
وزير دفاع و پشـــتيبانى نيروهاى مسلح
گفت: پديده شوم تروريسم كه امروز در سوريه 
و عراق فعال است يك تهديد جهانى است كه 
اگر مهار و مضمحل نشود امنيت جهان را به 

مخاطره مى اندازد. 
به گزارش اداره كل تبليغات دفاعى وزارت 
دفاع، اين مطلب را سردار سرتيپ پاسدار حسين 
دهقان در ديدار با سپهبد على عبداهللا ايوب وزير 
دفاع سوريه كه در صدر هيأت بلند پايه نظامى 
به تهران سفر كرده است بيان و پيرامون مسائل 

دو جانبه و منطقه اى گفتگو كرد.
ســـردار دهقان با تجليل از مقاومت كم 
نظير ملت، دولت و نيروهاى مسلح سوريه در 
مقابله با تروريسم، گفت:ملت ايران و سوريه 
براى دفع خطر مهلك تروريســـم و بازگشت 
آرامش و امنيت به منطقه در يك سنگر با آنان 

در حال جنگ هستند.
وزير دفاع جمهورى اسالمى ايران با اشاره 
به حمله آمريكا به الشعيرات خاطر نشان كرد: 
نظام سلطه تالش مى كند با تضعيف جبهه ضد 
تروريستى مقاومت، ضمن بازسازى و تقويت 
روحى تروريست ها، امنيت رژيم صهيونيستى 
را تضميـــن و حضور نامشـــروع و اقدامات 

تجاوزكارانه خود را در منطقه توجيه كند.
وى گفت:جمهورى اسالمى ايران در سه 
سال گذشته در كنفرانس امنيتى مسكو تالش 
كرده است اين موضوع و پيامدهاى خطرناك 

و سرطانى آن را تبيين كند.
سردار دهقان، با هشدار نسبت به تعرض 
و تجاوز كشورهاى همسايه به سوريه، تصريح 

كرد:هرگونه اقدام تجاوز كارانه به كشور سوريه 
موجب تشديد بحران و توسعه دامنه جنگ و 
خونريزى وتداوم خشونت در منطقه خواهد 
شد. وى تأكيد كرد:بايد تماميت ارضى سوريه 
حفظ و از ســـوى همه كشورها مورد احترام 
واقع شود. وزير دفاع با تقبيح اقدامات عربستان 
سعودى كه در حمايت از تروريست ها و در 
خدمت اهداف آمريكا و رژيم صهيونيستى كه 
همانا تخليه ظرفيت هاى راهبردى جهان اسالم 
است، گفت: متأسفانه رژيم سعودى در اين راستا 
نه مالحظه ابعاد اسالمى را مى كند و نه رعايت 
مالحظات عربى ملت و دولت سوريه را به جا 

مى آورد و اين رفتار آنان موجب افزايش تنش 
و تصاعد بحران در منطقه شده است.

سردار دهقان افزود:ملت ايران همواره در 
كنار ملت سوريه خواهد ماند و براى استقرار 
صلح، ثبات و آرامش و دفع اقدامات شرورانه 
تروريست ها از هيچ كوشش و حمايتى دريغ 
نخواهد كرد.   رئيس ستاد كل ارتش سوريه 
هم   با تشـــكر و قدردانى از مهمان نوازى 
و اســـتقبال گرم وزير دفاع كشورمان، اظهار 
داشـــت:دولت،ملت و نيروهاى مسلح سوريه 
مقاومت هفت ســـاله و پيروزى هاى خود را 
عليه تروريســـت مديون حمايت و پشتيبانى 

جمهورى اسالمى ايران مى دانند. وى با تأكيد 
بر مبارزه قاطع و همه جانبه با تروريست ها، 
تصريح كرد:ملت و نيروهاى مسلح سوريه تا 
آزادى كامل اين كشور از اشغال تروريست ها 

به جنگ با آنان ادامه خواهند داد.
آمادگــى ايران بــراى ارائه تجربيات

مقابله با مين
وزير دفاع و پشـــتيبانى نيروهاى مسلح 
گفت: امروز داشته هايمان را سرمايه اى براى 
جوامع بشرى مى دانيم و آمادگى داريم در هر 
نقطـــه اى از دنيا براى ارائه اين خدمات براى 
مقابله با مين و آثار برجاى مانده از جنگ ها 
ارائه دهيم. به گزارش اداره كل تبليغات دفاعى 
وزارت دفاع، سردار سرتيپ پاسدار دكتر حسين 
دهقان ديروز در همايش روز آگاهى از مين و 
كمك به اقدام عليه آن افزود: اما در اين ميان اين 
ملت ها هستند كه متحمل ضرر و زيان ميشوند 

و آسيب هاى جبران ناپذير مى بينند.
وى با بيان اين كه سه واژه امنيت، رفاه و 
توسعه از واژگانى است كه همواره ذهن انسان 
را به خود مشـــغول مى كند، افزود: تا حدود 
جنگ جهانى دوم، عده اى به فكر تشكيل نهادى 
براى ايجاد صلح و امنيت و تثبيت آن در جهان 
بودند اما گذشت زمان هم ثابت كرد اين گونه 
نهادها و كنوانسيون ها نتوانسته اند اقدام موثرى 
انجام دهند. دهقان اضافه كرد: اين نهادها نه تنها 
در عمل خود نتوانستند موفق باشند بلكه خود 
آنها هم به ابزارى براى حفظ منافع كشورهاى 

قدرت طلب تبديل شدند.
 دهقـــان با بيـــان اين كه آمريكا پس از 

فروپاشـــى شوروى به دنبال شكل گيرى يك 
نظام تك قطبى بود، گفت: به اين منظور آمريكا 
براى رسيدن به اهداف خود موجب بى ثباتى 
در بسيارى از نقاط جهان شد كه نمونه اخير آن 

را مى توان عراق و افغانستان نام برد.
 وزير دفاع با اشاره به مداخله آمريكا در 
عراق، ســـوريه و يمن كه باعث ايجاد فجايع 
عظيمى شده است، افزود: در اين ارتباط شعار 
آمريكائيان در قالب امنيت و حقوق بشر ، تاسف 
بار است.  دهقان در پايان افزود: ملت ايران براى 
رفع آلودگى و پاكسازى مكان هاى آلوده به مين 
و مواد منفجره ، هزينه هاى زيادى را متحمل 
شده و شهداى زيادى را تقديم كرده است كه 
ما ياد و خاطره همه آنها را گرامى مي داريم و 

به روان پاكشان درود مى فرستيم.
 ســامانه «شبيهســاز ميــدان مين» 

رونمايى شد
سامانه «شبيهساز ميدان مين» صبح ديروز 
با حضور وزير دفاع و در حاشيه همايش روز 

جهانى «آگاهى از خطر مين» رونمايى شد.
 ســـردار دهقان در حاشيه همايش روز 
جهانى «آگاهى از خطر مين» از نمايشـــگاه 
دســـتاودهاى تحقيقاتى، پژوهشى و عملياتى 
در حوزه پاكســـازى و مين زدايى از مناطق 
آلوده بازديد كرد. وى همچنين در جريان اين 
بازديد از سامانه شبيه ساز ميدان مين رونمايى 
كرد و در جريان نحوه عملكرد اين ســـامانه 
در حوزه آموزش نحوه خنثى سازى، آشنايى 
با خطرات احتمالى و شـــناخت انواع مينها 

قرار گرفت.
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صعود تيم فوتبال ساحلي ايران به مرحله حذفى جام جهانى 

مديرعامل سازمان تامين اجتماعى جزئيات افزايش حقوق مستمرى بگيران 
اين سازمان را در سال جارى اعالم كرد.

  سيد تقى نوربخش در نشستى خبرى با بيان اينكه مهمترين تعهد سازمان 
پرداخت مستمرى هاست گفت: ميزان و نحوه برقرارى مستمرى ها در قانون 

آمده ميزان آن در كشور ما حدود آخرين پرداختهاست.
وى افزود: درباره نرخ افزايش حقوق ها دو ماده قانونى وجود دارد. نخست 
در ماده 111 آمده است كه حداقلى بگيران برابر نرخ افزايش حداقل حقوق و 
دستمزد بايد مشمول افزايش مستمرى شوند. در سال 96، ميزان افزايش حقوق 
حداقلى بگيران تا 14,5 درصد تعيين شد . نوربخش ادامه داد: قانون دوم آنكه 
طبق ماده 96 افزايش مستمرى بايد برابر افزايش هزينه هاى زندگى و نرخ تورم 
براى ساير سطوح مستمرى بگيرى باشد. مديرعامل سازمان تامين اجتماعى درباره 
نسبت افزايش مستمرى ها با نرخ تورم از سال 85 تا 96 گفت: از سال 85 تا 
92 نرخ افزايش مستمرى زير نرخ تورم و در سال 88 باالتر از نرخ تورم بوده 
است، اما از سال 92 تا كنون افزايش ها باالتر از نرخ تورم است. وى افزود: نرخ 
افزايش مستمرى در دولت يازدهم باالى81 درصد بوده كه 25 درصد باالتر از 
نرخ تورم بوده است. راهبرد ما همواره افزايش حقوق مستمرى بگيران بيش از 
نرخ تورم و بيش از نرخ شاغالن بوده است.  براى سال جارى هم رشد 12,5
درصدى حقوق براى ساير سطوح مستمرى بگيران  مصوب شد كه آن هم باالتر 

از نرخ افزايش حقوق شاغالن و 5 درصد باالتر از نرخ تورم است. 
مديرعامل سازمان تامين اجتماعى با بيان اين كه حقوق افرادى كه زير يك 
ميليون و 100 هزار تومان است را به همين ميزان  مى رسانيم  بيان كرد: تفاوت ما 
با صندوق بازنشستگى اين است كه در كنار اصل حقوق در 5 آيتم، «كمك هزينه» 

مى پردازيم كه ميزان رشد آن هم در دولت يازدهم بيش از دولت قبل است.
وى درباره زمان اعمال افزايش حقوق ها گفت: از ارديبهشت ماه افزايش 
حقوق ها اعمال مى شود و مابهالتفاوت فروردين ماه در خرداد ماه واريز خواهد 
شد. مديرعامل سازمان تامين اجتماعى تاكيد كرد: از اينكه نمى توانيم على رغم 
افزايش ها معيشت مستمرى بگيران را به حد كفايت بهبود دهيم عذرخواهى 
مىكنيم اما اين امر نشان دهنده گام هاى بلند دكتر روحانى براى بهبود معيشت 
مستمرى بگيران است. نوربخش درباره افرادى كه كمتر از 30 روز حقوق دريافت 
مى كنند گفت: اينكه اگر شخصى كمتر از 30 روز حق بيمه پرداخته و بازنشسته 
شده است را مشمول افزايش حقوق مانند حداقلى بگيران كنيم از عدالت به دور 
است ،اما با اين حال حقوق افراد بازنشسته با 10 روز حقوق هم امسال 14,5

درصد افزايش پيدا مى كند.

رييس اداره ايدز و بيمارىهاى 
آميزشى وزارت بهداشت از گسترش 
آموزشهاى پيشـــگيرى از ايدز به 
جوانان و نوجوانان در قالب باشگاههاى 

سالمت و مشاوره خبر داد.
دكتر پروين افســـر كازرونى 
در گفتوگو با ايسنا، درخصوص 
برنامههاى امسال وزارت بهداشت در 
حوزه ايدز گفت: برنامه پيشگيرى از 
انتقـــال اچ آى وى از مادر به كودك 
كه به صورت آزمايشى و محدود در 
16 دانشگاه علوم پزشكى اجرا شد، 
از بهمن ماه سال گذشته زمينه اجرا 
در مناطق حاشـــيه نشين كل كشور 

شروع شده است و اميدواريم تا آخر 
ســـال  96 كليه مادران باردار مناطق 
حاشيه نشين تحت پوشش اين برنامه 

قرار گيرند.
وى  به راهاندازى باشگاههاى 
سالمت و مشاوره براى گروه سنى 
نوجوانان و جوانان نيز اشاره كرد و 
گفت: وزارت بهداشت امسال تصميم 
دارد بـــه صورت جدى به تقويت و 
گسترش برنامههاى پيشگيرى از ايدز 
براى گروه سنى جوانان و نوجوانان 

بپردازد. 
در همين راســـتا مراكزى را 
تحت عنوان باشگاههاى سالمت و 

مشاوره جوانان و نوجوانان به صورت 
آزمايشى در چهار شهر راهاندازى كرده 
است. در اين باشگاهها نوجوانان و 
جوانان با استفاده از امكانات ورزشى 
و ســـرگرمى، مطالب آموزشى در 
خصوص پيشگيرى از اچ آى وى، 
بيمارىهاى آميزشـــى و سالمت 

بارورى را دريافت مىكنند.
 همچنين به آنها مهارتهاى 
الزم در زمينه پيشـــگيرى از گرايش 
به هر نوع آسيب اجتماعى آموزش 
داده مىشـــود. اميدواريـــم بتوانيم 
باجلب حمايـــت وزارت ورزش 
و جوانـــان، آمـــوزش و پرورش، 

شهردارى، ســـازمانهاى مردم نهاد
فعال و خيرين اين برنامه را گسترش

دهيم.
كازرونى همچنين اضافه كرد:
تالش مىكنيم  ارائه خدمات كاهش
آسيب و پيشگيرى از اچ آى وى كه
به گروههاى آسيب پذير ارائه مىشود،
در قالب بستههاى خدمتى سالمت
در نظام ســـالمت ادغام كنيم. اين
خدمات به صورت ارزيابى وضعيت
بيمارىهاى آميزشى و اچ آى وى،
آموزش و خدمات مراقبت و درمان،
در مناطق حاشيه نشين گسترش پيدا

مىكنند.

تيم فوتبال ســـاحلى ايران با پيروزى برابر نيجريه در 
ضربات پنالتى به دور دوم جام جهانى ساحلى 2017باهاما 

صعود كرد.
به گزارش ايرنا، نيمه نخست اين ديدار با گل آكروباتيك 
محمد احمد زاده به سود ايران به پايان رسيد اما در نيمه 
دوم اين نيجريه بود كه با خطاى هند صاحب ضربه پنالتى 

شد و به گل تساوى رسيد.
گل تساوى نيجريه فقط يك دقيقه پايدار بود و اين 
ايران بود كه با ضربه قيچى برگردان بلوك باشـــى به گل 

برترى رسيد.
اشتباه دفاع ايران در پوشش در ادامه بازى موجب شد 
كه امانوئل گل تساوى را وارد دروازه ايران كند و بازى به 

تساوى 2 بر 2 برسد.
در ادامه محمد احمد زاده دقايقى بعد از دريافت گل 
تســـاوى ايران، توپ را وارد دروازه نيجريه كرد تا بازى با 

پيروزى ايران ادامه پيدا كند.
گـــود اس پاور فقط در فاصله 2 دقيقه و 53 ثانيه به 
پايان نيمه دوم بار ديگر دروازه ايران را باز كرد تا بازى بار 

ديگر به تساوى برسد.
ايبن اگبو در نيمه سوم در حد فاصل 3 دقيقه و 40
ثانيه تا پايان بازى گل چهارم نيجريه را به ثمر رساند تا اين 

تيم براى نخستين بار در اين ديدار پيش افتد.
چند ثانيه از اين گل نگذشته بود كه مختارى با حركتى 
زيبا بازى را به تساوى كشاند تا با پايان اين بازى كار به 

وقت اضافى بكشد.
پس از تســـاوى 4 بر 4 دو تيم در وقت اضافى، كار 
به پنالتى كشيد و در نهايت اين تيم ايران بود كه به برترى 

رسيد.

فريد بلوك باشـــى نخستين ضربه پنالتى را از دست 
داد و نخستين ضربه پنالتى تيم نيجريه هم به بيرون رفت 
ضربه پنالتى دوم ايران را سيد على ناظم زد كه اين توپ 
به تور دروازه نيجريه چســـبيد. در ادامه تيم نيجريه ضربه 
دوم پنالتى خود را بر خالف جهت حركت پيمان حسينى 

وارد دروازه ايران كرد.
پنالتى سوم ايران را اميرحسين اكبرى زد ون توپ را 
بـــه طور دروازه دوخت. اوگودو ضربه اخر پنالتى نيجريه 
را زد كه اين توپ به ثمر نرســـيد تا ايران در نهايت به 

مرحله بعدى جام جهانى فوتبال ساحلى صعود كند.ايران 
در مرحله بعدى بايد روز جمعه با سوييس، نايب قهرمان 

قاره اروپا ديدار كند.
حسينى: سوييس فوتبال ساحلى را خوب بلد است
همچنين دروازهبان تيم ملى فوتبال ساحلى كشورمان 
معتقد است ايران بازيكنان بزرگى دارد و مى تواند با شكست 

سوييس به جمع چهار تيم پايانى برسد.
پيمان حسينى، دروازهبان تيمملى فوتبال ساحلى درباره 
بازى با نيجريه، افزود: ديدار مقابل نيجريه بســـيار سخت، 

نفس گير و بازى اين تيم كامال فيزيكى و جنگنده بود. با 
اين كه بازى بسيار نزديك دنبال شد اما از اينكه در نهايت 

پيروز ميدان شديم، خوشحاليم.
وى ادامه داد: باخت ما مقابل ايتاليا باعث شد تا بازى 
مقابل نيجريه بسيار حساس شود، چرا كه با از دست دادن 
امتياز از سوى ما شانس صعود نيجريه زنده باقى ماند و اين 
تيم با همه توان مقابل ما حاضر شد. به هر حال اكنون به 
جمع هشت تيم پايانى جام جهانى صعود كرديم و بايد تمركز 

خود را روى بازى يك چهارم نهايى بگذاريم.
دروازهبان تيمملى فوتبال ساحلى ايران افزود: در مرحله 
بعدى كه بازىها به صورت حذفى دنبال مىشود، به مصاف 
ســـوييس خواهيم رفت و بدون شك كار آسانى پيش رو 
نداريم. در واقع نتيجه اين بازى تكليف ماندن يا ترك ما 
از رقابتهاى جام جهانى را مشخص مىكند و اميدوارم با 
تالش و تمركز كادرفنى و بازيكنان اين بازى حساس هم 

با پيروزى پشت سر بگذاريم.
وى تاكيد كرد: به هر حال مىدانيم كه سوييس تيمى 
با تجربه و فوتبال ساحلى را بسيار خوب بلد است. اين 
تيم مربى بســـيار حرفه اى و كاربلدى دارد و بازيكنان با 
ملى  سوييس حضور دارند، به خصوص  تجربه اى در تيم
استانكوويچ شماره 10 اين تيم كه همواره عملكرد بسيار 

خوبى در زمين مسابقه ارائه كرده است.
حســـينى در پايان گفت: البته ما هم بازيكنان بزرگى 
داريم و تيم يك دســـت و خوبى هستيم. اميدوارم مقابل 
ســـوييس بازى روانترى ارائه كنيم و همه تالش خود را 
براى رسيدن به هدفمان يعنى قرار گرفتن در جمع چهار 
تيم برتر جام جهانى و پس از آن كسب مدال خوش رنگ 

جهانى بكار خواهيم رفت.

تيم بيمه رازى تهران در هفته نخست ليگ برتر كشتى 
فرنگى باشـــگاه هاى كشور برابر تيم شهيد خواجه وندى 

نوشهر به پيروزى رسيد.
به گزارش ايرنا، اين مســـابقه ديروز از ساعت 16:45
در ســـالن ورزشى شـــهداى هفتم تير برگزار شد كه تيم 
بيمـــه رازى بـــا نتيجه 5 بر 3 حريف خود را از پيش رو 

برداشت.
از نكات قابل توجه اين مسابقه استقبال نكردن هواداران 
از اين رقابت ها به دليل برگزارى آن در وسط هفته بود.

نتايج انفرادى تيم هاى خواجه وندى نوشـــهر 3 - بيمه 
رازى 5

59 كيلوگرم: كيانوش غضنفريان 2 (برنده) - شـــيرزاد 
بهشتى طال 2

66 كيلوگرم: پوريا سليمى صفر - امين سورى 8

71 كيلوگرم:افشـــين اسالمى 5 - اصغر عالى محمدى 
يك

75 كيلوگرم: سجاد ايمان طلب يك - محمد رستمى 3
80 كيلوگرم: مهدى محمدزاده صفر - كيوان رضايى 12

85 كيلوگرم: مهدى بالى 4 - مجتبى كريم فر 3
97 كيلوگرم : اميرحسين ميرى يك - اميرحسين حسينى 

3
130 كيلوگرم: مهدى اســـالمى مقابل حريف خود امير 
قاسمى منجزى حاضر نشد. (اسامى تيم خواجه وندى در 

ابتدا آمده است)
حسن رنگرز، فرشاد عليزاده، محمد على چميانى و 
محسن سوريان كادرفنى تيم بيمه رازى و مجيد رمضانى، 
بهمن رهبر، محمد خزايى كادرفنى تيم كشتى خواجه وندى 

را تشكيل مى دهند.

رئيس فدراسيون فوتبال، گفت: 
اعتصاب بازيكنان پرسپوليس درست 
نبود و باشگاهها يك مرتبه نمىتوانند 

مشكالت مالى را حل كنند.
مهدى تاج در گفتگو با فارس، 
درباره نتايج تيم ملى فوتبال ساحلى، 
وضع فوتسال و همچنين ساير موارد 
در فوتبال صحبتهاى زير را مطرح 

كرد:
تاج در باره بازىهاى تيم ملى 
فوتبال ساحلى گفت :من ارزيابى مثبتى 
از بازىها دارم براى اينكه تيم با شرايط 
آب و هوايى باهاما هماهنگ شود اين 
تيم را با وجود هزينههاى باال 4 روز 
زودتر اعزام كردند كه واقعاً هزينهها 
ســــنگين بود.من حتى رواديد هم از 
سوى برگزاركننده مسابقات داشتم اما 
با حســــاب و كتابى كه انجام دادم 
تصميم گرفتم كه به اين سفر نروم. 
مبلغى حدود 70 ميليون تومان هزينه 
سفر من شد و به همين دليل  ترجيح 

دادم به اين سفر نروم. 
رئيس فدراسيون فوتبال در مورد 
شرايط فوتسال هم چنين گفت :قبل 
از اينكه بخواهم در مورد فوتســــال 
صحبت كنم بايد بگويم كه قرار است 
يك جلســــه همانديشى و همافزايى 
براى تمام سرپرستان، مربيان، بازيكنان 
فوتبال، فوتسال، فوتبال ساحلى در 
همــــه ردهها برگــــزار كنيم تا براى 
برگزارى اردوها و مسابقات به يك 

نظر كلى برسيم.
 در مورد فوتسال هم دوستان ما 

در تيم ملى زير 20 سال گاليههايى 
بابت اعزام نشدن به ازبكستان داشتند 
كــــه البته من بــــا كادر فنى اين تيم 
صحبتهاى الزم را انجام دادم، فكر 
نمىكنم تيمى در آسيا در اين رده سنى 
بوده باشــــد كه به اندازه تيم ما بازى 

تداركاتى انجام داده باشد. 
دو بازى با روســــيه، دو بازى 
بــــا اوكراين، دو بازى با عراق و دو 
بازى با فرانســــه از جمله ديدارهاى 
تداركاتى هســــتند كه تيم ملى زير 
20 سال فوتسال انجام دادهاند كه به 
نظر مىرسد اين تعداد بازى دوستانه 

كافى باشد. 
تاج در باره گاليه اميرحســــين 
پيروانى ســــرمربى تيم ملى فوتبال 
جوانان در چند روز گذشــــته بابت 
اينكه برخى از باشگاهها كه بازيكنان 
خود را در اختيار او قرار ندادند افزود: 
به هر حال تيم ملى جوانان هم پايان 
مــــاه بايد در رقابتهاى جام جهانى 

شركت كنند.
هفتههاى پايانى ليگ را پيشرو 
داشــــتيم و باشگاهها حق داشتند كه 
بازيكنان خود را در اختيار داشته باشند 
و ما نمىتوانستيم به باشگاهى فشار 
وارد كنيم البته قرار است در آييننامه 
جديد انضباطى تمامى اين موارد بابت 
واگذارى بازيكنان از سوى باشگاهها 

به تيم ملى لحاظ شود. 
تاج در باره تيم ملى بزرگساالن 
و كىروش هم تاكيد كرد : كارهاى 
تيم ملى هم در حال انجام شدن است. 

هر روز با كىروش جلســــه دارم كه 
البته در اين جلســــات فقط خودم و 
خودش حضور دارد و نفر ســــومى 
نيست. برنامهها در حال انجام شدن 

است و مشكلى نيست.
تــــاج در بــــاره حضورخود و 
گرشاســــبى رئيس هيــــأت مديره 
پرسپوليس در وزارت ورزش افزود.

اعتصابى كه بازيكنان پرسپوليس انجام 
دادند كارى درست نبود. قرار است 
آييننامه جديــــد را بابت همه اين 
موارد تدوين كنيم كه شــــاهد چنين 
اتفاقهايى نباشيم و قطعاً به زودى با 
گردآورى اين آييننامه در اختيار همه 

مىگذاريم.
رئيس فدراسيون  در زمينه جذب 
بازيكن خارجى توسط باشگاها تاكيد 
كرد :اين مسأله آييننامه نيست اما با 
توجه به پروندههايى كه باشگاهها در 
فيفا دارند نمىتوانند بازيكن خارجى 
جديدى جذب كنند. هيچ باشگاهى تا 
زمانى كه مطالباتش را در فيفا تسويه 
نكرده نمىتواند بازيكن خارجى بگيرد 
ضمن اينكه باشــــگاههاى ما بايد به 
تدريج به سمتى بروند كه با داخلىها 
هم تسويه كنند و برنامهريزى داشته 
باشند براى اينكه بدهىهاى داخلى 

خود را هم تسويه كنند.
 همچنين من معتقد هستم كه 
باشگاههاى ما بايد با يك برنامهريزى 
خاص به جاى اســــتفاده از بازيكنان 
خارجى از ظرفيتهاى داخلى استفاده 

كنند.

رئيس كميته بين المللى پارالمپيك امروز وارد ايران مي شود 
«فيليـــپ كريون» رئيس كميته بين المللى 
پاراالمپيك امروزوارد ايران مى شود و طى اقامت 
چند روز در كشورمان با وزير ورزش و خانواده 

مرحوم گلبارنژاد ديدار خواهد داشت.
بـــه گزارش روابـــط عمومى كميته ملى 
پارالمپيـــك، رئيس كميته ملى پارالمپيك كه به 
دعوت  كميته ملى پارالمپيك كشـــورمان در 
ايران حضور خواهد داشت، در نخستين روز با 
سلطانىفر وزير ورزش و جوانان  ديدار خواهد داشت. بنا بر همين گزارش 
فيليپ كريون روز پنج شنبه چهاردهم ارديبهشت مسابقات دو و ميدانى قهرمانى 
معلوالن و جانبازان را در مجموعه ورزشـــى آفتاب انقالب تهران را افتتاح 
ميكند. بازديد از كمپ تيم هاى ملى و فدراسيون جانبازان و معلوالن و دو 

سفر به استان هاى فارس و اصفهان از ديگر برنامههاي كريون است.
برخواه 14 وزنهبردار نوجوان را به اردو دعوت كرد

اردو تيم ملى نوجوانان با 14 وزنه بردار از فردا در سالن وزنه بردارى 
كبكانيان آغاز مى شود.

به گزارش روابط عمومى فدراسيون وزنه بردارى؛ نخستين مرحله از 
اردوهاى تيم ملى نوجوانان كشورمان براى حضور پرقدرت در رقابت هاى 
قهرمانى آسيا به ميزبانى كاتماندوى نپال، از فردا با 14 وزنه بردار در سالن 

وزنه بردارى مجموعه ورزشى شهيد كبكانيان تهران آغاز مي شود.
 محمدحســـين برخواه ســـرمربى تيم هاى ملى وزنه بردارى پايه اى 
كشورمان، اميرحسين ارسالنى، على صالحى پور، افشين طاهرى، مهدى پاپى، 
حســـين ساكى، روح اله بيرانوند، رضا اسدى، على غنى زاده و محمدرضا 
روشنى، اميرحسين سالمت، اميررضا عسگرى دون و محمد شهاب انداز، 
عباس فخرزارع و حميدرضا زارع 14 وزنه بردار را به اين مرحله از اردو 

تيم ملى نوجوانان دعوت كرده است.
 مسابقات وزنه بردارى قهرمانى رده سنى نوجوانان و جوانان آسيا، همزمان 

31مرداد لغايت 8 شهريوردر كاتماندوى نپال برگزار خواهد شد.
دعوت 25 بازيكن به اردوي تيم ملى فوتسال

سرمربى تيم ملى فوتسال بزرگساالن اسامى 25 بازيكن فوتسال را به 
منظور انجام تست آمادگى جسمانى و حضور در تمرينات اعالم كرد.

به گزارش ســـايت رســـمى فدراسيون فوتبال، اردو تيم ملى فوتسال 
بزرگســـاالن براي تست قابليت جســـمانى از 16 تا 19 ارديبهشت ماه در 
مهمانسراى شماره يك (مركز ملى فوتبال ايران) با حضور 25 بازيكن برگزار 
مى شود كه اسامى فوتساليست هاى دعوت شده از سوى سيدمحمد ناظم 
الشريعه بدين شرح است: عليرضا صميمى، سجاد بندى سعدى، فرهاد توكلى، 
مهران عاليقدر، مهدى جاويد، ميثم برمشورى، محمدرضا كرد مشهدى، محمد 
شجرى، سجاد بابايى، سپهر محمدى، حميد احمدى، قدرت بهادرى، محمد 
طاهرى، على عسكرى، عليرضا رفيعى پور، شهاب طالبى، سعيد احمد عباسى، 
مسعود محمدى، محمدرضا سنگ سفيدى، احمد اسماعيل پور، اصغر حسن 

زاده، قاسم عروجى، مسلم اوالد قباد ، امين نصراله زاده و مرتضى عزتى.
حضور رئيس و دبير فدراسيون بسكتبال در مجمع فيبا

رئيس فدراسيون بسكتبال همراه با دبير خود براى حضور در مجمع 
عمومى فدراسيون جهانى امروز عازم هنگ كنگ مى شود.

به گزارش ايسنا، مجمع عمومى فدراسيون بين المللى بسكتبال (فيبا) 
روزهاى پنجشـــنبه و جمعه (14 و 15 ارديبهشـــت) به ميزبانى هنگ كنگ 
برگزار مى شود. براى حضور در اين نشست محمود مشحون و على توفيق، 
رئيس و دبير فدراسيون بسكتبال امروز عازم هنگ كنگ مى شوند. بررسى 
حضـــور محجبه بانوان در ميادين بين المللى يكى از مهمترين محورهاى 
نشست فيبا در هنگ كنگ است ، يكي از دستورهاي مهم اين مجمع راي 

گيري در اين مورد است.
آغاز اردوي تيم ملي هندبال ساحلى در بندرعباس

ششمين مرحله اردو آمادگى تيم ملى هندبال ساحلى ايران در بندرعباس 
آغاز شد.

به گزارش ايسنا، اردو تيم ملى هندبال ساحلى براى شركت در بازىهاى 
آسيايى تايلند با حضور دوازده بازيكن تا 14 ارديبهشت در مجموعه ورزشى 
غدير بندرعباس ادامه خواهد داشت.ششمين دوره مسابقات هندبال ساحلى 
قهرمانى آسيا با حضور 9 تيم روزهاى 17 تا 25 ارديبهشت در كشور تايلند 
برگزار مىشود و تيم ملى كشورمان در گروه دوم با تيمهاى تايلند، ويتنام، 
افغانستان و امارات همگروه است. در گروه نخست هم تيمهاى قطر، عمان، 
چين تايپه و ازبكستان باهم رقابت مىكنند و سه تيم نخست اين پيكارها به 

مسابقات جهانى 2018 روسيه صعود خواهند كرد.

دني آلوس : يوونتوس ميتواند قهرمان اروپا شود
بازيكـــن برزيلى تيم فوتبـــال يوونتوس در 
آســـتانه ديدارامشب برابر موناكو در ليگ قهرمانان 
اروپا،گفت:من براى تاريخ سازى به اين تيم آمدم، 

ولى تاكنون عنوان قهرمانى كسب نكرديم.
به گزارش ايرنا از منابع خبرى، تيم هاى فوتبال 
موناكو و يوونتوس امشب در دور رفت از مرحله 
نيمه نهايى ليگ قهرمانان اروپا به مصاف يكديگر 

مى روند.
دنى آلوس مدافع برزيلى يوونتوس كه تابستان گذشته بارسلونا را به 
مقصد يوونتوس ترك كرد، ضمن تاكيد براينكه نبايد حريف فرانسوى را 
دست كم بگيريم، گفت: بزرگترين خطر ديدار نيمه نهايى اين است كه به 
حذف كردن بارســـلونا در مرحله يك چهارم نهايى خوش بين باشيم زيرا 

رقابت تمام نشده است و هنوز به قهرمانى نرسيده ايم.
 وى افزود: ما نبايد فكر كنيم كه براى قدم زدن به مونته كارلو مىرويم. 
موناكو تيمى است كه بدون استرس و به طور آزادانه و خطرناك بازى مىكند. 
ما بايد آرام باشيم. فرصت رسيدن به فينال ليگ قهرمانان اروپا را داريم و اين 

به ما انگيزه قوى مى دهد. 
مدافع برزيلى تيم فوتبال يوونتوس ادامه داد: ما بدنبال پيشرفت هستيم. 
در ابتداى فصل مى خواستيم به اين مرحله برسيم و خوشحاليم كه در مرحله 

نيمه نهايى هستيم. واقعيت اين است كه مى توانيم قهرمان شويم. 
واكنش امره جان به گلى كه با قيچىبرگردان به ثمر رساند

هافبك آلمانى ليورپول به صحبت در مورد گلى پرداخت كه با ضربه 
زيباى قيچىبرگردان به ثمر رساند.

به گزارش ايسنا و به نقل از اكسپرس، ليورپول با گل آكروباتيك امره 
چان توانست دروازه واتفورد را باز كند و سه امتياز اين بازى را بدست آوردبا 

اين برد احتمال حضورليور پول در ليگ اروپا هم افزايش يافت.
جان بعد از پايان مسابقه گفت: هيچ وقت چنين گلى به ثمر نرسانده 
بودم. البته براى ما مهم اين بود كه سه امتياز اين مسابقه را كسب كرديم. 
مىدانستيم تيمهاى منچسترسيتى و منچستريونايتد، امتياز از دست دادند. بايد 
براى جبران شكســـت بازى با كريســـتال پاالس، سه امتياز بازى را كسب 
مىكرديم كه خوشبختانه اين اتفاق هم رخ داد. او ادامه داد: گلى كه در اين 

بازى به ثمر رساندم، زيباترين گل دوران فوتبالم بود. 
لبرون جيمز به ركورد كوبى برايانت رسيد

ستاره بسكتبال كليولند كاواليرز با امتيازهايى كه 
در ديدار با تورنتو رپتورز كسب كرد موفق شد به 

ركورد كوبى برايانت برسد.
به گزارش ايســـنا و به نقل از يورو اسپورت، 
لبرون جيمز با كســـب 35 امتياز در بازى كليولند 
كاواليرز مقابل تورنتو رپتورز، بيش از 30 امتياز به 
نام خود ثبت كرد. او با اين ركورد، در كنار كوبى 
برايانت قرار گرفت. لبرون جيمز و كوبى برايانت با كسب بيش از 30 امتياز 
در 88 بازى پلىآف NBA، در رتبه دوم اين ركورد قرار دارند. جيمز در 
بازىهاى پلىآف 2017 به صورت متوسط در هر بازى 33.2 امتياز كسب 

كرده است.مايكل جردن با 109 بازى در رتبه اول قرار دارد.
مانچينى مربى پارىسنژرمن مىشود

رسانهها ي ايتاليايي نوشتند: روبرتو مانچينى مربى پارىسنژرمن مىشود 
و اوناى امرى مسئوليت آ.اس.رم را برعهده مىگيرد.

به گزارش فارس، يك سايت ورزشى ايتاليا گزارش كرد تحركاتى انجام 
شده تا روبرتو مانچينى از فصل آينده سكان هدايت تيم متمول شهر پاريس 
را برعهده گيرد. ظاهرا مديريت باشـــگاه فرانسوى از عملكرد اوناى امرى، 
چندان راضى نيست و از وى به عنوان گزينه جانشينى لوچيانو اسپالتى نزد 

جالوروسى نام برده مىشود.

وزير دفاع: اگر تروريسم مهار نشود امنيت جهان را به مخاطره مىاندازد

جزئيات افزايش حقوق 
مستمرىبگيران تامين اجتماعى

معاون سازمان محيطزيست: با ساخت و سازهاي بي رويه 
و  رشد تراكم جمعيت تهران مواجهيم

باشگاههاى پيشگيرى از ايدز راهاندازى شد

جذب بازيكن خارجي به شرط تسويه حساب با فيفا آزمون روستوف را ترك مىكند

ليگ برتر كشتى؛ پيروزى بيمه رازى در ايستگاه نخست 

بـــا وجود اين كه خبرهايى در 
ارتباط با تمديد دو و نيم ساله قرارداد 
مهاجم ايرانى باشگاه روستوف نقل 
محافل روســـى شده بود اين بازيكن 
در تابستان به عنوان بازيكن آزاد اين 

باشگاه را ترك خواهد كرد.
به گزارش "ورزش سه"،چند ماه 
قبـــل در پى دعوى صورت گرفته از 
سوى باشگاه روبين رسانه هاى روسى 
از تمديد قرارداد دو و نيم ساله آزمون 
با روستوف و برنده شدن آنها در جنگ 
با كازانى ها در فيفا خبر دادند اما حاال 
يكى از سايت هاى معتبر مدعى شد 
كه آزمون در آخرين نشست خود با 
روســـتوفى ها با بيان اين كه تصميم 
دارد تابستان اين تيم را ترك كند شوك 

بزرگى به آنها وارد كرده است.

ســـايت rnd.ruدر گزارشى 
نوشـــت:«با وجود انتقادات فراوان از 
ســـردار حاميان او در اين چند روز 
به حمايت از "پســـر طاليى"(لقب 
طرفداران روستوف به آزمون) برآمده 
و مدعى شدند كه او دوباره به روزهاى 
اوج خود بازخواهد گشـــت و همان 

ميل سابق به گلزنى را نشان مى دهد 
گرچه خود آنها هم اين حس را دارند 
كه آزمون ممكن است براى مراقبت 
از خود براى رســـيدن به يك باشگاه 
اروپايى در تابستان اين گونه محتاط 

بازى مى كند».
اين سايت روسى در ادامه با اشاره 
به تمام شايعاتى كه در ماه هاى گذشته 
در باره سردار رقم خورده مدعى شد 
بعد از ابراز تمايل تيم هايى مثل تاتنهام، 
ليورپول ، دورتموند و ويارئال آزمون 
به عنوان يكى از مهاجمان آينده دار و 
22 ساله تمام خصوصيات الزم براى 
تبديل شدن به ستاره اى بزرگ را دارد 
از همين رو تابستان پيش رو مى تواند 
براى او به مانند سكوى پرتاب بزرگى 

به فوتبال اروپا باشد.

سرويس سياسى - اجتماعى: 
معاون محيط زيست انسانى سازمان 
حفاظت محيط زيست با بيان اين كه 
مديريت شهرى تهران از استانداردهاى 
جهانى عقب است، گفت: از جمله در 
ساخت و سازهاى بى رويه، افزايش 
ميزان تراكم، رشـــد تراكم جمعيت 
شهرى، افزايش فشار بر روى زمين و 
با كاهش ظرفيت زيست محيطى در 

شهر مواجه هستيم .
دكتر متصـــدى در گفتگو با 
«اطالعات» افزود درباره وضع هواى 
كالنشـــهرها گفت: تا قبل از دولت 
يازدهم شـــاهد افزايش آلودگى هوا 
بوديـــم و اين بحث نگران كننده اى 
بود و اگر همان روند براى تهران ادامه 
پيـــدا مى كرد، امروز وضع پايتخت 
بســـيار نامناسب و بدتر شده بود. به 
همين دليل در ابتداى دولت تدبير و 
اميد راهكارهاى كاهش آلودگى هوا 
را تدوين كرديم و به تصويب دولت 
رسيد. خوشبختانه با همت و پيگيرى 
تمامى دستگاه ها و حمايت ويژه دكتر 
روحانـــى و آقاى جهانگيرى معاون 
ايشان امروز در بسيارى از كالنشهرها 

شاهد كاهش آلودگى هوا هستيم. 
وى افزود: اگر بخواهيم تهران 
95 را با سال 92 مقايسه كنيم، تعداد 
روزهاى ســـالم 70 روز افزايش پيدا 
كرده است. در شيراز ديگر اصال روز 
آلوده نداريم و تبريز، مشهد، اراك و 
اصفهان همه به سوى كاهش آلودگى 

پيش رفته اند.

 معاون سازمان حفاظت محيط 
زيست خاطرنشـــان كرد: در مورد 
محيط زيســـت شهرى تالش هاى 
بسيارى شـــد و در تيرماه سال 95
مصوبه راهكارهاى كاهش آلودگى هوا 
را داشـــتيم كه منجر به تعويض  40
هزار دستگاه تاكسى فرسوده شد كه 
در برنامه دولت تا 60 هزار دســـتگاه 
هم ديده شده است. همچنين امسال 
جايگزين كردن اتوبوس هاى فرسوده 

را در برنامه داريم.
به گفته وى، از ســـوى وزارت 
كشـــور براى پسماندها برنامه ريزى 
مفصلى  انجام شده است كه مديريت 
پســـماند ، اختصاص اعتبار، كاهش 
محل هاى دفن و تالش براى داشتن 
يك برنامه مناسب از ديگر اقدامات 
دولت اســـت كه نوعى حركت رو 
به جلو و ارزشـــمند به شـــمار مى 
آيد اما در كالنشـــهرها با يك سرى 
ناهماهنگىها و نابسامانىهايى مواجه 
هستيم كه بيشتر به مديريت شهرى 

برمى گردد. 
وى با بيـــان اين كه مديريت 
شهرى تهران از استانداردهاى جهانى 
عقب است، افزود: از جمله در ساخت 
و ســـازهاى بى رويه، افزايش ميزان 
تراكم، رشد تراكم جمعيت شهرى، 
افزايش فشـــار بـــر روى زمين و با 
كاهش ظرفيت زيســـت محيطى در 

شهر مواجه هستيم .
 معاون محيط زيســـت انسانى 
ســـازمان حفاظت محيط زيست در 

پاســـخ به اين سئوال كه آيا سازمان 
نمى تواند از طريق وزارت كشـــور 
شهردارى تهران را ملزم به مديريت 
شهرى استاندارد كند تا شاهد نابسامانى 
گسترده از جمله صدور تراكم بىرويه 
و بلندمرتبهسازى ناهمگون، نابودى 
باغـــات و حيف و ميل منابع آب در 
قالب چمن كارى نباشيم، گفت:  در 
بحث ساخت و سازها ،سازمان يكى 
از اعضاى فعال شوراى عالى معمارى 
و شهرســـازى است كه در اين زمينه    
ســـاخت   برج هاى بلند   به و يژه  
در غرب تهران  راكه به عنوان  كريدور 
هواى پايتخت  به شمارم با اختالل 
مواجه كرده است ،  ممنوع كرديم .

متصدى خاطرنشان كرد: اميدوارم 
در انتخابات شوراى شهر كانديداها به 
اين موضوع توجه كنند كه مديريت 
شهرى بستر زندگى را فراهم مىكند 
و بايد يكى از مهمترين اهداف آنها 
رســـيدگى به امور محيط زيست و 
حفاظت از محيط زيســـت و منابع 
طبيعى در محدوده شهرها و روستاها 
براى داشتن  يك زندگى بهتر باشد.  
وى دربـــاره برنامه دولت براى 
بهبود كيفيت ســـوخت كالنشهرها 
گفت: بر اساس مصوبه سال 93  كه 
برنامه اى جامع براى كاهش آلودگى 
هواى تهران بود، يكى از محورهاى 
آن توليد ســـوخت استاندارد يورو 4
اســـت و امروز در همه كالنشهرها 
و حتى برخى شـــهرها از جمله كل 
استان مركزى، جاده ترانزيت تهران 

به ســـمت مشهد، آبادان و قم شاهد 
توزيع اين ســـوخت هســـتيم و 
اميدواريم با راه اندازى پااليشـــگاه 
ســـتاره خليج فارس شاهد سوخت 
مناســـب براى شهرها باشيم. با اين 
حال در 40 شهر بنزين يورو 4 توزيع 
شده است كه پيشرفت خوبى براى 
كاهش آلودگى كالنشهرها به حساب 

مى آيد. 
معاون سازمان حفاظت محيط 
زيست از ديگر اقدامات به عمل آمده 
را كاهش 34 درصدى مصرف مازوت 
در نيروگاه ها دانســـت و گفت: اين 
اقدامات نشان مى دهد   دولت مصمم 
به حفظ محيط زيست بوده و در اين 

راه موفق عمل كرده است.
وى در پاســـخ به اين سئوال 
كـــه اكنون در اروپا توليد خودرو و 
ســـوخت با استاندارد يورو 6 است 
و به هر حال باز هم از اروپا بســـيار 
عقب هستيم، گفت: صرفا باال بردن 
اســـتاندارد دردى را دوا نمى كند. در 
زمستان گذشته در پاريس، مادريد و 
لندن شـــاهد آلودگى هوا بوديم كه 
استانداردهاى آنها يورو 6 است.  با اين 
حال اميدوارم تالش ها و برنامه هاى 
فعلى در دولت آينده هم به همين روال 
پيش برود زيرا اين  برنامه ها مجموعه 
و تلفيقى از استراتژى هاى مختلف 
است كه همگام با شرايط اقتصادى 
و همگام با شرايط فنى و تكنولوژى 
پيش مى رويم تا شاهد روزهاى خوب 

در كشور باشيم.


