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اخبار کوتاه از فوتبال

معاون وزیر راه و شهرسازی:
بخشی از نیازهای ساخت مسکن مهر 

با فروش اراضی برطرف می شود
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: بخشی از نیاز موجود در ساخت 
مساکن مهر با فروش اراضی برطرف خواهد شد که تقریبا در تمامی 

شهرهای موجود چنین عزمی ایجاد شده است.
احمد اصغر مهرآبادی در نشســت شــورای تامین مســکن سیستان و 
بلوچســتان افزود: طرح مسکن مهر به دلیل شتابزدگی در مکان یابی اشتباه 
در برخــی نقاط هزینه های زیــادی را به دولت تحمیل کرد اما عزم دولت بر 

اتمام این طرح است.
وی با اشــاره به اصالح 30 درصد از طرح مســکن مهر در 2 سال اخیر 
افزود: حداقل 120 هزار واحد مسکن مهر هفته دولت امسال در سراسر کشور 

به بهره برداری می رسد.
مهرآبادی افزود: با افتتاح این واحدها در هفته دولت مجموع واحدهای 
راه اندازی شده به یک میلیون و 570 هزار واحد می رسد و کار ساخت 240 
هزار واحد باقی مانده به اتمام رسیده که به دلیل تامین نشدن انشعاب آب و 
برق هنوز به بهره برداری نرسیده که در صورت تامین این نیازها امکان تحویل 

آنها فراهم خواهد شد.
وی گفت: دولت برای حمایت از مسکن مهر عالوه بر واگذاری زمین به 
صورت رایگان، تالش کرده اســت که تسهیالت یارانه ای با سود چهاردرصد 
در شــهرها و هفت درصد در مراکز اســتان ها پرداخت کنــد. وی ادامه داد: 
همچنین در زمینه پروانه ساختمانی و عوارض مربوط به آن دولت 50 درصد 
هزینه را تقبل کرده اســت. وی تصریح کرد:  دولت از محل یارانه های مسکن 
و منابع داخلی وزارت راه و شهرســازی نیز برای آماده سازی، محوطه سازی، 
ســاخت خدمات روبنایی همچون مدرسه، مسجد و کالنتری تاکنون هزار و 
800 میلیارد تومان به این بخش ها کمک کرده که این کمک ها به جز منابع 

داخلی از محل فروش اراضی  صورت گرفته است.
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی گفت: طرح مسکن مهر در بیش از هزار 
و 100 شــهر کشــور به اجرا درآمده و تاکنون 51 درصد اسناد  مسکن مهر 

صادر شده است.
نماینده مجلس:

آبرسانی به دریاچه ارومیه از کشورهای 
گرجستان و ارمنستان انجام می شود

تبریز- خبرنگار کیهان:
نماینده مردم شبســتر در مجلس شورای اسالمی از آبرسانی 
به دریاچه ارومیه از طریق گرجســتان و ارمنستان خبر داد و گفت: 

مطالعات این طرح انجام شده است.
علی علیلو در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این آبرسانی از سرچشمه های 
کرا و دریاچه سوان در گرجستان و ارمنستان با سه ایستگاه پمپاژ که هر سه 

ایستگاه در طرف ایران قرار دارد، انجام می شود.
وی افزود: انتقال آب از دریای خزر توجیه ندارد و آالیندگی این دریا و 
هزینه باالی انتقال موضوع آبرسانی از این دریا را منتفی می کند. وی خاطرنشان 
کرد: حجم آب دریاچه از 36 میلیارد متر مکعب اکنون به دو میلیارد متر مکعب 
رسیده، در این صورت انتقال ته  مانده آب زاب و ارس تاثیر مهمی نخواهد داشت.
علیلو با اشاره به اینکه عمده مراحل این طرح در ایران قابل اجرا است، 

گفت: پیش بینی می کنیم که این انتقال دو ساله صورت گیرد.
وی یادآور شــد: براساس تهاتر و خریداری آب از این دو کشور آبرسانی 
به دریاچه ارومیه انجام می شــود و براســاس این طرح، با دبی آب 60 تا 80 

متر مکعب در ثانیه از کشور گرجستان و ارمنستان وارد کشور خواهد شد.
وی گفت: اگر مانع عقب نشینی دریاچه ارومیه نشویم در آینده پنج استان 
را دچار تهدید جدی خواهد کرد و ضایعات مختلف و فاجعه های انسانی این 
مناطق را دربر خواهد گرفت. وی خاطرنشان کرد: بر این اساس هر چه برای 

احیای دریاچه ارومیه هزینه کنیم در واقع سرمایه گذاری است.
علیلو همچنین از امضای یک تفاهم نامه با سرمایه گذار خارجی در زمینه 
راه اندازی نیروگاه 10 هزار مگاواتی تولید برق در استان آذربایجان  شرقی خبر 
داد و گفت: با یک شرکت بلژیکی که سهامداران آن ترک هستند تفاهم نامه 
امضا شــده تا نســبت به راه اندازی هفت سایت نیروگاهی در شهرستان های 
آذربایجان  شرقی که شامل شهرهای اهر، میانه، مراغه، ارس، سراب، تبریز و 

شبستر می باشد، اقدام کنند.
وی افزود: برای شش هزار مگاوات در استان نیز پروانه صادر شده است 

و منتظر تعیین سایت، صدور مجوز و اقدام مسئوالن هستیم.

کاهش آب کرخه سبب مرگ ماهیان 
هور العظیم شد

رئیس پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور از مرگ بخشی 
از آبزیان تاالب هور العظیم درغرب خوزستان به دلیل کاهش 

شدید آب رودخانه کرخه خبر داد.
به گزارش ایرنا از اهواز، جاسم مرمضی اظهار کرد: گزارش مرگ و 
میر ماهیان از سوی صیادان محلی اعالم شده اما هنوز میزان خسارت 

برآورد نشده است.
وی با بیان اینکه آب ورودی به رودخانه کرخه به شــدت کاهش 
یافته است افزود: به دنبال این کاهش، آب ورودی به تاالب هورالعظیم 

به کلی قطع شده است.
مشــاور استاندار خوزســتان در محیط زیست و شیالت با اشاره 
به تقســیم شدن تاالب هورالعظیم به پنج حوضچه در اثر جاده سازی 
ادامه داد: بحران کم آبی در حوضچه های 2 و 3 این تاالب باعث تلف 

شدن ماهی ها شده است.
وی اضافه کرد: کاهش آب تاالب باعث کم شــدن اکسیژن آب و 
مرگ آبزیان می شــود که این مشکل به ویژه در زمان شرجی بیشتر 

نمود دارد.
مرمضی اظهار کرد: ماهیان این تاالب همچون بنی، گطان، شیربط، 
برزم و شلیچ حمری عالوه بر اینکه بومی استان و ذخیره ژنتیکی کشور 

به شمار می روند محل ارتزاق و معیشت صیادان است.
وی اضافه کرد: حفاظت از ماهیانی چون بنی و شیربط که تنها در 
خوزستان رشد می کنند و ذخیره ژنتیک ملی هستند اهمیتی همانند 

حفاظت از گونه یوزپلنگ ایرانی دارد.
رودخانه کرخه درسال های اخیر با 80 درصد خشکسالی روبه رو 
بوده، به طوری که کشاورزی در حوضه این رودخانه با مشکالت بسیار 
مواجه شده و نیروگاه سدکرخه به دلیل کاهش شدید ذخیره آبی نیز 

از پارسال تعطیل شده است.

استیلی سرمربی جدید ملوانان
پس از آنکــه امیر قلعه نویی در پی توافق با هیئت مدیره باشــگاه ملوان 
از ســرمربیگری این تیم به صورت توافقی جدا شــد،حمید استیلی به عنوان 
ســرمربی هدایت ملوانان را برعهده گرفت.امیــر قلعه نویی که از ابتدای فصل 
پانزدهم به عنوان ســرمربی هدایت تیم فوتبال ملوان انزلی را بر عهده گرفته 
بود، در پی نشســت یک شنبه شــب با دنیامالی رئیس هیئت مدیره و سایر 
اعضای هیئت مدیره باشــگاه ملوان انزلی، به صــورت توافقی از این تیم جدا 
شد.پس از اتفاق اعضای هیئت مدیره این باشگاه با پیشنهاد دنیامالی و موافقت 
ســایر اعضا حمید استیلی را به عنوان سرمربی جدید ملوانان انتخاب کردند.

اســتیلی دیروز پس از حضور در انزلی وعقد قرارداد با ملوان گفت: در شرایط 
ســختی به ملوان آمــده ام تا این تیم قدیمی را که مردمان این شــهر عالقه 
خاصی به آن دارند را هدایت کنم که این کار مرا سخت تر می کند. با توجه به 
پتانسیلی که در انزلی وجود دارد ما سعی می کنیم که از تمامی این پتانسیل 
یعنی هواداران آنها اســتفاده کنیم تا در بازی های پیش رو نتایج مناســبی را 
داشته باشیم و تیم را که از نقطه نظر بدنی در شرایط مناسبی به  سر نمی برد 
را ترمیــم کنیم و من به آینده ملوان امیدوار هســتم و با توجه به آن هدایت 

این تیم را قبول کردم.
همچنین پس از اینکه اســتیلی به عنوان ســرمربی ملوان انتخاب شد، 
وی جواد زرینچه را به عنوان دســتیارش معرفی کرد اما به علت اینکه فرزند 
مربی ســابق استقالل در آمریکا دچار بیماری شده زرینچه از حضور در ملوان 
عذرخواهی کرد و اعالم کرد که باید چندین ماه در آمریکا به سر ببرد.پس از 
این استیلی هاشم حسینی نسب را با خود به انزلی برد و در کنار او قرار است 

صحبت هایی را با پایان رافت برای حضور در انزلی انجام دهد.
 اقدام شایسته  قلعه نویی

رئیس شورای شهر انزلی گفت: قلعه نویی با روحیه ورزشی از جمع ما جدا 
شد و حتی 33 میلیون تومان خود را به ملوان بخشید.بدیعی فر با بیان اینکه  
باید از دنیامالی تشــکر کنم که از تیم ملــوان حمایت ویژه ای می کند،گفت: 
باید از قلعه نویی هم تشــکر کنم که 2 هفته برای تیم ملوان زحمت کشید و 
حتــی 33 میلیون تومانی که برای او در نظر گرفتیم را قبول نکرد و این پول 
را تقدیم به ملوان کرد تا کانکسی برای پزشک تیم ملوان در محل تمرین تیم 
تهیه شــود و با روحیه اخالقی و ورزشی از تیم ما جدا شدند. انتظار داریم که 
هوادارن ملوان از تیم و استیلی و بازیکنان مثل گذشته حمایت کنند تا فصل 
پرافتخاری را پشت سر بگذاریم. امیدواریم که با استیلی و همراهانش خاطره 
خوشی داشته باشیم و بتوانیم آسیایی شویم. همه مسئوالن درکنار کادر فنی 

خواهند بود و همه تالش می کنیم تیم ملوان سرافراز باشد.
بررسی قرارداد بازیکن سفارشی سایپا

هیات مدیره باشــگاه ســایپا عقد قرارداد با یک بازیکن سفارشی در تیم 
فوتبال این باشگاه را بررســی می کند.پس از آنکه اعالم شد سروش فیروزی 
بطور سفارشی با باشگاه سایپا قرارداد امضا کرده و مجید جاللی نیز اعالم کرد 
این بازیکن را در تســت فنی رد کرده با این حال مشخص نیست که چگونه 
اســم او در فهرست اسامی بازیکنان سایپا در سازمان لیگ ثبت شده است.از 
این رو هیئت مدیره باشــگاه سایپا قرار است به موضوع حضور این بازیکن در 
تیم سایپا رسیدگی ویژه کند. بازیکنی که چند روز پیش قراردادش در باشگاه 

سایپا فسخ شد!
پیشنهاد جاللی احتماال اجرایی می شود

پیشنهاد سرمربی تیم فوتبال سایپا برای افزایش بازیکنان نیمکت نشین در 
لیگ برتر به احتمال فراوان در نیم فصل دوم لیگ اجرایی می شود.

رئیس کمیته تدوین مقررات فدراسیون فوتبال  با اشاره به پیشنهاد مجید 
جاللی برای افزایش بازیکنان نیمکت نشین در لیگ برتر گفت: پیشنهاد جاللی 
یک پیشنهاد کارشناســی تلقی می شود که می تواند از نظر روحی و روانی به 
بازیکنــان جوان کمک کند. در جام های جهانی نیز تمام بازیکنانی که از یک 
کشور به مسابقات اعزام می شوند حق حضور روی نیمکت تیم ملی کشورشان 
را دارنــد اما همه آنهــا حق حضور در میدان را ندارند. نصیرزاده با اشــاره به 
شرایط نیمکت های حاضر در ورزشــگاه های ایران گفت: به احتمال فراوان با 
تدوین آیین نامه جدید مسابقات پیشنهاد مجید جاللی از نیم فصل دوم لیگ 
برتر اجرایی خواهد شــد البته این مسئله مســتلزم گسترش سخت افزارهای 
نیمکت ها هم هســت یعنی اینکه نیمکت های ورزشگاه ها به جای اینکه یک 
ردیف داشته باشند در دو ردیف ساخته شوند تا تعداد بازیکنان نیمکت نشین 

بیشتری بتوانند کنار زمین روی نیمکت حضور داشته باشند.

سرویس ورزشی-
تیراندازان کشورمان موفق به کسب دو سهمیه 
در المپیک 2016 ریو شدند تا حاال تعداد سهمیه های 

ورزش ایران به عدد 8 برسد.
ملی پوشان بانوی تیراندازی ایران که یکی از معدودترین 
شانس های کسب سهمیه خود را در جام جهانی تیراندازی 
آذربایجان تجربه می کردند، موفق شدند در فینال رشته تفنگ 

بادی به سهمیه المپیک ریو برسند.
فدراسیون تیراندازی ایران که با وجود مشکالت مالی 
فراوان شانس های کسب سهمیه خود را به آذربایجان فرستاده 
بود، در یک فینال رویایی به هفتمین و هشــتمین سهمیه 

المپیک ریو، برای کاروان ورزش ایران رسید.
الهه احمدی و نجمه خدمتی در فینال رشته تفنگ بادی 
بــه ترتیب مدال طال و برنز رقابتهای جام جهانی آذربایجان 
دســت پیدا کردند تا جواز حضور در المپیک ریو را به دست 
آورند. مه لقا جام بزرگ دیگر فینالیست ایران در این ماده به 
رتبه هشتم رسید. جام جهانی تیراندازی آذربایجان از هفدهم 
الی بیست وچهارم مرداد با حضور 1038 ورزشکار از 83 کشور 

جهان در حال پیگیری است.
پــس از پایان این رقابت هــا، الهه احمدی گفت: واقعا 
خوشحالم. اتفاق خوبی برای من روی داده است؛ در زندگی 
تیراندازی من.  وی افزود: اگرچه ما وضعیت مشکلی در ایران 
داریم با این حال من در برزیل بهترین عملکرد خودم را به 
نمایش خواهم گذاشت. ما در ایران تیراندازان جوان بسیاری 
داریم که خیلی عالی هســتند و امیدوارم که در آینده این 
موفقیــت را ادامه دهند.  بانوی تیراندازی المپیکی ایران در 

ورزش ایران صاحب هشتمین سهمیه شد

حدیث دشت عشقکسب دو سهمیه المپیک 2016 توسط تیراندازان کشورمان

به یاد تیمسار شهید »حسن اقارب پرست«
نور الهي در جبهه متجلي است 

آنجا جایگاه تزکیه نفس است
شــهید »حســن اقارب پرســت« اردیبهشــت  
1325در شــهر اصفهان دیده به جهان گشــود. سال 
1343 دیپلمش را در رشــته ریاضي گرفت وتحصیل 
در دانشــکده افســري ارتش را براي مســیر زندگي 
انتخــاب نمود. براي گذراندن دوره مقدماتي زرهي به 
شــیراز منتقل گردید. او همیشه تالش مي کرد تا از 

پرســنل ممتاز باشــد و فنون نظامي را به نحو احسن یاد بگیرد. در حمله عراق 
به مرزهاي کشــور،  حسن به خرمشهر رفت و همراه دیگر رزمندگان به دفاع از 
آن پرداخت، اما در آخرین روزهاي  مقاومت خرمشــهر، با گلوله دشمن، از ناحیه 
گلو مجروح و به تهران منتقل شــد. پــس از  بهبودي زخمش، به آبادان رفت و 
گردان المهدي را با همکاري بســیجیان سازماندهي کرد. سال 1362  دوباره به 
جنوب بازگشت و در لشــگر 92 زرهي اهواز به فعالیت هایش ادامه داد. همیشه 
مي گفت:»نور الهي در آنجا )جبهه( متجلي است، آنجا جایگاه تزکیه نفس است«.

صبح روز 25 مهر 1363 تیمســار » اقارب پرســت »هنگامي که به همراه 
عــده اي از فرماندهان، از جزایــر مجنون بازدید مي کــرد، آخرین گام هایش را 
برخاکهاي ســرخ جنوب نهاد و لحظاتي بعد خمپاره اي فرود آمد و خون ســرخ 

او را بر زمین جاري ساخت.
بخشی از وصیت نامه شهید: این بنده حقیر متذکر مي شوم که هر چه آقایي و 
عزت است در خدمتگزاري درگاه این اوصیاء و برگزیدگان الهي است. تا توان دارید 
در راه خدمتگــزاري به این اولیاءاهلل کوتاهي نکنید، که خود آنها بزرگواري دارند و 
پاداش بیش از حد مي دهند. سفارشم چنگ زدن به دامان اهل بیت )ع ( و پیروي 
از نائب اوست که ان شاء اهلل خداوند به همه شما ملت عزیز کمک خواهد کرد تا نام 

اسالم عزیز اعتال یابد و به زودي امر فرج مهدي )عج( عزیز را اصالح نماید.

پایان گفت: این مایه خوشحالی است. ایرانی ها استعداد خوبی 
در تیراندازی دارند.

همچنین نجمه خدمتی دیگر ورزشکار المپیکی ایران 
نیز گفت: این رقابت ها آخرین فرصت جهانی برای کســب 
سهمیه المپیک بود و من با تمریناتی که انجام داده بودم برای 
پیکار در چنین رقابتی آماده بودم. وی اظهار داشــت: وقتی 
ســهمیه المپیک را گرفتم خیلی خوشحال شده و احساس 

غرور کردم که به عنوان یک ایرانی سهمیه این رقابت ها را به 
دست آورده ام. دارنده مدال برنز مسابقات جام جهانی اظهار 
داشت: از مســئوالن می خواهم ما را حمایت کنند. در این 
مسابقات خانم ها نتایج بهتری کسب کردند چون در اردوی 
آلمان حضور داشتند و برای کسب نتایج خوب باید شرایط 
خوبی داشته باشــیم و مسئوالن حمایت کنند. باید وزارت 
ورزش به ما توجه کند. اردوهای برون مرزی مان لغو نشود.

پیام تبریک کمیته ملی المپیک
این موفقیت ورزشکاران تیراندازی ایران بازتاب بسیاری 
داشت تا جایی که کمیته ملی المپیک با صدور پیامی کسب 
دو ســهمیه المپیک توســط احمدی و خدمتی را تبریک 
گفــت. در این پیام آمده بود: »در ادامه موفقیت های ورزش 
کاران کشورمان در رقابتهای کسب سهمیه المپیک 2016 
بار دیگر ورزشــکاران شایسته کشورمان این بار در قسمت 
بانوان در رقابت های کســب سهمیه المپیک ضمن غلبه بر 
رقبای خود و بدست آوردن دو نشان طال و برنز موفق شدند 
دو ســهمیه ارزشمند بازیهای المپیک 2016 ریو را بدست 
آورند.ضمــن تبریک این موفقیت به مســئوالن زحمتکش 
فدراســیون تیرانــدازی، کادر فنی و تیم ملــی تیراندازی 
بانوان کشــورمان،امید اســت در دیگر رقابت های کســب 
سهمیه،همچنان شاهد موفقیت دیگر ورزشکاران کشورمان 
بخصوص بانوان شایسته در کسب سهمیه المپیک باشیم . 
ضمناً روند رو به رشــد این رشــته در سالهای اخیر توسط 
ورزشکاران جوان و با انگیزه تیم ملی تیراندازی نوید این را 
می دهد که ان شااهلل با حمایت های هر چه بیشتر کمیته ملی 
المپیک و وزارت ورزش شاهد کسب مدال وعناوین ارزشمند 

در بازیهای المپیک ریو باشیم.« 
بدین ترتیب حاال تعداد ســهمیه های ورزش ایران در 
المپیک 2016 ریو به عدد 8 رســید. پیش از این در رشته 
دوومیدانی رضا قاسمی، حسن تفتیان، محمد حسین ابارقی 
و لیال رجبی صاحب سهمیه المپیک شده بودند. همچنین 
در رشته بوکس احسان روزبهانی و در رشته دوچرخه سواری 

حسین عسگری صاحب سهمیه المپیک شده بودند. 

اردوی تیم ملی فوتبال کشورمان برای دیدارهای مرحله مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه و جام ملت های 
2019 امارات مقابل گوام و هند از پنجم شهریور در تهران آغاز خواهد شد.

کادر فنی تیم ملی برای این اردو اسامی 24 بازیکن را در لیست نهایی قرار داده است که طبق اعالم کادر فنی این اسامی 
پس از پایان آخرین بازی هفته پنجم لیگ برتر در روز چهارم شــهریور اعالم می شــود. در این اردو ابتدا بازیکنان لیگ برتر و 
احتماالً لژیونرهای حاضر در لیگ ستارگان قطر در تمرینات حاضر خواهند شد و سپس لژیونرهای حاضر در اروپا طبق برنامه 
به تمرینات اضافه می شــوند.کارلوس کی روش، ســرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان هم که در حال حاضر در مرخصی به سر 
می برد، هفته آینده راهی مالزی خواهد شد تا در سمینار بررسی جام ملت های آسیا 2015 شرکت کند و سپس چهارشنبه 4 
شــهریور به ایران بازمی گردد تا اسامی بازیکنان دعوت شده به تیم ملی با تأیید نهایی او اعالم شود.در حال حاضر، دستیاران 
کارلوس کی روش در ایران حضور دارند و بازی های لیگ را زیر نظر گرفته اند. تمام اطالعات بازیکنان نیز با ســرمربی پرتغالی 

تیم ملی رد و بدل می شود و کی روش به صورت کامل در جریان وضعیت بازیکنان قرار دارد.
دن گاســپار، دستیار کارلوس کی روش دیروز در گفت وگویی این خبر را تأیید کرد و گفت: اگر برنامه تغییر نکند، در نظر 

داریم برای این اردو 24 بازیکن را به تیم ملی دعوت کنیم.

دعوت از 24 بازیکن به اردوی جدید تیم ملی فوتبال

آغاز دور جدید تمرینات تیم ملی کاراته در قزوین
دور جدید تمرینات تیم ملی کاراته ایران برای حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا از دیروز به میزبانی قزوین آغاز شد.

تیم ملی کاراته ایران که آماده حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا می شود، بعد از برگزاری اردوی تمرینی در شهرهای قم، 
کرمانشاه و اراک، اردوی آماده سازی جدید خود را از دیروز در قزوین آغاز کرد.  غالمرضا دباغیان سرمربی تیم ملی کاراته ایران 
در همین ارتباط گفت: در صورتی که در یازدهمین دوره رقابتهای جام  وحدت و دوستی شرکت کنیم، ممکن است یک یا دو 

روز به روزهای تمرینات مان در اردوی قزوین اضافه شود.

نخستین مرحله از نوزدهمین دوره لیگ دوومیدانی 
باشگاههای کشور دوشنبه شب با پیشتازی تیم نفت 

فالت قاره ایران به پایان رسید.
 نخســتین مرحله از نوزدهمیــن دوره لیگ دوومیدانی 
باشــگاههای کشــور که از روز یکشــنبه )18 مرداد ماه( در 
مجموعه آفتاب انقالب تهران آغاز شــده بود، ساعاتی  پیش 
با پیشتازی تیم نفت فالت قاره ایران به پایان رسید.در پایان 
نخســتین مرحله از لیگ دوومیدانی سال 94 تیم نفت فالت 
قاره ایران با 343 امتیاز صدر نشین است و تیم های شهرداری 
تبریــز و پارس مهر فارس به ترتیب با 189 و 144 امتیاز در 

حال حاضر دوم و سوم هستند.
در این رقابتها بیش از 200 ورزشــکار در قالب تیم های 
مقاومت خوزســتان، شــهرداری سنندج، شــرکت طنین 
موج های آبی، کاســپین قزویــن، شــهرداری تبریز، مس 
سرچشمه، بتن شیب سنقر کرمانشاه، آذین بتن ساده، نیروی 
هوایی، باشگاه استیل توس خراسان رضوی، نفت فالت قاره 
ایران، سبک سازان شرق خراسان شمالی و پارس مهر فارس 
و در مواد دوی نیمــه ماراتن،  110 متر با مانع،  100 متر، 
200 متــر، 400 متر، 400 متر با مانــع، 800 متر، 1500 
متر، ســه هزار متر با مانع، پنج هزار متر، 10 هزار متر، 20 
کیلومتــر پیاده روی، 4 در 100 متر امدادی، 4 در 400 متر 
امدادی، پرتاب چکش، پرتاب نیزه، پرتاب دیســک، پرتاب 
وزنه، پرش با نیزه، پرش ارتفاع، پرش طول، پرش سه گام و 
دهگانه به مصــاف یکدیگر رفتند.  مرحله دوم از نوزدهمین 
دوره لیگ دوومیدانی با شــگاههای کشور روزهای 11 و 12 
شــهریور ماه به میزبانی استان فارس و مرحله سوم و پایانی 
نیز 25 و 26 شــهریور ماه در مجموعه آفتاب انقالب تهران 

برگزار خواهد شد.

آگهی مزایده پالک 7 فرعی از باقیمانده 5 فرعی 9086 بخش 21 یزد
به موجب پرونده اجرائی کالســه 9300109 ششــدانگ پالک به شماره 7 
فرعــی از باقیمانــده 5 فرعی 9086 واقع در بخش 21 یزد که ســند آن در 
صفحه 499 دفتر 131 امالک ثبت و صادر به نام خانم اشرف بیکی ده آبادی 
فرزند محمدحســین به شناسنامه 1333 میباشد که در حال حاضر بصورت 
خانه مسکونی که دارای نمای سنگ و آجر سفال می باشد و درب پارکینگ و 
درب ورودی بصورت مستقل و همکف میباشد و طبق نظر کارشناس رسمی 
به مبلغ 2/480/160/000 ریال ارزیابی شــده و پالک فوق به مساحت مفید 
241/8 متر مربع میباشــد که به مبلغ فوق ارزش دارد که برابر گزارش مامور 
ابالغ ملک مزبور در تصرف مالک می باشــد و توصیــف اجمالی بعمل آمد و 
حدود بدین شــرح می باشد شماال بطول 12 متر جاپی است بکوچه 8 متری 
شــرقا بطول 20/15 متر بمرز اشــتراکی با زمین 6 فرعی از 5 فرعی 9086 
جنوبا بطول 12 متر به جاپی اشتراکی با زمین باقیمانده 5 فرعی 9086 غربا 
بطول 20/15 متر به جاپی اشــتراکی بــا زمین 8 فرعی از باقیمانده 5 فرعی 
9086 و پالک فوق از ســاعت 9 الی  12 روز سه شــنبه مورخ 1394/6/10 
در اداره ثبت میبد واقع در میبد از طریق مزایده به فروش می رســد. مزایده 
از مبلغ 2/480/160/000 ریال شــروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا 
فروخته می شود. الزم به ذکر اســت پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، 
گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده 
دارای آنها باشــد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ 
مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شــده یا نشده باشد به عهده برنده 
مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق 
از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا 
وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رســمی گردد، مزایده روز 
اداری بعد از تعطیلی در همان ســاعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. ضمنا 

پالک فوق بیمه نمی باشد.
تاریخ انتشار: چهارشنبه 1394/5/21

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی(

رئیس ثبت میبد
دهقان بنادکی

شماره آگهی: 139403921659000021
تاریخ آگهی: 1394/5/17

شماره پرونده: 139304021659000109

آگهی تجدید مناقصه عمومی

ساعت برگزاریتاریخ برگزاری مناقصهمهلت تهیه دفترچهتاریخ توزیع دفترچهشماره مناقصهموضوع مناقصهردیف
10 صبح94110061394/5/61394/5/311394/6/1خرید تجهیزات بهره برداری شبکه توزیع برق1
10:30 صبح94110081394/5/81394/5/311394/6/1تعمیرات و احداث ساختمان مرکز آموزش واقع در فلکه الله2

شــرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد: کاال و خدمات مورد نیاز خود به شرح ذیل را باستناد قانون برگزاری مناقصات و آئین نامه 
معامالت شرکت، از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

پیشنهاددهندگان می توانند اسناد مناقصه را از طریق سایت های زیر دریافت و حداکثر تا ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 94/6/1 به آدرس: 
اصفهان چهارباغ عباســی- خیابان عباس آباد- ساختمان شــماره 3 توزیع برق شهرستان اصفهان طبقه اول- امور تدارکات تحویل یا ارسال نمایند. 

جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 32216102-031 واحد مناقصات تماس حاصل فرمائید.
http://tender.tavanir.org.ir                                                                        سایت اینترنتی معامالت توانیر به آدرس
http://iets.mporg.ir                                                                       سایت اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران به آدرس
http://eepdc.ir                                                                   سایت اینترنتی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به آدرس

* سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 

شرکت توزیع برق استان اصفهان

فدراســیون ورزش های جانبازان و معلولین ،جشــنواره فرهنگی، 
ورزشــی مهر رضوی رابا همکاری آستان قدس رضوی،اداره کل ورزش و 

جوانان و شهرداری مشهد به میزبانی مشهد مقدس برگزار می کند.
این جشنواره در قالب مسابقات قهرمانی کشور جوانان دارای معلولیت زیر 25 
ســال از 20 تا 25 مرداد ماه و با هدف استعدادیابی و پشتوانه سازی برای تیم های 
ملی جانبازان و معلوالن تدارک دیده شده و در نوع خود بزرگ ترین رویداد ورزشی 
در سطح جوانان به شــمار می رود.این رویداد بزرگ ورزشی با حضور دو هزار نفر 
شرکت کننده، اعم از ورزشکار، مربی، سرپرست، داور و عوامل اجرایی در رشته های 
فوتبال هفت نفره، والیبال نشسته، بسکتبال با ویلچر، دو و میدانی، تنیس روی میز، 
شنا، وزنه برداری، بوچیا و بدمینتون برگزار می شود که در تمام رشته های یاد شده، 
به غیراز وزنه برداری، بانوان جوان ورزشکار نیز حضور دارند.در بخش ورزش برای 
افراد باهوش میانه )ID( نیز رشــته دو و میدانی در نظر گرفته شده و رشته های 
تیر و کمان، باستانی، تنیس با ویلچر، دوچرخه سواری و فوتبال قطع عضو هم به 
صورت نمایشــی و خارج از چارچوب قهرمانی کشور برگزار خواهد شد.با توجه به 
اینکه اکثریت قریب به اتفاق ورزشکاران از افراد جدید و تازه شناسایی شده توسط 
هیئت های اســتانی هستند و از آنجا که پیش از مسابقات می بایست مورد کالس 
بندی پزشکی، ورزشی قرار می گرفتند، تیم کالس بندی فدراسیون از ابتدای سال 
94 با حضور در مراکز استانها، نسبت به کالس بندی ورزشکاران جدید اقدام کرده 
و 70 درصد از شرکت کنندگان جشنواره با کالسبندی وارد مسابقات خواهند شد 
و باقیمانده ورزشکاران نیز پیش از برگزاری مسابقات کالس ورزشی خود را دریافت 
خواهند کرد.برنامه ریزی برگزاری این جشنواره بزرگ از آذر ماه سال 93 آغاز شد 
و جلســات ستادی آن در فواصل معین با حضور مســئوالن ذیربط برگزار و روند 
پیشرفت اقدامات و برنامه ها مورد بررسی قرار می گرفت. در کنار برگزاری رقابتهای 
ورزشی، برنامه های فرهنگی متنوعی نیز برای شرکت کنندگان در نظر گرفته شده 

که توسط آستان قدس رضوی انجام خواهد شد.

گزینه نهایی ســرمربیگری تیم ملی واترپلوی 
ایران دوشنبه هفته آینده به تهران سفر می کند.

»الکساندر چیریچ« صربستانی روز دوشنبه 26 مرداد 
ســال جاری به تهران سفر می کند.گزینه هدایت تیم ملی 
واترپلوی ایــران پیش از ایــن در کادر فنی تیم های ملی 
صربســتان به عنوان مربی حضور داشــت. وی در حاشیه 

گزینه سرمربیگری واترپلو در راه تهران

حضور 2 هزار شرکت کننده در جشنواره فرهنگی، ورزشی مهر رضوی
گام اول برای بازی های پاراآسیایی اندونزی 

و پارالمپیک ۲۰۲۰

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: 
لغو تحریم ها نباید سبب واردات بی رویه کاال به 

کشور و از بین رفتن تولید داخلی شود.
به گزارش ایرنا، سیدمحمد علی سیدابریشمی 
دوشنبه در آیین بزرگداشت روز صنعت و معدن و 
همچنین بزرگداشت روز حمایت از صنایع کوچک 
در اهواز اظهار کرد: واردات بی رویه به کشــور باعث 

ضربه زدن به تولید می شود.
وی گفت: امسال بالغ بر 20 هزار میلیارد ریال 
تســهیالت جدید با همکاری بانک صنعت و معدن 

در اختیار واحدهای صنایع کوچک قرار می گیرد.
سیدابریشمی گفت: 70 درصد واحدهای صنعتی 
در کشور مشکل نقدینگی دارند که باید در این راه 
بانک ها از صنایع حمایت کنند هر چند بسیاری از 

بانک های کشور به بانک مرکزی بدهی باالیی دارند.
بــا حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت 
پنج واحد صنعتی در شهرستان اهواز به بهره برداری 

رسید.
با بهره برداری از واحد صنعتی تولید نان صنعتی 
در شــهرک صنعتی شــماره دو اهواز برای 90 نفر 
اشتغالزایی ایجاد شد. برای افتتاح این طرح بخش 
خصوصی 33 میلیارد ریال هزینه کرده است و ماهانه 

200 تن انواع نان صنعتی در آن تولید می شود.
واحد صنعتی تولیــد ام دی اف دومین طرحی 
بود کــه با حضور معاون وزیــر صنایع و معادن به 
بهره برداری رسید که هشت نفر اشتغالزایی داشته 

است.
برای احداث این واحد صنعتی 6 میلیارد و 900 

میلیون ریال از محــل اعتبارات بخش خصوصی و 
تسهیالت بانکی هزینه شده است.

این واحد صنعتی ماهانه 500 تن انواع چوب های 
ام دی اف را تولید و به بازار مصرف عرضه می کند.

شرکت تولیدی صنعتی فیلترهای هوا و روغن 
از دیگر طرحهای افتتاحی بود.

این واحد صنعتی نیز با اشتغالزایی 10 نفر بالغ 
بر هفت میلیارد ریال هزینه احداث در برداشته است.

بــا افتتاح این واحد تولیدی روزانه بیش از 70 
هزار فیلتر هوا و روغن در آن تولید می شود.

شرکت تولید کولر گازی و تهویه مطبوع از دیگر 
طرحهای افتتاح شده با حضور معاون وزیر صنعت، 

معدن و تجارت بود.
در این واحد صنعتی که بالغ بر 63 میلیارد ریال 

هزینه احداث در برداشــته است 85 نفر از بیکاران 
استان جذب بازار کار شدند.

این واحد تولیدی نیز قادر است ماهانه 60 هزار 
دستگاه کولر گازی و تهویه مطبوع تولید کند.

واحد تولیدی مخازن فلزی ذخیره ای با تجهیزات 
ســال حفاری نیز آخریــن طرحی بود که با حضور 

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت افتتاح شد.
این واحد صنعتی با اشتغالزایی 74 نفر بالغ بر 
120 میلیارد ریال هزینه احداث در برداشته است.

این واحد صنعتی ماهانه 200 تن مخازن فلزی 
ذخیره ای تولید می کند.

همچنین یادمان اولین ناحیه صنعتی شــماره 
یــک اهواز با حضور معاون وزیــر صنعت، معدن و 

تجارت رونمایی شد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت:

لغو تحریم ها نباید سبب واردات  بی رویه کاال به کشور شود

و  پرتودرمانی  مرکــز  بزرگتریــن 
با حضور  شــیمی درمانی خیریه کشور 
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

در دزفول افتتاح شد.
مرکز پرتودرمانی دزفول قادر است عالوه 
بر ارائه خدمات درمانی به بیماران ســرطانی 
اســتان های لرســتان، ایــالم، چهارمحال و 
بختیاری و شمال خوزستان به بیماران کشور 

عراق نیز خدمات درمانی ارائه کند.
فــاز اول این مرکز که یکی از مجهزترین 
مراکز رادیوتراپی در جنوب غرب کشور می باشد 
در زمینی به مساحت سه هزار و 600 مترمربع 
و زیربنای ســه هزار مترمربع با 160 میلیارد 
ریال به کمک افراد خیر و نوع دوســت ساخته 

شده است.
ظرفیت تخت های شیمی درمانی این مرکز 
35 تخت اعالم شــده و این مرکز، نوزدهمین 

مرکز انکولوژی کشور است.
با حضور سیدحســن قاضی زاده هاشمی 
باند پرواز و اورژانس هوایی 115 شمال استان 
خوزســتان نیز در مجاورت بیمارستان بزرگ 

دزفول افتتاح شد.

هزینه نگهداری ساالنه این اورژانس هوایی 
افزون بر چهار میلیارد ریال می باشد.

وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی 
در حاشــیه بازدید از بیمارستان مافی شوش 
امکانــات و زیرســاخت های موجود در بخش 
بهداشــت و درمان را در کشور کافی ندانست 
و گفــت: با وجود امکانــات کم نباید به مردم 

وعده دروغ داد.
سیدحسن قاضی زاده هاشمی به ایرنا افزود: 
با وجود اینکه کادر درمانی و متخصص خوبی 
داریم اما زیرساخت های مناسب در بخش مراکز 

درمانی و بیمارستانی کشور وجود ندارد.
وی با بیان اینکه اعتبارات معموال صرف 
طرح های با پیشرفت باالی 80 درصد می شود 
گفت: اگر بخواهیم نظام خدمات درمانی متحول 
شود دولت و مجلس باید توجه ویژه ای به این 

بخش داشته باشند.
وی بــا بیان اینکه مــردم حاضرند یارانه 
خود را صرف ســالمت کنند منطقه ای کردن 
خدمات درمانی بیمه هــا را از برنامه های این 
وزارتخانه برشمرد و گفت: با تعیین یک سود 
منطقی و معقول برای شرکت های بیمه درمانی 

تالش می شود تا خدمات بیمه درمانی پایدار 
و منطقی شود.

وی کمبود تخت بیمارستانی را در کشور 
بیش از 80 هزار تخت عنوان کرد و با اشاره به 
ساخت دو بیمارستان در شهرهای اهواز ویژه 
کودکان و آبادان افزود: در شهرســتان شوش 
امکانــات درمانی کم اســت و مردم مطالبات 

زیادی دارند که حقشان است.
وزیر بهداشت همچنین از اعزام تیم ویژه ای 
به شهرستان شوش برای بررسی کمبودهای 
بهداشــتی و درمانی این شهرستان خبر داد و 
در خصوص بیمارستان نیمه کاره الغدیر شوش 
گفت: با اعتبارات کم بعید است بتوان اعتباری 
به این بیمارســتان اختصاص داد ضمن اینکه 
با اعتبارات ناچیز تا 50 سال آینده بعید است 

بتوان این بیمارستان را تکمیل کرد.
در ســفر وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی به شوش تخصیص اعتبار برای ساخت 
بیمارستان الغدیر، تبدیل بیمارستان به تروما، 
 ICU و CCU افزایش تخت های ویژه ،MRI
و تخت های بستری، آموزشی کردن بیمارستان 

نظام مافی شوش مطالبه شد.

اسامی چهار نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
در فهرست یک درصد دانشمندان برتر پر استناد جهان قرار گرفت.

به گزارش ایرنا، نظام رتبه بندی ESI براســاس میزان استنادات به مقاالت 
مجالت منتخب در بانک اطالعاتی ISI Web of Science  اسامی 31 دانشمند 
ایرانی را منتشــر کرده است که در میان آن ها نام چهار دانشمند از دانشگاه علوم 

پزشکی اصفهان به چشم می خورد.
اسامی این افراد براساس گزارش ماه جوالی نظام رتبه بندی ESI اعالم شده 
است. نتایج نظام رتبه بندی ESI براساس میزان استنادات به مقاالت مجالت منتخب 
در بانک اطالعاتی ISI Web of Science و طی یک دوره 10 سال و چهار ماه 

از اول ژانویه 2005 میالدی تا پایان آوریل 2015 میالدی محاسبه شده است.
بنا بر اعالم مرکز توســعه و هماهنگی اطالعات و انتشــارات علمی معاونت 
تحقیقات و فناوری وزارت بهداشــت، 31 دانشــمند برتر علوم پزشکی کشور در 
فهرست یک درصد دانشمندان برتر پراستناد دنیا در رشته موضوعی مربوطه قرار 
گرفته اند. در این فهرست، دانشگاه های علوم پزشکی تهران با 17 دانشمند، اصفهان 
با چهار دانشمند، تبریز با سه دانشمند، شیراز با دو دانشمند و دانشگاه های علوم 
پزشکی شهید بهشتی، مشهد، زنجان، بقیه اهلل و جهاد دانشگاهی هر کدام با یک 

دانشمند برتر قرار دارند.
دکتر رویا کلیشــادی، لیــال آزادبخت، دکتر ژاله ورشوســاز و دکتر احمد 
اسماعیل زاده از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در گروه یک 

درصد دانشمندان پراستناد دنیا قرار گرفته اند.
موفقیت دانشمندان جوان ایرانی 

در آماده سازی کشت انبوه برنج هسته ای
رشت- خبرنگار کیهان:

دانشمندان جوان ایرانی پس از ســال ها تالش موفق شدند برنج 
هسته ای را برای کشت انبوه آماده کنند.

سرپرســت پژوهشکده هسته ای پژوهشــگاه علوم و فنون هسته ای ایران در 
حاشیه بازدید جمعی از محققان و پژوهشگران این مرکز علمی از موسسه تحقیقات 
برنج کشــور در رشت اظهار کرد: دانشمندان پژوهشکده هسته ای پژوهشگاه علوم 
و فنون هسته ای ایران و موسسه تحقیقات برنج کشور پس از 7 سال تالش موفق 
شــدند برنج هسته ای را برای کشــت انبوه آماده کنند. ابراهیم مقیسه با اشاره به 
اینکه هنوز برای این رقم جدید برنج نامی انتخاب نشده گفت: محققان ایرانی برنج 
هسته ای را با روش پرتوتابی با اشعه گاما تولید کرده اند. وی در ادامه با بیان اینکه 
قرار است این رقم جدید برنج از سال 96 کشت انبوه شود افزود: در حال حاضر برنج 
هسته ای به صورت آزمایشی در 3 استان گیالن، مازندران و فارس کشت شده است. 
مقیسه تصریح کرد: مقاومت در برابر خشکسالی، آب شور، باد و باران، خوش عطری، 
زودرسی و قد کوتاه نسبت به رقم های بومی هاشمی و طارم از ویژگی های رقم برنج 
هسته ای است. گفتنی است میزان تولید شلتوک برنج هسته ای در هر هکتار حدود 
6 تن بوده در حالی که این مقدار برای رقم های بومی نظیر هاشمی 3/5 تن است.

4 دانشمند دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
در فهرست برترین های جهان

6 ورزشکار ایرانی در رقابت های جهانی
خبــر دیگــر از دوومیدانــی اینکه فرصت هــای تیم های 
شرکت کننده در پانزدهمین دوره رقابت های جهانی دوومیدانی 
برای اعالم اسامی نفرات خود، دوشنبه شب به پایان رسید. بر 
همین اساس تیم های شرکت کننده در این مسابقات از جمله 
ایران اســامی ورزشــکاران خود را برای حضور در رقابت های 
جهانــی اعالم کردند تا آنها از 31 مردادماه تا 8 شــهریور ماه 
برگزار کننــده بزرگتریــن رویداد دوومیدانی جهان در ســال 
2015 باشــند. ایران در این دوره از رقابت ها، برای نخســتین 
بار در تاریخ، با 6 ورزشــکار شــرکت می کند. احسان حدادی، 
لیال رجبی، محمد حســین ابارقی، حسن تفتیان، رضا قاسمی 
و جعفر مرادی 6 ورزشــکار ایرانی حاضر در رقابت های جهانی 
پکن هستند. حضور ملی پوشان دوومیدانی ایران در پانزدهمین 
دوره رقابت های جهانی در شــرایطی اســت که ایران از سال 
1983 ) اولین دوره مســابقات( تا به امروز تنها یک مدال برنز 
توسط احسان حدادی و در ماده پرتاب دیسک در سال 2011 
کســب کرده است. در پانزدهمین دوره این مسابقات حدود 2 
هزار و 200 ورزشــکار حضور دارند. الزم به یادآوری است که 
رقابت های جهانی دوومیدانی، پس از بازی های المپیک و جام 

جهانی فوتبال، سومین رویداد مهم ورزشی جهان است. 

مســابقات توسعه جهانی در خرداد ســال جاری به تهران 
ســفر کرد و از نزدیک بازی های ملی پوشــان ایران را دید.
چیریچ همچنین چند فیلم از منتخب بازی های لیگ برتر 
واترپلوی ســال 1393 را تماشــا کرده و پس از بازدید از 
امکانات ورزشــی ایران و ارزیابی از پتانسیل ورزش واترپلو 
در کشور برنامه هایش را به فدراسیون شنای ایران ارائه داد.

کمیته فنی واترپلوی فدراســیون ایران نیز با بررسی 
همه نامزدهای سرمربیگری تیم ملی در نهایت با سپردن 
هدایت تیم ملی بزرگســال به الکســاندر چیریچ موافقت 
کرده است.الکســاندر چیریچ یکــی از بازیکنان مطرح در 
تاریخ واترپلوی صربســتان و جهــان بوده که پیش از این 
به عنوان مربی در کادر فنی تیم های ملی صربســتان نیز 

ایفای نقش می کرد.


