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اخبار کوتاه از فوتبال

 صفحه9
چهار شنبه ۲۸ بهمن ۱۳9۴ 

۸ جمادی االول ۱۴۳۷ - شماره ۲۱۲۸۳

پروانه تأسیس آزمایشگاه پاتوبیولوژی سینا به شماره 
3/145/15/16657/پ بــه تاریخ 86/9/4 بنام دکتر 
پروین ستاری به شماره ملی 1375541927 و دکتر 
ســیامک گرانمایه به شــماره ملی 6229689138 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

بانو نصره شهرت عاشــوری نام پدر مزهور بشناسنامه 1328 صادره از شادگان درخواستی بخواسته صدور گواهی 
حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که پســرم مرحوم حســن شهرت علیوی بشناســنامه 8239 صادره شادگان در 
تاریخ 92/10/3 در اهواز اقامتگاه دائمی اش فوت ورثه اش عبارتند از 1- متقاضی فوق الذکر 2- عبدالحسین علیوی 
بشــماره شناسنامه 3217 صادره از شــادگان 3- زهرا دورقی بشماره شناسنامه 831 صادره از اهواز و الغیر طبق 

دادخواست تقدیمی بشماره 838/383/94 ح
اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر  آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز 

سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.

قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره یک اهواز
فیروز اتابکی کیانپور

آگهی حصر وراثت

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

جهانگیر آزادبخت - رئیس ثبت اسناد و امالک پلدختر

جهانگیر آزادبخت - رئیس ثبت اسناد و امالک پلدختر

جهانگیر آزادبخت - رئیس ثبت اسناد و امالک پلدختر

جهانگیر آزادبخت - رئیس ثبت اسناد و امالک پلدختر

جهانگیر آزادبخت - رئیس ثبت اسناد و امالک پلدختر

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره 1590 مورخ 1394/10/5 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پل دختر تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای محمدرضا اسکینی فرزند سبزعلی بشماره شناسنامه 12689 صادره از بروجرد در ششدانگ 
عرصه و اعیان یک باب عمارت مســکونی به مســاحت 123/32 متر مربع پــالک 1 فرعی از 116 اصلی 
واقع در کاوکالی پلدختر بخش 7 خرم آباد خریداری از مالک رسمی آقای علی محمد جودکی اصل محرز 
گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی 
که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/11/28 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/12/13

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره 1617 مورخ 1394/10/13 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پل دختر تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای  ســیدولی همتی فرزند غیب علی بشــماره شناسنامه 751 صادره از پلدختر در ششدانگ 
عرصه و اعیان یک باب عمارت مسکونی به مساحت 211/40 متر مربع پالک 28 فرعی از 14 اصلی واقع 
در دوالبچی پلدختر بخش 8 خرم آباد خریداری از مالک رســمی آقای  نعمت سالح ورزی محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/11/28 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/12/13

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره 1687 مورخ 1394/10/29 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پل دختر تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای حامد فاضلی فرزند آقاعباس بشماره شناسنامه 4060079030 صادره از پلدختر 
در ششــدانگ عرصه و اعیان یک باب عمارت مسکونی به مساحت 125 متر مربع پالک 1 فرعی از 116 
اصلی واقع در کاوکالی پلدختر بخش 7 خرم آباد خریداری از مالک رسمی آقای شیخمراد نورعلیوند محرز 
گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی 
که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/11/28 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/12/13

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره 1605 مورخ 1394/10/7 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پل دختر تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای  بدیع عالی پور فرزند حســینعلی بشــماره شناسنامه 4850119212 صادره از پلدختر در 
ششــدانگ عرصه و اعیان یک باب عمارت مسکونی به مساحت 146/37 متر مربع پالک 1 فرعی از 116 
اصلی واقع در کاوکالی پلدختر بخش 7 خرم آباد خریداری از مالک رســمی آقای محمدحسن جودکی نژاد 
محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/11/28 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/12/13

آگهــی موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شــماره 1589 مورخ 1394/10/5 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پل دختر تصرفات 
مالکانــه بالمعارض متقاضی  آقای نصراله نقی زاده فرزند حاجی بشــماره شناســنامه 2 صادره از 
پلدختر در ششــدانگ یک باب عمارت مســکونی به مساحت 238/53 متر مربع پالک 1 فرعی از 
116 اصلــی واقع در کاوکالی پلدختر بخش 7 خرم آباد خریداری از مالک رســمی آقای غالمعلی 
نورعلیونــد محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مــدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/11/28 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/12/13

سند مالکیت )برگ سبز( خودرو سمند ایکس 7 
مدل 1385 بشماره انتظامی 837 ب 11 - ایران 
51، شــماره موتور12485039278 و شــماره 
شاســی 14550062 بنام آقای افشــار جعفری 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

سند کمپانی خودروی تاکسی پیکان مدل 1383 به 
رنگ سفید روغنی به شماره موتور 11283164767 
و شــماره شاســی 83572169 به شــماره پالک 
17-983 ت 15 بنام غالمرضا قلی نیای نیکو مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی فقدان اسناد فروش
اینجانب مینا جهانی فرزند رحمن شماره شناسنامه 2260134572 صادره از علی آباد 
کتول مالک خودرو ســواری پراید مدل 1390 به شــماره شهربانی 997 س 48 ایران 
69 و شــماره موتور 4225944 و شماره شاسی  S3412290959591 به علت فقدان 
اسناد فروش و شناســنامه مالکیت خودرو تقاضای رونوشــت المثنی اسناد مذکور را 
نمــوده ام لذا چنانچه هر کســی ادعایی در مورد خودروی مذکــور را دارد ظرف مدت 
ده)10( روز به دفتر حقوقی ســازمان فروش شرکت ســایپا واقع در تهران جاده قدیم 
کرج مراجعه نماید. بدیهی است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

آگهی مزایده
بموجب دادنامه شــماره 9410426115100095 مورخ 94/6/1 صادره از 
شعبه 16 که به کالسه 940046 اجرایی ثبت اجرای احکام مدنی شده است 
محکوم علیه/ آقای سیددانوش سعادت مند فرزند مصطفی به پرداخت مبلغ 
تعداد 55 ســکه تمام بهار آزادی و قیمت هر ســکه فعال یک میلیون تومان 
جمعــا پنجاه و پنج میلیون تومان در حق محکوم له خانم شــبنم بصیری و 
مبلغ 5 درصد بابت هزینه اجرایی محکوم گردیده اســت. در راســتای مفاد 
اجرائیه موصوف ملک پالک ثبتی/ سهم االرث از پالک ثبتی 425-423 واقع 
در بخش یک اهــواز به آدرس اهواز- خیابان آیت اهلل طالقانی و خیابان کاوه 
پالک 200 در قبال تمام/ قســمتی از محکوم بــه و هزینه اجرایی توقیف و 
توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل توصیف و ارزیابی گردیده 
اســت. ملک با مشخصات فوق ملکی اســت به کاربری مسکونی/ تجاری با 
مســاحت 89/5 مترمربع با مساحت اعیان 80 متر طبق نظریه کارشناس و 
دارای آب و برق و گاز و تلفن و غیره که ارزش ســه دانگ آن/ ســهم االرث 
محکوم علیه مبلغ 2/214/583/333 ریال می باشــد. وقت مزایده برای روز 
شــنبه مورخ 94/12/15 ساعت 10 صبح تعیین گردیده است و از شخص و 
اشــخاصی که قصد شرکت در مزایده دارند دعوت می شود که در تاریخ فوق 
در محل اجرای احکام دادگاه خانواده حضور بهم رسانند. قیمت پایه از مبلغ 
2/214/583/333 ریال شروع و برنده مزایده کسی است که باالترین قیمت 
را پیشنهاد نماید. لذا اشخاصی که تمایل به شرکت در مزایده دارند می توانند 

5 روز قبل از مزایده از ملک موصوف بازدید نمایند.
مدیر اجرای احکام شعبه ۱6 دادگاه های حقوقی 
خانواده اهواز- محمدعبدی زیالبی

آگهی تغییرات شرکت صنایع فرش نخشین 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 9۲۲

 و شناسه ملی ۱0۸6۱6۲۱۸۳۱

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کردستان 
 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1394/10/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 الف: 

- سیدمحمد فاروق حسینی با کد ملی 3859528408 به سمت رئیس هیئت مدیره
- شوبو ادب آموزیان با کد ملی 3732228835 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره

- سیدناصر قریشی با کد ملی 3859612301 به سمت مدیرعامل
ب: کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و اوراق 
عادی و اداری به امضای ســیدناصر قریشی )مدیرعامل( و سیدمحمد فاروق حسینی 

)رئیس هیئت مدیره( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
با ثبت این مســتند تصمیمــات تعیین  دارندگان حق امضاء، تعیین ســمت مدیران 
انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در 

پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت صنایع فرش نخشین 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 9۲۲

 و شناسه ملی ۱0۸6۱6۲۱۸۳۱

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کردستان 
 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج

 به استناد صورتجلسه  مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1394/10/15 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 

 اعضــای هیئــت مدیــره عبارتنــد از: ســیدمحمد فاروق حســینی بــا کد ملی 
3859528408 و سیدناصر قریشی با کد ملی 3859612301 و شوبو ادب آموزیان 

با کد ملی 3732228835  برای مدت دو)2( سال انتخاب گردیدند.
با رعایت ماده 147 الیحه اصالحی قانون تجارت ســیدمحمد آوات قریشــی با کد 
ملی 3730245120 به ســمت بازرس اصلی و ســیدعارف محمــدی با کد ملی 
3256248691 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.

روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب مدیران، انتخاب روزنامه کثیراالنتشار، انتخاب 
بازرس انتخاب شــده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم 

با توجه به عدم حصول حد نصاب الزم مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
نوبت اول در مورخه 94/11/25 بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم دعوت 
بــه عمل می آید تا در جلســه مجمع عمومی عادی بطــور فوق العاده نوبت 
دوم این شــرکت رأس ساعت 10 صبح روز دوشــنبه مورخ 94/12/10 در 
محل دفتر مدیریت شهرک واقع در شهرک صنعتی نظرآباد به آدرس: جاده 
مصطفی آباد- میدان مقدم )میدان ســپهر( خیابان ششــم تشکیل می گردد 

حضور بهم رسانید.
مــدارک مورد نیاز جهــت حضور در مجمع عمومی عــادی بطور فوق العاده 

شرکت خدماتی
1- حضــور طرف قرارداد به همراه اصل دفترچــه قرارداد، کارت ملی طرف 

قرارداد و آگهی آخرین تغییرات صاحبان امضاء
2- حضور وکیل به همراه وکالتنامه محضری و کارت ملی وکیل

3- ارائه برگه معرفی نماینده که توســط شرکت شهرک های صنعتی استان 
البرز تأیید شده است.

مصوبات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده در صورت رســمیت یافتن و 
عــدم مغایرت با ضوابط قانونی برای کلیه ســهامداران اعم از حاضر و غائب 

نافذ و معتبر خواهد بود.
دستور جلسه:

1- انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره وفق ماده 20 اساســنامه 
شرکت خدماتی شهرک صنعتی نظرآباد

2- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل وفق ماده 35 اساسنامه شرکت خدماتی

هیئت مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی 
نظرآباد )سهامی خاص(

آگهی دعوت سهامداران به تشکیل مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده نوبت دوم

شرکت خدماتی شهرک صنعتی نظرآباد )سهامی خاص(
 به شماره ثبت ۲۸۷۳ شناسنامه ملی ۱۴00۳95۱۸90

آگهی فقدان سند مالکیت
ســند مالکیت ششــدانگ پالک 2419 فرعی از 1973 فرعــی از 41 اصلی 
بخش 5 قزوین ذیل ثبت 50726 صفحه 36 دفتر جلد 202 با شــماره چاپی 
410043 بنام غالمعلی کریمی صادر و تســلیم گردیده است ششدانگ طبق 
ســند 27567 مورخ 92/12/17 دفتر جلد 61 قزوین در رهن بانک صادرات 
قزوین قرار گرفته است. سپس مالک با ارائه دو برگ فرم شهادت شهود مدعی 
فقدان سند به علت سهل انگاری گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی 
خود را نموده که مراتب به اســتناد مــاده 120 آئین نامه اصالحی قانون ثبت 
اعالم می گردد تا هر کس به نحوی از هر انحاء نســبت به ملک مذکور حقی 
داشــت و یا معامالتی به نفع او شــده و یا مدعی وجود سند نزد خود باشد از 
تاریخ انتشــار این آگهی تا مدت ده روز ضمــن مراجعه به این اداره اعتراض 
خود را با ارائه اصل ســند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید و چنانچه ظرف 
مدت مقرر اعتراض به این اداره نرسد و یا درصورت اعتراض اصل سند مالکیت 
ارائه نشود اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی 
تســلیم خواهد کرد این آگهی در یک نوبت به شرح ذیل منتشر خواهد شد. 

حسن غالمحسینیتاریخ انتشار: 94/11/28
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قزوین

قهرمان المپیک لندن می گوید به احتمال زیاد پس 
از اردوی وزنه بــرداری در کیش به ملی پوشــان اضافه 
می شود ولی اکنون با زانوی خود رقابت می کند تا مراحل 

درمانی اش زودتر انجام و برای مسابقات آماده شود.
پس از گذشت 90 روز از عمل جراحی روی رباط صلیبی 
بهداد سلیمی، روند بهبودی وی امیدوار کننده و رضایت بخش 
است. بهداد سلیمی که این روزها تمرینات خود با وزنه را آغاز 
کرده است در این خصوص گفت: فشار تمرینات من یک مقدار 
بیشــتر شده اســت. پیش بینی ام این بود که از اواسط اسفند 
تمرینات وزنه برداری را خیلی ســبک شــروع کنم اما از آنجا 
که اردوی تیم ملی به کیش منتقل می شود، فکر می کنم اگر 
مشــکلی پیش نیاید بعد از اردوی کیش به ملی پوشان اضافه 

شوم.
سلیمی درباره اینکه هنوز در رابطه با رسیدنش به المپیک 
ابهاماتی وجود دارد، تصریح کرد: تالش می کنم برســم و اصال 
به فکر این نیســتم که به المپیک نمی رسم. تمام ذهنیت من 
بر روی این اســت که خود را برای مسابقات آماده کنم. اما این 
را هم باید در نظر بگیریم برخی اتفاقات دســت ما نیســت. آن 
چیزی که دســت من و تیم پزشکی است، تالش برای رسیدن 
به المپیک اســت، مگر این اینکه خدای ناکرده اتفاق غیر قابل 
پیش بینی رخ دهد. او ادامه داد: خدا را شکر پزشکان تاکنون از 

روند درمانی من رضایت دارند. با دکتر نوروزی هم که صحبت 
می کردم، او گفت از پروتکلی که برای درمان رباط صلیبی پس 
از عمل جراحی دارند، دو هفته جلوترم که این جای شکر دارد. 
برنامه ریزی ام نیز برای این اســت که به جام فجر برسم و جواز 
حضور در المپیک را بدست آورم. وزنه بردار فوق سنگین ایران در 
پاسخ به این پرسش که از وضعیت تمرینی رقبایش خبر دارد؟ 
گفت: خیر، از رقبایم خبر ندارم. در حال حاضر سرســخت ترین 

رقیبم زانویم است و اکنون با زانوی خود رقابت می کنم!
ســلیمی در مــورد احتمال بازگشــت علی حســینی به 
وزنه برداری تصریح کرد: ســعیدعلی حســینی دوست خیلی 
خوب من و وزنه بردار بزرگی است. او با وجود داشتن رکوردهای 
خوب، به چیزی که لیاقتش را داشــته نرسیده است. امیدوارم 
اگر راهی هست زودتر برگردد. در جریان هستم که علی مرادی 
تالش می کند که این اتفاق بیفتد. قطعا او بیاید رقابت جذاب تر 
می شود. در یک دوره ای سنگین وزن های قوی و خوبی داشتیم 
مانند سعید علی حسینی، محمد صالحی، رشید شریفی و حتی 
من. در نتیجه رقابت باعث پیشــرفت شــده بود اما اکنون که 
در ســنگین وزن، وزنه بردار درجه یک بین المللی به آن صورت 
نداریم. این خأل باعث می شود دچار مشکل شویم و قطعا رقابت 
با حضور ســعیدعلی حســینی جذاب تر می شود و به پیشرفت 

سنگین وزن ها نیز کمک می شود.

سرمربی تیم  ملی کشتی فرنگی تاکید کرد: با هدف 
کسب دهمین عنوان قهرمانی کشتی فرنگی ایران در 

رقابت های قهرمانی آسیا عازم تایلند شده ایم.
رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی آسیا در حالی از صبح 
امروز در بانکوک پایتخت تایلند آغاز می شود که مراسم وزن 
کشــی 5 وزن نخست دیروز برگزار شــد و مهدی زیدوند در 
وزن 66 کیلوگــرم، پیام بویری در 75، رامین طاهری در 80، 
مهدی علیاری در 98 و امیر قاسمی منجزی در 130 کیلوگرم 
به روی باســکول رفتند تا ازصبح امروز مسابقات خود را آغاز 
کنند.رقابت هــای اوزان 59 کیلوگرم، ســامان عبدولی، 71 
کیلوگرم، افشین بیابانگرد و 85 کیلوگرم، یوسف قادریان روز 

پنجشنبه برگزار خواهد شد.
محمد بنا  سرمربی تیم  ملی کشتی فرنگی کشورمان در 
خصوص میزان آمادگی شاگردانش در این مسابقات گفت: در 
ترکیب تیم  ملی کشتی فرنگی ایران، هم از نفرات با تجربه ای 
مانند افشین بیابانگرد و مهدی علیاری استفاده می کنیم و هم 
نفرات جوانی را به این مسابقات اعزام کردیم تا بتوانند در یک 

میدان آسیایی خود را محک بزنند.
ســرمربی تیم  ملی کشــتی فرنگی افزود: ما مانند سایر 
کشورهای آسیایی نیســتیم که فقط یک تیم داشته باشیم 

و بخواهیم همه داشــته هایمان را در این مسابقات به میدان 
بفرستیم. البته تیم بسیار خوبی داریم و هدفمان کسب عنوان 
قهرمانی ایران در این ر قا بت ها برای دهمین بار است چرا که 
ایران در هر شــرایطی که باشد باید سکوی نخست آسیا را به 

حمایت از مظلومی در جلسه معارفه مشاور ویژه افشارزاده
 نصراهلل عبداللهی دیروز  رســما به عنوان مشــاور ویژه سرپرست باشگاه 
استقالل انتخاب و معرفی شد. در جلسه ای که از ساعت 10 صبح دیروز در در 
وزارت ورزش و جوانان و با حضور افشــارزاده، پورحیدری، عبداللهی، منزوی، 
مظلومی، صالح، مجیدی، دین محمدی، ترابپور، بابایی، خدایی و زرندی برگزار 
شــد، عبداللهی به عنوان دستیار ویژه سرپرست باشگاه استقالل معرفی شد 
و درباره موضوعات مختلف و آخرین شــرایط تیم فوتبال استقالل نیز بحث و 
تبادل نظر صورت گرفت. عبداللهی در این جلسه ضمن تشکر از کادر مدیریتی 
و فنی باشگاه استقالل اعالم کرد قصد دارد در مدت زمان حضور دوباره خود 
در کنار تیم بزرگ استقالل ضمن استفاده از تجارب سالیان حضور در فوتبال، 
در ادامه بازی های استقالل به باشگاه کمک کند. از نکات قابل توجه این جلسه 
رضایت کادر مدیریتی از نتایج تیم در طول فصل جاری و روند طی شــده در 
بازی های گذشته تیم بود. افشارزاده همچنین در ادامه اعالم کرد تمامی تالش 
خود را به کار گرفته است و از هیچ کوششی برای موفقیت استقالل فروگذار 
نیســت. مظلومی نیز در پایان ضمن بیان برخی نــکات فنی، از حمایت های 

افشارزاده از تیم تشکر و قدردانی کرد.
سفر کفاشیان به ازبکستان

رئیس فدراسیون فوتبال جهت حضور در مرحله فینال رقابت های قهرمانی 
فوتسال آســیا به ازبکستان سفر می کند. علی کفاشــیان، رئیس فدراسیون 
فوتبال بعد از ظهر دیروز تهران را به مقصد ازبکســتان ترک کرد تا به عنوان 
رئیس هیات اعزامی کنفدراســیون فوتبال آسیا در فینال این بازی ها حضور 
داشــته باشد.رئیس کمیته فوتسال و فوتبال ساحلی AFC پس از پایان این 

رقابت ها، دوشنبه، سوم اسفند ماه وارد تهران خواهد شد.
 افشین پیروانی استعفا کرد

مدیر تیم ملی فوتبال ایران از ســمت خود اســتعفا کرد. افشین پیروانی 
اعالم کرد اســتعفای خود را در تاریخ 24 بهمن ماه به علی کفاشــیان داده 
اســت. او در این بــاره گفت: من آمــده بودم کمک کنم امــا وقتی نواقص را 
می بینم نمی توانم بمانم. پیش از او کی روش نیز درخواســت اســتعفای خود 

را به کفاشیان داده بود.
 طعنه عزیزی به شهردار تهران

خداداد عزیزی مهاجم ســابق تیم ملی فوتبــال گفت: آقای قالیباف دیر 
ابومســلمی شدی چرا که این تیم به دسته سوم رفت! محمدباقر قالیباف روز 
دوشنبه در مراسم واگذاری دو ورزشگاه استقالل و پرسپولیس اعالم کرد که 
از قدیم االیام طرفدار ابومسلم است و این تیم در قلب او جای دارد. عزیزی در 
خصوص این اظهار نظر شهردار تهران گفت: من قبول دارم که آقای قالیباف 
یک ابومسلمی است اما فکر می کنم او دیر ابومسلمی شد چون تیم به دسته 
سوم رفت. کاش مسئوالن استان خراســان فکری به حال ورزش این استان 
می کردند و جالب است پول هایی که از صنعت در این استان به دست می آید 
به یک شــهر دیگر می رود. من می بینم که پدیده و ســیاه جامگان دست و پا 
می زنند ولی اتفاقی برای این دو تیم نمی افتد. شاید خود این دو باشگاه قبول 

نکنند ولی به خودشان نمی توانند دروغ بگویند.
 تهدید سپاهان به کناره گیری از لیگ قهرمانان آسیا

سرپرست تیم فوتبال ســپاهان اعالم کرد در صورتی که AFC به بازی 
تیم های ایرانی و عربستانی در کشــوری سوم رأی بدهد، این باشگاه از لیگ 
قهرمانان آسیا کنار خواهد کشــید. پس از تیره شدن روابط دیپلماتیک بین 
دو کشــور ایران و عربستان، مســئوالن فدراســیون فوتبال عربستان اعالم 
کردند که تیم های باشــگاهی و ملی این کشور حاضر نیستند در خاک ایران 
بازی کنند و به کنفدراســیون فوتبال آســیا هم نامه ای در این ارتباط ارسال 
کردنــد. این موضوع در AFC مورد بحث قرار گرفت و قرار شــد اگر ایران و 
عربســتان نتوانند مشــکل فی مابین خود را تا 25 اسفند ماه حل کنند، این 
کنفدراسیون برای انجام بازی ها در کشوری سوم تصمیم خواهد گرفت. یکی 
از مسئوالن باشگاه سپاهان در گفت و گو با خبرگزاری »رویترز« اعالم کرد که 
اگر کنفدراسیون فوتبال آســیا بخواهد بازی تیم های ایران و عربستان را در 
کشــوری سوم و بی طرف برگزار کند، تیم های ایرانی حاضر در لیگ قهرمانان 
آسیا از این رقابت ها کنار خواهند کشید.  رسول خوروش، سرپرست تیم فوتبال 
سپاهان اصفهان در گفت  و گو با »رویترز« گفت: امیدوارم که راه حلی برای این 
مشــکل پیدا شود، ولی اگر آنها روی بازی در کشوری سوم )زمینی بی طرف( 
تأکید داشــته باشند، ما از لیگ قهرمانان آســیا کنار می کشیم. در مسابقات 
این فصل لیگ قهرمانان آسیا، تیم های تراکتورسازی تبریز، سپاهان اصفهان 
و ذوب آهن اصفهان نمایندگان کشورمان هستند و هر یک در گروه خود یک 

حریف عربستانی دارند.

آغاز رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی آسیا از صبح امروز در تایلند

بنا: هدفمان کسب دهمین قهرمانی در آسیاست

بازگشت علی حسینی رقابت را جذاب تر می کند

سلیمی: زانویم اصلی ترین رقیبم است

فوتسالیست های ایران برای صعود به مرحله نیمه نهایی جام ملت های آسیا، تیم ملی قرقیزستان را پیش روی 
خود می بینند.

 با پایان مرحله گروهی جام ملت های فوتســال آســیا که در تاشــکند در حال برگزاری است، هشــت تیم، ازبکستان و 
قرقیزستان )گروه A(، ایران و عراق )گروه B(، تایلند و ویتنام )گروه C( و ژاپن و استرالیا )گروه B( به مرحله یک چهارم نهایی 
صعود کردند. مرحله یک چهارم نهایی روز چهارشنبه، 28 بهمن با برگزاری 4 دیدار به پایان می رسد و تکلیف تیم های صعود 
کننده به نیمه نهایی هم مشخص می شود. ملی پوشان فوتسال ایران که با 9 امتیاز به مرحله یک چهارم نهایی صعود کردند، در 
این مرحله با قرقیزستان تیم دوم گروه نخست دیدار می کنند. شاید این تیم حریف چندان بزرگی برای شاگردان ناظم الشریعه 
محسوب نشود اما هر یک از دو تیم با انگیزه های متفاوتی به میدان می آیند. ایران برای حضور قدرتمند و خط و نشان به رقبای 
شرقی خود از قبیل تایلند، ژاپن و ازبکستان به میدان می رود اما در سوی مقابل قرقیزها به دنبال این هستند که دچار سرنوشت 

تیمی مانند عراق مقابل ایران نشوند و حداقل آبروداری کنند.
تنها غایب این دیدار محمد کشاورز است که در دیدار با عراق مصدوم شد و به احتمال زیاد در بازی پایانی هم که پزشکان 
وعده حضور او را داده اند حضور نداشته باشد. ایران با پیروزی در این بازی به مصاف برنده دیدار ژاپن – ویتنام می رود. برنامه 

بازی های مرحله یک چهارم نهایی جام ملت های آسیا به این شرح است:
* ازبکستان – عراق * تایلند – استرالیا *ایران – قرقیزستان)ساعت 17:30( * ژاپن – ویتنام

جام ملت های فوتسال آسیا –  تاشکند

ایران – قرقیزستان؛ آغاز مرحله حذفی با زهر چشم از رقبا

خواندنی از ورزش ایران

*  هادی رضایی ســرمربی تیم ملی والیبال نشسته ترکیب نهایی و12 نفره تیم ملی والیبال نشسته برای حضور در رقابت های 
جام بین قاره ای چین را اعالم کرد. رمضان صالحی، مهرزاد مهروان، مرتضی مهرزاد، سیدحســین حسینی مجد، مهدی بابادی، 
حسین گلستانی، عیسی زیراهی، صادق بیگدلی، مجید لشگری، آرش خرمالی، ابوالفضل اولیایی، داوود علیپوریان ملی پوشانی 

هستند که به این رقابت ها اعزام می شوند. رقابت های جام بین قاره ای از 23 اسفند تا 6 فروردین در چین برگزار خواهد شد.
* مجمع انتخاباتی فدراسیون ورزش های دانشگاهی به ریاست محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فن آوری، 17 
اسفند سال جاری برگزار می شود.محمدحسین علیزاده سرپرست فدراسیون ورزش های دانشگاهی با اعالم این خبر 
افزود: محمدرضا دهخدا، حمید آقا علی نژاد، محمد کشتی دار، داود هومنیان، سعید صانعی، سیداحمد صفوی زاده، 
جواد شهالیی و نصرت اهلل عابدینی 8 کاندیدای تصدی ریاست فدراسیون ورزش های دانشگاهی هستند که پس از 

رای گیری با نظر اعضای مجمع رئیس این فدراسیون مشخص می شود و فعالیت 4 ساله خود را آغاز خواهد کرد.

دست بیاورد.
وی درباره پیش بینی خــود از نحوه نتیجه گیری فرنگی 
کاران ایــران در این ر قا بت ها، گفــت: از روز اول که بار دیگر 
هدایت تیم  ملی را بر عهده گرفتم اعالم کردم که هدف اصلی 
ما ابتدا کســب سه ســهمیه باقی  مانده المپیک در مسابقات 
قزاقستان است و پس از آن تمام تمرکزمان بر روی حضور در 
المپیک و موفقیت در این ر قا بت بزرگ است، چرا که مردم از 
من و فرنگی کاران موفقیت دوباره در المپیک را طلب می کنند 

و ما باید به آنها پاسخگو باشیم.
بنا خاطر  نشان کرد: بنا بر این مسابقاتی مانند مجارستان، 

اوکراین و یا همین قهرمانی آسیا در جهت پشتوانه سازی برای 
تیم  ملی پس از مســابقات المپیک مورد توجه است. به غیراز 
مسابقات زومباتلی مجارســتان که برای محک بشیر باباجان 
زاده او را بــه این ر قا بت ها اعزام کردیم، در مســابقات اخیر از 

داشته های اصلی خود استفاده نکردیم.
بنا در ادامه با بیان اینکه در صدد اســت پس از مسابقات 
قهرمانی آسیا فرنگی کاران را به اردوی کیش بفرستد، اظها ر 
کرد: اگر ما بتوانیم بودجه الزم را دریافت کنیم قصد داریم در 
دو، سه نقطه از کشور تمرینات را برگزار کنیم تا از حالت یک 
نواختی در بیاییم. ان شا ء اهلل در مسابقات قزاقستان بتوانیم سه 
ســهمیه باقی  مانده المپیک را هم بگیریم و بعد از آن حرکت 
دسته جمعی و جدی خود را برای کسب موفقیت در المپیک 

آغاز کنیم.
وی با اشاره به اینکه مشکالت مالی پیش روی فدراسیون 
کشــتی باید برطرف شــود، ا دا مــه  داد: البته بــا وجود همه 
مشکالت اگر از رسول خادم بخواهم هر امکاناتی را برای تیم 
مهیا کند، او این محبت را به من دارد و خواسته هایم را اجابت 
می کند. کما اینکه تاکنون نیز این گونه بوده است، اما خیلی 
از خواسته های ما می تواند در این اوضاع و احوال به فدراسیون 

فشار وارد کند.
سرمربی تیم  ملی کشتی فرنگی درباره بازدید سجادی از 
تمرینات تیم  ملی کشــتی فرنگی، خاطر  نشان کرد: سجادی 
درباره شرایط تیم و مســابقات پیش رو سؤاالتی را داشت که 
من هم به آنها جواب دادم. او چند روز قبل با خادم جلسه ای 
داشته که در آن جلسه بنا شده وزارت ورزش و جوانان بیش از 

پیش هوای فدراسیون های المپیکی را داشته باشد.

راهیابی 14 جودوكار به اردوی تیم ملی
رقابت های انتخابی تیم ملــی جودو با راهیابی 14 
جودوکار به اردوی تیم ملی در سالن شهید افراسیابی 

به پایان رسید.
این دوره از رقابت ها با هدف انتخاب تیم ملی برای حضور 
در مسابقات قهرمانی آســیا و در غیاب سرپرست فدراسیون 
و ســرمربی تیم ملی با حضور 31 جودوکار در ســالن شهید 
افراسیابی تهران برگزار شد. محمد منصوری و احمد کاظمی 
ســرمربی و مربی تیم جوانان و امید، امین شاطرزاده و خسرو 
دلیر اعضــای کادر فنی تیم ملی، مســعود حاجی آخوندزاده 
سرمربی سابق تیم ملی و محمدرضا رودکی کاپیتان اسبق تیم 
ملی این رقابت ها را از نزدیک تماشــا کردند که در پایان 14 

جودوکار جواز حضور در اردوی آماده سازی را بدست آورند.
بر این اساس ناصر ناصری پور و محمدرضا صدیقی در وزن 
60- کیلوگرم، محمد رضا خجسته و محمد محمدی بریمانلو 
در وزن 66- کیلوگــرم، وحید بنــا و محمد فتحی پور در وزن 
73- کیلوگرم، مجید حسینی و سبحان رسولی در وزن 81- 
کیلوگرم، طیب طالبی و سعید مرادی در وزن 90- کیلوگرم، 
احمد جفاکش و خسرو رحیمی در وزن 100- کیلوگرم، احمد 
نادقی و حبیــب میرزاجانی در وزن 100+ کیلوگرم به اردوی 
تیم ملی راه پیدا کردند. فدراسیون جودو در تالش است در هر 
وزن دو جودوکار را اواخر اسفندماه به رقابت های جایزه بزرگ 

گرجستان اعزام کند.

اعزام آزادکاران سرشناس ایران به جام مدوید
تیم های کشــتی آزاد و پهلوانی ایران برای حضــور در رقابت های 
بین المللی کشتی، جام الکساندر مدوید بامداد دیروز راهی بالروس شدند.

این رقابت ها روزهای 29 و 30 بهمن ماه در شــهر مینسک برگزار می شود و 
رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی نیز این تیم ها را در سفر به بالروس همراهی 

می کند. ترکیب تیم های ایران برای حضور در این مسابقات به شرح زیر است:
کشتی آزاد: *57 کیلوگرم: رضا اطری*61 کیلوگرم: حسن رحیمی- ایمان 
صادقی *74 کیلوگرم: حســن یزدانی- علیرضا قاسمی *86 کیلوگرم: علیرضا 
کریمی *97 کیلوگرم: عباس طحان * 125 کیلوگرم: کمیل قاسمی. سرمربی: 

محمد طالیی ، مربیان: حسین کریمی و رسول دهقان نژاد
کشــتی پهلوانی: *70 کیلوگرم: حمیــد الهیان- امیــد خدمتی- فردین 
قهرمانــی*90+ کیلوگرم: احمــد میرزاپور- جابر صادق زاده- اشــکان مردانی.

سرمربی: ایوب بنی نصرت و مربی: امیر عفراتی
رقابت های بوکس جام فجر لغو شد

دبیر فدراسیون بوکس می گوید برگزاری جام فجر در ایران به خاطر 
درگیر بودن تیم های دعوت شده برای رقابت های انتخابی المپیک لغو شده 
است و ملی پوشان بوکس قرار است برای آماده سازی راهی اوکراین شوند.

علی دانشمندفرد  به برگزاری یک دوره اردوی آماده سازی در کشور اوکراین 
اشاره کرد و گفت : یک دوره اردوی تدارکاتی از چهارم تا 16 اسفندماه در کشور 
اوکراین برگزار می شــود تا ملی پوشان بوکس ایران به سطح مطلوبی از آمادگی 
دســت پیدا کنند. او ادامه داد: در این اردو نفرات اصلی و دوم و ســوم تیم  ملی 
بوکس اوکراین حضور دارند و تمرین مشترک با این بوکسورها قطعا تاثیر زیادی 
در آماده ســازی ملی پوشان ایران دارد. دبیر فدراســیون بوکس در ادامه به لغو 
برگزاری جام فجر اشاره کرد و گفت: با توجه به در پیش بودن رقابت های انتخابی 
المپیک بیشــتر تیم ها ترجیح دادند که در جام فجر ایران حضور پیدا نکنند و 
روند آماده سازی خود را دنبال کنند و ما هم با توجه به اینکه تصمیم داشتیم تا 
تیم های خوب و با کیفیت را برای جام فجر به ایران بیاوریم، در نهایت به خاطر 

عدم حضور این تیم ها جام فجر را لغو کردیم.

حدیث دشت عشق

به یاد امیر سرلشکر شهید» محمد باقر روحی«
واجب ترین فریضه یک افسر ارتش

امیــر شــهید »محمــد باقــر روحــي« تاریــخ
 1/5/ 1340در بابل  دیده  به  جهان  گشود. آموزش خود 
را با  تعلیم  روخواني  قرآن  مجید آغاز نمود. تحصیالت  
دبیرســتاني را به  همراه  عموي  خود که در یزد خدمت 

مي کرد به آن دیار رفت و ادامه داد.  
با  توجه  به  اســتعداد  درخشاني  که  داشت به او 

پیشــنهاد  شــد  که  به  خاطر  تعطیلي  دانشگاه هاي  کشور  با  همکالسي هایش 
به هندوستان عزیمت  نماید  و تحصیالت  عالیه خود را با کیفیت علمي  باال و با 
هزینه اي  ارزانتر  بگذراند. او بنا  به  دالیلي  نپذیرفت و به تنها  دانشکده  فعال  آن  
زمان  یعني  دانشکده  افسري  نیروي  زمیني  وارد  شد  و با  جدیت  ادامه  تحصیل  
داد.در زمان  دانشــجویي  او  جنگ  آغاز شــد. او از هر فرصتي  اســتفاده  کرده و 
بــه جبهه ها مي رفت چون براي او نظاره گر بودن قابل تحمل نبود. دو بار از  ناحیه  
دســت و  پا  زخمي شد ولي از بیمارستان  قبل  از معالجه  کامل  راهي  جبهه ها  
مي شد. عقیده  داشت آموزش  رزمندگان  و بسیجیان  مؤمن و سلحشور براي او 
از هر فریضه اي واجب تر اســت. در سال  1364به  خاطر رشادت  و کوشش هایي 
که در جبهه  داشــت از طرف امیر سپهبد شهید »علي صیاد شیرازي « و نخست 
وزیر وقت، مورد  تشــویق  کتبي  قرار گرفت. از طرف   ســایر مسئولین  هم  بابت  
خدمات  صادقانه نظامي  چند بار موفق به 18 ماه  ارشدیت  شد. در عملیات  ظفر 4، 
نصر 2، نصر 6 دوشادوش دیگر دالوران شرکت داشت . اندک  زماني  از اسارت  او  
نگذشته  بود  که  بر اثر  جراحات  بسیار، در تاریخ21 /67/4 )منطقه فکه( به  درجه  
رفیع  شهادت نائل  شد. از آنجا  که  پیکر مطهرش  شناسایي  نشده  بود، مسئولین  
وضعیت  او را مفقوداالثر اعالم  کردند و با  پرونده  اســارت در مراحل  عدیده او را 
از عراق  مطالبه  مي نمودند. با  توجه  به اینکه  او را  به عنوان  شهید  گمنام  در 
بهشــت زهرا دفن کرده بودند؛ سرانجام، پس از 17 سال  چشم  انتظاري،  در پي  
اجراي  سراسري  نمایشگاه  عکس  شهداي  گمنام  در تیرماه 1384 شناسایي شد.

مدیرکل دفتر ارتقای ســالمت، خدمات بالینی و 
پرستاری وزارت بهداشت گفت: 12 هزار پرستار سال 

آینده جذب این وزارتخانه می شوند.
احمد نجاتیان در آیین تجلیل از پرستاران نمونه دانشگاه 
علوم پزشکی ســبزوار افزود: نظام سالمت کشور هم اکنون با 
کمبود بیش از 100 هزار پرســتار روبه رو است و برای جبران 
این کمبــود مجبور به اجــرای طرح اضافه کاری پرســتاران 

درکشور هستیم.
وی با اشــاره به جذب بیش از 9 هزار نیروی پرســتار در 
سال جاری گفت: اجرای طرح تعرفه  گذاری خدمات پرستاری 
و ارتقای شــاخص های نظــام کیفیت خدمات پرســتاری از 

اولویت های وزارت بهداشت است.
نجاتیان با بیان اینکه متاسفانه هم اکنون در کشور به ازای 
هر 270 هزار نفر فقط یک مرکز مشاوره خدمات پرستاری در 
منــزل وجود دارد، ادامه داد: به ازای هر 50 هزار نفر جمعیت 

کشور باید یک مرکز خدمات پرستاری در منزل ایجاد شود.
نایب رئیس شــورای عالی نظام پرســتاری نیز در بوشهر 
گفت: هم اکنون به ازای هر تخت بیمارستانی یک پرستار وجود 

دارد که این میزان باید برای هر تخت 1/8 پرستار باشد.
حسین پوپ در ارتباط با مشکل پرستاران گفت: با اجرای 
طرح تحول در نظام سالمت میزان دریافتی پرستاران  اندکی 
افزایش یافته اما این میزان با وظیفه های محول شــده به آنها 

در قالــب طرح تحول نظام ســالمت همخوانی ندارد و حجم 
کار آنان نیز دو برابر شــده اســت. وی با اشاره به اختالف 50 
درصدی میزان دریافتی پزشــکان و پرســتاران گفت: اجرای 
قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری که 9 سال پیش از سوی 
مجلس شــورای اسالمی تصویب شــده است، می تواند بخش 

عمده مشکل پرستاران را برطرف کند.
پوپ با اشــاره بــه بالتکلیف ماندن قانــون تعرفه گذاری 
خدمات پرســتاری بین بیمه و وزارت بهداشت گفت: با فراهم 
شــدن زمینه اجرای ایــن قانون بخشــی از خدمات کنونی 
پرســتاران تعرفه گذاری و میزان دریافتی آنها به حد مطلوب 

خواهد رسید.

12 هزار پرستار جذب وزارت بهداشت می شوند

کار احداث بیمارستان نمازی شــماره 2 شیراز با 
حضور وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی آغاز 

شد.
به گزارش ایرنا، وزیر بهداشت به همراه جمعی از مسئوالن 
استان فارس و دانشگاه علوم پزشکی شیراز،  دیروز ساخت یکی 

از 5 بیمارستان بزرگ کشور را آغاز کردند.
قاضی زاده هاشــمی افزود: فعالیت های علمی و آموزشی 
دانشــگاه علوم پزشکی شــیراز، در منطقه کم نظیر است و در 
برخی رشته ها در جهان هم بی بدیل است که بر همین اساس، 
باید زمینه عرضه خدمات بیشــتر برای این دانشگاه را فراهم 

آوریم.
وی با بیان اینکه شیراز نیاز به یک بیمارستان بزرگ دیگر 
هم دارد، ادامه داد: در زمینه ســرمایه گذاری حوزه ســالمت 
بدون نیاز به اعتبارات دولت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز باید 

الگو شود.
پروژه ســاخت این بیمارستان هوشــمند، در زمین های 
موســوم به موقوفه »برف فروشــان« واقع در بزرگراه آیت اهلل 
حسینی الهاشمی شیراز، در زمینی به مساحت 30 هکتار و با 

زیربنای 180 هزار مترمربع، آغاز شد.
مرکز آموزشی درمانی، مجهز به تمامی ساختارهای نوین 

و پیشرفته حوزه درمان، آموزش و پژوهش خواهد بود.
این مجموعه یک هزار و 200 تختخوابی با نام بیمارستان 
نمازی شماره 2، در مجتمع دانشگاهی محمد رسول اهلل)ص( 

شیراز، به بهره برداری می رسد.

با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی صورت گرفت

آغاز ساخت بیمارستان 
1200 تختخوابی شیراز

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در مسکن مهر گفت: 
خرید و فروش مسکن مهر به شکل اعیانی آزاد بوده و 

هیچ مانعی وجود ندارد.
به گزارش خبرگــزاری فارس از اردبیــل، احمد اصغری 
مهرآبــادی در اردبیل اظهار کرد: از مجموع دو میلیون و 220 
هزار واحد مسکن مهر شــروع شده در کشور تاکنون بیش از 
یــک میلیون و 880 هزار واحد در کشــور تحویل متقاضیان 

شده است.
وی با بیان اینکه 350 هزار واحد مسکن مهر نیز در کشور 
در حال احداث اســت، تصریح کرد: 205 هــزار واحد از این 
تعــداد در مرحله نازک کاری و 95 هــزار واحد نیز در مرحله 
سفت کاری است که تالش می  کنیم تا پایان سال آینده پرونده 

مسکن مهر را در کشور ببندیم.
قا ئم مقام وزیر راه و شهرسازی در مسکن مهر گفت: از نظر 

احداث تاسیسات مورد نیاز در مجتمع های مسکونی مهر بیش 
از 2 هزار و 300 واحد مدرسه در کشور در حال احداث است.
اصغــری مهرآبادی اظهار کرد: از این 2 هزار و 300 واحد 
مدرسه در مجتمع های مســکونی مهر 440 باب توسط خود 
وزارت راه و شهرســازی تکمیل شــده و در اختیار آموزش و 
پرورش قرار گرفته اســت. وی تصریح کــرد: 170 باب از این 
واحدهای آموزشــی نیز در مرحله تکمیل و واگذاری اســت 
کــه امیدواریم همزمان با تکمیل واحدهای مســکن مهر این 

مجموعه ها نیز تحویل دستگاه بهره بردار شود.
قائم مقام وزیر راه و شهرســازی در مســکن مهر در مورد 
احداث 424 باب مسجد نیز در مساکن مهر کشور گفت: از این 
تعداد 230 باب به اتمام رسیده و در مرحله بهره برداری است 
و مابقی این مســاجد نیز در حال تکمیل و تحویل به ساکنان 

مساکن مهر است.

اصغــری مهرآبادی در مورد احداث 51 واحدکالنتری نیز 
در مجتمع های مســکونی مهر افزود: از ایــن تعداد 34 باب 
احداث شــده و به بهره برداری رســیده است. وی به جزئیات 
افتتاح های مسکن مهر در یک ماه اخیر اشاره کرد و ادامه داد: 
در ایام اهلل دهه فجر 150 هزار واحد افتتاح شده و در ماه  آینده 

نیز 40 هزار واحد در کشور به بهره برداری می رسد.
اصغــری مهرآبادی افــزود: مصوبه اخیــر دولت در مورد 
واگذاری واحدهای بدون متقاضی مســکن مهر نیز در دستور 
کار قرار گرفته به طوری که تا 80 هزار واحد مسکن مهر بدون 
متقاضی در کشور داریم که عمدتا در استان های البرز، گیالن، 

اصفهان و خوزستان هستند.
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در مسکن مهر گفت: مازاد 
مسکن مهر در برخی از مناطق کشور قرار است بدون در نظر 

گرفتن شرایط خاص به متقاضیان واگذار شود.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی:

خرید و فروش مسکن مهر آزاد است

محصول جدید آسانسور بدون موتورخانه شیراز رونمایی 
شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیرعامل شرکت شهرک های 
صنعتی فارس گفت: تمامی مراحل طراحی و تولید این آسانسور برای 
نخستین بار در کشور و خاورمیانه توسط متخصصان داخلی در شیراز 

اجرا شده است.
علی صداقت افزود: متخصصان داخلی با بومی سازی دانش فنی از 
طریق مهندسی معکوس موفق به تولید این محصول بر اساس آخرین 

استانداردهای روز جهان شده اند.
وی تصریــح کــرد: خط تولیــد آسانســور بــدون موتورخانه با 

سرمایه گذاری 18 میلیارد ریالی راه اندازی شده است.
به گفته وی، در حال حاضر نیز قرارداد تولید این آسانسورها برای 
قطار شــهری شیراز منعقد و مذاکراتی نیز با قطار شهری تهران و نیز 

برخی وزارتخانه ها انجام شده است.
این نوع آسانســور پیش از این به صورت پکیج و بســته کامل، از 
خارج از کشور وارد می شد که با تولید انبوه در شیراز، از خروج صدها 

هزار دالر ارز جلوگیری می شود.
قیمت آسانسور بدون موتورخانه یک سوم قیمت نمونه وارداتی آن 
اعالم شــد. تجهیزات این نوع آسانسور در کشور تولید می شود و فقط 

موتور آن وارداتی است.

رونمایی از آسانسور بدون موتورخانه
 در شیراز


