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میزبان در مرحله نیمه نهایی امارات را شکست داد

کره جنوبی - استرالیا؛ فینالیست های جام ملت های آسیا
سرویس ورزشی-

با برگزاری دومین دیدار مرحله نیمه نهایی، مشخص 
ش�د که تیم های ک�ره جنوبی و اس�ترالیا برگزار کننده 
فینال ش�انزدهمین دوره جام ملت های آس�یا خواهند 

بود.
در دومین دیدار مرحله نیمه نهایی جام ملت های آسیا، روز 
گذشته تیم ملی فوتبال استرالیا با نتیجه 2 بر صفر برابر امارات 

به پیروزی رسید تا راهی فینال مسابقات شود. 
در این دیدار که در ورزش��گاه شهر نیوکاسل برگزار شد، 
اس��ترالیای میزب��ان از  هم��ان ابتدای بازی ب��ه لطف حمایت 
تماش��اگرانش و البت��ه بازیکنان خالق��ش در دقیقه ۳ با گل 
ترن��ت س��ینس بوری پیش افت��اد و بع��د از زدن این گل نیز 
فش��ار زیادی را به روی دروازه ام��ارات آورد. حمالت ادامه دار 
استرالیا سبب شد تا در دقیقه ۱۴ دومین گل این تیم توسط 
جیسون دیویدسون وارد دروازه امارات شود. استرالیایی ها البته 
موقعیت های گلزنی دیگری را نیز در نیمه نخست داشتند ولی 
در  نهایت نیمه نخس��ت این دیدار با نتیجه 2 بر صفر به پایان 

رسید.
در نیمه دوم اما بازی دو تیم متعادل دنبال ش��د و هر دو 
تی��م حمالتی را روی دروازه یکدیگر ت��دارک دیدند. بازی در 
نیمه دوم تفاوت چش��م گیری با نیمه نخست داشت و استرالیا 
که با اخت��الف دو گل پیش افتاده بود، چن��دان خود را برای 

گلزنی به تکاپو نینداخت.
ای��ن دیدار در  نهایت با نتیجه دو بر صفر به نفع اس��ترالیا 
به پایان رسید تا میزبان در دیدار نهایی به مصاف کره جنوبی 
برود. دیدار فینال جام ملت های آس��یا در سال 20۱5 شنبه، 

یازدهم بهمن از س��اعت ۱2:۳0 در ورزشگاه المپیک سیدنی 
برگزار می شود.

رکورد جالب توجه میزبان
تی��م ملی اس��ترالیا که حاال یکی از فینالیس��ت های جام 
ملت های آسیاس��ت، تهاجمی ترین تیم جام لقب گرفته و ۱2 
گل در ۴ مس��ابقه به ثمر رس��انده اس��ت. تنها در بازی مقابل 
کره موفق به گلزنی نش��ده اس��ت. جالب اینکه ۳ گل استرالیا 

باطل شدن 6 میلیون کارت سوخت
بندرعباس - خبرگزاری مهر: رئیس س��تاد مب��ارزه با قاچاق کاال و ارز 
کشور گفت: سال گذشته 6 میلیون کارت سوخت مازاد در کشور باطل شد 
که نتیجه این اقدامات رشد مصرف بنزین را در سال جاری نسبت به سال 
گذش��ته 6 درصد کاهش داده اس��ت. حبیب اهلل حقیقی افزود: روزانه 2۴8 
میلیون لیتر فرآورده سوختی در کشور توزیع می شود که 8 درصد این میزان 
انحراف دارد. وی تصریح کرد: در س��ال آینده سوخت به وسائل نقلیه برون 

شهری بر اساس پیمایش داده می شود.
شناسایی 400 شغل سبز

کرمانش��اه - خبرنگار کیهان: معاون آموزش و پژوهش سازمان محیط 
زیس��ت کشور گفت: باید به اقتصاد س��بز نگاهی ویژه صورت گیرد چرا که 

می تواند کلید توسعه پایدار کشور باشد.
مهناز مظاهری به  اهمیت اشتغال سبز تاکید کرد و اظهار داشت: تاکنون 
۴00 ش��غل سبز شناسایی و قرار شده تا با همکاری وزارتخانه های مختلف 
به سمت ایجاد چنین مشاغلی حرکت کنیم که بحث توسعه اقتصادی نیز 
اتفاق افتاده باش��د زیرا توسعه یافتگی تنها داشتن صنعت و کارخانه نیست 

بلکه می تواند در اکوتوریسم هم باشد.
وی یکی از چالش های محیط زیس��تی کش��ور را هدر رفتن منابع آبی 
ذکر کرد و گفت: امروز 66 درصد غذای کش��ور از بخش کش��اورزی تامین 
می ش��ود این در حالی است که آب مصرفی کشور در این بخش 92 درصد 
است و همین مسئله برای محیط زیست به عنوان یک چالش مطرح است.

بازنشستگی روستائیان و عشایر
تبریز - خبرنگار کیهان: نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای 
اسالمی گفت: مجلس طرح بازنشستگی پیش از موعد روستائیان و عشایر را 
تصویب کرده که در صورت تائید شورای نگهبان اجرایی می شود. غالمرضا 
نوری افزود: کلیات و جزئیات طرح، در مجلس ش��ورای اسالمی تائید شده 
اس��ت. وی تصریح کرد: براس��اس این طرح افرادی که به سن بازنشستگی 

رسیده اند و 9 سال سابقه پرداخت بیمه دارند می توانند بازنشسته شوند.
نابودی باغ های کشور

قزوین - ایرنا: رئیس انجمن علوم باغبانی ایران گفت: کم آبی، ش��وری 
خاک و سرمازدگی حیات باغ های کشور را تهدید می کند.

»رضا فتوحی قزوینی« افزود: باید از روش های علمی برای مقابله با این 
پدیده ها بهره ببریم و بیشتر به یافته های نخبگان بخش کشاورزی اتکا کنیم.

وی محدودیت منابع آبی کشور را مانع از برخورداری از قدرت مانور برای 
توسعه کشاورزی از جمله در بخش باغ ها دانست و اضافه کرد: در این خصوص 

باید بسیار حساب شده و با برنامه ریزی دقیق حرکت کنیم.
عضو شورای علمی بنیاد نخبگان استان قزوین یادآور شد: 20 درصد از 
صادرات غیرنفتی کشور را محصوالت کشاورزی تشکیل می دهند که عمده 

آنها مربوط به بخش باغی است.
25 هزار بیمار نیازمند پیوند عضو

شهرکرد - ایرنا: رئیس اداره پیوند و بیماری های خاص وزارت بهداشت 
و درمان گفت: تنها ۳7  درصد از مرگ های مغزی در کشور به اهدای عضو 

منجر می شود.
»کتایون نجفی زاده« روز سه شنبه در سفر به شهرکرد در کارگاه شناسایی 
و مراقبت از بیماران مرگ مغزی در بیمارس��تان  هاجر افزود: ساالنه پنج تا 
هشت هزار مرگ مغزی در کشور رخ می دهد که از این تعداد تنها دو هزار و 

500 تا چهار هزار نفر قابلیت اهدای عضو به سایر بیماران را دارند.
وی گفت: هم اکنون در کشور 25 هزار بیمار نیازمند پیوند عضو وجود 
دارد و بر اساس میزان جمعیت درصد اهدای عضو در کشور 8/7 درصد است 

که این میزان باید تا ۳0/8 درصد افزایش پیدا کند.
نجفی زاده گفت: ایران رتبه ۴2 جهان را در میزان مرگ مغزی دارد و در 
سال گذشته 665 اهدای عضو در کشور انجام شد. وی افزود: ۴۳ قسمت از 
بدن انسان از جمله قرنیه، دریچه قلب، مغز استخوان و پوست قابل اهداست.
نجفی زاده از افزایش میزان اهدای عضو از سال 88 در کشور خبر داد.

کوتاه از ایران

را تی��م کیهیل و 9 گل دیگر را بازیکنان گلزن این تیم به ثمر 
رسانده اند تا استرالیایی ها با ۱0 بازیکن گلزن رکورد متفاوتی از 
خود به جای بگذارند. دو گلزن استرالیا در مسابقه دیروز دفاع 

وسط و دفاع کناری این تیم بودند.
اولین رویارویی کره و استرالیا در فینال های آسیا 

نکت��ه جالب درخصوص فین��ال ش��انزدهمین دوره جام 
ملت ها آنجاس��ت که دو تیم ملي کره جنوبي و اس��ترالیا براي 
اولین بار فینالي با این ترکیب را برگزار مي  کنند. استرالیا که 
س��ومین دوره حضور در جام ملت های آسیا را تجربه می کند، 
در دوره اول در مالزی ناکام ماند، اما در سال 20۱۱ به فینال 
رس��ید و مغلوب ژاپن ش��د. آنها برای دومین مرتبه متوالی به 
فینال رس��یدند و مقابل کره جنوبی ب��ه میدان خواهند رفت. 
کره ای که حس��رتی طوالنی و 27 ساله برای حضور در فینال 

جام ملت های آسیا داشت.
دیدار رده بندی تمام عربی

با مشخص شدن تیم های فینالیست، دو تیم امارات و عراق 
ک��ه در مرحله یک چهارم نهایي ب��ه نیمه نهایي جام ملت هاي 
آس��یا صعود کرده اند، دیدار رده بندي این مس��ابقات را برگزار 
خواهند کرد.ای��ن دو تیم که همه انتظار داش��تند در مرحله 
قبلی از دور مس��ابقات خارج بشوند، با حذف ایران و ژاپن کار 
بزرگ��ی انجام دادند، اما در نیمه نهایی مش��خص ش��د که در 
همین حد بوده اند. امارات و عراق قبل از بازی فینال مس��ابقه 
رده بندی این رقابت ها را روز جمعه از س��اعت ۱2:۳0 در شهر 
نیوکاسل برگزار می کنند. مسابقه ای که تماشای آن برای ما باز 

هم حسرت بار خواهد بود.

مراس�م تجلیل از مدال آوران بازی های آس�یایی 2014 اینچئون کره جنوبی روز جمع�ه 10 بهمن ماه برگزار 
می شود.

مراسم تجلیل از مدال آوران بازی های آسیایی 20۱۴ اینچئون کره جنوبی ساعت ۱6 روز جمعه ۱0 بهمن ماه در محل 
اجالس س��ران کشورهای اسالمی برگزار می شود.  قرار است حسن روحانی رئیس جمهوری اسالمی ایران پاداش مدال آوران 

ایران در این رویدادها را به آنها اهدا نماید.

 10 بهمن ماه، برگزاری مراسم تجلیل از مدال آوران بازی های آسیایی

وزیر ورزش: باید نگاه نتیجه گرایی از فوتبال برداشته شود
محمود گودرزی درباره ارزیابی اش از عملکرد تیم ملی فوتبال ایران در جام 
ملت ها و حذف از این مسابقات با باخت مقابل عراق تصریح کرد: به نظرم سطح 
فوتبال ما همین اس��ت. به نظر ش��ما داور کجا می تواند در یک بازی اعمال نظر 
کند؛ جایی که تیم برتر و یا همسطح حریفش باشد.وی با انتقاد ضمنی از عملکرد 
تیم ملی، افزود: اگر تیم برتر باش��د که تح��ت تاثیر قضاوت داور قرار نمی گیرد. 
حاال باید منتظر نظر کارشناسان باشیم. وزیر ورزش با بیان اینکه سال های سال 
است که این روند در فوتبال ایران وجود دارد و این اندازه فوتبالمان است، گفت: 
توانمندی فوتبال ما همین اس��ت. باید ریش��ه ای تر کار شود تا تیم ملی در نسل 
بعد و پنج، ش��ش س��ال دیگر بتواند یک پله باالتر برود. باید س��اختار مدیریت، 
مربیگ��ری، آموزش و م��وارد دیگر تغییر کند و نگاه ها هم از نتیجه گرایی عوض 

شود. ما نیازمند دید بلندمدت و علمی هستیم.
تغییرات تازه فدراسیون فوتبال در راه است

علی کفاش��یان می گوید تغییرات تازه ای در راه فدراسیون فوتبال است.روز 
گذش��ته کفاشیان گفت: ما یک س��ری برنامه هایی داریم که منتظر بودیم تیم 
ملی از جام ملت ها برگردد. قطعا در آینده تغییراتی نیز خواهیم داشت و ظرف 
چند روز آینده مشخص می شود که نبی حفظ یا برکنار می شود. دکتر اسدی 
نیز یکی از افرادی هس��تند ک��ه در ورزش فعالیت زیادی داش��تند و ما روی او 
نگاهی داریم و تصمیم داریم در فدراسیون از او استفاده کنیم. رئیس فدراسیون 
فوتبال درباره صحبت هایی که درباره غیر قانونی بودن مجمع فدراسیون صورت 
می گیرد، گفت: مجمع ما قانونی تشکیل شد و برای تعیین حسابرس مصوبه ای 
داشتیم که باید صورت می گرفت که خوشبختانه اعضا نیز این کار را انجام دادند. 

کمیته تنظیم مقررات فدراسیون نیز این موضوع را رسیدگی می کند.
انتقاد سرمربی استقالل از برنامه ریزی لیگ

سرمربی استقالل با انتقاد از برنامه ریزی سازمان لیگ این گونه برنامه ریزی 
را بی عدالتی دانست. امیر قلعه نویی گفت: من یک سوال از آقایان دارم، آقایانی 
که یک عده هم برای عزیز کردن خودشان درباره برگزاری لیگ در هفته جاری 
صحبت کردند. تیمی که 5 بازیکن ملی پوش دارد، با تیمی که هیچ ملی پوش��ی 
ندارد برابر اس��ت؟ آن مربی که از برگ��زاری لیگ در این هفته حمایت می کند، 
باید جایگاه من را در اس��تقالل داشته باشد و بازیکنانش نباشند تا بتواند حرف 
بزند. به نظر ش��ما کسی که 50 روز از ما دور بوده و مشکالتی هم از قبل وجود 
داشته است می تواند این هفته برای ما بازی کند؟ مگر تیم ملی زودتر به استرالیا 
نرفت تا ش��رایط بازیکنان با یکدیگر هماهنگ شود پس چرا االن به این سرعت 
باید بازی کنیم؟ آقای تاج چگونه توقع دارد این ملی پوشان برابر سپاهان برای ما 

بازی کنند؟ آیا این عدالت است؟
دو بازیکن جدید در ملوان

فرزاد حاتمی مهاجم س��ابق مس کرمان و فرید مختاری مدافع سابق ذوب 
آهن دیروز قراردادهای ش��ان را با باش��گاه ملوان در هیئت فوتبال استان گیالن 
ب��ه مدت نیم فصل ثب��ت کردند. حاتمی ظاهرا به دلیل مش��کالتی که با مدیر 

برنامه هایش داشت حق بازی نداشته اما این مشکل حل شده است.
کی روش در فدراسیون فوتبال

کارلوس کی روش برای صحبت با علی کفاش��یان در مورد وضعیت تیم ملی 
ظهر دیروز به فدراس��یون فوتبال رفت. سرمربی تیم ملی در حالی به فدراسیون 
رفت که لوس��یانو دآکروز و دن گاسپار هم او را همراهی می کردند. بعد از اتمام 
این جلس��ه ابتدا کفاشیان فدراسیون را ترک کرد و سپس کارلوس کی روش در 
حالی که به درخواست خبرنگاران برای انجام مصاحبه پاسخ منفی داد فدراسیون 

را ترک کرد.
آندرانیک نمی تواند به قطر برود

در حال��ي که گفته مي ش��ود هافبک دفاعي تیم ملي بعد از درخش��ش در 
جام ملت هاي آس��یا با پیشنهاد تیمي از قطر مواجه ش��ده، او نمي تواند باشگاه 
تراکتورسازي را ترک کند. با توجه به قوانین فیفا یک بازیکن نمی تواند در طول 
یک فصل با سه تیم قرارداد امضا کند و به همین منظور آندرانیک که در ابتدای 
فصل قراردادش را با اس��تقالل ادامه داده ب��ود و در نقل و انتقاالت نیم فصل با 
تراکتورس��ازی به توافق و عقد قرارداد رس��یده بود نمی تواند به لیگ قطر برود و 

باید به تمرینات تراکتورسازی اضافه شود.
ادعای تازه مدیرعامل استقالل 

مدیرعامل سابق استقالل مدعی شد از این باشگاه طلب میلیاردی دارد. روز 
گذشته علی فتح اهلل زاده گفت: من یک میلیارد و ۳00 میلیون از استقالل طلب 
دارم که این مبلغ را در زمان مدیریتم در استقالل از دوستانم گرفته بودم. حاال 
منتظر هس��تم که پس از مشخص ش��دن تکلیف واگذاری دو باشگاه استقالل و 

پرسپولیس این مبلغ را از بخش خصوصی بازپس بگیرم. 

اخبار کوتاه از فوتبال

هفته دوازدهم لیگ برتر والیبال امروز برگزار می شود

حدیث دشت عشق

به یاد بسیجی شهید »حسنعلی جانی«
از خاک بریده ساكن افالكند

س��ال ۱۳۴۴ س��ر از خاک وجود ب��رآورد. نامش 
»حسن« بود و زادگاهش »پزوه اصفهان«.

دوران ابتدای��ی را ب��ه پایان برده ب��ود که در کار 
کش��اورزی به یاری پدر شتافت. همواره وجودش را با 
عطره��ای الهی معطر می ک��رد و چهره اش را بر خاک 
بندگی می س��ایید. لحظ��ه ای از واجب��ات الهی غافل 

نمی شد و همچنان موکد عبودیت خداوند بود.
تندی��س مهربانی و صبوری بود برای پدر و م��ادر. با تپیدن قلب انقالب، این 
ش��هید بزرگوار برای هم زمان شدن با فریادهای سرخ مردم، از طریق مکتب پزوه 
همراه پدر در راهپیمایی ها شرکت می کرد. در پخش اعالمیه های امام)ره( فعالیت 
زیادی داشت. با حمله دشمن نابکار، به صف مردان دلیر پیوست و محکم و استوار 
ب��ه مصاف پرداخت تا این که در تاریخ ۱۳6۱/5/5 پس از دو ماه حضور دلیرانه، با 
اصابت تیر، به ش��هادت رسید. بسیجی ش��هید »حسنعلی جانی«، سال ۱۳۴۴ در 

خوراسگان متولد شد و در ۱۳6۱/5/5 در حوالی بصره به شهادت رسید.

دانشگاه علوم پزشکی گیالن در نظر دارد، ارائه خدمات بخش تغذیه )مرکز 
آموزشی درمانی رازی رشت، بیمارس�تان ولی عصر رودبار، بیمارستان 31 
خرداد منجیل، بیمارستان سالمت رستم آباد( را از طریق برگزاری مناقصه به 

شرکت های واجد شرایط واگذار نماید:
مدت اجراء خدمات:

مدت انجام قرارداد از تاریخ انعقاد قرارداد برنده مناقصه به مدت یک سال شمسی خواهد بود.
محل اجرای خدمات:

محل اجرای قرارداد در حوزه جغرافیایی شهرهای مذکور خواهد بود.
شرایط اولیه متقاضیان:

۱- دارا بودن شخصیت حقوقی. 
2- دارا بودن توان مالی کافی.

 ۳- حسن سابقه کار و تجربه مرتبط و معتبر. 
۴- توانایی تهیه و ارائه تضمین های معتبر بانکی جهت شرکت در مناقصه و سپس قرارداد.

مهلت دریافت دفترچه:
متقاضیانی که دارای شرایط اولیه فوق الذکر بوده و آمادگی اجرای خدمات موضوع 
مناقص��ه را دارن��د می توانند جه��ت دریافت حضوری دفترچه ش��رایط اختصاصی 
مناقصه، با ارائه معرفی نامه، حداکثرتا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 9۳/۱۱/25 
به دبیرخانه کمیسیون مناقصات دانشگاه علوم پزشکی گیالن واقع در رشت، میدان 
فرهنگ، خیابان پرس��تار، معاونت توس��عه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی 
گیالن، طبقه همکف، اتاق ش��ماره ۱۳7 یا به س��ایت اینترنتی دانش��گاه به آدرس 
 www.gums.ac.ir/tmm مراجع��ه نمایند. ضمنا متقاضیان در هنگام 
پیشنهاد قیمت می بایست فیش واریزی به مبلغ ۳00/000 ریال به شماره حساب 
2۱78۳8۴۴۴0006 بان��ک ملی بنام درآمد دانش��گاه علوم پزش��کی گیالن را به 

دبیرخانه کمیسیون تحویل نمایند.
مهلت و محل دریافت و تحویل دفترچه و اسناد شناسایی شرکت:

ش��رکت های متقاضی، پس از تکمیل فرم های مربوط��ه و ضمیمه نمودن مدارک، 
مستندات و اسناد مثبته، دفترچه فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران را 
حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه ش��نبه مورخ 9۳/۱2/5 به دبیرخانه کمیسیون 

مزایده و مناقصه دانشگاه واقع در آدرس فوق الذکر تحویل نمایند.

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی استان گیالن 
معاونت توسعه مدیریت و منابع

آگهی مناقصه عمومی 
یک مرحله ای تغذیه

)نوبت دوم(

معاونت توسعه مدیریت و منابع 
دانشگاه علوم پزشکی استان گیالن

شرکت پاالیش نفت کرمانشاه در نظر دارد یک قلم کاال را با مشخصات و شرایط کلی مندرج در اسناد مناقصه 
مربوطه از تأمین کنندگان ذیصالح خریداری نماید.

1. نام و نش�انی مناقصه گزار: ش��رکت پاالیش نفت کرمانشاه واقع در بلوار شهید دکتر بهشتی، روبروی پارک 
شاهد، اداره بازرگانی، تلفن، 31497668-083 و فاکس، 083-38362336

.www قید  korc.ir 2. نوع، کمیت و کیفیت کاال: جرثقیل س��قفی مونوریل ش��رح کامل در آدرس اینترنتی
شده است.

3. نوع و مبلغ تضمین: ضمانتنامه بانکی به مبلغ 65/000/000 ریال یا واریز وجه نقد.
4. محل، زمان و مهلت دریافت اسناد: اداره بازرگانی 20 روز بعد از چاپ آگهی نوبت دوم تا تاریخ 9۳/۱2/۳

5. زمان بازگشایی پیشنهاد فنی 9۳/۱2/5 و زمان بازگشایی پاکت مالی حداکثر تا تاریخ 9۴/۱/5.
6. ش��رکت پاالیش نفت کرمانش��اه این حق را برای خود محفوظ می دارد که در رد تمام یا تعدادی از پیشنهادات 

بدون ذکر علت مختار است.
7. هزینه چاپ آگهی بر عهده شرکت برنده می باشد.

آگهی مناقصه فراخوان عمومی )دو مرحله ای(
RKP-7700149700-KM/SH-E :شماره مناقصه

جرثقیل سقفی مونوریل شرکت پاالیش نفت کرمانشاه )سهامی عام(

روابط عمومی

ت اول
نوب

جهت کس��ب اطالعات بیش��تر به س��ایت 
ش��رکت مخابرات اس��تان تهران به نشانی 

www.tct.ir مراجعه فرمایید.

آگهی مناقصه شماره 22/ت/93
Cache Server خرید 5 دستگاه

اداره کل تدارکات و خدمات
شرکت مخابرات 

استان تهران
)سهامی خاص(

روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران

در هفته دوازدهم لیگ برتر والیبال، تیم های گنبدی 
سرنوشت صدرنشین گروه اول لیگ را مشخص می کنند.

با نزدیک ش��دن به هفته ه��ای پایانی مرحله گروهی لیگ 
برتر والیبال و مرحله پلی آف، اهمیت تک تک امتیازات هر بازی 
برای تیم های حاضر، دو چندان می شود. در هفته دوازدهم لیگ 
برتر، تعیین صدرنش��ین گروه اول در دس��ت تیم های گنبدی 
است. امروز در سالن المپیک گنبد ، تیم تعاون این شهر میزبان 
میزان خراسان است. گنبدی ها بازی رفت را در مشهد با نتیجه 
۳ بر یک به میزان باختند و حاال در حالی که امید چندانی به 
صع��ود این تیم به پلی آف وجود ن��دارد دنبال پیروزی و انتقام 
هستند. میزان هم با اتکا به ستاره هایی که در این فصل جذب 
ک��رده و برای حفظ صدرنش��ینی به دنب��ال ۳ امتیاز این بازی 
اس��ت. در خانه والیبال تهران، پیکان در انتظار جواهری گنبد 
اس��ت. یکی از ارکان تیم ملی در س��ال های اخیر و تیم پیکان 
در این فصل بدون شک فرهاد قائمی بوده که عصر چهارشنبه 
در مقابل همشهریانش در تیم جواهری قرار می گیرد. شاگردان 
پیمان اکبری در بازی رفت در گنبد موفق به شکست ۳ بر صفر 
حریف خود شده اند و حاال در تهران فقط به ۳ امتیاز بازی فکر 

می کنند. هر دو تیم، پاس��ورهای خارجی و توانمندی دارند که 
می توانند در لحظات بحرانی به کمک تیم بیایند. نیکو فرریکس 
پاس��ور تیم ملی هلند برای پیکان و کسپر وورینن، پاسور تیم 

ملی فنالند برای جواهری گنبد پاس می دهند.
برنامه کام��ل دیدارهای هفته دوازده��م لیگ برتر به این 
ش��رح اس��ت: * تعاون گنبد – میزان خراسان * پیکان تهران 
– بازرگانی جواهری گنبد * ش��هرداری زاهدان – ارتعاش��ات 
صنعت��ی ای��ران * ش��هرداری ارومی��ه – آلومینی��م المهدی 
بندرعباس * متین ورامین – س��ایپا البرز * پارس مهر فارس 

– وزارت دفاع
جدول رده بندی گروه اول:

۱- میزان خراسان: 7 پیروزی، ۳ شکست، 2۳ امتیاز
2- پیکان تهران: 8 پیروزی، یک شکست، 22 امتیاز

۳- شهرداری تبریز: 8 پیروزی، 2 شکست، 22 امتیاز و ...
جدول رده بندی گروه دوم:

۱- شهرداری ارومیه: 8 پیروزی، 2 شکست، 2۴ امتیاز
2- متین ورامین: 8 پیروزی، 2 شکست، 2۴ امتیاز

۳- نوین کشاورز: 6 پیروزی، ۴ شکست، ۱8 امتیاز و ...

تعیین صدرنشین به دست گنبدی ها 

رقابت ه�ای بین المللی تکواندو ج�ام فجر 28 و 29 
بهم�ن به میزبانی خان�ه تکواندو فدراس�یون در تهران 

برگزار می شود.
برای این مس��ابقات تاکنون تیم های ارمنس��تان، فرانسه، 
بلژیک، تایلند، افغانس��تان، روسیه، عراق، گرجستان، کرواسی 
و اتری��ش اعالم آمادگی کرده اند. از ایران هم قرار اس��ت س��ه 
تیم باش��گاهی در جام فجر ش��رکت کنند اما هن��وز نام این 

تیم ها مشخص نیست. اما پنجمین دوره رقابت های بین المللی 
تکواندو جام فجر 25 و 26 بهمن در تهران برگزار می شود که 
برای این مس��ابقات هم تیم هایی از عراق، تایلند، پاکس��تان و 
افغانستان ثبت نام کرده اند. مثل دوره های قبلی رقابت های جام 
باش��گاه های آس��یا و جام فجر خبری از کره ای ها در جام های 
ایران نیس��ت. مهلت ثبت نام ش��رکت کنندگان تا دهم بهمن 

اعالم شده است.

اعالم آمادگی عبدولی برای حضور در جام جهانی 
سعید عبدولی با بیان اینکه به خاطر مشکالت زندگی نتوانستم در اردوها حاضر شوم گفت: من از آقای بابک و 

پازاج به خاطر نیامدن به اردو عذرخواهی می کنم و اعالم می کنم که آماده حضور در جام جهانی هستم.
قهرمان سال 20۱۱ کشتی فرنگی جهان گفت: با خود خیلی کلنجار رفتم که اصال به کشتی برگردم یا قید کشتی گرفتن را 
بزنم. نمی خواهم گفته ش��ود عبدولی صحبت از مس��ائل مالی می کند اما من هم خانواده دارم و نباید شرمنده آنها شوم. وی ادامه 
داد: به هر حال امروز تصمیم گرفتم در جام جهانی کش��تی بگیرم. با آقای بابک و پازاج تماس گرفته و با هماهنگی آنها به اردو 
خواهم آمد. باور کنید سعید عبدولی اهل قهر کردن نیست اما وقتی به بعضی رشته های ورزشی که شکست می خورند، پاداش هم 
داده می شود ناراحت می شوم. نه به خاطر دادن پاداش به آنها، بلکه به خاطر آنکه کشتی فرنگی برای اولین بار در تاریخ قهرمان 
جهان ش��د اما کسی خس��ته نباشید هم نگفت، ناراحتم. واقعا قهرمان جهان ش��دن آن هم در کشتی فرنگی ارزشی ندارد؟برنده 
مدال طالی جهان گفت: من کشتی گیر بدشانسی بوده ام اما با توکل به خدا تصمیم گرفتم با حضور مجدد حق خود را در میادین 
بین المللی گرفته و برای افتخارآفرینی از هیچ کوشش��ی فروگذار نبوده و نخواهم بود. اما از مس��ئوالن هم می خواهم به وضعیت 

زندگی قهرمانان توجه بیشتری داشته باشند. 

اعالم آمادگی 10 تیم برای حضور در جام فجر تکواندو

تخلف وزارت ورزش در روند خصوصی سازی باشگاه های استقالل و پرسپولیس وزیر ورزش و جوانان را با اعالم 
وصول سؤال ملی نماینده فالورجان به خانه ملت کشاند.

حس��ین سبحانی نیا عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اس��المی پیش از پایان نشست علنی صبح دیروز پارلمان موارد اعالم 
وصولی را قرائت کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، س��ؤال ملی س��یدناصر موس��وی الرگانی نماینده فالورجان از محمود گودرزی 
وزیر ورزش و جوانان درباره علت عدم توجه به مش��کالت جوانان و تخلف وزارتخانه در روند خصوصی س��ازی باشگاه های استقالل 

و پرسپولیس اعالم وصول شد. 

وزیر ورزش در راه مجلس

تیم ملی هندبال ایران با پیروزی مقابل عربستان در 
جایگاه بیست و یکم جهان قرار گرفت.

تیم ملی هندبال ایران در آخرین دیدار خود در مسابقات 
جهان��ی برای کس��ب مقام بیس��ت و یکم جه��ان به مصاف 

عربستان رفت و با نتیجه 26 بر 22 به پیروزی رسید. در حالی 
عربستان حریف ایران در مسابقه پایانی شد که تقریبا همه از 
جمله اعضای تیم ملی ایران مطمئن بودند الجزایر با شکست 
عربستان حریف ایران می شود که این اتفاق بر عکس رخ داد.

عنوان بیست و یکمی جهان برای تیم ملی هندبال 

رئیس فدراسیون والیبال از قوت گرفتن میزبانی ایران در مرحله نهایی 
لیگ جهانی 2015 خبر داد.

محمدرضا داورزنی در خصوص میزبانی ایران در مرحله نهایی لیگ جهانی اظهار 
داشت: پس از پایان لیگ جهانی 20۱۴ ایران در خواست کتبی خود را برای میزبانی 
دور نهای��ی لی��گ جهانی 20۱5 اعالم کرد و پس از مدتی با توجه به اینکه برزیل در 
سال 20۱6 میزبان بازی های المپیک هست، FIVB برزیل را به عنوان میزبان این 
رقابت ها معرفی کرد.رئیس فدراس��یون والیبال ادامه داد: پس از مش��کالتی که در 
برزیل به وجود آمد و انصراف این کشور از میزبانی رقابت های مذکور، روسیه، لهستان 
و مجددا ایران برای میزبانی این رقابت ها اعالم آمادگی کردند و ما هم برای اخذ این 
میزبانی رایزنی ها و مذاکرات خود را آغاز کردیم تا بتوانیم برای نخستین بار میزبانی 
این رقابت ها را از آن خود کنیم. داورزنی با تاکید بر شناخته شدن نام ایران به عنوان 
یکی از قدرت های والیبال دنیا در س��طح جهان گفت: چندی پیش مطلع شدیم که 
ایران با توجه به رشد چشمگیری که در سطح والیبال دنیا داشته است، جدی ترین 
گزینه FIVB برای میزبانی این رقابت ها اس��ت و پس از آن فدراس��یون جهانی هم 
به ما اعالم کرد برای اخذ این میزبانی می بایس��ت پخش مس��تقیم تلویزیونی همه 
مس��ابقات با کیفیت اچ دی، پرداخت حق پخش این رقابت ها، ایجاد شرایطی برای 
حضور بانوان بیشتر در س��الن مسابقات و فراهم کردن امکانات استاندارد میزبانی را 
کتبا گارانتی و تضمین کند. وی افزود: در حال حاضر هم در پی آن هستیم با حمایت 
و همکاری وزارت ورزش و جوانان، سازمان صدا و سیما و ارگان های دولتی مربوطه 
که همیش��ه یار و یاور ما در برگزاری مسابقات بوده اند تمامی موارد درخواستی آنها 
را گارانتی نماییم و میزبانی بزرگترین و معتبرترین لیگ دنیا را به نام کشورعزیزمان 

ایران اخذ کنیم.

تیم ملی تکواندوی کش�ورمان برای ش�رکت در تورنمن�ت بین المللی 
امارات با 16 هوگوپوش راهی فجیره می شود.

 )G۱( تیم ملی تکواندوی کشورمان برای شرکت در تورنمنت بین المللی امارات
با ۱6 هوگوپوش س��ه شنبه )۱۴ بهمن ماه( ساعت 7 صبح راهی این کشور می شود. 
این رقابتها از روز پنجش��نبه )۱6 بهمن ماه( به مدت ۳ روز در س��الن ورزشی فجیره 
پیگیری خواهد شد.با اعالم بی ژن مقانلو سرمربی تیم ملی تکواندوی کشورمان، اسامی 
۱6 هوگوپوش اعزامی به این رقابت ها به این شرح است: *وزن اول )5۴- کیلوگرم(: 
محمد کاظمی، آرمین هادی پور و هادی مستعان *وزن دوم )58- کیلوگرم(: فرزان 
عاشورزاده و ابوالفضل یعقوبی *وزن سوم )6۳- کیلوگرم(: سینا بهرامی *وزن چهارم 
)68- کیلوگرم(: محمد باقری معتمد و بهنام اس��بقی *وزن پنجم )7۴- کیلوگرم(: 
علیرضا نصرآزادانی و مسعود حجی زواره *وزن ششم )80- کیلوگرم(: فرزاد عبدالهی 
و میالد بیگی *وزن هفتم)87- کیلوگرم(: مهدی خدابخش��ی و امید عمیدی *وزن 

هشتم )87+ کیلوگرم(: سجاد مردانی و مرتضی شیری. 

 FIVB ایران گزینه جدی
برای میزبانی دور نهایی لیگ جهانی 

ترکیب تیم ملی تکواندو درتورنمنت امارات

رئیس جمهور کش�ورمان در جریان سفرهای استانی 
خود در اواخر هفته آینده به اصفهان سفر می کند.

به گ��زارش خبرگزاری ف��ارس از اصفه��ان، رئیس مجمع 
نمایندگان استان اصفهان گفت: براساس اعالم معاون پارلمانی 
رئیس جمه��ور حجت االس��الم والمس��لمین حس��ن روحانی 
چهارشنبه و پنجشنبه هفته آینده )۱5 و ۱6 بهمن( به استان 
اصفهان سفر می کند. عباس مقتدایی افزود: رئیس جمهور در این 
سفر از نزدیک با مشکالت استان اصفهان آشنا شده و بازدیدها 

و جلساتی را در همین راستا خواهد داشت.

رئیس جمهور هفته آینده 
به اصفهان می رود

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی از آغاز ساخت 
300 باب مدرسه و 300 مسجد در طرح های مسکن 

مهر کشور خبر داد.
احم��د اصغری مهرآبادی در حاش��یه افتتاح 2 هزار 
و 7۱ واحد مس��کن مهر اس��تان یزد در گفت وگو با ایرنا 
افزود: اکنون ۱00 باب مدرس��ه و 90 باب مسجد آماده 

بهره برداری شده است.
وی گف��ت: ب��رای انجام خدمات زیربنایی، س��اخت 
مسجد، مدرسه و کالنتری در مجموعه های مسکن مهر 

به 56 هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

قائم مقام وزیر راه و شهرس��ازی ادامه داد: س��ه هزار 
میلیارد ریال از طرف وزارت نیرو برای خدمات زیربنایی 
واحده��ای مس��کن مهر اختصاص یافته ک��ه از مهر ماه 

پرداخت آن در استان ها آغاز شده است.
وی از کمیس��یون تلفیق مجلس شورای اسالمی نیز 
درخواس��ت کرد تا با اختصاص بودجه ای مناسب، دولت 
را در تکمیل ط��رح و ایجاد خدمات زیربنایی و روبنایی 

مسکن مهر کمک کند.
این مس��ئول اضافه کرد: با همکاری بانک مس��کن 
تاکنون از ۴80 هزار میلیارد ریال قرارداد بسته شده که 

امس��ال به 500 هزار میلیارد ریال رسیده بیش از ۴۳5 
هزار میلیارد ریال به این طرح پرداخت شده است.

قائم مقام وزیر راه و شهرس��ازی گفت: کار س��اخت 
یک میلیون و 700 هزار واحد از دو میلیون و ۳00 هزار 
واحد مسکن مهر در یک هزار و ۱۳0 شهر کشور در حال 
ساخت به اتمام رسیده و 90 درصد آن تا پایان سال 9۴ 

به متقاضیان تحویل می شود.
این مسئول با اشاره به مشکالت برخی از واحدهای 
در حال س��اخت اظهار کرد: هم اکنون ۳00 هزار واحد 
ساخته شده و آماده تحویل اما بدون خدمات زیرساخت 

اس��ت و تقاضا داریم دس��تگاه های مرتبط برای سرعت 
بخش��یدن در تحویل آنها ما را کم��ک کنند. مهرآبادی 
ادامه داد: تا پایان سال نیز 200 هزار واحد جدید افتتاح 
می کنی��م که در مرحله اول تا پایان اس��فند ماه در 25 
اس��تان افتتاح طرح مسکن مهر خواهیم داشت و مرحله 
دوم از اردیبهش��ت تا پایان ماه رمضان و مرحله س��وم از 
ابتدای هفته دولت خواهد بود. اصغر مهرآبادی در س��فر 
به یزد، دو هزار و 7۱ واحد مس��کن مهر استان یزد را به 
بهره برداری رساند و قرار است 7 هزار واحد باقیمانده نیز 

تا پایان سال آینده افتتاح شود.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی خبر داد

آغاز ساخت 600 باب مسجد و مدرسه در طرح های مسکن مهر کشور

تبریز- خبرنگار کیهان:
مع�اون س�ازمان بیمه س�المت ایرانیان گفت: طبق ق�راردادی که با 
دانش�گاه های علوم پزشکی امضا ش�ده باید هفت هزار و 600 پزشک در 
مراکز و خانه های بهداشتی مستقر می شدند که تاکنون حدود شش هزار 

و 300 پزشک مستقر شده اند.
محمدج��واد کبیر در تبریز افزود: ب��رای این منظور ۱۱ هزار میلیارد ریال از 
محل صندوق روس��تائیان نس��بت به استقرار پزش��کان در تمام مراکز بهداشتی 
اختصاص یافته که امیدواریم تا پایان سال جاری این کمبود رفع شود. وی تاکید 
کرد: دانش��گاه های علوم پزش��کی در سه ماه دوم اجرای این طرح به خوبی عمل 
کرده و در تمام خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی و درمانی حداقل یک پزشک 
مستقر است، ولی با این وجود در برخی مراکز نیازمند حضور چند پزشک هستیم.

کبیر همچنین ادامه داد: در سال جاری شاهد تفاوت فاحشی بین سرانه طرح 
پزشک خانواده به نسبت سال 92 بودیم بطوری که منابع تخصیص یافته به این 
حوزه در سال جاری بیش از چهار برابر نسبت به منابع سال 92 افزایش داشته است.

وی ادام��ه داد: 22 هزار میلیارد ریال اعتبار به طرح پزش��ک خانواده و بیمه 
روستائیان در سال جاری اختصاص یافته که یک درصد آن از محل صندوق بیمه 

روستائیان و یک درصد از محل مالیات بر ارزش افزوده تامین می شود.
کبیر گفت: از این میزان تاکنون سازمان بیمه سالمت ایرانیان در حدود دو هزار 
و ۳۱0 میلیارد ریال اختصاص داده و از سوی وزارت بهداشت نیز تاکنون در مرحله 
اول 90 میلیارد ریال و در مرحله بعدی ۱50 میلیارد ریال تخصیص یافته است.

کمبود یک هزار پزشک خانواده در کشور

مدیر کل امور اجرایی مشارکت های مردمی کمیته 
ام�داد امام خمینی)ره( از راه ان�دازی یک تکنولوژی 
برتر برای جلوگیری از سرقت محتویات صندوق های 

صدقات خبر داد.
محسن سنایی سامانی در گفت وگو با ایرنا در سمنان در 
این رابطه به 2 طرح در حال راه اندازی اش��اره کرد و گفت: 
دس��تگاه های الکترونیکی جایگزین صندوق صدقات معابر 
و اماک��ن عمومی و ربات های هوش��مند جایگزین صندوق 

صدقات منازل می شود.
وی تأکید کرد: مطالعات این دو طرح، در س��ال آینده 
به پایان می رسد و مراحل عملیاتی شدن آن به طور فراگیر 

آغاز می شود.
وی تصریح کرد: دستگاه های الکترونیکی مکانیزه در حال 
حاضر در برخی ایستگاه های مترو، بیمارستان و برخی معابر 
عمومی در تهران به صورت آزمایشی نصب شده اند که فعالیت 
آنها رضایت بخش و استقبال مردم از آنها چشمگیر بوده است.

س��نایی با بیان اینکه در حال حاضر ش��کل ظاهری و 
ش��رایط اجرایی دس��تگاه های الکترونیکی در حال بررسی 
اس��ت، اظهار داش��ت: کارت های مربوط به این دس��تگاه از 
نوع کارت هایی اس��ت که در خدمات شهری مورد استفاده 

قرار می گیرد.
وی با اش��اره به همکاری ش��بکه بانکی با کمیته امداد 
برای تحقق طرح های مشارکت مردمی، اضافه کرد: طرحی 
پیشنهاد شده که با مشارکت افراد و تکمیل فرم مربوطه، با 
برقراری ارتباط حس��اب مشترکین با حساب کمیته امداد، 
روزانه و به طور خودکار در س��اعت مد نظر افراد، صدقه از 

حساب فرد به حساب کمیته امداد منتقل می شود.
مدیرکل امور اجرایی مشارکت های مردمی کمیته امداد 
امام خمین��ی)ره( گفت: 9 میلیون صندوق صدقه در معابر 
و اماک��ن عمومی و هف��ت میلیون صندوق صدقه در منازل 
وجود دارد که نماد همکاری و مشارکت خیرخواهانه مردم 

در کمک به نیازمندان جامعه است.

مدیر کل اجرایی کمیته امداد امام)ره(:

دستگاه های الکترونیکی 
جایگزین صندوق های صدقات می شود معاون آبزی پروری س�ازمان شیالت ایران گفت: 

کش�ورمان با تولی�د 140 هزار تن ق�زل آال، رتبه اول 
جهانی در تولید این ماهی در آبهای شیرین را دارد.

به گزارش ایرنا، »حسین عبدالحی« در بازدید از استخرها 
و مزارع تولید ماهی  مشکین ش��هر افزود: ایران در مجموع 
آبهای شیرین، شور و لب شور پس از کشور شیلی رتبه دوم 

جهان را دارد.
وی گفت: هم اکنون ۱6 درصد تولید ماهیان قزل آالی 

جهان مربوط به کشورمان است.
وی اظهار کرد: امسال ۳70 هزار تن انواع آبزی در مناطق 
مختلف کش��ور تولید ش��ده که از این میزان ۱۴0 هزار تن 
قزل آال، ۱۳ هزار تن میگو و مابقی سایر آبزیان گرمابی است.
وی افزود: در ۱0 ماهه س��ال جاری همچنین یک هزار 
و 200 کیلوگرم خاویار پرورش��ی به خارج از کش��ور صادر 
شده است. وی اظهار کرد: امسال تولید میگو در استان های 
کشور 65 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
وی همچنین از عقد قرارداد با روسیه برای صادرات انواع 
آبزیان به این کشور خبر داد. شهرستان مشکین شهر در 85 

کیلومتری شمال غربی اردبیل قرار دارد.

معاون شیالت:
ایران در تولید ماهی قزل آال 

رتبه اول جهان را داراست
دبی�ر ش�ورای هماهنگ�ی مناط�ق آزاد تجاری- 
صنعتی و ویژه اقتصادی از ساخت بندرگاه و فرودگاه 
در جزیره هندورابی و آغاز فعالیت های توس�عه ای با 
رویکرد گردش�گری در جزایر فارور کوچک و بزرگ 

خبر داد.
ب��ه گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس، اکبر ترکان 
در جمع مدیران کل و مسئوالن استانداری هرمزگان، با بیان 
اینکه مناطق آزاد کوشش دارند تا به هویت تولید و صادرات 
تغییر رویه دهند، اضافه کرد: نگاه به صنایع در مناطق آزاد 
با رویکرد تولید و صادرات محقق می ش��ود. وی با اش��اره به 
الحاق هرمز به منطقه آزاد قشم، گفت: جزیره هنگام نیز با 
رویکرد گردشگری به منطقه آزاد قشم ملحق می شود. این 
مسئول با بیان این که هندورابی، فارور کوچک و فارور بزرگ 
به منطقه آزاد کیش ملحق ش��ده است، اضافه کرد: بندر و 
فرودگاه هندورابی در دست اجرا قرار دارد و بعد از آن وارد 
فارور کوچک و فارور بزرگ می شویم. ترکان با بیان این که 
در حال حاضر قش��م، عیان ترین مرکز قاچاق سوخت است، 
یادآور شد: مشخص نیست چرا تاکنون مسئوالن نتوانسته اند 

جلوی گسترش این پدیده را بگیرند. 

ترکان خبر داد
ساخت بندر و فرودگاه 

در جزیره هندورابی


