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   گزارش
مدي�ر يک�ي از 
ي  ش�ب��که ها
بازاريابی هرمي در حالي از اس�فند گذش�ته به 
عنوان نايب رئيس بانوان کارش را در فدراسيون 
فوتبال شروع کرده که وي در اين مدت به جاي 
سروسامان دادن به وضعيت آشفته فوتبال بانوان 
با تبليغ کاالهاي شرکتش سعي در اضافه کردن 
فوتبالي ها به زيرشاخه هاي شبکه  هرمي اش دارد.
فدراس��يون فوتبال پاتوق جديد هرمي هاست، 
شبکه اي غيرقانوني و غيرشرعي که گويا مي خواهد 
از فوتبال هم زيرش��اخه بگيرد. انتخاب ش��هره 
موسوي، مديرعامل يکي از شبکه هاي بازاريابی 
هرمي به عن��وان نايب رئيس بانوان فدراس��يون 
فوتبال سبب شده ساختمان فدراسيون فوتبال 
در کوچه  12متري س��وم خيابان سئول جنوبي 
در محاص��ره هرمي ها قرار بگيرد. ش��بکه اي که 
رسانه ها از آنها به عنوان يک »غده سرطاني« در 
اقتصاد کشور نام مي برند. با وجود چنين سابقه اي، 
اما ش��هاب الدين عزيزي خادم با انتخاب ش��هره 
موس��وي پاي يکي از مديران اين شبکه ها را به 
فدراسيون فوتبال باز کرده، مديري که در يک ماه 
و نيمي که از انتخابش گذشته، به جاي سروسامان 
دادن به وضعيت فاجعه بار فوتبال بانوان، به دنبال 
تبليغ محصوالت شبکه هرمي اش در فدراسيون 

فوتبال است.
  بانوي هرمي، رئيس فوتبال بانوان

وقتي 10 اسفند گذشته شهاب الدين عزيزي خادم  
با شعار تحول فوتبال رأي اعضاي مجمع را گرفت، 
آنقدر ش��عارهاي خوش و آب رنگ داد که تصور 
مي ش��د روزهاي س��ياهي که فوتبال در دوران 
مديريت پرحاش��يه و ناکارآمد علي کفاشيان و 
در ادامه با مهدي تاج تجربه کرده، قرار است به 
پايان برسد. اين انتظار اما بي فايده بود و حواشي 
از همان روز مجمع کليد خورد. معرفي ش��هره 
موسوي مدير يکي از شبکه هاي بازاريابی هرمي 
به عنوان نايب رئيس بانوان فدراس��يون فوتبال 
از طرف ش��هاب الدين عزيزي خادم يکي از اين 
حاشيه هاي پرس��روصدا بود. مديري که اعضاي 
مجمع بدون توج��ه به س��ابقه اش در مديريت 
يکي از ش��بکه هاي بازاريابی هرمي ب��ه او رأي 
دادن��د ت��ا کارش را در فدراس��يون فوتبال آغاز 
کند، شبکه هايي که خيلي از اقتصاددانان نسبت 
به خطرش��ان هش��دار داده اند و اکثريت مراجع 
تقليد نيز فعاليت در اين شبکه هاي بازاريابي را 
غيرشرعي اعالم کرده اند. فقه ما اين نوع بازاريابی 
با واس��طه را معادل مفت خوری دانسته و برای 

همين هم آن را حرام شرعی اعالم کرده است.
با اين حال اين ش��بکه هاي هرمي با مجوزهايي 
که از زيرمجموعه ه��اي وزارت صمت گرفته اند 
به فعاليت شان پوشش قانوني داده اند و با جذب 
افراد در راستاي زيرشاخه سازي در شبکه فروش، 

فعاليت هاي هرمي را در پوشش عرضه کاالهاي 
بي کيفيت انجام مي دهند و آسيب هاي زيادي به 
خانواده ها و جواناني که وارد اين شبکه ها شده اند 

از نظر روحي و مادي مي زنند.
  خلف وعده در همين شروع کار

ب��ا وج��ود چني��ن تهديدهاي��ي ک��ه از جانب 
ش��بکه هاي بازارياب��ی هرمي متوج��ه جامعه و 
بنيان خانواده هاست، از 10 اسفند گذشته شهره 
موس��وي به عنوان يکي از مديران اين شبکه ها، 
پايش به تصميم گي��ري در عرصه کالن فوتبال 
در حوزه بانوان باز شد. در حالي موسوي کارش را 
به عنوان نايب رئيس بانوان آغاز کرد که فوتبال و 
فوتسال بانوان با توجه به سوءمديريت هاي دوره 
ليال صوف��ي زاده، نايب رئيس س��ابق از وضعيت 
نامناسبي از نظر حمايتي برخوردار است تا جايي 
که بانوان فوتسال که در سال هاي 2105 و 2018 
دو قهرماني تاريخي را در آسيا کسب کرده اند با 
گذشت سه سال هنوز پاداش 20ميليوني آخرين 

قهرماني شان را دريافت نکرده اند.
همچني��ن بي برنامگي اين بخش س��بب ش��د 
زمستان گذشته تيم ملي فوتبال بانوان با توجه 
به اينکه در 18 ماه قبل آن ديدار رسمي برگزار 
نکرده بود و آخرين بازي اين تيم به 18 فروردين 
98 در چارچوب مرحل��ه دوم انتخابي المپيک 
مقابل چين برمي گشت، از رنکينگ فيفا حذف 

شود و تيره روزي هاي فوتبال بانوان به اوج برسد.
ش��هره موس��وي البته روزي که انتخاب شد از 
قصدش براي تحول در س��اختار فوتبال بانوان 
صحبت ک��رد و گف��ت مانند برخ��ي از مديران 
نيست که فقط وعده بدهد: »شيوه من به گونه ای 
است که به جای برنامه دادن روی کاغذ در عمل 
برنامه هايم را نش��ان می دهم. اتفاقاتي در چهار 
سال حضورم در فوتبال بانوان رخ خواهد داد که 

به عمرتان نديده ايد.«
يکي از مهم ترين وعده هاي رئيس جديد کميته 
فوتبال بان��وان فدراس��يون، پرداخ��ت پاداش 
قهرماني آسيايي ملي پوشان فوتس��ال تا پايان 
س��ال 99 بود، وعده اي که عملي نشد و موسوي 
گفت که امکان تأمين اين مبلغ در فاصله زمانی 

کوتاه باقی مانده تا نوروز مقدور نيست! 
خلف وعده اي که نش��ان داد دختران فوتس��ال 
همچون گذشته نبايد روي وعده مسئول جديد 
فوتبال بانوان که البته مديرعامل يک تيم ليگ 
يکي هم هس��ت، مانند بقيه مديران حساب باز 

کنند.
  اولويت بيزينس ش�خصي بر مسئوليت 

فوتبال بانوان
نايب رئيس بانوان فدراس��يون فوتب��ال اگرچه 
به گفته خودش وقت نداش��ته ت��ا منابع پاداش 
500ميليوني بانوان فوتسال را تأمين کند، اما به 

نظر مي رس��د براي معرفي شرکت هرمي اش در 
فوتبال وقت زيادي داشته و سعي کرده از فضايي 
که در فوتب��ال در اختيارش ق��رار  گرفته جهت 
پيشبرد بيزينس هاي شخصي اش استفاده کند. 
22 فروردين بود که خبرگزاري ايسنا به يکي از 
فعاليت هايي که موس��وي در فدراسيون فوتبال 
براي تبليغ ش��رکتش انجام مي دهد، اشاره کرد 
و نوشت: »موس��وی حتی در سررسيدی که به 
مناس��ب نوروز 1۴00 به کارمندان فدراسيون 
فوتبال هديه داده برای معرفی خ��ود از عنوان 
مديرعامل ش��رکت زنجيره ای بادران گستران 
اس��تفاده کرده، ن��ه سمت رس��می اش در اين 
فدراسيون!« حتي گفته مي شود در سررسيدي 
که موسوي در فدراسيون فوتبال توزيع کرده به 
تبليغ کاالهاي شرکت هرمي اش پرداخته است.

موسوی که اين روزها کمتر در دفتر فدراسيون 
حضور دارد و حتی شنيده شده که فعاليت های 
فوتبال زن��ان را به دفت��ر کار خود در ش��رکت 
بازارياب��ی اش منتق��ل ک��رده اس��ت تا نش��ان 
 ده��د اولويت ب��راي او، نه فوتب��ال بلکه تجارت 
شخصي اش است، آن هم در شرايطي که فوتبال 
بانوان مش��کالت زيادي دارد و بايد براي حضور 
در قهرماني آسيا در هند در دي ماه امسال آماده 
شود، اما در فاصله چند ماه تا آغاز اين مسابقات 

خبري از برپايي اردوي تيم نيست.
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کبوترهای بازیگوش در مسیر دوومیدانی کاران 
نخستين دوره مسابقات بين المللی جام امام رضا)ع( که  22 فروردين ماه 
در مشهد آغاز شد و روز گذشته با مشخص شدن نفرات برتر به پايان رسيد با 
حاشيه های جالب توجهی همراه بود که از جمله آن حضور دسته ای کبوتر 
بازيگوش در مسير مسابقه بود که دونده ها را به دردسر انداخت. در جريان 
دو 5 هزار متر و درس��ت زمانی که دونده ها در اوج رقابت با يکديگر بودند 
دسته ای کبوتر با نشستن در مسير مسابقه، دونده ها را به دردسر انداختند، 
چراکه حتی با نزديک شدن دونده ها نيز حاضر به ترک پيست مسابقه نبودند 
و گويی قصد همراهی دونده ها را داشتند، به طوری که مسئوالن برگزاری 
مسابقه ناچار به دويدن به سمت پرنده های بی خيال برای متفرق کردن آنها 

از مسير مسابقه شدند.

نگاهي به شروع به کار پرحاشيه مدير يک شبکه بازاريابی هرمي به عنوان نايب رئيس بانوان فدراسيون فوتبال 

فوتبال زیرشاخه هرمی ها می شود!

کار مهرام و نفت به بازي پنجم کشید
با پيروزي مه��رام در چهارمين دي��دار مرحله نيمه نهاي��ي ليگ برتر 
بس��کتبال مقابل پااليش نفت آبادان، کار دو تيم براي مشخص شدن 
تيم صعود کننده به فينال براي رقابت با شهرداري گرگان به بازي پنجم 
کشيده ش��د. در حالي که آباداني ها با کس��ب دو پيروزي در سه بازي 
گذشته در يک قدمي حضور در فينال قرار داشتند، ديروز بازي چهارم 
را با نتيجه 90 بر 86 به مهرام باختند تا کار دو تيم 2 - 2 مساوي شود. 
صمد نيکخواه بهرامي، کاپيتان ملي پوش مهرام نقش تعيين کننده اي 
در پيروزي اين تيم داشت. نيکخواه در کوارتر آخر توانست با امتيازهاي 
ارزشمند پيروزي را براي تيمش به ارمغان آورد. بازي پنجم دو تيم عصر 

چهارشنبه برگزار مي شود.

واکسن زدن اجباری نیست!
IOC به کش��ورها توصيه کرده که پيش از حضور در المپيک توکيو، 
اعضاي کاروان ورزشی خود را واکس��ينه کنند و به همين دليل عدم 
واکسينه ش��دن برخی پارالمپيکی ها سؤال برانگيز ش��ده است. البته 
گفته شد دليل اين مسئله حساسيت برخی پارالمپيکی ها بوده، اما حاال 
کيکاووس سعيدی، دبيرکميته ملی المپيک  به رغم تأييد توصيه کميته 
بين المللی المپيک می گويد که زدن واکس��ن برای حضور در المپيک 
اجباری نيست: »طی چند روز آينده ورزشکاران المپيکی و همين طور 
ورزش��کارانی که در آستانه کسب س��هميه المپيک هستند واکسينه 

می شوند، اما هيچ اجباری برای زدن واکسن وجود ندارد.« 

شیوا نوروزی

فریدون حسن

 بايرن برای کامبک می جنگد
طارمی و پورتو برای شکست چلسی
مرگ و زندگی در پارک دوپرنس

مدافع قهرمانی اروپا برای جبران شکست مقابل پاری سن ژرمن فقط 
امشب را فرصت دارد تا در پاريس از اعتبارش دفاع کند. دور برگشت 
مرحله يک چهارم نهايی ليگ قهرمانان اروپا با دو ديدار آغاز می شود؛ 
پي اس جي در پارک دوپرنس ميزبان بايرن مونيخ است و چلسی هم با 

پورتو می جنگند. 
      

در فرانسه يکی از حس��اس ترين ديدارهای اين مرحله ليگ قهرمانان 
انجام می شود، جايی که پاری سن ژرمن به خاطر برد 3 بر 2 بازی رفت 
شانس بيش��تری برای صعود دارد. تيم فرانس��وی در آليانس فراتر از 
انتظار ظاهر شد و با درخشش امباپه پيروزی ارزشمندي را دشت کرد. 
حاال نوبت به بازی دوم رس��يده و پوچتينو و شاگردانش نمی خواهند 
اين فرصت را به سادگی از دست بدهند. رسيدن به فينال و در نهايت 
قهرمانی اروپا رؤيايی است که هنوز برای شان محقق نشده، ولی با آمدن 
س��رمربی آرژانتينی حاال همه بيش از هر زمانی ب��ه آينده خوش بين 
هستند. پي اس جي که در لوشامپيونه يک برد پرگل به دست آورده با 
انگيزه   زيادي به استقبال غول آلمانی می رود. با اين حال مصدوميت، 
دغدغه بزرگی برای کادرفنی تيم محس��وب می ش��ود. مارکينيوش، 
کاپيتان ژرمن ها که در بازی رفت آسيب ديد، بازی برگشت را از دست 
داده و کيلور ناواس، دروازه بان اول تيم هم در بازی مقابل استراسبورگ 
مصدوم ش��د و زمين مس��ابقه را ترک کرد. البته گفته می شود ناواس 
احتماالً به بازی امش��ب می رس��د. وضعيت ورات��ی و فلورنزی پس از 

بهبودی از بيماری کرونا هم معلوم نيست. 
نيمار و امباپه اگر مثل هفته پيش هماهنگ و س��رحال باش��ند قطعاً 
شب س��ختی را برای باواريايی ها رقم خواهند زد. پوچتينو در آخرين 
اظهارنظرش امباپه را مهره کليدی تيم دانست و حفظ او برای فصل بعد 

را يک استراتژی مهم خواند. 
      

اوضاع برای بايرن کاماًل متفاوت است؛ از يک س��و اين تيم در آستانه 
حذف از اروپ��ا قرار دارد و از س��وی ديگر ش��ايعات در خصوص رفتن 
هانسی فليک بايرن را به حاشيه برده است. در بازی اول خيلی ها تصور 
می کردند که باواريايی ها به سادگی از سد پاريسی ها بگذرند، غافل از 
اينکه حريف برای گرفتن انتقام گذشته به ميدان آمده است. با توجه به 
نتيجه بازی رفت تيم فليک بايد با اختالف دو گل پاری سن ژرمن را ببرد 
تا جواز صعود بگيرد، انتظاری که تحقق آن آسان نيست. بايرن در اين 
بازی چند بازيکن اصلی خود را در اختيار ندارد. لواندوفسکی، گنابری، 

زوله، کاستا، گورتزکا و توليسو غايبان بايرن هستند. 
با اين شرايط سرمربی که برای رفتن يا ماندن تصميم نگرفته و گزينه 
اصلی نيمکت تيم ملی آلمان نيز به ش��مار می رود، تمرکز کافی برای 
مديريت وضعيت فعلی را ندارد. فليک عالوه بر اينکه با مدير ورزش��ی 
باش��گاه اختالف دارد ه��ر روز بايد جواب س��ؤال های خبرن��گاران را 
بدهد. نتايج دو بازی آخر اين موضوع را تأييد می کند. بعد از باخت به  
پي اس جي، بايرن مقابل تيم برلين هم متوقف شد تا روحيه بازيکنان اين 
تيم پيش از سفر به پاريس متزلزل شود. اظهارنظر فليک در خصوص 
رويارويی با پاريسی ها جالب توجه است: »بايرن مونيخ هميشه 90دقيقه 
در زمي��ن می جنگد و اين همان کيفيتی اس��ت که تيم م��ا را متمايز 
می کند. هر روز قادر به استفاده از بازيکنان کمتری نسبت به گذشته 
هستيم، اما تالش می کنيم بيشترين بهره را از افراد موجود ببريم. البته 
برخی بازيکنان ناراحت و نااميد شده اند، اما ما بايد تغييراتي انجام دهيم 

و اين احساس فعلی را به انرژی برای بازی برگشت تبديل کنيم.« 
      

نوبت به پورتو رسيده تا با در اختيار داشتن گلزن اولش مقابل چلسی 
قدعلم کند. تيم پرتغالی در بازی رفت 2 بر صفر برابر چلس��ی مغلوب 
ش��د، ولی حاال با اتمام محروميت مهدی طارمی مصمم به جبران اين 
نتيجه در زمين چلسی است. در بازی قبل طارمی محروم بود و غيبت 
او باعث تضعيف قدرت هجومی پورتو شد. لژيونر ايرانی که در بازی با 
توندال طلس��م گل نزدنش در هشت بازی را شکس��ت حاال بی صبرانه 

منتظر ديدار با چلسی است. 
از سوی ديگر آبی ها در خانه توانايی شکس��ت هر حريفی را دارند. تيم 
توخل اگرچه در جزيره موفق نبوده و با ايستادن در رتبه پنجم تنها به 
کسب سهميه اروپا می انديشد، ولی در ليگ قهرمانان همچنان حاضر 
است. نتيجه بازی رفت باعث شده نگرانی های سرمربی آلمانی به حداقل 
برسد، هرچند پورتو تيمی نيست که چلسی آن را دست کم بگيرد، به ويژه 

اينکه با بازگشت طارمی مدافعان ميزبان کار سختی در پيش دارند. 

ازدست رفتن امتیاز، ضرر اتلتیکو و سود رقبا
ديدار حساسی بود؛ مصاف با رئال بتيس 
بيشتر از آنکه از بعد فنی مهم باشد به خاطر 
روشن ش��دن تکليف صدرنش��ين الليگا 
اهميت داشت. همانطور که انتظار می رفت 
اتلتيکومادريد در ادامه بی دقتی هايش در 
اين بازی هم به تس��اوی رضايت داد تا با 
امتياز حداقلی به رده اول برگردد و دلش 
به صدرنشينی خوش باش��د. با اين روند 
اما صدرنش��ينی به آنها وفا نخواهد کرد. 
گرفتن يک امتي��از از بتيس يعنی اينکه اخت��الف اتلتيکو با رئال فقط 
يک امتياز است و عالوه بر اين بارس��ای 65 امتيازی هم منتظر لغزش 
هر دو تيم پايتخت اس��ت تا با کومان به باالی جدول صعود کند. البته 
راه راه پوشان بايد خيلی خوشحال باشند که ياران زيدان ال کالسيکوي 
برگشت را هم بردند، وگرنه کاتاالن ها االن صدرنشين ليگ بودند. تازه 
س��ويا رده چهارمی را هم نبايد فراموش کرد. از زمين و آس��مان برای 
سيمئونه می بارد. او هنوز نتوانسته تيمش را به مسير موفقيت بازگرداند 
و امتياز پشت امتياز از دست می رود. مصدوميت ژائو فليکس را هم بايد 
به بدشانسی های او اضافه کرد. اتلتيکو در پنج بازی آخر خود در الليگا 
شش امتياز از دست داده و برای تيمی که عزم قهرمانی دارد اين نتايج 
می تواند کار دستش بدهد. آنها دو رقيب جدی پشت سرشان دارند؛ بارسا 
و رئال. اگرچه اين دو تيم با مش��کالت زيادی دست و پنجه نرم کردند، 
ولی به هر حال به دنبال قهرمانی هستند. صدرنشين دو بازی خانگی در 
پيش دارد و اگر اتلتيکو از بازی با ايبار و اوئسکا حداکثر امتياز را کسب 
کند بايد اميدوار باشد فاصله اش با دو مدعی ديگر افزايش يابد. در غير اين 
صورت يا تيم زيدان يا ياران مسی خيلی زود اتلتيکو را پايين می کشند و 

خودشان مدعی اول قهرمانی می شوند. 

  بیلی ماندی 

مارکا

مجبور   می شدم پابرهنه می دویدم
 سريع ترين مرد 

شمیم رضوان 
     چهره

اي��ران در حالی 
نخس��تين  در 
دوره جام بين المللی امام رضا)ع( بعد از دونده 

عراقی از خط پاي��ان عبور کرد که قبل از 
فينال دو 100 متر متوجه گم ش��دن 
کفش هايش ش��د: »اتفاق نادری بود. 
قب��ل از مس��ابقه هرچه ت��الش کردم 
کفش هايم پي��دا نش��د. از بلندگوی 

ورزشگاه هم اعالم کردند کسی 
که اش��تباهی کفش ها را 

برداش��ته پس بدهد، اما 
اتفاقی رخ نداد و مجبور 
ش��دم ب��ا کفش های 
800 مت��ر ب��دوم که 
بزرگ تر بودن��د و در 
خط ش��روع و پايان 
تعادلم را به هم زدند. 
استرس��ی که قبل از 
مس��ابقه به من وارد 
شد و داستان کفش ها 
اتفاقی عجيب بود، اما 

حتی اگر کفش��ی هم پيدا نمی ش��د به خاطر 
کسانی که آمده بودند و من را تشويق می کردند 
شايد پابرهنه می دويدم. صددرصد عملکرد ما 
روی کفش هايمان است، مخصوصاً دو سرعت 
که صدم ثانيه اهميت دارد. با همه اين 
شرايط 10/۴7ثانيه زمان بدی نبود. به 
ه��ر ح��ال اتفاق��ی ب��ود ک��ه افتاد. 
متأسفانه کفش ها در مرحله بازرسی 
از کيفم بيرون افت��اده بودند. قبل از 
مسابقه ديدم که نيس��تند و به 
محل بازرس��ی برگشتم. 
دوس��تان بازرس��ی، 
کفش ها را در محلی 
که دستگاه ايکس ری 
قرار دارد، گذاش��ته 
بودن��د ت��ا صاحب 
و  بياي��د  اصل��ی 
تحويل بگيرد، اما 
قبل از من کس��ی 
رفته بود و گفته بود 
کفش ها ب��رای او 

است.

ناکامی جدیدی در کسب کرسی آسیایی
جدي��دی موفق به        خبر
کرس��ی  کس��ب 
آسيايی نشد. انتخابات شورای کشتی آسيا عصر روز 
گذشته برای مشخص شدن هفت عضو اين شورا در 
شهر آلماتی قزاقستان تشکيل جلسه داد که در اين 
انتخابات جديدی نماينده معرفی ش��ده از سوی 
فدراس��يون کش��تی ايران و يکی از 11 کانديداي 
حضور در اين انتخابات بود، اما به رغم رايزنی هايی که 
از اواخر سال گذشته انجام داده بود موفق نشد يکی 

از هفت کرسی اين شورا و البته دبيرکلی را تصاحب 
کند. نماينده ايران در اين انتخابات که چندی پيش 
برای کسب آرای الزم در آن راهی سوريه نيز شده بود 
در پايان مجمع کشتی آسيا که نمايندگان کشورهای 
قزاقستان، کره جنوبی و مغولس��تان به ترتيب به 
عنوان رئيس، نايب رئيس و دبيرکل انتخاب شدند، 
به طور ميليمتری و با رأی آوردن به عنوان نفر هشتم 
در اين رقابت شکست خورد و دستش از رسيدن به 

کرسی آسيايی کوتاه ماند.

 طرح واکسيناسيون کاروان اعزامی 
دنیا حیدري 
     بازتاب

ايران به المپيک با اجرای آن براي 
ورزشکاران پارالمپيکی آغاز شد و 
با توجه ب��ه اينک��ه اعض��ای کاروان پارالمپي��ک در مرحله اول 
واکسيناسيون، واکسن های چينی دريافت کردند اين سؤال مطرح 
شده که آيا برای ورزش��کاران المپيکی نيز از همين نوع واکسن 
استفاده مي شود. سؤالی که غالمرضا نوروزي، رئيس فدراسيون 
پزشکی ورزشی در پاسخ به آن با ابراز بی اطالعی تأکيد می کند که 
اين مجموعه هيچگونه دخالتی در انتخاب نوع واکسن ها ندارد: »با 
توجه به لزوم ايمنی بيشتر ورزشکاران اعزامی به المپيک، وزارت 
ورزش طرح واکسيناسيون کاروان ايران را در برنامه قرار داده و طرح 
گرفتن واکس��ن مورد نياز را به وزارت بهداش��ت ارائه داده و اين 
وزارتخانه بر اساس موجودی آماری خود، تعداد واکسن الزم را به 
حوزه ورزش اختصاص می دهد. اينکه واکسن اختصاصی به حوزه 
ورزش از کدام نوع باشد اصاًل مشخص نيست. ما فقط اعالم نياز 
می کنيم، اما در مورد نوع واکسن تخصيصی هيچ نظری نمی دهيم 
و دخالتی هم نمی توانيم داشته باشيم، اما هر نوع واکسنی که از 

طرف اين وزارتخانه برای واکسيناسيون المپيکی ها اختصاص پيدا 
کند قابل اعتماد است. واکسن های چينی هم از جمله واکسن های 
مورد تأييد وزارت بهداش��ت در طرح واکسيناسيون هستند.« 
نوروزی همچنين ب��ا ابراز خوش��حالی از بدون ع��وارض بودن 
واکسن های چينی و نرسيدن گزارش منفی در اين خصوص تأکيد 
کرد که هنوز زمان واکسيناسيون افراد اعزامی به بازی های المپيک 
مشخص نيست: »با توجه به لزوم واکسيناسيون ورزشکاران در دو 
مرحله، به محض اينکه تعداد واکس��ن های  درخواستی از طرف 
وزارت بهداشت در اختيارمان قرار بگيرد، واکسيناسيون المپيکی ها 
را در مرحله اول انجام می دهيم. البته واکسن های کرونا بايد در دو 
مرحله و در فاصله زمانی 26 تا 28 روز به افراد تزريق شود. بنابراين 
مرحله دوم واکسيناسيون المپيکی ها و پارالمپيکی ها هم در برنامه 
است. واکسيناسيون المپيکی ها و پارالمپيکی ها به منزله مصون 
شدن کامل آنها از آلوده شدن به ويروس کرونا نيست و ورزشکاران 
مانند ديگر افراد با وجود دريافت واکس��ن ملزم به رعايت کامل 
پروتکل های بهداشتی هس��تند. واکسيناسيون تضمين کننده 

صددرصد عدم ابتالی ورزشکاران به کرونا نخواهد بود.«

 بی  اطالعی رئيس فدراسيون پزشکی ورزشی 
از نوع واکسن المپيکی ها

 دخالتی 
در انتخاب واکسن ها نداریم

پهلواني را اول براي خودتان تعریف کنید
ترويج روح پهلواني، اخالق مداري و فرهنگ غني اسالمي و ايراني در ورزش 
يکي از مقوله هايي است که همواره مورد توجه مسئوالن ورزش کشور بوده 

و هميشه يکي از شعارهاي اساسي و اصلي آنها نيز به شمار مي رفته است.
اينکه تحقق اين شعار و خواس��ته تا چه ميزان موفق بوده و چه نمره اي 
مي توان ب��ه آن داد را بايد در ح��ال و احوال اين روزهاي ورزش کش��ور 
جست وجو کرد. اما يک نکته مهم در اين ميان وجود دارد و آن اينکه تمامي 
مسئوالن گذشته و حال ورزش که با اين ش��عار پرطمطراق به صندلي 
رياس��ت تيکه زده اند فراموش کرده اند که ابتدا بايد اين مهم را از خود و 
مجموعه مديريت ورزش شروع کنند و بعد آن را به بدنه ورزش گسترش 

دهند و توقع داشته باشند که ورزشکاران در اين مسير حرکت کنند.
از گذشته تا به امروز شاهد اين بوده ايم که مسئوالن ورزش از حاکميت 
اخ��الق پهلواني ب��ر ورزش گفته ان��د. نمونه اش همين جناب مس��عود 
سلطاني فر، وزير ورزش دولت تدبير و اميد است که مي گويد: »در تدوين 
برنامه ها به خصوص در حوزه ورزش همگانی، حاکميت اخالق پهلوانی، 
جوانمردی، انسانی و اسالمی بايد لحاظ شود. انقالب ما يک انقالب فرهنگی 
و انسان  ساز است. بنابراين بايد در تدوين برنامه هايمان به خصوص در حوزه 
ورزش همگانی، حاکميت اخالق پهلوانی، جوانمردی، انسانی و اسالمی 

لحاظ شود.«
در خصوص حرف هاي جناب وزير چند نکته مهم قابل توجه است؛ اول 
اينکه چه خوب است که وزير ورزش در هر جمعي از ورزش که مي رود، 
چنين خواسته اي را مطرح کند و اين محدود به ورزش همگاني نباشد و اين 
خواسته را از همه فدراسيون ها بخواهد. دوم اينکه آيا جناب وزير که مدعي 
پيروي از انقالب فرهنگي و انسان ساز ايران است در طول دوران وزارتش 
سعي کرده تا اين شعار انقالب را با ترويج فرهنگ پهلواني و اخالق مداري 

در مديران ورزش کشور نهادينه کند؟
امروز ما در ورزش کشور با مديراني روبه رو هستيم که در تصميم گيري ها و 
اعمال نظرهاي خود راهي برخالف راه پهلواني و اخالق مداري طي مي کنند 
که ثمرات آن را مي توان به وضوح در تبعيض هاي موجود در ورزش کشور 
ديد. پس چگونه مي توان انتظار داشت که با اين روند اخالق مداري و روح 
پهلواني در ورزش کشور حاکم شود، مگر اينکه به قول سلطاني فر منتظر 
ظهور و بروز اين فرهنگ فقط در يک رشته خاص )ورزش همگاني( باشيم 
که ظاهراً منظور وزارت ورزش دولت تدبير و اميد هم همين است. هرچند 
که بعيد به نظر مي رسد در يکي، دو ماه باقيمانده از حيات اين دولت حتي اين 
يک رشته هم از مزاياي ترويج فرهنگ پهلواني و اخالق مدار برخوردار شود.

مختصر اينکه مسئوالن ورزش چه مسئوالن قبلي و چه مسئوالن فعلي 
و چه آنها که در آينده خواهند آمد بايد توجه داشته باشند که تا خودشان 
ملزم به رعايت و اجراي فرهنگ پهلواني و اخالق مداري نباشند، نمي توانند 
آن را به بدنه ورزش کش��ور و يک رشته خاص تزريق کنند. اين کار براي 
اينکه به سرانجام برسد بايد از باال و سران ورزش کشور آغاز شود تا بتوان از 
ورزشکار توقع رفتار پهلوانانه و اخالق مدارانه داشت. ضمن اينکه همين حاال 
هستند بسياري از ورزشکاران که از اين نظر فرسنگ ها جلوتر از مديران و 
مسئوالن مدعي ورزش کشور بوده اند و اين آقايان حاال حاالها بايد بدوند 
تا شايد بتوانند روزي به گرد پاي پهلوانان و ورزشکاران اخالق مدار کشور 
برسند. ورزشکاراني که اتفاقاً به سبب نوع نگاه تبعيض آميز همين مديران و 
مسئوالن مدعي بارها لب به اعتراض گشوده اند، اما حرف هاي شان از سوي 

آقايان شنيده نشده است.
اخالق مداري را بايد از خودتان شروع کنيد. فرهنگ پهلواني را ابتدا بايد 
براي خودتان تعريف کنيد تا وقتي همه ديدند که مسئوالن ورزش کشور 
درست و صحيح در اين مسير حرکت مي کنند خود به خود در راه درست 
قرار بگيرند، آن وقت ديگر هيچ کس دغدغه عدم وجود فرهنگ پهلواني و 

اخالق مداري در ورزش را نخواهد داشت. 


