اخبار

رییس کل بیمه مرکزی

شفاف سازی ریشه اعتماد مردم به این صنعت است

تمهیدات بانک کارآفرین
برای توسعه سرمایهگذاری خارجی

بان��ک کارآفرین تمهیدات بانکی الزم برای
جذب س��رمایهگذاری خارجی در کش��ور و
فع��االن اقتص��ادی داخلی در ام��ر واردات
و ص��ادرات را فراه��م میکند.ب��ه گزارش
رواب��ط عموم��ی بان��ک کارآفری��ن ،حمید
تهرانف��ر مدیرعامل این بانک با تبیین نقش
سرمایهگذاری خارجی در توسعه اقتصاد کشور
خاطر نش��ان کرد :س��رمایهگذاری خارجی
اثرات قابل مالحظهای در رش��د متغیرهای
کالن اقتصادی کشور دارد و بنابراین رویکرد
بانک کارآفرین حمایت از سرمایهگذاران به
ویژه در بخشهای داخلی و خارجی اس��ت.
وی تاکی��د ک��رد :افزایش رش��د اقتصادی،
کاهش نرخ بهره ،اش��تغال ،توسعه صادرات
و ...از جمله تاثیرات مستقیم سرمایهگذاری
خارج��ی و در نتیج��ه توس��عه فعالیتهای
اقتصادی کش��ور اس��ت .بانک کارآفرین در
بخ��ش ارزی و بینالملل��ی خدمات بس��یار
متنوعی را ارائه میکند و کارنامه برجس��ته
در صنعت بانکداری کشور دارد.
کسبوکار بانک توسعه تعاون
مبتنی بر بانکداری دیجیتال

عضو هی��ات مدیره
بانک توس��عه تعاون
گفت:مدلکسبوکار
بانک توس��عه تعاون
مبتنی بر مولفههای
بانک��داری دیجیتال
در حال ش��کلگیری اس��ت .عب��اس نجفی
عضو هیات مدیره بانک توس��عه تعاون اظهار
داشت :پیشرفتهای حوزه پرداخت و بانکداری
الکترونیک استمرار داشته است و با اثرگذاری
در سیس��تمهای مال��ی و بازاره��ای نوظهور،
کسبوکارهای گوناگون را دچار تحول نموده
است .نجفی افزود :کسبوکارها در فضای نوین
بازارها شکل جدیدی به ساختار عرضه و تقاضا
بخشیده است و تقاضاها و عرضههای متنوع
را در ابع��اد جغرافیای��ی و زمانی به هم متصل
نموده و ارزش اقتصادی را در س��طحی باالتر
و تنوعی بیشتر ایجاد نموده و نیازهای تولیدی
و مصرفی فعاالن اقتصادی و مصرفکنندگان
را با سرعت و کیفیت بیشتر تأمین نموده و به
سلیقه ،ذائقه و سفارش مشتریان اهمیتی ویژه
قائل میگردد.

ریی��س کل بیم��ه مرکزی گف��ت :با رفع
اش��کاالت قانون بیمه ح��وادث همگانی
با پیش��نهاد س��ه جانبه ش��ورای نگهبان،
کمیس��یون اقتص��ادی مجل��س و بیم��ه
مرکزی ،فضای امنیت و اطمینان در کشور

گس��ترده تر خواهد ش��د.به گزارش بیمه
مرک��زی  ،دکتر غالمرضا س��لیمانی ادامه
داد :افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور به
مولفه های گوناگونی نیاز دارد که مهمترین
آن آگاه س��ازی مردم از ظرفیت های این
صنعت اس��ت.وی ایجاد کنسرسیوم های
صنع��ت بیمه را زمینه س��ودآوری بیش��تر
فع��االن این صنعت ارزیاب��ی کرد و افزود:
دولت به دنبال تصدی گری بیشتر نیست

و فض��ا را ب��رای فعالیت گس��ترده بخش
خصوص��ی فراه��م ک��رده و صنعت بیمه
باید از این فرصت اس��تفاده کند.وی اظهار
داشت :شفاف سازی در صنعت بیمه ریشه
اعتماد مردم به این صنعت را مستحکم تر
می کند.دکتر سلیمانی با اعالم این مطلب
که بزرگتری��ن چالش صنعت بیمه تقویت
رش��ته بیمه های زندگی و سپرده گذاری
اس��ت ،تصریح کرد :شرکت های بیمه به

توسعه بیمه های عمر نگاه ویژه ای دارند و
عالوه بر شرکت هایی که در این حوزه به
صورت تخصصی فعالیت می کنند شرکت
های دیگر نی��ز تمرکز خوبی در این حوزه
دارن��د.وی با تاکید بر این نکته که ضریب
نف��وذ بیمه باید از  ۴/۲به  ۷درصد برس��د،
افزود :با توسعه بیمه های زندگی ،فعالیت
هدفمند اس��تارت آپ ه��ا ،ورود نیروهای
خالق و تازه نفس و حضور گسترده صنعت

بیمه در بازار سرمایه ،این رشد پیش بینی
شده تحقق خواهد یافت.دکتر سلیمانی با
ابراز خرسندی از حضور حداکثری صنعت
بیمه در رویداده��ا و همایش های پولی و
مالی،تعامل صنعت بیمه با بازار سرمایه را
راهگشا و مثبت توصیف کرد و افزود:صنعت
بیمه باید به تمام آحاد جامعه اطمینان بدهد
ک��ه در صورت وقوع ح��وادث می تواند به
اعتماد آنان پاسخ مطلوبی بدهد.

معاون طرح و برنامه بانک صادرات ایران تشریح کرد؛

آخرین جزئیات رمز یکبار مصرف بانکی

گروه بانک و بیمه :معاون طرح و برنامه بانک صادرات
ایران در تشریح روند همکاری بانکها با بانک مرکزی
ب��رای اجرای طرح رمز دوم یک بار مصرف ،اظهار کرد:
خوش��بختانه از سال  ۸۴همزمان با راهاندازی بانکداری
الکترونیک ،از جمله بانک هایی بودیم که طرح رمز یکبار
مص��رف را کلید زدیم .از همان زمان برای ایجاد امنیت
در بانکداری اینترنتی با اس��تفاده از سخت افزار توکن از
این رمز استفاده کردیم .همچنین از سنوات قبل از طریق
درگاه  ،USSDپیامک و همبانک نیز برای بخش��ی از
فعالیتهای بانک از رمز پویا اس��تفاده کرده ایم .کاظم
مرتضوی اس��کوئی در گفتوگو با باش��گاه خبرنگاران
ج��وان ،بیان کرد :با توجه به اقدامات متقلبانه در فضای
مجازی همانند فیش��ینگ و فارمینگ که این روزها نیز
ش��دت گرفته است بانک مرکزی تصمیم به ایجاد رمز
یکبار مصرف توسط بانکها و استفاده از آن به صورت
اجباری توس��ط مردم کرده اس��ت .وی گفت :از س��ال
گذشته که بحث الزام استفاده از رمز دوم یکبار مصرف
اعالم شد ،تاریخ اجرای آن با توجه به فقدان بسترهای
الزم به تعویق افتاد تا اینکه تاریخ جدید یکم دی امسال
به عنوان تاریخ رسمی توسط رئیس کل بانک مرکزی
اعالم ش��ده است ،اما به نظر میرس��د با توجه به عدم
آمادگ��ی تعدادی از بانکها و ش��رکتهای ارائه دهنده
خدمات پرداخت و انفورماتیکی و یا شرکتهای پرداخت
و فقدان زیرساختهای الزم ،در اجرای طرح مشکالتی
برای بانکها و مشتریان آنها حادث شود.
سامانه «هریم»چیست؟


مرتض��وی اس��کویی گفت :تولی��د این رم��ز از طریق
اپلیکیش��نها نیازمند دستگاههای تلفن همراه هوشمند

است ،البته بانک مرکزی برای تولید رمز یکبار مصرف
برای گوشیهای عادی از سامانهای با نام (هدایتکننده
رم��ز یکبار مصرف) «هریم» نیز رونمایی کرده اس��ت.
مع��اون طرح و برنامه بانک ص��ادرات ایران اظهار کرد:
برای ارتباط بانکها با سامانه هریم و تبادل پیامها نیازمند
یک سیستم جامع بین بانکی با الگوریتمهای مشخص
هستیم و بانکها باید به صورت یکپارچه و همزمان به
سیستم «هریم» متصل ش��وند تا مشکالت به حداقل
برسد .وی در ادامه گفت :در اجرای این طرح مشکالت
گوناگونی وجود دارد ،بعنوان مثال بانک صادرات حدوداً
تعداد  ۳۵میلیون نفر مشتری دارد که  ۲۱میلیون و ۷۹۸
هزار نفر آنها دارای کارت فعال هستند و از این میان ۱۹
میلیون نفر آن مربوط به مشتریان دارای حساب و مابقی

مربوط به بنکارت و کارتهای هدیه اس��ت .مرتضوی
اس��کویی بیان کرد :هِرم مشتریان این بانک نیز دارای
تنوع زیادی اس��ت و شامل رده سنی متفاوت و طبقات
مختلف جامعه شامل صنعتکاران ،کشاورزان ،تاجران و
 ...اس��ت که حدود  ۲میلیون نفر از مشتریان این بانک
را قشر بازنشستگان تش��کیل میدهد که غالب ًا استفاده
از اپلیکیشنهای رمز س��از و یا استفاده از سامانه هریم
جهت دریافت رمز دوم یکبار مصرف برای آنان دش��وار
اس��ت .وی ادامه داد :از طرفی هم مش��اغل و کسب و
کارهایی هستند که همواره از رمز دوم در بستر بانکداری
دیجیتال اس��تفاده میکنند و با راهاندازی «هریم» ،روند
اجرای کس��ب و کار آنان تا حدودی کند میشود و باید
بانکها و موسس��ات مالی گام به گام با این افراد پیش

بروند تا مش��کالت اجرای طرح به حداقل برسد .صدور
رمز یکبار مصرف بر مبنای کارت نه افراد معاون طرح و
برنامه بانک صادرات ایران در پاسخ به این سوال که آیا
برای افرادی که چندین کارت بانکی در یک بانک دارند
یک رمز دوم صادر میشود یا خیر؟ گفت :برای هر یک
از کارتها با دستورالعمل جدید بانک مرکزی یک رمز
دوم صادر میش��ود .یعنی صدور رمز دوم پویا بر اساس
کارت است نه مالکیت افراد .این مقام مسئول ابراز کرد:
قوهقضائیه بانکه��ا را موظف کرده تا به علت افزایش
کالهبرداری و فیش��ینگ در کشور ،باید تمهیدات الزم
جلوگیری از این امر را در دس��تور کار قرار دهند .معاون
طرح و برنامه بانک صادرات ایران بیان کرد :فرهنگسازی
برای مشتریان بانکها یکی از ارکان اصلی اجرای طرح
رمز دوم یکبار مصرف است ،ارسال پیامک ،ساخت فیلم
آموزشی و توضیح نحوه استفاده از این رمز در رسانههای
جمعی و درگاههای بانکها از جمله مواردی اس��ت که
باید در این مسیر به صورت جدی دنبال شود .وی ادامه
داد :گاهی اوقات اتفاقاتی نظیر فارمینگ یا کی الگرها به
دلیل نصب نرمافزارهای هوشمند توسط هکرها از دست
مش��تریان نیز خارج است .در صورتی که استفاده از رمز
دوم یکبار مصرف بدرستی اجرایی شود حتی اگر کارت
هم در دسترس هکرها باشد ،نمیتوانند از آن سوءاستفاده
کنند .مرتضویاس��کویی گفت :خوشبختانه بانکهای
فعال در جمهوری اس�لامی ایران از جمله سازمانهایی
به شمار میآیند که در تکنولوژی بسیار پیشگام هستند
و با بانکهای جهانی هیچ فاصلهای ندارند .علیرغم تمام
حمالت و تحریم تکنولوژی ،بانکهای کش��ور امنیت
مناسبی دارند.
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اخبار
گزارش بانک جهانی از
رتبه  ۱۳۱دولت ایران در کارآمدی

بان��ک جهانی با بررس��ی  ۲۰۹دولت جهان به
لح��اظ کارآمدی ،دولت ای��ران را در رده  ۱۳۱و
پایین تر از دولت هایی مثل سنگاپور ،سوئیس،
آندورا ،امارات ،تایوان ،قطر ،هند و اردن قرار داد.
به گزارش تس��نیم ،بانک جهانی طی گزارشی
به بررس��ی وضعیت کارآمدی دولت ها در 209
کش��ور جهان پرداخته و بر اس��اس آمار س��ال
 2018نمره ای از صفر تا  100را به هر کش��ور
در شاخصی به نام شاخص کارآمدی دولت ها
داده اس��ت.دولت ایران در ش��اخص کارآمدی
دول��ت ها نمره  37.5را بدس��ت آورده و در رده
بندی جهانی جایگاه  131را به خود اختصاص
داده است.بر این اساس کارآمدی  130دولت در
جهان طی سال  2018بیشتر از دولت ایران در
این سال بوده اس��ت و  78دولت نیز کارآمدی
کمتری نسبت به دولت ایران داشته اند.در رده
بندی جهانی ،دولت سنگاپور با کسب نمره 100
به عنوان کارآمدترین دولت شناخته شده است و
سوئیس با کسب نمره  99.5و فنالند با نمره 99
به ترتیب در رتبه های دوم و س��وم از این نظر
قرار گرفته اند.ب.
خدمت رمز دوم یکبار مصرف
بانک رفاه عرضه شد

بانک رفاه در راستای ارتقاء امنیت خدمات بانکی
به مش��تریان ،خدمت جدید «رم��ز دوم یکبار
مص��رف (پوی��ا ) کارت» را ارائه کرد.به گزارش
روابط عمومی بانک رفاه کارگران ،امکان فعال
سازی رمز دوم یکبار مصرف (پویا ) برای کارت
های برداشت از حساب مشتری (انواع رفاه کارت
های همراه) میسر ش��د .این رمزها فقط یکبار
و برای  120ثانیه اعتب��ار دارد ،از این رو امنیت
تراکنش ها را افزایش می دهد.بر اس��اس ابالغ
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،رمز دوم
یکب��ار مصرف در همه بانک ها از نیمه دی ماه
سالجاری برای تمامی تراکنش های بدون حضور
کارت به صورت اجباری ،اجرایی خواهد شد .

ورزشی
ویلموتس و وعدههای محقق نشده؛

اخبار

«شوی» فدراسیون فوتبال کی تمام میشود؟

پایان سلطه  ۸ساله ایران
بر فوتبال آسیا

تیم ملی فوتبال کشورمان در آخرین ردهبندی
از سوی فیفا  ۶پله سقوط کرد و پس از سالها
صدر آس��یا را از دست داد .به گزارش آنا ،تیم
ملی فوتبال کش��ورمان در چهارمین دیدار در
مرحل��ه مقدماتی جام جهان��ی  ۲۰۲۲مقابل
عراق شکس��ت خورد .ش��اگردان ویلموتس
در س��ومین دیدار هم مقابل بحرین شکست
خورده بودند .طبق ردهبندی فیفا که اواخر هر
ماه و پس از پای��ان دیدارهای تیمهای ملی
اعالم میشود؛ تیم ملی فوتبال کشورمان با ۶
پله سقوط در جایگاه  ۳۳قرار گرفت و جایگاه
صدر آس��یا را پس از سالها از دست داد .تیم
ژاپ��ن با قرار گرفتن در جایگاه  ۲۸جهان رده
اول آسیا را از آن خود کرد« .فوتبال رنکینگز»
از سقوط ایران به عنوان یکی از سه سقوط بد
در بین  ۵۰تیم نخست جهان یاد کرده است.
البته رده بندی رس��می از سوی فیفا احتماال
هفته آینده منتشر می شود.
نفت مسجد سلیمان
مزد اعتماد نفسش راگرفت

تیم پرسپولیس در دیدار با نفت مسجد سلیمان
در هفته یازدهم شکست خورد و فرصت خوبی
را برای نزدیک شدن به سپاهان و شهر خودرو
از دس��ت داد .درخشش سوشا مکانی و تیرک
دروازه از عوامل باخت س��رخها بود .به گزارش
مه��ر ،در چارچ��وب هفته یازده��م لیگ برتر
فوتبال ایران تیم فوتبال پرسپولیس روز جمعه
در ورزش��گاه آزادی به مصاف نفت مس��جد
سلیمان رفت که این مسابقه با یک گل به سود
نفت تمام شد .در این بازی که با قضاوت پیام
حیدری و از س��اعت  ۱۵ :۱۶آغاز شد ،علیرضا
علیزاده ( )۷۶برای نفت مسجد سلیمان گلزنی
کرد .به این ترتیب پرسپولیس فرصت بزرگی را
برای نزدیک شدن به صدر جدول از دست داد
و با  ۱۹امتیاز در رده س��وم باقی ماند .تراکتور
و اس��تقالل در صورت برد در بازی های خود
می توانند جای پرسپولیس را بگیرند .نفت هم
رکورد شکس��ت ناپذیری اش در این فصل را
حفظ کرد و با  ۱۷امتیاز به رده شش��م جدول
صعود کرد .مهدی تارتار که پیش از این اعالم
کرده ب��ود آرزویش با تیمش شکس��ت دادن
پرس��پولیس است به این مهم دست پیدا کرد.
پرسپولیس چهارمین شکست فصل را متحمل
شد و شانس کسب عنوان دوم را از دست داد.

گروه ورزش�ی :س��رمربی بلژیک��ی تیم ملی
فرس��نگها با آنچه درباره نحوه همکاری و
فعالیتش مطرح شده فاصله دارد و فعالیت به
عنوان «مربی پروازی» اصلیترین ش��اخصه
او در ایران اس��ت .به گزارش ایس��نا ،مارک
ویلموتس بعد از گذش��ت ش��ش ماه ،شرایط
خوب��ی در تیم ملی ای��ران و در نزد هواداران
ن��دارد .او ب��ا رویای بازی هجوم��ی به ایران
آمد اما شکس��تهای ناامیدکننده برابر عراق
و بحری��ن ،رویای جام جهانی را کمرنگتر از
همیشه کرده است .نحوه حضور ویلموتس در
ایران بر خالف سایر مربیان خارجی ،با اتفاقات
عجیبی همراه بود و تاج برای عقد قرارداد با او
تا بلژیک رفت و در نهایت او را برای حضور در
تیم ملی ایران متقاعد کرد؛ اتفاقی که در میان
سایر کشورهای دنیا هم خارج از عرف است
و معم��وال تمام مذاکرات در کش��وری انجام
میش��ود که قرار است مربی در آنجا فعالیت
کند .س��ماجت فدراس��یون فوتبال برای عقد
قرارداد با ویلموتس با یک جمله تامل برانگیز
برای ایرانیها همراه بود .ویلموتس درباره این
موضوع گفته بود که «هیچ وقت ندیده بودم
ای��ن قدر برای مذاکره ب��ا من تالش و وقت
گذاش��ته شود .من این تالش را از فدراسیون
فوتب��ال ایران دیدم ».با حض��ور او در ایران،
فدراسیون فوتبال ش��روع به تبلیغ برای این
مربی کرد و ویژگیهای خوب و بسیار زیبایی
را به این مربی برچسب زد که با گذشت زمان
مشخص ش��ده واقعیت آن چیزی نیست که
گفته شده است .برای پی بردن به وعدههای
محقق نشده درباره مارک ویلموتس ،نگاهی
به روزها و ماههای گذشته خواهیم داشت و به
شمردن آنها میپردازیم.
بازی هجومی توسط تیم ملی


بدون ش��ک تیم مل��ی در دوره کیروش از
حیث گلزنی کارنامه کمرنگی داش��ت اما در
عوض تیمی شکس��ت ناپذیر ش��ده بود که
آس��یاییها قادر به شکس��ت دادنش نبودند
و در ج��ام جهان��ی تمام تیمه��ای بزرگ را
به دردس��ر انداخت .از همین رو ،فدراس��یون
فوتب��ال با کلیدواژه بازی هجومی به س��راغ
سرمربی بعدی تیم ملی رفت و این موضوع
را برای ویلموتس جا انداخت که او باید وعده
ب��ازی هجومی را بدهد .برای نخس��تین بار

بود ۱۷( .مهر) «برای بازیهای ملی ،بلژیک
را ترک میکنم و س��فرهای زیادی نیز برای
دیدن بازیهای بازیکنان��م در اروپا دارم ».در
هر حال ویلموتس هی��چگاه قبل از اردوهای
تیم ملی حضور بلندمدتی در ایران نداش��ته و
فقط چند روز قبل از مسابقات به ایران میآید.
ناگفته نماند که ویلموتس چند بار برای دیدن
بازیهای مختلف به سیرجان ،تبریز و تهران
رفت ولی فعالیتهای او برای دیدن مسابقات،
بیش از این نبود.
تماشای بازیهای لیگ برتر


این ابراهیم ش��کوری بود که چنین چیزی را
مط��رح کرد و گفت که ویلموتس یک مربی
با ش��اخصه بازی هجومی اس��ت« .مردم به
دنبال یک سبک جدید بودند .تیم ملی از نظر
ساختار دفاعی خیلی خوب بود اما چیزی که
از نظرات مردم فهمیدی��م این بود که مردم
از نتایجم��ان در ج��ام جهان��ی راضی بودند
اما مردم دوس��ت داش��تند تیم ملی هجومی
ب��ازی کن��د ».در ادامه ویلموت��س با همین
کلی��دواژه در انظار عمومی ظاهر ش��د .او در
تمام مصاحبههای خود این واژه را به کررات
تکرار کرد .اینها نمونههایی از مصاحبههای
این مربی و بازی با واژه بازی هجومی است؛
فعل��ی که برای اجرای آن نیازی به گفتن در
رسانهها نبود ۱۵.خرداد« :اگر در این  ۸سال
تیم ملی با حالت تدافعی کار کرده است شاید
بخواهد همچنان همینگونه بازی کند اما من
مربی هس��تم که دوست دارم تیمم تهاجمی
بازی کند و به تیم حریف فش��ار بیاورد .ما تا
جام جهانی  ۳سال فرصت داریم ۱۶ ».خرداد:
«بای��د از بازی دفاعی باید اجتناب کنیم .باید
بتوانیم فوتبال زیبا و همراه با کس��ب نتیجه
را به نمایش بگذاری��م ۲۱ ».خرداد« :ما این
بازی برای برد ت�لاش کردیم .در آینده هم
همین روال ادامه خواهد داش��ت و بازیهای
هجومی ارائ��ه خواهی��م داد ۱۲ ».تیر« :در
بازی تدارکاتی با ک��ره صاحب  ۱۶موقعیت

گل ش��دیم .این چیزی نب��ود که قب ً
ال از تیم
ملی دیده شده باشد .نترسیدم و تالش کردم
بازی رو به جلو را اجرا کنم .این طرح و فلسفه
م��ن در تمام تیمهایم بوده اس��ت ۱۹ ».تیر:
«وقتی قرار اس��ت تهاجمی بازی کنیم همه
باید از نظر ذهنی روی این مساله و استراتژی
فوتبال هجومی تمرکز داش��ته باشند؛ هم از
نظر شخصیتی و حتی تفکر خود فدراسیون».
 ۱۷مهر« :چطور میش��ود که بازی هجومی
را پیش برد ،بدون اینکه ریس��کی در بخش
تدافعی وجود نداش��ته باشد .در زندگی برای
کسب موقعیت باید ریسک کرد .اگر بازی را
خوب ببینید ،ما همیش��ه یک در مقابل یک
را در ط��ول بازی داش��تیم .وقتی  ۴۰متر رو
به جلو میروید ب��ا وقتی که مقابل محوطه
جریمه خودی ب��ازی میکنید ،تفاوت وجود
دارد .در زندگی باید خطر کرد .اگر شما از من
بازی تدافعی میخواهید ،من راضی نیستم».
در حالی که او بارها به واس��طه پیروزی برابر
هنگ کنگ و کامبوج در بازیهای رسمی و
پیروزی برابر سوریه و مساوی برابر کرهجنوبی
در بازیهای دوستانه ،به بازی هجومی تیمش
اشاره کرده ،تیم ملی در مقابل بحرین و عراق
نه تنها قادر به ارائه بازی هجومی نبود ،بلکه
در عملکرد دفاعی خود نیز مشکالت بسیاری
داشت تا سرمربی تیم ملی دیگر اظهارنظری
درباره بازی هجومی نداشته باشد.

حضور دائمی در ایران


مهدی تاج در بدو حضور ویلموتس در ایران،
به بخشهایی از بند قرارداد این مربی بلژیکی
پرداخ��ت و اع�لام کرد که بر خ�لاف دوران
حضور کیروش در تیم ملی که در ایران نبود،
ویلموت��س حضوری دائم��ی در ایران خواهد
داش��ت .ابراهیم ش��کوری نیز که در آخرین
روزهای اردیبهشت و بعد از بازدید ویلموتس
از ایران گفت “ش��اید ویلموتس فرزندانش را
هم به ایران بیاورد ”،بعدها گفت« :با توجه به
فشارهای ناجوانمردانه به ایران ،وقتی ویلموتس
به ایران آمد نظرش عوض شد .امکان دارد در
آینده نزدیک خان��وادهاش را به ایران بیاورد».
سرمربی تیم ملی طی ماههای گذشته روزهای
بسیار کمی را در ایران حضور داشته و به طور
کلی یک مربی غایب و همواره پروازی است.
وضعیت او در ایران این شائبه را به وجود آورد
که احتماال در قرارداد او با فدراس��یون فوتبال
بحث حضور در هنگام بازیها مطرح ش��ده و
س��رمربی تیم ملی به همین دلیل در هنگام
بازیهای باش��گاهی در ایران حضور ندارد .با
این حال مهدی تاج اخیرا این موضوع را تکذیب
کرد و گفت که چنین موضوعی صحت ندارد.
«ویلموتس مربی پروازی نیست و این قضیه
تکذیب میش��ود ».البته سرمربی تیم ملی در
یک مصاحبه با رس��انههای داخلی کشورش
به طور تلویحی به پروازی بودن اش��اره کرده

در آس��تانه شروع لیگ برتر ،مارک ویلموتس
ط��ی بیانیهای ،تاکید کرد ک��ه کادر فنی تیم
ملی از نزدیک شاهد مس��ابقات خواهند بود
و بهتری��ن بازیکن��ان را به تی��م ملی دعوت
میکنند« .میخواهم به این نکته مهم اشاره
کن��م که همکاران��م و خود م��ن به صورت
منظم در مسابقات شما حاضر خواهند شد تا
عملکردتان را در باشگاههایتان مورد بررسی
قرار بدهند .به طور حتم ،چشمهای تیم ملی
برای یافتن ظرفیتهای تازه و اس��تعدادهای
جدید جه��ت تیم ملیمان ب��از خواهد بود».
( ۲۶مرداد) ویلموتس در عمل بازیکنان ثابت
تیمهای صدرنش��ین جدول را ب��ه تیم ملی
فراخواند اما به جز چند بازی که توسط خودش
و دس��تیارانش از نزدیک تماشا شد ،در سایر
بازیهای شهرستانها خبری از حضور کادر
فنی تیم ملی نبوده اس��ت .غیبت ویلموتس
و دس��تیارانش برای دیدن مسابقات در حالی
است که مهدی تاج پیش از عقد قرارداد با این
مربی تاکید کرد که ویلموتس بازیهای لیگ
برتر را تماشا خواهد کرد .بعد از محقق نشدن
این اتفاق ،تاج مجددا طی روزهای گذشته در
نشست خبری بر این موضوع تاکید کرد« .در
ق��رارداد او این نکته درج ش��ده که باید تمام
بازیها را از نزدیک تماش��ا کند .پیش از این
هیچ زمانی مشکلی در خصوص قرارداد آنها
ب��ه وجود نمیآمد ».تاج معتقد اس��ت قبل از
اینکه در پرداخ��ت حقوق ویلموتس تاخیری
ایجاد شود ،او بازیهای لیگ را تماشا میکرد
ام��ا از زمان عقد قرارداد با این مربی ،یکی از
مطالبات هواداران و رسانهها ،حضور این مربی
در مس��ابقات بوده که هیچ گاه به طور کامل
محقق نشده است.

اخبار
فرصتهای صعود
ژیمناستهای ایران به المپیک

ژیمناس��تهای ایران فرصتهای مناس��بی
در اختی��ار دارند تا بتوانن��د به المپیک ۲۰۲۰
توکیو صعود کنند .به گزارش آنا ،لغو سفر تیم
ملی ژیمناس��تیک به رقابتهای جام جهانی
آلمان این ش��ائبه را ایجاد کرده که ش��انس
کسب سهمیه المپیک دیگر برای ملیپوشان
ایران وجود ندارد .س��عیدرضا کیخا و عبداهلل
جامعی در ماده خ��رک و مهدی احمدکهنی
در ماده دارحلقه نمایندگان ایران هس��تند که
شرایط رسیدن به سهمیه المپیک برای آنها
وجود دارد و غیبت در مس��ابقات آلمان باعث
سوختن فرصت المپیکی شدن ژیمناستهای
کشورمان نمیش��ود چون این سه ژیمناست
اوایل بهمن در اس��ترالیا ب��ا حریفان مصاف
میدهند و در اسفند سال جاری در مسابقات
انتخابی آذربایجان و قطر شرکت میکنند تا
حضور در سه مسابقه جهانی باعث شکستن
طلسم صعود ژیمناستیک ایران به بازیهای
المپیک شود.
ادامه غیبت سرمربی
تیم ملی در لیگ کشتی آزاد

س��رمربی تیم مل��ی کش��تی آزاد طبق روال
گذش��ته باز ه��م حاضر به حضور در س��الن
رقابتهای لیگ برتر کش��تی آزاد نش��د .به
گزارش ایس��نا ،رقابتهای حس��اس مرحله
نیمه نهایی لیگ برتر کش��تی آزاد در س��الن
 ۱۲ه��زار نف��ری مجموعه ورزش��ی آزادی
تهران در حال برگزاری اس��ت .در حالی که
تعداد زیادی از آزادکاران مطرح تیم ملی روز
جمعه به می��دان میروند اما باز هم ش��اهد
غیبت غالمرضا محمدی ،سرمربی تیم ملی
کشتی آزاد در سالن رقابتها هستیم .این در
حالی اس��ت که وی پیش از این نیز در هیچ
کدام از رقابتهای لیگ در سالن حاضر نشده
اس��ت .محمد بنا ،س��رمربی تیم ملی کشتی
فرنگی نی��ز همانند محمدی در هیچ کدام از
رقابتهای لیگ حاضر نشده بود.

