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گپوگفتیبا«ارتشیکنفره»شنایکشور

حمایتازپسرطالیی؛

مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی

شهرخودرو حذف شد!

هرسالدریغازپارسال!
حضوردراینمسابقاترادارندوبایدمنتظرماندو
دید سرانجام فدراسیون جانبازان و معلوالن کدام
ورزشــکار را به عنوان دارنده ســهمیه پارالمپیکی
ایران معرفی می کند .با «شــاهین ایزدیار» شناگر
خراســانی طالیی ایران درباره شــرایطش قبل از
حضوراحتمالیدررقابتهایپارالمپیک2020
بهگفتوگوپرداختیمکهخواندنشخالیازلطف
نیست.

مصطفــی فاطمیــان -بــازی هــای پاراآســیایی
جاکارتا ،جامعــه ورزش را یاد افتخارآفرینی پســر
طالیی ایران مــی اندازد؛ ورزشــکاری کــه در این
رقابــت هــا کاری کــرد کارســتان .شــناگر ایرانی
عضو تیمملی شنای معلوالن ایران که توانست در
بازیهایپاراآسیاییجاکارتاششمدالطالویک
نقره کسب کند و به تنهایی باعث صعود یک پله ای
ایرانوکسبمقامسومیاینمسابقاتشود.
صحبتاز«شاهینایزدیار»پرافتخارترینورزشکار
ایران در تاریخ رقابتهای پاراآســیایی است که در
ســه دوره برگزار شــده این رقابتها 19 ،مدال به
دست آورده و پس از درخشــش در جارکارتا ،لقب
«ارتش یک نفره» به او داده شــده اســت.به راستی
این لقــب برازنده اوســت ،چراکه مــدال های این
شــناگر به تنهایی از مجموع مدالهای  30کشور
آسیاییبیشتراست.حتیاگرشاهینبهتنهاییبه
عنوان یک کشور در مسابقات پاراآسیایی جاکارتا
شــرکت می کرد ،با  6طال و یک نقره می توانست
مقامسیزدهمرادربین 45کشوربهدستبیاورد.
این شناگر دهه هفتادی ،امید اول ایران برای قرار
گرفتن روی سکوی رقابت های پارالمپیک است و
خودش هم بدش نمی آید باالترین مدال ورزشــی
زندگیاشراکسبکند؛امااینروزهاانتقاداتیاز
عملکرداومیشود،چراکهدررقابتهایپاراشنای
قهرمانیجهانکهماهگذشتهدرلندنبرگزارشد،
عملکــرد مناســبی از خود بــه نمایش نگذاشــت و
رکوردهایپیشینخودراهمنتوانستتکرارکند.
دراینشرایطهنوزمعلومنیستپسرطالییایران
می تواند نماینده ایران در رقابت های پارالمپیک
باشدیانه،چراکهدوشناگردیگرتیمملیهمشانس

•شکستنرکورد

اینشناگرخراسانیبااشارهبهرقابتهایجهانی
لندن می گوید :معموال رقابت های جهانی پس از
پارالمپیک باالترین سطح را دارد و مسابقات اخیر
لندنهمازکیفیتخوبیبرخورداربودوهمهتیمها
با تمام توان خود به میدان آمده بودند و رکوردهای
زیادینیزدرجهانشکستهشد.
ایزدیار درباره کســب ســهمیه پارالمپیک2020
اظهــار مــی کنــد :در مــاده  100متــر قورباغــه
رقابتهای جهانی لندن کســب ورودی کردم اما
سهمیه را هنوز شــناگری از ایران به دست نیاورده
اســت و در نهایت فدراســیون جانبازان و معلوالن
کشور با اخذ سهمیه از فدراسیون جهانی تصمیم
میگیردکدامورزشکاربهپارالمپیکاعزامشود.
•راضینیستم

ویادامهمیدهد:قطعابایدمسابقاتانتخابیبین
شناگرانایرانیبرگزارشودتانفراعزامیبهرقابت
های پارالمپیک مشخص شــود؛ تمام تالش خود
را انجام می دهم تا همانند رقابت های پارالمپیک
ریو و لندن بازهــم نماینده ایران باشــم ،هرچند از

عملکردمدرمسابقاتجهانیلندنرضایتندارم؛
اگر رکــوردم در پارالمپیک ریو را تکــرار می کردم،
سوم می شــدم ولی بازهم خدا را شــکر که ورودی
پارالمپیکراکسبکردیم.
•نبودحمایت

شــناگر خراســانی تیم ملی بــا گالیه از مســئوالن
میگوید:فکرمیکردمبعدازمسابقاتپاراآسیایی
جاکارتاکهخوشدرخشیدم،بهشنااهمیتویژهای
بدهنداماشرایططوردیگریرقمخوردوبهکلیما
رارهاکردند.متاسفانهفقط 6روزقبلازمسابقات
جهانی لندن وارد اردو شــدیم و عمــا هیچ برنامه
آماده ســازی نداشــتیم و حتی 24ســاعت قبل از
آغازاینرقابتهابهلندناعزامشدیمکهمتاسفانه
زمان مناســبی نبود و باید حداقل چنــد روز زودتر
به انگلیس می رفتیم.وی می افزاید :هیچ اردویی
از ســوی فدراســیون بــرای شــناگران اعزامــی به
مسابقات جهانی لندن تدارک دیده نشده بود و به
صورت انفرادی تمرین می کردیم و از ســوی هیچ
کسیحمایتینشدیم.
•بودجهبرایدیگران!

ایزدیار به حمایت های خراسانی ها از شنا اشاره و
تصریح می کند :اداره کل ورزش و جوانان اســتان
و هیئــت شــنا حمایت هــای بیشــتری نســبت به
فدراســیون جانبــازان و معلوالن دارند و پاداشــی
هم به منظور کسب سهمیه دریافت کردم اما خب
فدراســیون حق دارد که نمی توانــد حمایت کند،
چراکهبودجهجایدیگریهزینهمیشود!
ویتاکیدمیکند:استانخراسانرضویبهترین

امکانــات شــنا را در کشــور دارد و به همیــن دلیل
تمرینات خود را در مشــهد دنبال می کنم اما چند
روزیاستکههمینامکاناتراهمازمادریغکرده
اند؛ اســتخر مجموعه ورزشــی  15خرداد مشهد
تاکنون هفته ای شش جلســه در اختیار شناگران
بود ولی متاســفانه این زمان به 3جلســه در هفته
کاهشیافتهاست.
•شناگران آواره

ایزدیار با انتقاد از تصمیم مدیران ورزشــی استان
میگوید :تخصیــص نیافتن امکانــات جانبازان و
معلوالن به ورزشکاران این رشته ،به دردی بزرگ
برایآنهاتبدیلشدهاست؛چراکهشناگرانآواره
این استخر و آن استخر شده اند تا بتوانند تمرینات
خود را دنبال کنند .وقتی از آن ها علت را جویا می
شــویم آقایان می گویند از بخش خصوصی بیشتر
درآمد داریم و به همین دلیل نمی توانیم استخر را
بیشترازسهجلسهدرهفتهدراختیارتانبگذاریم.
وی اضافه می کند :قطعا وظیفه اداره کل ورزش و
جواناناستاناستکهبهجانبازانومعلوالنبیشتر
توجه کند تا چنین امکاناتی در اختیار ورزشکاران
قرارگیرد.امیدوارممسئوالناستانبهحمایتهای
خود از شــنا ادامه بدهند و هیچ گاه عقب نکشند و
همچنینمربیاناینرشتهراهمدلگرمکنندتابرای
کاردرکنارشناگرانانگیزهداشتهباشند.
•سکویپارالمپیک

قهرمان طالیی رقابت های پاراآسیایی جاکارتا با
بیان این که سقف آرزوهای من سکوی پارالمپیک
است ،خاطرنشــان می کند :هدفم این است روی

ســکوی پارالمپیک قرار بگیرم که دور از دسترس
هم نیست به شــرط این که هر چه زودتر کار آغاز و
برنامه های آماده سازی برای حضور ورزشکاران
در پارالمپیــک اجرایی شــود .وی درباره وضعیت
شــنای معلوالن کشــور هم بیان می کند :نسبت
به ســال های گذشــته شــنای معلوالن در کشــور
پیشرفتهاییداشتهاست؛هرچندپیشرفتمان
الک پشــتی بوده و مــی توانســتیم بهتــر از این ها
هم باشیم .شــناگران ایرانی در تمامی مسابقات
می توانند مدال کســب کننــد اما متاســفانه از آن
ها حمایت های الزم نمی شــود و مشــکالت مالی
هم بــه مانعی بــرای پیشــرفت آن ها تبدیل شــده
است .ایزدیار در پاسخ به انتقادات هادی رضایی
دبیرکلمشهدیکمیتهملیپارالمپیکمیگوید:
حرفی در این باره ندارم و پاســخ انتقادات رضایی
را بــا کســب ورودی پارالمپیــک داده ام و درســت
اســت رکورد خوبی کســب نکــردم اما امیــدوارم
در رقابت هــای انتخابی بــرای پارالمپیک رکورد
خوبی را کسب کنم و به این مسابقات اعزام شوم.
وی با بیــان این کــه حســرتی در زندگی ورزشــی
خودندارد،اظهارمیکند:خوشبختانهتاکنونبه
هرچه خواسته ام ،رسیده ام و امید است بتوانم در
پارالمپیک هم افتخار آفرینی کنــم .البته با وجود
افتخاراتزیادیکهدرورزشکسبکردهام،درآمد
آن چنانی از این راه به دســت نیاورده ام و به نوعی
حقمرادرورزشنگرفتهام.

تیم فوتبال شــهرخودرو در مرحله یک هشــتم نهایی
جام حذفی مغلوب نفت مسجدسلیمان شد.تیمهای
فوتبال شــهر خودرو و نفت مسجد ســلیمان عصر روز
ک هشتم نهایی جام
گذشته(چهارشنبه) در مرحله ی 
حذفی از ساعت ۱۶:۳۵در ورزشگاه امام رضا(ع) به
مصافهمرفتند.اینمسابقهدرنهایتبانتیجهیکبر
صفربهسودنفتبهپایانرسیدتاشاگردانتارتارراهی
مرحله بعدی شوند.نیمه نخست در شرایطی به پایان
رسیدکههیچیکازدوتیمنتوانستندموقعیتخاصی
رویدروازهیکدیگرایجادکنند.درنیمهدوم،بازیکنان
نفتمسجدسلیمانبادفاعبسته،چشمبهضدحمالت
دوختند و توانستند با اشــتباه علی نبیزاده ،هافبک
دفاعیتیمشهرخودرو،بهگلبرسند.احمدالجبوری
در دقیقه ۶۰با ســرعت باالی خود توانســت توپ را از
رویسرمهدیرحمتیوارددروازهشهرخودروکند.در
ادامهگلمحمدیبااضافهکردنروحا ...باقریسعی
کردبرتوانهجومیتیمشبیفزاید،امااینتعویضهم
اثرگذار نبود و شــهرخودرو نتوانست موقعیت چندان
خطرناکــی روی دروازه حریف خلق کند تــا در نهایت
تیم مشهدی خداحافظی زود هنگامی با جام حذفی
داشتهباشد.

 150پروژهناتمامورزشیاستان
نیازمند400میلیاردتوماناعتبار
مهدیان-مدیرکلورزشوجوانانخراسانرضویبا
بیاناینکه 150پروژهناتمامورزشیدراستانوجود
دارد ،گفت :برای تکمیل و بهرهبرداری از این پروژه ها
به 400میلیاردتوماناعتبارنیازاست.
فرزادفتاحیدرسفربهکاشمربااشارهبهاینکهامسال
در ســطح اســتان اقدام ویژهای با دســتور اســتاندار و
موافقت وزیر ورزش و جوانــان در خصوص اختصاص
اعتبارانجامشدهاست،یادآورشد:بابرنامهریزیهای
انجامشده تا پایان امسال 90پروژه ورزشی در استان
تکمیلوافتتاحخواهدشدکهاینتعدادپروژهدرهفت
سالگذشتهبیسابقه است.

سوژه

خراسانی ها
در ایستگاه ورامین
خانم گل آسیا :
6تیم مدعی قهرمانی
هستند

هفتهدهملیگبرترفوتسالبانوانامروزپنجشنبهبابرگزاریشش
دیدار در شهرهای مختلف پیگیری میشــود .امروز تیم فوتسال
هیئت فوتبال خراسان رضوی پس از استراحت در هفته گذشته
مهمان ستارگان دشت ورامین اســت .مشهدی ها که هم اکنون
با ۱۶امتیاز در رد ه چهارم قرار دارند ،در شرایطی در این مسابقه
به میدان می روند که خانم گل آســیا در این تیم به دنبال افزایش
تعداد گل های خود است« .سارا شیربیگی» از تیم هیئت فوتبال
خراســان رضوی با  21گلی که تا کنون به ثمر رســانده است ،در
صدر جدول گلزنان لیگ برتر فوتســال قــرار دارد .ملی پوش تیم
فوتسالهیئتفوتبالخراسانرضویبااشارهبهایندیدارگفت:
اینهفتهبهمصافتیمستارگانورامینمیرویم،ورامینازابتدای

خبر
ورزش

قهرمانی بانوان کاراتهکای تربت
حیدریه در مسابقات شرق کشور
شعبانی -سرپرســت اداره ورزش و جوانان تربت
حیدریــه گفت :تیــم کاراته بانــوان تربــت حیدریه
با کســب  ۴۴نشــان طال برسکوی نخســت اولین
دوره رقابت های قهرمانی کاراته شرق کشور قرار
گرفت.
مجیــد رضایــی در ایــن بــاره گفــت :اولیــن دوره
مســابقات کاراتــه قهرمانی شــرق کشــور ســبک
شوتوکان با شــرکت  ۴۵۰ورزشــکار در چهار رده
ســنی نونهاالن ،نوجوانان ،جوانان و بزرگ ساالن
به میزبانی مشهد برگزار شد.
وی با اشــاره بــه رقابت ورزشــکاران در پنــج وزن و
دوبخــش کاتــا و کومیتــه در ایــن دوره از پیکارهــا
افزود :تیم کاراته تربــت حیدریه با هدایت عاطفه و
فهیمه آقایی ،ملیحه ســیفی ،زهرا سرداری ،اکرم
هاشــمی ،مریم ســلمانی ،مریم امیدوار ،شــکوفه
علیشاهی و نازنین زاهدی و با کسب  ۴۴نشان طال
بر سکوی قهرمانی این دوره از رقابت ها ایستاد.
سرپرست اداره ورزش و جوانان تربت حیدریه ادامه
داد :همچنین تیم نیشابور با  ۲۹طال نایب قهرمان
شد و مشهد با  ۲۵طال در جایگاه سوم قرار گرفت.
رضایــی اضافه کــرد :زهــرا پیامی ،ســیده مرضیه
موســوی ،اکرم هاشــمی ،مریم ســلمانی ،شکوفه
علیشــاهی ،عاطفه و فهیمه آقایــی نمایندگان این
شهرستان دربخش داوری این مسابقات بودند.
گفتنی اســت؛ تیــم های مشــهد ،شــیروان ،تربت
حیدریه ،گلبهار ،رشتخوار ،زاوه ،فریمان ،سبزوار،
نهبندان و بیرجنــد  10تیم حاضــر در اولین دوره
مسابقات کاراته قهرمانی شرق کشور بودند.

رقابتهای لیگ تیم جنگندهای بود ،اما متاسفانه در ادامه کار با
یکسریمشکالتمدیریتیمواجهشد،امافکرنمیکنمکهانگیزه
این تیم کم شده باشد ،امیدوارم تیم ورامین در لیگ بماند و کنار
نکشد.ویدربارهبرگزاریمرحلهحذفیلیگبرترفوتسالبانوان
نیزاظهارکرد:براساستوافقهاییکهدرجلسهقرعهکشیپیش
ازآغازمسابقاتلیگصورتگرفت،قراراستدرفصل ۹۸مانند
سالگذشتهمرحلهحذفیباحضورچهارتیمصدرجدولیبرگزار
شــود .قانون همه دنیا این اســت که در مرحلــه حذفی تیم صعود
کننده به مرحله بعد به روش کســب  ۲پیروزی از سه بازی تعیین
شود .این موضوع قرار است امسال در بخش بانوان هم اجرا شود
ودیگرمانندسالگذشتهتفاضلگلهارانمیشمارند.ویافزود:

هرساللیگبرترفوتسالبانوانباکیفیتبهتریبرگزارمیشود،
سالهایگذشتهتنهاسهتیممدعیقهرمانیبودند،امادرفصل
 ۹۸خوشبختانه شش تیم باالی جدول برای قهرمانی بایکدیگر
میجنگند و رقابت ســختی بین آنها شــکل گرفته است .یکی،
دو تیم تا این جای کار نوساناتی داشته اند اما نمیشود گفت که
آنهاضعیفهستند،چراکهنتایجرانمیتوانپیشبینیکرد.
شیربیگیتصریحکرد:تمامبازیکنانجوانتالشمیکنندتا
یکروزیدیدهشوند،خوشبختانهاکنونکهتکلیفسرمربی
تیم ملی کشــورمان مشــخص شده اســت و شــهناز یاری از
نزدیک رقابتهای لیگ را تماشــا میکننــد ،فرصت خوبی
برای جوانان ایجاد شده اســت ،چون آنها هم دوست دارند که

دیده شوند و یک روزی به
اهدافشانبرسند.

رئیسهیئتوزنهبرداریاستانخبرداد:

اخبار

برگزاری مسابقات وزنه برداری قهرمانی خراسان رضوی تاپایان سال

رئیــس هیئت وزنــه برداری اســتان
از برگزاری مســابقات وزنــه برداری
قهرمانیخراسانرضویدردوبخش
آقایان و بانــوان تا پایان امســال خبر
داد.سعید حسین زاده مقدم درباره
فعالیتهایاینهیئتازابتدایسال
اظهارکرد:ازابتدایسال،لیگوزنه
برداری استان را پس از چندین سال
دوباره راه انــدازی کردیم که مرحله
اول ،دوم و ســوم آن نیز برگزار شــده
است.وی افزود :امسال هیئت های
شهرســتان ها را به امکانات ســخت
افــزاری تجهیــز کردیــم ،همچنین
هیئت وزنه برداری شهرستان های
چنــاران ،کالت و گنابــاد را افتتاح و

عضوکمیتهصدورمجوز

حرفهایسازمانلیگ:

شهرخودرو مجوز
حرفهای گرفت

هیئت هــای تربت جــام و ســبزوار را
تجهیــز و بازگشــایی کردیم.رئیــس
هیئت وزنه برداری خراسان رضوی
بیــان کــرد :بــا کمــک اداره ورزش و
جوانانتربتجام،سالناختصاصی

وزنه برداری را برای این شهرســتان
درنظرگرفتیم،همچنینسالنوزنه
برداری آســتان قــدس را در مشــهد
افتتــاح کردیم.حســین زاده مقــدم
درباره اعزام ورزشــکاران اســتان به

درنشستاعضایکمیتهبدویصدورمجوزحرفهای
سازمان لیگ اعالم شــد که تیم فوتبال شهرخودرو
خراســان رضوی موفق به اخذ مجوز حرفهای شده
اســت .با اعالم حمیدرضا گرشاسبی ،عضو کمیته
بدویصدورمجوزحرفهایسازمانلیگباشگاههای
شــهر خــودروی خراســان رضــوی ،پرســپولیس،
اســتقالل ،ذوبآهن اصفهان ،ســپاهان اصفهان و
تراکتورتبریزموفقبهکسبمجوزحرفهایشدند.
نشهرداری
باشگاههاینفتمسجدسلیمان،شاهی 
بوشــهر ،پــارس جنوبی جــم ،نســاجی مازنــدران،
ماشینســازی تبریز بــه دلیل عــدم ثبــت ،موفق به
دریافتمجوزحرفهاینشدند.همچنینباشگاههای
پیکان ،ســایپا و فــوالد خوزســتان موفق به کســب

ورزش

مســابقات کشــوری نیز گفــت :تیم
بانوان خراســان رضوی به مسابقات
قهرمانــی کشــور در اصفهــان اعزام
شــد که بانوان وزنــه بردار اســتان با
کســب  3مدال طال 4 ،نقره و  8برنز
درخشیدند.
وی ادامــه داد :تیــم هــای پســران
و دختــران اســتان نیز به مســابقات
استعدادهایبرترکشوردرکردستان
اعــزام شــدند کــه تیــم دختــران ما
توانســتند با اختــاف امتیاز بســیار
کم نســبت به تیم میزبان ،مقام نایب
قهرمانــی را از آن خــود کنند.رئیس
هیئت وزنه برداری خراسان رضوی
تصریح کرد :طــرح اســتعدادیابی و

مجوز حرفهای نشــدند ،امــا موفق به کســب مجوز
ملی شــدهاند .باشــگاه فوالد به دلیل ثبــت نکردن
مدارک ســرمربی تیم بزرگ ســاالن و باشــگاههای
پیکان و ســایپا به دلیل استخدام نکردن سرمربی با
مدارک الزم و نداشــتن مدارک  Aموفق به دریافت
مجوز حرفهای نشــدند .باشــگاه گلگهر سیرجان
هم مشروط بر ارائه مدارک ایمنی و امنیتی ،اصالح
برنامــه جوانــان و نوجوانــان و ثبــت مــدارک مربی
بزرگساالنموفقبهدریافتمجوزملیشد.
براســاس این گزارش ،باشــگاه صنعت نفت آبادان
نیزبهدلیلممیزیمدارکراارائهکردهاست،امابه
دلیلتکمیلنکردنمدارکرسانهای،ایمنیوافراد
مرتبط با مســائل مالی و ثبت نکردن مدارک ایمنی

پرورش نخبگان وزنه برداری پسران
منطقهیککشوراز 17تا 20مهرماه
درمشهدبرگزارشدکه 40ورزشکار
و  8مربــی از اســتان های ســمنان،
خراسانرضوی،جنوبیوشمالیدر
این طرح حضور یافتند.حسین زاده
مقدم درباره برگزاری مسابقات این
هیئت گفت :مرحله ســوم لیگ وزنه
برداری اســتان طی روز هــای  23و
 24آبان ماه در فریمان برگزار شــد و
مرحله چهارم آن ،دی ماه در مشــهد
برپا خواهد شد.وی افزود :مسابقات
وزنــه بــرداری قهرمانــی خراســان
رضوی در دو بخش آقایان و بانوان تا
پایانسالپیگیریمیشود.

ورزشگاهخانگیموفقبهدریافتمجوزنشد.
همچنین باشــگاههای حاضــر در لیگ دســته اول
فوتبالبهدلیلثبتنکردنمدارکموفقبهدریافت
مجــوز حرفــهای نشــدند .ســهیل مهــدی ،رئیــس
کمیته صدور مجوز حرفهای ســازمان لیگ با اشاره
به منظم بودن باشــگاه شــهرخودرو گفت :باشــگاه
پدیده تا پارســال هیچ اقدامی برای مجوز حرفهای
انجام نمــیداد ولــی امســال یکــی از منظمترین و
با کیفیتترین باشــگاه ها در ارســال مــدارک بود و
مشــخص بود در این باشگاه ســازمان دهی خوبی
ایجاد و از افراد متخصص استفاده شده است .آن ها
خیلی به موقع مدارکشان را ارسال کردند و یکی از
بهترینورزشگاههایکشوررانیزدراختیاردارند.

قهرمانی استان در مسابقات
هندبال پیش کسوتان کشور
سرپرســت فنــی مســابقات هندبــال پیش کســوتان
کشور گفت :مســابقات هندبال پیش کسوتان کشور
باقهرمانیخراسانرضویدرمشهدبهپایانرسید.
عبدا...کافیدراینبارهاظهارکرد:مسابقاتهندبال
پیش کســوتان کشــور با حضور  11تیــم از  19تا 24
مهرماهبهمیزبانیمشهدمقدسبرگزارشد.
وی افزود :این دوره از مســابقات ،روز چهارشــنبه24
مهرمــاه بــا قهرمانی تیــم خراســان رضوی در ســالن
شهیدبهشتیمشهدبهپایانرسید.کافیاضافهکرد:
همچنین تیم های بوشهر و آذربایجان شرقی همانند
سالگذشتهبهترتیبرتبههایدوموسومراازآنخود
کردند.گفتنیاست؛علیرضاپاکدلرئیسفدراسیون
هندبال به همــراه فتاحــی مدیــرکل ورزش و جوانان
خراســان رضوی از نزدیک نظاره گر دیــدار نهایی این
رقابتهابودند.

میزبانیمشهدازسمینارآموزشی
مدیریتپارکهایآبیکشور
اولینسمینارآموزشیمدیریتپارکهایآبیکشوربا
حضور رئیس فدراسیون نجات غریق در مشهد برگزار
میشود.اولین سمینار آموزشــی مدیریت پارکهای
آبی کشــور ویژه مالکان و مدیران ،امروز پنجشنبه25
مهرماهبهمیزبانیهیئتنجاتغریقاستانوباحضور
حدود  50مدیر از سراسر کشور برپا می شود .گفتنی
است؛قراراست ایلخاننوری،رئیسفدراسیوننیزدر
اینسمینارحضورداشتهباشد.

