خبر

منافع بانک حداکثرسازی سوددرراستای ارائه خدمت مطلوب به مشتریان است

شمارش معکوس برای عملیاتی شدن
رمزدوم پویا(رمز یکبار مصرف)

بانک پارس��یان به منظور افزایش س��هولت
مشتریان خود در اس��تفاده از رمز پویا ،امکان
دریافت پیامکی رمز دوم پویا به صورت خودکار
را برای آن دس��ته از مش��تریانی که ش��ماره
همراهش��ان در این بانک ثبت ش��ده فراهم
کرد .براس��اس اعالم رس��می بانک مرکزی
ج.ا.ا و توافقات انجام شده در کانون بانک ها و
موسسات اعتباری خصوصی و برای جلوگیری
از تهدیدها و سو استفاده کالهبردارن اینترنتی
از کارتهای بانکی ،رمز دوم ایس��تا(رمزهای
دوم کنونی) غیرفعال خواهد ش��د و مشتریان
از ابت��دای دی م��اه می بایس��ت از رمز دوم
یکبارمصرف(رمزپویا) استفاده کنند .همچنین
طبق اعالم این بانک ،آن دسته از هموطنانی
ک��ه قادر به اس��تفاده از راهکارهای مبتنی بر
گوشی تلفن همراه هوشمند نیستند ،می توانند
رمز دوم پوی��ا را از طریق پیامک نیز دریافت
کنند .براین اس��اس بانک پارسیان در اقدامی
رمز دوم پویا را برای آن دس��ته از مش��تریانی
که شماره تلفن همراه آنها در بانک اطالعاتی
این بانک موجود بوده و دارای رمز دوم ایس��تا
هس��تند ،را فعال کرده که با این حساب ،این
دسته از مش��تریان دیگر نیازی به مراجعه به
خودپردازهای بانک پارسیان برای فعالسازی
رمز ندارند .همچنین دارندگان کارتهای نقدی
پارس��یان در صورت تمایل به بهره برداری از
رمز دوم پویا آفالین ،در ابتدا میبایست نسبت
به دریافت و نصب همراه بانک پارسیان اقدام
کرده و سپس با مراجعه به خودپردازهای بانک
پارس��یان از طریق منوی عملیات رمز<ثبت
نام رمز یکبار مصرف ،یک رمز دلخواه هشت
رقمی را برای کارت خود انتخاب و تایید کنند.
در این مرحله کدفعالس��ازی برای آنها پیامک
شده که با در اختیار داشتن این کد فعالسازی
و رمز هش��ت رقمی انتخابی خود قادرخواهند
بود با ورود به اپلیکیشن همراه بانک پارسیان
و انتخاب گزینه رمز یکب��ار مصرف ،اقدام به
دریافت رمزیکبار مصرف کارت کنند .با عنایت
به ضرورت دسترسی به شماره همراه ثبت شده
در س��امانه های بانک جهت دریافت رمز دوم
پویای پیامکی ،آن دسته از مشتریانی که نیاز
به تغییر ش��ماره همراه اعالمی خود در بانک
پارسیان را دارند ،می بایست برای اصالح این
شماره با در دست داشتن اصل کارت ملی ،به
یکی از شعب بانک مراجعه نمایند.

دکتر ش��یری نائب رئیس هی��ات مدیره و
مدیرعامل پس��ت بانک ایران در جلس��ه

ش��ورای مدیران اظهارداش��ت :منافع این
بان��ک حداکثرس��ازی س��ود در راس��تای
حداکثرس��ازی خدم��ت ب��ه هموطنان و
مشتریان به ویژه در مناطق روستایی است.
وی افزود :ارتقاء سطح تعامالت و ارتباطات
با ذینفعان بانک ،مش��تریان و سهامدارن
بای��د در الویت برنامه ه��ای بانک جهت

به��ره من��دی از ظرفیت آن��ان برای غنی
کردن مسیر حرکت به سوی اهداف تعیین
شده قرار گیرد .نائب رئیس هیات مدیره و
مدیرعامل بانک ضمن تأکید بر استفاده از
تمام توان و ظرفیت مجموعه برای هموار
سازی مسیر حرکت به سمت اهداف تعیین
شده عنوان کرد :باید کمک کنیم تا ساختار

بانک قوی تر شود چون منافع و حرف تک
تک ما با منافع و حرف سازمان گره خورده
است .شیری در ادامه با اشاره به یکم دیماه
س��الروز تأسیس پست بانک ایران تصریح
کرد :افتتاح و بهره برداری از شعبه نوآوری
با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات
و س��ایر مقامات و برگزاری نشست خبری

با اصحاب رسانه ازجمله برنامه های مهم
جهت گرامیداش��ت سالروز بانک می باشد
که ط��ی روزهای آینده برگزار می ش��ود.
گفتنی است :در جلسه مذکور که با حضور
مدیران امور و رؤسای ستادی بانک برگزار
ش��د گزارش ه��ای مربوط��ه درخصوص
اقدامات انجام شده ارائه شد.

دکتر غالمرضا سلیمانی:

نیازسنجی و آینده پژوهي ماموریت اصلی پژوهشکده بیمه است

پژوهش��کده بیمه باید در خصوص رصد نوآوری ها و
نیازس��نجی ها یک قدم از صنعت بیمه جلوتر حرکت
کند .دکتر غالمرضا سلیمانی که در مراسم گراميداشت
هفت��ه پژوهش در پژوهش��کده بیمه حض��ور یافت ،با
اعالم این مطلب افزود :ش��رکت ه��ای دانش بنیان و
اس��تارت آپ ها معادالت بازار بیم��ه را تغییر دادهاند و
پژوهش��کده این توانایی را دارد ک��ه با تمرکز بر اصل
آیندهپژوهی ،ش��رایط احتمالی را پیش بینی و مدیریت
کن��د .رئیس کل بیمه مرکزی ضم��ن تقدیر از تالش
های مدیران و کارشناسان پژوهشکده بیمه در پیشبرد
برنامه های راهبردی و توس��عه ای ،خاطرنش��ان کرد:
مس��ائلی نظیر بیم��ه راننده محور و ص��دور بیمه نامه
های هوش��مند از ج��دی ترین مس��ائل روز بیمه ای
است که صنعت بیمه از پژوهشگران انتظار دارد به این
موضوعات مهم ورود کنند .رئیس ش��ورای عالی بیمه
از باالرفتن سطح انتظار جامعه از ظرفیت های صنعت
بیمه به عنوان یک فرصت توسعه برای صنعت یاد کرد

و افزود :صنعت بیمه یک صنعت جوان است و ظرفیت
های بسیاری برای رش��د و توسعه دارد که انتظار می

رود توسط پژوهش��کده بیمه و کارشناسان متخصص
و مبتکر راه هاي بهره مندي از آنها شناس��ايي و ارائه

شود .وی تحوالت شکلی و محتوایی پژوهشکده بیمه
را در یک س��ال اخی��ر رضایت بخ��ش ارزیابی کرد و
گفت :زمان بندی پژوهش ها در صنعت بیمه یک امر
حیاتی است و انتظار داریم پژوهشکده بیمه متناسب با
نیازهای روز صنعت در تصمیم سازی ها نقش آفرینی
کند .رئیس کل بیمه مرکزی با ابراز خرسندی از حضور
در جمع فعاالن حوزه پژوهش ،از نزدیک شدن صنعت
و پژوهشکده بیمه به عنوان یک اتفاق ویژه یاد کرد و
خواس��تار تقویت آن شد .وی ضرورت توسعه تعامالت
بینالمللی پژوهشکده بیمه را یادآور شد و اظهار داشت:
پژوهشگران در کنار دنبال کردن مباحث پژوهشی باید
پیش��رو ،مبتکر و منظم باش��ند چراکه توسعه فرهنگ
بیمه و اطالع رس��انی مناس��ب در گ��رو آموزش های
اس��تاندارد اس��ت .وی در آغ��از این مراس��م به همراه
اعضای هیات عامل بیمه مرکزی ،مدیران ،کارکنان و
برخی از اعضای هیات علمی پژوهشکده از بخشهای
گوناگون پژوهشکده بیمه بازدید کرد.

مدیرعامل بانک صنعت و معدن

بانکداری دیجیتال ،ابزار رسیدن به هدف مشتری محوری است

دکتر حس��ین مه��ری مدیرعامل بان��ک صنعت و معدن گف��ت  :بانکداری
دیجیتال ابزار رس��یدن به هدف مشتری محوری اس��ت؛ ما باید به سمت و
س��ویی برویم که فراتر از انتظار مش��تریان به آنها خدمات بدهیم.وی که در
نشستی با عنوان تحول دیجیتال در بانک صنعت و معدن ،با حضور مدیران
و کارشناسان اجرای پروژه بانکداری دیجیتال در این بانک سخن می گفت
اف��زود :با توجه به تحوالت عظیمی که در حوزه فناوری در جهان در جریان
اس��ت و همچنین شکل گیری نیازهای پیچیده مشتریان شبکه بانکی ،گذر
از مدل بانکداری سنتی به بانکداری دیجیتال یک امر گریزناپذیر است.دکتر
مهری عنوان داشت :از لحاظ وجود اطالعات و زیرساخت های الزم اقدامات
خوبی در کش��ور به انجام رسیده و الزم است با برقراری ارتباط بین سیستم
های اطالعاتی در سازمانهای مختلف و ایجاد امکان دستیابی بانک ها به این

اطالعات ،زمینه تجزیه و تحلیل رفتار مشتریان و طراحی خدمات نوین بانکی
در بستر بانکداری دیجیتال فراهم شود.مدیرعامل بانک صنعت و معدن بیان
داش��ت :در اقتصاد هوش��مند ،از مش��تری مداری به سمت مشتری محوری
حرکت می کنیم بطوریکه مشتری ،محور تمامی فعالیت های بانک می شود
و همه فرآیندها و خدمات در بانک بر اس��اس خواست و نیاز مشتری تعریف
می گردد.این مدیر ارش��د بانکی تصریح کرد :در بانکداری دیجیتال موضوع
پیش بینی نیاز و شناسایی ترجیحات مشتریان مطرح می شود بنابراین الزم
است با استفاده از نوآوری ،فرهنگ سازی و بهره مندی از تکنولوژیهای روز
و با تکیه بر توانمندی تمامی کارکنان سازمان در تحقق این پروژه مهم کوشا
باشیم.دکتر مهری با اشاره به اجرای موفقیت آمیز مانور ارائه خدمات از طریق
مرکز داده پشتیبان و قدردانی از همکاران دست اندر کار این مانور تأکید کرد:

تس��ریع در اجرای پروژه بانکداری دیجیت��ال برای بانک صنعت و معدن که
همواره در رویایی با تحوالت آمادگی کامل داش��ته و در ارائه خدمات بانکی
نوین پیشرو بوده است ،یک ضرورت است.منصور یوسفی نیا معاون فناوری و
اطالعات بانک صنعت و معدن نیز در این جلسه اظهار داشت :از ابتدای سال
جاری ،دفتر مدیریت بانکداری دیجیتال در این بانک تش��کیل شد و تعریف
پ��روژه برای اجرای بانکداری دیجیتال صورت گرفت.وی گفت :نمونه ای از
منش��ور پروژه یاد ش��ده ارائه گردید که هم اکنون در مرحله تأیید قرار دارد و
بر اس��اس موارد مشخص شده بودجه الزم پیش بینی و در نظر گرفته شده
است.مهندس یوسفی نیا افزود :به دلیل ماهیت پر ریسک فعالیت این بانک،
کار با تیمی از افراد متخصص که دارای س��ابقه اجرایی مشابه در چند کشور
حوزه خلیج فارس هستند آغاز شده و با جدیت دنبال می شود.
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خبر
الزامی شدن استفاده
از رمز پویا از اول دی ۹۸

بان��ک ملت اعالم کرد :رم��زدوم ثابت کارت
بانکی مش��تریان از اول دی م��اه غیرفعال و
انجام تراکنشهای بدون حضور کارت صرف ًا
از طری��ق رمز پویا (یکبار مصرف) امکانپذیر
خواهد بود.ب��ه گزارش ایبِن��ا ،روابط عمومی
بانک ملت اعالم کرد :با هدف عملیاتی کردن
ابالغیههای بانک مرکزی در زمینه رمز پویا و
همچنین در راستای صیانت از حقوق مشتریان
بانک و کاهش مخاطرات س��وء اس��تفاده از
اطالعات مهم کارت ،س��امانه رمز نگار ملت
ن و پیامکی) تولید و در دسترس
(نسخ اپلیکیش 
مش��تریان قرار گرفت.بر این اساس با هدف
افزایش امنیت در پرداخت های اینترنتی نظیر
خرید،کارت به کارت و پرداخت غیرحضوری
قب��وض ،از تاریخ اول دی ماه س��ال جاری،
رمزدوم ثابت کارت بانکی مشتریان غیرفعال
و انج��ام تراکنش های ب��دون حضور کارت
صرف ًا از طریق رمز پویا (یکبار مصرف) امکان
پذیر خواهد بود.همچنین ،برای تسهیل امور
مش��تریان ،خدمت دریافت رمز پویا از سامانه
هریم (هدایت رمز یکبار مصرف) برای تمامی
مل��ت کارت هایی که قبال از رمز دوم ایس��تا
اس��تفاده میکردند به صورت خ��ودکار فعال
می ش��ود.بر این اس��اس ،با توج��ه به اینکه
رمز یکبار مصرف تولید ش��ده در زمان انجام
تراکنش به شماره همراه ثبت شده در سیستم
بانک ارسال میشود ،مشتریان باید از صحت
اطالعات مربوط به شماره همراه خود در بانک
اطمینان پیدا کنند .در عین حال مش��تریان
می توانند برای کسب اطالعات بیشتر در این
زمینه به شعب یا صفحه ویژه رمزنگار در وب
سایت اینترنتی بانک ملت به نشانیhttps://
bankmellat.ir/Ramznegar.
 aspxمراجع��ه کنند یا با مرکز ارتباط ملت
به شماره  ۱۵۵۶در تهران و شماره ۸۲۴۸۸-
 ۰۲۱در شهرستان ها تماس بگیرند

ورزشی
اشتباهی که محمد بنا کرد؛

اخبار

فوتبال را مقابل ورزشهای دیگر قرار ندهید

فتحاهلل زاده عضو هیئت مدیره
استقالل شد

علی فتحاهلل زاده به عنوان عضو جدید هیئت
مدیره باشگاه استقالل منصوب شد .به گزارش
باشگاه خبرنگاران جوان ،اسماعیل خلیل زاده
سرپرست باشگاه استقالل به مسعود سلطانی
فر وزیر ورزش و جوانان پیش��نهاد داده بود تا
علی فتح اهلل زاده عضو هیئت مدیره باشگاه
اس��تقالل شود .همچنین در رابطه با انتخاب
مدیرعامل جدید برای اس��تقالل هیچ بحثی
نش��ده و تا اطالع ثانوی باش��گاه اس��تقالل
به حالت سرپرس��تی اداره میش��ود .فتحاهلل
زاده پیش از این س��الها مدیرعامل باشگاه
اس��تقالل تهران بود و در هفتههای گذشته
بارها اخباری درباره حضور یا عدم حضورش
در هیات مدیره استقالل مطرح شده بود.
استراماچونی
در آستانه بازگشت به ایران

به نظر میرس��د مشکل آندرهآ استراماچونی و
باشگاه استقالل در حال حل شدن است و این
س��رمربی ایتالیایی تا بازگشت به ایران فاصله
چندانی ندارد .به گزارش تسنیم ،نشریه ایتالیایی
«توتو مرکاتو وب» اعالم کرد ،با وجود تالش
روز سهشنبه س��فارت ایران در ایتالیا ،موضوع
پرداخت طلب آندرهآ استراماچونی موفقیتآمیز
نبود ،این در حالی اس��ت که قرارداد جدید این
سرمربی ایتالیایی که تا ماه ژوئن  2020اعتبار
خواهد داش��ت ،آماده امضا شدن توسط او بود.
ایرانیان و البته خود استراماچونی که مورد محبت
هواداران استقالل قرار دارد ،هنوز امیدشان را از
دست ندادهاند و سرمربی پیشین اینتر تمایل به
بازگشت به ایران البته در شرایطی مناسب دارد.
بر اساس این گزارش ،در حالی که تیم فوتبال
اس��تقالل در ح��ال حاضر ب��ا برنامههای این
سرمربی ایتالیایی به تمریناتش ادامه میدهد
و خبری از س��رمربی موقت نیست ،با مداخله
یک بان��ک ایتالیایی موض��وع پرداخت طلب
استراماچونی میتواند به صورت قانونی انجام
ش��ود .انتظار میرود در روزهای آتی پیشرفتی
در این امر حاصل شود و داستان استراماچونی
و استقالل تمام نخواهد شد .باشگاه استقالل
روز سهشنبه سفتهای که قابلیت نقد شدن در
بانکهای ایتالیا داشت را در وجه استراماچونی
صادر کرد ،اما این سرمربی ایتالیایی از دریافت
این سفته طفره رفت ،چرا که معتقد بود این نوع
پرداخت میتواند برای او مشکلساز شود.

گروه ورزشی :محمد بنا با صحبتهایی که علیه آندرهآ استراماچونی و ورزش
فوتبال انجام داده باعث میش��ود تا میان ورزشکاران ایران اختالفات زیادی
ایجاد ش��ود .به گزارش آنا ،فس��خ قرارداد یکطرفه آندرهآ اس��تراماچونی با
باشگاه استقالل و تالش مدیران آبیپوش با کمک وزارتهای امور خارجه و
ورزش و جوانان برای بازگرداندن این مربی ایتالیایی موفق با انتقادات شدید
محمد بنا س��رمربی تیم ملی کشتی فرنگی همراه ش��ده است .آقای خاص
کشتی فرنگی ایران دو روز پیش با انتشار پستی در اینستاگرام انتقاد شدیدی
به تالش همهجانبه برای پرداخت پول اس��تراماچونی داش��ت و علیه وزارت
ورزش و جوان��ان موضع گرفت که این وزارتخانه برای نجات یک باش��گاه
بسیج شده است .او از لفظ «خدا قوت فدراسیون پنج ستاره فوتبال» استفاده
کرد و تأکید فراوانی بر غرور و عزت نفس ملی داشت .معمار کشتی فرنگی
ایران به حمایت از مردم پرداخت و بیتوجهی به مسائل و دغدغههای مردم
و ورزشکاران غیر فوتبالی را زیر سؤال برد .او خواست تا این رویه باب نشود
خارجیها در مملکت خودمان تا گردن روی س��رمان کاله بکشند و حتی به
عبارت «گاو ش��یرده» اش��اره کرد .این پایان حمالت محمد بنا به عملکرد
مدیران ورزش��ی نبود و روز گذشته هم مصاحبههایی داشت که در آن جواب
محکمی به مهدی علی نژاد معاونت توسعه قهرمانی وزیر ورزش و جوانان داد
و به او تأکید کرد صبر کند تا مهر حکمش خشک شود و از آمادگیاش برای
بررسی صحبتهایش از مسیر قانونی خبر داد .آیا بهراستی محمد بنا دغدغه
ورزشکاران غیر فوتبالی را در فاصله  ۷ماه تا شروع المپیک را نیز دارد؟ او که
دارای اندک وجههای در ورزش ایران اس��ت و البته که برای کشتی فرنگی
زحمت کش��یده ،چرا حرفهایی میزند که میتواند میان هواداران فوتبال و
کشتی و البته دیگر رشتههای ورزشی فاصله بیندازد.
سابقه اختالفات بنا با مدیران کشتی


آندرهآ اس��تراماچونی پ��س از اینکه چندین بار در مصاحبههایش نس��بت به
وضعیت مالی باشگاه اس��تقالل گالیه داشت ،قهر کرد و با توجه به عملکرد
خوبی که نشان داده بود ،تالشهای مختلفی برای بازگشت او صورت میگیرد
ولی س��رمربی ایتالیایی آبیپوش��ان برای اولین بار قهر کرده و این در حالی
اس��ت که س��ابقه قهرهای محمد بنا از تعداد انگشتان دو دست بیشتر است.
سرمربی ایتالیایی استقالل تنها با امیرحسین فتحی به مشکل خورد در حالی
که آقای خاص کش��تی ایران با مرحوم حجتاهلل خطیب ،محمدرضا یزدانی

آن برای سرمربی هیچ رشته ورزشی رخ نداده است!
حمایتهای مالی مدیران فوتبال


خرم ،رس��ول خادم و علیرضا دبیر روسای سالهای گذشته فدراسیون کشتی
دچار اختالفهای عمدهای ش��د .کش��تی ورزش اول ایران اس��ت ولی توجه
بیشتر مردم و رسانهها را به فوتبال نمیتوان کتمان کرد .اگر از فوتبال حمایت
بیشتری میشود دلیل آن پر تماشاگر بودنش نسبت بهتمامی ورزشهاست .نه
تنها رشته کشتی که هیچ رشتهای از فوتبال طلبکار نیست چون با موفقیتهای
جهانی ورزشهای مختلف ،حمایتهای الزم از سوی وزارت ورزش و جوانان
و کمیته ملی المپیک نصیب ورزش��ی میشود که در سطح جهانی درخشش
قابل توجهی داش��تند .کسی میتواند توجه به والیبال از زمان رونق آن توسط
ورزش��کارانش را انکار کند؟ بیش��ترین بودجه هم در میان ورزشها از وزارت
ورزش بهحساب فدراسیون کشتی واریز میشود.
نگاهی به پاداشهای محمد بنا


بهتر است در اینجا اشارهای به حمایتهایی که از شخص محمد بنا شد ،داشته
باش��یم .در سال  ۲۰۱۲و پیش از المپیک لندن س��ه خودرو از سوی نهادهای
مختلف به وی داده شد .با نتایج فوقالعاده کشتیگیران فرنگی در المپیک ،باز
هم خودرو به او داده ش��د و از آن مهمتر یک واحد آپارتمان نیز به وی پاداش
دادند .ایش��ان  ۲۰۰س��که بهار آزادی هم تحویل گرفتند و نشان شجاعت بر
سینهشان نصب شد .باوجود پاداشهایی که به محمد بنا داده شد پس از المپیک
لندن بیش از  ۳سال حاضر به سرمربیگری تیم ملی کشتی فرنگی نشد و دست
آخر در آستانه المپیک  ۲۰۱۶ریودوژانیرو به تیم ملی بازگشت اما شاگردان او در
برزیل ضعیف عمل کردند .در تمام سالهایی که غایب بود فدراسیون کشتی
حقوق و بیمه معمار کشتی فرنگی را قطع نکرد تا حمایتی از بنا شود که نظیر

غرور و عزت نفس ایرانی موضوع مورد اش��اره محمد بنا اس��ت .باید پرسید
ش��ما که همواره به کش��تی فرنگی خدم��ت کردید چرا بارها از مش��کالت
مال��ی گالیه میکنید؟ اگر گوش ش��نوایی برای ش��نیدن حرفهای یحیی
گلمحمدی نیس��ت چرا در باره حمایتهای فوقالعاده مدیرعامل باش��گاه
ش��هر خودرو که باعث شده تیم گلمحمدی از زمین تمرین و سالن تمرین
اختصاصی ،ورزش��گاه کمنظیر امام رضا (ع) و  ...برخوردار شود حرفی نزدید.
رس��ول خطیبی در تیم ماشینسازی سرمربی است و با وجود همه مشکالت
به کارش ادامه میدهد .مالک متمول باشگاه ماشینسازی برای دیگر باشگاه
خودش تراکتور ،س��رمربی خارجی آورد و بازیکنان خارجی گرانقیمت خرید
ک��ه در میان آنها کوین فورچونه عنوان گرانترین خرید تاریخ لیگ برتر را
از دست دیگر بازیکنان خارج کرد .مالک تراکتور و ماشینسازی امیدوار است
استراماچونی با استقالل فسخ کند تا باب مذاکره را با او آغاز کند.
مقایسه اشتباه کمالوند با استراماچونی


فراز کمالوند که به گفته محمد بنا به خاطر مشکالت مالی ناچار شده از پارس
جنوبی جم اس��تعفا دهد و وی را با اس��تراماچونی قیاس کردند ،در  ۱۴بازی
فقط  ۱۱امتیاز گرفته و استراماچونی در  ۸بازی  ۲۲امتیاز به دست آورد .اگر
حمایت باشگاه پارس جنوبی که زیرمجموعه بزرگترین میدان گازی جهان
اس��ت هم از س��وی مدیران مربوطه کامل نبود و در آینده هم احتمال دارد
نباشد ،به این خاطر است که مهدی تارتار با همین میزان حمایت همواره این
تیم را در میان  ۸تیم برتر لیگ قرار میداد و با رفتن تارتار و آمدن کمالوند،
این مربی نتوانست عملکرد خوبی داشته باشد اما تارتار در نفت مسجدسلیمان
هم تیمش را در میان  ۸تیم برتر نیمفصل اول لیگ نوزدهم قرار داد .محمد
بنا دلس��وز کشتی فرنگی اس��ت و هیچ عقل سلیمی مانع حمایت از ورزشی
ک��ه میتواند چندین م��دال در المپیک به ارمغان آورد ،نمیش��ود ولی نباید
فوتبال را بهانهای برای گالیههای شخصی خود قرار دهیم و با استفاده از آن
ورزشهای دیگر را در مقابلش قرار دهیم .اختالف به کاروان ورزش��ی ایران
در راه آمادهس��ازی المپیک لطمه میزند و امثال محمد بنا نباید حرفهایی
بزنند که میان ورزش��کاران فاصله بیفتد و تمرکز آنها برای کس��ب سهمیه
مختل شود.

احکام قطعی  ۱۲ورزشکار دوپینگی اعالم شد

س��تاد ملی مبارزه با دوپینگ نخستین مرحله از اسامی ورزشکاران دوپینگی
س��ال  ۲۰۱۹که تمام مراحل مدیریت نتایج آنها در این س��تاد سپری شده و
احکام قطعی آنها به تایید «وادا» رسیده را اعالم کرد .به گزارش مهر ،تخلف
این ورزش��کاران مربوط به س��ال ( ۲۰۱۹دی ماه  ۱۳۹۷ت��ا دی ماه )۱۳۹۸
اس��ت و در ماه های گذش��ته پروسه قانونی بررس��ی پرونده آنها انجام شده
است؛ لذا احکام قطعی صادر شده به این شرح است -۱ :علی قاسمی از وزنه
برداری به دلیل مصرف ماده ممنوعه اس��تانوزولول به مدت چهارسال (از ۳۰
بهمن ماه  ۱۳۹۷لغایت  ۲۹بهمن ماه  )۱۴۰۱محروم شد -۲.بهنام ابراهیمی
از والیبال به دلیل مصرف ماده ممنوعه اس��تانوزولول به مدت چهارس��ال (از
 ۲۶اس��فند  ۱۳۹۷لغایت  ۲۵اسفند  )۱۴۰۱محروم شد -۳.یزدان میرزایی از

ووش��و به دلیل مصرف ماده ممنوعه اس��تانوزولول به مدت چهارسال (از ۳۰
مرداد  ۱۳۹۸لغایت  ۲۹مرداد  )۱۴۰۲محروم شد -۴.علیرضا نایب پاشایی از
وزنه برداری به دلیل مصرف مواد ممنوعه کلوس��تبول و متاندینون به مدت
چهارس��ال (از  ۵بهمن ماه  ۱۳۹۷لغایت  ۴بهمن ماه  )۱۴۰۱محروم شد-۵.
محس��ن فیاض بخش از فوتبال به دلیل مصرف ماده ممنوعه کلنبوترول به
مدت چهارسال (از  ۲۴بهمن ماه  ۱۳۹۷لغایت  ۲۳بهمن ماه  )۱۴۰۱محروم
شد -۶.جاس��م طاووسی از دوچرخه س��واری به دلیل مصرف ماده ممنوعه
متاندینون به مدت چهارسال (از  ۲شهریور  ۱۳۹۸لغایت اول شهریور )۱۴۰۲
محروم ش��د -۷.علی ش��ریعتی از وزنه برداری به دلیل مصرف مواد ممنوعه
کلنبوت��رول و متاندینون به مدت چهارس��ال (از  ۴بهمن ماه  ۱۳۹۷لغایت ۳

بهم��ن ماه  )۱۴۰۱محروم ش��د -۸.بهرام حریرچ��ی از وزنه برداری به دلیل
مصرف ماده ممنوعه ترنبولون به مدت چهارسال (از  ۱۵اسفند  ۱۳۹۷لغایت
 ۱۴اس��فند  )۱۴۰۱محروم شد -۹.مرتضی نوروزی از ووشو به دلیل مصرف
ماده ممنوعه کلومیفن به مدت چهارسال (از  ۲شهریور  ۹۸لغایت اول شهریور
 )۱۴۰۲محروم ش��د -۱۰.حامد طالبی زرین کمر از کش��تی به دلیل مصرف
ماده ممنوعه اکساندرولون به مدت چهارسال (از  ۱۵اسفند  ۱۳۹۷لغایت ۱۴
اسفند  )۱۴۰۱محروم شد -۱۱.محمد بخشی از دوومیدانی نابینایان به دلیل
مصرف ماده ممنوعه استانوزولول به مدت چهارسال ( ۳۰مرداد  ۱۳۹۸لغایت
 ۲۹مرداد  )۱۴۰۲محروم ش��د -۱۲.آرزو خورشیدی از دوومیدانی نابینایان به
دلیل مصرف ماده ممنوعه دورزوالمید ،توبیخ کتبی شد.ص

اخبار
طالی ارزشمند احمدی در مسابقات
اسکی آلپاین ترکیه

عاطفه احمدی در مس��ابقات اس��کی آلپاین
ترکی��ه موفق به کس��ب مدال طال ش��د .به
گزارش «عصر ایرانیان» به نقل از فدراسیون
اس��کی ،در دومی��ن روز از رقابته��ای
بینالمللی اسکی آلپاین ترکیه (MURAT
 )DEDEMAN CUPب��ه میزبان��ی
ارزروم که با حضور نمایندگان هش��ت کشور
برگزار شد ،اسکیبازان ایران موفق به کسب
یک مدال طال ،یک نقره و دو برنز شدند .در
این رقابتها عاطفه احمدی بانوی اسکیباز
ایران عنوان ارزشمند نخست و مدال طال را
به دست آورد ،شیال کارا از ترکیه جایگاه دوم
و مدال نقره را کس��ب کرد و فروغ عباس��ی
دیگر نماینده جمهوری اس�لامی ایران مقام
سوم را کسب و مدال برنز را بر گردن انداخت.
در بخش مردان نیز تیریل لوکتا آبراموویچ از
کشور میزبان همچون روز نخست مدال طال
را به دست آورد ،سید مرتضی جعفری نماینده
ایران جایگاه دوم و مدال نقره را کس��ب کرد
و پوریا س��اوه شمش��کی دیگر نماینده ایران
جایگاه س��وم م��دال برنز را به دس��ت آورد.
بدین ترتیب تا پایان روز دوم این مس��ابقات،
جمهوری اس�لامی ایران موفق به کسب ۸
مدال شده است.
رحمان عموزاد بهترین آزادکار
نوجوان جهان  ۲۰۱۹شد

اتحادیه جهانی کشتی در صفحه اینستاگرام
خود از عملکرد رحمان عموزاد خلیلی آزادکار
نوجوان ایرانی تمجید کرد .به گزارش ایسنا،
در حال��ی که به پایان س��ال  2019میالدی
نزدیک میش��ویم اتحادیه جهانی نسبت به
معرفی  3کش��تی گیر نوجوان سال در رشته
ه��ای آزاد ،فرنگی و زنان اق��دام کرد که در
رش��ته کش��تی آزاد رحمان عموزاد خلیلی در
وزن  48کیلوگرم بعنوان فرد برتر معرفی شده
است .بر این اس��اس اتحادیه جهانی کشتی
با انتش��ار کلیپی از کش��تی های این آزادکار
ایران در صفحه اینس��تاگرام خود به عملکرد
مثبت رحمان عم��وزاد و تکرار مدال طالی
جهانی خود در سال  2019اشاره کرده است.
گفتنی اس��ت رحمان عموزاد خلیلی در سال
های  2018و  2019میالدی در رقابت های
قهرمانی آس��یا و جه��ان در اوزان  45و 48
کیلوگرم به مدال طال دست یافته است.

