ورزشي

آغاز تمرينات تيم ملي فوتبال در کمپ ترکیه

اخبار کوتاه داخلی
آزادکار سنگین وزن ایران به ایتالیا می رود
اتحادیه جهانی کشتی از «کمیل قاسمی»
دارنده مدال نقره و برنز سنگین وزن کشتی
آزاد در ب���ازی های المپیک برای حضور
در جلسه ساالنه کمیسیون ورزشکاران این
اتحادیه دعوت کرد.
به گزارش فدراس���یون کشتی ،جلسه
ساالنه کمیسیون ورزشکاران اتحادیه جهانی
کشتی  15مرداد در شهر رم پایتخت ایتالیا
برگزار خواهد شد.
«نناد اللوویچ» رئیس اتحادیه جهانی کش���تی و «جردن باروز» آزادکار
سرشناس آمریکایی که ریاست کمیسیون ورزشکاران این اتحادیه را برعهده
دارد ،با ارسال نامه ای به فدراسیون کشتی ایران ،از قاسمی برای حضور در
باروز از کشور آمریکا ،قاسمی از ایران ،اودونایو آده
این جلسه دعوت کردند.
کورویه از نیجریه ،آرسن جلفالکیان از ارمنستان ،سوفیا ماتسون از سوئد ،ملونین
نومونوی از فرانسه و یانان سان از کشور چین عضو کمیسیون ورزشکاران
اتحادیه جهانی کشتی هستند.
مسابقات کشتی سومین دوره المپیک جوانان روزهای  20تا  22مهر ماه
امسال در شهر بوئنوس آیرس آرژانتین برگزار خواهد شد.
شكست تیم ملی والیبال ایران برابر صربستان

ملی پوشان والیبال کشورمان دومین دیدار خود در راه آماده سازی برای
حضور در لیگ ملت ها را با شکست پشت سر گذاشتند.
به گزارش مهر ،تیم ملی والیبال که به منظور برپایی اردوی تدارکاتی پیش
از مسابقات لیگ ملت ها در صربستان حاضر است يكشنبه شب در دومین
دیدار دوستانه خود مقابل صربستان با نتیجه  ۳بر صفر مغلوب شد.
تیم ایران با ترکیب معروف ،غفور ،موسوی ،فائزی ،عبادی پور ،شریفی
ومرندی آغاز گر بازی بود و در سه ست متوالی با امتیازهای ۲۵ ،۲۳ ، ۲۵
ملی پوشان شب گذشته در نخستین
 ۲۰ ،و  ۲۵بر  ۲۱نتیجه را واگذار کرد.
دیدار دوستانه مقابل صربستان  ۳بر ۱پیروز شده بودند.
شاگردان ایگور کوالکوویچ در هفته های اول تا چهارم لیگ ملت های
والیبال در کش���ورهای فرانسه ،آرژانتین ،روسیه و آمریکا به میدان خواهند
رفت و هفته پنجم در تهران میزبان تیم های کره جنوبی ،بلغارستان و آلمان
خواهند بود.
قلعهنویی به سپاهان بازگشت
سرمربی فصل گذشته تیم
فوتب���ال ذوب آهن با باش���گاه
س���پاهان به توافق رسید و خبر
اش به صورت رسمی
سرمربیگری
شود.
تا چند روز دیگر اعالم می
به گزارش مهر ،باش���گاه
س���پاهان اصفهان به توافق نهایی
نویی رسید تا سرمربی
با امیر قلعه
فصل گذش���ته ذوب آهن اصفهان به زودی قراردادش را با این تیم امضا
پ���س از ای���ن که توافق هاي اولیه بین نماینده امیر قلعه نویی و مدیران
کند.
باشگاه سپاهان صورت گرفت مسئوالن این باشگاه مذاکرات مستقیمی را بر
سر جزئیات قرارداد با وی آغاز کردند که دو طرف به توافق کامل رسیدند
تا قلعه نویی که سابقه حضور در سپاهان و کسب دو عنوان قهرمانی با این
های لیگ برتر دارد بار دیگر سکان هدایت فنی زردپوشان
تیم را در رقابت
اصفهانی را بر عهده بگیرد.
قلعه نویی دستیاران خود در سپاهان را هم معرفی کرده است و حتی
زنی
در مذاکرات طرفین نام محرم نویدکیا هم مطرح شده است اما هنوز چانه
برای انتخاب مربیان سپاهان ادامه دارد.

تیم ملی فوتبال ایران وارد ترکیه شد و به محل
برگزاری اردوی خود رفت.
به گزارش ایس���نا ،تیم ملی فوتبال ایران ديروز
س���اعت  ۱۰و  45دقيقه صبح با پروازی اختصاصي
فرودگاه امام خمینی(ره) را به مقصد اس���تانبول ترک
ک���رد .اعض���ای تیم ملی س���اعت  ۱۳و 15دقيقه به
وق���ت محلی وارد ف���رودگاه آتاتورک اس���تانبول
شدند.
تیم ملی که به منظور برگزاری دیدار دوس���تانه
مقابل ترکیه به این کش���ور س���فر کرده است پس از
رسیدن به این کشور با اتوبوس به محل اقامت خود
سازی را
های آماده
منتقل شد تا پس از استراحت ،تمرین
دنبال کند.
دیدار دوس���تانه ایران و ترکیه دوشنبه هفته آینده
ساعت  ۲۲:۴۵در ورزشگاه فاتح تریم استانبول برگزار
خواهد شد.
آیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از
سرود تیم ملی
مراسم رونمایی از سرود تیم ملی فوتبال ایران و
جهانی
روش برای حضور در جام
بدرقه ش���اگردان کی
های تکراری برگزار شد اما
نظمی و س���خنرانی
با بی
روش یک سورپرایز داشت.
کی
ب���ه گزارش مهر ،تیم ملی فوتبال ایران که خود
را برای حضور در بیست و یکمین دوره رقابت های
جام جهانی در روس���یه آماده می کند ،پس از دیدار
تدارکاتی که روز شنبه با ازبکستان داشت ،یکشنبه شب
در مراسم ویژه ای حضور یافت تا با حضور مسئوالن
وزارت ورزش ،وزارت ارشاد ،وزارت امور خارجه و
برخی نهادهای دیگر بدرقه شود.
بسیاری از چهره های شناخته شده عرصه سینما
و تلویزیون و چهره های ورزش���ی و فوتبالی در این
مراس���م حضور داشتند .عنایت بخشی از پیشکسوتان
تلویزیون و سینما از جمله حاضران در این مراسم بود.
عابدزاده ،استیلی ،علی دایی و  ...از جمله ورزشی های
حاضر در مراسم بودند.
سورپرایز کی روش
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران از جمله سخنرانانی
بود که با اس���تقبال خوب حاضران مواجه ش���د .کی

روش زمانی که پش���ت تریبون قرار گرفت یک اقدام
غافلگیرکننده داش���ت و با تمجید از علی دایی او را
روی س���ن دعوت کرد و سپس به رئیس فدراسیون
فوتبال و س���ایر مسئوالن پیشنهاد داد که علی دایی را
به عنوان س���فیر همیشگی فوتبال ایران در عرصه بین
المللی معرفی کنند.
کارلوس کی روش و تعداد دیگری از سخنرانان
مراس���م بارها بر این نکته تاکید کردند که تیم ملی
فوتب���ال ایران قلب  ۸۰میلیون ایرانی را با خود همراه
دارد و م���ردم ای���ران دعا خواهند ک���رد این تیم در
مصاف با مراکش ،پرتغال و اس���پانیا بهترین نتایج را
بگیرد.
رونمایی از سرود تیم ملی
یکی از بخش های اصلی مراس���م یکشنبه شب،
رونمایی از سرود تیم ملی فوتبال ایران و چند قطعه
مرتبط دیگر بود که ارکس���تر س���مفونیک تهران با
خوانندگی ساالر عقیلی آن را اجرا کرد .شهداد روحانی
رهبر ارکس���تر تهران هم لحظاتی به زبان انگلیسی با
کارلوس کی روش صحبت و سپس یک قطعه پرتغالی
را ب���ه عنوان هدیه برای وی اجرا کرد .روحانی پس
از اجرای این قطعه به س���مت کی روش رفت و با
وی دس���ت داد .کی روش هم که از این اجرا بس���یار

خوشحال شده بود از وی تشکر کرد.
بدرقه بازیکنان با صلوات خاصه
در بخش پایانی مراس���م هم بازیکنان تیم ملی با
حضور بر روی سن از جایگاهی که برای بدرقه آنها
در نظر گرفته شده بود عبور کردند .هنگام عبور آنها
از جای���گاه ویژه صلوات خاصه امام رضا(ع) قرائت
ش���د تا بازیکنان با روحیه ای دو چندان راهی اردوی
آماده سازی شوند.
های جام جهانی
رونمايي از فرش
در آستانه رقابت های جام جهانی  2018روسیه،
تهران از هفت فرش و قالیچه ابریشمی با طرح جام
جهانی رونمایی کرد که قرار است به نشانه پیوند فرهنگ
و ورزش ،به نهادهای فوتبالی و همچنین حریفان ایران
در این تورنمنت اهدا شود.
به گزارش ایرنا ،ش���بکه تلویزیونی راشا تودی
ديروز با بازتاب این خبر نوشت :در این میان ،چهار
فرش بزرگ با نقش «جام» جام جهانی« ،زابیواکا» گرگ
نماد جام جهانی  2018و همچنین تصاویری از جاذبه
های دیدنی دو کش���ور ایران و روس���یه هم به چشم
می خورد .در واقع در هرکدام از چهار فرش مذکور،
جزئی���ات منحصربه فردی از ملت یا نهادی که قرار
اس���ت این هدایای نفیس را دریافت کند ،جلوه گری

انگیزه مضاعف ملیپوشان کشتی برای رقابتهاي آسیایی

مرحله نخست اردوی تیم های
مل���ی کش���تی آزاد و فرنگی از 28
اردیبهشت با حضور همه مدعیان در
خانه کشتی عبداهلل موحد تهران آغاز
شد و مدعیان دوبنده تیم ملی با انگیزه
مضاعف برای حضور در بازی های
آسیایی تالش می کنند.
ب���ه گزارش ایرنا ،فرنگی کاران
در ادام���ه تمرینات خود صبح ديروز
تمرین مرور فن را برگزار کردند .در
این تمرین اردونشینان زیر نظر کادر
فنی به تمرین فنون مختلف در خاک
و سرپا پرداختند .اردوی فرنگی کاران
طبق برنامه ریزی صورت گرفته با انجام
تمرینات کششی ،ایستگاهی و وزنه تا
روز هفتم خرداد ماه ادامه می یابد.
همچنین آزادکاران هم که در چند
روز گذشته تمرینات مختلفی همچون
مرور فن و وزنه را زیر نظر کادر فنی
برگزار کرده اند ،صبح ديروز تمرین
گیری را پش���ت سر گذاشتند و
نفس
عصر هم به ورزش باستانی پرداختند.

مرحله اول تمرین اردونشینان این رشته
هم تا هفتم خرداد ماه ادامه می یابد.
قرار اس���ت مرحله دوم اردوی
ملی پوشان پس از چند روز استراحت
مجددا از س���ر گرفته شود و برنامه

 31مرداد برگزار می شود.
ها با
مراسم قرعه کشی این رقابت
حضور نماینده هر تیم بعدازظهر روز
کشی
قبل از مسابقات و مراسم وزن
هم در صبح روز مس���ابقات انجام

تمرینی و مس���ابقات تدارکاتی آن ها
تا زمان بازی های آسیایی مشخص
شده است.
رقابت های کش���تی بازی های
آسیایی  2018جاکارتا روزهای  28تا

شود .مسابقات طبق آخرین قوانین
می
و مقررات اعالمی از س���وی اتحادیه
جهانی کشتی برگزار خواهد شد و از
نفرات شرکت کننده تست دوپینگ هم
گرفته می شود.

این رقابت ها در سالنی با ظرفیت
ی���ک هزار نفر که  150متر با دهکده
ورزش���کاران فاصله دارد بر روی دو
تش���ک کشتی برگزار می شود و دو
تش���ک هم برای سالن تمرین محل
برگزاری مسابقات در نظر گرفته شده
است .رشته کش���تی در بازی های
آسیایی در وزن های المپیکی برگزار
می شود؛ به طوری که در کشتی آزاد،
کشتی گیران وزن های ،74 ،65 ،57
 125 ،97 ،86کیلوگرم و در کش���تی
فرنگی کشتی گیران وزن های ،67 ،60
 130 ،97 ،87 ،77کیلوگ���رم حضور
خواهند داش���ت و شش وزن هم به
کشتی زنان اختصاص داده شده است.
این در حالی است که در بازی های
آسیایی  2014در اینچئون کره جنوبی،
کشتی گیران در هشت وزن به میدان
رفتند که حاصل آن 2مدال طال و 5
مدال برنز در کشتی فرنگی و  4مدال
طال و یک نقره در کش���تی آزاد برای
کاروان ایران بود.

ی کند
ی همکار 
کالنتری :اتحادیه اروپا با ایران در رفع چالشهای محیطزیست 

کمیسیونر تغییرات اقلیم و انرژی اتحادیه
اروپا با رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
های دو جانبه
دیدار و دربارۀ مسائل و همکاری
محیط زیستی گفتگو کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رس����انی محیط
زیست (پام) ،عیسی کالنتری ،معاون رئیس
جمهور و رئیس س����ازمان حفاظت محیط
زیست ،صبح یکشنبه در این دیدار با یادآوری
بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه آمریکا
قابل اعتماد نیست ،گفت :آمریکا به هیچ یک
از تعهدات بین المللی خود پایبند نبوده است.
وی ضمن اش����اره به روابط دیرینه ایران و
کشورهای اروپائی ،ابراز امیدواری کرد :در این
مقطع حساس ،اتحادیه اروپا بتواند استقالل
خود را در برابر آمریکا حفظ کند.
کالنتری درباره شرایط کنونی توافقنامه
پاریس (تغیی����رات آب و هوا) در ایران هم
اظهار داشت :مراحل قانونی تصویب پیوستن
ایران به این توافقنامه در حال پیگیری است
و خاطرنش����ان کرد :توافقنامه پاریس پس از
تصویب اولیه دولت و مجلس ،در ش����ورای

نگهبان با اشکاالتی مواجه شد که هم اکنون در
حال اصالح برای تصویب نهایی است.
مع����اون رئیس جمهور با تأکید بر آنکه
رئیس جمهوری ای����ران دولت دوازدهم را
دولت محیط زیستی اعالم کرده است ،تصریح
کرد :به رغم ش����رایط بسیار پیچیده و دشوار
زیست محیطی کشور از جمله کاهش معنادار
بارندگی ،افزایش دما ،خشک شدن تعداد قابل
ها و همین طور اعمال
مالحظه ای از تاالب
ها ،همچنان دولت ،سهم
شرایط ناعادالنه تحریم
قاب����ل مالحظه ای از اعتبارات خود را برای
حفظ و ارتقاء ش����رایط محیط زیست کشور
کند.
هزینه می
کالنت����ری ادامه داد :به طور نمونه موفق
شدیم تا روند خشک شدن دریاچه ارومیه را
کنترل و حتی وضعیت آن را تثبیت کنیم .
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
اشاره ای هم به چهار اولویت ابالغی رئیس
دولت دوازدهم در شروع فعالیت خود داشت
های گرد و غبار،
و اف����زود :مقابله با طوفان
ها ،اصالح و بهبود هوای کالن
احیای تاالب

ش����هرها و مدیریت پسماند ،چهار اولویت
تواند از
ابالغی است که اتحادیه اروپا هم می
های
طریق انتقال تجارب و دانش و فناوری
نوین و تأمین منابع مالی با جمهوری اسالمی
ایران همکاری کند.
های
وی ،توس����عه بهره گیری از انرژی
تجدیدپذی����ر و پ����اک ،جلوگیری و کنترل
های س����واحل در خلیج فارس ،بهینه
آلودگی
س����ازی مصرف انرژی ،توسعه شبکه حمل
و نق����ل عمومی و تولیدات خودرو مدیریت
های مشترک
صحیح پسماند را از دیگر زمینه
برای همکاری می����ان ایران و اتحادیه اروپا
دانست .
کالنتری ابراز امیدواری کرد که با تشکیل
کمیته سه جانبه سازمان حفاظت محیط زیست،
کمیسیونرهای تغییرات اقلیم و انرژی و محیط
های اجرایی مهمی
زیست اتحادیه اروپا ،گام
های زیس����ت محیطی ایران
برای رفع چالش
برداشته شود.
اتحادیه اروپا به خود پایبند است
میگوئل کانتیه کمیسیونر تغییرات اقلیم و

ماجرای رشوه شرکتهای تجهیزات پزشکی به پزشکان

سخنگوی وزارت بهداشت درباره
های
ماجرای رش���وه برخی شرکت
تجهیزات پزشکی به برخی از پزشکان
توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش ایس���نا دکتر ایرج
حریرچی در نشست خبری وزارت
ای در
بهداش���ت با بیان اینکه مطالعه
خصوص مصرف سیگار و دخانیات
در بی���ن نوجوانان ۱۳تا ۱۵س���اله
طبق
کش���ورانجام شده است ،گفت:
نتای���ج این مطالعه  -که تا حدودی
ت���کان دهنده اس���ت  3/4 -درصد
نوجوانان ۱۳تا ۱۵ساله کشور مصرف
کننده سیگار هستند که از این میزان
 4/8درص���د پس���ران و  2/1درصد
شوند همچنین
را دختران شامل می
 8/2نوجوانان مصرف کننده س���ایر
مواد دخانی و عمدتا قلیان هستند که
11/1درصد آن را پسران و  6/6درصد
وی با بیان
شوند.
را دختران شامل می
اینکه متاسفانه 24/2درصد نوجوانان
۱۳تا ۱۵ساله ما در معرض مواجهه با
دود دخانیات در منزل هستند گفت:
همچنین  38/4درصد ازنوجوانان ما
در مع���رض مواجهه با دود دخانیات
در اماکن مسقف هستند .جالب است
دهد که 76/7
ها نشان می
که بررسی
درصد نوجوانان ما قطعا می دانند که
مصرف دخانیات مضر است اما باز هم
حریرچی
کنند.
این مواد را مصرف می
با اش���اره به مصرف ریتالین از سوی
آموزان و دانشجویان در
برخی از دانش
زمان امتحانات گفت :در ایام امتحانات
میزان مصرف قرص ریتالین ۵۰درصد
ها حدود
یابد و طبق بررسی
افزایش می

۵درصد از دانشجویان و  4/5درصد از
دانش آموزان سال آخر دبیرستان ریتالین
کنند این در حالیست که
مصرف می
این دارو عوارض جدی دارد و منجربه
استفراغ ،اسهال و در برخی موارد مرگ
حریرچی در پاسخ به سوالی
شود.
می
های
درباره ماجرای رش���وه شرکت
تجهیزات پزشکی به پزشکان گفت:
کنندگان
رابطه مالی میان برخی از ارائه
های فروشنده
خدمات درمانی با شرکت
تجهیزات پزشکی یا دارویی موضوعی
کننده و هشداردهنده است.
ناراحت
در ای���ن زمینه چندین دوگانه وجود
ها این اس���ت که
دارد .یکی از دوگانه
اندرکاران
جامعه پزشکی وهمه دست
این حوزه باید بدانند که حفظ اعتماد
مردم به جامعه پزشکی سرمایه اصلی
حوزه درمان است و نباید اجازه دهیم
دار شود .از طرفی
که این اعتماد خدشه
پیش���گیری از تخلف و برخورد با
متخلفان باید به خوبی انجام شود .طبق
قانون هر گونه رابطه مالی میان ارائه
های
کنندگان خدمات درمانی و شرکت
فروش���نده تجهیزات پزشکی و دارو
حتی با ارقام جزیی تخلف و رفتاری
ای و مس���توجب مجازات
غیرحرفه
است .از طرفی همانطور که از اطالعیه
سازمان نظام پزشکی هم عنوان شده
خواهانه از اعمال
هر گونه رفتار سهم
جراحی ی���ا ارجاع خدمات درمانی
نامه انتظامی
طبق مواد ۷ ،۶و ۲۰آیین
رس���یدگی به تخلفات اعضای نظام
پزش���کی ممنوع و مستحق مجازات
وی افزود :باید توجه کرد که
اس���ت.
ای���ن تخلف مانند یک قیچی دو لبه

اس���ت .از طرفی یک لبه این قیچی
های
کنندگان یعنی شرکت
پرداخت
فروشنده تجهیزات پزشکی و دارویی
قراردارن���د و لب���ه دیگر آن نیز ارائه
کنندگان خدمت هستند که تسهیالت
مالی یا س���فرهای خارجی دریافت
کنن���د .قربانی حرکت این قیچی
می
ها
م���ردم ،بیماران و تا حدودی بیمه
هستند .عامل حرکت این قیچی هم
س���ودخواهی و قانع نبودن برخی
افراد اعم از ارائه کنندگان خدمات یا
های فروشنده است.
شرکت
حریرچی گفت :در حال حاضر
گذاری
همه تجهیزات پزشکی را قیمت
ایم و خرید خارج از س���امانه
کرده
تجهیزات و ملزومات پزشکی برای
های دولتی ممکن نیست و
بیمارستان
رابطه مال���ی در این حوزه به میزان
ای قطع شده است .در
قابل مالحظه
این زمینه احتم���اال طی هفته آینده
ای خواهیم داشت تا در مورد
بخشنامه
های خصوصی هم چنین
بیمارستان
برنامه اجرا کنیم تا رابطه خصوصی بین
ارائه کنندگان خدمات و فروشندگان
حریرچی درادامه
تجهیزات قطع شود.
در پاس���خ به سوالی در مورد عرضه
های غذایی خارج از سیس���تم
مکمل
ها گفت :باید توجه کرد که
داروخانه
اکثر مردم ما احتیاجی به مصرف مکمل
های خاص مانند
ندارند .برخی از گروه
ن���وزادان و مادران باردار به مصرف
ها نی���از دارند که از
برخی ویتامین
شوند.
طریق شبکه بهداشتی تامین می
از طرفی مصرف ویتامین  Dهم برای
های سالمند توصیه می شود.
گروه

سامان ه واحد نظارت بر عملکرد موسسات خیریه راهاندازی شد

رئیس دبیرخانه توسعه و نظارت بر مراکز و موسسات
اندازی سامانه واحد
خیریه س���ازمان بهزیستی کشور از راه
نظارت بر عملکرد مؤسسات خیریه ،خبر داد و گفت :در
این سامانه ،اطالعات تمامی موسسات خیریه در منظر نظارت
مدیران دولت قرار خواهد گرفت.
به گزارش س���ازمان بهزیستی کشور ،جهان حیدری
افزود :در این سامانه ،شفافیت عملکردها به صورتی خواهد
ها را به طور
نفعان و ناظران بتوانند فعالیت
بود که همه ذی

سهشنبه یکمخرداد  1397ـ  6رمضان  1439ـ  22مه  2018ـسال نود و دوم ـشماره 27009

وی تاکید کرد :سازمان بهزیستی کشور تنها نهاد
کامل ببینند.
قانونی صدور مجوز موسس���ات خیریه است و اکنون هم
صدور مجوز موسس���ات خیریه در سطح کشور در حال
ساماندهی است.وی از پراکندگی و تکثر صدور مجوزهای
های مختلف گله کرد و
موسس���ات خیریه توسط دستگاه
گفت :در حال تعامل و رایزنی با وزارت کش���ور و سایر
های متولی هستیم که روش تجمیعی صدور مجوز
دستگاه
بار دیگر فعال شود.

انرژی اتحادیه اروپا هم در این دیدار گفت :در
کنفرانس آتی اعضای متعاهد توافقنامه پاریس
شود ،قوانین
که ماه دسامبر در لهستان برگزار می
و مقررات مرتبط با اجرای این توافقنامه تدوین
شود.
و تصویب می
کانتیه ضمن تاکید بر اهمیت تأمین منابع
مالی برای اجرایی شدن تعهدات کشورهای
عض����و توافقنامه ،همچنین قوانین و مقررات
مرتبط با اجرایی شدن توافق پاریس ،تصریح
ک����رد :خروج آمریکا از توافق پاریس پس از
کارآمدن دولت جدید در ایاالت متحده
روی
آمریکا و اس����تنکاف این کشور از پرداخت
س����هم  2میلیارد دالری برای اجرایی شدن
تعهدات کشورهای عضو توافقنامه ،منجر به
هایی در مسیر اجرای آن شده
ایجاد دشواری
اند تا این
است که کشورهای اروپا در تالش
مشکالت را برطرف کنند.
کمیسیونر تغییرات اقلیم و انرژی اتحادیه
اروپا ادامه داد :پیش از روی کار آمدن دولت
جدید در ایاالت متحده آمریکا 15 ،وزارتخانه
این کشور در موضوع تغییرات اقلیم همکاری

داش����تند و نقش موثری در پیشبرد اهداف
کردند که با انحالل تمامی
کنوانسیون ایفا می
این ساختارها توسط دولت جدید آمریکا ،انجام
تعه����دات توافقنامه به ویژه در زمینه مالی با
چالشی جدی رو به رو شده است .
این مقام مس����ئول خاطرنشان کرد :البته
اتحادیه اروپا به تعهدات مالی و س����هم خود
در کاهش انتش����ار گازهای گلخانه ای ،کامال
کند با همکاری
متعهد اس����ت و تالش می
کش����ورهای چین و کانادا و البته دعوت از
ایران برای اجالس وزرا دربارۀ مس����ائل مهم
و اصلی همچون چگونگی تأمین منابع مالی
برای اجرای تعهدات کشورهای عضو توافق
پاریس پس از خروج آمریکا از آن ،تصمیم
کانتیه تأکید کرد:
و اقدامی مؤثر داش����ته باشد.
اتحادیه اروپا به تمامی تعهدات خود نسبت به
ایران پایبند است.
گفتنی اس����ت ،میگوئل کانتیه س����ابقه
عضویت در پارلمان اروپا و وزارت کشاورزی
و غذا و همچنین وزارت محیط زیست اسپانیا
را در کارنامه خود دارد.

عراقچي :دولتهاي اروپايي بايد از شرکتهاي همکار
با ايران حمايت کنند

بقيه از صفحه 2
جویانه خود گفت:
پومپئو در ادامه اظهارات مداخله
المللی به هر نقطه
ایران باید اجازه دسترسی بازرسان بین
از این کشور را بدهد ،ایران باید توسعه توان موشکی
خ���ود را متوقف کند .این کش���ور باید همه زندانیان
آمریکایی را آزاد کند ،از حمایت حماس و س���ازمان
فلسطین دست بردارد ،از شبه نظامیان عراق،
جهاد اسالمی
های یمن حمایت نکند و همه نیروهای خود در
حوثی
سوریه را خارج کند .ایران باید نیروهای سپاه قدس را
از انجام اقدامات خصمانه در سرتاسر جهان منع کند.
این کشور باید از تهدید اسرائیل دست بردارد و دست
به حمالت سایبری نزند .این فهرست طوالنی است اما
ما این کار را نکردیم بلکه رفتارهای ایران باعث طوالنی
شدن این فهرست شده است.
خواهیم که از
وی افزود :ما از همه متحدان خود می
ایران بخواهند تا به این اقدامات خود پایان دهد .ما آماده
ای خود را علیه حکومت
های هسته
هستیم تمام تحریم
ایران لغو کنیم و روابطی کامال دیپلماتیک با این کشور
داشته باشیم و به پیوستن این کشور به اقتصاد جهانی
های ایران باید تغییر کند .ایران
 ،اما سیاست
کمک کنیم
تواند شهروندان دیگر
حق دارد از خود دفاع کند ،اما نمی
کشورها را تهدید کند .ما به دنبال یک توافق بسیار فراگیر
با ایران هستیم ،توافقی که مورد حمایت رهبران هر دو
حزب جمهوریخواه و دموکرات کنگره واقع شود .ما از
همه شرکای خود نه فقط متحدان اروپایی بلکه قطر،
خواهیم تا با ما علیه ایران
ک���ره جنوبی ،ژاپن و  ...می
همکاری کنند.
قانون مسدود کننده پیام قاطع اتحادیه اروپا
یک تحلیلگر ارشد روابط بین الملل هم در مطلبی
با اش���اره به بازگرداندن قانون مسدود کننده از سوی
های خود
اتحادیه اروپا برای محافظت از منافع شرکت
نوش���ت :این اقدام یک پیام قاطع سیاس���ی را مبنی بر
های خود و
اینکه اروپا حاضر به دفاع از منافع شرکت
های آمریکا ست ،منعکس
نفوذ بر نحوه اجرای تحریم
خواهد کرد.
به گزارش ایس���نا الی گرانمایه تحلیلگر ارش���د
ش���ورای روابط خارجی اتحادیه اروپا در مطلبی که
در نشریه فارین پالسی منتشر شد نوشت :با توجه به
های تند ترامپ در مورد خروج از برجام ،به نظر
بیانیه
های
رس���د اتحادیه اروپا در مسیر مقابله با تحریم
می
های
ثانویه وزرات خزانه داری آمریکا علیه ش���رکت
اروپای���ی که به تجارت با ای���ران ادامه خواهند داد،

دارد.
گام بر می
اروپا پس از اطمینان یافتن از ادامه تعهد ایران به
برجام باید موضع مذ اکراتی خود را به یک س�ل�اح
های خود که مایل
کار آمد مسلح تا از منافع شرکت
به ادامه تجارت با ایران هستند محافظت کند؛ به این
های قانونی اعم از به
معنی که اروپا باید از مکانیس���م
کارگیری اقدامات مقابله جویانه که انعکاسی از تبعات
سیاس���ی ،اقتصادی و قانونی علیه واشنگتن را بازتاب
های ثانویه
خواهد داد ،بهره جوید تا از تاثیرات تحریم
های خود به دلیل تجارت با ایران
آمریکا علیه شرکت
بکاهد.
از هم���ان ابت���دا برخی رهبران اروپا در واکنش
ب���ه خروج ترامپ از برج���ام و تهدید به بازگرداندن
های تجاری اروپایی
های ثانویه علیه ش���رکت
تحریم
خواستار آن شدند این اتحادیه بار دیگر قانون مسدود
کنن���ده « »blocking regulationرا پس از دو دهه
اجرا کند .ژان کلود یونکر ،رئیس کمیس���یون اروپا
های کارشناس���ی در باره
اعالم کرد که پس از بحث
بازگرداندن این مکانیس���م قانونی قانون مسدود کننده
اجرا شده است.
های
این قانون امکان ش���کایت از سوی شرکت
ها در پی
اروپای���ی برای جبران جریمه و خس���ارت
کند .این مکانیس���م به
های آمریکا را فراهم می
تحریم
توانند با
های اروپایی می
آن معنی است که شرکت
های آمریکایی
مس���دود کردن یا توقیف اموال شرکت
های آمریکا غرامت خود
در اروپ���ا در مقابله با تحریم
را دریافت کنند.
در سال ۱۹۹۶قانون مسدود کننده به عنوان بخشی
ها علیه واشنگتن به
از کمپین ایجاد شده میان اروپایی
تصویب رسید که در نهایت منجر به تقویت اهرم سیاسی
اروپا در مذاکرات با دولت بیل کلینتون شد؛ اما دو
طرف به توافقی دس���ت یافتند که بنا بر آن آمریکا به
های
های ثانویه خود را علیه شرکت
طور مستقیم تحریم
اروپایی اعمال نکند.
همانطور که ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا
از تصویب دوباره قانون مسدود کننده خبر داده است،
در صورت���ی که رهبران اروپا تصمیم به بازگرداندن و
های
اجرایی کردن این قانون و پیوست موضوع تحریم
ثانویه آمریکا علیه ایران به آن بگیرند ،این اقدام یک پیام
سیاس���ی قاطع را مبنی بر این که اروپا حاضر به دفاع
های خود و نفوذ بر نحوه اجرای
از منافع ش���رکت
های آمریکا ست ،منعکس خواهد کرد.
تحریم

اخبار كوتاه خارجي

می کند .برای مثال فرشی که قرار است به فدراسیون
بین المللی فوتبال (فیفا) اهدا شود ،نماد این سازمان را
در خود جای داده است.
حامد حیدری طراح این فرش ها در مصاحبه با
راشا تودی گفت :یکی از این فرش ها به حرم مطهر
رضوی اهدا می شود ،دیگری به فدراسیون فوتبال ایران،
فرش س���وم به فیفا و آخرین هدیه هم به فدراسیون
فوتبال روسیه تقدیم خواهد شد.
عالوه بر این ،بافندگان ،سه قالیچه کوچک هم با
طرح لوگوی تیم های حریف ایران در مرحله گروهی
یعنی اس���پانیا ،پرتغ���ال و مراکش تولید کرده اند که
کاپیتان تیم ملی ایران در شروع دیدارها به همتایانش
اهدا خواهد كرد.
دایی :همیشه حامی تیم ملی بوده ام
«علی دایی» بهترین گلزن تاریخ دیدارهای ملی
فوتب���ال جهان ،گفت :همواره حامی تیم ملی فوتبال
ای���ران ب���وده ام و برای این تیم در جام جهانی 2018
آرزوی موفقیت می کنم.
به گزارش ایرنا ،دایی عصر روز یکش���نبه پس از
این که در مراس���م رونمایی از سرود تیم ملی فوتبال
ایران از سوی «کارلوس کی روش» سرمربی تیم ملی
فوتبال ایران ،به روی صحنه دعوت شد ،اظهار داشت:
از س���رمربی تیم ملی ایران ممنونم که با تعریف های
خود ،موجب شرمندگی ام شد.
وی اف���زود :همواره حامی تیم ملی فوتبال ایران
بوده ام و برایم فرقی نمی کند چه فردی هدایت تیم
ملی را برعهده داشته باشد.
دایی با بیان این که تیم ملی فوتبال ایران می تواند
شادی را به مردم هدیه بدهد ،توضیح داد :فوتبال پدیده
ای است که نقش مهمی در جامعه دارد و امیدوارم که
عملکرد تیم کشورمان در روسیه ،موجی از شادی را
بین مردم ایجاد کند.
وی افزود :ب���ه عنوان یک ایرانی برای موفقیت
تیم ملی کش���ورم در بزرگترین رویداد ورزشی جهان
دعا می کنم.
بازی ایران و ترکیه پخش مستقیم می شود
های ملی فوتبال ایران و ترکیه به صورت
دیدار تیم
شود.
زنده از رسانه ملی پخش می

تغییر  ۷رئیس انجمن فدراسیون جانبازان
در آستانه بازیهای پاراآسیایی

رئیس فدراسیون جانبازان و معلوالن روساي هفت انجمن اين فدراسيون
را تغییر داد.
های بسکتبال باویلچر،
های فدراسیون
به گزارش ایسنا ،روس���ای انجمن
نفره ،والیبال نشس���ته و تنیس با
برداری ،تیراندازی ،ش���نا ،فوتبال هفت
وزنه
ویلچر با تصمیم حمید علی صمیمی رئیس فدراس���یون جانبازان و معلوالن
تغییر کردند.
در بسکتبال با ویلچر که پیش از این حبیب خمجانی مسئولیت انجمن این
رشته را بر عهده داشت ،مهرداد آگین مسئولیت این حوزه را بر عهده گرفت.
در تیراندازی یوسف آجرلو جانشین رقیه اهلل کرمی شد .در وزنه برداری بابک
احمدی جایگزین دکتر اصغر رواسی شد.
در شنا حسین اقبالی که سرمربی تیم ملی شنای جانبازان و معلوالن بود
جایگزین مجید نوروزی شد .در فوتبال هفت نفره که ابتدا امین اهلل مانی رئیس
انجمن بود و سپس اردشیر ماهینی سرپرست این انجمن شد ،در حال حاضر
مصطفی الهی نسب مسئولیت این انجمن را بر عهده گرفته است.
در والیبال نشسته که پیش از این منوچهر پورحسن رئیس انجمن والیبال
نشس���ته بود ،علی کشفیا رئیس پیشین انجمن تنیس با ویلچر ،مسئولیت این
حوزه را برعهده گرفت .همچنین در تنیس با ویلچر امیر ابراهیمی جانشین علی
کشفیا شد.
های
این تغییرات در حالی صورت گرفته است که حدود چهار ماه دیگر بازی
پاراآسیایی جاکارتا برگزار می شود.
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بایرن مونیخ جام حذفی را از دست داد
تیم فوتبال فرانکفورت با غلبه
های
بر بایرن مونیخ قهرمان رقابت
جام حذفی آلمان شد.
تی���م ه���ای فوتبال بایرن
مونیخ و فرانکفورت دیدار فینال
های
های جام حذفی باشگاه
رقابت
آلمان را در برلین برگزار کردند
که در پایان تیم فرانکفورت  ۳بر
گل نخست این
یک پیروز ش���د.
بازی را آنته ربیچ در دقیقه یازدهم برای تیم فرانکفورت به ثمر رساند اما
تیم فرانکفورت در
رابرت لواندوفسکی در دقیقه  ۵۳کار را به تساوی کشاند.
دقیقه  ۸۲بار دیگر دروازه بایرن مونیخ را باز کرد که این بار هم آنته ربیچ
زننده گل بود .این پایان کار نبود و فرانکفورت در دقیقه  ۹۶گل س���وم را
بایرن مونیخ که برای آخرین بار یوپ
هم توسط گاچینوویچ به ثمر رساند.
هاینکس را روی نیمکت خود می دید نتوانست با این مربی دو گانه را فتح
نیکوکواچ سرمربی تیم فرانکفورت فصل آینده جانشین یوپ هاینکس
کند.
در بایرن مونیخ خواهد شد.
اینیستا :بارسلونا همیشه در قلبم میماند
«آندرس اینیستا» هافبک ملی پوش
تیم بارسلونا بعد از  22سال حضور در این
باشگاه و تصاحب  9قهرمانی اللیگا و چهار
جام لیگ قهرمانان اروپا ،با ورزشگاه نیوکمپ
وداع کرد.
به گزارش ایرنا ،روزنامه مارکا اسپانیا
ديروز نوشت :کاتاالن ها يكشنبه شب موفق
شدند در آخرین دیدار این فصل خود با نتیجه
یک بر صفر سوسیداد را از پیش رو بردارند
اینیستا
و بدین ترتیب جام قهرمانی اللیگا را برای نهمین بار باالی سر ببرند.
در پایان دیدار خطاب به هواداران گفت« :زمانی که خیلی کوچک بودم به
بارسا آمدم و امروز مثل یک مرد نیوکمپ را ترک می کنم ،به فوتبال ادامه
می دهم و تا ابد تمام شما را در قلبم نگه خواهم داشت 22 .سال فوق العاده
ای را سرشار از غرور در این تیم سپری کردم و باعث افتخار من بود که
نماینده باشگاهی همچون بارسلونا باشم .به خاطر تمام محبت ها و احترام
های شما از زمان حضورم تا به حال سپاسگزارم».
نیمار ،محور برنامه های سرمربی جدید پاری سن ژرمن
«توماس توخل» سرمربی جدید تیم
فوتبال پاری سن ژرمن ،قصد دارد تیم خود
را با محوریت نیمار برزیلی س���ازماندهی و
آماده حضور در میادین کند.
نیمار در سال  2017با رکورد قرارداد
 200میلیون پوند از بارس���لونا به پاری سن
ژرمن ملحق شد و از زمان حضور در فوتبال
فرانسه  28گل در  30بازی زده است .با این
حال بارها بحث بازگشت او به اللیگا اما این
توخل به جای «اونای امری» هدایت
بار به رئال مادرید مطرح ش���ده است.
تیم پاریسی را به عهده گرفته است .او هفته گذشته با نیمار دیدار کرد تا
در مورد آینده او گفتگو کند .توخل انتظار دارد نیمار فصل آینده هم در این
وی با بیان این که «نیمار یک هنرمند و یکی از بهترین بازیکنان
تیم بماند.
دنیاست» ،افزود :اگر بتوانم تیمی را با محوریت نیمار بسازم ،او می تواند تمام
استعدادهایش را در زمین به نمایش بگذارد.
نظر مسی درباره انتقال گریژمان به بارسلونا
فوق س���تاره آرژانتینی بارسلونا درباره
احتمال انتقال ستاره فرانسوی اتلتیکو مادرید
به بارسلونا ابراز خرسندی کرد.
لیونل مس���ی ،فوق ستاره آرژانتینی
بارسلونا در مصاحبه با روزنامه موندو دپورتیوو
اسپانیا درباره احتمال انتقال آنتونیو گریژمان،
ستاره فرانسوی اتلتیکو مادرید گفت :من از
عملکرد گریژمان به وجد آمدم .او در شریط
کنونی بهترین است .حرف های زیادی درباره
انتقال او به بارسا زده می شود ولی نمی دانم که امور چگونه پیش خواهد
رفت اما همیشه در کنار بهترین ها بودن را دوست دارم.

مراسم بزرگداشت حجت االسالم والمسلمین طباطبایی برگزار شد

سرویس سیاسی – اجتماعی:مراسم
بزرگداش���ت مرحوم حجت االس�ل�ام
والمس���لمین سید مهدی طباطبایی استاد
برجسته اخالق برگزار شد.
این مراسمهمزمان با چهارمین روز
از ماه مبارک رمضان در مسجد موسی بن
جعفر(ع) واقع در منطقه غیاثی تهران ،برپا
شد .رئیس مجلس شورای اسالمی ،معاون
اول رئی���س جمهوری و جمعی دیگری
از مس���ئوالن با حضور در این مراسم  ،از
خداوند متعال برای آن فقید س���عید علو
درجات مسألت کردند.
حجت االسالم والمسلمین سید مهدی
طباطبایی عصر پنجشنبه گذشته همزمان
با نخس���تین روز ماه مبارک رمضان بر اثر
عارضه تنفسی و کبدی دار فانی را وداع
گفت و پیکر این روحانی و استاد برجسته
اخالق عصر جمعه در جوار حرم حضرت
معصومه(س) به خاک سپرده شد.

محيطزيست :سوختهاي توليد داخل استاندارد يورو  4ندارند

سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان
های تولیدی
حفاظت محیط زیست گفت :سوخت
توس���ط وزارت نفت استاندارد یورو  4ندارند و
ها از اس���تاندارد  50ppmهم
میزان گوگرد آن
بیشتر است.
به گزارش س���ایت خبری س���ازمان محیط
زیست ،مس���عود زندی دربارۀ سوخت گوگرد
های مربوط به آن
ها و آلودگی
حاص���ل از کامیون
اظهار داش���ت :وزارت نفت طبق مصوبات سال
 ،95مکلف به تامین س���وخت دیزلی با گوگرد
 50 ppmبرای  8کالنشهر کشور شده بود و بر همین
اساس نسبت به تولید سوخت با استاندارد یورو
وی افزود :بر اساس
 4در  15شهر کشور اقدام کرد.
های تولیدی
های انجام شده از سوخت
برداری
نمونه
توسط سازمان حفاظت محیط زیست ،مشخص شد
های تولیدی استاندارد یورو  4ندارند و میزان
سوخت
گوگرد آنها از حد اس���تاندارد  50ppmنیز بیشتر
بوده است .
زندی گفت :سوخت گوگرد در کالنشهری
مانند تهران در بسیاری از مواقع در حد استاندارد

ها این استاندارد
برداری
است ،اما در برخی از نمونه
کافی نبوده و به بیش���تر از حد اس���تاندارد خود
رسیده است.
وی با بیان این که وزارت نیرو برای استاندارد
ش���دن سوخت  8کالنشهر کشور اقدام کرده بود،
ها ،وسایل
افزود :شاید سوخت مورد استفاده کامیون
های برون ش���هری در
نقلیه س���نگین و اتوبوس
داخل شهر در حد استاندارد باشد ،اما بعد از طی
مسافتی این سوخت دیگر استاندارد یورو  4نیست
و میزان گوگرد بسیار باالیی دارد که باعث آلودگی
هوا می شود.
سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان
حفاظت محیط زیست گفت :در ماده  2آیین نامه
قان���ون هوای پاک ،برای وزارت نفت در رابطه با
تولید سوخت با استاندارد یورو  4تعیین تکلیف
خواهد شد تا بتواند سوخت با استاندارد یورو 4
را در تمام شهرهای کشور تامین کنند.
رود را خشک
ببَر زاینده
گسترش صنایع آ 
کرده است
خبر دیگر این که مس���عود تجریشی ،معاون

محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست،
ها در کشور ،گسترش
گفت :با توجه به کمبود بارش
ببَر مانند کشاورزی ،موجب خشک شدن
صنایع آ 
وی موضوع زاینده رود را
زاینده رود ش���ده است.
مانند دریاچه ارومیه ،ملی دانس���ت و گفت :این
حوضه آبریز هم برای خود یک س���تاد احیا دارد
هایی را برای احیای زاینده رود پیش بینی
که برنامه
کرده است.
تجریشی با اشاره به تشکیل کارگروه احیای
زاینده رود گفت :یکی از اهداف این کارگروه تأمین
ها و صنایع است ،چراکه این
آب شرب مردم استان
یک مساله ملی است و باید اقدامات الزم در این
زمینه صورت گیرد.
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت
رویه آب و
محیط زیس���ت تاکید کرد :مصرف بی
های
شیوه نادرست استفاده از منابع آبی طی سال
گذش���ته موجب بروز بحران خشکسالی در این
رغم تمام مشکالت منطقه،
منطقه شده است ،اما به
ب���ا تمام قوا ب���رای بازگرداندن آب به زاینده رود
کنیم.
تالش می

