ورزشي

جوانان ووشوکار قهرمان جهان شدند

اخبار کوتاه داخلی
بیرانوند فینال جام جهانی را با كودكان كار ديد

کودکان کار کوره آجرپزی بازی فینال جام جهانی  ۲۰۱۸را در کنار علیرضا
بیرانوند دروازه بان تیم ملی ایران در برج میالد به تماشا نشستند.بيرانوند خطاب
.
به بچه هايي كه مشتاق ديدار با او بودند گفت :من هم ازجنس خودتان هستم
اصال رويا هاي خودتان را فراموش نكنيد .بيرانوند پيراهن تيم ملي را با شعار
مراقب رويا هايت باش امضا كرد وبه كودكان كار هديه داد.
بیرانوند ماندنی شد؛ مذاكره با اميري ادامه دارد
بان تیم فوتبال پرسپولیس پس از جلسه با مسئوالن این باشگاه
دروازه
تصمیم گرفت فوتبالش را در پرسپولیس ادامه دهد.
به گزارش سايت باشگاه ،علیرضا بیرانوند که پس از جام جهانی روسیه
پیشنهادات خوبی از چند باشگاه اروپایی دریافت کرده بود قصد داشت با
ای که در
جدایی از پرس���پولیس ،فوتبالش را در اروپا ادامه دهد ،در جلس���ه
نامه
باشگاه پرسپولیس برگزار شد در نهایت این باشگاه با صدور رضایت
علیرضا بیرانوند مخالفت کرد.علیرضا بیرانوند تا س���ال  ۱۴۰۰با باش���گاه
ن
پوش پرسپولیس عصر ديروز در تمری 
بان ملی
پرسپولیس قرارداد دارد.دروازه
این تیم حاضرشد.همچنين مذاكره با وحيد اميري براي ادامه همكاري با
تيم پرسپوليس ادامه دارد.
جلسه  4ساعته تاج و کیروش در مسكو
نشستی میان رئیس فدراسیون فوتبال و سرمربی تیم ملی فوتبال ایران
برگزار شد.
به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال ،مهدی تاج که به دعوت
اینفانتینو رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال(فیفا) برای تماشای دیدار فینال
جام جهانی به روسیه سفر کرده است ،پس از دیدار تیم های ملی فرانسه و
کرواسی نشستی را با کارلوس کیروش برگزار کرد.
در این جلسه که بیش از  ۴ساعت به طول انجامید ،رئیس فدراسیون
فوتبال و سرمربی تیم ملی فوتبال ایران درباره روند آماده سازی این تیم برای
حضور در رقابتهای جام ملتهای آسیا بحث و تبادل نظر کردند.
در همین رابطه مهدی تاج روز پنجش���نبه هفته گذشته درباره برنامه
ریزی های آتی تیم ملی براي حضور قدرتمندانه در جام ملت های آس���یا
و همچنین موضوع بازیکنان سرباز تیم ملی ،نشستی را با وزیر ورزش و
جوانان برگزار کرده بود.
نخستين برد هندبالیستهای جوان در آسیا
تیم ملی هندبال جوانان توانست در نخستین گام خود در آسیا پیروز
شود.
های هندبال قهرمانی جوانان
به گزارش ایسنا ،در نخستین دیدار از رقابت
های ایرانی توانستند تیم
آسیا تیم ملی ایران مقابل هند قرار گرفت .هندبالیست
هند را با حساب  ۴۸بر  ۱۷شکست دهند .تیم ملی جوانان هندبال ایران در
ها در گروه چهارم با عمان ،یمن و هند همگروه است .ايران باید
این رقابت
امروز مقابل تیم ملی یمن وفردا هم به مصاف عمان برود.
برد والیبال نشسته مردان در نخستین گام در جهانی هلند
های قهرمانی جهان در
تیم ملی والیبال نشسته مردان در جریان رقابت
هلند توانستند نخستین دیدار خود را با پیروزی آغاز کنند.
های والیبال نشس���ته
به گزارش ایس���نا ،در نخس���تین روز از رقابت
قهرمانی جهان در هلند ،تیم ملی کش���ورمان در بخش مردان نخس���تين
دی���دار خ���ود را با برد آغ���از کردند .تیم ملی والیبال نشس���ته مردان با
امتیازه���ای  ۲۵ب���ر  ۲۵ ،۸ب���ر  ۹و  ۲۵بر  ۱۶و با نتیجه  ۳بر صفر ژاپن را
شکست داد.
همچنين تیم ملی والیبال نشسته زنان ديروز 3بر صفر اسلوني را شكست
داد و در ديدار دوم  3بر صفر مغلوب تیم چین نايب قهرمان المپيك ريو
های جهانی  ۲۰۱۸والیبال نشسته ،از روز ۲۴تیر در
شد.هفدهمین دوره رقابت
هلند آغاز شده و تا یکم مرداد ادامه خواهد داشت.

ووش���وکاران تیم ملی جوانان ایران در شب پایانی
مسابقات قهرمانی جهان  ۲۰۱۸برزیل ،با کسب  ۹مدال طال
به عنوان قهرمانی جهان رسیدند.
های ووشو
به گزارش ایس���نا ،هفتمین دوره رقابت
قهرمانی جوانان جهان که از روز پنجشنبه با حضور ۴۰۰
ووشوکار از  ۴۵کشور به میزبانی برزیل و در شهر «برازیلیا»
آغ���از به کار کرده بود ،ديروز به اتمام رس���ید .تیم ملی
ووش���وی جوانان ایران هم در این رقابتها حضور داشت
که با کسب  ۱۱مدال طال ۸ ،نقره و  ۷برنز برای نخستین
بار در مجموع دو بخش ساندا و تالو به سکوی قهرمانی
جهان تکیه زد.
ها ۹ ،سانداکار ایران که به
در روز پایانی این رقابت
دیدار پایانی اوزان مختلف بخش دختران و پسران رسیده
بودند ،همگی با غلبه بر حریفان خود به مدال طال رسیدند.
تیم جوانان ایران در شب تاریخی خود ،عالوه بر رسیدن به
عنوان قهرمانی در بخش ساندا ،برای نخستین بار در مجموع
دو بخش تالو و ساندا هم با کسب  ۲۶مدال رنگارنگ عنوان
قهرمانی جهان را به خود اختصاص داد.
به این ترتیب برای نخستین بار است که تیمی به غیر
از چین در مجموع دو بخش ساندا و تالو به عنوان نخست
های جهانی دست می یابد.
رقابت
همچنین تیم هنگ کنگ با کسب  ۱۰مدال طال۴ ،
نقره و  ۸برنز به عنوان نایب قهرمانی دست یافت و آمریکا
های مالزی و
با  ۸مدال طال ۴ ،نقره و  ۳برنز سوم شد .تیم
چین هم در رتبه های چهارم و پنجم قرار گرفتند.
نتایج  ۹س��انداکار ایران در مبارزات پایانی اوزان
خود:
در دیدار پایانی وزن  ۴۸کیلوگرم دختران ،آیدا حیدری

در  ۲راند متوالی برابر «ساویتا» رقیب قدرتمند هندی به
برتری دست یافت و طالیی شد.
در مبارزه نهایی وزن  ۶۰کیلوگرم س���اندای دختران،
کیمیا شوشتری برابر «نورا سلیمان» از مصر قرار گرفت و

ای حساب شده و زیبا در  ۲راند متوالی به
با ارائه مبارزه
پیروزی رسید و مدال طال را بر گردن آویخت.
همچنین در مبارزه نهایی وزن  ۵۲کیلوگرم ساندای
نوجوانان محمدمهدی رضایی برای کس���ب مدال طال با
«بینتانگ رینورا» از اندونزی روبرو شد و با غلبه بر این حریف

به مدال طال دست یافت و قهرمان جهان شد.
در مبارزه نهایی وزن  ۵۶کیلوگرم ساندای نوجوانان
ابراهیم اصالنی برای کسب مدال طال با «محمد سالم» از
هند رقابت کرد و در مبارزه ای که سه راند به طول انجامید

پیروز شد و به مدال طال رسید.
در مبارزه نهایی وزن  ۵۶کیلوگرم ساندای پسران شجاع
پناهی مقابل «عبدالرحمن حسن» از مصر در مبارزه ای سه
رانده به برتری دست یافت و قهرمان جهان شد.
در فینال وزن  ۶۰کیلوگرم پس���ران ،محمد فرهادی

پاسخ رئیس جمهوري به وزیر ورزش درباره حضور زنان در ورزشگاه آزادی

رئیس جمهوري ایران در پاسخ به گزارش وزیر
ها در استادیوم
ورزش و جوانان درباره حضور خانواده
های ایران در جام جهانی گفت:
آزادی و تماشای بازی
«این حضور به نحو مناسب و با همکاری وزارت
کشور ادامه یابد».
به گزارش وزارت ورزش و جوانان ،در بخشی
فر به رئیس جمهوري
از گزارش مس���عود سلطانی
آمده است:
ب���رای اولین بار پس از پیروزی ش���کوهمند
ها برای تماشای دیدار
انقالب اس�ل�امی ،خانواده
تیم ملی فوتبال ایران با رقبای خود در جام جهانی
روسیه  ۲۰۱۸روسیه از طریق نمایشگر بزرگ با حفظ
های اسالمی در ورزشگاه
شئونات و رعایت ارزش
آزادی حضور یافتند و این امر نه فقط با اس���تقبال
ای مواجه شد ،بلکه با ایجاد فضای شور و
گسترده
ها ،بازتاب اجتماعی
نشاط در میان جوانان و خانواده
بسیار مناسبی هم در داخل و خارج از کشور در بر
داش���ت.در ادامه گزارش وزیر ورزش و جوانان به
های
دکتر روحانی آمده است :این امر مهم با حمایت
حضرتعالی و زحمات واعظی ریاست محترم دفتر
رئیس جمهوري ،وزیر محترم کشور ،وزیر محترم
چهاردهمین المپیاد ورزش���ی
دانشجویان دختر و پسر دانشگاه های
سراسر کشور با حضور بیش از ۴۱۰۰
ورزش���کار از فردا به میزبانی دانشگاه
شیراز و توسط اداره کل تربیت بدنی
وزارت علوم برگزار خواهد شد.
به گزارش ایس���نا ،چهاردهمین
المپیاد ورزشی دانشجویان سراسر کشور
با حضور بیش از  ۴۱۰۰دانشجوی دختر
و پسر ورزشکار از دانشگاه های سراسر

اطالعات ،فرماندهی و پرسنل محترم نیروی انتظامی
و استاندار محترم تهران و سایر دست اندرکاران بدون
ها به ویژه
ها در ورزشگاه
حاشیه و مطلوب خانواده
مجموعه ورزشی آزادی امکان پذیر شد و صمیمانه
کنم.
از همه قدردانی و تشکر می
بنابراین گزارش ،دكترروحانی در پاس���خ نامه
فر نوشت:
دکتر سلطانی
«این حضور به نحو مناس���ب و با همکاری
وزارت کشور ادامه یابد».
اظهار نظرسخنگوی شورای نگهبان در باره
ها
حضور بانوان در ورزشگاه
همچنین سخنگوی شورای نگهبان گفت :بحث
حضور بانوان در ورزشگاه هابا مهيا كردن امكانات
ساختها اشكالي ندارد.
و زير
عباسعلی کدخدایی در گفتگویی با برنامه «۱۰:۱۰
دقیقه» باشگاه خبرنگاران جوان ،درباره حضور بانوان
ها گفت :اصوال در حوزه اجتماعی
در ورزش���گاه
نظرم این است که نباید قضیه را صفر تا صدی کنیم.
شود گاهی اوقات به راحتی
مس���ائلی که مطرح می
ت���وان برای آن راهکار پیدا کرد .اگر ممنوعیت
می
است آن را خوب تببین و اعالم کنیم و از آن محکم

دفاع کنیم ،اگر ممنوعیت نیست نباید نظر شخصی
ای خود را به جامعه و نهادها تحمیل کنیم،
و سلیقه
باید به دنبال راهکار باشیم.
سخنگوي شوراي نگهبان در باره ديداربا وزیر
ورزش در ای���ن رابطه تصريح كرد :دیدار نبود در
واقع مالقاتی بود در یکی از دیدارهای عمومی که
خدم���ت رهبر انق�ل�اب بودیم ،در این باره گپ و
گفتی داشتیم .بنابراین اگر امکاناتی وجود ندارد ،باید
آن را فراهم کنید و بعد اعالم نظر کنیم ،نه اینکه ما
بنشنیم و بگوییم "ممنوع است ،ممنوع است" ،وقتی
گویند چون امکانات نداریم،
کنیم می
هم سئوال می
اگر امکانات ندارد پس بی عرضگی من مسئول است،
باید امکانات را فراهم کنم و اگر نظر خاصی وجود
ندارد آن تسهیالت هم فراهم شود ،اگر نظری هم
در این جهت اس���ت از آن نظر دفاع کنیم و اعالم
کنیم .به خصوص در مورد مس���ائل حجاب که به
عنوان رکن ش���رعی و اسالمی است و همه از آن
کنند.
دفاع می
توانند امکانات
كدخدايي افزود:اگر مسئوالن می
و تسهیالت را فراهم کنند و مشکلی وجود نداشته
باشد ،به نظرم اشکالی نباید داشته باشد.

حضور  ۴۱۰۰ورزشکار در المپیاد دانشجویان
کشور و با هدف توسعه و ترویج هر
چه بیش���تر فعالیت های ورزشی در
میان قشر میلیونی دانشجویان کشور و
کشف برترین استعدادها براي حضور
در رقابت ه���ای بین المللی از فردا
توس���ط اداره کل تربیت بدنی وزارت
علوم،تحقیقات و فن آوری و به میزبانی
دانشگاه شیراز برگزار می شود .در این
دوره از رقاب���ت ها در بخش دختران
بیش از  ۱۷۰۰ورزش���کار و در بخش

پس���ران هم بیش از ۲۴۰۰ورزشکار
دانشجو از دانشگاههای سراسر کشور
حضور دارند و در پایان برترین نفرات و
تیم ها معرفی خواهند شد.چهاردهمین
المپیاد فرهنگی ورزش���ی دانشجویان
در بخش دخت���ران از تاریخ فردا تا
 ۵م���رداد و در بخش پس���ران هم
از ۱۰مرداد ت���ا ۱۹مرداد به میزبانی
دانشگاه شیراز برگزار می شود۱۷۰۰.
دانشجوی ورزشکار دختر در  ۱۱رشته

ورزشی شامل هندبال،والیبال،بسکتبال،
بدمینتون ،تنیس روی میز ،ش���طرنج،
تکواندو ،ش���نا ،دوومیدانی ،کاراته و
تیراندازی و  ۲۴۰۰ورزشکار دانشجوی
پسر دانشجو هم در  ۱۴رشته ورزشی
فوتسال،والیبال،بسکتبال،هندبال،بدمینتون
،تنیسرویمیز،شطرنج،تکواندو،شنا،دو
و میدانی،جودو،کشتی فرنگی،کشتی
آزاد و کارات���ه ب���ه مصاف یکدیگر
خواهند رفت.

ي:آماده ابتكارات جديد براي همكاري اقتصادي هستيم
معاون اول رئيسجمهور 

المللي
ايران آماده همكاري بين
اقتصادي با همه كشورها در چارچوب
ابتكارات جديد است .
اي���ن مطلب را دكتر اس���حاق
جمهوري
جهانگيري معاون اول رئيس
انديشي نمايندگان و
ديش���ب در هم
سفراي خارجي مقيم ايران و فعاالن
كرد و
تجاري بخش خصوصي اعالم
افزود :مبناي سياست خارجي ايران در
دولت دكتر روحاني بر اساس تعامل
سازنده با جهان و حل مسائل مختلف
المللي در چارچوب
اي و بين
منطقه
گفتگوهاي سازنده است.وي گفت:
بر همين اساس براي كاهش مشكالت
اي با كشورهاي  5+1و اتحاديه
هسته
اروپا وارد مذاكره شديم و در نهايت
به برجام رسيديم.
جهانگيري گفت :ايران نشان داد
هم در گفتگو و هم در اجراي تعهدات
خود صادق است .بر اساس گزارش
المللي ،ايران به تمامي
هاي بين
سازمان
تعهدات برجامي خود پايبند بوده است.
هاي ديني خود
همچنين بر اساس آموزه
وقتي به توافقي با شركاي خود برسيم و
عهدي با آنها ببنديم تا زماني كه نقض
عهد از سوي آنها صورت نگرفته است،
ما نقض عهد نخواهيم كرد و به تمامي
تعهدات خود پايبند خواهيم ماند.معاون
جمهوري افزود :دستيابي به
اول رئيس
المللي يكي از مهمترين
هاي بين
پيمان
دستاوردهاي بشريت براي همكاري
و ايجاد صلح و دوس���تي است و هر
المللي
هاي بين
حركتي بر ضد پيمان
عم ً
ال بر ضد بشريت و امنيت جهاني
است.وي گفت :اقدامات اخير امريكا
به مثابه يك هشدار جدي براي جامعه
توان به سادگي
المللي است كه نمي
بين
از آن گذشت.
هاي
وي گف���ت :اعالم تحريم
گس���ترده اقتصادي عليه ايران توسط
زدن
آمريكا آغاز خطرناكي براي برهم

نظم اقتصادي جهان است .
ها همزمان با
استراتژي آمريكايي
ايجاد جنگ تجاري با ساير كشورها
ان���دازي يك جنگ اقتصادي عليه
راه
ملت ايران اس���ت.جهانگيري گفت:
تواند با اين اقدامات
اقتصاد جهاني مي
ثباتي كشيده شود ،اما
ها به بي
آمريكايي
ها در
تجربه ما اين است كه آمريكايي
طول 60سال گذشته اشتباهات متعددي
اند از كودتاي
عليه ملت ما مرتكب شده
ننگين عليه دولت دكتر مصدق گرفته
كردن هواپيماي مسافربري كه
تا ساقط
از تمامي آنها ملت ايران با سرافرازي
عبور كرده است.
دانيم ش���رايط
وي گفت :ما مي
بست
رو داريم ،اما اين بن
خطيري پيش
و شرايط بحراني نيست بلكه وضعي
اس���ت كه عوامل جديدي در اقتصاد
آفريني خواهند كرد و ما به همت
نقش
الملليخودنيازمندابتكارات
دوستانبين
وي
جديد در اين شرايط تازه هستيم.
هاي متعدد اقتصادي
با اشاره به ظرفيت
ايران در حوزه نف���ت ،گاز ،معادن،
ترانزيت و گردش���گري گفت :آماده
همكاري با همه كشورها در شرايط
جديد بر مبناي ابتكارات تازه هستيم.
وي گف���ت :ملت ايران در مقابل تمام
تهديدات خارجي منسجم است و در
آينده نزديك شاهد مانورهاي متعدد،
هاي سياسي در ايران براي
تفاهم جناح
نشان دادن اين انسجام خواهيم بود.
وي با اشاره به نوسانات اخير بازار
ارز گفت :در مقابل راهبرد به هم ريختن
اقتصاد ايران توسط آمريكا با راهبرد
اقتصاد مقاومتي خواهيم ايستاد.
ظریف :ای��ران قدرتمندترین
کشور منطقه است
دكتر محمد جواد ظريف وزير
انديش���ي
امور خارجه هم در این هم
با اش���اره به تاريخ پر فراز و نشيب
جمهوري اس�ل�امي ايران در  4دهه

افزود :با اتكاء به اين مشروعيت ايران
اكنون قدرتمندترين كشور منطقه است
و ش���ركاي خارجي ،اين واقعيت را
تر،
ان���د كه بازاري مطمئن
درك كرده
تر از ايران براي آنها
تر و س���الم
امن
وجود ن���دارد.وي ادامه داد :ممكن
است بر اثر فش���ارهاي خارجي در
مقاطعي از زمان تحوالتي منفي براي
همكاري شركاي خارجي ما رخ دهد،

سخنگوی وزارت بهداشت ،با
اشاره به تجمع تعدادی از مستمری
بگی���ران تامین اجتماعی در مقابل
ساختمان وزارت بهداشت ،گفت:
پشت پرده این تحرکات و تحریک
ک���ردن این تعداد افراد محدود را
می دانیم.
به گ���زارش مهر ،دکتر ایرج
حریرچی گفت:حدود۴۰۰تا۵۰۰نفر
با اتوبوس از شهرستان ها و برخی
مناطق تهران ،با آدرس غلط دستگاه
و تشکل پشت پرده ،برای اعتراض
مقابل وزارت بهداشت تجمع کرده
و از قول جامعه کارگری ،سخنانی
گفتند.
وی افزود :اکثر این معترضان
افراد مسن و بازنشستگان بودند و
وزیر بهداشت در شورای معاونین
وزارت بهداش���ت با اطالع از این
تجمع به دلیل گرمای هوا ،خواستار
حضور آنان در تاالر امام جواد (ع)
وزارت بهداشت شد تا معترضان
در شرایط مناسب ،اعتراض خود را

که بدون ارتباط با وزارت بهداشت
بود ،بیان کنند.
حریرچی افزود :موضوعی که
معترضان به آن اعتراض داشتند و
برخی مسائل را به وزیر بهداشت
نسبت می دهند ،ارتباطی به وزارت
بهداشت ندارد .کارگران در مجلس
نماینده دارند .افتخار ما ،خدمت به
کارگران و فقرا است.
وی ب���ا عنوان این مطلب که
نظارت ب���ر داروخانه ها و بازار
ایم،
تجهیزات پزشکی را افزایش داده
گفت :مردم در صورت مش���اهده
تخلفات می توانند به سایت سازمان
غذا و دارو ،س���امانه  ،۱۹۰مراجع
قضایی و همچنین سازمان تعزیرات
حکومتی ،گزارش دهند.
حریرچی افزود :س���ه گروه
مختلف در هر ش���هر روزانه بر
حوزه دارو و تجهیزات پزش���کی،
دهند
نظارت داشته و گزارش می
های وزارت بهداشت بر
و نظارت
مطب های پزش���کان و اقدامات

ها
پاراکلینیک���ی ک���ه در مطب
ش���ود،
یا جن���ب آنها انجام می
افزایش می یابد.
حریرچی تاکی���د کرد :هیچ
نگرانی برای تامین داروهای بیماران
خ���اص وجود ندارد ،اما از برخی
های حمایتی
بیم���اران و انجمن
گله داریم چراکه ممکن اس���ت
قیمت یک دارو ۱۰درصد افزایش
داش���ته باشد و بیمه۹۰ ،درصد از
قیمت آن دارو را پوش���ش دهد
و این پوشش افزایش قیمت هم،
ممکن اس���ت زمانبر باشد ،اما در
همین مدت ،برخی افراد مصاحبه
ها دو برابر شده
کنند که قیمت
می
و وزارت بهداشت به فکر بیماران
نیست.
وی افزود :وزارت بهداش���ت
از ابتدای دولت یازدهم درخواست
جدی داشت که در مورد تشعشعات
الکترومغناطیس از جمله امواج آنتن
های تلویزیونی ،موبایل ،ماهواره،
بی سیم ،مایکروویو و وای فای که

قبل گفت :ايران فش���ارهاي زيادي را
از ابتداي انق�ل�اب تحمل كرده ،اما
مشروعيت ،قدرت و پيشرفت خود
را ن���ه از منابع خارجي يا ابزارهايي
ك���ه منافع خارجي در اختيارش قرار
دهند ،گرفته است.
مي
به گفته وي ،مش���روعيت ايران
گيرد كه در تمام
از مردمي نشات مي
ها با س���رافرازي پشت سر
اين دوران
اند و از تهديدات
انقالب خود ايستاده
اند.دكتر ظريف
خارج���ي عبور كرده

اما اين تحوالت پايدار نيست و آنچه
كه پايداري هميشگي دارد توان بخش
خصوصي ايران براي پيشبرد اهداف
توسعه كشور است.وزير امور خارجه
گفت :بعد از خروج غيرقانوني امريكا
از برجام همه كشورها اعم از شركاي
برجام و ساير كشورها نسبت به ادامه
حضور خ���ود در اقتصاد ايران اعالم
آمادگي كردند .چين ،روسيه ،انگليس،
فرانس���ه و آلمان و اعضاي اتحاديه
اروپايي به روشني بعد از خروج امريكا

دارد .جلسه ما با كارشناسان اتحاديه
اروپا ،چين و روسيه بدين نتيجه رسيد
كه با حضور بخش خصوصي اقدامات
الزم ب���راي تامين منافع ايران از محل
برجام شامل گسترش روابط بانكي،
فروش نفت به ميزان فعلي ،توس���عه
اي،كشتيراني،حمل
تجارت،روابطبيمه
گذاري خارجي
و نقل هوايي و سرمايه
انجام شود.
ظريف گفت :اينك جهان بر سر
يك دوراهي است كه امريكا منويات

حمايت خود را از تداوم برجام اعالم
اي كه با  3كشور
كرده و در جلس���ه
اتحاديه اروپايي داشتيم و قبل از آن هم
با وزراي چين و روسيه مذاكره كرديم،
بر جبران خسارات ايران از محل خروج
آمريكا از برجام تاكيد شد.
وي گفت :بيانيه خانم موگريني هم
المللي
نشان داد يك تعهد سياسي بين
براي ادامه برجام در اتحاديه اروپا وجود

خود را به آنها تحميل كند يا بر اساس
يك نظام قانونمند جهاني به تبادالت
اقتصادي خود ب���ا ايران ادامه دهند.
ها به
گيري
آنچه كه مسلم است جهت
سمت قانونمندي است اما هنوز ميزان
توانمندي كشورها در تعهدات خود
براي ما مورد سوال است.
وي ادامه داد :اينك آنچه ضروري
است فراتر از تعهدات اعالمي است و

بر ابعاد شخصی ،شغلی و محیطی
مردم تاثیر دارد ،بررسی های علمی
انجام شود.
حریرچی گفت :تشعشعات
بالقوه می توانند آسیب زا باشند و
تا کنون ،آسیب های موارد محدودی
از این تشعش���عات ،ثابت شده که
بیشتر مربوط به اثرات گرمایی است،
اما در مورد جهش ژنتیکی یا ایجاد
سرطان توسط آنها ،هنوز مستنداتی
وجود ندارد.
وی ب���ا عنوان این مطلب که
اگ���ر در برخی مناطق میزان امواج
زیاد اس���ت باید اعالم و اقدام الزم
قانونی در این زمینه انجام ش���ود،
افزود :به عنوان متولی س�ل�امت
جامعه می گوییم که بررسی امواج
الکترومغناطیس نباید جنبه سیاسی
پیدا کند چ���ون در این صورت،
مقتضیات سیاس���ی بر آن حاکم
شود .بنابراین این موضوع باید
می
با معیارهای سالمت ،مورد بررسی
قرار گیرد.

رییس انجمن جراحان عروق ایران ،ضمن اینکه چاقی را علت اصلی
گرفتگی عروق و تصلب ش���رایین دانس���ت ،در عین حال نسبت به خطر
ها و همچنین خطر قطع عضو به دنبال
بروز بیماری بورگر در س���یگاری
این بیماری هشدار داد.
وگو با ایسنا ،در توضیح عوامل
دکتر محمدرضا کالنتری معتمد در گفت
های عروقی گفت :دیابت ،چاقی و افزایش وزن و همچنین
خطرساز بیماری
دخانیات از عوامل خطرساز این بیماری هستند .برای پیشگیری از این بیماری
باید وزن و قند خون کنترل و از استعمال دخانیات پرهیز شود.
این فوق تخصص جراحی عروق با اشاره به انواع مختلف گرفتگی
آید در سه نوع رگ
رسانی به وجود می
عروق افزود :مشکالتی که در خون
ها باعث
دهد که در هرکدام از این رگ
شریانی ،وریدی و لنفاوی رخ می
شود.
بروز گرفتگی و بیماری می
دکترمعتمد درباره گرفتگی عروق بخصوص در افراد سیگاری گفت:
ها است که افراد سیگاری بیشتر درگیر این بیماری به نام
گرفتگی مویرگ
شود
شوند .این بیماری نیز منجر به سیاه شدن دست و پای فرد می
بورگر می
تواند از
که با مراجعه سریع به پزشک و قطع سریع استعمال سیگار ،می
پیشرفت بیماری جلوگیری کرد وفرد دست و پای خود را حفظ کند .اما
متاس���فانه افراد سیگاری به دلیل عالقه شدید به سیگار حاضرند دست و
پای خود را از دست بدهند.
معتمد درباره آمبولی خاطر نشان کرد :لختگی خون در شرایین باید
توس���ط متخصص جراح عروق و با سرعت جراحی شود .آمبولی ممکن
است در بیماران قلبی که تنگی دریچه میترال دارند نیز اتفاق افتد و اگر
شود .
این لختگی به مغز برود ،موجب سکته مغزی می

هیچ نگرانی برای تامین داروهای بیماران خاص وجود ندارد

كشورها بايد اقدامات عملي خود را در
حوزه بانكي و نفتي نشان دهند.
وي گفت :همين هفته مقامات
سياسي ايران در پايتخت كشورهاي
اروپايي مذاكرات خود را براي دريافت
تضامين روابط بانكي با اتحاديه اروپا
به گفته وي ،استفاده از
دهند.
ادامه مي
هاي كوچك و متوسط در اين
شركت
برهه براي شركاي خارجي ما بسيار
اهميت دارد و الزم اس���ت ظرفيت
هاي كوچك و متوسط ايران مورد
بنگاه
شناسايي قرار گيرد .به همين منظور
هفته آينده  77اتاق مشترك بازرگاني
ايران با كشورهاي مختلف جلسات
كنند تا ظرفيت
متعددي را برگزار مي
هاي كوچك و متوسط ايران را
بنگاه
براي مشاركت در اقدامات عملي آنها
معرفي كنند.ظريف گفت :االن فرصت
كردن
نوآوري ،حركت به جلو و پيدا
شركاي جديد است و من تاكيد دارم كه
هاي عضو برجام و ساير كشورها
دولت
از همكاري با بخش خصوصي ايران
حماي���ت كنند.وي گفت :ايران يك
كشور قانونمند است .ما بعد از خروج
توانستيم عمل متقابل
امريكا از برجام مي
را انجام دهيم و اين حق همچنان براي
ما محفوظ است ،اما انتخاب ما روش
قانونمند است .به همين منظور ديروز
يك دعواي حقوقي در ديوان عدالت
ن
المللي بر اساس قرارداد  1955بي 
بين
اي���ران و امريكا عليه دولت امريكا به
پا كرديم.
مسعود خوانساری رئیس اتاق
بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی
تهران هم در این جلس���ه با اشاره به
اینکه مجموع مبادالت تجاری ایران در
سال  1396و در ادامه رون ِد رو به رشد
خود در تجارت با کشورهای خارجی
معادل  151میلیارد دالر است ،گفت:
در سال گذشته قراردادهای تأمین اعتبار
بانک���ی متعددی به ارزش حدودا ً 30

خطر قطع عضو در کمین سیگاریها
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روی خط جام جهانی

توانست با اقتدار «چونگ ترونگ» از ویتنام را مغلوب کند
و طالی قهرمانی جهان را به دست آورد.
در مب���ارزه پایانی وزن  ۶۵کیلوگرم حمید کیانیان با
«گاما مورنو» از برزیل که از حمایت گس���ترده هواداران
ای
برد روبرو شد و در  ۲راند متوالی با ارائه مبارزه
سود می
شجاعانه و استفاده از فنون مختلف به پیروزی رسید و طالیی
شد.
زاده با
در مبارزه پایانی وزن  ۷۰کیلوگرم محمد حاجی
«جائه کوک لی» از کره جنوبی رو در رو شد و این حریف
را با اقتدار از پیش روی برداش���ت تا نام وی نیز در میان
طالیی های تیم ایران ثبت شود.
در مبارزه پایانی وزن  ۸۰کیلوگرم حس���ن لطفی با
«محمد» از اردن روبرو شد و در همان راند نخست کار را
یکسره کرد و به مدال طال رسید.
اسامی مدال آوران ایران در مسابقات ووشوی قهرمانی
جوانان جهان  ۲۰۱۸برزیل:
طال -۱:سیده سوگند گلشنی -۲سیدمحمد حسینی-۳
آیدا حیدری -۴کیمیا شوشتری -۵محمدمهدی رضایی-۶
ابراهیم اصالنی -۷شجاع پناهی -۸محمد فرهادی-۹حمید
زاده -۱۱حسن لطفی
کیانیان -۱۰محمد حاجی
نق���ره -۱:مهدی خانی  ۲نقره -۲نازنین بازدار -۳مینا
ی  -6تیم
پناهی -۴فاطم���ه جزینی -۵محمدعلی مجیر 
دوئلین دختران با ترکیب "س���یده سوگند گلشنی و مینا
پناهی -۷تیم دوئلین پسران با ترکیب "سیدمحمد حسینی
و محمدعلی مجیری
برن���ز -۱:محمدعلی مجیری  ۲برنز  -۲نازنین بازدار
ن  -۶یاسین
شک 
 -3مهدی خانی -۴مینا پناهی -۵زهرا بت
شهرکی

بازنگري در آیین نامه سرباز قهرمان

ای وزارت ورزش و جوانان در باره
معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه
فر برای معافیت هفت بازیکن تیم ملی فوتبال از خدمت
درخواس���ت سلطانی
مقدس سربازی توضیح داد.
به گزارش ایسنا ،محمدرضا داورزنی در باره واکنش های مختلف به نامه
فر برای اعطای معافیت به ملی پوشان فوتبال ،گفت :گرفتن مدال در
س���لطانی
های تیمی مثل فوتبال ،والیبال و بسکتبال بسیار سخت است و همه مردم
رشته
دانند که در دنیا فوتبال وضع خاص خود
و عالق���ه من���دان به ورزش این را می
را دارد.
معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان ادامه داد:
از لحاظ ایجاد هیجانات بین مردم و ابعاد گسترده میدان رقابت در فوتبال در دنیا
کنند .شما
از آن نه به عنوان یک ورزش بلکه به عنوان یک فرهنگ و آیین یاد می
در جام جهانی شاهد بودید بیش از سه و نیم میلیارد آدم این رویداد را تعقیب
الفارغ است.داورزنی
ها مقایسه شود ،قیاس مع
کنند و این که فوتبال با سایر رشته
می
افزود :من در رشته های مختلف ورزشی حضور داشتم و در والیبال بسیار در
دنیا مطرح هستیم و نتایج خوبی هم گرفتیم .والیبال هم طرفداران زیادی در دنیا
دارد اما دقت داشته باشید جام جهانی فوتبال رویداد بزرگی است که هر  4سال
یکبار برگزار می ش���ود نه هر س���ال  ،بیش از  200کشور دنیا برای رسیدن به
رسند و امسال
جام جهانی رقابت می کنند که فقط  32کشور به مرحله نهایی می
شاهد بودیم بسیاری از قدرت های دنیا نظیر ایتالیا و هلند در این جام غایب
وی در ادامه با اشاره به بازی های درخشان و نتایج بی سابقه تیم ملی در
بودند.
جام جهانی گفت :با وجود اینکه تیم ما دو بار برنده میدان نشد اما مقام معظم
رهبری از بچه های تیم ملی تشکر کرد .مردم ما دیدند که تیم ملی از جان مایه
گذاشت و جنگید و به همین دلیل خرسند هستند و شادی می کنند.
داورزنی درباره درخواست معافیت ملی پوشان فوتبال ایران و طرح سرباز
قهرمان در آیین نامه ستاد نیروهای مسلح گفت :این آیین نامه در بعضی موارد نیاز
به اصالح دارد .ما در بعضی رشته ها همواره در قهرمانی جهان و جام جهانی
هستیم و توقع حضور روی سکو همواره در آنها وجود دارد چون قابلیت زیادی
دارند .پس در این رش���ته ها اگر به دارنده س���کوی جهانی تسهیالتی داده شود
پذیرم
ها را نمی
طبیعی است .داور زني گفت :موضوعی بنام تبعیض بین رشته
توان گفت حتما باید تیم فوتبال روی سکوی جهانی برود تا
در اینجا که نمی
ای
از خدمت س���ربازی معاف شود .اثرگذاری یک عمل و یک نتیجه و روحیه
که به جامعه تزریق شده در اینجا مهم است نه نتیجه ،ما باید این اشکال آیین
نامه را حل کنیم.
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 2كشته درجشن قهرماني فرانسویها
در جشن قهرمانی تیمملی فوتبال فرانسه دو نفر در این کشور جان
خود را از دست دادند.
به گزارش آس ،تیمملی فوتبال فرانسه با پیروزی چهار بر دو مقابل
کرواسی قهرمان جام جهانی  ۲۰۱۸روسیه شد .مردم این کشور این اتفاق را
ها و پلیس اتفاق افتاد که
هایی میان برخی از گروه
جشن گرفتند اما درگیری
در نهایت منجر به کشته شدن دو نفر شد.در پاریس  ۳۳جوان فرانسوی پس
از تخریب کردن یک مغازه توسط پلیس دستگیر شدند.در لیون  ۲۰هزار نفر
در پالس بلکور جمع شده بودند تا این بازی را از طریق تصاویر تلویزیونی
های کوچک و پلیس فرانسه
تماشا کنند .در این میان درگیری میان گروه
به وجود آمد.در شهرهای مارسی و استراسبورگ هم اتفاقات مشابهی افتاد.
ها یک مرد  ۵۰ساله به دلیل افتادن در یک کانال آب
در پایان این درگیری
جان خود را از دست داد .همچنین مردی که پیروزی کشورش را در حال
رانندگی جشن می گرفت در یک سانحه رانندگی جان خود را از دست داد.
اتومبیل او با برخورد با یک درخت واژگون شد .دو کودک سه و  ۶ساله
هم به علت تصادف یک موتور به شدت مجروح شدند.
اخالل گروه موسیقی مخالف پوتین در بازی فینال
گروه موس���یقی دخترانه مخالف
والدیمیر پوتین مسئولیت اخالل در فینال
جام جهانی را که با پریدن چند نفر از
میان تماشاگران به داخل زمین حین انجام
بازی روی داد ،به عهده گرفت.
ان ،در
ان
به گزارش ش���بکه سی
جریان بازی فین���ال جام جهانی بین
های فرانسه و کرواسی دقایقی بعد
تیم
از آغاز نیمه دوم بازی چهار نفر از میان
تماشاچیان که لباس ماموران پلیس را به تن داشتند به یکباره به وسط زمین
بازی رفته و در روند بازی اخالل ایجاد کردند.
های روس���یه اقدام اعضای این گروه موسیقی موسوم به "پوسی
مقام
رایت" را متهم به نقض حقوق تماشاچیان و قانون شکنی به علت پوشیدن
های
اند.خبرگزاری اینترفاکس هم گزارش کرد که مقام
لباس پلیس اعالم کرده
روسیه احتماال این چهار نفر را با جریمه و محکوم کردن به خدمات اجتماعی
ای ضمن پذیرفتن مسئولیت
مجازات خواهند کرد .این گروه معترض در بیانیه
این اقدام گفت که خواهان آزادی زندانیان سیاسی ،متوقف کردن بازداشت
معترضان مخالف پوتین و همینطور پایان دادن به محبوس کردن شهروندان
های اجتماعی است.
هایشان در شبکه
صرفا به خاطر فعالیت
دالیچ :گل دوم فرانسه ما را کشت
سرمربی تیم ملی کرواسی از شکست برابر فرانسه در فینال جام جهانی
ابراز ناراحتی کرد.
های کرواسی در جام جهانی با شکست
به گزارش ایس���نا ،جاه طلبی
مقابل فرانسه و نایب قهرمان جام جهانی  ۲۰۱۸تمام شد.
زالتکو دالیچ سرمربی کرواسی بعد از شکست تیمش در دیدار نهایی
خواهم به تیم حریف براي قهرمانی در جام جهانی
گف���ت :اول ازهمه می
تبریک بگویم .ما اشتباهاتی در طول نیمه نخست داشتیم ولی فکر کنم با ما
موافق باشید که کرواسی تیم برتر زمین بود .گل دومی که ما دریافت کردیم
از روی نقطه پنالتی ما را کشت و دیگر نتوانستیم به بازی برگردیم .در نیمه
دوم کمی به بازی برگشتیم ولی متاسفانه مهاجمان ما نتوانستند در یک سوم
هایمان از دست رفت.
هجومی حریف با دقت ظاهر شوند و موقعیت
تبريك پله به امباپه
اسطوره فوتبال برزیل بعد از درخشش
ام باپ���ه در فینال جام جهانی برای او پیامی
را منتشر کرد.
باپه،
به گزارش ایسنا  ،elsportکیلیان ام
بازیکن جوان فرانس���وی توانست در فینال
باپه با
جام جهانی  2018روسیه گلزنی کند .ام
گلزنی در دیدار برابر تیمملی فوتبال کرواسی
ترین گلزن تاریخ جام جهانی بعد
به جوان
از پله تبدیل شد.پله ،اسطوره فوتبال برزیل
باپه منتشر کرد و نوشت :خوشحال هستم که در
پیامی را در ستایش از ام
بعضی از جهات با هم شباهت داریم .دومین بازیکن نوجوان گلزن در فینال
باپه،
جام جهانی هستی و من به تو این موفقیت را تبریک می گویم.کیلیان ام
بازیکن جوان تیمملی فوتبال فرانسه توانست عنوان پدیده جام جهانی 2018
روسیه را به دست آورد.

دیدار و گفتگوی امیر دادبین با فرمانده کل ارتش
میلیارد دالر با طرفهای اتریشی ،ایتالیایی،
ای به امضا رسید
دانمارکی ،چینی و کره
که اکنون در معرضِ تهدید تحریمهای
امریکا قرار گرفته که جملگی ناقض
الملل ،اصول اولی ِه
قوانین حقوقی بین
اقتصاد آزاد و تجارت منصفانه است.
ش بینی اس���ت
با این وجود ،قابل پی 
های چندملیتی و
که بسیاری از شرکت
اروپایی
های بزرگ اروپایی و غیر
بانک
ِ
تهدیدهای دولت امریکا
تحت فشار و
حاض���ر به ادامه همکاری اقتصادی با
ایران نباشند ،لیکن همچنان امکان تعام ِل
بخ���ش خصوصی ایران و اروپا  -به
ترین ش���رکای
عنوان یکی از اصلی
ِ
تج���اری برجامی  -از طریق دولت
های کوچک و متوس���ط با
ها و بنگاه
توانمندی باال و تکنولوژی جدید فراهم
اس���ت.رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع،
معادن و کش���اورزی تهران در ادامه از
ن المللی تجارت
بزرگترین همایش بی 
و سرمایه گذاری با حضور جمع کثیری
از فعاالن اقتصادی و سرمایهگذاران
خارجی بازارهای هدف و با مشارکت
فعا ِل بخش خصوصی و صنعتگران
ایرانی در تهران تا در نیمه دوم امسال
خبر داد و گفت :در ش���رایط فعلی
های خارجی
انتظارات کالن ما از دولت
های
این است که با تدوین مکانسیم
تشویقی در برابر اقدامات تنبیهی ایاالت
متحده ،ضمن حمایت عملی از بانکها،
ِ
های کوچک
موسسات مالی و شرکت
و متوسط ،و فراهم آوردن امکان افزایش
برداری
حجم مراودات تجاری و بهره
از ظرفیتهای موجودِ تجارت با ایران،
شرایط را برای تجدیدنظر در تصمی ِم
آن دسته از شرکتهای بزرگی که اعالم
اند قادر به ادامه همکاری با ایران
کرده
نیستند مهیا کنند.
در اين مراسم همچنين سفراي
چين ،اتريش و انگليس بر حمايت خود
از ادامه برجام تاكيد كردند.

سرویس سیاسی – اجتماعی :امیرسرتیپ احمد دادبین
مقدس و سردار
فرمانده نیروی زمینی ارتش در دوران دفاع
سرتیپ شکارچی معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستادکل
نیروهای مسلح با فرمانده کل ارتش دیدار کردند.
ای
امیر دادبین در این گفتگوی صمیمی با بیان خاطره
گفت :زمانی که من فرمانده لشکر بودم ،به همراه سرتیپ
پرویز صادقی فرمانده توپخانه لشکری از آتشبار امیرموسوی
دیدن کردم .نظم و انضباط ،ایمان و باور یگانی از سویی و
دانش فرماندهی و خلوص حاکم بر یکان من را به خود
شناختم و بر این
جلب کرد .بنده ایشان را از دانشجویی می
باور بودم که در آینده نه چندان دور ،سکان ارتش به دست
این افسر جوان قرار خواهد گرفت و از فرماندهان عالی رتبه

خواهد بود .هنگام اعالم خبر انتصاب ایشان به فرماندهی
ارتش س����جده شکر کردم و از انتصاب ایشان خوشحالم
و از رهبر معظم انقالب اس��ل�امی به خاطر این انتصاب
سپاسگزارم .سردار شکارچی هم گفت:سابقه دوستی بنده
گردد ،من
با امیر موسوی به بیش از  40سال پیش برمی
کنم.ایشان در زمان
های امیر دادبین را تأیید می
هم صحبت
نوجوانی در مدرسه ممتاز بود به ویژه اینکه امیر موسوی
هم متقی و اندیشمند بودند و هم کاپیتان و ورزشکاری
کنیم.
ماهر و ما هم به این فرمانده افتخار می
آفرین فرمانده
های وحدت
وی ب����ا تقدیر از حرکت
کل ارتش آمادگی معاونت خود را برای پیش����برد اهداف
پیش رو اعالم کرد.

مراجعه به شعب تامین اجتماعی  20میلیون بار کاهش یافت

مدیرعاملسازمانتامیناجتماعی
گفت :مراجعه حضوری به ش���عب
س���ازمان تامین اجتماعی با توجه به
بهره مندی این س���ازمان از فناوری
آی تی ،از  60به  40میلیون نفر کاهش
یافته است.
بهگزارشسازمانتامیناجتماعی،
ای با سورنا
سیدتقی نوربخش در جلسه
ستاری معاون علمی و فناوری رئیس
جمهوری افزود :تامین اجتماعی نیمی
از جمعیت کشور ازجمله  6میلیون نفر
مستمری بگیر و اعضای خانواده آنان را

وی اظهار
زیر پوشش قرار داده است.
داش���ت :سازمان تامین اجتماعی 18
مزیت بیمه ای و درمانی را به جامعه
ارائه می دهد و وظیفه این س���ازمان
پوشش خطرهای مختلف از جمله
نوربخش
بیماری و سالمندی است.
گفت :سازمان تامین اجتماعی بدون
اتکا به منابع عمومی این خدمات را
ارائه می دهد و س���ازمانی با درآمد
هزینه ای است.
مدیرعاملسازمانتامیناجتماعی
با بیان این که مصارف این سازمان در

سال  1397حدود  6700میلیارد تومان
است که برای خدمت رسانی به جامعه
تحت پوشش هزینه می شود ،افزود:
بودجه امسال سازمان تامین اجتماعی
 100هزار میلی���ارد تومان و معادل
یک چهارم بودجه عمومی کش���ور
معاون علمی و فناوری رئیس
است.
جمهوری ديروز همزمان با هفته تامین
اجتماعی با حضور در سازمان تامین
اجتماعی از دستاوردهای این سازمان
در بهره برداری از فناوری اطالعات
بازدید کرد.

