اخبار

در سال 98تحقق يافت

سود حاصل از عمليات بيمهگري در شرکت بيمه کوثر

نقش کليدي بانکها در نهادينه سازي
مسئوليت اجتماعي در جامعه

معاون عملي��ات بانکي بانک اي��ران زمين،
با اش��اره به تالش بانک اي��ران زمين براي
اجراي مس��ئوليت اجتماعي خ��ود در حوزه
اقتصادي و اجتماعي ،اظهار داشت :بانکها به
عنوان سازمانهايي مردم نهاد نقش بسزايي
در گس��ترش فرهنگ مس��ئوليت اجتماعي
در جامع��ه ايف��ا ميکند.به گ��زارش روزنامه
عصرايرانيان به نقل از روابط عمومي:هادي
قديميمع��اون عمليات بانک��ي بانک ايران
زمين با تشريح نقش راهبردي بانکها در حوزه
مسئوليت اجتماعي اظهار داشت :مخاطبين و
مش��تريان بانکها ام��روز از بانک خود انتظار
دارند مسير حرکت اقتصادي خود را هم راستا
با ش��رايط اجتماعي انتخاب کنند.وي افزود:
بانکها امروز عالوه بر اينکه نقشي راهبردي
در کاه��ش آلودگي هوا ،مصرف س��وخت و
کاهش مصرف کاغذ دارند ،همس��و با جامعه
خود را در قب��ال اتفاقات طبيعي و اجتماعي
مس��ئول ميدانند.قديميبا اشاره به اقدامات
بانک ايران زمين در حوزه مسئوليت اجتماعي
گفت :در سال جاري با مصوبه هيئت مديره
م��ا اقدام به س��اخت  2مدرس��ه و يک خانه
بهداش��ت در مناطق سيل زده کرده ايم ،که
بزودي ش��اهد افتتاح آنها خواهيم بود.معاون
عملي��ات بانکي ،بانک ايران زمين با اش��اره
زلزله اخير آذربايجان شرقي و کمکهاي اين
بانک به زلزله زدگان اظهار داشت :با توجه به
گستردگي ش��عب ما در سراسر کشور عالوه
بر اينکه همکاران م��ن بصورت خود جوش
نس��بت به ارسال کمک به اين مناطق اقدام
نمودند ،با پيشنهاد مدير استانهاي آذربايجان
ش��رقي و غرب��ي و و موافق��ت هيئت عامل
تعدادي کانکس براي زلزله زدگان ميانه تهيه
و ارسال شد.قديميادامه داد :برقراري تعامل
بي��ن بنگاههاي اقتص��ادي و جامعه و دولت
موجبات توسعه کشور در عرصههاي مختلف
را فراهم ميآورد.قديميدر انتها از همکاران
خود در اس��تانهاي آذربايجان شرقي و غربي
به جهت حضور در مناطق زلزله زده و کمک
مردم تقدير و تشکر کرد.

ميزان سود عمليات بيمهگري و درامد حاصل
از سرمايهگذاريها در عملکرد حسابرسي
ش��ده 6ماهه ابتداي سال  98شرکت بيمه
کوثر به ترتيب 714هزارو 481ميليون ريال
و 815هزارو 344ميليون ريال بوده اس��ت.

به گزارش روزنامه عصرايرانيان به نقل از
روابطعموميو اعالم معاون برنامهريزي و
نظارت راهبردي بيمهکوثر ،کسب جايگاه
اول در صنعت بيمه از لحاظ سود عملياتي
و س��ود خالص ،حاصل فروش هوشمندانه
بيمهنام��ه در زمان مناس��ب ،شناس��ايي و
کنترل ريسک ،رصد و سرمايهگذاري دقيق
در بازارهاي س��رمايه و ت�لاش معاونان،
مديران و کارشناس��ان ش��رکت ،همسو با

سند چشمانداز بوده است.ابوالفضل آقادادي
ي توليدي
خاطرنشانکرد :حجم حقبيمهها 
ش��رکت بيمه کوثر در هش��ت ماهه سال
 1398با  61درصد رش��د نس��بتبه مدت
مشابه سال گذش��ته به هزارو672ميليارد
تومان رس��يد.وي با بي��ان اينکه طي اين
مدت ،سهم رشته شخصثالث و سرنشين
 30.5درصد ،س��هم بيمه درمان  17درصد
و س��هم بيمهه��اي زندگ��ي  20.6درصد

از کل حقبيمهه��اي توليدي را تش��کيل
دادهاند ،گفت :در طي اين دوره رشتههاي
مسئوليت ،مهندس��ي ،آتشسوزي و بدنه
ش��رکت هر کدامبهترتيب با رش��د ،287
 104 ،115و  83درصدي نس��بتبه مدت
مشابه سال گذش��ته بيشترين درصد رشد
فروش را ميان س��اير رشتهها داشتهاست.
مع��اون برنامهريزي و نظ��ارت راهبردي
بيمهکوث��ر اظهارکرد :خس��ارت پرداختي

شرکت بيمه کوثر به بيمهگذاران در هشت
ماه س��ال  1398مبلغ  814ميليارد تومان
بوده اس��ت که سهم رشته شخص ثالث و
سرنش��ين  42.2درصد ،سهم بيمه درمان
 21.6درصد و سهم بيمههاي زندگي 18.7
درص��د از کل پرداخت��ي خس��ارتها بوده
اس��ت .همچنين نسبت خسارت شرکت از
 50.3درصد س��ال گذشته به  48.7درصد
کاهش پيدا کرده است.

مديرعامل بانک سينا در ديدار با کارکنان شعب استان آذربايجان شرقي:

خدمات دهي به مشتريان بانک سينا متحول ميشود

گروه بانک و بيمه:مديرعامل بانک س��ينا با سفر به استان آذربايجان
ش��رقي ،با همکاران شعب بانک در اين استان ديدار کرد.به گزارش
روابط عموميبانک س��ينا ،دکتر ايماني در اين س��فر ،ضمن ديدار و
گفتگوي صميمانه با همکاران ش��عب مرن��د ،ملکان ،مراغه و بناب،
عملکرد اين ش��عب را بررس��ي و از زحمات آنان قدرداني کرد.دکتر
ايماني در اين ديدارها طي س��خناني با بيان آنکه موفقيتهاي بانک
س��ينا حاصل تالش و زحمات همکاران است گفت :عامل محرکه و
زمينه ساز پيشرفت هر سازمان و بنگاه اقتصادي ،سرمايه انساني آن
اس��ت که توجه به دغدغهها و مسائل معيشتي آنها ميتواند سرعت
حرکت بر مس��ير پيشرفت و توسعه را بهبود ببخشد لذا تالش براي
ايج��اد همدلي در بين کارکنان در س��رفصل اس��تراتژيها و برنامه
ريزيهاي بانک سينا خواهد بود و سفرهاي استاني نيز کمک بسيار
موثري براي آش��نايي با مسائل و شناخت و رفع مشکالت کارکنان
اس��ت.دکتر ايماني با بيان آنکه موفقيت هر سازماني حاصل تالش و خرد
جمعي کارکنان آن اس��ت ،اظهار داشت :پيشرفت سازمان ارتباط مستقيم
ب��ا نگاه مجموعه به نيروي انس��اني دارد ،هر چ��ه رابطه عاطفي و فضاي
همدلي بين مجموعه با همکاران قويتر و مس��تحکم تر و تالشها و برنامه

ريزي هوشمندانه تر باشد ،رسيدن به اهداف و موفقيتها بيشتر خواهد بود.
مديرعامل بانک س��ينا افزود :وظيفه بانک ب��ه عنوان يک بنگاه خدماتي،
ارائه بهينه و مطلوب خدمات به هموطنان اس��ت و بانک س��ينا به عنوان
بانکي خوشنام ،بدون حاش��يه و برخوردار از محصوالت نوين و رقابتي به
ويژه در حوزه بانکداري الکترونيک ،همواره توجه به مش��تري را س��رلوحه

کار قرار داده و اکنون نيز با تنوع بخشي به محصوالت و معرفي سبد
خدمات جديد ،اقدامات موثري را در اين راه به انجام خواهد رس��اند.
دکت��ر ايماني به افزايش حدود اختيارات مناطق اش��اره کرد و گفت:
خدمات دهي س��ريع و دقيق به مشتريان از جمله اقداماتي است که
ضمن تامي��ن رضايت آنان ،بانک را در پيش��برد بهينه اهداف ياري
خواهد رس��اند بنابراين با افزايش ح��دود اختيارات و وظايف مناطق،
ش��اهد تحول در خدماترساني مطلوب به مش��تريان بانک خواهيم
بود .وي منابع نزد بانکها را امانات س��پرده گذاران دانس��ت و گفت:
بايد تالش کنيم تا به عنوان وکيل س��پرده گذاران و سهامداران ،اين
منابع را در چارچوب قوانين ش��رع مقدس و در مس��ير توليد و رشد و
ش��کوفائي جامعه بکار گيريم و با نظارت کامل بر فرايند تسهيالت،
اهداف بانک را در اين مسير محقق سازيم .گفتني است در پايان اين
ديداره��ا ،همکاران ضمن قدرداني از حضور مديرعامل در جمع آنها،
در فضاي��ي کامال صميميبه بيان نظرات و پيش��نهادهاي خود پرداختند.
مديران حراست ،سرمايههاي انساني ،امور شعب و بازاريابي و مدير منطقه
آذربايجان ش��رقي ،اردبيل و زنجان نيز در اين س��فر و ديدارها ،مديرعامل
بانک سينا را همراهي کردند.

مدير عامل بيمه آسيا:

اخذ ماليات از بيمههاي زندگي ،باعث کاهش ضريب نفوذ بيمه ميشود

مدير عامل بيمه آس��يا :ماليات بر بيمههاي
زندگي باع��ث افزايش قيمت ح��ق بيمه و
کاهش ضريب نفوذ بيمه در کشور ميشود.
مدير عامل بيمه آسيا با اشاره به اين نکته که
بر اساس برنامه شش��م توسعه ضريب نفوذ
بيمه بايد به  ۷درصد افزايش پيدا کند ،افزود:
در اي��ن زمينه ،تالشه��اي زيادي به عمل
آمده ولي کافي نيست و براي رسيدن به اين

هدف ،بايد واقعيتهاي اقتصادي و اجتماعي
را در نظ��ر بگيريم.مس��عود بادين افزود :اگر
بخواهي��م به رقم  ۷درصد ضريب نفوذ بيمه
نزديک شويم بايد به بيمههاي زندگي بيش
از پيش توجه کنيم و در اين زمينه رس��انهها
به ويژه صدا و سيما ميتوانند نقش موثري
داشته باشند و با ارتقا سطح آگاهي و دانش
مردم از بيمههاي زندگي ،در اين مسير موثر

باشند .وي با اش��اره به موضوع اخذ ماليات
از بيمهه��اي زندگي اظهار داش��ت :اساس��ا
اخ��ذ ماليات باعث کاهش س��هم بيمههاي
زندگي در س��بد خانوارها ميش��ود ،چرا که
ماليات بر رقم حق بيمه تاثير ميگذارد .اين
در حالي است که در کش��ورهاي پيشرفته،
بيمههاي زندگي داراي معافيتهاي مالياتي
هس��تند.وي درباره همگاني و فراگير شدن

بيم��ه در جامعه خاطرنش��ان کرد :اساس��ا
فعاليت بيم��ه گري تعاملي دو س��ويه بين
مردم و ش��رکتهاي بيمه اس��ت و در اين
فراين��د تعاملي ،م��ردم به عن��وان مصرف
کنن��ده محصوالت بيم��هاي بايد بهترين و
کاملترين پوششها را از شرکتهاي بيمه
درخواست کنند و شرکتهاي بيمه نيز بايد
به اين نيازها پاس��خ دهن��د .تحقق اين امر

مشروط به باال بردن آگاهيهاي بيمهاي در
سطح جامعه است.
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اخبار
چهره ماندگار صنعت بيمه در
پژوهشكده بيمه حضور يافت

دکت��ر غالمحس��ين جب��اري ب��ا حض��ور در
پژوهشکده بيمه مورد استقبال خبرنگاران فعال
در صنعت بيمه قرار گرفت و با رييس و اعضاي
هيات علميپژوهش��کده بيم��ه گفتگو کرد.به
گزارش روزنام��ه عصرايرانيان به نقل از روابط
عموميپژوهشکده بيمه چهره ماندگار صنعت
بيم��ه که در جم��ع اعضاي هي��ات علمياين
پژوهشکده سخن ميگفت با تاکيد بر ضرورت
خ��ارج کردن اين صنعت از حالت يکنواختي بر
ضرورت توجه به مطالعه و بررسي بيمه نامههاي
مورد نياز جامعه از جمله بيمه عمر خالص (بيمه
پوش��ش خطر فوت) که کمتر تحت تاثير تورم
اس��ت تاکيد نمود.وي همچني��ن صداقت در
فروش ،دريافت نياز واقعي بيمهگذار و مشتري،
توجه به بيمههاي خ��رد ،حذف اطالعات غير
ضروري از فرم پيش��نهاد و در عوض گنجاندن
سواالت ضروري در شرايط عموميبيمهنامهها
را از توصيههاي مهم براي فروشندگان بيمه ذکر
کرد.در خاتمه از زحمات ايش��ان توسط رييس
پژوهشکده بيمه تقدير شد.
همدلي و آينده نگري راز موفقيت
بانک ملي ايران

عضو هيات مديره به هم��راه مدير امور حوزه
مديري��ت و روابط عموميبان��ک ملي ايران از
«کارگ��روه کمپين  »60مس��تقر در اداره کل
روابط عموميبانک بازدي��د کردند.به گزارش
روزنامه عصرايرانيان روابط عموميبانک ملي
ايران ،اين کارگروه متشکل از مديريت عمليات
بانکي ،بازرس��ي و حسابرسي ،اداره کل توسعه
سيس��تمها ،اداره کل شبکه و زيرساخت ،اداره
کل اطالعات بانکي ،اداره کل سازمان و روشها
و اداره کل روابط عموميو به منظور بررس��ي
راهکارهاي افزايش انگيزه ميان مشتريان براي
اس��تفاده از رمز يکبار مص��رف جهت افزايش
امنيت حسابها و فرهنگ س��ازي اين اقدام،
تشکيل شده است.

ورزشی
استعفایی که دیرتر از موعد انجام شد؛

اخبار
امارات میزبان پرسپولیس مقابل
عربستانیها

باشگاه پرس��پولیس قصد دارد کشور امارات
را به عنوان میزبان خود در بازی با تیمهای
عربس��تانی معرف��ی کند .به گ��زارش مهر،
قرعهکشی مرحله گروهی رقابتهای لیگ
قهرمانان  ۲۰۲۰آس��یا برگزار شد .طبق این
قرعهکشی تیم فوتبال پرسپولیس به عنوان
قهرمان لیگ برتر در گروه  Cاین رقابتها
ق��رار گرفت تا با تیمهای الش��ارجه امارات،
التعاون عربستان و الدحیل قطر رقابت کند.
سرخپوشان پایتخت در حالی باید با تیمهای
حاش��یه خلیج ف��ارس برای صع��ود به دور
بعدی بجنگد که همچون سالهای گذشته
دی��دار تیمهای ایرانی ب��ا نمایندگان فوتبال
باش��گاهی عربستان در کش��ور سوم برگزار
میشود .باش��گاه پرس��پولیس در نظر دارد
کشور امارات را به عنوان میزبان برای بازی
با التعاون عربس��تان معرف��ی کند .از این رو
نامهنگاریهای الزم را با فدراسیون فوتبال
ای��ران و ام��ارات ترتیب داده ت��ا در صورت
موافقت اماراتیها ورزش��گاه محل برگزاری
بازی را در دبی مش��خص کند .تیم فوتبال
پرسپولیس دوازدهم اسفندماه سال جاری با
التعاون عربستان بازی میکند.
پالس مثبت استراماچونی برای
بازگشت

سرمربی ایتالیایی استقالل تهران به صورت
غی��ر مس��تقیم و از طرف وکالی��ش برای
بازگش��ت به جمع آبیها ش��رط گذاشت .به
گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان ،اسماعیل
خلی��ل زاده رئی��س هیئ��ت مدیره باش��گاه
اس��تقالل تهران در گفت و گ��و با خبرنگار
ما دالیل جدایی استراماچونی را اعالم کرد.
خلیل زاده مدعی شد :اس��تراماچونی با این
اقدام فق��ط قصد دارد قرارداد  ۲س��اله خود
را به یکس��ال تقلیل دهد و اس��تنباط او این
اس��ت که آبیها قهرمان میش��وند و برای
س��ال دوم میتواند طلب پول بیشتری کند.
جدایی فتح��ی یکی دیگر از خواس��تههای
اس��تراماچونی بود که البته ب��ه صورت غیر
مس��تقیم بارها در رسانههای مختلف عنوان
ش��د و با موافقت وزیر ورزش با اس��تعفای
فتحی و حض��ور قریب الوقوع علی فتح اهلل
زاده ،اس��تراماچونی با طرح این شروط برای
برگشت  OKداده است.

استراماچونی عامل جدایی فتحی از استقالل

گ�روه ورزش�ی :امیرحس��ین فتح��ی ب��ا
فش��ار هواداران اس��تقالل ناچار به استعفا از
مدیرعاملی این باش��گاه ش��د و علت جدایی
او ب��دون تردید اس��تراماچونی بود .مس��عود
سلطانیفر در شرایطی با استعفای امیرحسین
فتحی از سمت مدیرعاملی باشگاه استقالل
موافقت کرد که انتظار میرفت وزیر ورزش
و جوانان ماهها قبل با فتحی خداحافظی کند.
البته در چارت مدیریتی باش��گاه اس��تقالل
هیئت مدیره باید با استعفای فتحی موافقت
کنند .فتحی در ش��رایطی جانشین سید رضا
افتخاری شد که حجم انتقادها از مدیرعامل
اسبق آبیپوش��ان باال رفته بود اما در همان
زم��ان نی��ز ای��ن موض��وع از س��وی برخی
پیشکس��وتان و کارشناس��ان مطرح شد که
انتخاب فتحی اقدامی اشتباه از سوی وزارت
ورزش است.

بهانهای که فتحی دس�ت اس�تراماچونی

داد

ب��ا نگاهی به کارنامه امیرحس��ین فتحی در
استقالل میتوان به این موضوع پی برد که
انتقادات به فتحی پیش از قبول مس��ئولیت
مدیرعاملی تا حدود زیادی درست بوده است.
آبیپوشان در مدت زمان حضور فتحی دوران
پرتالطمی را سپری کردند و در شرایطی که
با مربیگری آندرهآ اس��تراماچونی پس از چند
فصل حضور در صدر ج��دول باعث آرامش
هواداران ش��ده بود ،ب��ا دادن بهانه مطالبات
معوق��ه ،س��رمربی ایتالیای��ی ق��راردادش را
یکطرفه فسخ کرد.

فاصل�ه  ۲۵س�اله فتح�ی ب�ا مدیری�ت

ورزشی

مدیرعامل پیش��ین اس��تقالل در دهه  ۷۰و
در زمان ریاس��ت داریوش مصطفوی رئیس
کمیت��ه انضباطی ب��ود و پس از آن پس��ت
مدیریتی در فوتبال نداش��ته است .در سابقه
فتحی مدیرعامل در باشگاههای برق شیراز،
عقاب تهران و بهمن کرج دیده میشود که
تمام��ی این باش��گاهها منحل ش��دهاند و او
پس از جدایی از کمیته انضباطی  ۲۵س��ال
پست فوتبالی نداشت و سال گذشته جانشین
افتخاری در استقالل شد.
شیوه اخراج عجیب شفر


فتحی جانش��ین افتخ��اری در هیئت مدیره

باش��گاه فعالیت کند و بهزودی هیئت مدیره
مدیرعامل را معرفی خواهد کرد .مدیرعامل
جدید تا قبل از هفته پانزدهم رقابتهای لیگ
برتر معرفی خواهد ش��د .س��خنگوی وزارت
ورزش در مورد گزینههای پست مدیرعاملی
باش��گاه استقالل اظهار کرد :سه تا چهار نفر
برنامههایش��ان را به وزیر ورزش ارائه دادهاند
که در حال بررس��ی اس��ت و بهزودی توسط
هیئت مدیره بررسیهای الزم صورت خواهد
گرفت و مدیرعامل معرفی خواهد شد.
مشکل مالی استراماچونی را حل کردیم


باش��گاه اس��تقالل ش��د و مدت زی��ادی در
سمت سرپرست به فعالیت خود ادامه داد اما
آبیپوش��ان حتی در زمانی که سیر صعودی
را با اس��تراماچونی آغاز کردن��د و آرامآرام به
صدر جدول رس��یدند ،آرامش کافی نداشتند.
اس��تقالل در دوران مدیری��ت فتح��ی ب��ا
س��ختیهای زیادی مواجه شد که مهمترین
آن اخراج عجیب وینفرد ش��فر بود .سرمربی
آلمان��ی بهج��ای واژه اخراج ب��ا کلمه تعلیق
مواجه شد و فرهاد مجیدی بهعنوان سرمربی
موقت هدایت آبیها را بر عهده گرفت.

صع�ود اس�تقالل از رده پانزدهم به صدر

جدول

در پایان فصل گذش��ته و با جدایی مجیدی،
مدتها بحث حضور سرمربی خارجی مطرح
بود تا اینکه آندرهآ اس��تراماچونی س��رمربی
استقالل ش��د اما کارنامه ضعیف این مربی
نگرانی زیادی برای هواداران و پیشکسوتان
آبیپوش ایجاد کرد .ش��روع کار س��رمربی
ایتالیایی بس��یار ضعی��ف بود ام��ا او پس از
شکست در دربی و باوجوداینکه استقالل در
پایان هفته چهارم در رده پانزدهم جدول بود،
توانس��ت تیمش را به شرایط خوبی برساند و
آبیپوشان در هفته سیزدهم با شکست شهر
خودرو به صدر جدول رسیدند.
بیتوجهی به هشدار استراماچونی


اس��تقالل پیش از برتری مقابل شهر خودرو

در خانه تراکتور برنده شد و سپاهان با اشتباه
مس��لم داوری برابر ش��اگردان استراماچونی
بازنده نش��د اما این س��رمربی ایتالیایی پس
از صعود ب��ه صدر جدول ،آخری��ن اخطار را
به مدیریت باش��گاه و ش��خص فتحی برای
پرداخت مطالباتش داد اما بیتوجهی به این
هشدار باعث شد تا اس��تراماچونی به همراه
دس��تیارانش ،تصمی��م به فس��خ یکطرفه
قرارداد بگیرند و فیفا را به داوری فرا بخواند.
موافقت سلطانیفر با استعفای فتحی


نح��وه انتقادات از عملک��رد فتحی با هجوم
هواداران به ساختمان باشگاه استقالل شکل
دیگری ب��ه خود گرف��ت و وزارتهای امور
خارج��ه و ورزش و جوانان وارد عمل ش��دند
تا زمینه بازگشت استراماچونی به ایران فراهم
شود .خبر استعفای شفاهی امیرحسین فتحی
تکذیب ش��د اما مس��عود س��لطانیفر با این
استعفا موافقت کرد و از اعضای هیئت مدیره
خواست تا فرد جدیدی جایگزین فتحی شود.
این رفتار س��لطانیفر شائبه برکناری فتحی
را تقویت کرد و حاال او س��متی در استقالل
ن��دارد .مهمترین موضوعی که باعث جدایی
فتحی از استقالل شد و وزارت ورزش را ناچار
به برکناری فتحی کرد تساوی استقالل برابر
پی��کان بود .آبیپوش��ان برابر مدعیان اصلی
قهرمانی نتایج خوب��ی گرفتند اما در مصاف
با پیکان در پایی��ن جدول قرار دارد دو امتیاز

از دس��ت دادند و اگر درخش��ش سید حسین
حس��ینی در مهار پنالتی مهاجم پیکان نبود
شاید آبیپوشان بازنده میشدند.
فتحی ناچار به استعفا شد


قطع ًا وزارت ورزش نمیخواهد مسائل مالی
بهانهای باش��د که منجر ب��ه جدایی قطعی
اس��تراماچونی ش��ود و مذاکره س��ید عباس
عراقچی معاون سیاس��ی وزیر امور خارجه با
س��فیر ایتالیا و خداحافظی با فتحی گامهایی
است که منجر به بازگشت سرمربی ایتالیایی
شود و البته پذیرش شروطی که استراماچونی
در قراردادش درخواس��ت ک��رده در مراحل
بعدی است .وزیر ورزش میداند فتحی یکی
از موانع بازگش��ت استراماچونی بوده است و
ب��رای همین ب��ا جدایی او که البته با فش��ار
هواداران و با اجبار همراه بود ،موافقت کرد.
خلیلزاده سرپرست باشگاه استقالل شد


باشگاه استقالل با استعفای امیرحسین فتحی
ب��دون مدیرعامل ش��ده و تا زم��ان معرفی
جانش��ین فتحی ،اس��ماعیل خلیلزاده عضو
هیئت مدیره باش��گاه ،سرپرست آبیپوشان
خواه��د ب��ود .مازیار ناظمی با اش��اره به این
موض��وع که وزی��ر ورزش پ��س از صحبت
ب��ا علی فت��حاهللزاده ب��ا دیگ��ر گزینههای
مدیرعاملی اس��تقالل مذاک��ره خواهد کرد،
گف��ت :تا زمان معرفی مدیرعامل مقرر ش��د
اس��ماعیل خلی��لزاده به عنوان سرپرس��ت

س��خنگوی وزارت ورزش تاکید کرد مشکل
مالی سرمربی تیم فوتبال استقالل حل شده
و او طبق قراردادش بای��د به ایران برگردد.
مازی��ار ناظمی ب��ا اعالم این خب��ر گفت :با
تالش هایی که صورت گرفته است مشکل
مالی اس��تراماچونی حل ش��ده و پول ایشان
آماده اس��ت .ضمن اینکه ایش��ان خواستار
کاهش مدت قراردادش به مدت یک س��ال
ش��ده که ای��ن را هم هیات مدیره باش��گاه
موافقت کرده اس��ت .ناظمی ادامه داد :البته
اطمینان داریم که ایشان مشاورانی دارد که
اطالعات سرمربیان دیگر را هم به وی داده
اند و شاید به همین خاطر سراغ بحث کاهش
مدت ق��رارداد و مباحث مالی رفت .امیدوارم
این دوس��تان به مربیان اطالعات درست و
دقیق بدهن��د .وی ادامه داد :طبق قراردادی
که طرفین با هم دارند استراماچونی باید به
ایران برگردد .حاال که با درخواست های وی
موافقت ش��ده اگر برنگردد بد اخالقی کرده
است و باید به هواداران استقالل پاسخ بدهند.
ناظمی ادامه داد :البته در جدایی ویلموتس و
استراماچونی نباید نقش همسران بزرگوار این
دو را در نظ��ر نگرفت چرا که آنها از فعاالن
اجتماعی بودند و روی این دو سرمربی تاثیر
گذاشتند .س��خنگوی وزارت ورزش در مورد
گزینه های مدیرعاملی باش��گاه اس��تقالل
نی��ز گفت :واقعیت این اس��ت که تعداد این
گزینه ها به سه تا چهار نفر بیشتر نمی رسد
و اینها هم مدیران قدیمی هس��تند که قبال
هم سابقه مدیریت داشته اند و امتحان پس
داده هستند .متاسفانه ما مدیر تربیت نکرده
ایم و در این زمینه دس��ت وزارت ورزش هم
بسته است.

اخبار
تحریم المپیکی روسیه صدای پوتین را
درآورد

رئیس جمهور روس��یه نس��بت به محرومیت
ورزشکاران این کشور در رقابتهای المپیک
 ۲۰۲۰و ج��ام جهانی  ۲۰۲۲واکنش نش��ان
داد .ب��ه گزارش «عصر ایرانی��ان» به نقل از
کمیته ملی المپی��ک ،والدیمیر پوتین رئیس
جمهور روسیه ،طی یک کنفرانس مطبوعاتی
اعالم کرد که تحریمهای درنظر گرفته شده
در پ��ی تخلف��ات البراتوار مس��کو برخالف
منش��ور و روح المپی��ک اس��ت و تاکید کرد:
وادا هیچگون��ه موضوعی در خصوص کمیته
ملی المپیک روس��یه ندارد و اینگونه تحریم
ورزش کشور خالف منش��ور المپیک است.
او اف��زود :قطعا به دادگاه بین المللی حکمیت
ورزشی شکایت خواهیم کرد .طرح این مساله
علیرغ��م حساس��یتهای موج��ود ،ناپخته و
نیازمند کارشناسی بیشتر توسط متخصصان
و وکال است.
سقوط مدافع عنوان قهرمانی در لیگ
بسکتبال

هفت��ه یازدهم لیگ برتر بس��کتبال در حالی
به پایان رس��ید که نفت آبادان مدافع عنوان
قهرمان��ی تنها تیمی بود که به دلیل متحمل
ش��دن شکس��ت در جدول ردهبندی سقوط
کرد .به گزارش مهر ،دیدارهای هفته یازدهم
رقابته��ای بس��کتبال لی��گ برتر باش��گاه
های کش��ور دوشنبه ش��ب در تهران و دیگر
شهرستان ها برگزار شد .در جریان دیدارهای
این هفته از رقابتها و در مهمترین دیدار که
در بندرامام برگزار ش��د ،تیم پتروشیمی پس
از تس��اوی  ۵۹به  ۵۹در وقت قانونی ،موفق
ش��د در وقت اضافه مدافع عنوان قهرمانی را
شکس��ت دهد .این دومین شکست شاگردان
حماد صامری در این فصل از مس��ابقات بود.
آنها که تا دو هفته پیش بدون شکست بودند،
پنجش��نبه گذش��ته برابر ذوب آهن شکست
خوردن��د .نتیج��ه شکس��ت دوب��اره نفت در
لیگ برتر هم س��قوط این تیم به رده چهارم
جدول رده بندی بود .در این هفته از رقابتها
همچنی��ن تیم ش��یمیدر قم مقاب��ل یکی از
شگفتی س��ازان هفته گذشته یعنی اصفهانی
ها به برتری دست یافت .نتیجه این پیروزی
برای ش��اگردان محمدرضا اس�لامی ،صعود
ی��ک پله ای آنها و قرار گرفتن در رده س��وم
جدول رده بندی بود.

