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پيشخوان اينترنتي همراه بانک جديد مسکن

واريز کمکهاي پيشگيري از کرونا به
حساب هالل احمر نزد بانک صادرات

کمکه��اي نق��دي خ��ود را ب��راي کمک
پيش��گيري از شوع بيماري کرونا در مناطق
محروم به شماره حس��اب  ٩٩٩٩٩جمعيت
هاللاحمر نزد بانک ص��ادرات ايران واريز
کنيد.رواب��ط عموميبانک ص��ادرات ايران
اعالم کرد :هموطنان خيرخواه و نوعدوست
کش��ور ميتوانند وجوه نق��دي خود را براي
کمک به پيش��گيري از بيماري کرونا براي
هموطن��ان مناطق پرخطر و حاشيهنش��ين
کش��ور ،به ش��ماره حس��اب  ٩٩٩٩٩به نام
جمعيت ه�لال احمر نزد اي��ن بانک واريز
کنند.سازمان هاللاحمر به منظور بهرهمندي
هرچه بيش��تر از خدمات و مش��ارکتهاي
داوطلبانه و نيکوکارانه مردم براي تهيه اقالم
بهداشتي– درماني (ماسک ،دستکش ،مواد
ضدعفونيکننده و  )...اق��دام به جمعآوري
کمکهاي نق��دي مردم از طريق ش��ماره
حس��اب اختصاصي  ٩٩٩٩٩به نام جمعيت
ه�لال احمر ن��زد بان��ک ص��ادرات ايران
ميکند.همچنين هموطنان عزيز ميتوانند
به منظور صرفهجويي در وقت و عدممراجعه
به شعب ،کمکهاي خود را از طريق حساب
سپهري به شماره  ٠٢٩٩٩٩٩٩٩٩٠٠٤و يا
شماره کارت  ٦٠٣٧٦٩١٩٩٠٣١١٠٧٨به نام
جمعيت هالل احمر جمهوري اس�لامينزد
بانک صادرات ايران واريز کنند.

پيش��خوان اينترنتي هم��راه بانک جديد
بانک مسکن به منظور جلوگيري از شيوع
بيماري کرونا راه اندازي شد .بانک مسکن
در اطالعي��هاي از راه اندازي پيش��خوان

اينترنت��ي به منظور جلوگي��ري از مراجعه
متقاضيان و مش��تريان اين بانک به شعب
ب��راي در ياف��ت نام کارب��ري و رمز عبور
همراه بانک جديد خبر داد .در اين اطالعيه
آمده اس��ت «:با عنايت به ش��رايط بوجود
آمده و پيش��گيري از مراجعه مشتريان به
ش��عب جهت اخذ نام کاربري و رمز عبور
همراهبانک جديد ،پيش��خوان اينترنتي به
آدرس https://ecounter.bank-

 maskan.irب��ه منظ��ور س��اخت نام
کارب��ري و رمز عبور هم��راه بانک جديد
مسکن ،فراهم گرديده است» .به گزارش
هيبنا،مش��تريان بانک مس��کن ميتوانند
ب��راي بهره برداري از اين امکان جديد در
راستاي رفع نياز به مراجعه به شعب جهت
دريافت ن��ام کاربري و رم��ز عبور همراه
بانک جديد بانک مس��کن به سايت بانک
مس��کن مراجعه کرده و از طريق ورود به

بخ��ش بانک��داري الکتروني��ک ،بخ��ش
خدم��ات الکترونيکي،خدم��ات مبتني بر
تلفن و تلفن بانک ،بخش س��امانه همراه
بان��ک ،از طري��ق بخ��ش تخصيص رمز
هم��راه بانک ،اقدام به دريافت رمز عبور و
نام کاربري براي استفاده از خدمات بانک
مسکن از طريق همراه بانک جديد کنند.
بانک مس��کن به عنوان يک��ي از اعضاي
ش��بکه بزرگ بانکي کش��ور با تمام توان

و امکانات خود در تالش اس��ت از طريق
ايجاد امکان براي انجام عمده فعاليتهاي
مربوط به مش��تريان در بس��تر وب،نياز به
مراجعه مشتريان به شعب براي انجام امور
بانکي را به حداقل برساند.اين موضوع به
خصوص در شرايط فعلي به منظور کاستن
از حجم تردد در ش��هر به منظور مقابله با
شيوع بيماري کرونا از اهميت بسيار زيادي
برخوردار است.

مديرعامل بانک سينا اعالم کرد:

کمک  ۵۰ميليارد ريالي بانک سينا به  ۷استان درگير کرونا

مديرعامل بانک س��ينا از اختص��اص کمک نقدي ۵۰
ميلي��ارد ريالي اين بانک به کميته امداد امام خميني(ره)
براي حمايت از مددجويان اين کميته در  ۷استان بحراني
درگير با ويروس کرونا خبر داد .دکتر ايماني با اش��اره به
وضعيت پاندميويروس کرونا در جهان و ايران به ويژه
برخي اس��تانهاي بحراني کش��ور و ضرورت حمايت از
اقش��ار کم درآمد براي مقابله ب��ا اين ويروس خطرناک
گفت :اين بانک به منظور حمايت از سياستها و اتخاذ
تدابير الزم به منظور تهيه اقالم مورد نياز بهداش��تي و
معيش��تي براي پيشگيري از ش��يوع و مقابله با ويروس
کرونا ،مبلغ  ۵۰ميليارد ريال کمک نقدي به کميته امداد
امام خميني(ره) براي حمايت از مددجويان اين کميته در
 ۷استان گيالن ،مازندران ،گلستان ،قم ،اصفهان ،البرز و
مرکزي به عنوان اس��تانهاي بحراني و پيشتاز در شيوع
کرون��ا ويروس اختص��اص داد .وي با تاکيد بر ضرورت
مش��ارکت همه جانب��ه نهادها و ايجاد ع��زم ملي براي
کنترل وي��روس کرونا گفت :قطعا مهمترين عاملي که
ميتواند در مهار اين ويروس خطرناک در سطح کشور
موثر باشد ،مشارکت همه جانبه نهادها از طريق کمک
به ايجاد زيرس��اختها و بسترهاي کنترل اين بيماري از
يکس��و و عزم ملي و اراده همگاني در همراهي با کادر
درماني کشور از طريق رعايت اصول بهداشتي و ماندن
در خانه است تا شاهد توقف و ريشه کني ويروس کرونا

مجمع عموميموسسه کوثر لغو شد

مجمع عموميفوقالعاده ش��رکت موسسه
مالي و اعتباري کوثر مرکزي براي بررسي
سال (دوره) مالي منتهي به  ۲۹اسفند ۱۳۹۸
که قرار ب��ود در روز  ۲۶اس��فندماه برگزار
شود ،لغو شد.براس��اس اطالعيهاي که در
سامانه کدال منتشر شده ،آگهي (اطالعيه)
دعوت به مجم��ع عموميفوق العاده براي
س��ال (دوره) مالي منتهي به  ۲۹اسفندماه
 ۱۳۹۸ش��رکت اعتباري کوثر مرکزي که
با نماد (وکوثر) در بورس فعال اس��ت ،لغو
ش��ده اس��ت.در اين اطالعيه آمده اس��ت:
پيرو آگهي منتش��ره در تاريخ  ۱۵اسفندماه
 ۱۳۹۸در خص��وص دع��وت ب��ه مجم��ع
عموميفوقالع��اده راُس س��اعت ۱۱:۳۰
روز دوش��نبه مورخ  ۲۶اسفندماه  ۱۳۹۸به
اطالع ميرساند مجمع عموميفوق العاده
در تاريخ مذکور برگزار نميشود.

مديرعامل بانک کش��اورزي روز س��ه شنبه
 ۲۰اس��فندماه با برخي از روساي شعب اين
بان��ک در اس��تانهايي که وي��روس کرونا
ش��يوع بيشتري داشته اس��ت ،تلفني گفتگو
کردخدارحم��يدر اين تم��اس تلفني ضمن

باش��يم .به همين منظور و در راستاي اهميت موضوع،
بانک سينا مبلغ  ۵۰ميليارد ريال کمک نقدي به کميته
امداد حضرت امام(ره) اختصاص داد تا در راستاي حمايت
از مددجويان اين کميته در اس��تانهاي يادشده به عنوان
اقشار آسيب پذيرتر جامعه مورد استفاده قرار گيرد .دکتر
ايماني در ادامه به ديگر فعاليتها و اقدامات بانک سينا
براي کمک به مديريت بحران و پيش��گيري از ش��يوع
کرون��ا از طريق کاهش مراجع��ات حضوري هموطنان

به ش��عب بانک اشاره و اظهار داشت :در راستاي اجراي
بخش��نامه بانک مرکزي و کمک به مديريت ش��رايط
خاص بهداشتي کشور ،سقف برداشت وجه نقدي درون
بانکي از دس��تگاههاي خودپرداز بانک سينا از  ۲ميليون
ريال در هر ش��بانه روز به  ۵ميليون ريال و سقف انتقال
وجه شتابي و درون بانکي از طريق اين دستگاهها و نيز
با استفاده از نرم افزارهايي چون موبايل بانک و اينترنت
بانک هم از  ۳۰ميلي��ون ريال به  ۵۰ميليون ريال و در

مرحله بعد به  ۱۰۰ميليون ريال در ش��بانه روز افزايش
يافت و کارتهاي بانکي منقضي ش��ده در اسفندماه هم
به صورت خودکار تمديد ش��د .وي اظهار داشت :بانک
س��ينا در ارتباط با کارکنان نيز ب��ا اتخاذ تمهيدات الزم
ب��راي مقابله با ويروس کرون��ا از طريق توزيع و تامين
لوازم بهداش��تي اعم از ماسک ،پد الکلي ،الکل و ديگر
مواد ضدعفوني کننده ،ايجاد شرايط دورکاري و اعطاي
مرخصي با حقوق به بانوان شاغل داراي فرزندان محصل
دوره ابتداي��ي و پيش دبس��تاني ،ضم��ن مصون ماندن
همکاران از هر گونه آس��يب ويروس ،شرايط سهلتري
را براي خانوادهها به ويژه مادران شاغل و رفع دغدغهها
و نگرانيهاي آنان را فراهم آورد .مديرعامل بانک سينا
در پايان تاکيد کرد :توصيه ما با توجه به وضعيت خاص
فعلي کشور به مشتريان و هموطنان عزيز اين است که
به منظور حفظ سالمت خود ،اطرافيان و همکاران نظام
بانکي حتي المقدور از خدمات غيرحضوري و بانکداري
الکترونيک براي فعاليتهاي مالي و پولي خود استفاده و
از مراجعه حضوري به ش��عب بانکها خودداري نمايند.
گفتني اس��ت بانک سينا پيش��تر نيز در راستاي ايفاي
مسئوليتهاي اجتماعي و کمک به ارتقاء سطح سالمت
اقشار آسيب پذير کشور به ويژه در مناطق کم برخوردار،
تعداد  ۵۱دس��تگاه آمبوالنس را به مراکز بهداشت اين
مناطق اختصاص داده بود.

مقابله با کرونا در گفتگو با روساي شعب بانک کشاورزي در استانها

تأکي��د بر ضرورت جدي��ت مقابله با ويروس
کرونا،از روساي شعب خواست با رعايت نکات
و توصيههاي پزش��کي به کنت��رل اوضاع تا
عادي شدن شرايط کمک کنند.بر اساس اين
گزارش ،خدارحميدر تماس با روساي شعب

در استانهاي گيالن ،قم ،مازندران،گلستان
و  ،....ضمن آرزوي تندرس��تي براي آنان ،از
زحمات و تالشهاي کارکنان اين شعب در
ش��رايط بحراني و خدمت رساني به موقع به
مش��تريان قدرداني و اب��راز اميدواري کرد :با

همدلي و تالش همه کارکنان از اين روزهاي
سخت عبور کنيم.اين گزارش ميافزايد،ستاد
مقابله با ويروس کرونا در بانک کش��اورزي
تش��کيل شده اس��ت و اين بانک با توجه به
شرايط ويژه بهداشتي کشور و با هدف کنترل

وپيش��گيري از ش��يوع ويروس کرونا ،براي
تسهيل استفاده هموطنان عزيز از درگاههاي
غي��ر حضوري وکاه��ش مراجعات حضوري
مردم ب��ه ش��عب و دس��تگاههاي خودپرداز
اقداماتي را انجام داده است.
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ضدعفوني شعب و ساختمانهاي ستادي
پستبانکايران در سراسر کشور

ک
براساس تصميمات کميته بحران پستبان 
براي مقابله باش��يوع وانتقال وي��روس کرونا
در بانکها ،تماميس��اختمانهاي ستادي مرکز
و مديريتهاي شعب وش��عب بانک در سراسر
کشوربراي خدمترس��اني بهينه به مشتريان
ضدعفوني شدند .با توجه به مخاطره آميزبودن
شرايط خدمترس��اني کارکنان شبکه بانکي
کش��ور ب��ه هموطن��ان و ام��کان آلودهبودن
واحدهاي ستادي و شعب اين بانک به ويروس
کرون��ا و همچينن فراهم نمودن آرامش براي
کارکنان و مش��تريان ،اين مکانها بهصورت
کامل سمپاش��ي و ضدعفوني شده و اين امر
تا رفع اين مش��کل ادامه ميياب��د .بنا بر اين
گزارش ،در همين راس��تا اداره کل پش��تيباني
و ام�لاک و همچني��ن کميتهه��اي بحران
مديريتهاي شعب استانها و مناطق تهران
اق��دام به ضدعفوني کردن ش��عب در مناطق
مختلف نموده و تمهيدات و رهنمودهاي الزم
به کارکنان شعب و مشتريان نير مينمايند.
لغو مجمع عموميعادي بانک شهر

مجمع عموميعادي به طور فوق العاده بانک
ش��هر براي سال (دوره) مالي  ۱۲ماهه منتهي
به  ۲۹اسفندماه  ۱۳۹۷که قرار بود روز يکشنبه
 ۲۵اس��فندماه  ۱۳۹۸برگزار ش��ود ،لغو ش��د.
براساس اطالعيهاي که در سامانه کدال منتشر
شده ،مجمع عموميعادي به طور فوق العاده
بانک شهر براي س��ال (دوره) مالي  ۱۲ماهه
منتهي به  ۲۹اسفندماه  ۱۳۹۷که قرار بود روز
يکشنبه  ۲۵اس��فندماه  ۱۳۹۸برگزار شود ،لغو
شده اس��ت .در اين اطالعيه آمده است :پيرو
آگهي منتش��ره در تاريخ  ۱۴اسفند  ۱۳۹۸در
خصوص دعوت به مجمع عموميعادي بطور
فوقالعاده راُس س��اعت  ۱۶:۰۰روز يکش��نبه
مورخ  ۲۵اس��فندماه ۱۳۹۸به اطالع ميرساند
مجمع عموميعادي بطور فوق العاده در تاريخ
مذکور برگزار نميشود.

ورزشی
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گزینههای اصلی شناسایی شدند

استقالل همچنان صدرنشین تیمهای
ایرانی

گروه سیاسی :دو گزینه اصلی برای گرفتن پست مدیرعاملی باشگاه استقالل
مشخص شدند .باشگاه استقالل یکی از بدترین دوران مدیریت خود را تجربه
میکند و وزارت ورزش و جوانان که رئیس مجمع این باشگاه محسوب میشود
در شرایط دشواری برای تعیین اعضای هیئت مدیره آبیپوشان قرار گفته است.
به گفته بس��یاری از پیشکسوتان استقالل دخالتهای وزارت ورزش باعث شد
تا تیم حرفهای و قابلی مدیریت استقالل را بر عهده نداشته باشد و این باشگاه
وارد چالشهای زیادی شد .رکورد استعفا در استقالل شکسته شد و بسیاری از
اعضای هیئت مدیره با مشاهده کوهی از مشکالت و تنگ شدن حلقه محاصره
بهترین راه را نوش��تن نامه اس��تعفا دیدند تا جایی که فردی مشتاق چون علی
فتحاهللزاده که سالها منتظر بود تا بار دیگر نفر اول این باشگاه شود در عرض
کمتر از سه هفته با این بهانه که بیمار است از سرپرستی باشگاه استقالل استعفا
کرد .پیش از رفتن فتحاهللزاده ،میرش��اد ماجدی ،احمد س��عادتمند ،امیرحسین
فتح��ی و کامران منزوی از مدیریت آبیها اس��تعفا ک��رده بودند و حاال در این
باشگاه اسماعیل خلیلزاده تنها مدیر باقی مانده است که رئیس هیئت مدیره تک
عضوی به حس��اب میآید .البته در مقطع کوتاهی عبدالرضا موسوی هم عضو
هیئت مدیره استقالل شد اما به خاطر اینکه نتوانست مدیرعامل شود و با انتخاب
فتحاهللزاده بهعنوان سرپرس��ت امیدی به رسیدن به هدفش نداشت تصمیم به
استعفا گرفت .وزارت ورزش و جوانان و شخص وزیر این روزها در تالش هستند
تا هیئت مدیره جدیدی برای استقالل تشکیل دهند و البته تعطیلی رقابتهای
فوتبال به خاطر ش��یوع بیش از حد ویروس کرونا باعث شد تا مجال بیشتری
برای انتخابی بهتر وجود داشته باشد .احمد سعادتمند و عبدالرضا موسوی که به
خاطر مشکالتی مختلف از هیئت مدیره استعفا داده بودند به همراه حجت نظری
نماینده ش��ورای شهر تهران که نقش ویژهای در نامگذاری بلوار فردوس غرب
به نام ناصر حجازی داشت ،سه گزینهای هستند که نام آنها برای بازگشت به

تیم فوتبال استقالل تهران در جدیدترین رده
بندی باش��گاههای جهان ،همچنان عنوان
نخست را در بین تیمهای ایرانی حفظ کرده
اس��ت .به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،
بر اساس جدید ترین رده بندی باشگاههای
فوتبال جهان که امروز ( ۲۶اسفند) از سوی
سایت « »clubworldrankingاعالم
شد ،تیم فوتبال استقالل تهران با  ۲پله سقوط
نس��بت به رده بندی قبلی و با  ۴۰۹۰امتیاز
در رتبه  ۱۴۵جهان قرار گرفت ،اما همچنان
در صدر تیمهای فوتبال کش��ورمان ایستاده
اس��ت .پرس��پولیس تهران با  ۴۰۵۳امتیاز و
با  ۹پله صعود نس��بت به رده بندی پیشین
خود در جایگاه  ۱۵۰جهان و رتبه دوم ایران
قرار گرفت .تیم فوتبال سپاهان اصفهان هم
ب��ا  ۳۰۳۹امتیاز و با  ۲پله صعود نس��بت به
رده بندی پیشین ،در رده  ۲۳۷جهان و سوم
ایران جای گرفت .تیمهای شهرخودرو (۲۵۰
جهان ۲ ،پله صعود) ،ذوب آهن ( ۲۶۱جهان،
 ۴۲پله س��قوط) ،صنعت نفت ( ۳۱۴جهان،
 ۶پله صع��ود) و تراکتور ( ۳۳۹جهان ۵ ،پله
س��قوط) هم به ترتیب در رتبههای چهارم تا
هفتم فوتبال کشورمان قرار گرفتند .در سطح
جهانی  Tجایگاه تیم اول تغییری نداشته و
لیورپول با  ۱۵۸۴۶امتیاز همچنان صدرنشین
رده بندی باش��گاهی جهان اس��ت و پس از
این تیم ،فالمینگو برزی��ل با  ۱۳۴۸۶امتیاز
با یک پله صعود بارس��لونا را کن��ار زد و در
رتب��ه دوم جای گرفت .تیم بارس��لونا نیز با
 ۱۳۴۰۲امتیاز به رده سوم سقوط کرده است.
تیمهای ریورپالته ،بایرن مونیخ و پالمیراس
برزیل هم در رتبههای چهارم تا ششم جهان
جهان جای دارند.

مربی تیم مل��ی فوتبال ایران ب��ا بیان اینکه
ب��رای ادامه هم��کاری با این تیم ش��روطی
دارد ،گفت :نه تنها  ۹ماه از فدراسیون فوتبال
پولی نگرفتهام بلکه از فدراس��یون طلب هم
دارم .به گزارش مهر ،وحید هاش��میان درباره
وضعیتش در تیم ملی فوتب��ال ایران و اینکه

استقالل رسانهای شده است .در میان این افراد سعادتمند و موسوی امید زیادی
دارند تا پس��ت مدیرعاملی را تصاحب کنند و برای همین در حال رایزنیهای
فراوانی هستند .این دو فرد مشتاق ریاست در حالی تالش میکنند تا به هدف
خود برسند که به نظر میرسد شانس سعادتمند بیشتر از موسوی باشد .سعادتمند
یکی از مدیران وزارت ورزش است که مورد اعتماد وزیر ورزش بوده و شناخت
مناس��بی از خواستههای وی دارد .س��ابقه مدیریت قابل تأملی دارد و پیش از
این نیز بهعنوان عضو اقتصادی وارد هیئت مدیره اس��تقالل شده بود که دامنه
اختالفاتش با امیرحس��ین فتحی مدیرعامل وقت باشگاه به خاطر مخالفت با
خواستههای وی باعث استعفایش شد .استقالل درگیر پروندههای مالی متعددی
در فیفا و داخل کشور است و راهکارهای سعادتمند میتواند راهگشای گرههای
کور ایجاد ش��ده باش��د .حمایت وزیر ورزش منابع مالی بیشتری را در اختیار او
خواهد گذاش��ت و آبیها میتوانند از شر بدهیهای مختلف که میتواند جرائم

متعددی را به همراه داشته باشد رها شوند .موسوی که با وعده حل دردسرهای
مالی وارد هیئت مدیره استقالل شد و گفته بود برای رضای خدا به این باشگاه
آمده است .او برای درآمدزایی آبیپوشان برنامه داشت و میخواست این باشگاه
را به سمت تجاری شدن پیش ببرد .در همان اوایل کارش با محمد نوری یکی
از پیشکسوتان استقالل هم درگیری لفظی در رسانهها پیدا کرد .زمین تمرین
کیش را برای اردوی آبیپوش��ان آماده کرد که با قبول بازی کردن اس��تقالل
در زمی��ن بیطرف برابر الکویت کویت و الریان قطر آبیها برای اردو به کیش
نرفتند .او که برای رضای خدا به اس��تقالل آمده بود بعد از آنکه نتوانس��ت با
وزیر ورزش برای گرفتن پس��ت مدیرعاملی جلس��ه بگذارد با انتشار پستی در
اینس��تاگرام گالیه خود را نسبت به این موضوع ابراز کرد و از حضور در هیئت
مدیره استعفا کرد .بعد از آن هم مصاحبههای تندی نسبت به باشگاه استقالل و
وزارت ورزش انجام داد که بدون تردید این موضوع در روند انتخاب وی بهعنوان
مدیرعامل استقالل تأثیر منفی میگذارد .مالک هواپیمایی زاگرس گفته بود« :به
پرسپولیسی بودن وزیر شک نکنید .همه اتفاقاتی که باعث استعفایم شد بازی
پشت پرده است .حاضر بودم خرج یکسال استقالل را بدهم اما آقایان دست از
سر این باشگاه بردارند .دیگر چه میخواستند؟ اما انگ زدند که گفتهام پولم را
با سودش میخواهم! االن میگویم پولم را بدهید و سودش را هم نمیخواهم
اما کس��انی که پرونده دارند و بازنشسته هستند ،به دنبال مدیریت در استقالل
هستند ».با توجه به صحبتهایی که موسوی انجام داده و رابطه کاری مناسب
سعادتمند با وزیر ورزش میتوان این پیشبینی را کرد که اگر قرار باشد از میان
این دو نفر فردی مدیرعامل استقالل شود ،آن شخص احمد سعادتمند خواهد
بود .شرایط باشگاه استقالل به شکلی هست که شاید وزیر ورزش مجبور شود
مجدد خلیل زاده را به عنوان سرپرست موقت باشگاه استقالل معرفی کرده و بعد
اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل این باشگاه را مشخص کند.

وحید هاشمیان :درباره اسکوچیچ نمیتوانم پیشگویی کنم

آیا به همکاری با این تیم ادامه میدهد ،گفت:
قبل از صحبت درباره تیم ملی ،از پزش��کان،
پرستاران و نیروهایی که برای مبارزه با کرونا
دیده نمیشوند تشکر میکنم .به خانوادههایی
که عزیزانش��ان را نزدیک عی��د به خاطر این
بیماری از دست دادند ،تسلیت میگویم .وی

اف��زود :برای تیم ملی هم باید بگویم تقریب ًا از
 ۹ماه پیش که فدراس��یون و ویلموتس از من
دعوت به همکاری کردند ،کار را شروع کردم.
بس��یار خوشحالم و خوشحال بودم که در تیم
ملی حضور داشتم .کار کردن در باشگاه تعهد
کاری و قرارداد مالی اس��ت ولی قرارداد با تیم

روز نامه صبح ايران

w w w. a s r e - i r a n i a n . i r
آخرين اخبار و تحليلهاي روز ايران و جهان را در پايگاه اينترنتي عصر ايرانيان بخوانيد

ملی قلبی و معنوی است .پیروز کردن تیم ملی
میتواند باعث خوش��حالی بس��یاری از مردم
ایران و غرور کش��ور شود .به همین خاطر کار
کردن در تیم ملی را دوس��ت داشتم و دوست
دارم .مرب��ی تیم ملی فوتب��ال ایران گفت :در
گذشته از تیمهای لیگ برتر پیشنهادات خوبی

داشتم .تیم جوانان در زمان ریاست مهدی تاج
هم پیشنهاد ش��د که قبول نکردم .اما در این
مقطع احساس کردم تیم ملی جایگاهی است
ک��ه میتوانم تجربه بی��ش از یک دهه بازی
در بوندس لیگا بع��د از گرفتن مدارک معتبر
مربیگری در آلمان را به جوانان کشورم بدهم.

سرنوشت پرونده جودو ایران در
هالهای از ابهام

نمایندگان ورزش کش��ور ب��ه همراه اعضای
فدراس��یون جودو قرار ب��ود  ۲۰فروردین ماه
در دادگاه بی��ن المللی  CASحاضر ش��وند،
اما به خاطر ویروس کرونا این س��فر لغو شد.
به گزارش باش��گاه خبرن��گاران جوان ،پس
از آن که فدراس��یون جهان��ی جودو تصمیم
گرف��ت جودوی ایران را ب��ه حالت تعلیق در
بیاورد فدراس��یون جودو کشورمان نسبت به
این تصمیم اعتراض داش��ت و شکایت خود
را ب��ه دادگاه بین المللی  CASارس��ال کرد
و قرار ش��د روز چهارش��نبه  ۲۰فروردین ماه
این دادگاه برگزار ش��ود ،اما به دلیل ش��یوع
ویروس کرونا که سر تا سر نقاط جهان را در
بر گرفته ،شنیده میشود که سفر نمایندگان
ورزش کشورمان به لوزان سوئیس به تعویق
افتاده و قرار اس��ت تاریخ جدید برگزاری این
دادگاه ب��ه زودی از س��وی مقام��ات دادگاه
 CASاعالم شود.
برد مقتدرانه شطرنجبازان ایران مقابل
آرژانتین

تیم شطرنج آنالین ایران در دومین دیدار خود
در لیگ جهانی مقابل آرژانتین به برتری رسید.
به گزارش ایس��نا ،پنجمین دور از پیکارهای
شطرنج لیگ جهانی آنالین با پیروزی قاطع
تیم ایران در هر س��ه رقابت بولت ،بلیتس و
رپید مقابل آرژانتین پیگیری ش��د .تیم ایران
با حضور  ۱۴اس��تاد بزرگ ،بینالمللی ،فیده
و کاندید اس��تادی خود و  ۸۰ش��طرنجباز در
ردههای دیگر موفق ش��د در مسابقات بولت
با نتیجه  ۷۴.۵بر  ،۲۵.۵در برق آس��ا با نتیجه
 ۹۴بر  ۲۸و در مسابقات سریع با نتیجه  ۷۰بر
 ۲۶حریف خود را مغلوب کند.
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