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منهای فوتبال

اشتباهات داوری غیرعمد است
| فريدون اصفهانيان، رئيس كميته داوران 
گفت: داوران با صداقــت كامل قضاوت مى كنند و 
اگر اشتباهى هم وجود داشته باشد كامال غيرعمد 

بوده است.
فريدون اصفهانيان در حاشــيه كالس يك روزه 
توجيهى و دانش افزايى داوران و كمك داوران اليت 
فوتبال اظهار داشت: حدودا 144 هفته از بازى هاى 
ليگ برتر گذشــته و فضاى خوبى براى برگزارى كالس يك روزه داشتيم و 

تصميم به برگزارى آن گرفتيم.
وى افزود: بايد كم كم داوران خود را به كشــورى هاى پيشرفته در داورى 
اعزام كنيم تا در دوره هاى بين المللى شــركت كنند. هدف از برگزارى اين 
دوره يادآورى اشتباهات داوران در 14 هفته گذشته بوده است و اين قطعا 

به رشد آنها كمك زيادى خواهد كرد. 
عضو هيئت رئيسه فدراســيون فوتبال اظهار داشت: داوران ما با صداقت 
كامل قضاوت مى كنند و اگر اشتباهى وجود داشته باشد كامال غيرعمد بوده 
است. در جام جهانى كه عالى ترين سطح مسابقات فوتبال است هم شاهد 

اشتباهات داورى بوديم كه امرى طبيعى است. 
اصفهانيان درباره بيانيه هاى باشگاه ها عليه داوران تصريح كرد: اين اقدام 
اصال حرفه اى نيست و هدف باشگاه ها تحت تاثير قرار دادن داوران است. از 
كميته انضباطى مى خواهم با اين باشــگاه ها به صورت جدى برخورد كند. 
داوران ما بدون هيچ چشــم داشتى در مســابقات ليگ قضاوت مى كنند و 

اميدوارم روزى آنها به حق واقعى خود در فوتبال برسند.
رئيس كميته داوران درباره جوانگرايى صورت گرفته گفت: خوشبختانه 
اقدامات خوبى در اين باره صورت گرفته و اى كاش اين مسئله زودتر صورت 
مى گرفت. وى در پايان خاطرنشان كرد: توانمندى داوران در آسيا باال رفته 
اســت و معتقدم داوران ما مى توانند در رويدادهاى بين المللى بيشــتر از 
گذشته قضاوت كنند. برهمين اساس با حمايت فدراسيون فوتبال و كميته 
داوران اين دوره بسيار ارزشــمند و مفيد را برگزار كرديم تا به نحو احسن 

بهترين استفاده را ببريد.

تلویزیون فراستی را راه ندهد
| پرويز پرستويى نسبت به اتفاقى كه 
هفته گذشته در برنامه «من و شما» رخ داد، 

واكنش نشان داد.
 بعد از اتفاقات ايجاد شده در برنامه «من و 
شما»، هنرمندان زيادى به اين موضوع واكنش 
نشان دادند اما در نهايت آرش ظلى پور (مجرى 
برنامه) فعال از كار معلق شــده اســت. پرويز 

پرســتويى نيز سرانجام در صفحه شخصى اش نســبت به اين موضوع 
واكنش نشان داد.

متن اين يادداشت به شرح زير است:
اين روزها يــه خبر داغ تو دنياى مجــازى داره براى خودش جوالن 
ميده. اونم اينكه در يك برنامه زنده تلويزيونى مجرى برنامه به منتقد 
پيشكســوت و مهم و باسواد ســينما توهين كرده و منتقد محترم هم 

برنامه زنده رو ترك كرده رفته.
صداوســيما هم به احترام آن منتقد مطرح و سرشــناس و باسواد و 
محترم، مجرى برنامه آرش ظلى پور را تا اطالع ثانوى از كار بركنار كرده.
چه خوب كه صداوســيما به ما ملــت ايران داره ياد ميــده كه بايد 
حرمت شكنى نكنيم و بخصوص حرمت چنين شخص بزرگوار منتقد را 
نگهداريم.چه رفتار خوبى، چه حركت درستى، چه خوب كه راه و رسم 
ميزبانى رو به ما ياد ميده. واقعا اين حركت صداوسيما قابل ستايشه حاال 
من مى خوام صداوسيماى محترم رو ارجاع بدم به كل برنامه هاى هفت 
سينمايى شبكه سوم سيما كه اســتاد بزرگ فرهيخته گرامى، منتقد 
يكه تازه سينما جناب آقاى مسعود فراســتى حضور داشتند و ميزبان 
ثابت بودند و ببينند كه اين بزرگوار چقدر به همه فيلمساز ها و بازيگران 
ايران و جهان منهاى هيچكاك توهين كرده و ركيك ترين حرف ها را زده 
اونوقت سوال من ازصداوسيما اين است، چرا چنين آدمى را به تلويزيون 
راه ميديد؟اگــه رفتار اون مجرى بد بوده رفتارهاى ايشــان هم كم بد 
نبوده، خالصه بد بده ديگه اميدوارم قضاوت ها و تصميم گيرى هايتان 

عادالنه باشد.

مسووالن به جای تبریک روز جهانی 
معلوالن، قوانین را اجرا کنند
| مدير تيم هاى ملى واليبال نشســته 
زنان و مردان گفــت: اميــدوارم روز جهانى 
معلوالن كه يك روز نمادين است تنها با دادن 
يك پيام تبريك توسط مسووالن خالصه نشود 
و مقررات بكارگيرى معلوالن در پســت هاى 
مختلف ورزشــى به اجرا در آيــد. به گزارش 
كائنات به نقل از ايسنا، هادى رضايى افزود: با 

توجه به توانمندى معلوالن بايد هر روز را به نام روز معلوالن نام گذارى 
كنيم و آيين، مقررات و قوانينى كه در ارگانهاى مختلف دولتى و مجلس 
در خصوص بكارگيرى معلوالن در پســت هاى مختلف مصوب شده به 
مرحله اجرا درآيد.وى گفت: روز جهانى معلــوالن نبايد تنها با دادن 
پيام تبريك توسط مسووالن خالصه شــود، بلكه بايد آيين و مقرراتى 
كه در خصوص جايگاه معلوالن در مجلس به تصويب رسيده به مرحله 
اجرا درآيد و عملياتى شــود.مدير تيم هاى ملى واليبال نشسته زنان و 
مردان همچنين از برگزارى اردوى تيم هاى ملى از بهمن ماه خبر داد و 
خاطرنشان كرد: براى آماده سازى تيم ها جهت حضور هر چه قدرتمند 
در بازيهاى پارالمپيك 2020 توكيو، برنامه 20 ماهه اى را در خصوص 
برگزارى اردوها، اعزام ها، شركت در مســابقات داخلى و خارجى و... 
آماده كرديم كه از طريق فدراسيون در اختيار كميته ملى پارالمپيك 
قرار داديم كه البته چون انتخابــات كميته ملى پارالمپيك را پيش رو 
داريم، اســتارت اين برنامه ها كه با برگزارى اردوهاى تيم ملى واليبال 

نشسته زنان و مردان است از بهمن ماه زده خواهد شد.

بنکسی اثرش را مفت می فروشد!
| بنكســى يكى از آثار تجسمى خود 
را به يك شــرط به قيمت 2 پونــد به فروش 

مى رساند.
بنكسى كارگردان، نقاش و سرشناس ترين 
هنرمند ناشناس بريتانيا در اطالعيه اى عجيب 
يكى از آثار هنرى خود را تنها به قيمت 2 پوند 

به فروش گذاشت. 
بنكسى با قراردادن اين اطالعيه در صفحه اينستاگرام خود، يك اثر 
تجسمى دست ســاز خود را به اين قيمت به فروش گذاشته است. اين 
اثر يك قايق حاوى پناهجويان به ابعاد 90در 38 در 42 ســانتى متر و 
مجهز به موتور و باترى الكتريكى است و توانايى رسيدن به سرعت سه 

گره دريايى را نيز دارد.
بنكسى براى فروش اين اثر به قيمت 2 پوند يك شرط دارد و آن اين 
اســت كه خريدار بايد وزن اين كار را تخمين زده و آن را در وبسايتى 

مخصوص حمايت از پناهجويان ثبت كند.

NBA لس آنجلس کلیپرز چگونه 
را سورپرایز کرد؟

| طبق يك بررســى آمــارى داليل 
موفقيت لس آنلجلس كليپرز در اين فصل از 
ليگ بسكتبال حرفه اى آمريكا مشخص شده 
است. اين تيم همه پيش بينى ها را برهم زده 

و شرايط فوق العاده اى دارد.
تيم لس آنجلس كليپرز بزرگترين سوپرايز 
ليگ امسال NBA است. آن ها فقط به هجده 

پيروزى ديگر تا رســيدن به پيش بينى NBA قبل از شروع فصل نياز 
دارند. پيش بينى اين ليگ براى كليپرز 36 پيروزى و 46 شكســت در 
اين فصل بود. اين انحراف بزرگ در پيش بينى به دليل سيســتم موثر 
هجومى كليپرز كه توسط داك ريورز مهندسى شده و تجديد قواى تيم 

با عملكرد درخشان تباياس هريس است.
براى پى بردن به پشــت پرده موفقيت خيره كننده و در عين حال 
شكننده كليپرز بايد به آمار و اعداد توجه ويژه اى داشت. كليپرز از لحاظ 
كارايى هجومى رتبه ششم ( كارايى هجومى يك تيم از طريق فرمول « 
تعداد موقعيت هاى گل - تعداد ريباند حمله + تعداد توپ لو رفته + ( 
0,4 × پرتاب هاى پنالتى )» محاسبه مى شود ) و از لحاظ درصد شوت 
واقعى رتبه چهارم ليگ را در اختيار دارد. ( درصد شوت واقعى از طريق 
فرمول « تعداد امتياز ÷ 2 × ( تعداد موقعيت هاى گل + ( تعداد پرتاب 
هاى پنالتى × 0,44 ) )» محاسبه مى شود ). با وجود اين آمار بايد به 
پيش بينى عده زيادى از كارشناسان NBA مبنى بر عدم راهيابى كليپرز 

به دور حذفى شك كرد.
براى شروع جستجو در موفقيت هاى اين فصل كليپرز بايد از تباياس 
هريس بهترين امتياز آور تيم، كسى كه در 26 سالگى با تلفيقى از تجربه 
و مهارت مانند يك فوق ستاره واقعى ظاهر شده است، شروع كرد. اگر 
شما فكر مى كنيد در مورد هريس اغراق مى كنيم، اين نكته را در نظر 
بگيريد:31 بازيكن NBA در اين فصل حداقل 300 موقعيت گل ايجاد 
كرده اند و تباياس هريس از لحاظ درصد پرتاب هاى موثر از همه اين 
بازيكنان عملكرد بهترى داشته است. ( درصد پرتاب هاى موثر از طريق  
فرمول «(تعداد پرتاب هاى موفق + 0,5 × تعداد پرتاب هاى موفق سه 
امتيازى)÷ تعداد موقعيت هاى گل « به دست مى آيد و بيانگر ارزش 

بيشتر پرتاب سه امتيازى نسبت به پرتاب دو امتيازى است. 

همه آرای عجیب برای توپ طالی 2018
| مراسم گاال، شب گذشــته برگزار شد و 
مودريچ توانست به سلطه 10 ساله مسى و رونالدو 
بر توپ طال پايان دهد ولى راى روزنامه نگاران در 
سرتاسر جهان براى اين عنوان، نتايج جالبى داشته 
است. به گزارش كائنات به نقل از ورزش سه، برنده 
توپ طال بــا آراى روزنامه نگارانى از سراســر دنيا 
انتخاب مى شود. در واقع از هر كشور، يك نماينده 
در اين راى گيرى حضور دارد و بررســى آراى آنها ، جذاب و گاهى عجيب 
است.  براى مثال، در آرژانتين، ليونل مسى نفر سوم شد و كريستيانو حتى 
در 5 نفر اول جايى نداشــت. فوق ستاره بارســلونا، در فهرست برزيلى ها، 
رقيب اصلى شــان، هيچ جايى نداشت. در پرتغال اما، فوق ستاره يوونتوس 
به عنوان بهترين بازيكن جهان شــناخته مى شود و باالتر از مسى قرار دارد 
ولى ديگر بازيكنان مدعى مثل مودريچ، امباپه و گريزمان جايى در رده هاى 
باال فهرست نداشتند. در برخى كشورها نيز بازيكنانى غيرمنتظره در صدر 

فهرست قرار گرفتند. 
براى مثال، كريم بنزما راى اول روزنامه نگاران جمهورى آفريقا مركزى بود. 
همچنين ماريو مانژوكيچ نيز در فهرست آنها در رده پنجم بهترين بازيكنان 
جهان قرار داشــت. در لوگزامبورگ، هند و سورينامه، رافائل واران بهترين 
بازيكن جهان انتخاب شده و در قرقيزستان، تيبو كورتوا برترين بازيكن بود.
در ســوى ديگر، مارسلو در فهرســت فنالندى ها چهارمين بازيكن و در 
فهرســت كامرونى ها پنجمين بازيكن بود و گرت بيل در فهرست ليختن 
اشــتاين چهارمين بازيكن، در فهرســت توگو نيز چهارمين بازيكن و در 
فهرست گواتماال، پنجمين بازيكن بود. اما عجيب ترين راى ها براى سينت 
كيتس اند نويس بود كه نيمار را در صدر فهرست، سرخيو راموس را در رده 
دوم ، لوئيس سوارز را در رده سوم، اليسون بكر را در رده چهارم و آگوئرو را 
در رده پنجم قرار داده بود. آگوئرو همچنين از سوى روزنامه نگاران گراناد 

به عنوان بهترين بازيكن انتخاب شده است.

تحریم مانع توسعه ورزش می شود
| نايب رئيس فدراسيون كشتى روسيه گفت: تحريم 
اقدام اشتباهى است كه سياست آن را بر ورزش تحميل مى 
كند و مانع توسعه ورزش مى شود. به گزارش كائنات به نقل 
از ايرنا، آرســن فادزايف افزود: 17 و 18 آذرماه زادگاه من 
(والدى قفقاز پايتخت جمهورى اوســتياى شمالى) ميزبان 

كشتى گيران قدرتمند ايران و آمريكا خواهد بود.
دارنده دو مدال طــالى المپيك و 6 مدال طالى قهرمانى 
جهان خاطر نشــان كرد: مطمئن هستم كه با حضور ايرانى 
ها يكى از با كيفيت ترين، مسابقات كشتى جهان در والدى 
قفقاز برگزار خواهد شــد. فكر مى كنم كشتى گيران خوب 

ايران به والدى قفقاز بيايند.
فادزايف ادامه داد: در آن مسابقات كشتى گيران آمريكايى 
هم حضور دارند و قرار است تا 20 كشور، كشتى گيران خود 

را به اين رقابت ها اعزام كنند و نفرات اصلى تيم ملى كشتى روسيه در اين رقابت ها با حريفان روبرو مى شوند.
 وى گفــت: خوشــحاليم كــه آنجــا ميــزان كشــتى گيــران خــوب و بــا تكنيــك ايــران خواهيــم بــود.
نايب رئيس فدراسيون كشتى روسيه در واكنش به اين پرسش كه پيشتر كشتى گيران آمريكايى از حضور در مسابقاتى كه 
طرف روس در آنها حضور دارد، سرباز زده اند؟، گفت: تحريم اقدام اشــتباهى است كه سياست آن را بر ورزش تحميل مى 

كند و مانع توسعه ورزش مى شود.
اين نابغه كشتى آزاد جهان در دهه 80 ميالدى افزود: تيم كشتى آمريكا به ما اعالم كرده كه به اوستياى شمالى مى آيد و 

ما حتى براى آنها بليت هم گرفته ايم و آنها قرار است امروز (سه شنبه) وارد روسيه شوند.
فادزايف با بيان اينكه تيم ملى كشتى آمريكا با تركيب 15 نفره وارد روسيه خواهد شد، گفت: كشتى گيران آمريكا آماده 

المپيك مى شوند، آنها خودشان هم مى دانند كه نياز به شروع قدرتمندانه دارند چرا كه در مسابقات بوداپست ناكام بودند.
وى گفت: به اعتقاد من مسابقات پيش رو در هفته آينده يكى از قدرتمندترين مسابقات كشتى در جهان است و مدعيان 

جهان بايد در آن خود را محك بزنند.
نايب رئيس فدراسيون كشتى روسيه در ادامه اين گفت وگو اظهار داشت: هدف همه كشتى گيران درخشش در بازى هاى 
المپيك است از اين رو فكر مى كنم مسئوالن كشتى در كشورهاى مختلف به گونه اى برنامه ريزى مى كنند كه ورزشكاران 

در المپيك به باالترين سطح آمادگى برسند و اين يك دوره چهار ساله است كه همواره تكرار مى شود.
وى گفت: ما روى كشتى گيران جوان و آينده دار از هم اكنون سرمايه گذارى مى كنيم تا در المپيك نتيجه الزم را بگيريم 

ديديد كه در مجارستان چهار قهرمان جهان داشتيم حتى به اعتقاد من مى توانستيم پنج يا شش قهرمان داشته باشيم.
وى در خصوص كشتى ايران هم گفت: ايرانى ها در كشــتى زبانزد هستند آنها همواره با ارايه يك كشتى زيبا و با تكنيك 
خود را از ديگران متمايز كرده اند.نايب رئيس فدراســيون كشتى روسيه گفت: برادران خادم را درنظر بگيريد، رسول خادم 

يكى از بهترين كشتى گيران جهان بوده است.

مخالفت یوفا با پیشنهاد بین قاره ای برای میزبانی جام جهانی
| «الكساندر چفرين» رئيس اتحاديه فوتبال اروپا (يوفا) 
مخالفت خود را با پيشنهاد كشورهاى اسپانيا، پرتغال و مراكش كه 
از دو قاره مجزا براى ميزبانى مشترك از جام جهانى2030 مطرح 

شده است، اعالم كرد.
تارنماى آفريقايى «Soka25east» روز ســه شــنبه نوشت: 
چفرين كه پيشتر، برنامه برگزارى جام جهانى در جزاير بريتانيايى 
مورد تحســين قرار داده بود، در اظهار نظــرى اعالم كرد كه از 
مشاركت كشورى از قاره اى ديگر با كشورى اروپايى براى ميزبانى 

از جام جهانى، حمايت نخواهد كرد.
وى ضمن انتقاد از سياستمداران و مخالفت با دخالت آن ها در 
برنامه هاى مرتبط با ميزبانى ها، اظهار داشت كه به هيچ عنوان با 

پيشنهادهاى بين قاره اى موافق نيست.
پدرو ســانچز نخســت وزير اســپانيا در ماه نوامبر به مراكش 

پيشنهاد كرده بود درخواست ميزبانى مشترك خود را با پرتغال و اسپانيا، تسليم كند.
سانچز در آن زمان پس از مالقات با پادشاه مراكش در رباط پايتخت اين كشــور، اظهار داشت: پيشنهاد خود را ابتدا به دولت 
مراكش و سپس به «محمد ششم» پادشاه اين كشور مبنى بر ارائه پيشنهادى مشترك به همراه اسپانيا و پرتغال براى ميزبانى از 
جام جهانى 2030، اعالم كردم.وى ادامه داد: اين نخستين پيشنهاد از دو قاره متفاوت (يكى اروپا و ديگرى آفريقا) بود و پادشاه 
مراكش هم به گرمى از آن استقبال كرد.اين در حالى است كه سران كشورهاى بلغارستان، يونان، رومانى و صربستان در جريان 

اجالسى سياسى به طور مشابه، براى ارائه پيشنهادى مشترك ابراز تمايل كرده بودند.
چفرين در اين باره تصريح كرد: يك نفر مى بايست براى هميشه به سياستمداران گوشزد كند كه اظهار نظر و اينكه آيا آنها مى 

توانند از رقابت هاى يورو و جام جهانى ميزبانى كنند يا خير، در حيطه اختياراتشان نيست.
وى ادامه داد: بارها ديده ام كه سياستمداران مى گويند كه كشورشان نامزد ميزبانى از فالن رويداد ورزشى خواهد بود. آنها مى 

بايست براى رويدادهاى ورزشى با فدراسيون هاى ملى ورزشى خود صحبت كنند.
كشور مراكش كه در تمامى پنج تالش خود براى ميزبانى از جام جهانى ناكام مانده است، به محض آگاهى از شكست از آمريكا، 

كانادا و مكزيك براى ميزبانى مشترك از جام جهانى 2026، براى برگزارى دوره بعدى آن در سال 2030 ابراز تمايل كرد.
اين در حالى است كه فدراسيون فوتبال انگليس در حال تحقيق و بررسى امكان ارائه پيشنهادى براى ميزبانى جام جهانى 2030 

در جزاير بريتانيايى شامل انگليس، اسكاتلند، ولز، ايرلند شمالى و نيز جمهورى ايرلند است.
چفرين تاكيد كرد: با تمام توان تالش مى كنم كه تنها يك پيشنهاد اروپايى داشته باشيم؛ چرا كه اين اتفاق بخت هاى اروپا را 

براى ميزبانى از جام جهانى افزايش مى دهد.

مراکز علمی و دانشگاهی برای احیای لباس های سنتی ایران تالش کنند
| شيرين بزرگمهر مى گويد: نيازمند عالقه  مندى و 
توجه بخش علمى دانشگاهى به حفظ و احياى لباس هاى 
ســنتى ايران هســتيم. به گزارش كائنات به نقل از مهر، 
شــيرين بزرگمهر، مدرس دانشــگاه، نويســنده و مترجم 
كتاب هاى حــوزه تئاتر و عضو هيئت علمى دانشــگاه هنر 
تهران و فارغ التحصيل رشــته نمايش از دانشــگاه آستين 
تگزاس اســت. بزرگمهر  يكى از پيشكســوتان در زمينه 
طراحى لباس تئاتر بوده و ســال ها در اين حوزه به تدريس 

مشغول بوده است.
اين طــراح لبــاس، پژوهشــگر و مؤلف كتــاب «تاريخ 
لباس» درباره امضاى تفاهم نامه ميان معاونت امور هنرى 
وزارت فرهنگ و ارشاد اســالمى و مديرعامل منطقه آزاد 
چابهار در زمينه توسعه فعاليت هاى حوزه مد و لباس در اين 
منطقه گفت: هرگونه حركتى كه از سوى افراد و نهادهاى ملى براى اعتالى فرهنگ ايران زمين برداشته شود قابل ستايش 
است اما آنچه حائز اهميت بوده و حاصل تجربيات ما طى تمامى ســال هاى فعاليت در حوزه فرهنگ وهنر است اين كه اگر 

اين گونه حركات داراى پشتوانه پژوهشى و تحقيقى نباشد، مؤثر واقع نمى شود.
بزرگمهر با اشاره به لزوم تربيت نسل جديدى از طراحان لباس اقوام با تسلط بر انواع سوزن دوزى و دوخت هاى سنتى اظهار 
كرد: انجام هرگونه فعاليت عرصه مد و لبــاس در منطقه آزاد چابهار با توجه به ظرفيت هاى متعدد در اين حوزه جغرافيايى 
نيازمند هدف گذارى بلندمدت است چرا كه تا به امروز هم بخش دانشگاهى و هم آموزشگاه هاى آزاد قدم هاى مثبتى در اين 
مسير برداشته اند كه البته كفايت نكرده و تأسيس مدرسه عالى هنر در منطقه آزاد چابهار در صورت بهره گيرى از سرفصل هاى 

آموزشى مؤثر، قدم هاى بسيارى در راستاى احياى فرهنگ ايرانى در اين حوزه بر مى دارد.
اين پژوهشگر و مدرس دانشگاه با اشاره به تعداد باالى پايان نامه هاى دانشجويى در زمينه لباس اقوام تصريح كرد: اين امر 
حاكى از عالقه  مندى و توجه بخش علمى دانشگاهى به حفظ و احياى لباس هاى سنتى كشورمان است اما الزم است با تكيه 
بر تجربه و دانش صنعتگران و بافندگان در مناطقى همچون چابهار، تئورى موجود در پايان نامه هاى دانشجويى به منصه ظهور 

رسيده و ساير هنرهاى تزئينى مرتبط با حيطه مد و لباس به نسل جديد آموزش داده شود.
او با اشاره به تاريخ هنر و فلسفه سوزن دوزى و بلوچ دوزى گفت: تمام اين هنرهاى دستى در قالب تئورى آموختنى است 
اما آنچه كه مهم به نظر مى رسد اين است كه بايد استادان برجسته اين حوزه ها، با ايجاد پيوند عميق ميان اين دروس و ساير 

گرايش هاى مرتبط با عرصه مد و لباس، مدرســه عالى هنر در چابهار را به دانشگاهى پربار و كامل از آموزش هاى فنى و 
هنرى اين حوزه تبديل كنند تا در آينده شاهد افزايش پژوهشگران و نويسندگان كتاب در باب لباس اقوام ايرانى باشيم.

واکنش معاون وزیر ورزش به موضع جدید مدیران بازنشسته فوتبال
| معاونت پشتيبانى و منابع مالى وزارت ورزش و جوانان 
در پاسخ به سوالى درباره موضع جديد فدراسيون فوتبال مبنى 
بر»ادامه فعاليت هيات رييسه بازنشسته پس از اعالن نظر رسمى 
وزارت ورزش» تاكيد كرد كه همه بازنشســته هايى كه مشمول 

قانون اند بايد تا 15 آذر تعيين تكليف شوند.
ژاله فرامرزيان در حاشــيه بازديد از اردوهــاى تيم هاى ملى 
جانبازان و معلوالن در جمع خبرنگاران و در پاســخ به ســوالى 
درباره سرنوشــت اعضاى بازنشســته هيات رئيسه فدراسيون 
فوتبال و اعالم اين فدراسيون مبنى بر ادامه فعاليت هيات رئيسه 
پس از پاسخ رســمى وزارت ورزش اظهار كرد: طبق قانون منع 
به كارگيرى بازنشســتگان تمام افرادى كه بازنشســته هستند 
تا 15 آذر بايد پســت خود را ترك كنند. اين قانون شامل همه 

افراد مى شود.
وى همچنين در خصوص وضعيت بازنشســته هاى برخى از فدراســيون ها از جمله ضيايى و فرجى و همچنين هيات رييسه 
فدراسيون فوتبال، اظهار كرد: طبق قانون تمام كسانى كه بازنشسته هستند بايد بر اساس تاريخ اعالم شده فدراسيونهاى خود را 
ترك كنند و ما بر اساس تكليف اقدام خواهيم كرد. در صورتى كه برخى از بازنشسته ها بر اساس قانون عمل نكنند در صدور احكام 
و پرداختى ها ما نيز بر اســاس تكليف خود اقدام مى كنيم. البته بايد اين را بگويم كه برخى از دوستان از استثنائاتى در خصوص 
موضوع بازنشستگى برخوردار بودند كه از آن استفاده نكرده بودند كه بعد از ابالغ قانون منع به كارگيرى بازنشستگان در اين باره 
از ما تقاضا كردند كه ما منتظر سپرى شدن مراحل قانونى تقاضاهاى آنها هستيم كه آيا شامل قانون بازنشستگى مى شوند يا خير؟
معاون وزير هم چنين در خصوص وضعيت بازنشستگى فريبا محمديان نيز گفت: چون كه ايشان پيش از موعد و با 20 سال كار 
خود را بازنشسته كرده، تخلفاتى در بازنشسته كردن ايشان صورت گرفته كه در اين خصوص شكايتى تنظيم كرده كه نتيجتا اگر 

فردا چهارشنبه نتيجه اين شكايت به دست ما برسد مشكلى براى ادامه فعاليت او در وزارت ورزش نخواهد بود.
فرامرزيان افزود: البته بايد بگويم در طى مــدت حضور خانم محمديان در وزارت ورزش ما شــاهد آثار خوبى از فعاليت هاى 
ارزشمند او بوده ايم و اميدواريم بتوانيم دوباره ايشان را در وزارت ورزش داشته باشيم. البته به اعتقاد محمديان چون تنها از يك 
سوم طول خدمت خود در طى 20 سال بهره مند شده، در حق وى اجحاف شده و بايد رويكرد عادالنه اى در اين باره اتفاق بيفتد.

چهره ها


