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شکست برابر قطر و اما و اگرهای بسیار پیش روی شاگردان محمد خاکپور

زنگ خطر برای تیم امید به صدا در آمد!
سرویس ورزشی-

هر چند باخت برابر قطر برای فوتبالدوســتان ایرانی 
تلخ بود اما جای خوشــحالی دارد که زنگ خطر در بازی 
دوم به صدا درآمد تا بازیکنان تیم فوتبال امید از خواب 

غفلت بیدار شوند.
در ادامه مرحله نهایی انتخابی المپیک 2016 المپیک ریو از 
گروه A، تیم فوتبال امید ایران جمعه شــب در ورزشگاه السد به 
مصاف تیم فوتبال قطر رفت که این دیدار در نهایت با برتری دو 
بر یک قطر به پایان رسید. گل های این دیدار را احمد عالءالدین 
)34( و حســین عبدالکریم )56( برای قطر و علی کریمی )90( 
برای ایران به ثمر رســاندند. تیم فوتبال امید ایران در این دیدار 

یک پنالتی نیز توسط روزبه چشمی از دست داد.
بدون تردید بازی با قطر جدی ترین محک تیم فوتبال امید 
طی یک ســال اخیر بود، نمایشــی نه چندان درخور توجه که 
نگرانی بســیاری را نسبت به تیم امید در بازی های آینده بوجود 
آورد. با شــرایط موجود و پیش از بازی روز دوشــنبه برابر چین، 
اکنون این پرسش مطرح اســت که آیا قصه ناکامی های فو تبا ل 
ایران برای حضور در ر قا بت حلقه های پنجگانه قاره های جهان باز 

هم به چهار سال آینده وعده داده خواهد شد؟
کادر فنی باید باتجربه تر عمل کند

 مجید جاللی سرمربی تیم فوتبال سایپا درباره عملکرد تیم 
امیــد می گوید: به اعتقاد من، ما تیم خوبــی داریم، اما این تیم 
عملکرد خوبی در خط دفاع نداشــتیم. کادر فنی تیم ملی قصد 
داشــته بازی را در زمین حریف انجام بدهنــد و به خاطر اینکه 
می خواستند فاصله خطوط خود را کم کنند، خط دفاع خود را تا 
نیمه زمین جلو آوردند. همین موضوع باعث شد قطری ها، بارها با 

ارسال توپ پشت خط دفاع، خطرساز شوند. 

جاللــی درباره عدم حضور مهدی ترابــی از ابتدا در ترکیب 
تیم هم گفــت: من با مهدی ترابی کار کــرده ام. او از نظر بدنی 
ضعیف اســت و نمی تواند در چند دیدار بــا فاصله کم به میدان 
برود. اگر بــه آمار بازی او در لیگ نگاه کنیــد، می بینید که در 
بازی هایی که به صورت فشــرده برگزار شــده است، من در یک 
نیمه به ترابی اســتراحت داده ام تا مصدوم نشود. البته این را هم 
بایــد بگویم، ترابی هر وقت در نیمه دوم به میدان رفته، عملکرد 

خوبی داشته است. 
وی درباره آینده تیم فوتبال امید خاطرنشــان کرد: مطمئنا 
تیم امید ایران از گروه خود صعود می کند. امیدوارم در مرحله بعد 

با عربســتان روبه رو شویم و با شکست این تیم به دور بعد صعود 
کنیم. کادر فنی تیم ملی باید در انتخاب شــیوه بازی، باتجربه تر 

عمل کند و روی ضربات ایستگاهی هم کار کنند.
در کار تیمی ضعیف هستیم

جالل چراغپور کارشــناس فوتبال کشورمان نیز درباره تیم 
امید می گوید: ابتــدا باید بگویم ما به احتمال زیاد از گروه فعلی 
صعود خواهیم کرد و مشــکلی در این زمینه وجود ندارد هرچند 
نباید چین را دست کم گرفت. صحبتی که می خواهم انجام دهم 
مربوط به فرد یا گروه خاصی نیست بلکه مشکلی است که بیش 

از 40 سال  است تیم امید دارد.

صفحه 9
یک شنبه 27 دی 139۴ 

6 ربیع الثانی 1۴37 - شماره 21257

 وی ادامه داد: تیم امید 40 ســال اســت اشکال ساختاری 
و معماری دارد. این تیم در مقاطعی از این 40 ســال بازیکنانی 
داشــته که ســطح آنها حتی فراتر از فوتبال آسیا بوده و در اروپا 
بازی کرده اند. مشــکل اصلی تیم امید در سالیان گذشته چه با 
حضور مربیان داخلی و چه خارجی، تبدیل بازی انفرادی به بازی 
تیمی بوده یعنی تبدیل play به game مشــکل داریم. این مشکل 
در بازی با قطر هم کاماًل به چشــم می آمــد یعنی از نظر بازی 
نفری به مراتب برتــر از قطری ها بودیم اما از نظر کار تیمی آنها 

برتر از ما بودند. 
کارشــناس فوتبال ایران خاطرنشــان کرد: در واقع یکی از 
مشکالت اساسی ما پایین بودن درک متقابل تیمی بازیکنان ما از 
یکدیگر در بازی های پرفشار است. نام های بازیکنان ما روی کاغذ 
اسامی بزرگی است اما در کار تیمی مقابل قطر حرکات خوبی را 
شاهد نبودیم. قطر در این تورنمنت تیم متوسطی است که نشان 
داده فوتبالی منظم و با حوصله را انجام می دهد و شکست مقابل 

قطر زنگ خطر را برای ما به صدا در آورده است.
زنگ خطر به صدا درآمد

هر چند باخت برابر قطر برای فوتبالدوستان ایرانی تلخ بود اما 
جای خوشحالی دارد که زنگ خطر در بازی دوم به صدا درآمد تا 
بازیکنان تیم فوتبال امید از خواب غفلت بیدار شوند؛ تیمی که از 
نظر مهره شاید بهترین تیم حاضر در رقابت های مقدماتی المپیک 
در قاره آســیا باشــد اما در اجرای کارهای تاکتیکی و هماهنگی 

بازیکنان در درون زمین، با ضعف های بسیاری روبرو هستند.
بــدون تردید آرزوی تمام عالقه منــدان به ورزش صعود به 
المپیک و اهتزاز پرچم ایران در شــهر ریو برزیل است. هر چند 
رویای فو تبا ل ایران در خصوص المپیک به حضور خالصه شــده 

است اما امیدواریم باز هم خیلی زود دیر نشود.  

خواندنی از ورزش
* با توجه به آلودگی و ســردی هوا در تهران، تیم  ملی تیر و کمان در رشــته ریکرو زنان و مردان در قشم اردو 
می زند. این اردو از اول بهمن ماه به مدت 25 روز در قشــم بر پا خواهد شد و سپس اردونشینان از قشم راهی 
کیش خواهند شد و پس از اردوی دو هفته ای در کیش، برای شرکت در مسابقات کاپ آسیا که اواخر اسفند ماه 

در بانکوک برگزار می شود به تایلند سفر می کنند. 
*دبیرکل فدراســیون قایقرانی و »جابا هوتنر« ســرمربی تیم ملی آب های آرام مجارســتان برای بازدید از شرایط و امکانات 

قایقرانی ایران وارد تهران شدند.
*مســابقات آموزشگاه های ارتش در هفت رشته به میزبانی مرکز آموزش شهید خضرایی نیروی هوایی برگزار 
شد که در پایان مرکز آموزش تفنگداران دریایی منجیل  با قهرمانی در پنج رشته شنا، فوتسال، دارت، آمادگی 
جســمانی و کاراته، مقام نخســت را از آن خود کرد، مرکز آموزشی شهید خضرایی نیروی هوایی با پنج نایب 
قهرمانی و مرکز آموزش تخصصهای دریایی رشت با قهرمانی در رشته های تیراندازی و کشتی به ترتیب دوم و 

سوم شدند.
*تیم ملی تنیس روی میز مردان ایران برای آمادگی حضور در مســابقات جهانی مالزی، 29 دیماه راهی رقابت های پروتور 
مجارستان می شود.اعضای تیم ملی مردان ایران را در رقابت های پروتورجهانی مجارستان، نیما عالمیان، افشین نوروزی و پوریا 
عمرانی تشــکیل می دهند و هدایت ملی پوشان را هم جمیل لطف اهلل نسبی برعهده دارد.مسابقات پروتورجهانی مجارستان 
طی روزهای 30 دیماه تا 4 بهمن ماه در دو بخش انفرادی و دو نفره برگزار می شــود و بعد از آن قرار اســت نیما عالمیان به 
همراه نوشاد عالمیان در صورت بهبودی و پوریا عمرانی با هزینه شخصی برای شرکت در پروتورجهانی آلمان به عنوان یکی از 

معتبرترین مسابقات پروتور جهان راهی این کشور شوند. این رقابت ها نیز از روز هفتم بهمن ماه آغاز خواهد شد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد
برنامه ریزی برای افزایش 9 میلیون تن 

تولیدات کشاورزی در کشور
معاون امور تولیــدات دامی وزیر جهاد کشــاورزی از 
برنامه ریــزی برای افزایش 9 میلیون تنــی انواع تولیدات 

کشاورزی در کشور خبرداد.
به گزارش ایرنا، »حسن رکنی« بعد از ظهر دیروز در حاشیه بازدید 
از موسسه علوم دامی کشور مستقر در کرج با اشاره به اجرای طرح های 
مختلف تحقیقاتی برای بهبود کمی و کیفی محصوالت کشــاورزی 
گفت: یکی از بزرگترین طرح های وزارت جهاد کشاورزی برای ارتقا 
کمی و کیفی محصوالت کشاورزی در جنوب کشور آغاز شده است.
وی  درباره طرح افزایش تولید 9 میلیون تنی محصوالت کشاورزی 
گفت: این افزایش تولید در قالب طرح 550 هزارهکتاری احیای اراضی 
خوزستان در جنوب کشور انجام و کشت های جدیدی در آن اجرایی 
می شــود. معاون وزیر جهاد کشاورزی به طرح های دیگری همچون 
استفاده از محصوالت فرعی همانند پوست پسته اشاره کرد واظهار 
داشــت: در سال جاری به صورت پایلوت اقدامات اجرائی استفاده از 
این محصول فرعی به میزان حدود 500 هزار تن پوست پسته آغاز 
شد وقراراست تا برای نخستین بار بخشی از این پوست های پسته را 

به شکل سیلو در واحدهای تولیدی استفاده کنیم.
رکنی به فعالیت هایی در بخش زنبور عسل نیز اشاره کرد و گفت: 
در ســال جاری برای نخستین بار تولید ملکه زنبور عسل به شکل 
تجاری در کشور انجام شد که به واحدهای تولید کننده زنبور عسل 
ملکه فرستادیم تا بخشی از نیازهای تامین ملکه در کلونی های مختلف 

در سطح کشور را پوشش دهیم.
وی افزود: در سال جاری 3 هزار ملکه در سطح این واحدها توزیع 

شد و امیدواریم این میزان به سرعت گسترش یابد.
رکنی در ارتباط با تولید گوشــت قرمز گفت: در یکسال گذشته 
780 هزارتن گوشت قرمز در کشور تولید شد که امیدواریم در سال 

جاری به میزان تولید بیش از 800 هزار تن برسیم.
معاون وزیر جهاد کشــاورزی در حــوزه تولیدات طیور نیز بیان 
داشــت: سال گذشته حدود 150 هزار تن تخم مرغ و مرغ صادرات 
داشــتیم و امیدواریم امسال بازارهای جدیدی همچون روسیه را به 

بازارهای صادرکننده این محصوالت کشورمان اضافه کنیم.
وی بــه صادرات 650 هزار تنی انــواع لبنیات ایران به خارج از 
کشــور اشاره کرد، گفت: این میزان صادرات محصوالت لبنیاتی در 
تاریخ کشــورمان بی نظیر بود و امیدواریم در این حوزه نیز افزایش 

داشته باشیم.
معاون وزیر مسکن و شهرسازی:

250 هزار واحد مسکن مهر 
مشکل آب و فاضالب دارند

معاون وزیر مســکن و شهرسازی گفت: 250 هزار واحد 
مسکن مهر در سراسر کشور با مشکل شبکه آب و فاضالب 

و تصفیه خانه مواجه هستند.
بــه گزارش ایرنا، »علــی اصغر مهرآبادی«  دیروز در نشســت 
بررســی وضعیت پروژه مســکن مهر مشــاغل آزاد و تعاونی های 
گرمســار، اصلی ترین مشکل فعلی مسکن مهر را خدمات زیربنایی 
واحدهای ســاخته شده اعالم و بر ضرورت حل این مشکالت تاکید 
کرد. وی افزود: دولت قصد دارد با تســهیالت درنظر گرفته شده در 
بخش های مختلف، پروژه مسکن مهر را تا سال 95 به اتمام برساند. 
بــه گفته اصغری مهرآبادی در زمــان حاضر از مجموع 2 میلیون و 
216 هزار واحد ساخت، یک میلیون و 834 هزار واحد مسکن مهر 
به اتمام رسیده اســت. وی خاطرنشان کرد: با دستور صریح دولت 
5هزار میلیارد ریال از وزارت نیرو بابت تکمیل شبکه آب و فاضالب 
وتصفیه خانه مســکن مهر در سراسر کشور تخصیص داده می شود.
مهرآبادی بر ضرورت حل مشــکالت فراروی مسکن مهر شهرستان 

گرمسار تاکید کرد.

بازنگری آئین نامه اعطای مجوز 
به مراکز ترک اعتیاد

معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت های مردمی 
ستاد مبارزه با مواد مخدرگفت: آیین نامه اعطای مجوز 
و همچنین مداخالت دارویی مراکز ترک اعتیاد بازنگری 

شده است. 
به گزارش ایرنا ازکیش »پرویز افشار« افزود: این آئین نامه 
در چند ماه آینده به مراکز ترک اعتیاد راه اندازی شده توسط 

بخش خصوصی ابالغ می شود. 
وی درباره نظارت بر کمپ های ترک اعتیاد و اســتاندارد 
نبودن برخی از آنها اظهار داشــت: یکی از اولویت های ستاد 
مبارزه با مواد مخدر نظارت جدی بر مراکز درمانی و ســرپایی 

است .
افشار گفت: برخی مراکز اقامتی معتادان غیردارویی هستند 
و به دلیل نیاز نداشتن به دارو در دانشگاه های علوم پزشکی با 
مبادی نظارتی پرونده ندارند و براین اســاس بدون مجوز و در 
محیط های غیراستاندارد اقدام به راه اندازی کمپ ترک اعتیاد 
یا مرکز اقامتی بــرای معتادان کرده اند که برخی از آنها فاقد 

نام و نشان هستند.
وی با بیان اینکه مــردم اطالعی از فعالیت های غیرمجاز 
برخی از این مراکز ندارند افزود: متاسفانه مداخالت غیرعلمی 
و خطرناکی در این مراکز برای معتادان انجام می گیرد که باید 

به جد کنترل شود.
ســخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر با اعالم اینکه در دو 
سال گذشته فعالیت های زیادی برای ساماندهی این مراکز انجام 
شده است افزود: پیدا کردن این مراکز راحت نیست و متکی به 
گزارش های مردمی و یا شکایت هایی است که صورت می گیرد .

وی اضافــه کرد: برخی معتادان درمان های غیردارویی در 
دوره سم زدایی را نمی پذیرند و دوباره اعتیاد آنها عود می کند، 
مداخالت درمانی اگر علمی نباشــد صدمات جبران ناپذیری 

بدنبال خواهد داشت .
افشارتصریح کرد: مراکز درمانی باید همه مشکالت معتادان 
را پوشــش بدهند و میزان پوشش در کشور باید به حد کافی 
باشــد؛ از نظر تنوع خدمات مشکالتی وجود دارد، طبق ماده 
15 مبارزه با مواد مخدر برای معتادان کم بضاعت و بی بضاعت 
باید دو موضوع مورد توجه قرار بگیرد، حمایت های اجتماعی از 
درمان و خدمات پس از درمان و ایجاد اشتغال و افزایش سطح 

زندگی برای جلوگیری از شروع دوباره اعتیاد .
افشار اظهار داشت: تصور مردم بر این است که فرد معتاد 
در مدت یکی دو ماه به درمان کامل می رســد اما باید بدانیم 
که برخی ازاین افراد نیاز به درمان های نگهدارنده دارند، تلقی 

مردم باید از درمان تغییر کند .

۴ کاراته کای ایرانی 
در اردوی تمرینی پاریس

اردوی مشترک بین المللی کاراته قبل از آغاز مرحله نخست لیگ 
جهانی با حضور چهار کاراته کای کشورمان در پاریس برگزار می شود.

مرحله نخست لیگ جهانی کاراته موســوم به »کاراته وان« دوم بهمن ماه 
به میزبانی فرانســه در پاریس آغاز می شود. کشــور میزبان با دعوت از کاراته 
کاهای هشــت کشور اقدام به برگزاری یک اردوی تمرینی مشترک کرده است. 
کاراته کاهایی از آذربایجان ، ترکیه ، اســپانیا ، ایران ، ایتالیا ، مصر و هلند برای 
حضور در این اردوی تمرینی به همراه نمایندگان کشــور میزبان دعوت شــده 
اند.  بر همین اســاس از کشورمان ســعید احمدی ، سجاد گنج زاده ، ذبیح اهلل 
پورشــیب و بهمن عسگری به این اردوی مشترک دعوت شده اند که پورشیب ، 
گنج زاده و عســگری تهران را به مقصد فرانسه ترک کردند و احمدی هم امروز 
راهی پاریس می شــود.  این اردوی تمرینی چهار روز به طول خواهد انجامید و 
کاراته کاهای شرکت کننده در این مدت دو جلسه در روز برتامه های تمرینی و 
بدنسازی را پشت سر خواهند گذاشت.  رقابتهای کاراته وان فرانسه از معتبرترین 
تورنمنت های کاراته اســت که با حضور بیش از 1000 کاراته کا از 60 کشــور 

جهان به مدت سه روز برگزار خواهد شد.
سفر مربیان تیم ملی تکواندو به ترکیه

ســرمربی و مربی تیم ملی تکواندوی ایران برای آنالیز و مشاهده 
مسابقات کسب سهمیه المپیک در قاره اروپا عازم ترکیه شدند.

مســابقات تکواندوی کسب ســهمیه المپیک قاره اروپا از دیروز با مبارزات 
تکوانــدوکاران اوزان 58- و 68- کیلوگرم مردان و 67- و 67+ کیلوگرم زنان در 
اســتانبول ترکیه آغاز و امروز با پیکارهــای 4 وزن 80- و 80+ کیلوگرم مردان 
و 49- و 57- کیلوگرم زنان به پایان می رســد. بیژن مقانلو، ســرمربی و مهدی 
بی بــاک مربی تیم ملی تکواندوی ایران برای تماشــای این رقابت ها عازم محل 

مسابقات شدند و روز دوشنبه به ایران بازخواهند گشت.

اعالم برنامه کامل جام شهدا 
جلســه هماهنگی جام شــهدا با حضور مسئوالن ســازمان لیگ و نمایندگان 
باشگاه ها و مدیرکل تربیت بدنی بنیاد شهید برگزار شد.جلسه هماهنگی برگزاری جام 
شهدا دیروز با حضور مهدی تاج رئیس سازمان لیگ، غالمرضا بهروان رئیس کمیته 
مسابقات، اســالم کریمی مدیر کل ورزشی و اردویی بنیاد شــهید و امورایثارگران، 
محمود خوردبین سرپرســت پرسپولیس، علی شــجاعی سرپرست تیم ذوب آهن، 
خازنی نماینده باشــگاه صبا برگزار شد و در پایان این نشست برنامه کامل مسابقات 
جام شهدا به شرح زیر اعالم شــد:*جمعه 2 بهمن ماه:پرسپولیس- سایپا)افتتاحیه 
جام- ساعت 15(*شنبه 3 بهمن:ذوب آهن- صبای قم)ساعت 15(*روز پنجم بهمن 
ماه دیدار رده بندی ســاعت 15*روز ششم بهمن ماه دیدار نهایی جام شهدا)ساعت 
برگــزاری فینال متعاقبا اعالم خواهد شــد( تمامی دیدارها در ورزشــگاه شــهدای 

شهرقدس انجام می شود.
افشارزاده از سفر بازگشت

بهرام افشــارزاده سرپرست باشگاه استقالل که برای کار شخصی به آمریکا رفته 
بود بامداد دیروز به تهران بازگشت.افشارزاده بالفاصله بعد از  بازگشت از سفر دیروز 
همراه مقداد نجف نژاد رئیس هیئت مدیره اســتقالل برای جلسه در شهرداری بابت 
اینکه از بین ورزشــگاه های امام رضا و شهید کاظمی کدام به استقالل و پرسپولیس 
برسد حضور پیدا کرد.یکی دیگر از دغدغه های افشارزاده با بازگشت از سفر مشکالت 
مالی بازیکنان اســت. مطلبی که باعث شده بود تا هفته گذشته بازیکنان تیم نسبت 

به این مسئله معترض شوند.
اسامی برترین داوران 5 ماه برگزار شده لیگ اعالم شد

اســامی بهترین داوران 5 ماه لیگ برتر در مراســم تقدیر از داوران اعالم شد.در 
مراســم تقدیر از برترین های داوری اســامی 5 داور برتــر قضاوت کننده در ماه های 
نیم فصل لیگ برتر اعالم شــد که به این ترتیب محســن ترکی برترین داور در ماه 
نخست شــد و اسامی سایر داوران به شرح زیر اســت:*ماه اول: محسن ترکی*ماه 
دوم: محسن قهرمانی*ماه سوم: شاهین حاجی بابایی*ماه  چهارم: محسن ترکی*ماه 
پنجم: محســن قهرمانی. به هر یک از این داوران 2 ســکه با یــک لوح یادبود اهدا 
شد.همچنین محسن ترکی به عنوان برترین داور نیم فصل انتخاب شد که 3 سکه از 

سوی کفاشیان دریافت کرد.
پرسپولیس پس از 2 مسابقه به اردو می رود

تیم فوتبال پرســپولیس پس از دو بازی پیاپی دوستانه طی روزهای یکشنبه و 
دوشــنبه، راهی اردو خواهد شد.تیم فوتبال پرســپولیس پس از یک روز استراحت، 
امروز در دیداری دوستانه از ساعت 15 در زمین پیکان برابر این تیم به میدان خواهد 
رفت.سرخپوشان همچنین فردا از ساعت 16 در ورزشگاه درفشی فر میزبان تیم پاراگ 
خواهند بود.همچنین برانکو ایوانکوویچ شاگردان خود را از روز دوشنبه تا روز جمعه به 

اردو خواهد برد و سرخپوشان در هتل المپیک مستقر خواهند شد.
کفاشیان هفته آینده به قطر می رود

علی کفاشــیان قرار است سه شنبه هفته آینده )6 بهمن( راهی کشور قطر 
شــود. هدف کفاشیان از این سفر حضور در اجالس کنفدراسیون فوتبال آسیا و 
همچنین تماشــای بازی های تیم امید در مسابقات زیر 23 سال آسیا و انتخابی 
المپیک 2016 ریوست.رئیس فدراسیون کشورمان در اجالس AFC قصد دارد در 
خصوص واکنش های اخیر کشور عربستان درباره عدم حضور تیم های باشگاهی 
این کشــور در ایران که چند روز قبل از طریق رســانه ها مطرح شــده بود، با 

مسئوالن کنفدراسیون فوتبال آسیا مذاکره کند.
محرومیت جهانبازی از قضاوت در لیگ برتر

رئیس کمیته داوران فدراســیون فوتبال گفت: جهانبازی به دلیل آنکه نتوانسته 
تست های آمادگی جســمانی را با موفقیت پشت سر بگذارد نمی تواند قضاوت کند. 
فریدون اصفهانیان در حاشیه مراســم تجلیل از داوران لیگ برتر در خصوص اینکه 
تکلیف جهانبازی به دلیل پاس نکردن تست های آمادگی جسمانی چه می شود، گفت: 
جهانبازی به دلیل آنکه نتوانسته تست های آمادگی جسمانی را با موفقیت پشت سر 

بگذارد در نیم فصل دوم رقابت های لیگ برتر دیگر نمی تواند قضاوت کند.
استقالل به رئیس فدراسیون فوتبال نامه زد

باشــگاه استقالل بابت پرداخت نشــدن پول تونی کاروالیو به پرداخت 47 هزار 
دالر جریمه نقدی محکوم شــده است. این جریمه در شرایطی شامل حال استقالل 
شده است که مدیران این تیم برای اینکه این پرونده دیرتر به جریان بیفتد با فیفا در 
ارتباط بودند اما این نامه نگاری ها هم اثرگذار نبود و ســرانجام کمیته انضباطی فیفا 
چند روز پیش به باشگاه استقالل نامه محکومیت و جریمه را ارسال کرد.در این حکم 
آمده است که استقالل باید مبلغ 47 هزار دالر پرداخت کند. مسئوالن این باشگاه هم 
برای حل شــدن این مسئله بالفاصله به علی کفاشیان نامه ای زدند مبنی بر اینکه از 
محل درآمدهای استقالل پول این بازیکن را پرداخت کنند.استقاللی ها منتظر پاسخ 

فدراسیون هستند تا در هفته جاری این معضل را پشت سر بگذارند.

اخبار کوتاه از فوتبال

تقابل هندبالیست های ایران با لبنان در گام دوم مسابقات قهرمانی آسیا

حدیث دشت عشق

به یاد سردار شهید »غالمشاه ذاکری«
خبر شهادت خود را به همرزمان داده بود

شهید »غالمشاه  ذاکری« 25 بهمن ماه سال 
1339 در جزیره قشــم دیده به جهان گشودند. 
خانواده او که متولی امور مسجد و حسینیه علی 
ابن ابیطالب)ع( که اولین ملجا و پناهگاه شیعیان 
در شهر قشم است، روح او را با عشق به اهل بیت 

عصمت و طهارت)ع( آشنا ساختند.
آمادگی جســمانی و نشــاط خود را در بین 
دیگر همساالن و دوستان حفظ نموده و از طرفی 

ورزش را وسیله ای برای ایجاد الفت بین جوانان شیعه و سنی قرار داده بود.
او سال  62  با  شرکت در عملیات  خیبر توانست  روحیه  شهادت طلبی و 
ایثار را در خود بارور سازد. سال 63 معاون سپاه قشم شد و پس از آن به عنوان 

پنجمین فرمانده سپاه در جزیره قشم توانست ایفای مسئولیت کند.
بی تابی او در دوری از جبهه وصف ناپذیر بود. باالخره به هر صورتی که بود 

توانست فرمانده سپاه استان را راضی کند که به جبهه برود.
ریاســت ســتاد گردان 422 یا زهرا)س(، )از گردان های خط شکن لشکر 
ثاراهلل(، مسئولیت جدید »غالمشاه« در جبهه بود هر چند که خود او عنوان یک 

رزمنده غواص را بیشتر دوست داشت.
به گفته یکی از همرزمان، ابتکار ساخت اشنوگرد با توپ پینگ پنگ توسط 
»غالمشــاه« مطرح گردید که بعدها توسط دیگر لشــکرها نیز مورد تقلید قرار 
گرفت. از دیگر کارهایش نامگذاری مســتعار خود به عنوان مصطفی در روز عید 

مبعث بود که او را در جبهه به این نام می شناختند.
پس از چند ماه تمرین در آب های اروند، آن هم در زمستان، بچه ها خود را 
برای عملیات کربالی 4 آماده کرده بودند، اما او خود را  در اصل، برای شــهادت 
آماده کرده بود. او حتی در شب عملیات خبر شهادت خود را به همرزمانش داده 

بود. او در 4 دی ماه 65 درجزیره ام الرصاص به آرزوی دیرینه اش رسید.

پیکر پیشکسوت کشتی ایران در خانه کشتی تشییع و در قطعه نام آوران بهشت زهرا به خاک سپرده شد.
مراسم تشییع پیکر مرحوم جواد رفوگر پیشکسوت کشتی ایران صبح دیروز با حضور محمود گودرزی وزیر ورزش و معاونان 
وزارتخانه در خانه کشتی برگزار شد. پیکر مرحوم رفوگر پس از تشییع در خانه کشتی در قطعه نام آوران به خاک سپرده شد و در 
خانه ابدی خود آرام گرفت. خبر دیگر در خصوص مرحوم رفوگر اینکه روز گذشته اتحادیه جهانی کشتی در پیامی به درگذشت 
جواد رفوگر اشــاره کرد و نوشــت: جواد رفوگر رئیس انستیتوی کشتی ایران در سن 66 سالگی درگذشت. رفوگر که پیش از این 
رئیس فدراســیون کشتی ایران نیز بوده، خدمات شایانی به ورزش کشــتی ایران ارائه کرد. او همچنین سابقه دبیری فدراسیون 

کشتی و مربی گری تیم ملی ایران را نیز داشته است و به عنوان استاد دانشگاه فعالیت می کرد. 
سرویس ورزشی کیهان بار دیگر درگذشت جواد رفوگر را به خانواده آن مرحوم و همچنین جامعه ورزش تسلیت می گوید.

پیکر پیشکسوت کشتی در خانه ابدی آرام گرفت

مفقودی
اصل پروانه بهره برداری شــماره 5/9/7/1/21 مورخ 
1388/6/23 درمانگاه شــبانه روزی شفا شهرستان 
کوار- فارس مفقود گردیده  و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.
خواهان/خواهان ها زینب محمدی زاده دادخواســتی به طرفیت خوانده/خواندگان ســیامک مرادی 
به خواســته تامین خواسته و مطالبه طلب تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان عسلویه 
شهرســتان کنگان نموده که جهت رسیدگی به شــعبه اول دادگاه عمومی شهرستان عسلویه واقع 
در عســلویه ارجــاع و به کالســه 9409987733300777 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 
1394/12/16 و ســاعت 10:30 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده سیامک 
مرادی و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون  آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود 

نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
متصدی امور دفتر ی دادگاه شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان عسلویه - زینب شهریاری

کارت هوشــمند پایه دو راننده به شــماره 
2850998 به نام اینجانب عســکر رئیســی 
فرزند حاجی بابا شماره شناسنامه 226 متولد 
50 صادره از جهرم مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط است.

دادنامه
شماره دادنامه: 9309977733300728

تاریخ تنظیم: 1393/5/19
شماره پرونده: 9209987733301620

شماره بایگانی شعبه: 921730
پرونده کالســه 9209987733301620 شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان عسلویه دادنامه شماره 

9309977733300728
خواهــان: آقای مرتضی نامدارپور با وکالت آقای محمدرضا محمدزاده به نشــانی عســلویه روبه روی 

دادگستری دفتر وکالت آقای محمدزاده
خوانده: آقای محمودی اعتمادی ناغانی به نشــانی بیدخون- پشــت حســینیه یــادگار امام- کوچه 

بن بست- درب روبه رو
خواسته: مطالبه طلب

گردشکار: در تاریخ 93/12/5 در وقت فوق العاده جلسه شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی عسلویه به تصدی 
امضاءکننده ذیل تشــکیل اســت. پرونده کالسه فوق تحت نظر اســت. دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و 

محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید. 
»رأی دادگاه«

درخصوص دادخواســت آقای مرتضی نامدارپور با وکالت آقای محمــدزاده به طرفیت محمد اعتمادی 
ناغانی به خواســته مبلغ 150/000/000 ریال بابت ســه فقره چک به انضمام کلیه خســارات وارده از 
جمله هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید لغایت اجرای حکم، 
که دادگاه وقت رســیدگی تعیین و طرفین دعوت خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه حضور نداشته 
و دلیلی بر برائت ذمه خود ارائه نداده است. لذا دادگاه با توجه به مستندات ارائه شده خواسته خواهان 
را مقرون به صحت دانســته مســتنداً به مواد 198، 515 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 314، 315 
ناظر به ماده 249 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 150/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و پرداخت خسارت تأخیر 
تأدیه از تاریخ سررســید چک لغایت اجرای حکم طبق شــاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و 
اعالم می گردد. رأی صادره غیابی است. ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس 
از انقضاء این مدت ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان بوشهر می باشد.
شکرالهی- رئیس دادگاه عمومی شهرستان عسلویه

جــواز یک قبضه اســلحه دولول ســوار ترک 
کالیبــر 12 به شــماره 2319 متعلق به آقای 
نیاز علیدادی سلیمانی فرزند ماشاءاهلل کد ملی 
3030954153 مفقــود گردیــده و از درجه 

اعتبار ساقط است.

آگهی حصر وراثت
آقای خیراله شــهرت حزباوی پور نام پدر: عبدالغنی بشناســنامه 3217 صادره از اهواز 
درخواستی بخواســته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که پدرم مرحوم 
عبدالغنی شــهرت حزباوی پور بشناسنامه 13 صادره شــادگان در تاریخ 94/9/24 در 
اهواز اقامتگاه دائمی خویش فوت ورثه اش عبارتند از: متقاضی خیراله حزباوی پور فرزند 
عبدالغنــی ش.ش 3217 صادره از اهواز )پســر متوفی( 2-عبــداهلل حزباوی پور فرزند 
عبدالغنی ش.ش 4 صادره از اهواز )پســر متوفی( 3- یاراله حزباوی پور فرزند عبدالغنی 
ش.ش 1025 صادره از اهواز )پسر متوفی( 4-نصراله حزباوی پور فرزند عبدالغنی ش.ش 
7047 صادره از اهواز )پسر متوفی( 5-فاطمه حزباوی پور فرزند عبدالغنی ش.ش 1024 
صادره از اهواز )دختر متوفی( 6-نصره حزباوی پور فرزند عبدالغنی ش.ش 29 صادره از 
اهواز )دختر متوفی( 7-سعیده حزباوی پور فرزند عبدالغنی ش.ش 1870 صادره از اهواز 
)دختر متوفی( 8- ساهره حزباوی پور فرزند عبدالغنی ش.ش 1-065187-174 صادره  
از اهواز )دختر متوفی( 9-صباح حزباوی پور فرزند عبدالغنی ش.ش 174-136445-0 
صادره از اهواز )دختر متوفی( 10-آســیه حزباوی پور فرزند کاظم ش.ش 3914 صادره 

از شادگان )همسر متوفی( والغیر ورثه دیگری ندارد.
اینک با انجام تشــریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس 
اعتــراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه 
بدادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز سری و رسمی که بعد از این 

تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
قاضی شورای مجتمع شماره 3 اهواز - شعبه 50

تاسیس شرکت تعاونی شاطر عسلویه گروه چهار هزار و ششصد و پانزده 
در تاریخ 139۴/10/21 به شماره ثبت 197۴ به شناسه ملی 005528090

                                                 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کنگان

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد.
- موضوع شــرکت: خدمات مالی و اداری و پشتیبانی، خدمات تاسیسات، راه و ساختمان، ایجاد و نگهداری از فضای 
ســبز شهری و عمومی، تعمیرات، تنظیفات رستوران و طبخ غذا و آشپزخانه، ایاب و ذهاب پرسنل نهادها و شرکتها، 
انبارداری، خدمات بازرگانی و واردات و صادرات، خاکریزی و خاکبرداری، فنس و دیوارکشــی، خدمات کشــاورزی و 

اجرای شبکه های آبیاری تحت فشار، بازیافت مواد، تامین نیروی انسانی و تامین ماشین آالت.
- مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود

- مرکز اصلی شرکت: کنگان - عسلویه خیابان دولت جنب مسجد بالل کدپستی 7539113437 
- ســرمایه شرکت: مبلغ 10/500/000 ریال منقسم به 105 ســهم 100/000 ریالی که تعداد 105 سهم آن با نام 
می باشــد که مبلغ 3/500/000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 1609/129 مورخ 1394/6/24 نزد 

بانک توسعه تعاون شعبه عسلویه پرداخت گردیده است و الباقی در تعهد سهامداران باشد.
- اولین مدیران شرکت:

1. آقای علی شاطر به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی 3569841723
2. آقای زین العابدین شاطر به سمت عضو هیئت مدیره - عضو علی البدل به شماره ملی 3560109671

3. آقای حسین شاطر به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به شماره ملی 3569973867
4 خانم صغری دریایی به سمت منشی هیئت مدیره به شماره ملی 3569844056

5. خانم لیال شــاطر به ســمت عضو هیئت مدیره - عضو علی البدل به شــماره ملی 3569972046 برای مدت سه 
سال انتخاب گردیدند.

- دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اســناد رســمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته بروات و اوراق بهادار با 
امضای آقای علی شــاطر رئیس هیئت مدیره و یا خانم صغری دریائی منشــی هیئت مدیره به اتفاق آقای حســین 
شاطر مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و نامه ها با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
- اختیــارات مدیرعامــل: طبق اساســنامه - بازرس اصلی و علی البدل: - خانم ســکینه شــاطری به شــماره ملی 
3569974790 بعنوان بازرس اصلی و خانم اســماء شــاطر به شماره ملی 3560072247 بعنوان بازرس علی البدل 

برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

تیم ملــی هندبال ایــران در دومین دیــدارش از 
رقابت های قهرمانی آسیا به مصاف تیم نه  چندان قدرتمند 

لبنان می رود.
تیم ملــی هندبال ایران پس از شکســت از عربســتان در 
نخســتین روز رقابت های قهرمانی آسیا، دیروز استراحت داشت 
و امروز یکشــنبه در دومین دیــدارش باید به مصاف لبنان برود. 
لبنان از تیم های نه چندان قدرتمند این دوره از مســابقات است. 

در مقابــل تیم ملی ایران که یکــی از مدعیان اصلی این دوره از 
مسابقات به شمار می رود، انگیزه زیادی برای پیروزی مقابل لبنان 
و فراموشــی باخت قبلی دارد. برنامــه کامل دیدارهای تیم ملی 
هندبال در رقابت های قهرمانی آســیا در ادامه می آید: *ایران – 
لبنان)یکشنبه 27 دی، ساعت 17:30( *ایران – چین)سه شنبه 
29 دی، ســاعت 15:30( *ایران – بحرین)پنجشنبه یک بهمن 
ساعت 19:30( *ایران – امارات)سه شنبه 3 بهمن ساعت 15:30(

سرمربی تیم ملی بسکتبال به ایران بازگشت.
دیرک باوئرمان، سرمربی تیم ملی بسکتبال ایران صبح دیروز وارد کشور شد. این مربی آلمانی که طی قراردادی برای چهار 
طور رسمی کارش را  ســال هدایت تیم ملی را بر عهده خواهد داشــت طبق برنامه به ایران آمده تا پس از ثبت نهایی قرارداد به 
آغاز کند. او تا شــروع برنامه های تیم ملی لیگ برتر را زیر نظر خواهد داشــت،  وضعیت تیم های ملی پایه را ارزیابی خواهد کرد و 

کلینیک های مربیگری برگزار می کند. تیم ملی ایران تیر ماه سال آینده رقابت های انتخابی المپیک را پیش رو دارد.

بازگشت سرمربی تیم ملی بسکتبال به ایران

هفته هفدهم لیگ برتر والیبال امروز با پنج مسابقه 
پیگیری خواهد شــد و بانک سرمایه در صورت شکست 
حریف غول کش خود صدرنشین قطعی جدول مسابقات 

خواهد بود.
هفته ششم دور برگشت لیگ برتر والیبال امروز یکشنبه با 
پنج دیدار پیگیری می شود. تیم والیبال بانک سرمایه در نخستین 
مسابقه این هفته که از ساعت 15 به میزبانی خانه والیبال تهران 
برگزار می شــود، به مصاف متین صالحین ورامین می رود. بانک 
ســرمایه هم اکنون با 41 امتیاز از 14 برد در رتبه دوم قرار دارد 

و در صورت شکست، حریف خود )متین( به صدر جدول خواهد 
رفــت. تیم والیبال متین صالحین ورامین در دیدار رفت که 24 
آبان ماه برگزار شــد، سه بر صفر به پیروزی رسید و این موضوع 
دومین دلیل انگیزه بازیکنان بانک سرمایه برای پیروزی در این 
مسابقه خواهد بود. برنامه کامل هفته هفدهم لیگ برتر والیبال 
به این شــرح اســت: *بانک ســرمایه – متین صالحین ورامین 
*بانک سرمایه – متین صالحین ورامین *شهرداری تبریز – کاله 
مازندران *گوهر کویر زاهدان – ثامن الحجج خراسان *ازرگانی 

جواهری گنبد – آرمان ورزشی اردکان. 

برگزاری دیدارهای هفته هفدهم لیگ برتر والیبال

خاتم االنبیاء  سازندگی  قرارگاه  فرمانده 
راه انــدازی فازهای جدید پــروژه پارس 
جنوبــی را موجب تولید روزانه 60 میلیون 
لیتر فرآورده نفتــی و بی نیازی به واردات 

بنزین دانست.
به گزارش خبرگزاری فارس از سنقروکلیایی، 
سرتیپ »عباداهلل عبداللهی« در یادواره شهدای 
عملیات کربالی 4 و 5 در مسجد امام خمینی)ره( 
شهرستان سنقروکلیایی با اشاره به توانمندی های 
قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء گفت: اتمام فازهای 
جدید پارس جنوبی در شــرایطی بــه قرارگاه 
ســازندگی خاتم االنبیاء سپرده شد که غول های 

بزرگ نفتی جا زده بودند.

وی از انجام دو هزار پروژه ملی توسط قرارگاه 
سازندگی خاتم االنبیاء خبر داد و افزود: طراحی، 
احداث و اجرای فازهای جدید پروژه پارس جنوبی 
توسط 45 هزار متخصص این قرارگاه انجام شده 
اســت و امروز یکصد مگا پروژه در کشور توسط 

این قرارگاه انجام می شود.
به گفته عبداللهی، 125 میلیون ســاعت کار 
برای راه اندازی فازهای جدید پارس جنوبی انجام 
گرفته اســت و 9 پــروژه کالن و بزرگ با هزینه 
25میلیارد دالری، 85 درصد پیشرفت فیزیکی 
دارد و تکمیل آن درآمد 40 میلیارد دالری برای 

کشور خواهد داشت.
وی میزان بهره  برداری قطر از میادین مشترک 

را روزانــه 700 میلیون مترمکعب عنوان کرد و 
ادامه داد: میزان بهره برداری با راه اندازی فازهای 
جدید پارس جنوبی به 400 میلیون مترمکعب 

رسیده است.
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء با اشاره 
به اینکه تکمیــل این 9 پروژه با تامین اعتبار از 
ســوی دولت موجب تحول در کشــور می شود، 
خاطرنشــان کرد: این ابرپروژه هــا بزرگ  ترین 
پاالیشــگاه میعانات گازی دنیا بوده که در 700 
هکتار توسط متخصصان داخلی ساخته می شود.

عبداللهی درپایان تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی 
نسخه شفابخش اقتصاد کشور در برابر توطئه های 

دشمن است.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء خبر داد

بی نیازی از واردات بنزین با راه اندازی فازهای جدید پارس جنوبی

 استاد ریاضی دانشگاه سمنان، جزو پنج 
استاد پر استناد ایران اسالمی در رتبه بندی 
2015 یک پایگاه استنادی علوم جهانی قرار 

گرفت.
»مجید اســحاقی« اســتاد ریاضی دانشگاه  
سمنان به ایرنا گفت: هر ساله موسسه اطالعات 
علمی »آی.اس.آی« اقدام به معرفی دانشمندانی 
می کنــد که به مقاالت نمایه شــده آنها در این 
موسسه بیشــترین استناد شده است و در سال 
2015سه هزار و 125 دانشمند پراستناد از سوی 

این موسسه شدند.
وی اظهار داشــت: در مجمــوع حدود 270 
مقاله نمایه شــده قابل اســتناد در آی.اس.آی 
دارم و مســئولیت یک مجلــه بین المللی به نام 
آنالیز غیرخطی در دانشگاه سمنان بر عهده من 

است.

دکتر اسحاقی با اشاره به اهمیت دانشمندان 
پراستناد در دنیای علم و دانش ،تصریح کرد: هر 
دانشمند پراستناد در دنیا به اندازه برنده جایزه 
نوبل برای دانشگاه محل حضورش رتبه و امتیاز 
مــی آورد و اکنون در دنیا رقابــت خاصی برای 

پراستناد شدن وجود دارد.
وی با بیان اینکه در ســال 2014 ایران 10 
دانشــمند برتر و در ســال جاری پنج دانشمند 
پراســتناد جهانی داشــته، خاطرنشان کرد: اگر 
کشــوری مانند عربســتان 110 دانشــمند در 
رتبه بندی امســال دارد به این خاطر است که 
دانشمندان کشورهای دیگر را به صورت پاره وقت 
می خرد تا جایگاه خود را در این رتبه بندی جهانی 

ارتقا دهد.
این اســتاد دانشگاه سمنان با اشاره به اینکه 
اکنون بر روی نظریه بازی کار می کند، اضافه کرد: 

نظریه بازی در حقیقت، کاربرد ریاضی در علوم 
دیگر مانند سیاســت، روابط بین الملل، اقتصاد 
و ... است که در ایران بر روی آن فعالیتی نشده 

است.
این دانشمند جهانی ریاضی افزود: اکنون در 
دنیا نظریه بازی پایه مطالعات راهبردی است و 
در ایران برای اولین بار از طرف دانشگاه سمنان 
مطرح شــده و امیدوارم تا پنج سال آینده مرکز 
تحقیقاتی برای مطالعات راهبردی برای این نظریه 

ایجاد شود.
مجید اسحاقی گرجی دانشمند برتر ریاضی 

جهان در سال 2013 شناخته شده بود.
به سرپرستی این ریاضیدان کشور بعد از 41 
سال در دنیا، گروهی از دانشمندان ریاضی ایران 
توانستند کوتاه ترین راه حل معمای جهانی )لیب( 

را پیدا کنند.

ریاضیدان ایرانی جزو 5 دانشمند پراستناد در جهان شد

وزیر سابق راه و شهرسازی:
 50 هزار میلیارد تومان

 اعتبار کشور دست ۴00 نفر است
وزیر ســابق راه و شهرسازی گفت: درحال 
حاضر50  هزار میلیارد تومان درکشور دست 
400 نفر اســت که با انواع رانت ها و استمهال 
بانکی ســعی می کنند از ســود و مزایای آن 

استفاده ببرند.
به گزارش خبرگــزاری فارس »علی نیکزاد« در 
نشســت با احزاب و گروه های اصولگرا در اردبیل  با 
انتقاد از برخی طرح ها و لوایحی که بر اثر رابطه بازی ها 
و رانت خواری ها به تصویب می رســد، تصریح کرد: 
آنهایــی که اول زمین خریدند تا بعدا مصوبه منطقه 
آزاد بگیرنــد و از این محل رانت و منافعی را نصیب 

خود کنند باید امروز در این استان پاسخگو باشند.
وی تصریح کرد: در این کشور جوانانی در انتظار 
وام 2 یا3 میلیون تومانی وام ازدواج هستند اما عده ای 
بــه ناحق 50 هزار میلیارد تومان منابع را در اختیار 

گرفته اند تا از این محل سوء استفاده کنند.
وزیر ســابق راه و شهرسازی با اشاره به در پیش 
بودن انتخابات گفت: اگر کاندیدایی میلیاردی هزینه 
می کند چگونه می تواند این هزینه ها را حتی در4 سال 
نمایندگی مجلس با باالترین حقوق جبران کند. به 
نظر می رســد در این بین حب ثروت، شهرت و مقام 

عده ای را کور کرده است.
وزیر ســابق راه و شهرســازی با اشاره به برخی 
اخبارمبنی بر خرید زمین و ســاخت ویال در گردنه 
حیران برای وزرا و اســتانداران قبلی گفت: فهرست 
وزرا، اســتانداران آذربایجان شرقی، گیالن و اردبیل، 
معاونان استاندار و نمایندگان به همراه اطرافیان درجه 
یک آنها از طریق ثبت اســناد، منابع طبیعی و بنیاد 
مســکن استعالم شود تا معلوم شود که کدام یک از 
نمایندگان و مســئوالن از زمین های منطقه گردنه 
حیران و سرعین گرفته اند وگرنه بدون سند صحبت 

کردن جز تهمت و افترا چیز دیگری نیست.


