اخبار

رییس کل بیمه مرکزی:

صنعت بیمه می تواند به یکی از منابع مهم تامین مالی کشور مبدل شود

برنامه بیمه کوثر ،رضایت مشتریان و
سوداوری مناسب در بخش بیمهگری

ش��رکت بیمه کوثر با ترکیب مناسب فروش
و کنترل خس��ارت ،کسب رضایت مشتریان و
سوداوری در بخش بیمهگری را در برنامه خود
قرار داده است.به گزارش روزنامه عصرایرانیان
به نقل از روابطعمومی بیمه کوثر ،مدیرعامل
س��ازمان تامیناجتماع��ی نیروهایمس��لح
ضمن بیان مطل��ب فوق ،اف��زود :بیمه کوثر
در دو سال اخیر توانس��ته در توانگری مالی و
س��ودآوری جایگاه برتر صنعت بیمه کشور را
از آن خود کند.ابراهیم محمودزاده تاکید کرد:
بیمه کوثر همچنین توانس��ته اس��ت رضایت
بیش از 80درص��دی در بخش صدور و بیش
از 70درصدی مش��تریان را در بخش پرداخت
خسارت بهدست آورد.مدیرعامل سازمان تامین
اجتماعی نیروهای مسلح در خصوص این که
«در نب��ود بیمهگرهای خارجی ،ش��رکتهای
بیم�� ه داخلی برای پوش��ش پروژههای بزرگ
دچار مشکل میشوند و به تشکیل کنسرسیوم
روی میآورند ،ش��ما فضا را چگون��ه ارزیابی
میکنید؟» ،گفت :بیمهگرهای خارجی معموال
لونقل اعداد قابل
در پروژههای مربوط به حم 
توجهی دارند و اعتبارشان بد نیست ،ضمن اینکه
با شبکه تجاری بینالمللی در ارتباط هستند و
نمانامشان هم اثرگذار است .در این روند ،برای
ش��رکتهای ایرانی که در شبکه جهانی قرار
ندارند ،کار سختتر و هزینهها باالتر است ،ولی
با اینحال در داخل کشور فضای بسیاری برای
بیمه ش��دن و بیمهگری وجود دارد که در دل
آنها میتوان بازارهای پنهان متعددی یافت.
وی افزود :شرایط قابل قبول بیمه کوثر در حال
حاضر نش��ان میدهد که این شرکت توانسته
اس��ت خود را از بسیاری از ریسکهای موجود
صنعت که سایر ش��رکتهای همگروه با آن
دست به گریبان هستند مصون بدارد.مدیرعامل
ساتا تاکید کرد :روند مطلوب گذشته و بیمهشدن
شرکت در مقابل بسیاری از ریسکها در آینده
و همچنین ،داشتن پتانسیلهای بالقوه و بالفعل
در بیمه کوثر از یکس��و پناهگاهی امن برای
بیمهگ��ذاران و از س��وی دیگ��ر ،یک محیط
س��رمایهگذاری مناسب برای س��رمایهگذاران
باش��د.وی یادآور شد :قطعا با مدیریت ریسک
در صنعت بیمه کش��ور ،شرکتهای داخلی به
س��ود خوبی دس��ت مییابند و امید است این
اتفاق خوب در عملکرد سالجاری شرکتهای
بیمهای کشور به منصه ظهور برسد.

س��رمایه گذاری در صنعت بیم��ه باید به
گونه ای باشد که سود ناشی از آن جذابیت
کافی را برای بیمه گ��ذاران ایجاد کند.به
گ��زارش روزنامه عصرایرانی��ان به نقل از
اداره کل رواب��ط عمومی و امور بین الملل

بیمه مرکزی ،دکتر غالمرضا سلیمانی در
جریان بازدید از ش��رکت بیمه سینا ضمن
اعالم ای��ن مطلب افزود :اگر صنعت بیمه
در بخ��ش س��رمایه گ��ذاری و تمرکز بر
افزایش سود ،نوآوری کند افزایش ضریب
نفوذ بیم��ه دور از دس��ترس نخواهد بود.
رییس کل بیمه مرکزی با تاکید بر اهمیت
بهره گیری از فن آوری و دانش دیجیتالی
در تمامی فعالی��ت های بیمه ای ،تصریح

ک��رد :تعامل تنگاتنگ واحدهای آی تی و
حوزه فنی می تواند زمینه همگانی سازی
محص��والت بیم��ه ای را فراهم کند.وی
خاطرنش��ان کرد :انحصارگرایی در بخش
فن آوری به س��ود صنعت بیمه نیس��ت و
باید به سمتی پیش برویم که درهای این
صنعت ب��ه روی تمام��ی مجموعه های
ارائ��ه دهنده خدمات یکپارچه الکترونیکی
باز باشد.دکتر سلیمانی افزود :توسعه بیمه

ه��ای زندگی ب��ا الگوس��ازی دیجیتالی و
ش��فافیت در ارائه اطالع��ات بیمه نامه به
بیمه گذاران از رشد قابل توجهی برخوردار
خواه��د ش��د.رئیس کل بیم��ه مرکزی،
پرداخت به موقع و دقیق تعهدات شرکت
ه��ای بیم��ه در خصوص خس��ارات بیمه
گ��ذاران را عالی تری��ن جلوه رضایتمندی
مردم دانست و افزود :سرمایه صنعت بیمه
اعتماد مردم است و باید با ایفای تعهدات

خود به بیمهگذاران از این س��رمایه بزرگ
صیانت کنیم.رییس شورای عالی بیمه در
بخش دیگری از س��خنان خود از صنعت
بیمه به عنوان صنعتی در مسیر توسعه یاد
ک��رد و گفت :جم��ع آوری پول های خرد
مردم بهترین روش برای افزایش سرمایه
شرکت های بیمه است و با تداوم این روند
صنعت بیمه می تواند به یکی از مهمترین
منابع تامین مالی کشور مبدل شود.

مدیرعامل بانک مسکن خبر داد:

سومین کمپین زیستمحیطی بانک مسکن در راه است

گروه بانک و بیمه:مدیرعامل بانک مس��کن از تشکیل سومین
کمپین زیس��تمحیطی این بانک در س��ال پی��شرو خبر داد و
گفت :این اقدام در راس��تای مس��وولیت اجتماع��ی بانک دنبال
میشود.به گزارش روزنامه عصرایرانیان به نقل از پایگاه خبری
بانک مس��کن  ،ابوالقاسم رحیمی انارکی با اشاره به اقداماتی که
بانک مسکن در راس��تای ایفای مسوولیت اجتماعی خود انجام
داده اس��ت ،گفت :در این راس��تا سال گذش��ته کمپین آب و در
س��ال جاری کمپین خاک را برگزار کردهایم و برای سال آینده،
برگزاری کمپین هوا را برنامهر یزی کردهایم تا به نحوی بتوانیم
در آگاهسازی جامعه نسبت به وضعیت کشور در این این حوزه و
مسائل اقلیمی از قبیل گرمتر شدن زمین و تبعات آن نقش داشته
باشیم.وی با اش��اره به اینکه صنعت ساختمان یکی از صنایعی
اس��ت که س��هم باالیی در مصرف سوختهای فس��یلی دارد،
گفت :با وجود هزینههای س��نگینی که برای ساختوساز انجام
میش��ود ،در ایران عرف این اس��ت که پس از  20سال ساختمان را کلنگی
تلقی کرده و آن را نوسازی میکنند .این در حالی است که با این اقدام هم
س��رمایههای ملی به هدر میرود و هم حجم انبوهی نخاله ساختمانی وارد
طبیعت میشود .از این رو باید به دنبال روشهای اصولی برای افزایش عمر
بنا و در عین حال کاهش هزینههای ساختمانی باشیم.رحیمی انارکی با اشاره
به اینکه س��ازندههای حرفهای اس��تفادهکننده از فناوریهای نوین در حوزه

بنا بر اعالم بیمه مرکزی جمهوری اس�لامی
ایران ،شکایت از بیمه آسیا در شش ماهه اول
سال  1398نسبت به مدت مشابه سال قبل،
 41درصد کاهش یافته است.به گزارش روزنامه
عصرایرانیان به نقل از روابط عمومی بیمه آسیا،
بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران با انتشار

ساخت و ساز ،تسهیالت  170میلیونی معادل  2.5برابر سنتیسازها را از بانک
مسکن دریافت میکنند ،گفت :تنظیم سیاستهای اعتباری بر مبنای روی
آوردن به اس��تفاده از فناوریهای جدید رفتهرفته اثر خود را نش��ان میدهد
طوری که در هش��ت ماهه اول امسال 2.2 ،درصد تسهیالت پرداختی از آن
استفادهکنندگان از فناوریهای نوین شده و  17.5درصد نیز به سازندههای
حرفهای پرداخت ش��ده است .با این حال همچنان سنتیسازها  80درصد از
تسهیالت ساخت را دریافت میکنند.وی با اشاره به برگزاری نخستین دوره

از جش��نواره ملی نوآوری در حوزه ساخت و ساز به همت شرکت
توسعه خدمات کارآفرینی بانک مسکن ،یادآور شد :این جشنواره
برای تحریک ایدهپردازی در این حوزه و کمک به تبدیل ایدههای
برتر به محصول برگزار شده و ما از نوآوران در این حوزه پشتیبانی
میکنیم.رحیمی انارکی با اش��اره به اینکه مباحث معماری پایدار
جای خود را در صنعت س��اختمان کش��ور باز ک��رده و به تدریج
رایج میش��ود ،اظهار کرد :این موضوع که دستورالعمل معماری
متناس��ب با اقلیم تدوین شود ،در دس��تور کار قرار گرفته است و
ذی��ل آن مباحث��ی که به کاهش مصرف انرژی منجر ش��ود نیز
لحاظ میشود.به گفته وی ،شرکت سرمایهگذاری مسکن متعلق
به بانک مس��کن نی��ز پروژههای جدید خ��ود را مبتنی بر اصول
س��اختمان پایدار طراحی کرده و برای اولین بار از «مدلس��ازی
اطالعات ساختمان ( »)BIMدر این پروژههای استفاده میشود.
به این ترتیب قرار اس��ت موضوع گارانتی س��اختمان نیز در این
پروژهها برای نخستین بار اجرایی شود.پروفسور بهرخ خوشنویس ،دانشمند
و مخترع ایرانی و اس��تاد دانشگاه کالیفرنیای جنوبی نیز در جریان برگزاری
نخستین جشنواره نوآوری در حوزه ساخت و ساز ،ضمن تشریح ویژگیهای
یکی از پروژههای خود مرتبط با صنعت ساختمان ،گفت 25 :سال است که
روی فناوری چاپ س��هبعدی کار میکنیم و در س��الهای اخیر مشخصا بر
ساختمانسازی با استفاده از این فناوری متمرکز شدهام.

کاهش چشمگیر شکایات از بیمه آسیا

آماری از ش��کایت های مکتوب دریافت شده
بابت عملکرد شرکت های بیمه در شش ماهه
اول سال  1398اعالم کرد ،گزارش های ثبت
شده در سامانه یکپارچه رسیدگی به شکایات
بیمه گذاران در ارتباط با عملکرد بیمه آسیا در
این مدت ،نس��بت به مدت مشابه سال قبل،

 41درصد کاهش داش��ته است.بر اساس این
گزارش و ب��ا توجه به کاه��ش  24درصدی
شکایات مکتوب از شرکت های بیمه در شش
ماهه اول س��ال  1398نسبت به مدت مشابه
س��ال قبل  ،کاهش شکایات از بیمه آسیا17 ،
درصد از متوس��ط کاهش ش��کایات شرکت

ه��ای بیمه ،پایین تر بوده اس��ت.در گزارش
بیمه مرکزی آمده اس��ت ،با توجه به س��هم
9.8درصدی بیمه آسیا از پرتفوی صنعت بیمه
و س��هم 5.5درصدی شکایات از این شرکت،
وضعیت بیمه آس��یا در شاخص نسبت سهم
شکایات به سهم پرتفو ،در وضعیت مطلوب

قرار دارد.گفتنی است ،سامانه یکپارچه رسیدگی
به ش��کایات بیمه گذاران ،برای سهولت ثبت
ش��کایات توس��ط مردم در سراس��ر کشور و
رس��یدگی به شکایات در س��ریع ترین زمان،
در ابتدای سال  1393توسط اداره رسیدگی به
شکایات بیمه مرکزی راه اندازی شد.
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اخبار
روابط عمومی کارآمد موجب اعتالی
سازمان می شود

س��عید معادی مشاور
مدی��ر عام��ل و مدیر
ام��ور روابط عمومی و
ح��وزه مدیریت بانک
توسعه تعاون در کارگاه
آموزشی کارشناسان روابط عمومی استانها که
با حضور مدیر عام��ل و اعضای هیات مدیره
بانک توس��عه تعاون برگزار شد اظهار داشت:
روابط عمومی زنگار گرفته نمی تواند به خوبی
محص��والت و خدم��ات س��ازمان را انعکاس
ده��د ،از این رو ش��فافیت عملک��رد و اطالع
رسانی مناسب در انعکاس بهینه خدمات بانک
بس��یار حائز اهمیت است.وی در همین رابطه
افزود :اطالع یاب��ی از جریان های اطالعاتی
و عملکردی س��ازمان در ایفای نقش وظایف
بس��یار مهم اس��ت .معادی با اش��اره به نقش
مهم روابط عمومی در ارزش آفرینی و اعتماد
آفرین��ی در میان ذینفعان و مش��تریان افزود:
ایجاد جری��ان آزاد اطالعات و زمینه س��ازی
برای تحقق بخش مهمی از حقوق شهروندی
و س��ازمانی در زمره ماموریت های همکاران
روابط عمومی می باشد و دفاع از حقوق مردم
و صیانت از حقوق س��ازمان از تکالیف ارزنده
این عزیزان اس��ت.معادی رص��د و آگاهی از
دیدگاهها ،نقطه نظرات جامعه هدف و عموم
مردم را از مهمترین کارکردهای روابط عمومی
دانست و افزود :روابط عمومی کارآمد موجب
ارتقا و تعالی س��ازمان می ش��ود و در صورت
ناکارآمدی این واحد ،ممکن است سازمان به
اضمحالل برود.مدی��ر روابط عمومی و حوزه
مدیریت بانک توس��عه تعاون نقش همکاران
رواب��ط عمومی این بانک در انعکاس عملکرد
این بانک در طرحهای ملی را اثر گذار دانست
و اب��راز امی��دواری نمود با ت�لاش همکاران
روابط عمومی ،اطالع رسانی خدمات بانک در
طرحهای ملی و تکالیف دولتی مداومت یابد.

ورزشی
ارسال لیست آسیایی استقالل بدون نظر استراماچونی؟

اخبار
استعفای غیرمنتظره خطیبی از
سرمربیگری ماشینسازی

رس��ول خطیبی از س��رمربیگری تیم فوتبال
ماشینسازی استعفا داد .به گزارش آنا ،رسول
خطیبی با انتشار پستی در اینستاگرام از هواداران
ماشینس��ازی تبری��ز خداحافظی ک��رده و از
سرمربیگری این تیم استعفا داده است .سرمربی
ماشینسازی در ش��رایطی تصمیم به استعفا
گرفته که به صورت رسمی یا شفاهی مدیران
باشگاه را در جریان این استعفا قرار نداده است.
بدون تردید باید منتظر واکنش مدیران باشگاه
ماشینسازی به استعفای خطیبی بود .این در
حالی اس��ت که یک منب��ع آگاه گفت« :هنوز
هیچ نامه کتبی از س��وی خطیبی به دست ما
نرس��یده است و اگر قرار باشد از تیم جدا شود،
باید به صورت رس��می این خبر را به باش��گاه
اعالم کند .تا االن هیچ نامه رس��می مبنی بر
خداحافظی خطیبی از تیم ماشین سازی صورت
نگرفته است .او افزود :قرار است تمرینات تیم
برای رقابتهای نیم فصل دوم از روز شنبه زیر
نظر رسول خطیبی آغاز شود .ما هنوز خطیبی را
به عنوان سرمربی تیم میشناسیم و نمیتوان
صرفا با گذاشتن یک پست در صفحه شخصی
گفت که او از این تیم جدا شده است.
پیکان انتقاد قطریها به سمت لژیونر
فوتبال ایران

مرتض��ی پورعلی گنجی مداف��ع تیم فوتبال
العرب��ی به دلیل عملکرد ضعی��ف مورد انتقاد
رس��انههای قطری قرار گرف��ت .به گزارش
باش��گاه خبرنگاران جوان ،روزنامه الرایه قطر
که روزهای گذش��ته انتقادات��ی را از مرتضی
پورعلی گنجی مدافع ایرانی تیم فوتبال العربی
قطر انجام کرده بود ،در شماره امروز خود هم
از پورعل��ی گنجی به عنوان یکی از بازیکنان
بی کیفیت لیگ قطر یاد کرد .الرایه نوشت :ما
درباره تمام بازیکنان خارجی صحبت نمیکنیم
بلک��ه در مورد برخی از آنه��ا به طور خاص
کس��انی که چیزی به غیر از دردس��ر نیستند.
چه چیز خاصی توسط مرتضی پور علی گنجی
مدافع ایرانی تیم العربی ارائه ش��ده است؟ آیا
او در س��طح ایده آل است؟ بر چه اساسی بعد
از کنار گذاش��تن او از تیم السد با این بازیکن
قرارداد امضا ش��د؟ کریم انصاری فرد ،مهاجم
ملی پوش ایران و عضو باش��گاه الس��یلیه در
ترکیب این تیم ،عملکرد رضایت بخشی داشته
و در این تیم تا پایان فصل خواهد ماند.

گروه ورزشی :در حالی که قرار بود نتیجه مذاکرات باشگاه
استقالل و اس��تراماچونی در همان جلسه اول مشخص
ش��ود اما این اتفاق نیفتاده است .ضمن این که اخباری از
دوحه به گوش میرس��د که پیشرفتی در مذاکرات اتفاق
نیفتاده است .حدود سه هفته است که از ماجرای استقالل
و اس��تراماچونی میگذرد و هنوز دو طرف در کشمکش
ادامه همکاری با یکدیگر هستند .طوالنی شدن این ماجرا
باعث شده که برنامه استقالل برای فصل نقل و انتقاالت
و اردوی نیمفصل نامشخص باشد و به همین دلیل لطمه
زیادی به باش��گاه وارد ش��ود .همین موضوع و ش��روط
سخت استراماچونی برای بازگشت به استقالل ،باعث شد
که مدیران اس��تقالل یک بار قید این سرمربی ایتالیایی
را بزنن��د اما پس از انصراف فره��اد مجیدی برای قبول
س��کان هدایت آبیهای پایتخت ،دوباره به تکاپو افتادند
که استراماچونی را به ایران بازگردانند و در همین راستا از
یکش��نبه شب با وکیل او وارد مذاکره شدند .پیش از آغاز
دور جدید مذاکرات با اس��تراماچونی قرار بود دو طرف در
همان نخستین جلسه به نتیجه برسند اما این اتفاق نیفتاد
و با گذشت دو روز هنوز دو طرف به توافق نرسیدند .البته
کار مذاکرهکنندگان استقالل (خلیلزاده ،رحمان رضایی و
علی خطیر) برای متقاعد کردن وکیل استراماچونی سخت
است زیرا در  ۱۱شرط ارسال سرمربی ایتالیایی به باشگاه
استقالل ،ذکر شده بود که شروط قابل مذاکره نیستند اما
حاال استقاللیها در تالشند که بخشی از آن  ۱۱شرط را
تعدیل کنند .با این حال اخباری از دوحه به گوش میرسد
که انگار پیش��رفتی در مذاکرات صورت نگرفته و وکیل
استراماچونی همچنان بر شروط قبلی موکلش پافشاری
میکند .در نتیجه احتمال دارد که باشگاه استقالل باز هم
با سرمربی ایتالیایی به توافق نرسد .همچنین جدیدترین
خبری که باشگاه استقالل منتشر کرد ،نشان میدهد که

ابهام در پیشرفت مذاکرات دوحه

تکلیف نیمکت این تیم برای مدیرانش مش��خص ش��ده
است .باشگاه استقالل یکشنبه شب از تنظیم شدن لیست
آسیایی این تیم خبر داده بود که قرار بود این لیست تنظیم
شده “با نظر نهایی سرمربی استقالل” به فدراسیون فوتبال
ارس��ال ش��ود اما امروز (سهشنبه) رس��انه رسمی باشگاه
اس��تقالل در خبری جدید اعالم کرد که لیس��ت آسیایی
به فدراس��یون فوتبال ارسال شده اس��ت .با این اوصاف
باید این نکته را اضافه کرد که مدیران اس��تقالل باز هم
فرصتسوزی کردند و نهتنها نتوانستند سرمربی تیمشان
را بازگردانند ،بلکه زمان را برای انتخاب سرمربی جدید و
تعیین و تکلیف برنامه استقالل برای تعطیالت نیمفصل
و دیدار با الکویت در مرحله پلیآف لیگ قهرمانان آس��یا
از دس��ت دادند .در نهایت مدیران اس��تقالل که احتماال

خودش��ان هم با تغییر و تحول مواجه شوند ،باید هر چه
زودتر ب��دون توجه به جو موجود و هجمهای که احتماال
به وجود میآید ،تکلیف تیم را مشخص کنند تا حداقل به
آینده تیم لطمه بیشتری وارد نشود.

ادام�ه ب�ازی فرسایش�ی مذاک�ره اس�تقالل و

استراماچونی

باش��گاه استقالل پنجشنبه هفته گذش��ته رسما از پایان
همکاری با استراماچونی خبر داد .پس از این ماجرا فرهاد
مجیدی نیز از هدایت آبیپوش��ان انصراف داد تا شرایط
باش��گاه بحرانیتر از گذشته شود .یک روز بعد ،اسماعیل
خلیلزاده سرپرست باشگاه استقالل اعالم کرد که علی
خطیر معاون ورزشی پیشین این باشگاه مأمور مذاکره با
استراماچونی شده اس��ت .خلیلزاده شنبه همراه رحمان

برنده شطرنج کالدرون و پیروانی مشخص نیست

روابط گابریل کالدرون و افشین پیروانی تبدیل به شطرنجی شده که تشخیص
برنده آن بسیار سخت است .به گزارش آنا ،باشگاه پرسپولیس برای پرداخت
قس��ط اول قرارداد گابریل کالدرون بهزحمت زی��ادی افتاد و با تأخیر فراوان
موفق شد هفته گذشته این پول را پرداخت کند اما موعد پرداخت قسط دوم
گذشته و سرمربی آرژانتینی  ۳۰۰هزار دالر از سرخپوشان طلب دارد .کالدرون
در ماههای گذشته و در نشستهای خبری قبل و بعد از دیدارها به طلبی که
از باشگاه پرسپولیس داشت اشاره میکرد و پس از رفتن آندرهآ استراماچونی
از اس��تقالل اعالم کرد تا  ۵دی به باشگاه پرسپولیس فرصت برای پرداخت
مطالبات معوقهاش میدهد و اگر پولش پرداخت نشود برای همیشه از جمع
سرخپوشان جدا میشود .او با دریافت کامل قسط اول قراردادش و در حالی
که هنوز طلبکار است ،با نوشتن پستی در اینستاگرام از هواداران پرسپولیس

خداحافظ��ی ک��رد .در این میان ای��ن موضوع به میان آمده ک��ه کالدرون از
محمدحس��ن انصاریفرد خواسته که افشین پیروانی از سمت سرپرستی تیم
کنار گذاش��ته شود اما این موضوع با مخالفت مدیرعامل باشگاه مواجه شده
اس��ت .در این بین علت اختالف کالدرون با پیروانی موضوعی جالب اس��ت.
ماجرا از آنجا شروع شد که برخی بازیکنان آماده تیم مانند سید جالل حسینی
و علیرضا بیرانوند از سوی کالدرون در ترکیب قرار نمیگرفتند و این موضوع
باعث ناراحتی پیروانی بود ۱۵ .روز پیش کالدرون در جلس��ه فنی با بازیکنان
ب��ه آنها اعالم کرد اگر مطالبات او پرداخت نش��ود ،مانند اس��تراماچونی از
ایران میرود .این موضوع پاس��خ تند پیروانی را به همراه داش��ت و او که از
بیرون ماندن بازیکنان آماده ش��اکی بود با سرمربی آرژانتینی درگیری لفظی
پیدا کرد .پیروانی به مهرداد میناوند و س��پهر حیدری که منتقدان رس��انهای

اخبار

رضایی راهی دوحه قطر شد تا به همراه خطیر در جریان
مذاکره با وکیل اس��تراماچونی قرار بگی��رد ،اما دو روز از
مذاکرات گذش��ته و مشخص نیس��ت که در جریان این
مذاکرات چه گذش��ته و روند آن چطور بوده اس��ت .عدم
اطالعرس��انی از سوی باشگاه اس��تقالل ابهامات زیادی
را بوجود آورده اس��ت .این باشگاه شب گذشته به شایعه
توافق با اس��تراماچونی واکنش نش��ان داد و از هواداران
خواس��ت که به ش��ایعات توجه نکنند .این واکنش نشان
میدهد که روند مذاکرات مثبت نبوده است .تنها واکنش
باش��گاه استقالل به مذاکره با استراماچونی همین بوده و
در سایر موارد سیاست سکوت و عدم اطالع رسانی را در
پیش گرفته است .اگر چه استقاللیها در این باره سکوت
کردهان��د اما ظاهراً قصد دارند باز ه��م منتظر این مربی
بمانند و تا ابد چش��م انتظار حضور او در ایران باش��ند که
اگر اینگونه نبود یک روز پس از اعالم پایان همکاری ،از
مذاکره دوباره با این مربی سخن نمیگفتند .استراماچونی
 17آذرماه ایران را ترک کرد و اکنون بیستوسه روز است
که مسئوالن استقالل نتوانستهاند تکلیف نیمکت تیمشان
را مش��خص کنند .در هفتههای گذش��ته آنقدر حرف و
حدیثهایی در خصوص بازگش��ت استراماچونی مطرح
ش��ده که کسی نمیتواند متوجه ش��ود باشگاه استقالل
حقیقت را میگوید یا سرمربی ایتالیایی .بازی فرسایشی
مذاکرات اس��تقالل و استراماچونی در شرایطی ادامه دارد
که تمرینات آبیپوشان باید از روز گذشته آغاز میشد ،اما
باش��گاه اس��تقالل اعالم کرد که تاریخ آغاز تمرینات به
مشخص ش��دن نتیجه مذاکرات با استراماچونی بستگی
دارد .این در حالی اس��ت که آبیپوش��ان باید  27دیماه
در هفته هفدهم لیگ برت��ر در اهواز با فوالد بازی کنند
و  4روز دیگر در مرحله اول پلیآف لیگ قهرمانان آس��یا
به میدان بروند.

کالدرون بودند کمک میکند در باش��گاه پرسپولیس دارای مسئولیت شوند و
آنها در تیمهای پایه پس��ت میگیرند .کالدرون به انصاریفرد انتقاد میکند
و خواهان اخراج سرپرس��ت میش��ود اما مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره
مخالف جدایی پیروانی و مربیان جدید بودند .کالدرون در پست اینستاگرامی
خود به ناراحتیاش از مس��ئوالن باشگاه اش��اره کرده است و از طرفی دیگر
تیمش در صدر جدول قرار دارد .او طلبکار است و  ۱۸دی بلیت پرواز برگشت
در اختیارش اس��ت .افشین پیروانی آمادگی جانش��ینی کالدرون را در قامت
س��رمربی دارد و سرمربی آرژانتینی دوس��ت ندارد تا نهالی که در حال بارور
ش��دن است توس��ط فرد دیگری به بار بنش��یند .راه بازگشت برای سرمربی
آرژانتینی ناهموار است و باید دید در شطرنجی که شاه کالدرون توسط وزیر
پیروانی تهدید شده ،چه کسی مات میشود.

شاراپووا با وایلدکارت در تورنمنت
بریزبن شرکت میکند

ماریا شاراپووا تنیسور مطرح روسی با وایلدکارت
ق��رار اس��ت در تورنمنت بینالملل��ی بریزبن
ش��رکت کند .به گزارش فارس ،ماریا شاراپووا
تنیس��ور مطرح روسی قرار است با وایلدکارت
در تورنمنت بینالمللی بریزبن شرکت کند .این
تنیسور  32ساله روس که به دلیل مصدومیت
طوالنیمدت از ناحیه شانه به رده  133جهان
س��قوط کرده ،ماه آگوست در مس��ابقات آزاد
آمریکا حضور داشت .شاراپووا دارنده  5عنوان
قهرمانی گرنداسلم میتواند در کنار اشلی بارتی
تنیسور شماره یک زنان جهان ،نائومی اوساکا و
کارولینا پلیسکووا  6تا  12ژانویه در مرکز تنیس
کوئینزلند مس��ابقه دهد .ش��اراپووا در این باره
اظهار داش��ت :بعد از فصل سختی که داشتم،
این اس��تارت خوبی اس��ت .ف��راز و فرودهای
زیادی وجود داشت .فصل نسبتا خوبی داشتم
و حاال انگیزه زیادی برای رقابت دارم .در این
مرحل��ه از زندگی وقتی چنین احساس��ی دارم
نشانه خوبی است .با توجه به رنکینگ پایینی
که شاراپووا دارد ،باید با وایلدکارت در مسابقات
استرالیا شرکت کند.
 IOCحضور معروف در انتخابات
کمیسیونجهانیورزشکارانراتاییدکرد

کمیت��ه بینالمللی المپیک با حضور س��عید
مع��روف در جم��ع کاندیداهای کمیس��یون
ورزش��کاران این کمیته موافقت کرد؛ بدین
ترتی��ب معروف نماینده رس��می ای��ران در
انتخابات س��ال آینده این کمیسیون خواهد
بود .به گزارش مهر ،کاپیتان تیم ملی والیبال
مرحله دوم از روند تعیین ش��ده برای حضور
در انتخابات کمیس��یون ورزش��کاران کمیته
بینالملل��ی المپی��ک ( )IOCرا با موفقیت
طی کرد و بدین ترتیب وی به عنوان نماینده
رس��می ایران در جمع کاندیداهای انتخابات
این کمیسیون قرار گرفت .این مرحله شامل
آزمونی بود ک��ه کمیته بینالمللی المپیک از
سعید معروف گرفت تا صالحیت همه جانبه
وی را برای ش��رکت در انتخابات کمیسیون
ورزشکاران خود تایید کرد IOC .در ایمیلی
ب��ه کمیته ملی المپیک ای��ران ضمن اعالم
نمره قبولی برای س��عید مع��روف ،وی را به
عنوان کاندیدای رسمی انتخابات پیش روی
کمیس��یون ورزش��کاران خود معرفی کرده
است.

