اخبار

عباس نجفي خبر داد:

پرداخت  1400ميليارد ريال تسهيالت بانک توسعه تعاون در استان هرمزگان

نتيجه ارزيابي عملکردها بايد به
رضايت ذي نفعان ختم شود

مديرعامل بانک س��ينا در مراس��م افتتاحيه
چهارمي��ن دوره ارزيابي جاي��زه ملي تعالي و
پيش��رفت گفت :ارزيابي عملکرد س��ازمانها
و نهادها بايد به نح��وي صورت گيرد که به
رضايت ذينفعان بينجامد.دکتر ايماني در اين
مراس��م با اش��اره به اينکه يکي از مدلهاي
ارزيابي که عمدت ًا در شبکه بانکي کشور اجرايي
ميش��ود مدل تعالي س��ازماني ()EFQM
است ،گفت :در مدل تعالي و پيشرفت سازماني
با ارزيابي عملکرد سازمان و ارائه تصوير واقعي
از فعاليتها و برنامههاي موجود ،تفاوت بين
شرايط فعلي و سطح مطلوب احصا و بر مبناي
آن راهکارها جهت رسيدن به سطح تعالي و
مطلوب س��ازماني ،ارائه ميشود.وي در ادامه
بر توج��ه به روند کارآي��ي و تاثيرگذاري اين
روش از ارزياب��ي تاکيد کرد و گفت :هدف از
اجراي اين روش کمک به حرکت سازمان بر
مسير تعالي است لذا بايد بر اساس اين مدل از
ارزيابي در فرهنگ بانکداري به منظور بهبود
فرايندها و روشهاي اثربخش استفاده نمود
و با شناس��ايي پروژههاي بهب��ود و نواقص،
خالءهاي موجود رفع ش��ود.مديرعامل بانک
س��ينا يکي از شاخصهاي اصلي هر سيستم
را بح��ث ارزيابي عملکرد بر پايه يک مدل و
اس��اس مورد قبول در آن س��ازمان دانست و
افزود :ماحصل اي��ن روشها بايد بر اين مبنا
باش��د که ضمن ارزيابي دقيق از عملکردها،
نتيجه مطلوب نيز حاصل شود .نتيجه مطلوب
از آن نظر مهم اس��ت که ذينفع��ان بانک از
عملکرد ،روشها و برنامههايي که به عنوان
برنامه عملياتي مطرح اس��ت رضايت داشته
باشند.گفتني است که تيم ارزيابان چهارمين
دوره ارزيابي تعالي سازماني به مدت سه روز در
بانک سينا مستقر و ضمن حضور در واحدهاي
مختلف بان��ک و دريافت گزارشهاي تدوين
شده با ارائه مستندات مربوط به رويکردهاي
بانک بر اس��اس مدل تعالي سازماني ،مسير
ارتقاء و بهبود فرايندهاي تعالي س��ازماني را
مورد ارزيابي قرار ميدهند.

عباس نجف��ي عضو هيات مدي��ره بانک
توس��عه تعاون ،از پرداخ��ت  1400ميليارد
ريال تس��هيالت بانک توس��عه تعاون به
تعاونگران و کارآفرينان اس��تان هرمزگان
در ده ماهه ابتدايي س��ال جاري خبر داد.به
گزارش روزنامه عصرايرانيان،عباس نجفي

عضو هيات مديره بانک توسعه تعاون که
به مناسبت دهه فجر و بازديد از طرحهاي
مهم ملي و استاني موردحمايت اين بانک
در استان هرمزگان حضور يافته است اظهار
داش��ت :اين بانک با پرداخت مبلغ 1400
ميليارد ريال تسهيالت در دهماهه ابتدايي
س��ال  ،98به مي��زان  70درصد رش��د در
مقايسه با مدت مشابه سال گذشته محقق
نموده اس��ت.وي ضمن تأکيد بر اس��تفاده
از ظرفي��ت داخلي جه��ت افزايش توليد و

بهرهبرداري و لزوم ارائه خدمات همهجانبه
ب��ه فعاالن اقتصادي اين اس��تان در ادامه
افزود :اس��تان هرم��زگان از ظرفيتهاي
بسيار زيادي براي کمک به رونق اقتصادي
و ايجاد اش��تغال در استان برخوردار است.
نجف��ي در بازدي��د از طرح ش��ناور پارس
صدف يک گفت :طرحهاي مهم و بزرگي
در اس��تان هرمزگان در حال اجرا ميباشد
که با توجه به هدف و رسالت اصلي بانک
مبني بر حمايت از تعاونگران و کارآفرينان،

تأمين مالي فعاليتهاي اين طرحها توسط
بانک توسعه تعاون صورت پذيرفته است.
وي بابيان اين طرح ش��ناور پارس صدف
بهعنوان پروژهاي در س��طح ملي بهعنوان
ش��ناور پش��تيبان صيادي گفت :ش��رکت
پ��ارس هنر هرمزگان بهعن��وان مجري و
س��رمايهگذار ساخت ش��ناور حضورداشته
اس��ت و بانک توس��عه تعاون ب��ا توجه به
شناسايي دقيق مش��تريان کارآفرين ،اين
ش��رکت را با پرداخ��ت  120ميليارد ريال

تس��هيالت موردحمايت قرار داده اس��ت.
عضو هي��ات مديره بانک توس��عه تعاون
در ادامه ضمن بازدي��د از طرح توليد انواع
جعبه و محفظه پالستيکي گفت :اين بانک
بهمنظور پشتياني از ايجاد اشتغال در مناطق
روس��تايي اس��تان ،به ميزان  607ميليارد
ريال به طرحهاي کارآفريني روس��تاييان
هرمزگان تس��هيالت اعطا نموده است که
طرحتوليد انواع جعبه و محفظه پالستيکي
يعقوب بيدخام ازجمله آنها ميباشد.
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اخبار
تشکيل ستاد رسيدگي به حوادث بارش
برف استان گيالن در بيمه آسيا

رييس کل بيمه مرکزي:

احساس نياز ورضايت مردم از بيمه بهترين تبليغ به شمار ميرود

گ�روه بانک و بيمه:ضريب نفوذ صنعت بيمه از ش��اخصهاي مهم
توس��عه يافتگي اقتصاد هر کش��وري محسوب ميش��ود .به گزارش
روزنامه عصرايرانيان به نقل از اداره کل روابط عموميو امور بين الملل
بيمه مرکزي ،دکتر غالمرضا سليماني در بازديد از شرکت بيمه نوين
با ابراز خرسندي از فعاليتهاي درخشان بخش خصوصي و همچنين
اع�لام اين مطلب ،اف��زود :پرهيز از ارائه نرخهاي غي��ر فني و روند
صعودي ذخيرهگيري در شرکتهاي بيمه ميتواند ميزان شکنندگي
صنعت بيمه را به حداقل برساند.رئيس کل بيمه مرکزي ،شاخصهاي
جواني ،انگيزه و تحصيالت مرتبط را در کنار تجارب متخصصان بيمه
اي ،ظرفيت ارزشمندي براي شرکت بيمه نوين توصيف کرد و گفت:
برنامه ريزي منسجم و ساز و کار هوشمندانه در بخشهاي گوناگون
نظي��ر نظارت ،فرايند صدور و پرداخت و همچنين تدوين اس��تراتژي
مديريت يکپارچه ميتواند زمينههاي رشد شرکت بيمه را فراهم کند.
وي انتخاب موارد کنترل شده ريسک را از جمله راهکارهاي توانمندسازي
شرکتهاي بيمه دانست و اظهار داشت :انتخاب پرتفوي مناسب از سوي
شرکتهاي بيمه ميتواند ضريب سودآوري اين شرکتها را باال ببرد چرا
که پوش��ش ريسکهاي کنترل شده خسارات کمتري را به دنبال دارد.وي

از صنعت بيمه به عنوان يکي از پيچيدهترين صنايع نام برد و تاکيد کرد به
رغم اين پيچيدگيهاي فني ،محصوالت بيمهاي بايد در قالب س��ادهترين
و آسانترين ش��کل ممکن به مردم ارائه ش��ود.رئيس شوراي عالي بيمه
در همين راس��تا افزود :مرحله پرداخت خس��ارت مهمترين و حساسترين
بخش فرايند بيمه محس��وب ميشود و شرکتهاي بيمه بايد با سرعت و

دقت در اين مرحله ،زمينه رغبت ش��هروندان را براي خريد بيمه نامه
فراهم کنند.دکتر غالمرضا سليماني افزود :زماني ميتوانيم به افزايش
ضريب نفوذ بيمه به خصوص در رشته بيمههاي زندگي اميدوار باشيم
که شفافيت را سرلوحه عمليات بيمه گري قرار دهيم.وي تصريح کرد:
بيمهگذارح��ق دارد تا از آخرين وضعيت بيمه نامه خود مطلع باش��د و
حتي از ش��يوههاي سرمايه گذاري شرکت بيمه خبر داشته باشد.دکتر
غالمرضا سليماني در بخش ديگري از سخنان خود نسبت به اهميت
ارتباط تنگاتنگ دو مقوله اطالعرساني و بيمه گري اشاره کرد و گفت:
محصوالت بيمهاي بايد به نيازهاي اوليه ش��هروندان تبديل ش��ود و
در س��بد کاالهاي ضروري ش��ان قرار بگيرد.وي با تاکيد بر ضرورت
نوآوري در اطالعرس��اني بيمهاي ،از روابط عموميهاي صنعت بيمه
خواست تا صداي اين صنعت را به گوش مردم برسانند.دکتر غالمرضا
س��ليماني در همين راستا خاطرنشان کرد :اهرم تبليغات صنعت بيمه
تسهيل فرآيند پرداخت خسارات است و تماميفعاالن صنعت بيمه بايد به
اين نکته مهم توجه داش��ته باشند.وي در پايان از راه اندازي شبکه فروش
مويرگ��ي محصوالت بيمهاي و همچنين توجه به منطق حاکم بر عمليات
بيمهاي به عنوان راهکارهاي توسعه شرکتهاي بيمه ياد کرد.

بانک رفاه سامانه نظر سنجي از مشتريان مبتني بر  QR Codeرا ارائه کرد

در راستاي تغيير رويکرد نظرسنجي
از روش س��نتي ب��ه روش مکانيزه،
بان��ک رف��اه روش نظرس��نجي از
مش��تريان مبتني بر QR Code
را ارائ��ه کرد.ب��ه گ��زارش روزنامه
عصرايراني��ان ب��ه نق��ل از رواب��ط
عموميبانک رفاه کارگران ،با هدف
بهبود شيوه نظرسنجي از مشتريان

و حذف واس��طه انس��اني در مرحله
جم��ع آوري و ورود اطالع��ات و
ني��ز انطباق با معياره��اي بانکداري
سبز ،برچس��بهاي QR Code
نظرس��نجي در تماميش��عب بانک
رفاه ارائه ش��ده است.بر اين اساس،
به ازاي هر يک از شعب بانک ،تعداد
 6برچس��ب اختصاصي (مختص به

هر ش��عبه) براي نصب در باجههاي
دريافت و پرداخت ،تسهيالت ،ارز و
واحدهاي مديريتي شعبه چاپ شده
است که مش��تريان در زمان انتظار،
هنگام و يا پاي��ان دريافت خدمات،
در باجهه��ا ميتوانند با اس��تفاده از
يک اپليکيش��ن اس��کنر در گوشي
تلف��ن هم��راه خود ،پس از اس��کن

 QR Codeو تکمي��ل  4صفحه
پرسش��نامه اختصاصي ،ه��ر کدام
حاوي  5سوال با عناوين «کارکنان
ش��عبه»« ،خدمات صندوق(ريالي/
ارزي)»« ،خدم��ات اعتباري(ريالي/
ارزي)» و «مديري��ت ش��عبه» در
نظرسنجي ش��رکت کنند و به پاس
همکاري و ش��رکت در نظر سنجي

جواي��زي به قيد قرعه در بازه زماني
 6ماهه شامل  100فقره کارت هديه
هر کدام به مبلغ  5ميليون ريال100 ،
عدد بن تخفيف خريد فروشگاههاي
مج��ازي هر کدام به مبلغ  3ميليون
ريال و  100فقره بخش��ش کارمزد
خدمات بانکي هر ک��دام به مبلغ 2
ميليون ريال دريافت کنند.

ستاد رسيدگي به حوادث بارش برف در استان
گيالن با دس��تور مديرعامل بيمه آسيا براي
کمکرس��اني و همچنين بررس��ي و ارزيابي
خسارتهاي بيمه گذاران اين شرکت ،تشکيل
شد.به گزارش روزنامه عصرايرانيان به نقل از
روابط عموميبيمه آس��يا ،مسعود بادين نايب
رييس هيئت مديره و مديرعامل بيمه آس��يا،
در پي بارش س��نگين برف در استان گيالن
و بروز خس��ارتهايي در اي��ن مناطق ،امروز
طي پيامي ،ضمن تس��ليت و ابراز تاس��ف از
ج��ان باختن چند ت��ن از هموطنان عزيزمان
در اين ح��وادث ،با مردم ش��ريف منطقه به
ويژه بازماندگان و آس��يب ديدگان اين حادثه
ابراز هم��دردي کرد.اين گ��زارش ميافزايد:
مديرعام��ل بيمه آس��يا در اين پيام ،دس��تور
اکيد داده است که با حضورمعاونتهاي فني،
مديريتهاي فني ،سرپرستان منطقه  7بيمه
آسيا و ساير بخشهاي مرتبط ،ستادي براي
کمک رس��اني ،ارزيابي و پرداخت خسارتها
تش��کيل ش��ده و در کوتاهترين زمان ممکن
نس��بت انجام وظايف محول��ه ،اقدام گردد و
گزارش آن ارائه شود.بنا براين گزارش ،کليه
بيمه گذاران بيمه آس��يا در استان گيالن که
داراي پوش��ش بيمه نامه آتش سوزي همراه
با پوشش بارش برف هستند ،در صورت بروز
خس��ارت به واحدهاي خود ،ميتوانند جهت
بررسي ،ارزيابي و دريافت خسارتها ،به کليه
شعب بيمه آسيا در استانهاي مذکور مراجعه
کنند.

ورزشی
اخبار
استقالل پرتماشاگرترین تیم ایران شد

تیم فوتبال استقالل جانش��ین تراکتور شد
و عنوان پرتماش��اگرترین تیم ای��ران را به
خ��ود اختصاص داد .به گزارش آنا ،س��ایت
ترانس��فرمارکت در تازهتری��ن ردهبن��دی
تیمه��ای پرتماش��اگر جهان تی��م فوتبال
اس��تقالل را در رده نخست تیمهای ایرانی
ق��رار داده اس��ت .آبیپوش��ان در حالی رده
نخست را به خود اختصاص دادند که پیش
از این تراکتور در رتبه اول بود اما این تیم به
جایگاه دوم سقوط کرد .سپاهان ،پرسپولیس
و ش��هر خودرو در ردههای س��وم تا پنجم
ایس��تادند و ملوان بندر انزل��ی که ردههای
پایین لیگ دس��ته اول آزادگان قرار دارد در
رده شش��م تیم های پرتماشاگر ایرانی قرار
گرفته است.
اسکوچیچ به
کویت و امارات میرود

دادکان:

از حاال مشخص شده رئیس بعدی چه کسی است

رئیس اسبق فدراسیون فوتبال گفت :وقتی از حاال میدانم رئیس بعدی چه
کس��ی اس��ت ،چه دلیلی دارد در انتخابات ثبت نام کنم .به گزارش باشگاه
خبرنگاران جوان ،محمد دادکان فوتبال در پاس��خ به این س��وال که چرا با
وجود رویکرد منتقدانه اش در انتخابات فدراسیون فوتبال شرکت نکرد گفت:
درباره این که گفته میشود من رک هستم ،باید این ماجرا را تعریف کنم که
فقیری  ۳پرتغال میخرد .اولین پرتغال را که پوشت میکند ،میبیند خراب
اس��ت و آن را دور میاندازد ،پرتغال دوم را هم باز میکند و میبیند خراب
اس��ت .وقتی به پرتغال سوم میرس��د ،چراغ را خاموش میکند و پرتغال را
پوس��ت میکند و میخورد .حاال اگر ما بخواهیم حرفی بزنیم ،چراغها باید
روش��ن باشد .من نظام جمهوری اس�لامی را دوست دارم و پایبند به اصول
دینم هس��تم و از همه مهمتر مردمم را دوست دارم .به همین دلیل مطمئن
باش��ید حرفی نمیزنم که خالف واقعیت باش��د .من  ۴سال و  ۳ماه رئیس
فدراس��یون بودم .در حال حاضر شرایط برای کاندیدا شدن من مهیا نیست،
زیرا وقتی میبینید دخالتها و انتخابهایی که انجام میش��ود ،به جای آن
که براس��اس معیارهای بین المللی و توانمندیها باشد ،تنها براساس سلیقه
است .وقتی من از حاال میدانم رئیس بعدی چه کسی است ،چه دلیلی دارد
بیایم وس��ط و بگویم من کاندیدا هس��تم؟ این دلیل شرکت نکردن من در
انتخابات فدراسیون فوتبال است.
فشارهای بیرون از فوتبال در تصمیم مدیریتها تاثیرگذار است


سرمربی تیم ملی فوتبال ایران برای تماشای
دیدار آسیایی سرخابیها به کویت و امارات
میرود .به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،
دراگان اسکوچیچ ،سرمربی کروات تیم ملی
فوتب��ال ایران که با حض��ور در تیم ملی به
تمرینات تیمه��ای لیگ برت��ری میرود و
بازیها را از نزدیک تماشا میکند ،قرار است
برای تماش��ای بازی تیمهای اس��تقالل و
پرسپولیس به کویت و امارات برود .فدراسیون
فوتبال در چند روز گذشته کارهای روادید و
ویزای این مربی را انجام داد تا اگر مشکلی
پیش نیامد ،اس��کوچیچ از نزدیک تماش��اگر
مسابقات آس��یایی اس��تقالل و پرسپولیس
باش��د .این مربی قصد دارد با تیمهای لیگ
برتری و سرمربی آنان تعامل داشته باشد تا
بتواند بهترین بازیکنان را انتخاب کند و تیم
مل��ی را به جام جهانی ببرد .تیم ملی فوتبال
ایران در مقدماتی جام جهانی  ۲۰۲۲قطر در
چهار مسابقه سخت باید به مصاف کامبوج،
هنگ کنگ ،بحرین و عراق برود.

به صراحت میگویم که چرخاندن فوتبال به مراتب آسانتر از یک دبستان
اس��ت و در تمام دنیا همین طور اس��ت .در کش��ور ما نهادهای مختلف در
فوتبال دخالت میکنند و به همین دلیل کار دش��وار میش��ود .در پاس��خ به
این سوال که فوتبال ایران نسبت به زمان ما چه تغییری کرده ،باید بگویم
که مدیریت نتوانس��ته فوتب��ال را بچرخاند و در اختیار دیگران بوده اس��ت.
همچنین فش��ارهای بیرون از فوتبال در تصمی��م مدیریتها تاثیرگذار بود.
ی��ک مدیر تصمیمی میگیرد ،ام��ا وزارت ورزش یا یک نهاد دیگر تصمیم
دیگری میگیرند.

ت�اج گف�ت میخواهم ک�ی روش را نگ�ه دارم ،ام�ا وزارت ورزش مخالف

است

برای تاج آرزوی س�لامتی میکنم .او کار دشواری داشت و در بعضی جاها
موفق بود و بعضی مواقع موفق نبود .امیدوارم او س�لامتی اش را به دس��ت
بی��اورد .به تاج گفتم نگ��ذارد کی روش برود .او به م��ن گفت تصمیم این
اس��ت ،اما وزارت ورزش اجازه نمیدهد و ک��ی روش رفت .چه چیزی گیر
فوتبال ما آمد؟ هزینهها بیش��تر شد و نفر دوم نتوانست مقبولیت کی روش
را داش��ته باش��د و تیم ملی رفت زیر ،اما و اگرها و این که بازیهای بعدی
را ببریم یا نبریم.

اف�راد و نهادهای دخی�ل در فوتبال باید مس�ئولیت اقداماتش�ان را گردن

بگیرند

نمیخواهم بگویم پیش از این در فوتبال ما ،اما و اگر نبوده ،اما هیچ وقت به
این شدت نبوده است .چندین برابر کی روش به ویلموتس و سرمربی جدید
پول دادیم .حاال بگوییم چه کس��ی این کارها را کرد؟ همه را به گردن تاج
و فدراس��یون بیندازیم؟ افراد و نهادهایی که دخالت کردند ،در این موقعیت
باید جلو بیایند و پاسخگوی مردم باشند .همین مربی تیم ملی را چه کسی
آورده است؟

هدایت تیم ملی نبود و ممکن بود پس از انتخابات فدراسیون ،رئیس جدید
او را نخواهد اظهار داشت :وحید هاشمیان لیاقت سرمربیگری در تیم ملی را
داشت ،فدراس��یون میتوانست برای  ۲بازی پیش رو که به راحتی  ۶امتیاز
آن را میگیریم ،هاشمیان را انتخاب کند و برای بازیهای بعدی که  ۲ماه
و نیم بعد برگزار میشد ،یک مربی جدید انتخاب میکرد و تا آن زمان رئیس
جدید هم آمده بود .این نشان میدهد که با مردم رو راست نیستیم و با آنها
صادقانه برخورد نمیکنیم.
اساسنامه فعلی فدراسیون فوتبال ،من درآوردی وزارت ورزش است


اسکوچیچ امتحانش را به خوبی پس داده است


ی است که امتحانش را پس داده و به نظر من موفق هم بوده
اسکوچیچ مرب 
است .اگر االن بخواهم اسکوچیچ را زیر سوال ببرم ،خودم را زیر سوال بردم.
آدم های موفق کسانی هستند که از موفقیتهای دیگران لذت میبرند ،من
هم از موفقیت اس��کوچیچ لذت میبرم ،حتی اگر خودم هم موفق نباش��م.
اسکوچیچ در هر تیمی بوده ،از ملوان گرفته تا صنعت نفت نشان داده فوتبال
را میفهمد و در جهت پیشرفت فوتبال ما زحمت کشیده است.
رس�م حرفهای گری این بود که فدراسیون ابتدا با باشگاه سپاهان مذاکره

میکرد

نوع انتخاب اسکوچیچ برای مردم شبهه ایجاد کرده است .تا پیش از انتخاب
اس��کوچیچ ،دائم میگفتند انتخاب ما مربی ایرانی اس��ت .مگر فدراس��یون
میتواند با مربی ایرانی مذاکره کند؟ رسم حرفهای گری و عرف بین المللی
این بود که فدراس��یون از ابتدا میرفت با مسئوالن باشگاه سپاهان مذاکره
میکرد .نه این که با مربی مذاکره ش��ود و پس از آن باش��گاه بگوید اجازه
جدایی مربی ام را نمیدهم .بنای فدراس��یون انتخ��اب مربی ایرانی نبود و
آنها فقط میخواستند وقت را بگذرانند تا به انتخاب خودشان برسند.
میدانستند نمیگذارند دایی سرمربی شود ،اما باز هم او را کاندید کردند


فدراس��یون باید از همان ابتدا به سراغ مسئوالن باشگاه سپاهان میرفت و
راج��ع به قلعه نویی که مربی موفقی هم هس��ت ،صحبت میکرد و اگر به
نتیجه میرسید ،با مربی صحبت میکرد .شما اول میآیید با مربی صحبت
میکنید ،در حالی که باش��گاه خبر ندارد .از طرف دیگر با علی دایی که در
کنار بازیکنانی مانند وحید هاش��میان ،مهدی مه��دوی کیا ،علی کریمی و
کریم باقری از برندهای فوتبال ما به ش��مار میرود ،مذاکره میش��ود .خب
شما که میدانید علی دایی برای سرمربیگری در تیم ملی مشکالتی دارد و
اجازه نمیدهند او بیاید ،اما اعالم میکنید دایی گزینه ما اس��ت .اول بروید
مشکل دایی را برطرف کنید ،بعد با او مذاکره کنید.
چرا درباره دالیل انتخاب اسکوچیچ حرفی نمیزنند


اکنون انتخاب فدراس��یون اس��کوچیچ ش��د ،اما چرا یک نفر نمیآید بگوید
انتخ��اب من ،فدراس��یون و مجموعه ما براس��اس این مت��ر و معیارها ،این
سرمربی بوده است .هیچ کسی نمیآید راجع به این موضوع حرف بزند.
با مردم رو راست نیستیم و با آنها صادقانه برخورد نمیکنیم


دادکان در واکنش به این که گفته میش��د ه��ر مربیای حاضر به پذیرش

رئیس اس��بق فدراس��یون فوتبال درباره انتخابات پیش روی این فدراسیون و
اساس��نامه و مجمع آن اظهار داشت :اساس��نامه فعلی فدراسیون فوتبال ،من
درآوردی وزارت ورزش اس��ت .در جلسه تایید بندهای اساسنامه حضور داشتم
و اعتراض هم داش��تم که همین باعث ش��د برای جلسات بعدی من را دعوت
نکنند .کسانی که در آن جلسه بودند به فوتبال و ورزش کمکی نکردند .بهترین
توصیفی که میتوانم بکنم این است که آن افراد یک نوع داللی کردند .نمیدانم
چرا کسی راجع به این موضوعات صحبت نمیکند و به آن پرداخته نمیشود.
به مدیران  ۲باشگاه فشار آوردند به یک گزینه خاص رای دهند


در گذشته اساسنامه بگونهای بود که برای تعیین رئیس فدراسیون تنها  ۲نفر
رای میدادند .آن  ۲نفر هم نماینده  ۲باشگاهی بودند که قهرمان جام حذفی
و لیگ میش��دند ،اما در حال حاضر  ۳۴باش��گاه رای میدهند .با مدیران ۲
باشگاه صحبت میکردم و میگفتند به ما فشار آوردند که در انتخابات باید
به فالن��ی رای دهید .اگر ما به گزینه آنها رای ندهیم ،س��فارش میکنند
که بودجه در اختیار ما نگذارند .خالف کردید!  ۲نفر را  ۳۴نفر کردید ،یعنی
افزایش آن از هیئتها و باشگاهها بیشتر است .اعضای هیئتها هنوز  ۳۱نفر
هستند .در همان جلسه اعتراض کردم و مسئول اجتماعی ریاست جمهوری
هم حضور داشت .به او گفتم  ۲نفر را به  ۵یا  ۱۰نفر افزایش دهید ،اما وقتی
تعداد را به  ۳۴نفر برسانید ،قدرت وزارت ورزش باالتر میرود .کدام باشگاه
ما دولتی نیست؟ همه از َدم دولتی هستند.
یک ریال هم از کمیته ملی و وزارت ورزش کمک نگرفتیم


دوس��ت دارم مسئوالن وقت وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک در  ۴سال
و  ۳ماهی که من رئیس فدراس��یون بودم ،بیایند و بگویند که یک ریال به
فدراس��یون فوتبال کمک کردند .هیچ کمکی نگرفتیم و همیش��ه این را به
صراحت گفتم .شاید در آخر کار میان من و کمیته تنش ایجاد شده باشد ،اما
دلیل آن این بود که من جایگاهم را یادم رفته بود.
ایاز گفت این لباسها را میپوشم تا یادم نرود چه کسی بودم


س��لطان محمود غزنوی کارگری به نام ایاز داش��ت .ایاز به اندازهای خوب
خدمت میکرد که یک روز س��لطان محمود شیخ الرئیس را صدا زد و از او
خواست ایاز را از حالت کارگری خارج کند و به او ُپست بهتری دهد .به ایاز
یک ُپست خوب دادند .کمی بعد کسانی که دوست نداشتند پیشرفت ایاز را
ببینند به گوش سلطان محمود رساندند که ایاز خانه مجردی گرفته و در آن
جا رفت و آمد مشکوکی دارد .سلطان محمود از ایاز دلیل انحرافش را پرسید
که ایاز گفت انحرافی در کار نیست .وقتی ایاز سلطان محمود را به آن خانه
برد ،سلطان دید که در آن خانه یک گلیم ،عصا ،آینه و پوستین است .ایاز به
سلطان محمود توضیح داد که هر روز این لباسها را بر تن میکنم تا یادم
نرود چه کسی بودم و کجا بودم.پ

اخبار
خبر خوب برای والیبال ایران

پشت خط زن ایرانی تیم والیبال لوبه پس از پشت
سر گذاشتن دوران مصدومیت به لیست این تیم
اضافه ش��د .به گزارش فارس ،تیم والیبال لوبه
در هفته پنج��م رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا
توانس��ت با نتیجه  3بر یک ترنتیو را از پیشرو
بردارد .در این مس��ابقه کمیل ریچلیکی ،پشت
خط زن تیم والیبال لوبه توانست  24امتیاز برای
تیمش کس��ب کند .اتفاق خوب در این مسابقه
برای والیبال ایران این بود که امیر غفور ،بازیکن
ایرانی تیم والیبال لوبه به عنوان لیبروی دوم در
لیست بازیکنان قرار گرفت .امیر غفور مدتی به
دلیل مصدومیت از میادین دور بود و اضافه شدن
نام او به لیست بازیکنان لوبه میتواند اتفاق خوبی
برای این بازیکن باشد .پش��ت خط زن والیبال
ایران به دلیل مصدومیت نتوانست تیم ملی را هم
در مسابقات انتخابی المپیک همراهی کند.
کشتیگیر ایرانی قوانین «رستم» هند
را تغییر داد

با توجه به اول شدن غیرمنتظره یک کشتیگیر
ایرانی در مس��ابقات رستم هند ،مسئوالن این
کشور تصمیم گرفتند از سال آینده به خارجیها
اجازه حضور در این رقابت را ندهند .به گزارش
تسنیم ،پویا رحمانی دارنده مدال طالی کشتی
ساحلی سال  2019بازیهای ساحلی جهان که
برای حضور در مسابقات «رستم» هندراهی این
کشور شده بود ،توانس��ت در سومین دوره این
رقابتها به مقام اول رسیده و عنوان «رستم»
هند را به خود اختصاص بدهد .به گفته رحمانی،
با توجه به اینکه هندیها انتظار نداشتند این بار
هم یک خارجی مقام نخست را از آن خود کند،
آنها بعد از اول ش��دن کشتیگیر ایرانی ،قوانین
مربوط به این رقابتها را تغییر داده و از س��ال
آینده کش��تیگیران خارجی اجازه ش��رکت در
این مسابقات را نخواهند داشت تا گرز و عنوان
«رس��تم» در هند باقی بماند .این مسابقات در
دورههای قبلی نیز با حضور کشتیگیران خارجی
از کش��ورهای گرجس��تان ،ترکیه ،کوبا و ...به
صورت اُپن (با وزن آزاد) در سنگین وزن برگزار
میشد و بیش از  200شرکت کننده داشت ،اما
در دو دوره قبلی یک کشتیگیر هندی عنوان
«رستم» را به خود اختصاص داده بود که این بار
پویا رحمانی کشتیگیر آملی  27ساله توانست
با شکس��ت همه حریفان ،این عن��وان را از آن
خود کرده و جایزه  20میلیون تومانی را به خود
اختصاص دهد.

