين دوره، 
غيبت تماشاگران است. شايد در رشته هاي ديگر 
مثل فوتبال پيش از اين شاهد غيبت تماشاگران به 
داليل مختلف بوده ايم، اما کشتي از اين قاعده مستثنا 
بوده و به جرئت مي توان گفت تاکنون سابقه نداشته 

که رقابتي در کشتي بدون تماشاگر برگزار شده باشد. 
کرونا اما حاال کار را به جايي رسانده که بايد شاهد 
برپايي رقابت هاي کشتي بدون حضور تماشاگران 
باشيم. بدون ترديد کش��تي گرفتن در سالن هاي 
سوت و کور و بي تماشاگر چندان به دل نمي نشيند، 
اما به هر حال تجربه اي تازه براي گوش شکسته هاي 

کشتي ايران محسوب مي شود.
   سختي بي پولي

يک��ي از داليل عمده اي که فدراس��يون کش��تي 
و کشتي گيران س��فت و س��خت به دنبال برپايي 
مسابقات ليگ بودند، بحث مسائل مالي و درآمدزايي 
کشتي گيران از مسابقات ليگ به عنوان تنها منبع 
درآمدش��ان اس��ت. با اوج گيري کرونا و تعطيلي 
مسابقات اين مش��کل نمود بيش��تري پيدا کرد و 
روزي نبود که فرياد اعتراض کشتي گيران به سبب 
انجام نشدن مسابقات شنيده نشود. اعتراض هايي 
که حاال جواب داده تا حداقل بخش��ي از مشکالت 

کشتي گيران برطرف شود.
   انتخابي تيم ملي

نکته شاخص بيستمين دوره مسابقات ليگ برتر 
کشتي را بايد نزديکي آن به مسابقات جهاني آذر ماه 
عنوان کرد. روي همين اصل اس��ت ک��ه مي توان 
مس��ابقات ليگ را به نوعي رقاب��ت انتخابي براي 
تيم ملي قلمداد کرد. غ��الم محمدي و محمد بنا، 

س��رمربيان تيم هاي ملي آزاد و فرنگ��ي با دقت و 
وس��واس بيش از گذش��ته اين رقابت ها را زير نظر 
مي گيرند. رقابت هايي که بعد از هفت ماه تعطيلي 
کشتي، محکي جدي براي کش��تي گيراني است 
که طي اين مدت به دور از چشمان تيزبين مربيان 
تيم ملي تمرين کرده اند و ح��اال بايد آمادگي خود 
را به آنها ثابت کنند. نزديکي زماني مسابقات ليگ 
با مس��ابقات جهاني از يک طرف و احتمال برگزار 
نشدن مسابقات ديگر به س��بب شيوع کرونا باعث 
شده ليگ از حساسيت چنداني نسبت به گذشته 

برخوردار نباشد.
   ليگ بهداشتي با رقابت هايي سخت

با اين اوصاف رقابت هاي ليگ کشتي از امروز آغاز 
مي شود، رقابت هايي که به ش��دت زير نظر اجراي 
پروتکل هاي بهداشتي است. صبح ديروز در محل 
خانه کشتی شهيد ابراهيم هادی از نفرات حاضر در 
اين مسابقات اعم از کشتی گيران، مربيان، داوران 
و عوامل اجرايی آزمايش کرونا گرفته شد. رئيس 
فدراسيون کشتی نيز با حضور در جمع کشتی گيران 
و مربيان شرکت کننده در اين مسابقات توصيه هايی 
را به آنها داشت. عليرضا دبير از کشتی گيران خواست 
رفتار و منش جوانمردی را رعايت و نسبت به رعايت 
کامل پروتکل های بهداشتی اقدام کنند.  طبق برنامه 
صبح و بعدازظهر امروز و فردا تيم های فوالد اکسين 

خوزستان، هيئت کشتی س��يرجان، رعد پدافند 
 ارتش، آريوبرزن بهبهان و سيناصنعت ايذه رقابت های 

دور  رفت مسابقات فرنگي را برگزار مي کنند. 
ليگ فرنگی امس��ال چهار تيم خوزستانی دارد 
که س��ه تيم از آن در گروه »الف« حضور دارند. 
بنابراين رقاب��ت در اين گروه را می ش��ود رقابت 
اس��تانی تلقی کرد، خصوصاً اينکه سيناصنعت 
يک��ی از مدعيان اصلی س��ال های گذش��ته اين 
رقابت ها بوده و عنوان نايب قهرمانی را در کارنامه 
دارد و فوالد اکسين نيز کشتی گيران خوبی را به 
خدمت گرفته که هر دو تيم دقيقه 90 حضورشان 

در ليگ مسجل شد.
دور رفت گروه »الف« ليگ کشتی آزاد هم طی دو 
روز پنج شنبه و جمعه در سالن 12 هزار نفری آزادی 
برگزار می شود. نکته جالب توجه در اين بين، تغيير 

70 درصدی اين گروه در دقيقه 90 بود.
تا پيش از اين تيم های استقالل تهران، دانشگاه آزاد 
اسالمی و ش��هرداری بجنورد در اين گروه حضور 
داشتند که حاال اين گروه چهار تيمی شده و مقاومت 
خراسان رضوی و شهدای زنجان که رئيس سازمان 
ليگ روز شنبه از حضورشان در ليگ و جايگزينی با 
تيم هايی که قصد انصراف دارند خبر داده بود به اين 
گروه اضافه شده اند. شهرداری بجنورد هم روز شنبه 

انصرافش را از ليگ برتر اعالم کرد.
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شیوا نوروزی

 پاختاکور، حریف پرسپولیس 
قبل از فینال غرب آسیا

بعد از برد شيرين مقابل السد قطر در يک چهارم نهايی ليگ قهرمانان 
حاال تيم ازبکستانی حريف پرسپوليس شده و تيم يحيی گل محمدی 
برای رسيدن به فينال غرب آسيا فردا شب بايد از سد پاختاکور نيز عبور 
کند. سرخپوشان تيم ژاوی را شکست دادند و بعد از قرعه کشی ديروز 
مشخص شد که در نيمه نهايی بايد با پاختاکور مصاف دهند. نماينده 
ازبکس��تان در مرحله قبل موفق شد اس��تقالل را از گردونه رقابت ها 
حذف کند و اين بار تالش می کند تا قهرمان ايران را از پيش رو بردارد. 
سرمربی پاختاکور عنوان کرده که به بازی با تيم های ايرانی عادت دارد، 
ولی می داند که شرايط پرسپوليس با بقيه تيم های کشورمان متفاوت 
اس��ت. قرمزها با هدايت گل محمدی همچنان خوب پيش می روند و 
قطعاً هدف شان صعود به فينال است. در صورتی که اين اتفاق رخ دهد 

پرسپولييس بايد با برنده النصر – االهلی بازی کند.   

سعيد احمديان 

نخس��تين حضور کومان روی 
دنیا حیدري 
      بازتاب

نيمکت کاتاالن ها با نتيجه ای 
درخشان همراه بود و سرمربی 
جديد آبی واناری ه��ا با برتری 4 بر صفر مقاب��ل ويارئال برای 
الليگا خط و نشان کش��يد. موفقيتی که کومان آن را مديون 

درخشش آنسو فاتي، ليونل مسی و فيليپ کوتينيو است. 
اما مهم تر اين اس��ت که آبی واناری ها در نخستين بازی خود 
بدون حضور سوارز خم به ابرو نياوردند و توانستند گام نخست 
را طوفانی بردارند، خصوصاً فاتی که فصل گذش��ته در س��ن 
16 سالگی به ترکيب بارسلونا رسيده بود، يک شنبه شب در 
نيوکمپ با يک دبل زيبا نه فقط نقش��ی پررنگ در نخستين 
پيروزی تيمش در ش��روع اين فص��ل از رقابت ه��ای الليگا 
داشت که ستاره بازی بود و در همان گام نخست نشان داد که 
می تواند جايگزين مناسبی برای سوارز باشد: »سعی می کنم 
از هر فرصتی که مربی در اختيارم می گذارد بهترين استفاده 

را ببرم. گلزنی به من اعتماد به نفس می دهد و انگيزه هايم را 
بيشتر می کند، اما توصيه های مسی چه در بيرون زمين و چه 

در طول بازی کمک بسياری به من کرد.« 
با وجود اين کومان به رغم تمجيد از س��تاره 17 ساله تيمش 
تأکيد کرد که تا پايان نقل و انتقاالت مهاجم جديدی جذب 
خواهد ک��رد: »بايد نماي��ش امش��ب او را س��تود. می دانيم 
که فقط 17 س��ال دارد و هنوز ج��ا برای پيش��رفت خواهد 
داشت. کس��ب چنين نتيجه ای کار راحتی نبود، آن هم برابر 
ويارئالي که بازيکنان باکيفيت��ی دارد. اما برابر چنين تيمی 
خيلی خوب توپ ربايی کرديم و س��رعت انتق��ال توپمان نيز 
 عالی بود و همين باعث ش��د بتوانيم نتيجه را به س��ود خود 

رقم بزنيم.« 
اما در کل لبخند دوباره مسی با پيراهن بارسا، شروع مقتدرانه 
رونالد کومان و پيروزی بدون حضور لوئيس س��وارز از نکات 

مهم بازي با بلوگرانا بود. 

فاتی جای سوارز را پر کرد
بارسا با کومان جان گرفت

 توجه به تولیدات داخلی در ورزش
با شعار تغییر نمی کند

چرخيدن چرخ توليدات داخلی از آن دست موضوعات مورد عالقه مسئوالن 
است و هر زمان که نياز باشد خود را حامی محصوالت ايرانی و توليد کنندگان 
وطنی نشان می دهند، اما در عمل قدم مؤثر و عملی در حمايت واقعی از اين 

قشر برنمی دارند. 
سال هاست که بحث استفاده از محصوالت داخلی در ورزش مطرح می شود 
و هر بار برخی مش��کالت و موانع تيم ها و باشگاه ها را به سمت محصوالت 
بی کيفيت خارجی سوق مي دهد. در واقع توليد محصوالت باکيفيتی که 
توانايی رقابت با محصوالت مشابه خارجی را داشته باشد به حمايت تمام و 
کمال مسئوالن نياز دارد و تا زمانی که اين امر محقق نشود اظهارنظرهای 
مختلف را بايد به پای شعارها و وعده های پوچ گذاشت. بعد از اين همه مدت 
هنوز بسياری از باشگاه ها و حتی فدراسيون ها رغبتی به استفاده از توليدات 
وطنی نشان نمی دهند. اين همان موضوعی است که اصالً سنخيتی با ادعای 
مديران و رؤسا ندارد. وزير ورزش اخيراً در مصاحبه ای از مصرف کنندگان 
خواسته تا تغيير رويکرد دهند: »اگر رويکرد همه مصرف کننده ها به استفاده 
از توليدات داخلی باشد حتماً می توانند ظرفيت بهتری را مورد استفاده قرار 

دهند تا در نتيجه توليدکنندگان هم کيفيت کار خود را افزايش دهند.«
تغيير رويه مردم نسبت به محصوالت وطنی قطعاً بی تأثير نخواهد بود، اما 
يک سؤال مهم بايد از کسی که اين ادعا را دارد، پرسيد؛ شما طی اين سال ها 
برای بها دادن به توليد کننده داخلی و محصوالتش چه کاري انجام داده ايد؟ 
هنوز که هنوز است باشگاه های دولتی و فدراسيون فوتبال برای عقد قرارداد 
با برندهای بی کيفيت خارجی سرودست می شکنند. وزارت ورزش هم از اين 
داستان ها اطالع دارد، ولی واکنشی نشان نمی دهد و توجهی به هدررفت 

پول های بی زبان ندارد! 
در واقع آقايان انتظار دارند با چند جمله و چند شعار چرخ توليد را بچرخانند، 
اما بايد به آنها يادآوری کرد که با حلوا حلوا کردن دهان شيرين نمی شود. در 
حوزه ورزش، وزارتخانه بايد مسئوليتش را در اين خصوص انجام دهد. در  
سال هايی که برندهای بی کيفيت خارجی در ورزش ما جوالن می دادند، اين 
امکان وجود داشت که وزارت با يک ابالغيه و دستور از همه فدراسيون ها و 
باشگاه ها بخواهد استفاده از توليدات داخلی را در اولويت قرار دهند. در اين 
صورت هم از خروج ارز جلوگيری   می شد و هم محصوالت ايرانی روی دست 

توليد کنندگان باد نمی کرد. 
هنوز هم دير نشده و با اينکه بسياری از توليدکنندگان در اين اوضاع اقتصادی 
نابود ش��ده اند، اما جلوی ضرر را از هر جا بگيريم منفعت اس��ت. حال که 
سلطانی فر تا اين اندازه به اين مسئله اهميت می دهد بايد چاره ای بينديشد، 
همانطور که استفاده از مربی و بازيکن خارجی در فوتبال ممنوع شده، قطعاً 
می توان همه رشته ها را ملزم به استفاده از پوشاک و توليدات داخلی مرغوب 
کرد. برداشتن اين قدم شروعی برای حمايت ساير نهادها خواهد بود. ساير 
وزارتخانه ها نيز بايد پای کار بيايند و با توجه به تيم داری ش��ان در ورزش 
استفاده از محصوالت داخلی را به يک قانون تبديل کنند. بسنده کردن به 
حرف های قشنگ دردی را دوا نمی کند. تا زمانی که برند چينی روی لباس 
فوتباليست هايمان نقش بسته باشد توليد کننده ايرانی با چه اميدی و از همه 
مهم تر با کدام سرمايه و حمايت مي تواند به فعاليتش ادامه دهد. افزايش 
نجومی قيمت ها، نرخ دالر و محدوديت ها به اندازه کافی کمر توليدکنندگان 
را شکسته، ديگر نبايد اجازه داد دالل ها با همکاری برخی مديران با برندهای 
خارجی بی کيفيت قرارداد امضا کنند. با اتخاذ اين تدابير می توان اميدوار 
بود که در حوزه های ديگر رويکردها در مورد محصوالت داخلی تغيير کند. 
بدون شک توليدکنندگان هم از نگاه و رويکرد مثبت مردم و مسئوالن برای 
توليدات باکيفيت باال انگيزه می گيرند و با اميدواری بيشتر موانع موجود را 

پشت سر می گذارند. 

 نگاهي به دعواي دوباره استقاللي ها 
اين بار در فرودگاه قطر

چال کردن اخالق در چاله میدان فوتبال!
تک�رار دع�واي اس�تقاللي ها ب�ه فاصل�ه ي�ک م�اه از آبروري�زي 
درگيري ب�ا ه�واداران در مهرآب�اد اين ب�ار در دوحه و ع�دم برخورد 
ب�ا فوتباليس�ت هاي متخل�ف، نش�ان از م�رگ اخ�الق در فوتبال و 
بي توجه�ي مدي�ران و مربي�ان به اهمي�ت مس�ائل اخالق�ي دارد.

حاشيه هاي اردوي اس��تقالل تمامي ندارد، آن هم در روزهايي که مديران 
باشگاه پس از حذف از ليگ قهرمانان زير شديدترين فشارها و انتقادها قرار 
گرفته اند و ترجيح داده اند تلفن خبرنگاران را بي جواب بگذارند. با اين حال 
اين روزها از در و ديوار براي آبي ها مي بارد، تيمي که سرمربي ندارد و آن سو 
بازيکنان اسم و رسم دارش ساز جدايي کوک کرده اند و در اين اوضاع و احوال 
استقاللي ها همين را کم داشتند که درگيري و دعواي بازيکنان با هم و کادر 
فني مثل نقل و نبات بر سرشان آوار شود. دعواهايي که طي چند ماه اخير بارها 
آبي پوشان را به حاشيه برده و آخرين مورد آن هم يک شنبه شب در فرودگاه 
دوحه و پس از بازگشت تيم از قطر رخ داد؛ گفته مي شود يکي از بازيکنان از 
خجالت يکي از اعضاي کادر پزشکي درآمده است. درگيري هايي اينچنيني 
در استقالل که پيش از اين هم شاهد آن بوده ايم، ريشه در انفعال کادر فني و 
مديريت باشگاه دارد که معيارهاي اخالقي و فرهنگي براي آنها کوچک ترين 
اهميتي ندارد و نه تنها در باشگاه استقالل که در خيلي از باشگاه هاي فوتبال، 
دغدغه اي در زمينه مباحث تربيتي وجود ندارد. اهمالي که س��بب ش��ده 
فوتباليست هاي کشورمان به سرعت در مسير قهقراي اخالقي قدم بردارند.

  مدير و مربي الگوي بازيکن!
از همان روزي که فرهاد مجيدي به عنوان س��رمربي و احمد سعادتمند به 
عنوان مديرعامل شمش��ير را از رو بر هم بستند و چش��م ديدن يکديگر را 
نداشتند، مي شد اين روزها را پيش بيني کرد که بازيکنان استقالل هم به 
خودشان اجازه دهند با ادبيات چاله ميداني و مشت و لگد به جان هم بيفتند 
و از خجالت يکديگر در بيايند. در يک سال اخير هر چند وقت يک بار خبر 
درگيري بازيکنان و کادر فني و اجرايي تيم به رسانه ها درز کرده و اين تيم 
را به حاشيه برده است. تمرين و غيرتمرين هم ندارد، وقتي مسائل اخالقي 
در اولويت نباشد، بازيکنان هم خط قرمزي براي خودشان قائل نيستند و هر 
جا از کوره دربروند مستعد يک درگيري هستند که مي تواند استقالل را وارد 
حاشيه کند. درگيري و دعواي وريا غفوري و محمد دانشگر در جريان يکي 
از تمرينات مرداد ماه گذشته استقالل يکي از آخرين درگيري هاي آبي ها 
در تمرينات بود که سبب شد دانشگر که در استقالل روزهاي پرحاشيه اي 
را پشت سر گذاشته تا مرز اخراج از جمع آبي ها هم برود. رختکن استقالل 
نيز در يک سال اخير از اين دعواها بي نصيب نبوده است. آذر سال گذشته و 
پس از شکست استقالل مقابل ماشين سازي  بود که خبر رسيد در رختکن 
ميان صالح مصطفوی آناليزور استقالل و ميليچ و ستار همدانی با فرشيد 
اس��ماعيلی درگيری رخ داده، به همين دليل ميليچ و اسماعيلی تا اطالع 
ثانوی از حضور در تمرينات استقالل محروم شدند. عالوه بر زمين تمرين و 
رختکن، استقاللي ها دعواهاي شان را به فرودگاه ها نيز کشانده اند. 14 شهريور  
و پس از بازگشت آبي ها از مشهد بود که در قسمت خروجي فرودگاه مهرآباد 
چند بازيکن استقالل با هواداران اين تيم درگير شدند، جايی که تعدادی از 
هواداران خشمگين استقالل در انتظار خروج بازيکنان بودند تا اعتراض شان 
را به عملکرد تيم در بازی مقابل تراکتور و از دست رفتن قهرماني جام حذفي 
نشان دهند و چهره هايی مثل روزبه چشمی، فرشيد اسماعيلی و حسين 
حس��ينی تا حد درگيری فيزيکی با اين نفرات نيز پيش رفتن��د. در ادامه 
علی کريمی، فرشيد باقری و سياوش يزدانی هم وارد اين درگيری شدند و 
صحنه های زشتی را که به هيچ وجه در شأن باشگاه استقالل نبود، رقم زدند.

  تکرار آبروريزي مهرآباد در دوحه
کمتر از يک ماه پس از درگيري اس��تقاللي ها در ف��رودگاه مهرآباد، اين بار 
دعواي استقاللي ها در فرودگاه قطر، يک آبروريزي بين المللي به بار آورد. 
به نوشته خبرگزاري ها، مصاحبه دکتر ستوده، پزشک استقالل درباره اينکه 
دنده سيدحسين حسيني، دروازه بان استقالل نشکسته است، باعث ناراحتی 
دروازه بان آبی پوشان شد که چرا پزشک تيم بايد چنين مصاحبه ای انجام 
دهد و به نوعی مصدوميتش را زير سؤال ببرد. همين کافي بود تا حسينی 
يک شنبه شب در فرودگاه دوحه هنگام بازگشت استقالل به تهران، به دکتر 
ستوده اعتراض شديدی کند. اين اعتراض باعث درگيری لفظی بين طرفين 
شد و گفته مي شود که حسينی ضربه ای هم به ستوده زده است. در حالی که 
يکی از عوامل تيم پزشکی در حمايت از ستوده وارد درگيری ها شد، يکی، دو 
بازيکن استقالل نيز به حمايت از حسينی به ماجرا ورود کردند. پليس قطر هم 

با ديدن اين درگير ی ها، وارد عمل شد و عوامل درگيری را محاصره کرد.
  حاشيه امن بزن بهادرها

درگيري و دعواي استقاللي ها از رختکن و زمين تمرين گرفته تا فرودگاه 
مهرآباد و قطر نشان از مرگ اخالق در باشگاه هاي کشورمان دارد. تيم هايي که 
مديران و مربيان شان تمام تمرکز خود را روي مسائل فني و مالي گذاشته اند 
و اهميتي به تروي��ج اخالق و آم��وزش رفتار اجتماعي به فوتباليس��ت ها 
نمي دهند. اين بي توجهي ها سبب شده بازيکنان تيمي مانند استقالل که 
با توجه به هواداران ميليوني اش به عنوان الگو در جامعه مطرح هستند، در 
رفتارهاي خارج از زمين مسابقه شان کمتر بويي از اخالق برده باشند و اخالق 
اجتماعي شان در پايين ترين س��طح قرار بگيرد. وقتي با چنين رفتارهايي 
برخورد انضباطي نمي شود، آنها جري تر مي شوند و در کمتر از يک ماه سالن 

انتظار فرودگاه ها را تبديل به چاله ميدان مي کنند.

مبارزه مهدیزاده بین بهترین های کاراته جهان
مبارزه امير مهديزاده، ملی پوش کاراته ايران در فينال مسابقات جهانی 2012 
به عنوان يکی از بهترين مسابقات 10 سال گذش��ته کاراته جهان انتخاب 
شد. مهديزاده گفت: »مسابقات جهانی سال 2012 نخستين تجربه من در 
مسابقات جهانی کاراته بود. در فينال اين مسابقات به مصاف حريفی از برزيل 
رفتم که در آن زمان دارنده يک طال و يک برنز جهانی بود و برای دفاع از عنوان 
قهرمانی اش روی تاتامی آمده بود. مبارزه خوبی در ديدار فينال داشتم و به 

مدال باارزش طال دست يافتم.«

درآمد لیگ کفاف یک حلقه الستیک را می دهد!
ماندانا دهقان، قهرمان ليگ برتر دوچرخه س��واری بانوان از ناچيز بودن 
قراردادهای ليگ بانوان اين رشته انتقاد کرد: » برای اين ليگ قرار است 
مبلغ يکی، 2 ميليون پرداخت کنند که اين مبلغ بسيار ناچيز است، چون 
وقتی هر روز به تمرين می روم همسرم نيز به عنوان اسکورت همراه من 
است. بنابراين اين پول فقط  صرف بنزين می شود يا نهايتاً بتوان يک حلقه 
الس��تيک و تيوپ خريد. در واقع مبلغی که می گيريم آنقدر نيست که 

بخواهيم به عنوان منبع درآمد روی آن حساب کنيم.«

گزارش »جوان« از آغاز رقابت هاي ليگ برتر کشتي جام يادگار امام

کشتي در سکوت! 

آگهى تجدید مناقصه عمومى مرحله اى با ارزیابى   
کیفى (فشرده) به شماره آگهى 99,14 (نوبت اول)
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فرم اشتراك روزنامه جوان
 1. مبلغ اشتراك را براساس جدول راهنماي مندرج به حساب سیبا 0105952304007 بانک ملی شعبه میدان فردوسی به نام 

شرکت پیام آوران نشر روز واریز نمائید.
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 3. ارسال نشریه پس از رسیدن فیش و فرم اشتراك از اول و شانزدهم هر ماه آغاز می شود.
 4. لطفا کپی رسید بانکی را تا پایان مدت اشتراك نزد خود نگه دارید.
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