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بیمارستان سلول درمانی 
در تهران راه اندازی می شود

رئیس جهاد دانشگاهی کشور از راه اندازی بیمارستان سلول درمانی 
در تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس از ســمنان، حمیدرضا طیبی در گفت وگو با 
خبرنگاران اظهار داشت: با راه اندازی و تجهیز بیمارستان سلول درمانی در تهران 

تحول خوبی درعرصه پزشکی ایجاد می شود. 
وی تصریــح کرد: در حوزه فناوری های پیشــرفته و ســلول های بنیادین 
فعالیت های خوبی در کشور در دست انجام است. رئیس جهاد دانشگاهی کشور 
با بیان اینکه در زمینه پزشــکی مبتنی بر فرد نیز فعالیت هایی در دست انجام 
است اظهار داشت: این طرح یکی از پیشرفته ترین برنامه ها در حوزه پزشکی و 
سالمت در جهان است و در ایران نیز اجرایی خواهد شد که نخستین مرکز در 
سمنان ایجاد می شود. وی از راه اندازی مرکز خدمات گردشگری کشور با اهداف 
دانشجویی در استان سمنان خبر داد و گفت: 20 درصد بودجه جهاد دانشگاهی 
دولتی و 80 درصد آن از محل درآمدهای جهاد دانشــگاهی تامین می شــود. 
معاون پژوهشــی پژوهشکده رویان جهاد دانشــگاهی نیز گفت: بیش از 500 
زوج خارجی ساالنه برای درمان ناباروری به مراکز درمان ناباروری رویان جهاد 
دانشگاهی مراجعه می کنند. عبدالحسین شاهوردی در بازدید از مرکز در حال 
ساخت رویان مهدیشــهر گفت: تا پیش از فعالیت پژوهشکده رویان، زوج های 
نابارور بعد از بیماران قلبی، دومین گروهی بودند که برای درمان از کشور خارج 
می شدند.وی ادامه داد: اکنون با فعالیت های پژوهشکده رویان جهاد دانشگاهی، 
نه تنها زوج های نابارور در ایران درمان می شــوند، بلکه زوج های نابارور ســایر 
کشــورها نیز برای درمــان به ایران می آیند.وی تحقیق در زمینه ســلول های 
بنیادی، تولید، تکثیر و تمایز ســلول ها و بیوتکنولوژی را از جمله موفقیت های 
دیگر پژوهشکده رویان دانست و افزود: اکنون روش سلول درمانی در مدل های 
حیوانی در دســت تحقیق است و در طرح هایی نظیر سلول درمانی، قلب، کبد، 

استخوان، غضروف، پوست و چشم، دستاوردهای خوبی کسب شده است.
مرکز رویان مهدیشهر تاکنون 90 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و تا پایان 
امسال به بهره برداری می رسد. در این سفر 12 میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل 

و تجهیز به این مرکز اختصاص یافت.
معاون سازمان بنادر و دریانوردی خبر داد

پرداخت تسهیالت ویژه برای ساخت شناور 
در کشور

معاون امور دریایی ســازمان بنادر و دریانوردی کشور از پرداخت 
تسهیالت ویژه برای ساخت شناورهای تخصصی و مسافری در صنایع 

کشتی سازی داخل کشور خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، »هادی حق شــناس« ظهر یکشنبه در مراسم به 
آب اندازی نخستین شناور جمع آوری آلودگی های نفتی ساخت ایران در مجتمع 
کشتی ســازی فراســاحل در بندرعباس گفت: نگاه استراتژیک سازمان بنادر و 
دریانوردی حمایت از صنایع کشتی ســازی و ارائه ســفارش ساخت در داخل 
کشور اســت و ســال های اخیر 600 میلیارد تومان از محل اعتبارات سازمان 
در قالب تســهیالت به متقاضیان ساخت شناور و حتی شرکت های کشتی ساز 
در کشور پرداخت شده اســت. وی عنوان کرد: شناور دریا پاک یک نخستین 
شــناور جمع آوری آلودگی های نفتی ساخت داخل به سفارش سازمان بنادر و 
دریانوردی کشور است که حدود 21 میلیون یورو هزینه ساخت این شناور بود.

حق شناس اظهار داشت: برای مقابله با آلودگی های نفتی و آمادگی در مقابل 
خطرات نفتی در خلیج  فارس و دریای عمان نیازمند دو شــناور دیگر هستیم که 
به زودی سفارش آنها پس از تأمین اعتبار به مجتمع کشتی سازی فراساحل داده 
خواهد شد. وی عنوان کرد: سازمان بنادر و دریانوردی در سال جاری هزار میلیارد 
ریال نزد بانک های کشــور سپرده گذاری انجام داده تا طبق قانون بتواند پنج برابر 
ســپرده گذاری وام و تسهیالت دریافت کند. سازمان بنادر از این محل به تمامی 
متقاضیان ساخت شناور و حتی صنایع سازنده شناور تسهیالت با بهره صفر درصد 
پرداخت خواهد کرد. به گفته وی در سال گذشته 6 هزار میلیارد ریال تسهیالت 
از محل اعتبارات سازمان بنادر برای حمایت از صنایع کشتی سازی داخلی کشور 

به متقاضیان ساخت شناور و حتی صنایع سازنده شناور پرداخت شده است.

حدیث دشت عشق

به یاد شهیدان »علیرضا و محمدباقر لقمانی«
راز خاكسپاری شهید ۱۵ ساله در باغ لواسان

آغاز ساخت مرحله دوم طرح 
پتروشیمی و سد گلمندره بجنورد

در نوزدهمین سفر استانی رئیس جمهور و هیأت دولت 
به خراسان شمالی مرحله دوم طرح پتروشیمی و احداث سد 

گلمندره در این استان آغاز شد.
به گزارش ایرنا از بجنورد، عملیات ساخت مرحله دوم پتروشیمی 
خراسان در بجنورد با دستور رئیس جمهور به صورت ویدئو کنفرانس 
آغاز شــد. در این مراســم وزیر کار و رفاه اجتماعی گفت به منظور 
اجرای این طرح بزرگ پتروشیمی در خراسان شمالی حدود 60 هزار 

میلیارد ریال اعتبار از سوی شرکت شستا هزینه می شود.
علی ربیعی افزود: با تکمیل این واحد پتروشــیمی در اســتان 

خراسان شمالی برای سه هزار و 500 نفر ایجاد اشتغال می شود.
وی اضافه کرد: شــرکت های سرمایه گذاری زیرمجموعه وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت به دنبال ســرمایه گذاری برای 

کمک به توسعه و اشتغال در استان های کشور هستند.
نخســتین واحد مجتمع پتروشیمی خراسان در 17 کیلومتری 
شــهر بجنورد، راه اندازی شد و ســاالنه افزون بر 500 هزار تن کود 
اوره، آمونیاک و کریســتال مالمین برای مصارف داخلی و صادراتی 

در آن تولید می شود.
از ســوی دیگر عملیات ساخت بدنه سد گلمندره در شهرستان 
گرمــه با حضور وزیر نیرو و مدیر عامل شــرکت مدیریت منابع آب 
ایران آغاز شــد. در این مراســم حمید چیت چیان وزیر نیرو با ابراز 
امیدواری به اتمام طرح ها در مدت مشــخص شــده گفت: کشور از 
لحاظ شرایط آبی در موقعیت ویژه ای قرار گرفته بارش ها کم شده، 
متوسط درجه حرارت و تبخیر افزایش یافته است. مدیر عامل شرکت 
آب منطقه ای خراسان شمالی نیز در آیین آغاز عملیات اجرایی سد 
گلمندره گفت: این ســد در 135 کیلومتری غرب شهر بجنورد و با 
هدف مهار ســیالب های مخرب منطقه و بهره برداری برای مصارف 

کشاورزی ساخته می شود.
کاظم طاهریان افزود: عملیات اجرایی طرح ساخت این سد که در 
سال 1391 آغاز شده، تاکنون 23 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و 
با بهره برداری از این ســد و شبکه آبیاری آن، یک هزار هکتار زمین 

کشاورزی منطقه زیرپوشش قرار می گیرد.
وی توان تنظیم ســد مخزنی گلمندره را ساالنه 13 میلیون متر 
مکعب آب اعالم کرد و گفت: برای ســاخت این ســد تاکنون 330 
میلیارد ریال اعتبار هزینه شــده و کل اعتبار مورد نیاز برای تکمیل 

آن در سال های آینده هزار و 530 میلیارد ریال برآورد شده است.
به گفته وی این سد از نوع خاکی با هسته رسی است، طول تاج 
آن 670 متر، عرض تاج 10 متر و ارتفاع سد از بستر 59 متر است.

به گزارش فارس، وزیر راه و شهرسازی در سفر به خراسان شمالی 
از اختصــاص مبلغ 160 میلیارد تومــان برای اجرای باند دوم طرح 
راهســازی بجنورد به جنگل گلســتان خبر داد و گفت با تخصیص 
این اعتبار این پروژه تا پایان سال 95 به بهره برداری خواهد رسید.

نایب رئیس فدراســیون جانبازان و معلوالن در  رابطه با 
آیین نامه  مصوب شــورای فرهنگ عمومی در جهت حمایت 
از جانبازان و معلوالن اعتقاد دارد برای اجرایی شــدن این 

آیین نامه  نیاز به عزم و مشارکت ملی است.
علیرضا صفارزاده در نشســت با خبرنگاران یکی از اهداف مهم 
اجرایی شــدن آیین نامه  مصوب شــورای فرهنگ عمومی را ترویج 
حضور و حمایت از ســالمتی و نشاط و توانمند ســازی ورزشکاران 
جانباز و معلول عنوان کرد و یادآور شد: برای توسعه ورزش جانبازان 

و معلوالن نیازمند مشــارکت ملی تمام ارگان ها، سازمان ها و نهادها 
هستیم.وی ا دا مه  داد: آیین نامه  این شورا یک ماه است که به تصویب 
رســیده و برای اجرایی شــدن آن به تنهایی نمی توانیم کار خاصی 
را صورت دهیم. بنا بر این طی ابالغیه ای که به ســازمان ها و ارگان ها 
اعــم از آموزش و پــرورش، وزارت ورزش و جوانان و ســایر نهادها 
داشتیم درخواست کردیم که درصدی از بودجه خود را برای تصویب 
این آیین نامه  در اختیار فدراســیون جانبازان و معلوالن قرار دهند. 
بدون شــک با بودن چهار میلیون جمعیت جانباز و معلوالن بودجه 

فدراســیون که در حال  حاضر چهار میلیارد تومان اســت جوابگوی 
این تعداد از ورزشکاران جانبازان و معلوالن نیست و ما برای توسعه 
ورزش در بین این قشــر دســت نیاز به تمام ارگان ها و نهادها دراز 
کرده ایم تا بتوانیم هر  چه  سریع تر این آیین نامه  را به مرحله اجرا در 
آوریم. صفارزاده تصریح کرد: ما از وزارت ورزش و جوانان تقاضا داریم 
ردیف بودجه مستقلی را برای اجرای این آیین نامه  در وزارت ورزش 
و جوانان پیش بینی کننــد تا بتوانیم به اهدافی که در این آیین نامه  

پیش بینی کرده ایم هر  چه  ز و د تر دست پیدا کنیم.

صفارزاده: توسعه ورزش معلولین نیازمند عزم و مشارکت ملی است

جریمه 7۰ هزار دالری و یک جلسه محرومیت تعلیقی پرسپولیس
سرپرســت امور بین الملل باشــگاه پرســپولیس گفت: کمیتــه انضباطی 
کنفدراسیون فوتبال آسیا برای باشگاه پرسپولیس جریمه 70 هزار دالری و یک 
جلسه محرومیت تعلیقی از حضور تماشاگران در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا 
در نظر گرفت. ثمر صنیعی با بیان اینکه این احکام در تاریخ 22 خرداد به باشگاه 
ابالغ شــده و در دو بخش کلی تقسیم شده است، گفت: در حکم اول براساس 
مواد 70 و 58 از قوانین تجهیزات و البسه AFC به موضوع تخلف باشگاه پرداخته 
شــده است و براســاس مواد 6 و 62 همین قوانین به جهت عدم رعایت موازین 
مقرر، باشــگاه مبلغ 40 هزار دالر جریمه نقدی شده است. همچنین بر اساس 
ماده 76 از کدهای انضباطی کنفدراســیون فوتبال آسیا به موضوع تماشاگران و 
اتفاقات روی داده روی سکوها در بازی با الهالل پرداخته شده و با اشاره به تخلف 
از ماده 67 این قوانین، باشــگاه پرسپولیس به پرداخت جریمه 30 هزار دالری 
محکوم شــده است.در همین ارتباط براساس مواد 76 و 24 کدهای انضباطی و 
همچنین بر اساس ماده 33 همین قوانین، پرسپولیس به یک جلسه محرومیت 
تعلیقی از حضور تماشاگران در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا به مدت دو سال 
محکوم شده است. به این معنی که این محرومیت در صورتی که این اتفاقات در 
دو سال آینده در جریان رقابت های لیگ قهرمانان آسیا تکرار شود، اعمال خواهد 
شــد. وی در پایان افزود: بر اساس نامه ارسالی از سوی AFC، جرایم نقدی باید 

ظرف 30 روز پس از ابالغ رأی پرداخت شود.
قنبرزاده: منصوریان سرمربی نفت است، تمام!

مدیرعامل باشگاه نفت تهران با تاکید دوباره بر این که علیرضان منصوریان 
فصل آینده سرمربی این تیم خواهد بود گفت: منصوریان اگر می تواند، قراردادش 
را یکطرفه فســخ کند. منصور قنبرزاده درباره شــدت گرفتن شایعات مبنی بر 
جدایی علیرضا منصوریان از نفت و پیوســتن به اســتقالل اظهار کرد: نمی دانم 
دیگران چه گفته اند ولی اســتقالل از ما درخواســتی داشــت و ما به آن پاسخ 
منفی دادیم. هر چیزی باید اصولی داشــته باشــد و نباید وقتی پای قراردادی 
امضا می شود، پا گذاشته شود یا دور بخورد.وی ادامه داد: اکنون بازیکنان زیادی 
هســتند که قراردادی 300 میلیونی دارند و خیلی دوست دارند به جای دیگر 
برونــد و یک میلیارد تومان بگیرند ولی اگر این اتفاق بیفتد دیگر ســنگ روی 
سنگ بند نمی شــود. اگر قانون به منصوریان اجازه فســخ یک طرفه قرارداد را 
می دهد، برود فســخ کند. بیشــتر از این بحث را باز نمی کنم. قنبرزاده در ادامه 
گفت: منصوریان به ما برنامه داده و حتی چهارشــنبه گذشته اسامی بازیکنان 
مورد نیازش را هم ارائه کرد. نمی شود یک مربی برنامه و اسامی بدهد ولی یک 
مربــی دیگر با تیم کار کند. طبق برنامه منصوریان پس از جذب بازیکنان مورد 

نظر، تمرین تیم از چهارم یا پنجم مردادماه آغاز می شود.
قلعه نویی از دو تیم تهرانی و شهرستانی پیشنهاد دارد

مدیر اجرایی باشــگاه استقالل گفت: امیر قلعه نویی از دو تیم پیشنهاد دارد 
که یکی - دو روز دیگر تکلیفش روشن می شود.عرب در پاسخ به این سؤال که 
به عنوان دوســت صمیمی امیر قلعه نویی از وضعیت او خبر دارد یا خیر،  گفت: 
قلعه نویی پرافتخارترین مربی ایران است که تا به حال 5 قهرمانی در لیگ برتر 
به دســت آورده است. پس مطمئن باشید او بدون تیم نمی ماند. در حال حاضر 
هم قلعه نویی 2 پیشنهاد از تیم های تهرانی و شهرستانی دارد که طی 2-3 روز 

آینده تکلیف او مشخص خواهد شد.
ادامه بالتکلیفی در داوری فوتبال

سه گزینه جدید برای ریاست دپارتمان داوری فدراسیون فوتبال مطرح شده 
و بالتکلیفی در مدیریتی داوری همچنان ادامه دارد. پس از آنکه علیرضا اسدی، 
دبیرکل فدراسیون رئیس پیشنهادی کمیته داوران فدراسیون )علی میرزابیگی( 
را به تائید نکرد، روز گذشــته شنیدیم جدا ازمســعود عنایت که مجددا گزینه 
اصلی برای ریاســت دپارتمان داوری است خداداد افشاریان و حسن کامرانی فر 
نیز از گزینه های دیگر ریاست دپارتمان داوری محسوب می شوند. به این ترتیب 
دپارتمان داوری فدراســیون فوتبال که کار اجرایی داوری در فوتبال کشــور را 
برعهده دارد هنوز بالتکلیف اســت آن هم در شرایطی که لیگ برتر پانزدهم از 

مرداد ماه آغاز خواهد شد.
بازی دوستانه ذوب آهن - فنرباغچه در ترکیه

مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن از دیدار تدارکاتی تیم فوتبال این باشــگاه با 
تیم فوتبال فنرباغچه در 20 تیر در ترکیه خبر داد. ســعید آذری با بیان اینکه 
اردوی تیم فوتبال ذوب آهن در ترکیه برگزار می شود، گفت: اردوی هشت روزه 
تیم ذوب آهن از تاریخ 18 تیر در کمپ بلو کشــور ترکیه برگزار می شود و طبق 
هماهنگی های انجام شده در تاریخ 20 تیرماه در ورزشگاه شهر بلو، با تیم اصلی 
فنرباغچه یک دیدار دوســتانه و تدارکاتی را برگزار خواهیم کرد که این مسابقه 

دوستانه از شبکه های ورزشی ترکیه به طور زنده پخش خواهد شد.
جدایی مهاجری از تیم سیاه جامگان 

رضا مهاجری ســرمربی تیم فوتبال سیاه جامگان از این باشگاه جدا شد و 
فصل آینده ســرمربی تیم فوتبال این باشگاه نخواهد بود. این در حالی است که 
این تیم با مهاجری در این فصل از لیگ دسته اول به لیگ برتر صعود کرده بود.

سنول گونش در تمرین تیم امید 
ملی پوشــان تیم فوتبال امید ایران پــس از برگزاری اردوی خود در ترکیه 
امروز به تهران بازخواهند گشت.آخرین تمرین تیم فوتبال امید کشورمان دیروز 
در ترکیه برگزار شــد.دراین تمرین که نزدیک به 90 دقیقه طول کشید،سنول 
گونش سرمربی سابق تیم ملی ترکیه در ورزشگاه محل تمرین تیم امید حاضر 

شد و برای دقایقی تمرین ملی پوشان ایران را تماشا کرد.

اخبار کوتاه از فوتبال

*نصراهلل ســجادی معاون وزیر ورزش و جوانان با حضور در دریاچه آزادی از فدراسیون قایقرانی بازدید دیدار 
کرد. 

*رضا بوعذار دونده دوی 400 متر بامانع ایران در لیگ دوومیدانی عراق مسابقه می دهد. بوعذار سال گذشته نیز در دور 
قبلی این مسابقات حضور داشت و امسال در قالب تیم نفت جنوب در این رقابت ها شرکت می کند.

خواندنی از ورزش ایران

۱3 دوومیدانی کار ایران در رقابت های جایزه بزرگ تایلند شرکت می کنند.
در جلســه کمیته فنی فدراســیون دوومیدانی نفرات اعزامی ایران به مسابقات جایزه بزرگ تایلند مشخص شدند.حسن 
تفتیان )دوی 100 متر(، ســجاد هاشــمی و مهدی زمانی )400 متر(، مسلم نیادوســت و امیر مرادی )800 متر(، سبحان 
طاهرخانی و محمد ارزنده )پرش طول( محمدرضا وظیفه دوســت و کیوان قنبرزاده )پرش ارتفاع(، علی ثمری )پرتاب وزنه(، 
ســپیده توکلی )پرش ارتفاع(، فرزانه فصیحی )دوی 100 متر( و مریم طوســی )دوی 400متر( 13 ملی پوش ایران در این 
رقابت ها هســتند. این رقابت ها در ســه مرحله و از یکم تا هشتم تیرماه در تایلند برگزار می شود. مرحله نخست، اول تیر در 

شهر پاتوم تانی برگزار می شود. مرحله دوم و سوم این رقابت ها نیز 4 و 8 تیر در شهرهای آیوتایا و بانکوک برگزار می شود.

اسامی دوومیدانی کاران اعزامی به مسابقات 
جایزه بزرگ آسیا

به  خانواده  با 
لواسان  در  باغی  
بودنــد؛  آمــده 
او اشــاره ای بــه 
مــادرش می کند 
و می گویــد: »در 
اینجــا خانــه ای 
و  باشیم  داشــته 

تیم ملی کشورمان و ترکمنستان امروز با یکدیگر دیدار می کنند

آغاز راه ایران برای صعود به جام جهانی فوتبال
تیم ملی فوتبال ایران در اولین گام خود برای حضور 
در جام جهانی روسیه، امروز برابر تیم ملی ترکمنستان 

قرار خواهد گرفت.
هنوز بــازی خاطره انگیز با آرژانتیــن را فراموش نکرده ایم 
و هنــوز آن بازی تلخ بــا عراق از ذهن ما بیرون نرفته اســت. 
هرچه بوده انتخابی جام جهانی 2018 از راه رســید و تیم ملی 
فوتبــال ایران باید امروز در اولین گام خود برای حضور در جام 
جهانی روسیه برابر ترکمنستان قرار گیرد. این آغازی است بر راه 
پرتالطم رسیدن به دروازه های فوتبالی در کشور روسیه.  فوتبال 
ایران پس از دورانی نسبتا خوب با کارلوس کی روش می خواهد 
برای اولین بار در دو جام جهانی پی درپی حضور داشــته باشد. 
به همین منظور تیم اول رده بندی فیفا در آسیا در مرحله دوم 
انتخابی جام جهانی باید برابر ترکمنستان قرار گیرد، در گروهی 

که تیم های آسانی چون هند و گوام نیز در آن حضور دارند.
پــس از دو رویداد بزرگی کــه فوتبال ایــران با کارلوس 
کی روش داشت یعنی جام جهانی برزیل و جام ملت های آسیا، 
مذاکرات مرد پرتغالی و فدراسیون فوتبال ایران هواداران فوتبال 
در ایــران را کالفه کرد طوری که حتــی صحبت از کنار رفتن 
کــی روش نیز به میان آمد ولی در نهایت این مربی پرتغالی در 
ســمت خود باقی ماند و جوان گرایــی اش را برای جام جهانی 
روسیه آغاز کرد. جوان گرایی ای که در بازی با ازبکستان شاهد 
آن بودیم. بازی ای که ایران توانســت با یک گل به سود خود به 
پایان برســاند. مشخصه بارز تیم ملی با کی روش عدم خستگی 
و تالش و کوشــش زیاد در طول بازی اســت. شور و شوقی که 

بین بازیکنان تیم ملی قرار دارد کمتر در دوره های قبل مشاهده 
می شد. حاال چشم مان به جوانانی است که قرار است فردا برابر 
ترکمنســتان در انتخابی جام جهانی به میدان بروند تا فوتبال 
ما را برای ســه ســال آینده بیمه کنند. اگرچه ترکمنستان در 
رده 173 رده بنــدی فیفا قرار دارد یعنــی 132 پله پایین تر از 
ایران، تاریخ نشان داده شــاگردان کی روش بازی سختی برابر 

ترکمنستان در پیش دارند.

در واقع ترکمنستان تنها تیم آسیایی است که ایران موفق 
به شکســت آن نشده آن هم در شرایطی که دو تیم 4 بار برابر 
هم به میدان رفته اند. دو دیدار اول دو تیم با تســاوی به پایان 
رســید و ترکمنســتان در دو دیدار بعدی موفق شد با یک گل 
برتری ایران را شکســت دهد. ترکمنستان یکی از گمنام ترین 
تیم های آسیایی است. برای شناخت بهتر آنها باید به افسانه ها 
و تاریخ رجوع کرد، جایی که ســرزمین تــوران بارها در کتاب 
شاهنامه فردوســی تکرار شــد. نبردها و جنگ های ایرانیان و 
تورانیان تنها چیزی است که در تاریخ این کشور برای ایرانی ها 

به یادگار مانده است.
فدراســیون فوتبال ترکمنســتان مکان دیدار بــا ایران را 
از پایتخت شــان به شــهر داش آغوز انتقال داد. این دیدار قرار 
است در ورزشگاه اســپورت توپولومی برگزار شود. ورزشگاهی 
که دیدارهای خانگی اف ســی داش آغوز در آن برگزار می شد. 
البته نام قبلی این تیــم توران داش آغوز بود. تغییر مکان بازی 
ترکمنســتان و ایران به داش آغوز به اینجا ختم نمی شود. پرواز 
تیم ملی ایران به شهر داش آغوز آن ها را به درهای جهنم نزدیک 
می کند. این چیزی است که خود مردم آن منطقه اعتقاد دارند. 
آنهــا معتقدند این ورزشــگاه در بیابان ترکمن نزدیک شــهر 
Derweze )به معنی »در« در فارسی( دری به سوی جهنم است. 

تیم ملی فوتبــال ایران با کارلوس کــی روش جوانگرایی 
خودش را آغاز کرده و این بهترین زمان است که بازیکنان جوان 
و پدیده های لیگ برتر به ترکیب ایران اضافه شوند تا برای جام 
جهانی روسیه تیم پیری در اختیار نداشته باشیم. در حال حاضر 
حضور بازیکنانی مثل مســعود شجاعی، سید جالل حسینی و 
آندرانیک تیموریان کمی ســن تیم ملی را باال برده و الزم بود 
که بازیکنان جوان در این مقطع به ترکیب تیم ملی ایران اضافه 
شــوند و شــاکله تیم کی روش برای جام جهانی روسیه ایجاد 
شــود. این دقیقا همان کاری است که دیگر تیم های مدعی در 
آسیا، یعنی ژاپن، کره جنوبی و استرالیا نیز در بازی هایشان در 
این مرحله انجام دادند و با دعوت از چندین بازیکن جوان خود 

را برای حضوری پرقدرت در جام جهانی روسیه آماده کردند.
از هــر گروه در مرحله دوم انتخابــی جام جهانی تیم های 
ســرگروه به مرحله بعد صعود می کننــد و 8 تیم برتر دوم نیز 

راهی مرحله بعد می شوند. بدهی ۴۸ میلیاردی فدراسیون ها 
به شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی

مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی از 
بدهی ۴۸ میلیارد تومانی فدراسیون های ورزشی به این 

شرکت خبر داد. 
مصطفــی مدبر روز گذشــته در تازه ترین صحبت های خود 
به تشــریح آخرین وضعیت اماکن ورزشی کشــور پرداخت که 

گزیده ای از صحبت هایش در ادامه می آید: 
* بــرای اتمام پروژه های نیمه تمام ورزشــی به بودجه نیاز 
داریم. اگر ســالیانه بودجه قابل توجهی در اختیارمان قرار گیرد، 
می توانیم طی 4-3 ســال تمام پروژه ها را به اتمام برســانیم. در 
غیر  این صورت به زمان بیشــتری برای این کار نیاز داریم. بطور 
کلی باید بگویم در بخش نگهداری و توســعه می توانیم از بخش 
خصوصی برای تکمیل و نگهداری اماکن ورزشــی کمک زیادی 
بگیریم؛ ضمن اینکه باید بگویم در بخش استانداردسازی اماکن 

هم کارهای زیادی انجام شده است.
* مجموعه ورزشــی آزادی از جمله مجموعه هایی است که 
در اختیار ما قرار دارد. عالوه بر این شــیرودی، کشوری، انقالب 
و ســوارکاری نیز از دیگر بخش هایی اســت کــه در اختیارمان 
قرار دارد. هدف ما اســتفاده بهینه از این بخش هاســت که 52 

درصدشان در اختیار فدراسیون ها قرار دارد. 
* اگر بخواهیم اماکنی را در اختیار فدراسیون ها قرار دهیم، 
باید به این شــرایط توجه داشته باشیم. همه اماکن ورزشی برای 
استفاده ورزشکاران است. هیچ سالنی نداریم که خارج از ورزش 

از آنها استفاده شود. نگاهمان به همه اماکن دولتی است. واگذاری 
اماکن ورزشــی به این فدراسیون ها در قالب اجاره انجام می شود 

و هرگز نمی توانیم این اماکن را به دیگر جاها اختصاص دهیم. 
* اتمام ورزشــگاه نقش جهان اصفهــان30 میلیارد تومان 
هزینــه الزم دارد. باید فاز دوم ورزشــگاه را به اتمام برســانیم و 
در مورد فاز اول هم بهینه ســازی داشــته باشــیم. سال گذشته 
رقم خوبی برای ورزشــگاه نقش جهــان اختصاص پیدا نکرد؛ به 
همیــن منظور فقط برای نگهداری از این مجموعه هزینه کردیم 
تا اینکه مقرر شــد از پتانسیل بخش خصوصی برای پیشبرد کار 
اســتفاده کنیم. در همین زمینه سال گذشته تفاهمنامه ای میان 
ما با شــرکت فوالد سپاهان امضا شد که جزئیات آن پیش از این 

هم اعالم شده است.
* 48 میلیارد طلب ما از فدراسیون ها تقریبا شامل حال تمام 
فدراســیون ها با مبالغ مختلفی اســت. از این میزان 12 میلیارد 
بابت مالیات اســت که پرداخت نشده ضمن اینکه شش میلیارد 
هم سال گذشته برای به روز کردن خیلی از اماکن هزینه کردیم. 
مجموعه این مبالغ هنوز پرداخت نشده است. در مورد پرسپولیس 
و اســتقالل هم باید بگویم قرارداد هر یــک از این دو تیم برای 
بازی در ورزشــگاه آزادی 50 میلیون است که با در نظر گرفتن 
عوامل جانبی، می شود 70 میلیون برای هر بازی. اما پرسپولیس 
و اســتقالل هم تاکنون به تعهد مالی خــود در این زمینه عمل 

نکرده اند.

کادر فنی تیم های ملی هندبــال در بخش مردان 
معرفی شدند.

کمیته فنی هندبال طی جلســات متعــدد اقدام به اعالم 
اسامی نهایی کادر فنی جهت هدایت تیم های رده های مختلف 
کرد. براســاس اعالم فدراســیون اســامی کادرفنی رده های 
مختلف تیم ملی هندبال به این شرح است: *تیم ملی »الف«: 
اصغر سهمی )سرپرســت(، مهدی اخوان )مدیر فنی(، عرفان 
اســماعیالگیچ )ســرمربی( و محســن طاهری )مربی( *تیم 
ملی»ب«: ایرج رضایی )مدیر فنی( و عزت رزمگر )ســرمربی( 

*جوانان: تیمور درزابی )سرپرســت(، قاســم شعبانپور )مدیر 
فنی( و کیوان صادقی )ســرمربی( *نو جو ا نان: ناصر ســلیمی 
)سرپرســت(، مصطفی غالمــی )مدیر فنــی( و مهدی رهبر 
)ســرمربی( *نونهاالن: غالم عباس اســمائیلی )سرپرست( و 
محمدعلی مشفقی )ســرمربی(. کمیته فنی سازمان تیمهای 
ملــی اقدام به معرفی پنج مربی برتــر در هر رده خواهد کرد 
و ســرمربیان تیمهای ملی موظفنــد از بین این پنج نفر، یک 
یا دو مربی را به عنوان دستیار انتخاب و به فدراسیون معرفی 

نمایند.

تیم ملی کشتی ساحلی بزرگساالن ایران که با چهار نماینده در رقابت های ساحلی قهرمانی جهان شرکت کرده 
بود در پایان با کسب سه مدال طال و یک برنز به عنوان قهرمانی دست یافت.

در ادامه رقابت های کشتی ساحلی قهرمانی جهان که در شهر مانگالیای رومانی در جریان است تیم کشتی ساحلی بزرگساالن 
ایران در اوزان 70 کیلوگرم توسط محمد نادری، 90 کیلوگرم توسط محمد ساداتی و 90+ کیلوگرم توسط جابر صادق زاده صاحب 
مدال طال و در وزن 80 کیلوگرم توسط میالد مهدی زاده صاحب مدال برنز رقابت های قهرمانی جهان شد و عنوان قهرمانی این 

رقابت ها را از آن خود کرد.

معرفی کادر فنی تیم ملی هندبال

قهرمانی تیم ملی كشتی ساحلی ایران در مسابقات جهانی

پیشکسوت کشتی ایران می گوید توقعات برخی قهرمانان بیش از حد باال رفته و به فکر سایر کشتی گیران نیستند.
منصور برزگر درباره رفتار حمید ســوریان و امید نوروزی در ر قابت های انتخابی تیم  ملی، اظها ر کرد: فکر می کنم قهرمانان مدال 
آور ما به مقدار زیادی توقعاتشان باال رفته است و متاسفانه فقط به خودشان فکر می کنند. آنها اصال به فکر نفرات دیگری که باید برای 
ورود به تیم  ملی شانس داشته باشند نیستند. پیشکسوت کشتی ایران افزود: اگر این قهرمانان ادعا دارند نفرات دیگر در حد آنها نیستند 
و نباید مقابل آنها انتخابی بگیرند، خب بیایند روی تشک کشتی حرف هایشان را ثابت کنند نه اینکه بخواهند با شلوغ کاری و دست 
زدن به کارهای حاشیه ای اوضاع را به نفع خودشان تغییر دهند. یک قهرمان نمی تواند بگوید چون سال ها پیش مدال طالی المپیک را 
گرفته حاال هم می تواند این عنوان را به دست بیارود. اگر این طور بود دیگر هر سال مسابقات قهرمانی جهان برگزار نمی شد یا اینکه هر 
چهار سال یک بار المپیک را برگزار نمی کرد ند. بنا بر این برای هر دوره باید همه شانس این را داشته باشند تا بتوانند خود را نشان دهند.

انتقاد برزگر از رفتار برخی قهرمانان كشتی

گفت و گو

رئیس فدراســیون والیبال گفت: تیم ملی والیبال روند رو به رشدی دارد و 
کســب هفت امتیاز از بازی های خارج از خانه امیدواری به صعود را افزایش داد. 
داورزنی پس از عملکرد موفق تیم ملی والیبال برابر روســیه به تشــریح آخرین 

شرایط این تیم پرداخت که گزیده ای از صحبت هایش در ادامه می آید:
* تیم ایران تنها تیمی در ســطح یک لیگ جهانی اســت کــه هفت امتیاز از 
بازی های خارج از خانه خود به دســت آورده اســت. این موضوع را برای افرادی 
می گویم که پس از شکســت تیم ایران برابر آمریکا در هفته ســوم لیگ جهانی 

انتقاداتی را نسبت به عملکرد تیم ایران آغاز کردند. 
* روند رو به رشد تیم ایران در آینده نیز بهتر خواهد شد. اساسا بازی های خارج 
از خانه خیلی ســخت اســت به ویژه در کشورهایی که اختالف ساعت زیادی با 

ایران دارند. 
* آمریکا، لهستان و روسیه در تهران کار سختی خواهند داشت. فراموش نکنیم 
بازیکنان ایــران با قدرت های بزرگی بازی کردند و طبیعی اســت که ما انتظار 
خاصی از آنان نداشــتیم. امــا دیدید که خودباوری در بازیکنــان وجود دارد و 
علی رغم همه حرف و حدیث ها پیرامون بازیکنان و کادر فنی، در هفته های سوم 

و چهارم لیگ جهانی، بازیکنان ایران به درستی فعل خواستن را صرف کردند. 
* تیــم ایران در دو مســابقه و در خانه حریف قهرمان المپیــک را از پیش رو 
برداشت و شش امتیاز کامل گرفت. هفت امتیاز ایران در بازی های خارج از خانه 

تیم ایران را بیشتر به صعود به مرحله نهایی لیگ جهانی امیدوار کرد. 
* ان شاءاهلل تیم ملی والیبال ایران با حمایت مردم، لطف خداوند و با تالش کادر 
فنی و بازیکنان در تهران همه امتیازهای الزم را کســب خواهد کرد و با کسب 
پیروزی و حتی صعود به مرحله بعد، دل مردم ایران را شــاد و لبخند را بر روی 

لبان آنان خواهند نشاند که هدف نخست والیبال ایران است.

داورزنی رئیس فدراسیون تاکید کرد
روند رو به رشد والیبال ایران ادامه دارد

کامبیز طاهرخوئیانی  صاحب عکــس 
38 ســاله از تاریخ 90/8/5 گمشده 
است، کســانی که از نامبرده اطالعی 
دارند خواهشــمند اســت با شماره 
و  تمــاس   09۱970۱۴006 تلفــن 

خانواده ای را از نگرانی برهانند.

آگهی مزایده اموال منقول برای بار دوم

قاضی اجرای احکام دادگاه عسلویه - قاسمی

بموجب پرونده اجرای احکام این دادگاه به شماره 930313 در راستای اجرای مفاد محکومیت محکوم علیه 
شرکت پترو پارت به پرداخت مبلغ مندرج در اجراییه در حق آقایان اکبر خسروی و کریم فاطمی محکوم 
شــده اند که پس از معرفی اموال از محکوم علیه فوق به شــرح ذیل مســتقر در فازهای 15 و 16 توقیف و 
ارزیابی شــده و اموال توقیفی در تاریخ روز 1 شــنبه 1394/4/14 ساعت 11 بامداد در این اجراء از طریق 
مزایده حضوری به فروش می رسد و در صورت تمایل طالبین می توانند 5 روز قبل از برگزاری مزایده اقدام 
نمایند. قیمت پایه از مبلغ کارشناســی شروع و به کسانیکه باالترین مبلغ را پیشنهاد نمایند واگذار گردد 

برنده مزایده می بایست 10 درصد ارزش کل فی المجلس و الباقی ظرف یکماه واریز نمایند.

قیمت هر کیلوگرم عنوانردیف
دپوشده به ریال

قیمت هر کیلوگرم 
روی کار به ریال

10/30010/000تخته الوار1

12/70012/000لوله اسکافولد 6 متری2

12/70012/000لوله اسکافولد 1 متری3

12/70012/000مغزی لوله اسکافولد4
12/70012/000رابط لوله اسکافولد5
16/00015/500بست لوله اسکافولد6

کارت هوشمند به شماره 2359081 مربوط به خودرو کامیون 
کمپرسی بنز ال پی کا 608 به شماره انتظامی 583ع17 ایران 48 
مدل 1376 رنگ سبز روغنی شماره موتور33491010151664 
شــماره شاســی 37406016419864 به مالکیت هوشــنگ 
غضنفری و فرشــاد غضنفری مفقــود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط است.

کارت هوشــمند پایــه یــک راننده به شــماره 
1305718 بنــام اینجانب علی شــیر شــیردل 
بهرغانی فرزند مشــیر شــماره شناسنامه 1109 
متولد 345 1 صادره از شــیراز در تاریخ 94/3/9 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

نصب 3 دستگاه ONU و کابلکشی آبونه مجتمع 
کمیته امداد در محدوده مرکز مخابرات شــهید 

آل اسحاق اداره کل مخابرات منطقه 7 تهران
جهــت کســب اطالعــات بیشــتر به ســایت 
شــرکت مخابــرات اســتان تهــران به نشــانی

WWW.TCT.IR مراجعه فرمائید.
روابط عمومی 
شرکت مخابرات استان تهران

تجدید آگهی مناقصه 
شماره 1/م7 /9۴ شرکت مخابرات استان تهران

)سهامی خاص(

همین جا بمانیم«. شهید »علیرضا لقمانی« متولد 4 آبان سال 1344در جریان 
قیام 17 شهریور)جمعه سیاه( که در آن سال فقط 13 سال سن داشت از ناحیه 
ســر و پا زخمی شــد و بعد از انتقال به بیمارستان در آنجا به شهادت رسید. با 
توجه به اینکه پیکر شهدای این واقعه توسط سربازان رژیم طاغوت مفقود می شد 
و از خانواده شــهید »حق تیر« دریافت می شد، خانواده علیرضا با همکاری کادر 
بیمارستان وی را مخفیانه از بیمارستان خارج کرده  و در باغی در افجه لواسان 
بــا همان لباس و در حالی که پیکر شــهید در پتو پیچیده شــده بود به خاک 

سپردند.
مزار این شــهید حدود 7 ماه پنهان بود و سرانجام در فروردین 1358 طی 
مراســمی  بر سر مزار شهید، مردم آگاه شدند که شهید لقمانی در این نقطه به 

خاک سپرده شده است.
پدر »شــهید« در کمیته انقالب اســالمی فعالیت می کرد و مردی انقالبی 
و مؤمن بود؛ هر هفته به لواســان می آمد؛ در زمان جنگ تمام وســایل مغازه را 
بین مردم نیازمند توزیع کرد و کســب و کار را کنار گذاشت و به جبهه  رفت؛ تا 
اینکه »محمدباقر لقمانی« پدر شهید »علیرضا لقمانی« نیز در منطقه شلمچه و 

عملیات »کربالی 5« به شهادت رسید.

بازگشت سپرده های مردم در مؤسسه میزان از 
هفته آینده آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مدیرکل امور سیاسی، 
اســتانداری خراســان رضوی گفت: پرداخت سپرده های 
موسســه مالی و اعتبــاری میزان توســط بانک صادرات 
پس از تأیید هیئت تســویه اجرایی و در پرداخت سپرده 
سپرده گذاران موسسه مالی و اعتباری میزان پس از تأیید 

هیئت تسویه به صورت پلکانی اجرا می شود.
محوالتی در توضیح پرداخت پلکانی سپرده های میزان 
اظهار کرد: در این راستا و در ابتدای امر سپرده های افرادی 
که رقم کمتری سپرده گذاری کرده بودند، پرداخت می شود 

و به تدریج پول سایر سپرده گذاران پرداخت می شود.
وی دربــاره نحــوه و چگونگــی دریافــت ســپرده، 

سپرده گذاران میزان اظهار کرد: براساس برنامه ریزی هایی 
که صورت گرفته است افراد برای دریافت وجوه سپرده خود 
می توانند به بانک صادرات مراجعه کنند. وی در پاسخ به 
این سؤال که در نهایت کار حسابرسی این موسسه توسط 
هیئت تسویه چه زمانی به پایان می رسد تا سپرده گذاران 
اقدام به دریافت سپرده های خود کنند، گفت: حسابرسی 
این موسسه با این حجم و وسعت زمان بر است اما فرآیند 
بازگشت پول سپرده گذاران میزان از هفته آینده وارد گام 

اجرایی می شود.
محوالتی در توضیح وضعیت دارایی های موسسه مالی 
و اعتباری میزان برای بازگشت پول مردم، اظهار کرد: دو 
روز قبل 100 میلیون تومان نقدینگی موجود موسسه مالی 
و اعتباری میزان به حساب مدیران تسویه واریز شد تا بعد 

از حسابرســی، افرادی که باید وجوه سپرده آنان پرداخت 
شود، مشخص شوند.

به گفته مدیرکل امور سیاســی، استانداری خراسان 
رضوی جدا از این رقم نقدینگــی، برآوردی که از امالک 
و مســتغالت موسسه مالی و اعتباری میزان شده است در 
حدود 700 میلیارد تومان اســت که امیدوارم در فرآیند 
بازگشت سپرده های مردم و با فروش این امالک کار تسویه 

حساب تمام سپرده گذاران این موسسه نهایی شود. 
وی افزود: موسســه مالی و اعتباری میزان که بیشتر 
شعبه هایش در استان های خراسان رضوی، جنوبی و شمالی 
متمرکز بود از دی ماه گذشــته با بحران مالی مواجه شد 
که گفته می شــود علت آن سرمایه گذاری این موسسه در 

شرکت بحران زده پدیده شاندیز بوده است.

بازپرداخت سپرده های مردم در موسسه میزان از هفته آینده

تحریم ها ربطی به تجهیزات پزشکی ندارد و دارو و 
تجهیزات مشمول تحریم نیست اما تحریم ها در ارسال 

پول و خرید مشکل ایجاد کرده است.
به گــزارش فارس از قوچان، وزیر بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشکی با بیان این مطلب اضافه کرد: از بابت تأمین 
تجهیزات پزشکی محدودیت نداشتیم اما برای ارسال پول 
جهت شرکت های دارویی مشکل داریم. سیدحسن قاضی زاده 
هاشمی در ارتباط با گام بعدی نظام سالمت گفت: تکمیل 
قول هایی که داده شــده در دستور کار است و باید موضوع 
حاشیه  شهرها تا اواسط امسال حتماً نهایی شود و 11 میلیون 
نفر زیر پوشش خدمات قرار بگیرند و این شاید اولویت کار 

ماست زیرا محروم ترین افراد در حاشیه شهرها قرار دارند.
وی افزود: توســعه فضاهای آموزشــی، تخت های ویژه 
آی.ســی.یو و سی.سی.یو و تحت پوشش قرار دادن 6 سال 
مقطع ابتدایی برای بهداشــت دهان و دندان تا یک سال و 

نیم آینده انجام می شود.
وزیر بهداشــت گفت: به دنبال ارتقای طرح پزشــک 
خانواده به تمام جمعیت 80 میلیونی کشــور هســتیم اما 
زیرساخت ها فراهم نیست، پزشک به تعداد نداریم، سیستم 
آی.تی مستقر نبوده و در صورت فراهم شدن تمام این موارد، 

اعتبار کافی نیاز است.
وی اظهار داشت: پزشــک خانواده را برای نظام ارجاع 
می خواهیم تا دسترسی بیشتر و پوشش خدمات افزایش یابد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:
تحریم ها ربطی 

به تجهیزات پزشکی ندارد

مدیــر کل بنادر و دریانــوردی گیالن از اجرای 
با حضور  با آلودگی های زیست محیطی  مانور مقابله 

نمایندگان کشورهای حاشیه خزر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فارس از انزلی، سید علی نعیمی 
دیــروز در همایش برگــزاری مانور »جســتجو و نجات و 
جلوگیری از آلودگی های نفتی دریای خزر« در اداره کل بنادر 
و دریانوردی گیالن اظهار کرد: مانور ملی منطقه ای مقابله 
بــا آلودگی نفتی در دریای خزر و ایمنی و نجات 26 خرداد 

با همکاری ارگان های دریایی در بندر انزلی اجرا می شود.
وی با بیان اینکه هر سال مدیران 9 بندر حاشیه خزر در 
اجالسی دو روزه کنوانسیون های دریایی و آمادگی خود برای 
مقابله با آلودگی های نفتی و ایمنی و نجات را مورد بررسی 
قرار می دهند، افزود: آالیندگی های ســوختی را در بندرگاه 
پاالیش می کنیم. مدیر کل بنادر و دریانوردی گیالن کاهش 
زمــان امداد و نجات و ارتقای فرهنگ دریا و دریانوردی در 
کشــور و تبیین اهمیت رعایت مسایل زیست محیطی را از 

اهداف اجرای این مانور اعالم کرد.
نعیمی با اشاره به اینکه در مانور مذکور از شناورها، بالگرد 
و... اســتفاده می شود، یادآور شد: حفاظت از محیط زیست 
دریایی و ارزیابی توان تجهیزات دریایی از دیگر اهداف مانور 
است. وی درباره حضور نمایندگان کشورهای حاشیه خزر در 
جریان برگزاری مانور، خاطرنشان کرد: به دنبال تبادل افکار 
هســتیم و جمع آوری اطالعات و امکانات مقابله با آلودگی 

دریایی کشورهای حاشیه خزر مهم است.

امروز انجام می شود

اجرای مانور مقابله با آلودگی های زیست محیطی دریای خزر

خرم آباد - خبرنگار کیهان:
ذوب آهن شهرستان  کارخانه  عملیات ســاخت 
رومشــکان در زمینی بــه مســاحت 70 هکتار با 
سرمایه گذاری یک هزار و دویســت میلیارد تومان 

آغاز شد.
در این مراسم هوشــنگ بازوند،  استاندار لرستان گفت:  
هزینه ساخت این پروژه توسط بخش خصوصی تامین شده 

است.
محمد کیانی رئیس هیئت مدیره ذوب  آهن رومشکان و 
ســرمایه گذار این طرح گفت: این واحد تولیدی 600 فرصت 
شغلی مســتقیم و 6 هزار فرصت شغلی جانبی برای زنان و 

مردان متقاضی اشتغال ایجاد می کند.
وی در مراســم کلنگ زنی کارخانه ذوب آهن رومشکان 
گفت: برای ســاخت و تکمیل این پروژه هیچ وامی از دولت 

نمی گیریم و کارخانه در زمینی به مساحت 70 هکتار احداث 
می شــود. کیانی با بیان اینکه این پروژه 18 ماهه تکمیل و 
به بهره برداری خواهد رســید، گفت: ذوب آهن رومشکان با 
چشم انداز سالیانه 750 هزار تن شمش فوالدی، 300 هزار تن 
میلگرد کالف و 450 هزار تن شاخه آهن را تولید خواهد کرد.
ســرمایه گذار ذوب آهن رومشکان با اشاره به لزوم ایجاد 
واحدهای جانبی به عنوان واحد مکمل، تصریح کرد: با توجه 

به اینکه هزینه پرداخت بهای برق مصرفی در این گونه پروژه ها 
معادل ساخت یک مجتمع این چنینی خواهد بود، برای تامین 
انرژی مورد نیاز پروژه ذوب آهن رومشکان، یک نیروگاه 200 

مگاواتی سیکل ترکیبی خریداری کرده ایم.
کیانی خواستار همکاری شرکت های خدمات رسان آب، 
برق شــرکت نفت، سازمان جهاد کشــاورزی در تسریع این 

پروژه شد.

عملیات ساخت كارخانه ذوب آهن رومشکان خرم آباد آغاز شد


