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مجمع سالیانه فدراسیون بسکتبال ایران صبح دیروز به میزبانی سالن فارسی برگزار شد.
مجمع سالیانه فدراسیون بسکتبال در حالی برگزار شد که مهدی علی نژاد معاون توسعه ورزش قهرمانی وزیر ورزش 

که ریاست آن را بر عهده داشت، با یک ساعت تاخیر در محل برگزاری نشست حاضر شد.
در جریان این مجمع پس از آنکه رامین طباطبایی راجع به میزبانی ایران از عربستان در رقابت های انتخابی کاپ آسیا 
عنوان داشت ایران خواستار میزبانی است و تصمیم ندارد در کشور ثالث به میدان برود اما باید وزارت ورزش نیز حمایت 
کافی را انجام دهد، علی نژاد در این مورد گفت: شــما محکم روی خواســته خود که میزبانی از عربســتان در ایران است 
بایستید، وزارت هم پشت شماست و حمایت می کند. متاسفانه این موضوع رویه غلطی بود که در فوتبال ایجاد شد اما در 
حقیقت در سایر رشته ها باید همه تیم ها و کشورها به ایران بیایند. اگر هم بنا به هر دلیلی کشوری نمی تواند میزبانی ما را 
قبول کند باید توسط مسئوالن بازنده اعالم شوند تا حقی ضایع نشود. طباطبایی هم گفت: ما حتی با کنفدراسیون آسیا هم 
در این  مورد رایزنی کرده ایم و امیدوایم وزارت ورزش حمایت های خود را دریغ نکند. در پایان این جلسه هم مهدی علی نژاد 
به عنوان رئیس مجمع گفت: بســکتبال ایران از جمله رشته هایی است که در سال ۹۸ عملکرد خوبی داشت و در میادین 
مختلف هم نتایج خوبی به دســت آورد. تیم ملی ایران در جریان بازی های آسیایی اندونزی )جاکارتا( به مدال نقره دست 

یافت و سال گذشته هم از طریق مسابقات جام جهانی تنها سهمیه آسیایی بسکتبال برای المپیک توکیو را کسب کرد.

علی نژاد: برای میزبانی از عربستان در ایران پافشاری کنید 
با وجود برخی جریانات سیاســی از سوی رسانه های معاند برای تعلیق ورزش ایران، کمیته بین المللی المپیک تاکید 

کرد چنین موضوعی مطرح نیست.
موضوعی که اخیرا کمیته بین المللی المپیک )IOC( با آن روبه رو شده و برخی مقامات سیاسی و رسانه های معاند به 
آن دامن زده اند، مربوط به اجرای حکم قصاص در مورد نوید افکاری اســت. در این بین، رسانه های ضدانقالب و دشمنان 
ایران سعی در بهره برداری سیاسی از این اتفاق هستند؛ به طوری که با مطرح کردن تعلیق ورزش ایران و اخراج از تمامی 
رویدادها در تالش هســتند تا جو را متشنج کنند؛ موضوعی که راه به جایی نبرد و اظهارات نایب رئیس کمیته بین المللی 

المپیک آبی شد روی این آتش شعله ور شده از سوی دشمنان.
در حالی که در نامه ها به کمیته بین المللی المپیک و اتحادیه جهانی کشــتی، برخی جریانات سیاســی با تشــکیل 
کمپین ها و هشــتک  خواســتار رســیدگی به این پرونده شــده بودند اما توماس باخ رئیس IOC و همین طور جان کوتز 
نایب رئیس کمیته بین المللی پاســخی دادند که توطئه دشــمنان ایران را برای تعلیق کشــورمان خنثی کرد. جان کوتز 
نایب رئیس IOC امروز در مصاحبه ای اعالم کرد بعید اســت کمیته بین المللی المپیک بــه دنبال تعلیق یا اخراج ایران از 
جنبــش المپیک به دنبال اعتــراض در مورد اعدام نوید افکاری توجه کند. وی خاطرنشــان کرد: »ما در این خصوص با 

رئیس IOC صحبت کردیم. موضوع این است که اتفاق رخ داده در جریان رویداد ورزشی نبوده است.

خنثی شدن توطئه دشمنان برای تعلیق ورزش 

*لیــگ برتر والیبال که از هفته گذشــته با حضور 15 تیــم و بدون حضور 
تماشاگران در شهرهای مختلف استارت خورد، امروز در شرایطی با انجام هفت 
دیدار در هفته دوم پیگیری خواهد شــد که دیــدار دو تیم هراز آمل و فوالد 

سیرجان از بازی های مهم و حساس این هفته به شمار می رود. 
*دادگاه شکایت ایران از فدراسیون بین المللی جودو به دلیل محرومیت کامل 
جودوی ایران از حضور در تمامی رویدادهای بین المللی، از ســاعت ۸ الی 1۶ 
امروز در لوزان ســوییس برگزار می شــود.از طرف ایران، محمدرضا داورزنی 
معاون وقت وزیر ورزش در جریان رقابت های جودوی قهرمانی جهان در ژاپن، 
نصراهلل ســجادی نماینده کمیته ملی المپیک و مجید زارعیان سرمربی تیم 
ملی جودو به عنوان ۳ شــاهد در دادگاه CAS حضور خواهند داشــت و آرش 
میراسماعیلی رئیس فدراســیون جودو، وکیل و دستیار وکیل این پرونده نیز 
از دیگر نمایندگان ایران در این دادگاه هســتند.از ســوی دیگر سعید مالیی 
جودوکار ســابق تیم ملی، محمد منصوری ســرمربی اسبق تیم ملی، وحید 
سرلک جودوکار ســابق تیم ملی به همراه ۳ خارجی دیگر به عنوان ۶ شاهد 
طرف مقابل در این دادگاه حاضر می شــوند.ماریوس ویزر رئیس فدراســیون 
جهانی جودو و دبیرکل این فدراســیون نیز در حمایــت از حکم محرومیت 
جودوی ایران در دادگاه CAS حاضر می شوند.فدراســیون جهانی جودو ایران 
را بــه دلیل خــودداری جودوکاران ایرانــی از رویارویی بــا نمایندگان رژیم 

صهیونیستی از حضور در تمامی رویدادهای بین المللی محروم کرده است.

خواندنی از ورزش ایران

شهید مدافع حرم سیدحسن رئیسی:
وای بر مسئولین اگر در کار مردم کوتاهی کنند!

در چهارمین سالگرد شهادت شهید مدافع حرم 
سیدحسین رئیسی قرار داریم. معلم بازنشسته ای 
که متولد 1۳4۶ شهرستان بابل بود. وی در دوران 
هشت سال دفاع مقدس در جبهه های دفاع از حق 
در مقابل باطل حاضر شد و به مقام جانبازی رسید، 
اما سرانجام 22 شهریور سال 1۳۹5 شهادت را در 
راه دفاع از حرم حضرت زینب)س( در منطقه خان 
طومان ســوریه یافت. در وصیت نامه شهید مدافع 

حرم سیدحسین رئیسی می خوانیم: »شــهادت مرگ نیست، رسالت است، رفتن 
نیست، جاودانه ماندن اســت، جان دادن نیست، جان یافتن است، سکوت نیست 
بلکه فریاد اســت. آری؛ شهادت سرآغاز پایندگی است. و اما درباره حجاب؛ بدانید 
کــه با بدحجابی دل مادرم، حضرت زهــرا)س( را به درد می آورید و همچنین دل 
موالیمان صاحب زمان)عج( را. و اما خطابم به مســئولین امور مملکتی؛ این خون 
شهداست که شما را به این مقام و منزلت رسانده است؛ وای بر شما اگر در کار این 
مردم ذره ای کوتاهی کنید. و ،  ای شــیعه امیرالمؤمنین)ع(! هرگاه کسی قصد ظلم 
بر مردم را دارد و یا از موقعیت خود سوءاســتفاده می کند و حق مظلوم را پایمال 
می کند، شــما را به خدا ســوگند حق مظلوم را از ظالم بستانید و او را سر جایش 
بنشــانید تا درس عبرتی برای بقیه ظالمین و خائنین شــود و نگذارید این گروه، 
اهداف این انقالب را پایمــال کنند و جایگاه آن را تضعیف کنند. و در آخر دوباره 
تأکید می کنم رهبر عزیزمان را تنها نگذارید و دنباله رو خط والیت باشید و از رهبر 
فرزانه مان، امام خامنه ای )حفظه اهلل( جلوتر یا عقب تر حرکت نکنید و از اختالف 

بپرهیزید تا در دنیا و آخرت رستگار شوید.«

اما و اگر درخصوص مهم ترین تورنمنت کشتی در سال 2020

مسابقات جهانی 2020 در صربستان پابرجا ماند 
بنا: با کناره گیری برخی تیم ها، احتماالً مسابقات لغو می شود!

برنامه پخش زنده مسابقات ورزشی از تلویزیون

اخبار کوتاه از فوتبال

حدیث دشت عشق

سرویس ورزشی-
با وجــود آنکه یکی از اعضــاَی اتحادیه جهانی 
کشتی از برگزاری مسابقات جهانی 2020 در صربستان 
بنا می گوید احتمــال برگزاری این  خبر داد، محمد 

رقابت ها کم است.
باالخره پــس از یکــی، دو هفته از اســتعفای محمد 
بنا، ســرمربی تیم ملی کشــتی فرنگی رســما به تیم ملی 
بازگشــت. بنا دیروز در فدراسیون کشتی حاضر و جلسه ای 
را با علیرضا دبیر و حمید ســوریان برگزار کرد. در پایان این 
جلســه مقرر شد که بنا به کارش بازگردد و رقابت های لیگ 

برتر کشتی فرنگی را نیز زیر نظر بگیرد.
لیگ کشتی فرنگی از ۸ مهر برگزار می شود و بر اساس 
تصمیم 1۰ مهر ماه اتحادیه جهانی کشتی درباره برگزاری یا 
عدم برگزاری رقابت های قهرمانی جهان، مدت برگزاری لیگ 
هم مشــخص خواهد شد. همچنین در این جلسه مقرر شد 
درباره اردوهای تیم ملی نیز پس از تعیین تکلیف رقابت های 

جهانی تصمیم گیری شود.
کسی حق ناز کردن برای مردم را ندارد

محمدبنا ســرمربی تیم ملی کشــتی فرنگی کشورمان 
روز گذشته در گفت و گویی با خبرگزاری تسنیم درخصوص 
اتفاقات عنوان داشــت: نمی دانم این چیزهایی که در موردم 
نوشته شــد، از کجا آمد. مگر من مصاحبه مستقیم با جایی 
یا خبرنگاری داشــتم که یک دفعه همه جا پُر شــد که بنا 
می خواهد برود؟ بعد گزینه ها را هم برای خودشــان تعیین 
کردند و آقای طالقانی هم گفت محمد بنا ناز می کند و نازش 
هــم خریدار دارد. مگر من عروس خانــه ام که ناز کنم؟ آن 
هم در شــرایطی که مردم در ســختی هستند و کسی حق 

ناز کردن ندارد.
سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ادامه داد: من درددلی 
داشتم و برای دبیر نوشتم. این تفکرات خودم بود. چون فکر 
می کــردم جهانی که هیچ، به احتمــال قوی امکان دارد که 
المپیک حتی برگزار نشــود و لغو شود. گفتم سرمربی جوان 
بگذارید که الاقل فرصت کار کردن تا المپیک بعدی را داشته 
باشد. دبیر همان موقع جوابم را داد که اصال حرفش را نزن و 
من هم حرفی نزدم. بعد دیدم سایت ها و صفحات مجازی پُر 
شد از قهِر دوباره محمد بنا و حتی دفعاتش را هم نوشته که 

فالنی دائم قهر و استعفا می کند؛ شماره هم می زدند.
بنا عنوان کرد: حتی می نوشــتند قهرهــای من کی و 
کجا بوده در حالی که هر چیــزی هم بود، دلیل مخصوص 
به خود را داشته است. اولین قهر من مربوط به روزگاری بود 
که رقابت بین حســن رنگرز و حمید سوریان بود. دوستان 
به خاطر ســابقه و عقبه حســن رنگرز، می گفتند او باید به 
جهانی بوداپست برود و نظر من روی سوریان بود. بعدش هم 
مشخص شد اگر این ایستادگی من نبود حاال هفت تا مدال 

جهانی و المپیک نداشتیم.
ســرمربی تیم ملی کشتی فرنگی با تاکید بر اینکه قهر 
و اســتعفایی در کار نبوده، خاطرنشان کرد: من اصال نرفتم 
که بخواهــم برگردم. خودم این را قبول دارم که همیشــه 
نمی شود قائم به یک نفر باشیم. در این سال ها همیشه سعی  
کردم به مربیانم حتی آنهایی که ســابقه قوی نداشتند چه 
از نظر قهرمانی و چه شناخت مردم از آنها، انگیزه و روحیه 
بدهم که امروز هر کدام آنها توانایی این را در خود می بینند 
که ســرمربی تیم ملی شوند، همان طور که به کشتی گیران 
این روحیه و انگیزه را داده ام. همه با کمک همدیگر به این 
جایگاه رســیده ایم. برخی مربیان را در مقاطعی به تیم ملی 

آوردم، به عنوان مثال در رابطه با رسول جزینی، چند سال 
مربی ســنگین وزن نداشــتم و خودم با سنگین وزن ها کار 
می کردم. آن قدر چرخیدم و گشــتم تا بعد از دو سه سال، 
یکــی مثل جزینی را گیر آوردم و همه دیدند که چقدر هم 

مفید بود.
بنا در مورد اینکه گفته می شــود برگزاری مســابقات 
جهانی صربستان محتمل تر از گذشته شده است، گفت: من 
باز هم احتمال می دهم که برگزار نشود. اگر هم برگزار شود 
خیلی از تیم های دنیا شــاید به خاطر کرونا انصراف دهند. با 
این حال امیدوارم که برگزار شود اما شرایط دنیا همه به یک 
صورت و یک شکل هست. می گویند ترکیه تمرینش را شروع 
کرده یا گرجستان و ارمنستان مسابقه گذاشته اند. بچه های 
ما هم که گزینه تیم ملی هســتند تمرین می کنند. هرچند 
تمرین انفرادی هرگز تمرین اردویی نمی شــود اما بدنشان 
شــکلی است که می شــود با مدت کوتاهِ تمرین اردویی، در 
جهانی آبروداری کرد. قرار اســت که لیگ هم برگزار شود و 

امیدوارم که بچه ها دچار آسیب دیدگی نشوند.
ســرمربی تیم ملــی در رابطه با اینکه چقدر مســئله 
آسیب دیدگی احتمالی کشتی گیران در لیگ، باعث دلخوری 

او شــده اســت، گفت: حرفم این بود که شما می توانی یک 
مرحلــه اردو را 4 روزه برگزار و فقط بچه ها را دور هم جمع 
کنی و به آنها بگویی کشتی زنده است. می توانیم کار را ادامه 
دهیم و خوشحال شویم که دور هم هستیم، اما اگر بخواهیم 
برنامــه بگذاریم، در 4 روز چــه کار می توانیم بکنیم؟ از آن 
طرف کشور 24 ســاعت زمان می برد که یک کشتی گیر به 
تهران برسد و بعد 24 ساعت در راه است که به خانه برگردد، 
یعنی بیاید فقط حرف های من را بشــنود و با هم بسکتبال 
بازی کنیم یا کــوه برویم؟ از نظر پروتکل های بهداشــتی، 
تمرین تن به تن نمی توانیم داشــته باشیم. اگر می خواستیم 

اردو هم تشکیل دهیم، بحث لیگ هم به میان می آمد.
احتمال برگزاری رقابت های جهانی 

بنا احتمال برگزاری رقابت های جهانی را کم می داند ولی 
با این حال حاال مهم ترین پرسش اهالی کشتی این است که 
آیا رقابت های جهانی برگزار می شود؟! دیروز خبرگزاری تاس 
روســیه خبر داد که مســابقات جهانی کشتی در صربستان 
پابرجا ماند. بر اساس گزارش این خبرگزاری کمیته اجرایی 
اتحادیه جهانی کشــتی )UWW( تاریخ مســابقات جهانی 
کشــتی را که قرار اســت در ماه دســامبر در بلگراد برگزار 
شــود ، تأیید کرد. این در حالی اســت که مسابقات جهانی 
امیدهــای جهان )زیر 2۳ ســال( در فنالند به احتمال زیاد 
برگزار نمی شود. در پایان جلسه کمیته اجرایی، این موضوع 
توسط میخائیل مامیاشویلی رئیس فدراسیون کشتی روسیه 
و نایب رئیس اتحادیه جهانی به خبرگزاری تاس اعالم شــد. 
جلسه کمیته اجرایی UWW روز دوشنبه از طریق کنفرانس 

ویدیویی برگزار شد.
مامیاشــویلی در این باره گفت: »در حال حاضر ، کمیته 
اجرایی تصمیــم گرفت تاریخ مســابقات جهانی کشــتی 
در صربســتان را در ماه دســامبر حفظ کنــد ، اما وضعیت 
اپیدمیولوژیک در کشــور میزبان و جهان در زمان شــروع 
مسابقات را در نظر خواهیم گرفت. مسابقات جهانی کشتی 
12 تا 2۰ دســامبر در بلگراد برگزار می شود. همچنین قرار 
بود مسابقات قهرمانی زیر 2۳ سال جهان در تاریخ 2۳ تا 2۹ 
نوامبر در تامپره فنالند برگزار شود که به احتمال فراوان لغو 
خواهد شد. این تصمیمات باید به تائید هیئت رئیسه اتحادیه 

جهانی برسد تا الزم االجرا شود.

آگهی ابالغ به مالک ثمنیه اعیانی پالک ۵۳۷ 
فرعی از ۶۶ اصلی بخش ۷ اراک خیرآباد

نظر بــه اینکه آقای محمدعلی امیری مالک ششــدانگ پالک ثبتی 
537 فرعــی از 66 اصلــی واقع در بخــش 7 اراک- خیرآباد- اراک 
تقاضــای حذف ثمنیه اعیانی از پالک مــورد مالکیت خود را نموده و 
بــا توجه به تبصره ذیل ماده 105 آئین نامــه قانون ثبت، طبق اظهار 
کارشناس رسمی دادگســتری فاقد اعیانی می باشد، بدینوسیله مراتب 
طی یــک نوبت آگهی می گردد. بدیهی اســت ذینفع یا وراث قانونی 
ایشان می توانند در صورتیکه مدعی تضییع حقی می باشند ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ انتشار آگهی، اعتراض خود را به دادگاه صالحه تقدیم 

و گواهی مربوطه را به این اداره ارائه نماید.
مدیرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک اراک
 علی اکبر اسماعیلی

344/مالف

آگهی ابالغ اخطار ارزیابی
بدینوســیله به خانم صدیقــه حیدری تجره فرد فرزنــد مرادعلی به 
شماره ملی 1911513419 ابالغ می گردد در خصوص پرونده اجراییه 
کالسه 9801360 به استناد قرارداد بانکی شماره 6800633802009 
مــورخ 1396/5/3 در قبال مبلــغ 208/293/407 ریــال موضوع 
الزم االجراء تا تاریــخ 1398/12/1 به انضمام روزانه مبلغ 120/515 
ریال خســارت تأخیر تا یوم الوصول و نیم عشر اجرائی متعلقه، حسب 
تقاضای بســتانکار خودرو به پالک 47-526 ص 37 متعلق به خانم 
صدیقه حیدری تجره فرد توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 
14/000/000 تومــان ارزیابی گردید از آنجا که ابالغ اخطار ارزیابی 
میســر نمی باشــد بدینوســیله مراتب ارزیابی به نامبرده فوق ابالغ 
می گردد. چنانچه به ا رزیابی انجام شــده معترض می باشید از تاریخ 
انتشــار این آگهی به مــدت 5 روز فرصت  دارید که اعتراض خود را 
ضمن تودیع مبلغ 9/000/000 ریال علی الحساب بابت هزینه ارزیابی 
مجــدد کتبا به اجرای ثبت اراک ارائه نماید و اال ارزیابی فوق قطعی 
تلقی و ملــک مورد وثیقه از طریق مزایده به فروش می رســد و به 
اعتراض خارج از موعد مقرر )5( روز و بدون ارائه فیش ســپرده بابت 

هزینه ارزیابی مجدد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
منصوری- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اراک

345/م الف

پــالک شــماره  بــه   405GLX-XU7  پــژو ســواری  خــودرو  کمپانــی   ســند 
  124K1443913 743 ی 12- ایران 14 به رنگ نقره ای- متالیک مدل 1399 و شــماره موتور
و شماره شاسی  NAAM01CE6LK537553 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ـــــــــــــــــــــــــــ
 بــرگ ســبز خــودرو ســواری پــژو  405GLX-XU7 CNG بــه شــماره پــالک

452 م 33- ایران 10 به رنگ خاکستری متال مدل 1396 و شماره موتور  124K1174778 و 
شماره شاسی  NAAN11VE1HK023871 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ـــــــــــــــــــــــــــ
برگ ســبز و سند کمپانی و کارت مشخصات خودرو سواری سمند  SEX U7 به شماره پالک 
589 ل 62- ایران 14 به رنگ سفید- روغنی مدل 1392 و شماره موتور  124K0333850  و 

شماره شاسی  NAACN1CM0EF231255 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
ـــــــــــــــــــــــــــ

آگهی فقدان مدرک تحصیلی نوبت دوم
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب مهسا کیان ارش فرزند شاپور به شماره شناسنامه 1741172365 
صادره از اهواز در مقطع کارشناســی رشــته معماری صادره از واحد دانشــگاهی اهواز با شماره 
159510605388- 97/10/6 مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می شود 
اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز به نشانی: اهواز- فلکه کارگر )فرهنگ شهر( 

خیابان کارگر جنوبی کدپستی 68875- 61349 و صندوق پستی 1915 ارسال نماید.

سند کمپانی و شناسنامه مالکیت )برگ سبز( خودرو سواری 
پراید 131SE مدل 1395 به رنگ سفید روغنی به شماره 
 M135549204 انتظامی 392 و 12 ایران 14 و شماره موتور
و شماره شاسی NAS411100G1210117 به نام کاظم 

نژادخمیسی مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است.

شماره مزایده: 139904306218000034
تاریخ ثبت: 1399/6/20
تاریخ واقعی انجام مزایده: 1399/7/14

بستانکار زرین احمدی الرهنگ فرزند احمد ساکن سبزوار
بدهکار: مراد باغجری فرزند علی ساکن سبزوار

مــورد مزایده و محــل آن یک دســتگاه اتومبیل ســواری پــژو روآ رنگ نوک 
مدادی متالیک مدل 1386 نوع ســوخت دوگانه ســوز کارخانه به شــماره موتور 
11686049570 و شــماره شاسی 61359297 و به شــماره پالک انتظامی ایران 
32-367 ج 46 متعلق به مدیون و طبق نظر کارشــناس رســمی دادگســتری با 
مشخصات فنی ســالم بودن کلیه شیشه ها و داشبورد سالم کارکرده و رنگ جزیی 
قســمتی از بدنــه که بعضا بدنه نیاز به لکه گیــری و خش گیری دارد و درصد عاج 
متوسط چهار حلقه الستیک 75 درصد می باشد و صندلی ها نیاز به روکش و دارای 
زاپــاس که بیمه نامه رویت نگردید و از نظر فنی موتور و گیربکس و دیفرانســیل 
در شرایط متوسط ســالم است وضعیت و تاریخ انقضای بیمه شخص ثالث ماشین 
نامشخص که به مبلغ سیصد میلیون ریال ارزیابی شده است، از ساعت 9 صبح الی 
12 ظهر روز دوشــنبه در مورخ 99/7/14 روز سه شنبه در محل شعبه اجرای ثبت 
اســناد سبزوار واقع در سبزوار خیابان اسدآبادی از طریق مزایده حضوری به فروش 
می رســد. مزایده از مبلغ سیصد میلیون ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی 
نقدا فروخته می شود و کلیه هزینه های قانونی سند انتقال و بدهی احتمالی و خالفی 
ماشــین مذکور به عهده برنده مزایده است و نیم عشــر و حق مزایده نقدا وصول 
خواهد شــد. ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعالم گردد، مزایده روز اداری 

بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. 
تاریخ انتشار چهارشنبه 99/6/26

رئیس ثبت اسناد و امالک سبزوار
99/2101م الف علی آب باریکی

متن آگهی مزایده

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان 
بهبهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی:

برابر رای شــماره 139960317007001736 هیئت موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم ســارا احمدی خواه فرزند عبدالشــاه به شناسنامه 8682 و 
شــماره ملی 1861715201 صادره از بهبهان نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 
106/10 مترمربع در قسمتی از پالک 5752 اصلی واقع در بخش یک بهبهان خریداری شده 
از مالک رســمی عباس و شکری مبارکی محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضی و ملک 
مورد تقاضا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید 
عرض حال ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی 
تقدیــم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/06/26                      تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/07/9
کاظمی- رئیس ثبت بهبهان

آگهی تغییرات شرکت پویا پالست مازرون سهامی خاص 
به شماره ثبت ۵۳۷۲ و شناسه ملی ۱۴00۴۲۴۳۵۲۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/11/1 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد: 1- ترازنامه و حساب های سود و زیان ســال مالی 1397 به تصویب رسید. 2- خانم صدیقه 
قاسم پورخوشرودی به شــماره ملی 5689599360 به عنوان بازرس اصلی، آقای ناصر رفیعی فرد 

به شماره ملی 2161461982 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قائم شهر 

شناسه آگهی: )987099(

آگهی تغییرات شرکت پویا پالست مازرون 
سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۷۲ 

و شناسه ملی ۱۴00۴۲۴۳۵۲۴
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فوق العــاده مورخ 
1398/11/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 1- ســرمایه شرکت از 
مبلغ 13000000000 ریال به مبلغ 18200000000 ریال منقسم 
به 13000 ســهم با نــام به ارزش هر ســهم 1400000 ریال که 
تماما از طریق باال بردن ارزش اســمی ســهام و از محل پرداخت 
نقدی پرداخت گردیده، افزایش یافت که به موجب گواهی شــماره

1141/م س / 0103 مــورخ 1398/11/19 بانک صنعت و معدن 
شعبه ســاری مبلغ 5200000000 ریال پرداخت گردیده است. در 

نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قائم شهر

شناسه آگهی: )987097(

آگهی تغییرات شرکت دانه های روغنی دماوند تات 
)با مسئولیت محدود( به شماره ثبت ۱۴۶۴۱ 

و شناسه ملی ۱۴00۶۷۴۵۷۲۳
به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی فوق العــاده مورخ 
1399/6/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور از تاریخ 
فوق  منحل اعالم گردیــد و انحالل آن مورد تصویب مجمع 
قــرار گرفت و خانم زهرا دماوندی کد ملی 4390240773 به 
عنوان مدیر تصفیه برای مدت یکسال انتخاب گردید. نشانی 
مدیر تصفیه و محل تصفیه به آدرس قزوین - شهر قزوین- 
منتظری جدید - خیابان منتظــری جدید - خیابان منتظری 
جدید ســاختمان میدان خشــکبار - پالک 26 طبقه همکف 

کدپستی 3417613741 می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین 

شناسه آگهی: )986830(

گزینه ایرانی – آلمانی برای نیمکت سرمربیگری استقالل
با منتفی شــدن بازگشــت آندره اســتراماچونی به تیم فوتبال استقالل، 
مسئوالن این باشگاه انتخاب »الکساندر نوری« مربی ایرانی- آلمانی و سرمربی 

سابق هرتابرلین و وردربرمن را در دستور کار قرار داده اند.
با شرایطی که آندره استراماچونی برای بازگشت به استقالل پیش کشیده 
بود، موانع بزرگی پیش روی مسئوالن این باشگاه برای جذب مجدد وی بوجود 
آمد. هرچند پیش از آن هم وزارت ورزش و هم فدراســیون فوتبال و ســازمان 
لیگ مخالفت خود را با بازگشــت استراماچونی در پی قانون منع به کارگیری 
مربــی و بازیکن خارجی اعالم کرده بودند.با جدایی مجیدی و منتفی شــدن 
بازگشت استراماچونی، مسئوالن این باشگاه سراغ گزینه بعدی خود رفتند. این 
برنامه که قباًل هم درباره آن خبرهایی منتشر شده بود، مشتمل بر سرمربیگری 
الکساندر نوری مربی دو رگه ایرانی- آلمانی است و مذاکره با این مربی جدی تر 
از قبل دنبال می شــود.نوری بارها از عالقه خود برای حضور در ایران و کار در 
کشورمان صحبت کرده بود. وی سابقه کار به عنوان سرمربی تیم های هرتابرلین 
و وردربرمن آلمان را هم در کارنامه دارد و مدتی هم دســتیار »کلینزمان« در 
تیم هرتابرلین بود.کادر فنی الکساندر نوری برای استقالل هم از نفراتی تشکیل 
شــده است که قباًل سابقه بازی در این تیم را داشته اند از جمله آرش برهانی و 
فریدون زندی.زندی دوره های مربیگری خود را در آلمان پشــت سر گذاشته و 
در صورت توافق نهایی، نوری را روی نیمکت تیم سابق خود همراهی می کند. 
گفته می شــود برای پست سرپرســتی هم یکی از بازیکنان سابق استقالل که 
در ســال های اخیر از فوتبال خداحافظی کرده، مدنظر قرار دارد. با این حساب 
و در صورتی که مذاکره اســتقالل با نوری به نتیجه نهایی برســد، باید شاهد 
تحوالت گسترده ای روی نیمکت آبی ها باشیم؛ نیمکتی که باوجود قانون منع به 

کارگیری مربیان خارجی رنگ و بوی ایرانی- آلمانی خواهد داشت.
۳ ماه محرومیت قطعی برای سرمربی سابق تراکتور

سرمربی ســابق تیم فوتبال تراکتور طبق تصمیم کمیته انضباطی به سه ماه 
محرومیت قطعی محکوم شده است. اعضای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال روز 
دوشنبه جلسه ای را با حضور ساکت الهامی تشکیل دادند تا درباره تخلفات وی در 
جریان دیدار فینال جام حذفی بین تراکتور و استقالل پس از شنیدن دفاعیات این 
مربی تصمیم گیری شــود.اعضای این کمیته پس از بررسی پرونده به جمع بندی 
رسیده اند و برهمین اساس طبق حکم سه ماه محرومیت قطعی و سه ماه محرومیت 
تعلیقی برای الهامی در نظر گرفته شــده است که البته وی می تواند نسبت به این 

حکم در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال درخواست تجدیدنظر کند.
بالتکلیفی در باشگاه آلومینیوم

تیمی که بعد از 1۸ سال به لیگ برتر صعود کرده برای حضور در سطح اول 
فوتبال ایران با مشکالت زیادی مواجه شده است. در حالی که اکثر تیم های لیگ 
برتری خود را آماده حضور در این مســابقات می کنند و بازیکنان مختلفی جذب 
تیم این تیم ها شده اند، این روزها باشگاه آلومینیوم اراک به خواب زمستانی رفته 
اســت و حتی صحبت از انتخاب یک ســرمربی دیگر برای نشستن روی نیمکت 
اراکی ها می شــود. طبق اعالم مدیران آلومینیوم قرار اســت طی روزهای آینده 
بودجه مورد نظر این باشگاه برای آغاز فصل نقل و انتقاالت باشگاه تعیین شود اما 
هنوز چیزی مشــخص نیست و اراکی ها در بالتکلیفی به سر می برند. روزگذشته 
تعــدادی از هواداران متعصب آلومینیوم با تجمع در ورزشــگاه امام خمینی)ره( 
اراک نســبت به بالتکلیفی این تیم در بازار نقل و انتقاالتی اعتراض کردند. آنها 
از مســئوالن استان مرکزی و هیئت مدیره باشگاه آلومینیوم خواستند تا مسائل 
مربوط به بودجه این باشگاه را حل و تیم محبوبشان را حمایت کنند. آلومینیوم 
اراک تاکنون بازیکنی جذب نکرده است و فصلی خاموش را سپری می کند. باید 
دید طی روزهای آینده مشــکالت مدیریتی این باشگاه حل خواهد شد یا اینکه 

اراکی ها در بدو ورود به لیگ برتر وارد بحران مالی و مدیریتی خواهند شد.
آخرین اخبار نقل و انتقاالت فوتبال باشگاهی ایران

*به گزارش باشــگاه اســتقالل، طی مذاکراتی که میان باشگاه استقالل و علی 
کریمی و مدیر برنامه های وی شده، مشخص شد که موضوع ادامه همکاری با این 
بازیکن در فصل آتی به هیچ عنوان ارتباطی با مســائل مالی ندارد و این بازیکن 
صرفا به دالیل شــخصی و حرفه ای، نیاز به زمان جهت تصمیم گیری دارد.ضمنا 

با این بازیکن توافق شده تا به زودی به کاروان استقالل در دوحه اضافه شود.
*حامد نورمحمدی مدافع فصل گذشته نفت مسجدسلیمان، به مس رفسنجان پیوست.

*باشــگاه پرسپولیس با صدور بیانیه ای اعالم کرد درصورت بسته شدن پنجره 
نقل و انتقاالت این باشگاه طی امروز و فردا، جای نگرانی وجود ندارد و به محض 

واریز پول برانکو طی 2۰ روز آینده، پنجره باز خواهد شد.
*رضا جبیره مهاجم فصل گذشــته نفت آبادان با قراردادی یک ساله به پیکان 
پیوست. مهدی شریفی، بازیکن سابق پرسپولیس، سپاهان و تراکتور هم که در 

فصل گذشته راهی لیگ آذربایجان شده بود، رسما به عضویت پیکان درآمد.

پنجشنبه 27 شهریور 1399                                    لیگ قهرمانان آسیا
*شهر خودرو.......................................االهلی امارات)ساعت 1۹:۳۰- شبکه ورزش(

هفته اول لیگ یک فرانسه
*مارسی......................................................سنت اتین)ساعت: 2۳:۳۰- شبکه ورزش(
جمعه 28 شهریور 1399                                        لیگ قهرمانان آسیا
*النصرعربستان...................................سپاهان ایران)ساعت 22:۳۰- شبکه ورزش(
*التعاون عربستان...............................پرسپولیس ایران)ساعت 22:۳۰- شبکه سه(

 هفتمین مدافع سالمت کرمانشاه 
به شهادت رسید 

»پیام رحمانی« پرستار اورژانس بستری بیمارستان امام  رضا )ع( 
کرمانشاه پس از مدتی مبارزه با بیماری کووید 19 دوشنبه شب جان به 
جان آفرین تسلیم کرد و نام خود را در میان شش نفر دیگر از شهدای 

مدافع سالمت استان کرمانشاه به ثبت رساند. 
رئیس کمیته اطالع رســانی ســتاد مدیریت کرونا دانشــگاه علوم پزشکی 
کرمانشاه ، به ایرنا گفت: این پرستار شهید مدافع سالمت اهل شهرستان جوانرود 
در بیمارستان امام رضا )ع( کرمانشاه مشغول به کار بود. »مهدی محمدی« افزود: 
شــهید رحمانی متولد سال ۶۸ بود که پس از اتمام دوران طرح به عنوان نیروی 

شرکتی در بخش اورژانس بیمارستان امام  رضا )ع( کرمانشاه خدمت می کرد.

رد رشوه 100 میلیون ریالی مأموران پلیس خوسف
رئیس بازرسي فرماندهي انتظامی استان خراسان جنوبی از رد 
رشوه 100 میلیون ریالی مأموران پلیس در شهرستان»خوسف« خبر 

داد. 
ســرهنگ »سیدحســین حســیني« اظهار داشــت: مأموران انتظامي 
شهرســتان »خوســف« هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دســتگاه 
ام وي ام مشکوک شــده و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند. وی بیان 
داشت: مأموران در بازرسی از این خودرو پنج کیلو و 2۹۰ گرم تریاک کشف 
کردند که قاچاقچي برای رهایی از قانون مبلغ 1۰۰ میلیون ریال وجه نقد را 
به عنوان رشــوه به مأموران پلیس پیشنهاد کرد. وی ادامه داد: با اقدام قاطع 
مأموران وظیفه شــناس و امتناع از قبول رشوه، ضمن کشف مواد، پیشنهاد 
رشوه به پلیس نیز به مقام قضائی گزارش و متهم دستگیر و روانه زندان شد.

رئیس  اداره حفاظت محیط زیست شوشتر گفت: 
هفت تن پسماند شیمیایی کشاورزی مربوط به شرکت 
کشت و صنعت امام خمینی)ره( با نظارت کارشناسان 

این اداره امحا شد. 
بهروز نجاتــی، در گفت و گو با ایرنا بیان کرد: از آنجا که 
این پســماندها از نوع مواد شیمیایی بودند حمل، بارگیری 
و انتقال آنها با حضور و نظارت کامل کارشناســان این اداره 
انجام شــد و امحای آنها از ســوی یک شرکت دارای مجوز 
زیست محیطی به روش زباله سوزی استاندارد انجام می شود.
وی افزود: این پســماندها ظروف خالی سموم علف کش 
ســنواتی استفاده شده در کاشت و داشت گیاه نیشکر بودند 
کــه در طی دو روز با رعایت کامل اســتانداردهای ایمنی و 

زیست محیطی به محل مربوطه منتقل شدند.
وی  ادامــه داد: درحال حاضر تنها روش امحا این گروه 
از پســماندهای ویژه به دلیل سمی بودن موادی که قبال در 
آنها وجود داشته و اجازه بازیافت آنها وجود ندارد استفاده از 

روش زباله سوزی در کوره های مخصوص و استاندارد است.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از کشــف چهار هزار  و ۵00 کیلوگرم مواد مخدر در 
درگیرهای مسلحانه پلیس این استان با قاچاقچیان در هفت روز گذشته خبر داد.  

به گزارش ایرنا ، سرتیپ محمد قنبری،  اظهار داشت: پلیس سیستان و بلوچستان در خط مقدم مقابله با 
قاچاقچیان مواد مخدر کشور طی هفت روز گذشته در 1۳۳ عملیات موفقیت آمیز افزون  بر چهار هزار و 5۰۰ 

کیلوگرم انواع مواد مخدر را کشف کردند.
وی افــزود: در هفتــه گذشــته از مجمــوع عملیات های صورت گرفتــه در نقاط مختلف سیســتان و 
بلوچستان تعداد هفت عملیات همراه با درگیری سنگین مسلحانه با قاچاقچیان مواد مخدر بود که طی آن 

چهار قاچاقچی به هالکت رسید.
فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: در این عملیات ها ضمن توقیف 12 دستگاه خودرو و 
موتورسیکلت از قاچاقچیان تعداد سه قبضه سالح نیمه سنگین، به همراه ۹ قبضه کالش و 2۰۰ عدد فشنگ 

جنگی و 11 عدد خشاب کشف شد.
وی با اشــاره به انهدام هفت باند ســازمان یافته قاچاق مواد مخدر خاطرنشــان کرد: ماموران واحدهای 
مختلف انتظامی سیستان و بلوچستان در هفت روز گذشته در مجموع تعداد 21۶ مجرم مواد مخدر شامل 

۶2 خرده فروش و 14۰ معتاد را دستگیر و به مراجع قضایی معرفی کردند.

رئیس شورای اسالمی شهر بوشهر دستگیر شد
دادستان عمومی و انقالب بوشهر با اشاره به پرونده تخلفات مالی 
در شهرداری بوشهر، گفت: در همین رابطه ابوذر دهدار رئیس شورای 

اسالمی شهر بوشهر دستگیر شد.
علــی حســن پور،  اظهار داشــت: در پی رســیدگی به پرونــده تخلفات 
مالی در شــهرداری بوشــهر، بررســی ها داللت بر این داشــت کــه اتهاماتی 
از ایــن حیــث متوجه برخــی از افراد در شــورای شــهر اســت. وی اضافه 
کــرد: بر همین اســاس حســب ارجــاع موضوع بــه بازپرس شــعبه هفتم 
رئیــس شــورای  یکشــنبه  روز  بوشــهر،  انقــالب  و   دادســرای عمومــی 
شهر بوشهر توســط اداره اطالعات استان دستگیر و تحقیقات در این خصوص 
ادامه دارد. مردادماه امســال نیز در تداوم رسیدگی به پرونده سوءاستفاده مالی 
در شــهرداری بوشهر پنج نفر دیگر از کارکنان شهرداری و افراد مرتبط به اتهام 
اختالس و ارتشاء دستگیر شده بودند و پس از تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین 
کیفری برای انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره اطالعات استان قرار گرفتند 

و پرونده در شعبه هفتم بازپرسی این دادسرا در جریان رسیدگی قرار گرفت.

بازداشت پنجمین عضو شورای شهر ساری
ساری-  خبرنگار کیهان:

پنجمین عضو شورای اسالمی شهر ساری بازداشت شد.
 در ادامه رسیدگی به پرونده های مالی شهرداری  ساری، توسط سربازان گمنام 
امام زمان)عج( در اداره  کل اطالعات اســتان مازندران یکی دیگر از اعضای شورای  
اســالمی شهر ساری دستگیر شد. دادســتان مرکز استان با تائید خبر دستگیری 
پنجمین عضو شورای شهر ســاری در رابطه با جرائم شهرداری ساری افزود: روند 
بررسی پرونده شهرداری و شورای شهر ساری ابتدا با دستگیری چند نفر از کارکنان 
شهرداری ساری آغاز شد. کریمی ، اضافه کرد: با دستگیری نخستین عضو شورای 
شهر ساری، بررسی پرونده وارد ابعاد جدید تری شده و پنجمین عضو شورای شهر 
هم در کنار ســایر افراد در چنــگال قانون قرار گرفت.وی با  اشــاره به اینکه افراد 
دستگیر شده فعال حق فعالیت ندارند گفت: پرونده افراد دستگیر شده در ارتباط با 
جرائم صورت گرفته در شورای اسالمی و شهرداری ساری در دادسرا تشکیل شده 
و به جرم این افراد رســیدگی می شود.وی ادامه داد: با دستگیری پنج نفر از ۹ نفر 
اعضای شورای شهر ساری، این شورا از حد نصاب افتاده و نمی تواند تشکیل جلسه 

دهد و قانون باید درباره چگونگی ادامه فعالیت این شورا تصمیم گیری کند.

دادستان عمومی و انقالب سیرجان از کشف 
اختالس یک میلیارد تومانی در یک شرکت بیمه این 

شهرستان خبر داد. 
محســن نیک ورز، افزود: متهمان این پرونده با تبانی و 
پرونده ســازی بیش از یک میلیارد تومان از وجوه دولتی را 

اختالس کرده اند.
وی ادامــه داد: در حال حاضر دو نفر از کارکنان بیمه و 
دو نفر از مسئوالن نمایندگی این شرکت بیمه در شهرستان 
ســیرجان در رابطه با این پرونده در بازداشت موقت به سر 

می برند.
وی  با اشاره به این مطلب که بررسی ابعاد دقیق تر این 
پرونده در دادسرای ســیرجان در دست انجام است، عنوان 
کرد: این موضوع با گزارش ســازمان بازرســی به دادســرا 
منعکس شــد و متهمان با دســتور قضایی توســط پلیس 

اطالعات و امنیت عمومی این شهرستان دستگیر شدند.

اختالس میلیاردی 
یک شرکت بیمه در سیرجان

4/5 تن مواد مخدر در سیستان و بلوچستان 
کشف شد

۷ تن پسماند شیمیایی کشاورزی 
در شوشتر امحاء شد

آبادان  عالیات  عتبات  بازســازی  ستاد  مسئول 
گفت: هموطنان به دلیل بسته بودن مرز مسافری، از 
حرکت و عزیمت به سمت مرزها از جمله مرز شلمچه 
برای شــرکت در راهپیمایی اربعین حسینی، به جد 

خودداری کنند. 
مکی یازع، در گفت وگو با ایرنا بیان کرد: به دلیل شرایط 
خاص امسال و شیوع بیماری کووید 1۹ در کشورهای ایران 
و عراق، بر اساس اعالم مسئوالن عراقی، امکان حضور زائران 

خارجی در این کشور وجود ندارد. وی افزود: هموطنانی که 
به ســمت مرزها در حرکت هستند و یا قصد عزیمت دارند 
به اخبار منتشره درخصوص صدور مجوز ورود به عراق، چه 
انفرادی و یا دسته جمعی، محدود یا غیرآن، توجه نکنند زیرا 
اربعین امســال هیچگونه مجوزی برای ورود زائران به عراق 
صادر نخواهد شــد. یازع گفت: عناصر معاند و ضدانقالب و 
دشمنانی که هرساله بر طبل اختالف بین ملت های برادر و 
مســلمان عراق و ایران می کوبیدند، امسال رویه ایجاد تنش 

را متناســب با اوضاع و احوال حاکم تغییر داده و قصد دارند 
تا با هدایت عاشــقان زیارت اربعین به سمت مرزها، پس از 
تجمــع تعداد قابل توجهی از محبــان اهل بیت)ع( در نقاط 
مرزی، اقدام به شعله ور کردن و گسترش نارضایتی به دلیل 
نبود امکانــات پذیرایی و خدماتی کرده و ســپس به هدف 
باطل خود برسند. وی افزود: از هموطنان عزیز تقاضا می شود 
ضمن حفظ هوشــیاری در این زمینــه از حرکت و عزیمت 
به سمت مرزها به طور جد خودداری کرده تا مانند گذشته 

نقشــه دشــمنان نقش برآب شود. مســئول کمیته اسکان 
و تغذیه و جذب مشارکت های ســتاد اربعین در شلمچه از 
محبان حسینی خواســت، به دلیل تدارک ندیدن امکانات 
خدماتی و رفاهی از تجمع در نقاط مرزی خودداری کنند تا 
مانع ایجاد نارضایتی و تنش احتمالی شوند. بنابراین گزارش: 
برخی از گروه های مردمی از شهرســتان های خوزســتان از 
صبح دیروز )سه شنبه( برای شرکت در آیین اربعین حسینی 

در عراق به سمت شلمچه حرکت کردند.

عراق واردات ۲۹ محصول کشاورزی رامرز شلمچه برای عبور زائران اربعین بسته است
 ممنوع کرد

نایب  رئیس اتاق بازرگانی مشــترک ایران و عراق گفت: واردات 
29 قلم محصول کشــاورزی بر اساس اعالم دولت عراق به این کشور 

ممنوع شده است. 
شــهال عموری، در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: بر همین اساس از تجار 
ایرانی در خواست می شــود با توجه به لیســت اعالمی از ســوی کشور عراق 
نسبت به بارگیری کاالهای منع شــده اقدام نکنند. وی ادامه داد: اطالع تجار 
از ممنوعیت های واردات به کشــور عراق باعث می شود تا روند صادرات دیگر 
کاالها به این کشــور به صورت روان انجام شود. دبیر شورای گفت وگوی دولت 
و بخش خصوصی اســتان خوزستان با  اشاره به اینکه محصول خرما از جمله 
مواردی است که واردات آن به عراق، ممنوعیت دائمی دارد افزود: خیار، ذرت 
زرد علوفه، بادمجان، کلم، گل کلم، هویج، کنار، سیب زمینی، کاهو، سیر، کدو، 
فلفل، تخم مرغ، مرغ زنده، گوجه فرنگی، شلغم و چغندر بخشی از اقالمی است 

که کشور عراق واردات آنها را ممنوع کرده  است.
عموری درخصوص دیگر محصوالت ممنوع شــده برای واردات به کشور 
عراق بیان داشت: مرغ کامل ذبح شده، عسل، ماهی دریایی منجمد، هندوانه، 
خربزه، باقالی ســبز، جو علوفه، گندم، گاو و گوسفند، علوفه صنعتی و شیره 

خرما نیز اقالم ممنوع الورود به عراق هستند.
رئیــس اتاق بازرگانی اهواز خاطرنشــان کرد: در اولین روز از فعالیت مرز 
چذابه طی هفته جاری)روز یکشنبه( تعداد 121 دستگاه کامیون عراقی حامل 

انواع کاالهای ایرانی به میزان سه هزار و ۸۳۸  تن وارد این کشور شد.

https://www.irna.ir/news/84039262/کادر-درمان-کرمانشاه-هفتمین-شهید-را-تقدیم-پاسداری-از-سلامت-مردم
https://www.irna.ir/news/84039262/کادر-درمان-کرمانشاه-هفتمین-شهید-را-تقدیم-پاسداری-از-سلامت-مردم

