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خبرگردی
NEWS BROWSING

اردوي تیم امید برگزار نمي شود!
مهدوي كيا همچنان در آلمان

سرمقاله
E d i t o r i a lفرهاد اشراقي

ليست تيم ملي مثل فيلم هاي اصغر فرهادي
كرونا باعث شده تا تيم ملي تبديل به محله برو بيا شده و مثل فيلم هاي اصغر 
فرهادي پاياني باز داشته باشد.  اسكوچيچ براي بازي با عراق همان طور كه خودش 
گفته بود، مشكالت زيادي دارد و كرونا باعث شده تا مدام يكسري از بازيكنان را 
از دســت بدهد و مجبور به دعوت از بازيكنان ديگري شود. به اين مشكالت بايد 
 گير كردن مهدي  طارمــي در برف هاي تركيه را هم اضافه كرد چون مهدي در 
خوشبينانه ترين حالت ممكن تنها يك جلسه مي تواند با تيم ملي تمرين كند.  
اين درست كه بازي با عراق در تهران است و ما مشكل حادي براي صعود به جام 
جهاني  نداريم اما تعداد زياد كرونايي ها باعث شده تا ليست تيم ملي مدام تغيير 
كند و تبديل به يك ليست كاماًل باز شود. حتي اين احتمال وجود دارد كه تا روز 
پنج شنبه باز هم تغييراتي را در ليست شاهد باشيم. همان طور كه مي دانيد تيم 
ملي ۱۲ بهمن هم با امارات بازي دارد و اينكه ملي پوشان در خود اردوي تيم ملي 
هم كرونا نگيرند، نكته بســيار مهمي است.  تيم ملي ايران با كسب يك نتيجه 
مساوي مقابل عراق صعود خود به جام جهاني  قطر را قطعي و رسمي مي كند 
اما حاال براي همين بازي هم اسكوچيچ با دردسر هاي خاصي مواجه شده است. 
با اين حال شرايط عراقي ها هم چندان جالب نيست و به همين دليل همچنان 

اميدواري هاي زيادي به پيروزي تيم ايران در ديدار پنج شنبه وجود دارد. 

 چهار شـنبه 6 بهمـن 1400 ـ  سـال بیسـت وپنجم
تومـان  5000 ـ   8صفحـه  ـ    7060 شـماره 

جدال با مدافع عنوان 
قهرمانی برای صدرنشینی

اولتیماتومپرسپولیسیها:
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ايران  در  انتظار صعود  تاريخی  بانوان

خودترابرایپرسپولیس

ایران-چینتایپه

بهکشتننده

سرمربي اســبق تيم ملي دوست دارد يكي از 
بازي هاي اين تيم را داخل ورزشــگاه آزادي از 
نزديك تماشا كند. محمد مايلي كهن معتقد 
است در پرونده صعود تيم ملي به جام جهاني، 
همه چيز دســت خودمان است و مي توانيم 
شرايط را مديريت كنيم. سرمربي تيم ملي در 
دهه 70 در گفت وگو با خبرورزشــي عملكرد 
بيژن ذوالفقارنسب را هم مورد تقدير قرار داد و عنوان 
كــرد، كناره گيري رئيــس هيئت مديره باشــگاه 
پرسپوليس در روزگاري كه بسياري از مديران ورزش 
ما به صندلي هاي خود چسبيده اند، حركتي ارزشمند 

و قابل تقدير به حساب مي آيد. 
  پنج شنبه با عراق بازي داريم و اگر اين 

تیم را ببريم، حضورمان در جام جهاني  
قطعي مي شود به نظر شما مي بريم؟ 

خوشبختانه همه چيز دست خودمان 
است. عالوه بر اينكه در ورزشگاه آزادي 

بازي داريم، قرار شده تعدادي تماشاگر 
هم براي حمايت تيم ملي به اســتاديوم 

بيايند. همه اين موارد نكات مثبتي اســت كه 
شرايط را براي تيم ملي بهتر مي كند و اميدوارم در نهايت 
منجر به پيروزي ما شــود. البته مبتال شدن تعدادي از 
بازيكنان مورد نظر سرمربي تيم ملي به ويروس كرونا 
مشكلي است كه ايجاد شده است. اميدوارم اين بازيكنان 
هرچه سريع تر بهبودي پيدا كنند و خأل آنها در مسابقه 

روز پنج شنبه احساس نشود. 
  در میان بازيكنان مبتال شــده، قطعاً سردار آزمون 
مؤثرترين چهره است. غیبت او دردسرساز نمي شود؟

سردار نشان داد كه يكي از ارزشمندترين بازيكنان تيم 
ملي محسوب مي شود. قطعاً او بازيكن مؤثري است ولي 
حاال عالوه بر غيبت آزمون، مشكل ديگري هم داريم، 
مسئله اي به نام برف سنگين استانبول كه موجب لغو 
پروازها و برهم خوردن زمان حضور تعدادي از ملي پوشان 
كشورمان شده است. فكر برف استانبول را نكرده بوديم. 
اميدوارم همه ملي پوشان بتوانند در اسرع وقت خود را 

به اردو برسانند. 
  کناره گیري دکتر بیژن ذوالفقارنسب طي روزهاي 
گذشــته اتفاق مهمي بود کــه در عرصه مديريتي 
پرسپولیس رخ داد. چرا رئیس هیئت مديره باشگاه 

استعفا داد؟ 
حركت آقاي ذوالفقارنســب ارزشــمند بود. ايشان از 
چهره هاي موجه ورزش ماست و وقتي ديد نمي تواند در 
اين شرايط به پرسپوليس كمك كند، كناره گيري كرد. 
استعفا دادن از چنين سمتي شهامت مي خواست و واقعاً 
بايد به ذوالفقارنســب بابت اين كارش درود فرستاد. 
خيلي ها در ورزش ما هستند كه كمكي نمي كنند اما از 
ســمت خود دل نمي كنند. بعضي از مديران را حتي با 
جرثقيل هم نمي تــوان از روي صندلي هاي خود بلند 
كرد. در تمام ادوار گذشته مديراني كه آمده بودند، عليه 
قبلي ها مصاحبه مي كردند ولي وقتي دوره حضور خود 
آنها تمام مي شــد، مي ديديــم ۲ برابــر بدهي براي 
پرســپوليس باال آورده اند. رقم قراردادها را ســه برابر 
مي كردند، سال آنها را افزايش مي دادند و... در اين ميان 
گروهي از آقايان نيز همواره بابت رقم هاي دريافتي خود 
ناله مي كنند. قراردادهاي ميلياردي مي بندند و بخش 

اعظمي از آن را هم مي گيرند ولي باز هم راضي نيستند. 
آقاجان! شرايط اقتصادي مملكت خوب نيست و مردم 
مشكالت مالي فراواني دارند. در اين وضعيت همه بايد 

به همديگر كمك كنيم. 
  درويش به عنوان مديرعامل جديد پرسپولیس موفق 

مي شود؟ 
ايشــان را از گذشته مي شناسم. به نظرم كارش بسيار 

دشوار است. 
  از چه بابت دشوار است؟ مسائل فني؟ امور مديريتي 

يا مشكالت مالي؟
از تمام موارد. همين االن ماجراي آقاي رادوشويچ را نگاه 
كنيد. ايشــان به راحتي شــكايت مي كند و 
صحبت بر سر دريافت يك ميليون دالر 
اســت. در چنين شرايط اقتصادي اين 
ارقام واقعاً عجيب و غريب است و آدم 
دلــش مي ســوزد. اصاًل چــرا بايد 
دروازه بــان دوم پرســپوليس يك 
خارجي باشــد؟ يعنــي در تمام اين 
سال ها نمي شــد عالوه بر دروازه بانان 
شايسته اي كه در تركيب ثابت پرسپوليس 
قرار مي گرفتند، زمينه براي پرورش سنگربانان جوان 
ايراني براي نيمكت نشيني در اين تيم بزرگ فراهم شود؟ 
يك دروازه بان خارجي به ايران می آيد، دستمزد دالري 
مي گيــرد، بايد هزينه اجاره منزل و... او را هم بدهيم و 

دست آخر هم، چنين رفتاري مي كند. 
  دوباره برگرديم به تیم ملي و بازي هاي گذشته با عراق. 
28 سال قبل ما در پیكارهاي انتخابي جام جهاني  1994 
مغلوب عراق شديم. شما در آن زمان يكي از دستیاران 
علي پروين بوديد و هنوز هم بحث هاي زيادي در مورد آن 
مسابقه مطرح است. واقعاً داخل زمین چه اتفاقاتي افتاد؟

آن تيم ملي يكي از بهترين تيم هايي بود كه ما داشتيم 
ولي متأســفانه شرايط براي حضورمان در جام جهاني  
فراهم نشــد. خداوكيلي من داخل زمين چيز خاص و 
عجيبي نديدم. فقط مي شود گفت كه روز، روز ما نبود. 
حتي پس از پايان آن بازي هم چيز عجيب و غير فوتبالي 
در مورد آن مسابقه نشنيدم. بدشانسي آورديم و باختيم. 
  ناصر ابراهیمي در گفت وگو با خبرورزشي اعالم کرد 
علي پروين پس از آن باخت 48 ساعت از اتاق خارج نشد. 
بله. آقاي پروين نزديك به دو روز از اتاق بيرون نمي آمد. 
نه تنها آقاي پروين بلكه هر مربي ديگري از باخت ناراحت 
مي شــود. البته ما پس از پايان مسابقه با عراق، هنوز دو 
بازي ديگر مقابل كره  شــمالي و عربستان داشتيم و به 
همين خاطر كادر فني مرتب با سرمربي در تماس بودند. 
يكــي از زيبايي هاي فوتبال دقيقاً بــه خاطر غير قابل 
پيش بيني بودن آن است. بعضي شكست ها عجيب است 
ولي در كشــور ما عجيب و غريب تر. گاهي اوقات وقتي 
مسابقاتي را مي بازيم، انگار در ايران عزاي عمومي اعالم 
شده است در حالي كه بايد بپذيريم كه ورزش برد و باخت 
دارد. فراموش نكنيم برزيل ميزبان جام جهاني  بود اما در 
جدال نيمه نهايي با نتيجه هفت- يك مغلوب آلمان شد. 
  تیم ملي ايران با سرمربیگري شما نتايج بسیار خوبي 

در جام ملت هــاي 1996 امارات گرفت ولي آن 
مسابقات با شكســت برابر عراق آغاز شد. 
بسیاري از کارشناسان مي گويند ايران به 
خاطر بازي هاي تدارکاتي بسیار کم، مشكل 

هماهنگي داشت و اگر به جاي عراق، در بازي اول مقابل 
تايلند بازي مي کرديم، قطعاً شرايط بهتر مي شد و به 
عراقي ها نمي باختیم. خود شما اين فرضیه را قبول 

داريد؟ 
نمي توانم با قاطعيت بگويم ولي واقعيت امر اين بود كه 
ما براي آن مسابقات همان طور كه شما گفتيد، مشكل 
بازي هاي تداركاتي داشــتيم. در مسابقه با عراق اكبر 
يوسفي و سيروس دين محمدي پيستون هاي تيم ملي 
بودنــد اما هنگام رويارويي با تايلنــد، مرحوم مهرداد 
ميناوند و نعيم ســعداوي چنين وظيفه اي را برعهده 
گرفتند. دليل اين امر فقط نداشتن بازي هاي تداركاتي 
بود. همه ديدند كه تيم ملي در آن جام ملت ها بازي به 

بازي بهتر شد و نتايج بسيار خوبي هم كسب كرد. 
  بله. عربستان را با سه گل شكست داديم و مقابل کره  
جنوبي هم پیروزي رؤيايي 6-2 به دست  آورديم. واقعًا 

آيا اين بردها روزي دوباره تكرار مي شوند؟
خدمت شما گفتم. فوتبال غيرقابل پيش بيني است و 
جذابيت آن هم دقيقاً به همين خاطر اســت. اميدوارم 
بتوانيم دوباره چنين برد ارزشمندي مقابل كره  جنوبي 
كسب كنيم ولي خدا كند شرايط برعكس نشود و باخت 
سنگيني به آنها ندهيم. در مورد عربستان هم اميدوارم 

دوباره آنها را سه- صفر ببريم. 
  دلتان مي خواهد يكــي از بازي هاي تیم ملي را از 

نزديك در ورزشگاه آزادي تماشا کنید؟ 
بله دلم  مي خواهد؛ اتفاقاً چند شب پيش نوه ام به من 
مي گفــت چقدر خوب مي شــد اگــر بليت تهيه 
مي كرديم و بازي ايران و عراق را داخل استاديوم از 

نزديك مي ديديم. 
  در رابطه با لغو ديدارهاي استقالل مقابل پیكان و 

هوادار به خاطر مبتال شدن بازيكنان اين تیم حرف و 
حديث هاي بسیار زيادي راه افتاده است. براي اين دو 

مسابقه چطور بايد برنامه ريزي کنیم؟ 
اين حرف و حديث ها هميشه بوده است. كرونا مشكلي 

است كه تمام دنيا را درگير خود كرده و كاري هم 
نمي شود كرد. حاشيه هاي فوتبال ما از متن 

آن بيشتر است و اتفاقاً بعضي از رسانه ها نيز 
از اين مسئله استقبال مي كنند. مطمئن 
باشيد مسابقات معوقه برگزار مي شود و 

آب هم از آب تكان نمي خورد. 
  عملكرد حمید سجادي به عنوان 
وزير ورزش را طي اين مدت مثبت 

ارزيابي مي کنید؟ 
يكي از مزيت هاي ايشان، ورزشي 
بودن اوســت و فكر مي كنم هنوز 
بعضــي از ركوردهايــي كه در 
دووميداني ما بر جاي گذاشته اند، 
شكســته نشده اســت. آقاي 
سجادي سابقه معاونت در وزارت 

ورزش را هم دارند 
به نظرم  و 

همين كه كلنگ جديد بر زمين زده نمي شود و اساس كار 
بر پايه تكميل پروژه هاي قبلي اســتوار شده است، اقدام 
مثبتي در وزارتخانه تحت امر دكتر ســجادي به حساب 
مي آيد البته مسئله اي كه اين روزها مي بينم، مسافرت هاي 
متعدد وزير محترم ورزشي و ســاير وزرا به استان هاي 
مختلف است. اين سفرها از جهاتي خوب است و از جهاتي 
هم نه! رسيدگي به امور مردم كار بسيار خوبي است ولي 
وزراي محترم بايد اين فرصت را هم داشــته باشند تا در 
خود وزارتخانه به مشــكالت كالن برســند. در چنين 
شرايطي استانداران به عنوان نمايندگان دولت در استان ها 
چه وظايفي دارند؟ همين وزارت ورزش در تمام استان ها 
مديركل دارد كه بايد به مشكالت رسيدگي كرده و آنها 
را به وزارتخانه منتقل كنند. در مجموع معتقدم به آقاي 
سجادي بايد فرصت بيشتري داد و پس از آن كارنامه اش 

را ارزيابي كرد. 
   و حرف آخر؟

در خبرها داريم كه تيم ملي كشتي آزاد كشورمان چند 
وقت ديگر براي برگزاري ديدارهاي دوستانه راهي آمريكا 
خواهد شــد. از نظر من اين كار اصاًل بد نيست و بارها هم 
در مصاحبه هايم گفته ام ورزش عاملي براي ايجاد وحدت 
و دوستي بيشتر ميان ملت هاســت ولي بايد شرايط را 
عادالنه و يكسان نگاه كنيم. ورزش جدا از مسائل سياسي 
است. تيم كشتي ما به آمريكا مي رود ولي 
براي مهدي مهدوي كيا به خاطر 
يك پرچمي كه حتي اندازه 
يك دانه عدس هم نبود چه 
راه  جنجالــي  و  جــار 
مهدوي كيايي  انداختند؟ 
كه يكي از نخبگان ورزش 
ما و جزو افراد بي حاشــيه 
فوتبــال ايران محســوب 

مي شود.

مايلي كهن :  تيم كشتي به آمريكا مي رود ولي براي مهدوي كيا جنجال درست مي كنند 

چرا باید دروازه بان دوم پرسپولیس خارجی باشد؟

تيم زير ۲3 ايران كه يكي از شانزده تيم صعود كننده به مرحله نهايي مسابقات 
قهرماني زير ۲3 سال آسياست قصد داشت بهمن  همزمان با شروع روزهاي 
فيفا اردوي تداركاتي را در تهران برگزار كند. فدراسيون فوتبال در حالي كه 
براي برگــزاري اين اردو برنامه ريــزي كرده بود هنوز خبر مربــوط به آن را 
رسانه اي نكرده  است و اين شايد بدين  معني باشد كه تيم زير ۲3 سال ايران در 
بهمن اردوي تداركاتي نخواهد داشت. اين بدين  معني است كه به  احتمال 
قوي اردوي تيم زير ۲3 سال ايران در بهمن برگزار نخواهد شد. از آنجايي  كه 
بيشتر بازيكنان اين تيم عضو باشگاه هاي ليگ برتري و دسته  اولي هستند 
مهدي مهدوي كيا براي پيگيري تمرينات چاره اي نــدارد اين اردوها را در 
روزهاي فيفا برگزار كند با اين حال لغو اردوي بهمن مي تواند اين پيام را مخابره 
كند كه مهدي مهدوي كيا هنوز براي ادامه همكاري با فدراسيون فوتبال به 
توافق نهايي دست پيدا نكرده  است و از سويي حضور مهدي مهدوي كيا در 
يك بازي دوستانه بين المللي و حواشي كه براي او ايجاد شد سرمربي تيم زير 
۲3 سال ايران را آزرده خاطر كرده  است. با اين  حال فدراسيون فوتبال چندي 
پيش با انتشــار بيانيه اي از مهدي مهدوي كيا حمايت كرده و اعالم رسمي 
داشته كه عالقه مند است همچنان تيم زير ۲3 ايران از راهنمايي هاي مهدي 
مهدوي كيا روي نيمكت سود ببرد.  بايد منتظر ماند و ديد كه سرنوشت تيم 
اميد ايران به كجا خواهد انجاميد. آيا اين تيم با مهدي مهدوي كيا به كار ادامه 

خواهد داد يا اينكه مربي جديدي جايگزين او مي شود؟ 

جوالن كرونا در اردوي تيم ملي   
مدافع استقالل به تیم ملي اضافه شد

مدافع ملي پوش تيم كايسري اسپور تركيه آخرين بازيكني است كه در 
مهلكه كرونا گرفتار شده و با تست مثبت مجبور به ترك اردوي تيم ملي 
در روزهاي فيفا است. نكته مهم در مورد مجيد حسيني اين است كه او 
به دليل مسائل پيش آمده در فاصله بين دو اردوي ملي شانس زيادي 
براي حضور فيكس در ديدار مقابل عراق داشت ، به خصوص كه دراگان 
اسكوچيچ، سرمربي تيم ملي هم از او نام برده بود. حسيني بعد از احسان 
حاج صفي، احمد نوراللهي و سردار آزمون چهارمين بازيكن تيم ملي 
ايران است كه به صورت رسمي به واسطه كوويد ۱9 اردو را ترك مي كند.  
با اين وضع تيم ملي ايران ســه تن از مدافعان مهم خود كه در اسكواد 
اصلي براي رقابت هاي جام جهاني  ۲0۲۲ هســتند را به همراه ندارد. 
مرتضي پورعلي گنجي كه به دليل پارگي رباط صليبي در دوران نقاهت 
اســت، عارف غالمي كه او هم مسئله اي شبيه مرتضي پورعلي گنجي 
دارد و حاال مجيد حسيني كه بايد چند روزي تحت مراقبت باشد كه با 
منفي شدن تســت به روال عادي زندگي برگردد.  در حال حاضر تيم 
ملي 4 مدافع وسط براي دو بازي دارد. شجاع خليل زاده، محمدحسين 
كنعاني زادگان، سياوش يزداني و عارف آقاسي كه مدافع آخر در فهرست 
استندباي حضور داشت و جايگزين مجيد حسيني مي شود. پست دفاع 
وســط از پست هايي است كه فوتبال ايران در آن به نسبت فقير است ؛ 

چيزي كه باعث هشدار اسكوچيچ نيز شده بود. 
فرشاد فرجی در   تیم ملي  

با توجه به ابتالي برخي بازيكنان دعوت شده به تيم ملي فوتبال كشورمان 
با نظر دراگان اسكوچيچ، فرشاد فرجي هم به اردوي اين تيم دعوت شد. 
نام مدافع پرسپوليس در ليست ابتدايي نفرات دعوت شده در تيم ملي 
حتــي بين نفرات رزرو هم نبود.  تيم ملي فوتبال ايران از ســاعت ۱۸ 
پنج شــنبه در ورزشگاه آزادي هفتمين ديدار خود در مرحله مقدماتي 
جام جهاني  ۲0۲۲ قطر را مقابل عراق برگزار مي كند و در صورت برتري 

در اين مسابقه صعودش به جام جهاني  قطعي خواهد شد .
داوران استرالیایي دیدار ایران و عراق را سوت مي زنند   

ديــدار تيم هاي ملي ايران و عراق در حالي از ســاعت ۱۸:00 فردا 
)پنج شنبه هفتم بهمن( در ورزشگاه آزادي برگزار مي شود كه قضاوت 
اين ديدار بر عهده داوران اســتراليايي خواهد بود. كريستوفر جيمز 
بيــث داور اول به همراه آنتون شــتينين و اشــلي وارويك بيكام 
كمك داوران اول و دوم و شاون رابرت ايوانس كمك چهارم قضاوت 
اين بازي را برعهده خواهند داشت. همچنين ناظر داوري اين بازي 

عبدالكريم حسونه از اردن است. 
فقط طارمي نیامد   

همه بازيكنان دعوت شده به اردوي تيم ملي به جز طارمي، خود را به كادر 
فني تيم ملي معرفي كردند. كريم انصاري فرد، امير عابدزاده و پيام نيازمند 
سه بازيكني بودند كه روز گذشته از دبي به تهران رسيدند و در هتل المپيك 
مستقر شدند. اين سه نفر تا زمان مشخص شدن نتايج تست هاي كرونا در 
اتاق هاي خود قرنطينه خواهند شــد و سپس با منفي شدن آزمايش ها، 
مي توانند در آخرين تمرين تيم ملي پيش از ديدار با عراق كه امروز برگزار 
مي شود، شركت كنند. تنها بازيكن دعوت شده به اردوي تيم ملي كه هنوز 
به ايران نرســيده، مهدي طارمي است كه از زمان ورود به تركيه، به علت 
بارش برف و برودت هوا در اين كشور، در جنوب غربي تركيه باقي  مانده و 

هنوز امكان خروج از شهر »داالمان« را پيدا نكرده است. 
اعالم رأي جنجالي گل گهر باز هم به تأخیر افتاد  

روز گذشته نشست شوراي اســتيناف در خصوص بررسي پرونده 
بازيكن گابني باشــگاه گل گهر سيرجان برگزار شد.  در اين جلسه 
درباره پرونده جنجالي باشگاه گل گهر بحث و تبادل نظر شد اما در 
نهايت مقرر گرديد رأي نهايي ظرف روزهاي آينده و احتماالً شنبه 
هفته آينده اعالم شود. در كميته انضباطي فدراسيون گل گهر به اتهام 
استفاده غير مجاز از بازيكن خارجي مقصر شناخته شد و در ديدار هاي 

استقالل، سپاهان و پيكان بازنده اعالم شد. 

شهاب الدين عزيزي خادم با حضور در جمع ملي پوشان اظهار داشت: اميدوارم 
هرچه سريع تر اين بيماري ريشه كن شود و براي بازيكناني كه به اين بيماري 
مبتال شده اند آرزوي سالمتي دارم و اميدوارم هرچه سريع تر بهبودي پيدا 
كنند و در اردوي تيم ملي حاضر شــوند و همه مردم دنيا به زندگي عادي 
بازگردند. ما هم تمام تالش مان را انجام داديم و مهم تر از همه با تالشي كه 
آقاي اسكوچيچ و تيم فني  اش دارد، بتوانيم خودمان را براي يك جشن بزرگ 
ملي و يك صعود تاريخي كه هميشه باعث افتخار باشد حاضر كنيم.  رئيس 
فدراســيون فوتبال در جمع ملي پوشــان در رابطه با اختصاص پاداش به 
بازيكنان اعالم كرد: يك جام جهاني  پربار نزديك است و اميدوارم همه شما 
را آنجا ببينم. بايد از دلســوزي و مديريت آقاي اسكوچيچ تشكر كنم.  وي 
افزود: از مســاعدت ويژه رئيس جمهور كه پيگير بودند و معاون اول ايشان 
دستور ويژه اي صادر كردند تا با پيگيري وزير ورزش كار اختصاص پاداش به 
تيم ملي انجام شد و دستور اين تصميم به صورت كتبي صادر شد تا با ياري 

خدا بحث مربوط به پرداخت پاداش به شما عزيزان انجام شود. 

 پرداخت پاداش به ملي پوشان
با دستور ویژه رئیس جمهور
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