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داستان برگزاری رقابت های جهانی کشتی ۲۰۲۰ به میزبانی صربستان همچنان بی سرانجام بوده و اتحادیه 
جهانی کشتی را با بالتکلیفی و سردرگمی مواجه کرده است.

در حالی که اتحادیه جهانی کشتی اعالم کرده بود، رقابت های کشتی قهرمانی جهان در سال ۲۰۲۰ طی روزهای ۲۲ 
تا ۳۰ آذرماه سال جاری در شهر بلگراد کشور صربستان برگزار می شود ولی این رقابتها همچنان با »اما و اگر« همراه است.

ابهام و سردرگمی در برگزاری این مسابقات با توجه به شرایط بحرانی کنونی که موج جدید شیوع ویروس کرونا در سراسر 
جهان و به ویژه کشــورهای اروپایی آغاز شده، ادامه دارد و حتی اتحادیه جهانی کشتی هم با وجود اعالم قطعی برگزاری 

این مسابقات، با شک و تردید رو به رو شده است.
از ســوی دیگر انصراف تیم مدعی و پرســتاره آمریکا از حضور در رقابت های جهانی امســال هم مزید بر علت شده و 
هیچ بعید نیست دیگر کشورهای مدعی را هم تشویق به انصراف کند. ضمن اینکه روس ها نیز که تا همین چندی بیش 
اصرار فراوانی بر برگزاری مسابقات داشتند، غیر مستقیم از لغو احتمالی این دوره از رقابتها خبر دادند.به هر حال اتحادیه 
جهانی کشــتی برای چندمین بار در سال جاری میالدی بر سر دوراهی قرار گرفته و با وجود اعالم قطعی بودن برگزاری 

این مسابقات در همان تاریخ قبلی، دوباره به صرافت اتخاذ تصمیم جدیدی افتاده است.
بر همین اساس گفته می شود اتحادیه جهانی کشتی قرار است رأی نهایی خود درخصوص برگزاری یا لغو رقابت های 
جهانی امســال را روز ۱۵ آبان ماه اعالم کند. تصمیمی که از ابتدای ســال جاری تاکنون چندین بار تغییر کرده و تنها 

دستاورد آن، عدم ثبات و اطمینان در سیاست گذاری های کالن این رشته بوده است.

رقابت های جهانی کشتی دوباره در آستانه لغو قرار گرفت
ادامه بررسی وضعیت رشته های المپیکی که از هفته گذشته توسط کمیته کارشناسی ستاد عالی بازی های 

المپیک و آسیایی آغاز شده بود به دلیل شیوع و گستردگی کرونا لغو شد.
فراگیری ویروس کرونا و آمار باالیی که در ساختمان کمیته ملی المپیک داشته باعث لغو تمام نشست های حضوری 
در این کمیته شده است.این کمیته که پیش از این هم در یک مقطع برگزاری نشست ها و جلسات خود را به دلیل شیوع 
کرونا منتفی اعالم کرده بود، در تصمیمی دوباره برگزاری آنها را تا اطالع ثانوی لغو کرده تا بعد از مهیاتر شــدن شــرایط، 

برای پیگیری آنها برنامه ریزی کند.
جلسات کمیته کارشناسی ستاد عالی بازی های المپیک و آسیایی با فدراسیون های المپیکی نیز شامل نشست هایی 
می شود که برگزاری آنها در ساختمان کمیته ملی المپیک لغو و به آینده موکول شده است.این در حالی است که بعد از 
یک وقفه طوالنی، از هفته گذشته برگزاری این نشست ها برای بررسی وضعیت رشته های المپیکی از سر گرفته شده بود. 

هفته گذشته و در آغاز به کار دوباره این کمیته وضعیت دو رشته تکواندو و کشتی مورد بررسی قرار گرفت.
طبق برنامه ریزی صورت گرفته قرار بود امروز دوشنبه هم نصراهلل سجادی سرپرست کاروان ایران در المپیک توکیو، 
پیمــان فخری رئیس مرکز نظارت بر تیم های ملی، علیرضا رحیمی عضو هیئت اجرایی، علی رغبتی عضو ســتاد عالی و 
نماینده وزارت ورزش و فرید فتاحیان مســئول روابط بین الملل کمیته ملی المپیک طی نشست با رؤسای دو فدراسیون 
کاراته و وزنه برداری و اعضای کادر فنی تیم های ملی این دو رشــته، وضعیت آنها برای المپیک سال آینده بررسی کنند. 

این نشست برای هفته آینده به دو فدراسیون شمشیربازی و تیراندازی اختصاص داده شده بود.

کرونا باعث توقف بررسی وضعیت رشته های المپیکی شد

نکته  ورزشی

*خیراهلل امیری پیشکسوت کشتی ایران و رقیب و هم دوره غالمرضا تختی که 
برابر او تمرین و مبارزه کرده بود، به دلیل ابتال به بیماری کرونا در بیمارستان 
بســتری بود و پس از ۱۰ روز توانســت این بیماری را پشت سر بگذارد اما در 
حالی که وضعیت وی رو به بهبودی بود جمعه هفته گذشــته بر اثر ایســت 
قلبی دارفانی را وداع گفت.خیراهلل امیری ۸۷ ســاله، دوستی نزدیکی با تختی 
داشت و از جدی ترین رقبای او در میدان مبارزه بود. مرحوم امیری در دوران 
نوجوانی فعالیت جدی خود در کشــتی را زیر نظر مرحوم حبیب اهلل بلور در 

سالن دارالفنون آغاز کرد.
سرویس ورزشــی روزنامه کیهان درگذشت این پیشکسوت قدیمی 
کشتی را به خانواده محترم آن مرحوم و جامعه ورزش کشور تسلیت 

می گوید و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم طلب غفران دارد.
*پس از بررسی گزینه های مختلف فراز کمالوند به طور رسمی هدایت شاهین 
بوشــهر را به عهده گرفت تا در فصل پیش روی لیگ دسته اول روی نیمکت 

این تیم بنشیند.
*رادوشــوویچ که مطالبات فصل گذشته خود را هنوز به طور کامل از باشگاه 
پرســپولیس دریافت نکرده و بابت فصل جدید هم مبلغی به او پرداخت نشده 
است با ارسال نامه ای به باشگاه پرسپولیس تهدید کرد اگر طی ۱۵ روز آینده 
مطالباتش پرداخت نشــود قرارداد خود را یک طرفه فسخ می کند.رادوشوویچ 

فعال به ایران نیامده و خواستار دریافت حدود ۱۰۰ هزار یورو شده است.
*حبیب نورماگمدوف مبارز شکســت ناپذیر رشــته هنرهای رزمی ترکیبی 
توانست پیروزی شــماره ۲۹ خود را با برتری برابر جاستین گیجی آمریکایی 
به دست بیاورد. با این حال او خبر شوکه کننده ای به هواداران خود در سراسر 

جهان داد و خداحافظی خود را از این رشته ورزشی اعالم کرد.
* پــس از موافقت با اســتعفای رضا گل محمدی مدیــرکل ورزش و جوانان 
استان تهران، نصراهلل پریچهره جانشین رضا گل محمدی شد. مراسم معارفه 

پریچهره، روز شنبه در محل اداره کل برگزارشد.
*در ادامه دیدارهای هفته ششم لیگ هلند چند دیدار برگزار شد که در یکی 
از بازی ها آژاکس توانست در دیداری پرگل با ۱۳ گل تیم ونلو را که به خاطر 

کرونا چندین بازیکن خود را در اختیار نداشت شکست دهد.

خواندنی از ورزش

یادی از شهید مدافع حرم محمدرضا عسگری
سفر به سرزمین شهادت

شــهید مدافع حرم محمدرضا عســگری، از 
نســل مردان مقاوم و سربلند خونین شهر بود؛ این 
جوانمرد که ســومین شهید مدافع حرم خرمشهر 
محســوب می شــود با آغاز حمــالت و تهدیدات 
گروهک های تروریســتی و تکفیــری، عزم دفاع 
از حــرم آل اهلل را کرد و داوطلبانه به ســرزمین 
شــام شتافت. محمدرضا عســگری که در سوریه 
به ابوقاسم مشــهور بود، سرانجام روز چهارم آبان 

ســال ۹۳ ، هدف تک تیرانداز داعشی قرار گرفت و به شهادت رسید. شهید مدافع 
حرم محمدرضا عسگری فرد در فرازی از وصیت نامه اش خطاب به همسرش نوشته 
بود:»همســر گرامی، از اینکه گاهی بار ســنگین خانواده را به دستت رها کرده و 
دنبال کارهایم می روم حاللم کن. از اینکه بعضاً باعث رنجیده خاطر شــدنت شدم 
واقعــاً ببخش. من اینجا کنار حرم حضرت زینب)س( همــواره دعاگوی تان بوده 
و هســتم. ان شــاءاهلل روزی تمام نگرانی ها با ظهور منجی عالم بشــریت به اتمام 
برسد، مبادا ســنگینی بار خانواده کوه صبرت را بلرزاند.شاید بگویی چه شده که 
این مطالب را می نویســم درحالی که ســنت است هر مسافر بایستی قبل از سفر 
وصیت نامه بنویسد. شاید مأموریت من کمی طوالنی تر شود، نگران نباش، معلوم 
نیســت اگر شد حتماً با شما تماس خواهم گرفت.... به هرحال همان گونه که قباًل 
هم می گفتم ما اآلن در ســفریم و باالخره به مقصد خواهیم رســید. همان سفر 
همیشــگی، واقعی که متأسفانه مورد غفلت واقع شده، آدم زرنگ آن است در این 
فرصت اندک بار ســفرش را ببندد و برای آن جهان برنامه ریزی کند که متأسفانه 
من نداشتم، تو را به خدا قسم می دهم دعایم کن بتوانم به این مطالب عمل کنم.«

تبدیل مدیریت سرخابی ها به محله بر و بیا

بی تدبیری وزارت ورزش و جوانان بازهم مسئله ساز شد
کناره گیری سرپرست پرسپولیس پس از انتشار ویدئو جنجالی

حدیث دشت عشق

سرویس ورزشی-
بی تدبیری وزارت ورزش و جوانان از زمان حضور 
سلطانی فر در این وزارتخانه تا اندازه ای بوده که 4 سال 
اخیر، 1۲ بار مدیران دو باشگاه پرسپولیس و استقالل 

تغییر کنند!
باشگاه پرسپولیس در ســایه بی تدبیری مدیران وزارت 
ورزش و جوانان، چند روز خبرســاز را پشت سر گذاشت. در 
شرایطی که انتظار می رفت فینالیست شدن نماینده فوتبال 
ایران در لیگ قهرمانان آســیا، انســجام و همدلی را در این 
باشگاه بیشتر کند، انتشار دو ویدئوی جنجالی از صحبت های 
مهدی رسول پناه مدیرعامل پرسپولیس این باشگاه را گرفتار 

حواشی خود خواسته کرد.
رســول پناه بدون هیچ ســابقه مدیریتــی در ورزش و 
تنها به واســطه آشــنایی با وزیر ورزش و جوانان و ریاست 
کمیتــه انتخابات حــزب اعتماد ملی به عنوان سرپرســت 
باشگاه پرسپولیس منصوب شد. او در این دو فایل ویدئویی 
زشــت ترین و زننده ترین صحبت ها را علیه یکی از بازیکنان 
پرســپولیس، احمد ســعادتمند مدیرعامل پیشین باشگاه 
اســتقالل تهران و یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس 

انجام داد.
رســول پناه که برخی کلمــات او به دلیل الفاظ رکیک 
قابلیت انتشــار ندارد خبر از درخواست شیخ دیاباته مهاجم 
استقالل تهران برای پیوستن به پرسپولیس با ۴۰۰ هزار دالر 
می دهد. همچنین او از پذیرش استعفای یحیی گل محمدی 
در جلســه با وی می دهد اما سپس سرمربی سرخپوشان از 
موضع خود کوتاه می آید تا در راس کادر فنی سرخپوشــان 

باقی بماند.
رسول پناه کناره گیری کرد

بازتاب وسیع صحبت های سرپرست باشگاه پرسپولیس 
منجر به آن شد که او جمعه دوم آبان ماه با انتشار بیانیه ای 
از ســمتش کناره گیری کند. در بیانیه رسول پناه آمده بود: 
»خدمت در مقام سرپرستی باشگاه پرسپولیس افتخاری بود 
که نصیب من شد و در همه زمان حضور در این سمت تالش 
کردم علیرغم همه سختی ها و تهدیدها، باری از روی دوش 

باشــگاه محبوبم بردارم و امروز خوشحالم در طول حضورم 
توانســتم از ۱۳ پرونده مطالباتی این باشــگاه، ۹ پرونده را 
ببنــدم، به ویژه پرداخت مطالبات برانکو و دســتیارانش که 
مهم تریــن دغدغه هــواداران بود و در پایان فصل گذشــته 
برای اولین بار بیــش از ۹۵ درصد مبلغ قرارداد بازیکنان را 
 پرداخت کنم، امالک باشــگاه را برگردانم و پرسپولیس را به 

خصوصی  سازی برسانم.
امروز و پس از حاشــیه های ایجاد شــده و برای اینکه 
پرسپولیس محبوبم دچار مشــکل نشود بار دیگر استعفای 
خــود را اعالم مــی دارم و از این پس مثل ســابق در مقام 

ارزشمند هواداری در کنار تیمم خواهم بود.
الزم می دانم از ســوءتفاهمات ایجاد شــده برای مردم 
شریف و اصیل و خونگرم و مهمان نواز مازندران عذرخواهی 
کنــم، از کادر فنــی و بازیکنان پرســپولیس بــرای همه 
تالش هایشان تشــکر و اگر باعث آزردگی آنها شدم معذرت 
بخواهم. از همه هواداران به خاطر همراهی شان تشکر کنم و 

از آنها بخواهم برای کسب قهرمانی آسیا اتحاد و همدلی خود 
را حفظ کنند و در کنار باشگاه بمانند.

همچنین از وزیر محترم ورزش و جوانان، اعضای محترم 
هیئت مدیره و همکارانم در باشگاه هم به خاطر حمایت ها و 

کمک هایشان، صمیمانه سپاسگزارم.«
واکنش وزارت ورزش به استعفای سرپرست پرسپولیس

مهــدی علی نژاد معــاون ورزش قهرمانــی و حرفه ای 
درخصــوص اســتعفای مهدی رســول پناه از سرپرســتی 
باشگاه پرسپولیس اظهار داشــت: براساس قوانین ذی ربط 
و اساســنامه باشگاه پرسپولیس این اســتعفا باید در اولین 
جلسه هیئت مدیره مطرح و پس از پذیرش نسبت به تعیین 

مدیرعامل جدید تصمیمات الزم اتخاد شود.
ایــن معاون وزیــر ورزش تاکید کــرد: وزارت ورزش و 
جوانان نظــارت الزم و حمایت مناســب را به عمل خواهد 
آورد تا تیم فوتبال پرسپولیس به عنوان نماینده فوتبال ایران 
بتواند با حضوری قدرتمند در فینال لیگ قهرمانان آسیا پس 

از ۲۷ ســال مجدداً جام قهرمانی باشــگاههای آسیا را برای 
ایران به ارمغان آورد.

هر چند که تا عصر روز گذشــته جانشین رسول پناه از 
ســوی هیئت مدیره پرسپولیس معرفی نشد ولی طبق روال 
تغییر مدیریت های گذشته از شنبه بازی اسم و فامیل برای 
انتخاب مدیرعامل باشگاه پرسپولیس آغاز شد و هر روز و هر 
ساعت یک نام جدید به عنوان گزینه مدیرعاملی معرفی شد. 
این در حالی است که رقابت های لیگ برتر از چند روز دیگر 

آغاز خواهد شد.
سلطانی فر بعد از اینکه از مجلس رای اعتماد نگرفت، با 
اصرار روحانی در آبان مــاه ۱۳۹۵ به وزارت ورزش و جوانان 
رســید. از آبان ۱۳۹۵ تا آبــان ۱۳۹۹ ،۶ تغییر مدیریتی در 
اســتقالل و ۶ تغییر مدیریتی در پرسپولیس رخ داده است. 
همیــن آمد و رفت عجیب و پر تعــداد افرادی تحت عنوان 
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به اســتقالل و پرســپولیس 
گویای عمق فاجعه و فقدان نگاه درست و دلسوزانه مسئوالن 
ورزش نســبت به این باشگاه ها و نادیده گرفتن عالقه مردم 

به آنهاست. 
جالب اینکه وزیر ورزش و جوانان در برابر انتقادات به این 
مکانیزم غلط و مخرب، کالمی حاضر به پاســخگویی نیست 
و معموال پیاده نظام ها را به تقابل با پرسشگران می فرستد و 
عجیب تر آن که، کسانی که منصوب وزارت ورزش و جوانان 
در این باشــگاهها هستند و مسیر ورودشان به این عرصه به 
شدت مبهم است و اغلب ارتباط و سنخیتی با ورزش ندارند، 

در مقام پاسخگویی و دفاع از تصمیمات غلط برمی آیند. 
تمام این اتفاقات مؤید یک مسئله است و آن هم اینکه 
نگاه مسئوالن ورزش به دو باشگاه بزرگ کشور، نه دلسوزانه 
 کــه منفعت طلبانه بــوده و مدیریت ایــن دو تیم به محله
 برو و بیا تبدیل شــده است تا جایی که هر سه ، چهار ماهی 
ســر و کله یک نفــر به عنوان مدیرعامل و سرپرســت پیدا 
می شود و هنوز عرق تنش خشک نشده با جهت و بی جهت 
باید صندلی ریاســت را به یکی دیگر از»دوستان«!! تحویل 
دهد، دوســتانی که بــر هیچ کس صالحیت و مشــروعیت 

مدیریتی آنان مشخص نبوده است!

سند کمپانی و شناسنامه مالکیت)برگ سبز( خودروی سواری 
پژو 206 مدل 1389 به رنگ سفید- روغنی به شماره انتظامی 
152 ی 19- ایران 72 به شــماره موتور 14189074720 و 
شــماره شاســی NAAP03ED4B J484287 متعلق به 
آقای یــزدان بوداغی مالیدره مفقود گردیــده از درجه اعتبار 

ساقط است.

آگهی دعوت سهامداران شرکت حکمت طب مازند)سهامی خاص( 
به شماره ثبت ۱00۴9 و شناسه ملی ۱0760۳7۵۱6۵ 
جهت تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

بدینوســیله از کلیه سهامداران شــرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده که در ســاعت 10 روز یکشنبه مورخ 1399/08/18 در محل قانونی شرکت تشکیل 

می گردد حضور بهم رسانند.
** دســتور جلســه: 1- انتخاب اعضای هیئت مدیره 2- انتخاب بازرسین 3- انتخاب 
روزنامه کثیراالنتشار 4- صورتهای مالی منتهی به پایان سال مالی 1398، 5- و سایر مواردی 

هیئت مدیره شرکتکه در صالحیت مجمع فوق باشد. 

هاچ بــک  خــودرو  فــروش  فاکتــور  و  ســند 
MVM315HNEW مدل 1395 به رنگ سفید 
 MVM477FJAG047685 موتور روغنی شماره 
 NATFBAMD3G1036560 و شماره شاســی

مفقود گردیده فاقد اعتبار است.

برگ سبز خودرو سواری- هاچ بک سایپا تیبا2 به شماره 
پــالک 935 و 59- ایران 14 به رنگ آبی روشــن- 
  M15/8594205متالیک مدل 1397 و شماره موتور
و شماره شاســی NAS821100J1159295 مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره 139960306339000176 - 1399/6/23 هیئت اول/دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک خوشــاب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم معصومه موسوی فرزند میرزامحمد به 
شــماره شناسنامه 4430 صادره از سبزوار خراســان رضوی در یک قطعه باغ پسته به مساحت 
135481/18 مترمربع قســمتی از پالک 65 فرعی باقیمانده از 259 اصلی مفروز و مجزی شده 
واقع در اراضی حجت آباد بخش 5 خوشــاب خریداری از مالک رســمی آقای احمد قبولیان زارع 
فرزند حســین محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند بدیهی اســت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. آگهی فوق الذکر عینا در روزنامه های کثیراالنتشار و 

محلی درج می گردد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/8/5                            تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/8/20
علیرضا میرزائی- رئیس ثبت اسناد و امالک خوشاب  ۹۹/۲۱۲۴ م الف

سند کمپانی و شناســنامه مالکیت )برگ سبز( موتورسیکلت 
پــرواز تیپ تریــل GY200 به رنگ ســفید مــدل  1389 
موتــور شــماره  و   587-96525 انتظامــی  شــماره  بــه 
تنــه  شــماره  و   163FML-20910149
NZN***200R8910071 متعلق به آقای محمد لطیفی 

عالمی مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط است.

سند و فاکتور فروش خودرو MWM به شماره 
به   NATGCARK6H1007175 شاســی 
 MWM484FCAFH007379 شماره موتور
به شماره پالک 17-453 ل 98 مفقود گردیده و 

فاقد اعتبار است.

اخطاریه طالق
جناب آقای حبیب اله ترکاشوندی فرزند ماشااهلل مجهول المکان همسر 
شــما برابر حکم طالق بــه شــماره 9809978111201607 مورخه 
1398/12/5 شعبه پنجم دادگاه خانواده همدان، زوجه تمام حقوق مالی، 
شــامل مهریه، نفقه گذشته حال و زمان عده و اجرت المثل ایام زندگی 
را در ازاء طالق به زوج بــذل نمود 2/ زوجه جهیزیه ندارد 3/ فرزندان 
مشــترک به نام الناز 16 ساله و بهناز 6 ســاله نزد خواهرش هستند و 
در خصوص نفقه جداگانه اقدام می نماید. درخواســت ثبت طالق نموده 
است لذا بدینوسیله به شما اخطار قانونی می گردد ظرف یک هفته پس 
از رویت با در دست داشتن شناسنامه و کارت ملی در دفترخانه به آدرس 
همدان خیابان بوعلی ســر یخچال طبقه دوم پاســاژ امام رضا واحد 3 
جهت ثبت طالق مراجعه نماید در صورت عدم حضور شما طالق طبق 

مقررات ثبت و اعتراض بعدی شما مسموع نخواهد بود.
سردفتر طالق ۳۴ همدان - مهدی احمدی

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای قادر غالم حسین پور با تسلیم دو برگ استشهادیه محلی مصدق مدعی ششدانگ یکباب 
خانــه تحت پالک 1304 فرعی از 1 اصلی بخــش 14 مراغه حوزه ثبتی میاندوآب را به علت 
سهل انگاری مفقود نموده لذا مراتب برابر تبصره 1 الحاقی به ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در 
یک نوبت آگهی می شود تا هرکس مدعی اصل اوراق مفقودی از سند مالکیت و یا وجود سند 
انتقال داشــته باشــد می تواند از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را به این 
اداره ثبت شهرســتان میاندوآب تسلیم نماید در صورت سپری شدن مدت مقرر و عدم دریافت 

اعتراض برابر مقررات سند مالکیت المثنی صادر خواهد شد. تاریخ انتشار: 1399/08/05 
قنبر محمدوند- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میاندوآب

کارت هوشــمند رانندگــی بــاری به شــماره 2580867 بــه تاریخ صدور 
1397/09/04 متعلــق بــه آقای بهلــول بناری به همراه کارت هوشــمند 
نــاوگان باری به شــماره 2506449 مربوط به خــودرو کامیون باری فلزی 
الوند BJ1051VCJEA-F آئومارک به شــماره پــالک 772ع47 - 24 
مدل 1390 به شــماره موتور ISF38S314189008684 و شــماره شاسی 
NADV4JBB5AJ047859 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی موضوع ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

نظر به اینکه در اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رســمی برابر رای 1479-1399 مورخ 99/7/6 تصرفات خانم/ آقای مهدی عصاره دزفولی 
صادره از اهواز فرزند عبدالحســین دارای کد ملی شماره 1753674433 نسبت به یک باب 
ســاختمان به مساحت 121/80 مترمربع در قسمتی از ششــدانگ پالک ثبتی 2277/1 و 
2277 و 2276 در بخش 2 اهواز اخبار خروجی: عدم دسترســی به مالکین مشــاعی منجر 
بصدور رای گردیده برابر ماده 3 قانون مزبور مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز جهت 
اطالع عموم آگهی می گردد تا هر کس نسبت به تصرفات مفروزه و مالکیت ایشان اعتراض 
داشــته باشد از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را مستقیما به 
اداره ثبت اســناد و امالک اهواز تسلیم و رسید دریافت نمایند و معترض مکلف است ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست به مقامات قضایی تقدیم و گواهی تقدیم 
دادخواســت اخذ و به اداره ثبت محل تحویل نمایند. بدیهی اســت در صورت عدم وصول 
اعتــراض در موعد مقــرر اداره ثبت برابر مقررات اقدام بصدور ســند مالکیت خواهد نمود. 
تاریخ انتشار نوبت اول 1399/7/19                         تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/8/5
نصرت اهلل- کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو اهواز 5/1۲14 م /الف

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )نوبت دوم(
شماره پرونده اجرائی: 980620 اجرای احکام مدنی شهرستان میاندوآب

1- محکوم له: آقای بهرام صفرزاده شورجه، به نشانی میاندوآب،  بخش باروق، آجرلوی شرقی،  روستای جان آقا 
2- محکــوم علیه: آقایان عبدالعلی و حافظ هــر دو بختیاری باش آجق 3- محکوم  به: مبلغ 380/000/000 
ریال بابت اصل خواســته و هزینه های دادرســی تاخیر تادیه و مبلغ 37/000/000 ریال از بابت نیم عشــر 
دولتی4- مورد مزایده عبارت اســت از: یک باب ساختمان عرصه و ششدانگ به مساحت 1967 
مترمربع از قرار هر مترمربع به مبلغ 500/000 ریال جمعا به ارزش 983/500/000 ریال 
و اعیانی طبقه همکف با زیربنای 200 مترمربع با پوشــش چوبی با سابقه ساخت 20 سال 
از قرار هر مترمربع 1/500/000 ریال به ارزش کل 300/000/000 ریال دارای امتیازات 
آب و برق و گاز و تلفن به مبلغ 30/000/000 ریال دارای پالک ثبتی شماره 79/50 اصلی 
از شماره ثبت 4805 دفتر 35 واقع در روستای آق کند متعلق به آقای عبداله آقاجان زاده که 

طبق نظریه کارشناسی به مبلغ 1/313/500/000 ریال ارزیابی شده است.
که با توجه به تقاضای محکوم له و به لحاظ عدم پرداخت محکوم به از ناحیه محکوم علیه، ملک موصوف توقیف و 
از طریق مزایده فروخته خواهد شد. مزایده از قیمت پایه شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد گردید.
شــرایط مزایده: الف( برنده مزایده بایستی 10٪ از مبلغ پیشنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت نماید. ب( شــرکت کنندگان می توانند تا مدت 5 روز قبل از تاریخ مزایده با 
هماهنگی این دفتر از مورد مزایده دیدن فرمایند. ج( مزایده روز یک شنبه مورخه 1399/08/25 راس ساعت 
11 صبح در محل دفتر اجرای احکام مدنی واقع در ســاختمان جدید دادگســتری با حضور نماینده محترم 
دادستانی و متقاضیان برگزار خواهد شد. د( کلیه هزینه های نقل و انتقال و... به عهده برنده مزایده می باشد.
عسگری- مدیر دفتر شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری 
شهرستان میاندوآب

هیئت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان میاندوآب بشرح زیر تصرفات 
مفروزی و مالکانه اشــخاص را تأیید و به جهت عدم دسترسی به مالکین مقرر شده است پس 
از نشر آگهی سند مالکیت رسمی صادر و تسلیم گردد و علیهذا در اجرای ماده 3 قانون مذکور 
و آیین نامــه اجرایی آن مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین مشــاعی و 
ســایر صاحبان حقوق آگهی می شود و چنانچه اشــخاص اعتراض داشته باشند حداکثر ظرف 
مــدت دو ماه از انتشــار اولین آگهی اعتراض کتبی خود را مســتقیمًا به اداره ثبت اســناد و 
امالک شهرســتان میاندوآب تسلیم نموده و باید یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت 
اســناد و امالک دادخواســت به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم نمایند. در غیر این صورت سند 
مالکیت مورد تقاضای متصرف براســاس مدلول رأی صادره در حدود و مقررات صادر خواهد 
شــد و صدور ســند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 1- رأی شماره 
139960313006003340 مورخه 1399/07/01 تقاضای آقای علی جمالی فرزند غالم مبنی 
بر صدور سند مالکیت ششدانگ یکباب خانه قسمتی از پالک 54 اصلی بخش 5 مراغه حوزه 
ثبتی میاندوآب واقع در ممدل خریداری شده از رحمان جعفری اصل پرونده هیئت 422-97 به 

مساحت 807/50 متر مربع که برای آن پالک 1199 فرعی تعیین شده است.
تاریخ انتشار نوبت اول: دوشنبه 1399/08/05     تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 1399/08/20
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قنبر محمدوند- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میاندوآب

مشکل ورزش را
 از »سرچشمه« حل کنید

سرویس ورزشی-
 امروز تقریبا بر همگان ثابت شــده اســت که ورزش حال و احوال خوشی 
ندارد، و این سر و کار جذاب و نشاط آفرین و سالم، خود با انواع و اقسام مشکالت 
و امــراض و آفات که چون خوره از درون به جانش افتاده اند، دســت به گریبان 
است. این در حالی است که سال های سال است دلسوزان و کارشناسان متعهد 
و خیرخواهان جامعه و جوانان، به مسئوالن ورزش و مقامات باالدستی آنها، در 

این باره هشدار و تذکر می دهند. 
متاسفانه مثل خیلی چیزها و خیلی جاها، گوش شنوایی نبوده و با گذشت 
زمان بر حجم و تعداد این مشــکالت و آفات اضافه شــده است. پیروزی های 
مقطعی، دســتیابی به چند مدال قاره ای و جهانی و اتفاقاتی مثل صعود فوتبال 
به جــام جهانی و.... هم که بدون هیچ اغــراق و تردیدی بیش از هر انگیزه ای 
برای تقویت ساختارها و اســتحکام بنیان های ورزش به کار گرفته شود و این 
پیروزی هــا و موفقیت هــا از حالت »جرقه ای« خارج و بــرای ورزش ما به یک 
»روند« و »پروسه طبیعی« تبدیل شود، حربه و ابزاری بوده در دست مسئوالن 
ورزش تا آنها را به حساب توانایی های مدیریتی و حاصل برنامه ریزی های مدبرانه 
و دقیق! خود بگذارند و با راه انداختن هیاهو و تبلیغات پیرامون آن، کاری کنند، 
که اوال کسی جرات انتقاد از عملکرد و انفعال و بی برنامگی آنها نداشته باشد و 
چون با توجه به این موفقیت ها و مدال ها و مهم تر از صعود تیم ملی فوتبال به 
جام جهانی، انتقاد کردن نشانه مغرض بودن و بدبینی و سیاه نمایی منتقد است 
و دیگر هیچ! و ثانیا اگر کسی هم جرات کرده به وظیفه اش عمل کرد و نوشت 
و گفت که این پیروزی های مقطعی و موفقیتهای لحظه ای و این مثال صعود به 
جام جهانی ربطی به کارکرد و برنامه ریزی شما ندارد و شما این قدر در این کار 
ناتوان هستید که مثال نمی توانید حتی یک فینال جام حذفی را درست و سالم 
برگزار کنید و در دیدار نهایی مســابقاتی که به نام آزادی خرمشهر مزین است 
در همان ورزشگاه خرمشهر چنان بلبشو و بی نظمی حاکم می شود که برخی از 
تماشاچیان مجروح و حتی از نعمت »بینایی« محروم می شوند و...! آن وقت شما 
با این ساز و کار و نحوه مدیریت)!( می توانید فوتبال ایران را به گونه ای هدایت 
کنید و برایش برنامه ریزی کنید که در جمع ۳۲ تیم برتر جهان قرار بگیرد؟!! 

این حرفها و ادعاها را شــاید آدم هایی که مثل خودتــان با ورزش بیگانه 
هســتند و چم و خم های آن را نمی شناســند، از اوضاع و احــوال آن و آنچه 
 می گذرد بی اطالع هســتند، باورکننــد، اما آنها که در این ورزش اســتخوان 
خرد کرده اند و ورزشــی هســتند، به حرفها و ادعاهای شــما می خندند و به 
حال ورزش پر ظرفیت و ورزشــکاران توانمند و مســتعد ما که گرفتار چنین 
مدیرانی هســتند که ســر زیر برف کرده اند با شــعار »من آنم که رستم بود 
پهلــوان« ناکارآمدی ها و عوضی آمدن های خــود را در عرصه ورزش توجیه و 
ماله کشــی می کنند، تأســف می خورند. برای همین بود که وقتی یک مربی 
کهنه کار و تمام حرفه ای مثل کروش وارد فوتبال ایران می شــود، بعد از اندک 
اقامتش در ایران، با توجه به شناخت و تیز هوشی که از مربی حرفه ای چون او 
انتظار میرفت، با نگاهی به دور و برش،اجازه نداد خودتان و اعوان و انصارتان و 
 دالل و کارچاق کن هایتان از هزار کیلومتری تیم ملی هم عبور کنید! و همواره 
شــدیداللحن از مدیریت!! شــما انتقاد می کرد؟! یادتان هست؟! ما که یادمان 
نرفته آن وقت شما ادعا می کنید و دو هفته پیش در توجیه و ماستمالی پرونده 
افتضاح و خیانت بار »ویلموتس« منت ســر نماینــدگان می گذارید، که » ما 
دوبار تیم جام جهانی برده ایم«!! ســرانجام خوشــبختانه با »حکم فیفا« درباره 
»پرونده ویلموتس« و خرید هنگفتی که روی دست فوتبال ما قرار گرفت و نه 
آن هشــدارهای دلسوزانه و نظرات کارشناسانه،توجه و نظر برخی دستگاههای 
مسئول و ســازمانهای نظارتی به ماجرای ورزش جلب شده-که البته این خود 
جای تاسف هم دارد که وقتی پای ضرر مالی و حکم فیفا وسط می آید مسئوالن 
نظارتی واکنش و حرکتی از خود نشــان می دهند، اما در برابر ســالها هشدار و 
اعالم خطر درباره وضعیت ورزش به ویژه از حیث فرهنگی، آن هم در حوزهای 
که بیشترین مخاطب آن را نسل جوان تشکیل می دهد، کسی کمترین توجهی 
نــدارد...! در این باره باید جداگانــه و مفصل صحبت کرد.- خالصه کالم اینکه 
)نمیدانیم بنویسیم خوشبختانه یا متاسفانه!( حاال برای همه و همه از هر دیدگاه 
و سلیقه ای با هر تیم و رنگی، ثابت شده است که ورزش سخت گرفتار و درگیر 

مشکالت بسیار است.
همــه باور دارند که عده ای به خاطر منافع خود، دســت و پای این ورزش 
را به بند کشــیده اند و مانع از بالندگی و پیشــرفت آن شده اند، همه می دانند 
که این بســاط و وضعیت اصال آن نیســت که قرار بود باشد. آنچه در ورزش ما 
اتفاق می افتد، با انقالب اســالمی که مردم به پــا کردند، نه تنها کوچک ترین 
 همخوانی ندارد، بلکه در بسیاری جاها در تضاد و ستیز کامل است. دالل بازی و
 رانت خواری و آقازاده بازی و فساد و پدرخوانده بازی و مافیا و... کجا، آرمان های 

انقالب و توقعات و انتظارات مردم کجا؟!
فلســفه تربیت بدنی و ورزش در اسالم و فرهنگ و تاریخ ورزش و پهلوانی 
در ایران کجا، این کثافت کاری ها و اتفاقاتی- که قلم از ذکر بعضی از آنها شرم 
دارد- کجا؟! این رفتارهای خودکامه و بعضا طاغوتی از سوی بعضی مثال مدیران 
کجا و آن شــعار انقالبی و اسالمی خدمتگزاری و نوکری مردم کجا و...؟!، آری، 
همه حاال می دانند در ورزش چه خبر اســت و چــه می گذرد. می دانند که در 
این ورزش فاقد نظارت کار به جایی رســیده است که وقتی نمایندگان مجلس 
با بزرگان یک تیم پرطرفدار جلســه می گذارند، و از نماینده ورزش هم دعوت 
می کنند در جلســه حاضر باشد، مســئوالن آن وزارتخانه- که سبب بسیاری 
از آفات و گرفتاری های ورزش خود همان ها هســتند- بدون هیچ توضیحی با 
قلدری از فرستادن نماینده وزارتخانه به مجلس امتناع می کنند، تا آنجا که یکی 
از نماینــدگان مردم در این باره می گوید: »متاســفانه این یک نوع بی احترامی 
به مردم و مجلس بود. باید پاســخگوی دلیل عدم حضورشان باشند. انجام کار 
مردم و پاســخ به مطالبات آنها وظیفه ماســت و هیچ کس نمی تواند منتی بر 
مردم داشته باشد. امیدوارم وزیر و معاونانش جواب قانع کننده ای برابر سؤاالت 

نمایندگان داشته باشند.«
خدمت این نماینده محترم مجلس و همکاران ایشان عرض می کنیم برادر، 
این آقایان مثال خدمتگزار ورزش و جوانان!! با رفتار خودســرانه و عملکردهای 
خودکامانــه، از این بی احترامی ها تا دلتان بخواهــد به جامعه ورزش و جوانان 
کرده اند، شما هم لطفا این یک مورد را تحمل نمایید. این آقایان چون »عادت« 
به چیزی به نام »نظارت« ندارند و اصال چون می دانســتند بر کاروبارشان قرار 
نیست هیچگونه نظارتی باشــد، زیر بار! مسئولیت و خدمت به مردم! رفته اند، 
حاال خیلی برایشــان برخورنده است که از ســوی مجلس و نمایندگان مردم 

هفته ای یک بار احضار شوند!...
ســخن را کوتاه کنیم، حاال که همه فهمیده اند واقعیت ورزش ما چیست و 
ســطح و کالس مدیریتی آن چقدر نازل و به قول فرنگی ها! cheep است، حاال 
که بعضی دستگاههای نظارتی مثل مجلس که در دو هفته اخیر بارها طرفداران 
و بزرگ ترها برای حل مشــکالت تیم های محبوب خود دســت به دامان آنها 
شــده اند، جدی تر وارد میدان و حوزه ورزش شــده اند، خوب است ضمن حل 
مســائل ریز و درشــت روزمره این تیم ها و کلیت ورزش، برای حل اساسی و 
ریشــه ای مشکالت ورزش فراتر از مســائل فرعی که جنبه »معلول« دارند به 
»اصل« و ریشه مشکالت بپردازند و سراغ »علت ها« بروند. »علت« اصلی تمام 
مشکالت اساسی ورزش به گمان ما، همان طور که بارها نوشته ایم آنجاست که 
از سوی متولیان اصلی ورزش- که طبق قانون اساسی، دولت است- اصال ورزش 

جدی گرفته نشده است. و از همین نقطه هم مشکالت ورزش شروع می شود.
وقتی در نگاه متولی اصلی، ورزش امری پیش پا افتاده و دست چندم است، 
پس برای اداره و مدیریت آن هم »وســواس« و »دغدغــه ای«، وجود ندارد، و 
می توان آن را به دست »هرکسی« سپرد. این است که اکثر دولت ها و از جمله 
دولت فعلی، اداره و مدیریت ورزش را بدون توجه به صالحیت و اهلیت و تعهد و 
تخصص افراد تعیین می کنند و بعد هم وقتی دستگاه های نظارتی مثل مجلس 
در »رای اعتماد دادن« به وزیر ورزش، حساســیت و سختگیری الزم را ندارند، 
عنان و اختیار ورزش به حال خود رها می شود و... مشکالت یکی پس از دیگری 
از راه می رســند و روی هم تلنبار می شوند و... به جایی می رسد که وقتی قرار 
است برای آن چاره جویی شود، کوهی از مشکالت را در مقابل خود می بینیم. 
مشــکالتی که باز تاکید می کنیم اکثر قریب به اتفاق از »جدی نگرفتن ورزش 
از ســوی متولی اصلی آن یعنی دولت« ناشی می شود... این روزها و این وضع 
را باید تحمل کرد، امیدواریم در آینده مسئوالن ذیربط، مسائل را از سرچشمه 
و منبع آن حل کننــد، ورزش را در حد خودش جدی بگیرند و آن را به جای 

نااهالن به دست اهلش بسپارند. ان شاءاهلل.

رئیس  پلیس آگاهی البرز اعالم کرد: اعضای باند 
ســارقان منزل که اقدام به 11۰میلیارد ریال سرقت 
از منازل مسکونی در چند اســتان کشور کرده اند، 

شناسایی و دستگیرشدند. 
سرهنگ محمد نادربیگی، افزود: در پی وقوع سرقت های 
متعــدد منزل در مناطقی از عظیمیه و اســالم آباد  کرج و 
شهرســتان  فردیس اســتان البرز  به شــیوه تخریب توپی 
قفل در و بالکن رویی و اعالم شــکایت شــهروندان در این 
خصوص، کارآگاهان با بررســی صحنه های ســرقت و انجام 
تحقیقات میدانی، موفق به شناسایی یکی از متهمان شدند 
که در بررســی سوابق وی محرز شد که نامبرده بیش از ۱۴ 
فقره سابقه  کیفری ســرقت و قتل دارد و در زمان حاضر با 
همدستی یک خانم پس از شناسایی منازل خالی از سکنه و 
با اســتفاده از خودروهای پژو پارس و سمند اقدام به سرقت 

از منازل می کردند.
ســرهنگ نادربیگی  بیان داشــت: پس از چندین روز 
تالش شبانه روزی کارآگاهان، رد متهم در شهرستان »مالرد« 

رئیس  سازمان چای کشور از پایان خرید تضمینی 
برگ سبز چای در استان های گیالن و مازندران خبر 
داد و گفت: در ســال جاری 1۳1 هزار و ۷۸۰ تن برگ 
سبز چای خریداری شد که نسبت به مدت مشابه سال 

قبل 4 درصد افزایش داشته است.
حبیب جهانساز اظهار داشــت: از این میزان برگ سبز 
خریداری شــده ۶۰ هزار و ۷۰۲ تن معادل ۴۶ درصد درجه 
یک و ۷۱ هزار و ۷۹ تن معادل ۵۴ درصد برگ ســبز درجه 

دو است.
وی ارزش ریالــی برگ ســبز خریداری شــده را ۵۱۳ 

میلیــارد و ۷۸۶ میلیون تومان عنــوان کرد و افزود: تاکنون 
مبلــغ ۴۲۶ میلیارد و ۷۳۵ میلیون تومان معادل ۸۳ درصد 
از مطالبات کشاورزان چایکار اســتانهای گیالن و مازندران 
بابت خرید تضمینی برگ سبز چای به حساب آنها پرداخت 
شــده است. رئیس  سازمان چای کشــور گفت: از این حجم 
برگ ســبز خریداری شده بیش از ۲۹ هزار و ۶۵۰ تن چای 
خشک استحصال شده است. وی خاطر نشان کرد: تاخیر در 
آغاز چین بهاره به دلیل شــرایط آب وهوایی گرمای شدید 
در زمان چین دوم و مشــکالت ناشی از شیوع کرونا در کار 
کشاورزان وقفه ایجاد کرد اما با حمایت های صورت گرفته و 

عزم چایکاران شــاهد افزایش تولید نسبت به سال گذشته 
هســتیم. خرید تضمینی هر کیلوگرم برگ سبز چای درجه 
یک امسال چهار هزار و ۶۰۰ تومان و هر کیلوگرم برگ سبز 

چای درجه ۲ نیز سه هزار و ۳۰۰ تومان تعیین شده بود.
 برداشــت برگ سبز چای به طور معمول در سه مرحله 

بهاره، تابستانه و پاییزه انجام می شود.
اســتان های گیالن و مازندران بیش از ۵۰ هزار خانوار 
چایکار و حــدود ۲۸ هزار هکتار باغ چای دارد در این میان 
۹۰ درصد باغات چای در استان گیالن و ۱۰ درصد در استان 

مازندران قرار دارد.

مدیرعامل شرکت کشــتیرانی دریای خزر 
گفت: صادرات محصوالت کشــاورزی به وسیله 
کانتینرهای یخچالی از بندر آســتارا آغاز شد 
و این بندرگاه از این پس به شــبکه حمل ونقل 

کانتینری دریای خزر پیوست.
به گزارش خبرنگار ایرنا، داوود تفتی در حاشــیه 
صادرات محصوالت کشــاورزی از بندر آســتارا اظهار 
کرد: برای حمل محصــوالت کانتینری یخچالی، یک 
خط دریایی به مقصد آکتائوی قزاقستان ایجاد شده و 

هر دو هفته یک  بار حمل ونقل می شود.
 وی بیان کرد: محصوالتی که توسط این کانتینرهای 
یخچالی حمل می  شود شامل میوه، گل و گیاه بوده و 
مورد نیاز کشورهای سی آی اس )کشورهای همسود 
مستقل( نظیر روسیه و قزاقستان است.  وی ادامه داد: 
با فعال شدن این شبکه حمل ونقل کانتینری در بندر 
آســتارا برای ۷۵ نفر به صورت مســتقیم شغل ایجاد 
می شــود و از طریق این شبکه، محصوالت کشاورزی 
شــمال  غرب کشور از اســتان های اردبیل، آذربایجان 
غربی، آذربایجان شــرقی و گیالن  از بندر آستارا صادر 

خواهد شد.
فرماندار آســتارا هم گفت: تاکنون امکان حمل  و 
نقل دریایی با کانتینرهای یخچالی در این بندر فراهم 

نبود.
عباس صابر از صادرکنندگان و واردکنندگان تره  بار 
و کیوی خواســت، با برنامه زمان  بندی  شده از طریق 
بندر آســتارا به صادرات و واردات کاالهای خود اقدام 

کنند.

پرستار بوشهر آسمانی شد 
 شــهید »محمدرضا رزمی« پرســتار باســابقه بیمارســتان 
سلمان فارسی تامین اجتماعی بوشهر بر اثر ابتال به کرونا آسمانی شد. 
رزمی دومین شــهید در بخش درمان تامین اجتماعی اســتان بوشهر و 

هشتمین شهید مدافع سالمت این استان است.
از زمان شیوع ویروس کرونا تاکنون پنج پزشک و دو پرستار و یک بهیار 
از استان بوشهر در حین ارائه خدمت به بیماران کرونایی  به این بیماری مبتال 

شده و به درجه رفیع شهادت رسیده اند.
پیش از این شــهیدان پزشــک فخری متخصص بیهوشی، خضر خلیلی 
پزشک عمومی، مهدی سروســتانی متخصص مغز و اعصاب، نادر حیدریانی 
داروســاز و همایون فیوض پزشک عمومی، زهرا عبداللهی کارشناس بهیاری 
و زهرا رگبار به عنوان پرســتار از اهالی استان بوشهر در راه مبارزه با بیماری 

کرونا جان خود را از دست داده بودند.

پایان خرید بیش از ۱۳۱ هزار تن برگ سبز چای در کشور  بندر آستارا به شبکه
 حمل ونقل کانتینری دریای خزر پیوست

سارقان میلیاردی در البرز دستگیر شدند 
کرد که با تشــکیل یک باند چهار نفره اقــدام به ۷۰ فقره 
سرقت از منازل مسکونی به شیوه تخریب در منزل و بالکن 
رویی در شهرهای مختلف از جمله کرج، زنجان، قم، تهران و 

مازندران کرده اند.  
وی با بیان اینکه ارزش اموال مسروقه ۱۱۰ میلیارد ریال 
برآورد شده اســت گفت: محل های سرقت توسط متهمان 
بازسازی و تعدادی از شکات نیز شناسایی شدند که شکایت 

آنها در حال رسیدگی است.
این فرمانده انتظامــی با بیان اینکه متهمان برای ادامه 
تحقیقات در اختیار پلیس آگاهی اســتان البرز قرار دارند، 
اظهار داشت: تالش برای شناسایی سایر متهمان و مالخران 

ادامه دارد.
وی گفت: با حکم دادســتان عمومی و انقالب اســتان 
البرز، تصویر بدون پوشــش متهمان در رســانه ها منتشر تا 
چنانچه افرادی به این شــیوه مورد ســرقت قرار گرفتند به 
پلیس آگاهی اســتان البرز واقع در کرج- میدان طالقانی- 

ابتدای بلوار تعاون مراجعه کنند.

استان »تهران« شناسایی و کارآگاهان پس از دریافت نیابت 
قضایی بــه آنجا اعزام و طی یک عملیات غافلگیرانه نامبرده 
به همراه همدستش در منزل دستگیر و در بازرسی از محل 
تعداد زیادی اموال ســرقتی شــامل فرش دســتباف، لوازم 
خانگی، کفش، پوشــاک، نقره، کوله پشتی، ساعت مچی و 

 اشیاء قیمتی کشف شد.
وی افــزود: متهم پس از انتقــال به  پلیس آگاهی اقرار 


