دلنوشته

قد و باالی تو
رعنا رو بنازم

امیر حسین ذاکری

روزنامه نگار

در خبرها به خاطر گرانی میوه تیتری خواندم
که نوشــته بود« :میــوه از دســترس مردم
خارج شد».
عرض بنده این است:
*اصوال با این گرانیها چی در دسترس مردم
هســت؟ البته باید عرض شود همه چیز و هر
کاالیی در دســترس هست فقط قدرت خرید
آن در دسترس نیست که چیز مهمی نیست.
ما خودمان هر شب از جلوی ویترین مغازهها
یا میوه فروشــیها رد میشویم اجناس را در
دسترس خود میبینیم .فقط حس میکنیم
خرید برای عموم آزاد نیســت .چون قیمتها
خیلی گرانند!
* چرا باید میوهها آنقدر گران بشود که حتی
دیگر محمود احمدینژاد هم نمیگوید :بیایید
از میوه فروش ســر کوچه مــا خرید کنید؟
چرا نامــه به رئیس جمهــور آمریکا میدهد
اما نامــهای بخاطر گرانیها به اتحادیه تره بار
نمیدهد؟
* کســانی که حتی با در نظــر گرفتن دالر
۲۵هزار تومانی و هزینه حمل و نقل و ...اما باز
میوه را چند برابر گرانتر میفروشند چه جور
آدمهایی هســتند؟ گزینه  -۱آدمهای خوب
 -۲بد  -۳زشت؟ یا خوب -بد -جلف؟
*چــرا از هر کســی بخاطر گرانیها ســوال
میکنیم :آیا شما سلطان مثال خیار یا کیوی
یا مــوز تشــریف دارید؟ به صراحت پاســخ
میدهــد :ایــن وصلهها به من نمیچســبد؟
پسچی به آنها میچسبد؟ معلوم نیست چه
جنس و آلیاژی دارند که هیچ چیزی به اینها
نمیچسبد .شــاید هم متریال این سالطین
مثل تفلون نچسب باشد.
*نمی دانم اصل ســی و چندم قانون اساسی
است اما میگوید :میوه باید ارزان باشد .هیچ
سلطانی حق گران کردن میوه را ندارد.
*واقعــا چرا بایــد مردم در حســرت خرید
میوهای مثل موز باشند؟ چندی پیش یکی از
دوســتان تحریریه یک موز خریده بود و ذوق
زده آن را در دستانش گرفته بود و با حرکات
ریتمیــک برای موز میخواند« :قد و باالی تو
رعنارو بنازم و( »...انصافا موزی که خریده بود
مجلســی و دراز و قد و باالی رعنایی داشت)
یا یکی دیگر از دوستان از قول صائب تبریزی
در بــاره گرانی موز وعــدم توانایی خرید موز
چنین خواند:
«یاد رخسار توای موز به دل داریم ما  -منت
روی پریچهره موز داریم ما»
*علی ایحال یک نفر به ما بگوید بخاطر گرانی
میوه خصوصا موز لعنتهایمان را مستقیم نثار
«سالطین میوه» کنیم یا کاخ سفید؟
دیالوگ

روزنامه فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی

حافظ نامه

بس نکته غیر حسن بباید که تا کسی
مقبول طبع مردم صاحب نظر شود
تفسیر :هر کســی که میخواهد کاندیدای انتخابات بشود و تقاضای
فالی از حافظ میکند حافظ این شعر را برایش میسراید!

مقاالت و نوشتارهای ارسالی به روزنامه افتخاری بوده و درصورت عدم چاپ مسترد نمیگردد

امام علی (ع) :انسان راستگو گرامی و بزرگوار است.

شتاب  -ران هاوارد

دکمه قطع صدای ویدئو
به واتساپ اضافه شد

واتســاپ اکنون به شــما امکان میدهد تا
قبل از اشــتراکگذاری فیلمها صدای آن را
قطع کنید .به گزارش باشگاه خبرنگاران ،اگر
میخواهید ویدیویی را با کســی به اشتراک
بگذاریــد ،اما به هر دلیلی میخواهید صدای
آن را قطــع کنید ،میتوانیــد از برنامههای
جانبی و کمکی اســتفاده کنید .اما انگار در
واتساپ خبرهایی در این رابطه وجود دارد ،با
امکان و ویژگی جدید واتساپ اکنون میتوان
صدای ویدئو را قبل از اشــتراکگذاری قطع
کرد .پیام رسان واتساپ ( )WhatsAppدر
بخش تغییرات پلی اســتور گوگل ،نکتهای
را اطالعرســانی کــرده و از گزینهای برای
حــذف صدا هنگام به اشــتراکگذاری فیلم
پردهبرداری کرده اســت .البته بســیاری از
کاربــران در توئیتــر هم این نکتــه را تایید
کردهاند که میتوان قبل از اشــتراکگذاری
ویدئــو با دکمه قطع صدا ،صــدای ویدئو را
بست .کاربران گفتهاند به ویرایشگر ویدئوی
واتساپ ،یک آیکون بلندگوی کوچک اضافه
شــده است که درســت در زیر جدول زمان
ویدئو قرار گرفته اســت که با خاموش کردن
آن ،ویدئــو بیصدا میشــود .بــا این حال،
بهنظر میرســد که این گزینه به عنوان یک
تغییر در سمت سرور در حال اجرا است ،زیرا
در نســخههای مختلف برنامه ،دسترسی به
آن متفاوت است .فرقی نمیکند که ویدئویی
را از منبع دیگری دریافت کرده باشــید یا با
دوربین تلفن همراه خود ضبط کرده باشید؛
در هر صــورت هنگام به اشــتراکگذاری،
میتوانید صدای آن را قطع کنید.
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بازتاب نتایج انتخابات فدراسیون فوتبال

علی کریمی با تاخیر روز مهندس را تبریک گفت!
عزیزی خادم با کسب رای الزم به عنوان ریاست جدید فدراسیون فوتبال انتخاب شد

آفتاب یزد -گروه شبکه :رئیس فدراسیون فوتبال کشور
مشخص شد .روز گذشته انتخابات ریاست فدراسیون
فوتبال در سالن اجالس سران برگزار شد .این انتخابات
با رقابت علی کریمی ،مصطفی آجورلو ،شــهاب الدین
عزیزی خادم و کیومرث هاشــمی آغاز شد که در دور
اول آجورلو و کریمی رای کافی به دست نیاوردند و کنار
رفتند .دور دوم انتخابات بین هاشــمی و عزیزی خادم
برگزار شــد که در نهایت عزیزی خادم با کسب رای به
عنوان ریاست جدید فدراسیون فوتبال انتخاب شد و در
 ۴سال آینده این پست را برعهده خواهد داشت.
امیدوارم وجدان افراد راحت باشد

اما علی کریمــی که با کســب  ۹رای در مرحله اول
انتخابات ریاســت فدراســیون فوتبال ،نتوانســت
بهحد نصاب الزم برای باقی ماندن در رقابت دســت
پیدا کند ،پس از خروج از مجمع انتخاباتی فدراسیون
فوتبال اظهار کرد« :بعد از مدتها شرایط برای حضور
فوتبالیها رقم خورد و من هم آمدم اما نشــد .از اول
میدانســتم چه اتفاقاتی رخ میدهد و فقط برای این
حضور پیدا کردم که پسفردا نگویند شرایط مهیا شد
که فوتبالیها بیایند اما کسی نیامد .من برای اینکه بهانه
دست کسی نباشد این کار را کردم ».وی ادامه داد« :از
آن  ۹عزیزی که به من رای دادند تشکر میکنم ۹ .نفر
در این مجمع بودند که دوســت داشتند فوتبال تغییر
اساســی کند .از این بابت از آن  ۹نفر تشکر میکنم.
امیدوارم رئیس بعدی این دوستان را اذیت نکند و رویه
حرفهای را دنبال کند ».کریمی در پاسخ به این سوال
که آیا رایهای داده شده به دیگر کاندیداها پاک بود،
گفت« :نمی دانم ،باید به وجدان دوستان واگذار کنیم.
رای آنها برای من قابل احترام اســت و هر کسی یک
حق رای داشــت و اگر من هم جای آنها بودم به آن
کسی که دوست داشــتم رای میدادم .امیدوارم افراد
نزد وجدان خود راحت باشند و به فوتبال خیانت نکرده
باشند ».او در پاسخ به این سوال که آیا مشخص است
افرادی که به او رای دادند چه کســانی هستند ،گفت:
«نه مشخص نیســت و خودشان میدانند ».کریمی در
پاسخ به این ســوال که آیا انتخابات ،مهندسی شد؟
گفت« :من نمیدانم اما جا دارد با تاخیر روز مهندس را
به دوستان و مهندسان عزیز تبریک بگویم و برایشان
آرزوی موفقیت کنم».
رای مردم علی کریمی است اما...

آدم از دشمناش بیشتر چیز یاد میگیره تا از
دوستان احمق.

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :منصور مظفری
سردبیر :سید علیرضا کریمی
تهران :خیابان شهید مطهری ،ابتدای قائم مقام فراهانی(به سمت هفت تیر)
كوچه  26پالك 10طبقه اول واحد یك
امور آگهیها0912 819 7782 :
تلفن 88321397- 8 :نمابر88321399 :
چاپ :همشهری(()3روزتاب)  -جاده مخصوص -تلفن44545076-7 :
توزیع :تلفن09128197782 :
دفتر مركزی یزد :بلوار 22بهمن ،تلفکس035-35246919 :

زمانی که علی کریمی برای ریاست فدراسیون فوتبال
نامزد شد ،بسیاری خوشــحال بودند که بعد از سالها
پایان مدیریت غیر فوتبالیها را در این حوزه شــاهد
خواهند بــود .به همین خاطر از حضــورش حمایت و
استقبال کردند و امید داشتند که او فارغ از محبوبیتش
به سبب درســتکار بودنش ریاست فدراسیون فوتبال
را بر عهده بگیــرد که این اتفاق نیفتاد .به همین خاطر
هم اســت که اکنون از نتیجه انتخابات راضی نیستند.
گویا از قبل برایشــان مسجل شده بود که علی کریمی
رئیس فدراســیون فوتبال نمیشود .در این راستا و در
واکنش به انتخاب نشــدن علی کریمی ،معاون باشگاه
پرســپولیس میگوید :رای مردم علی کریمی است اما
رئیس فدراســیون را مجمع انتخاب میکند .به گزارش
ایسنا ،ابراهیم شکوری ،درباره حذف شدن علی کریمی
از دور انتخابات اظهار کرد« :فوتبالیستهایی بودند که
سالیان سال برای این فوتبال زحمت کشیدند اما شرایط
مجمع خاص است و اینکه مردم و فوتبالیها چه چیزی
دوست دارند ،اعمال نمیشود .این طبیعت فوتبال است.
شاید خود علی کریمی میدانست که چنین اتفاقی رخ
میدهد اما همین که در انتخابات حضور پیدا کرد و او را
تشویق کردند ،اتفاق بسیار خوبی بود».

به عزیزی خادم رای ندادم

سعید آذری مدیرعامل باشگاه فوالد نیز اظهار داشت:
«رقابت خیلی شــدیدی بود .باید به تصمیمات مجمع
احترام گذاشــت .به عزیزی خادم تبریک میگویم و
امیدوارم مســئولیتی را که مجمع به عهده او گذاشته
را به نحو احسن انجام بدهد .با توجه به چالشهایی که
فدراســیون با آن مواجه است در  ۴سالآینده اتفاقات
مهمی برای فوتبال ما میافتد .از علی کریمی ،هاشمی و
آجورلو هم تشکر میکنیم که در انتخابات شرکت کردند.
همه اعضای مجمع موظفیم از امروز مسئولیت سنگین
را با هم قبول و برای پیشــرفت فوتبال تالش کنیم».
مدیرعامل باشــگاه فوالد در مورد اینکه علی کریمی
روز مهندس را با تاخیر تبریک گفت ،عنوان کرد« :من
دور اول به کریمی رای دادم و دور دوم به هاشــمی ،به
عزیزی خادم رای ندادم .بر اساس جدول مقایسهای که
تهیه کرده بودم رای دادم .این نظر علی کریمی است و
من برای نظر او احترام قائلم .فکر میکنم اتفاقی که در
مجمع افتاد نشــان داد هنوز برای رسیدن به شناسایی
مرز تخصص در هر حوزهای باید تالش کنیم و بررسیهای
الزم را داشته باشیم .با تمام این تفاسیر آرزو دارم عزیزی
خادم موفق شود ».وی در مورد اینکه خیلی تالش کرد
کریمی رای بیاورد اما در نهایت  ۹رای به دســت آورد،
گفت« :با افتخار به علی کریمی در دور اول رای دادم .از
کارم هم هرگز پشیمان نیستم .روز اول هم اعالم کردم و
ورود او را هم تبریک گفتم .این پایان راه نیست .مطمئنم
علی کریمی صفشکنی شد که میآید ».آذری تصریح
کرد« :مطمئنم روزی یک نفر روی آن کرسی مینشیند
که عضو تیم ملی فوتبال کشور بوده ،تحصیلکرده و در
بدنه اجرایی فوتبال کار کرده است .آرزویم این بود که
یک فوتبالی امروز انتخاب شود .از این به بعد هرکسی از
قهرمانهایمان خواست بیاید در این مجمع بنشیند باید
این ذهنیت را داشته باشد که البیگری به معنای فساد
نیســت .اما به هرحال باالخره تعداد کثیری از آرا برای
طیف خاصی اســت .تا وضعیت یک سری ساختارهای
فدراسیون تغییر نکند ،همین اتفاق میافتد».
فدراسیون علی کریمی را از دست داد

کاربران شــبکههای اجتماعی نیز واکنشهایی به این
ماجرا داشته اند.
یکی از کاربران در این مورد نوشــته است« :یعنی واقعا
دیگه حجب وحیا از بین رفته واضح بود دو نفری که اصال
امکان انتخابشون نبود با مهندسی باال میان».
دیگری نوشت« :بابت انتخابات فدراسیون فوتبال ناراحت

شدم علی کریمی رای نیاورد اما خوشحالم رای نیاورد به
این دلیل که مطمئنا در کارش اخالل ایجاد میکردند و
نمیگذاشتند کار کنه».
کاربــر دیگری گفته اســت« :حاال کــه علی کریمی،
این گزینه الیق و شایســته ،برای ریاست فدراسیون
فوتبال رای نیاورد ،وقتشــه که همون پیشکسوتها و
خبرنگارهایی که این مدت ازش حمایت میکردن و اونو
بهترین گزینه میدونستن ،با فشــار به وزارت ورزش،
مدیرعاملی پرسپولیس رو به دستان این فرد با لیاقت
و دشمن فساد بسپرن».
کاربران دیگر نوشته اند« :تو به فدراسیون فوتبال نیاز
نداری در واقع فدراسیون فوتبال به تو نیاز داره تو همیشه
برای ما رئیس بودی و خواهی ماند اونایی که امروز رای
را به اسم خودشون تغییر دادن خوب میدونن هیچ نامی
بزرگتر از نام تو نیست»« ،عزیزی خادم رئیس فدراسیون
فوتبال شد! فوتبال ایران آدم فوتبالی نمیخواد ....برنده
واقعی علیکریمی است»« ،با انتخاب نشدن کریمی به
عنوان رئیس فدراســیون ما طرفداران فوتبال به دلیل
ضایع نشدن حق این پیشکســوت گرانمایه ،خواستار
مدیرعاملی وی در باشگاه پرسپولیس هستیم .پاکسازی
فوتبال رو از باشــگاهها شروع کن علی آقا»« ،تردیدی
ندارم که علی کریمی با علم به انتخاب نشدن ،اقدام به
شرکت در انتخابات فدراسیون فوتبال کرد»
رئیس فدراسیون فوتبال کیست؟

به هر حال شهاب الدین عزیزی خادم به عنوان ریاست
فدراســیون فوتبال انتخاب شد .او تقریبا  ۸سال است
که ســودای ریاست فدراسیون فوتبال را در سر دارد تا
باالخره به این عنوان رسید .شهابالدین عزیزی خادم
متولد بهمن  ۱۳۵۶اســت و تحصیالت خود را در مقطع
دکترا و رشــته روابط بینالملل  -مطالعات منطقهای
ادامه داد .او عضو سابق هیئت رئیسه فدراسیون است.
به گزارش ایلنا ،از فعالیتهای ورزشــی وی میتوان به
عضویت در تیم ملی فوتبال دانشــجویان و تیم نیروی
زمینی اشــاره کرد .عزیزی خادم در انتخابات هیئت
رئیسه سال  ۱۳۹۰در مبارزه انتخاباتی علی فتحاهللزاده،
مدیرعامل پیشین باشگاه اســتقالل را شکست داد و
به هیئت رئیسه فدراســیون فوتبال رسید .عضویت
در کارخانه ایــران خودرو ،مدیریت در شــرکتهای
زیرمجموعه وزارت رفاه ،حضور در هیئت مدیره باشگاه
سایپا ،شرکت پتروشیمی امیرکبیر و شرکت پتروشیمی
شازند ،گوشهای از سوابق مدیریتی عزیزی خادم است.
او در ســال  ۱۳۹۵برای انتخابات ریاســت فدراسیون

هلی کوپتر به جای ماشین عروس!

استفاده یک عروس و داماد هندوستانی از هلی
کوپتر به جای ماشین عروس در جشن عروسی
به ســوژه رسانههای این کشور تبدیل شد .به
گزارش باشــگاه خبرنگاران ،جشن عروسی به
عنــوان یکی از مهمتریــن و بهترین روزهای
زندگی هر پسر و دختر جوانی به شمار میرود.
عروس و دامادها بــا برگزاری منحصر به فرد
جشن عروسی خود تالش میکنند تا این روز
را به روزی خاطرهانگیز برای خود و مهمانان خود تبدیل کنند .بدون شک هر
چقدر این جشن مهم ،ســادهتر و بدون تشریفات اضافی برگزار شود پسران
و دختران میتوانند زندگی خود را با آرامش بیشــتری آغاز کنند .به تازگی

استفاده از هلی کوپتر در مراسمهای عروسی
در هند تبدیل به یک چشم هم چشمی شده
اســت .یک عروس و داماد اهل این کشور که
از هلی کوپتر به جای ماشین عروس استفاده
کردند به سوژه رسانهها تبدیل شدند .ویدئویی
که به شکلی گســترده در فضای مجازی در
هند منتشر شده این عروس و داماد را در حال
سوارشدن بر یک هلی کوپتر نشان میدهد .در
این ویدئو در حالی که تعداد زیادی از مهمانان در محل فرود هلی کوپتر جمع
شدهاند این عروس و داماد جوان سوار بر هلی کوپتر شده و به خانه جدید خود
عازم میشوند .این اتفاق در منطقه «شِ کهاواتی» راجاستان رخ داد.

یک ایرانی از ضایعات ،موتورسیکلت تکچرخ ساخت

مجسمهساز ایرانی مقیم اســتان وان ترکیه با
تبدیــل ضایعات به موتورســیکلت تک چرخ،
حیرت همگان را برانگیخته اســت .به گزارش
فرارو ،علــی مطیعی در ســال  ۲۰۰۷از ایران
به عراق رفته و پس از  ۹ســال اقامت در آنجا
بــه وان ترکیه آمده اســت .او ضایعات و برخی
مواد بازیافتی را جمعآوری و از آنها در کارگاه
کوچک خود آثار خارق العادهای خلق میکند.
علی تصمیم گرفت از ضایعات ،موتورســیکلت
تک چرخ که در یک فیلم علمی تخیلی دیده بود ،بســازد و توانســت تمام
قطعات الزم را در عرض  ۴ماه کامل کند .وی اولین تست آزمایشی حرکت

موتور خود را در میان نگاههای کنجکاو ساکنان
این شــهر انجــام داده و موفق شــد .مطیعی
اظهار داشت :برای ســاخت موتورسیکلتی که
آرزویش را داشتم سخت کار کردم .با مراجعه به
فروشندگان قطعات قراضه و اوراقی مواد مورد
نیازم را جمعآوری کردم .تنها حامی من در این
رونــد خانوادهام بودند .وی افــزود :مردم وان با
دیدن موتورسیکلت بسیار تعجب کردند و مورد
توجه آنها قرار گرفت .آنها با تلفنهایشان اقدام
به تهیه فیلم و عکس کردند و من نیز از این اتفاق خوشحالم .هدف من این
است که بیشتر پیشرفت کنم.

فوتبال نامنویســی کرد ،اما از ســوی کمیته تعیین
صالحیت فدراســیون فوتبال ،رد صالحیت شد .امیر
عابدینی یکی از اعضــای وقت این کمیته ،در مصاحبه
با روزنامه قانون ،دلیل رد صالحیــت عزیزی خادم را
«نداشتن  ۱۰سال سابقه مدیریت دولتی» عنوان کرد .این
بند مورد نظر ،در اصالحیه جدید از اساسنامه فدراسیون
ایران حذف شد تا او بار دیگر برای انتخابات فدراسیون
فوتبال نامنویسی کند .زمانی که باشگاه استقالل زیر نظر
وزارت رفاه زمان وزارت آقای کاظمی بود ،عزیزی خادم
معاون پارلمانی ،حقوقی وزارتخانه بود و برنامه ریزی برای
باشگاه بزرگی مانند استقالل زیر نظر او قرار داشت که در
همان سال استقالل قهرمان لیگ برتر شد .عزیزی خادم
پیش از این ادعاهایی مبنی بر راهاندازی «شورای عالی
راهبردی فدراسیون» ،تصویب بازگشت دروازهبانهای
خارجی به لیــگ برتر ،تدوین و قانونمند کردن فعالیت
مدیران برنامه (ایجنتها) در فوتبال ایران و قراردادی
۱۰ساله برای اجاره هواپیمای چارتر و اختصاصی برای تیم
ملی فوتبال ایران ،در زمان حضورش در هیئت رئیسه
فدراسیون فوتبال را داشت .شهابالدین عزیزی خادم
بار دیگر برای عضویت در هیئت رئیســه فدراســیون
فوتبال آذرماه ســال  ۱۳۹۶شانس خود را امتحان کرد،
اما مجمع فدراسیون فوتبال به محمود اسالمیان رای داد.
شهاب الدین عزیزی خادم در زمان شرکت در انتخابات
ریاست فدراســیون فوتبال ،اعالم کرده بود که اولویت
اول او ،حضور تیم ملی فوتبال ایران در رقابتهای جام
جهانی است .او مدعی شده بود برنامه پیشنهادیاش در
افق ۴ساله با رویکرد دانش بنیان است و پس از عبور از
بحران ،با هدف مدرنسازی فوتبال ملی و ساختارهای
مدیریتی فوتبال تنظیم شده است.
فساد را برنمیتابیم

حاال شهاب الدین عزیزی خادم پس از انتخابش به عنوان
رئیس جدید فدراسیون فوتبال ایران اظهار کرد« :از همه
عزیزان که در این انتخابات شرکت کردند تشکر میکنم و
با افتخار میگویم که با تعامل با همه ارکان نظام در جهت
پیشــبرد اهدافمان قدم برداریم .ما تالش خواهیم کرد
با نگاهی نو و فعال در این راه قدم برداریم از همه شــما
عزیزان که تصمیم ســازان فوتبال هستیم هم تشکر
میکنم انشاءاهلل با یک نگاه حرفهای برنامههایی که ارائه
کردیم را اجرا میکنیم من به توسعه فوتبال در استانها
توجه ویژهای خواهم داشت و با مشورت و تعامل حرکت
خواهیم کرد ».رئیس جدید فدراسیون فوتبال افزود« :ما
با کمک باشگاهها نگاهی نو و جدید خواهیم داشت تا در
راه توسعه فوتبال قدم برداریم .خودم را موظف و مکلف به
مشورت و تعامل سازنده میدانم .خدا را شاکرم که امروز
اینجا هستم چه رای میآوردم و چه رای نمیآوردم خدا
را شاکر بودم ».عزیزی خادم ادامه داد« :فدراسیون بنده
قطعا غیر سیاسی و عدالت محور خواهد بود .همانطور
که فساد را برنمیتابیم ،نگاه ما به بانوان ،نگاهی توسعه
یافته است .امیدوارم با برنامه ریزی انجام شده بتوانیم در
کنار مجمع فدراسیون فوتبال این رشته را توسعه دهیم.
خــود را موظف میدانیم که از نیروهای خبره ،کارآمد و
متخصص استفاده کنیم .چه در دولت فعلی و چه در دولت
آتی ،نگاه ما حفظ و صیانت از فوتبال مبتنی بر نگاه ملی
است .نگاههای خطی و خطوطی و تنگ نظرانه آسیب را
برای مردم در پی دارد ».او افزود« :نگاه ما برنامه محور
است .یکی از آفتهای بزرگ فوتبال در چند دهه گذشته
بیبرنامگی اســت .امیدوارم با برنامهای که ارائه دادیم،
قدم به قدم برای توســعه در فوتبال گام برداریم و تمام
ذینفعان فوتبال مثل باشگاه ،هیئتهای استانی و بانوان
نفع خود را در ایــن قضیه ببرند .به لطف حق امیدوارم
بتوانیم نگاهــی جدیدتر و فصلی نوتر برای فوتبال رقم
بزنیم که به دور از تنگنظری و حذفی باشد».

در آرزوی واکسن کرونا

طرح از :یاسین حسینی

