» خبر

اهتزاز پرچم سوريه
در گذرگاه مرزي با اردن

ارتش سوريه پرچم اين کشور را بر فراز گذرگاه ابوشرشوح ،در مرز
مشترک با اردن و در حومه جنوب شرقي سويداء به اهتزاز در آورد.به
گزارش خبرگزاري صدا و سيما؛ به نقل از شبکه تلويزيوني الميادين،
ارتش سوريه موفق شد مناطقي را که در نزديکي مرز اردن آزاد ساخت
پاکسازي کند .پاکسازي اين مناطق پس از آن آغاز شد که ارتش
سوريه موفق شد تمامي مناطق صحراي سويداء را در جنوب کشور
آزاد کند.ارتش در اين منطقه ،امنيت بيش از چهار هزار کيلومتر
مربع را تامين کرده است.
عمليات ارتش سوريه براي رسيدن به مرز مشترک اردن بيش
از سه ماه به طول انجاميد .اهميت اين منطقه به اين دليل است
که اين منطقه از گذرگاههاي اصلي ورود تروريست ها به خاک
سوريه بوده است .خبرگزاري تسنيم در اين باره گزارش داد:نيروهاي
ارتش سوريه با پاکسازي تمام حومه السويداء از لوث تروريستهاي
تکفيري توانستند مرزهاي سوريه و اردن را بهروي مزدوران محور
صهيونيستي ــ غربي ــ ارتجاع عرب ببندند.

»

وزير خارجه روسيه اعالم کرد ،شواهد و مدارکي وجود دارد که نشان ميدهد آمريکا
فعاليتهاي مخالفان را در برخي کشورهاي اداره ميکند.به گزارش ايسنا ،به نقل از
سايت شبکه روسيا اليوم ،سرگئي الوروف ،وزير خارجه روسيه در همايش جوانان
«سرزمين معاني» در روز جمعه اظهار داشت :در هر مکاني چه در شرق اروپا يا مرکز
آن ما داليل و مدارک بيشماري داريم که نشان ميدهد سفارت آمريکا عملياتي از
جمله فعاليت مخالفان را در آنجا به طور مستقيم اداره ميکند.وزير خارجه آمريکا
تصريح کرد ،بين کارمندان سفارت آمريکا در مسکو تعداد زيادي تابعيت روسي دارند
برخي از آنها براساس کنوانسيون وين که ميتوان آنها را به عنوان افراد فني در نظر
گرفت ،حق انجام وظايف ديپلماتيک از جمله فعاليتهاي سياسي ندارند.الوروف با
وجود اين موضوع اشاره کرد که بارها مشاهده و افشا شده که کارمندان سفارت آمريکا

رودونگ سينمون:

کرهشمالي  ۳/۵ميليون داوطلب
براي جنگ باآمريکادارد

روزنامه رسمي کره شمالي از داوطلب شدن حدود  ۳/۵ميليون
نفر از مردم اين کشور براي حضور در ارتش همزمان با افزايش
تهديدهاي آمريکا خبر داد.به گزارش خبرگزاري مهر« ،رودونگ
سينمون» روزنامه رسمي کره شمالي ديروز از آمادگي  ۳/۵ميليون
نفر از مردم اين کشور براي حضور در ارتش به منظور مقابله با
تهديد آمريکا خبر داد.اين روزنامه اعالم کرد :اين تعداد از مردم که
همه اقشار از کارگر گرفته تا اعضاي حزب حاکم و سربازان را شامل
مي شود ،داوطلبانه خواهان ملحق شدن به ارتش خلق کره هستند.
گفتني است پيونگ يانگ  -پايتخت کره شمالي -چهارشنبه هفته
گذشته نيز شاهد برگزاري تظاهرات گسترده مردمي در حمايت از
«کيم جونگ اون» رهبر اين کشور بود.

الوروف :

آمريكا فعاليت
مخالفان در جهان را
اداره مي كند

بين الملل
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جيمز كلپر :

ظريف:

آمريكا به سوي جنگ جهاني سوم پيش مي رود

بازارهاي اروپا انباشته از
تخم مرغ هاي آلوده است
رسانه هاي غربي گزارش دادند که بازارهاي اروپا انباشته از
تخم مرغ هاي آلوده شده است.تلويزيون يورونيوز دراين باره گزارش
داد ابعاد جنجال ناشي از توزيع تخ م مرغهاي آلوده اروپايي به وراي
مرزهاي قاره سبز کشيده شد.کميسيون اتحاديه اروپا مي گويد که
تخ م مرغهاي آلوده عالوه بر  ۱۵کشور عضو اتحاديه اروپا در بازار
مصرف سوئيس و همچنين در هنگ کنگ نيز توزيع شده است.
 15کشور عضو اتحاديه اروپا که تخ م مرغهاي آلوده در آن توزيع شده
است عبارتند از :بلژيک ،هلند ،آلمان ،فرانسه ،سوئد ،بريتانيا ،اتريش،
ايرلند ،ايتاليا ،لوکزامبورگ ،لهستان ،روماني ،اسلواکي ،اسلووني و دانمارک.
ماده شيميايياي که تخم مرغ ها به آن آلوده شده اند «فيپرونيل»
نام دارد که در پرورش مرغ هاي تخمگذار استفاده شده است.منبع
اصلي آلودگي و استفاده از فيپرونيل شرکتي هلندي بهنام «چيکن
فرند» اعالم شده است .با وجود اين ،عالوه بر هلند سه کشور بلژيک،
فرانسه و آلمان مرغداريهايي را که از مواد ممنوعه در پرورش مرغ ها
استفاده مي كردند تعطيل کرده اند.سازمان جهاني بهداشت
مي گويد که اگر فيپرونيل به مقدار زياد مصرف شود مي تواند به
کليه ،کبد و غده تيروئيد آسيب برساند.

از همين افراد فني که بازنشسته نيز هستند دست به سفرهايي در مناطق روسيه
ميزنند و اطالعاتي از مواضع ساکنان اين استان و آن استان جمع آوري ميکنند يا
از مواضع سياسي آنها نسبت به مقامات فدرال مطلع ميشوند.وي افزود :ما در چنين
مواردي از همکاران آمريکايي خود ميخواهيم قرارداد اين افراد را لغو کنند .تصور
نميکنم آمريکا به اين فعاليتها به عنوان مداخله در امور روسيه نگاه کند و آن به دو
دليل است يکي اينکه آنها تصور ميکنند همه کار براي آنها مجاز است و دوم اينکه
اين مسئله با آنها عجين شده است.رئيس دستگاه ديپلماسي روسيه اظهار داشت:
يک «انقالب رنگي» در داخل خاک اتحاد جماهير شوروي سابق يا خارج آن وجود
نداشته که زندگي ملتها را بهتر کرده باشد .اما آمريکا دست از طرح و نقشه خود
در اين زمينه برنميدارد طبعاً به خاطر فلسفه ويژه آمريکاييهاست.

رئيس سابق آژانس اطالعات ملي آمريکا گفت:
جنگ لفظي بين دونالد ترامپ و کره شمالي
ممکن است از کنترل خارج و به يک درگيري
نظامي جهاني تبديل شود.به گزارش خبرگزاري
صدا و سيما به نقل از روزنامه انگليسي اينديپندنت؛
يکي از مقامات اطالعاتي سابق آمريکا هشدار
داد ،دونالد ترامپ رئيس جمهور اين کشور به
سوي آغاز جنگ جهاني سوم پيش مي رود.رئيس

ترامپ ميخواهد ايران را مقصر نابودي برجام جلوه دهد

سابق آژانس اطالعات ملي آمريکا اعالم کرد؛ در
اين باره نگران است که جنگ لفظي بين دونالد
ترامپ و کره شمالي ممکن است «افزايش يابد»
و از کنترل خارج و به يک درگيري نظامي جهاني
تبديل شود.جيمز کلپر هشدار داد؛ دو کشور با
تشديد خصومت ها ممکن است «مرتکب اشتباه»
شوند و به سوي جنگ جهاني سوم پيش بروند.
دونالد ترامپ رئيس جمهور آمريکا لفاظي هاي
خود را درباره بن بست هسته اي افزايش و وعده
داده است کره شمالي «دچار دردسري خواهد
شد که کشورهاي کمي شاهد آن بوده اند».
کره شمالي در پاسخ به تهديدهاي ترامپ ادعا
کرد؛ در حال تهيه طرحي براي شليک موشک
به جزيره گوام متعلق به آمريکاست.کلپر در
گفتگو با «سي ان ان» گفت« :من نگرانم که
اين لفاظي ها عملي شود».

وزير خارجه ايران روز جمعه به ادعاهاي «دونالد
ترامپ» ،رئيسجمهور آمريکا درباره توافق هستهاي
برجام واکنش نشان داد.به گزارش فارس ،محمد
جواد ظريف ،وزير خارجه ايران روز جمعه به
ادعاهاي دونالد ترامپ ،رئيسجمهور آمريکا درباره
برجام واکنش نشان داد.
وي در صفحه توئيتر خود نوشت« :رئيسجمهور
آمريکا هميشه ميخواسته برجام را بکشد .او براي
اجتناب از انزوا ،تالش دارد ايران را مقصر اين کار
نشان دهد؛ اين عالوه بر نقض روح و متن برجام
توسط آمريکا (نشانگر) سوءنيت است».
ظريف اين توئيت را در واکنش اظهارات روز
جمعه ترامپ که ايران را به عدم پايبندي به
توافق هستهاي ايران و گروه ( ۵+۱برجام) متهم
کرده بود ،نوشت.
رئيسجمهور آمريکا شامگاه جمعه در باشگاه

ادامه ازصفحه اول
اين اظهارات ترامپ در حالي صورت مي گيرد
که اياالت متحده آمريکا هم دردوران رياست
جمهوري اوباما و هم در دوران رياست جمهوري
ترامپ ،جندين بار به صورت رسمي و عيني توافق
هسته اي را نقض کرده و با وضع تحريمهاي
جديد عليه ايران ،بر خالف مفاد  26تا  29برجام
گام برداشته است .در اين خصوص ،رويکرد
کشورهاي اروپايي نيز نسبتا منفعالنه بوده است.
تا کنون  ،کشورهاي اروپايي نه تنها در مهار
سرکشي هاي پسابرجامي آمريکا ناموفق بوده اند،
بلکه در مواردي نيز اقدامات خالف برجام آمريکا
را مغاير با توافق هسته اي ندانسته اند!
کميسيون نظارت بر برجام در ايران اخيرا در
جلسه اي اقداماتي را براي مقابله با آمريکا در
صورت خروج اين کشور از برجام تدوين و آماده
کرده است.
از سوي ديگر،سرگئي الوروف ،وزير خارجه روسيه
اعالم کرد مايه تأسف است که دولت آمريکا به
رياست «دونالد ترامپ» درباره توافق هستهاي

كارتكس كاميون تريلي تانكر ولوو  F12مدل  1370به شماره انتظامي
772ع -51ايران  11و شماره شاسي  YV2H2A1D5806883و
شماره موتور  TD122FS112015054مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
كارت دانشجويي اينجانب نافعه رسولي دانشجوي رشته روانشناسي
باليني دانشگاه علوم پزشكي ايران مفقود گرديده است .از يابنده
تقاضا ميشود آن را به نزديكترين صندوق پستي بيندازد و يا اينكه
با شماره  09363713287تماس حاصل فرمايد.
مدرك فارغالتحصيلي اينجانب محمد كماليفر فرزند ملكمحمد
به شماره شناسنامه  802صادره از زاهدان در مقطع كارشناسي
پيوسته رشته مهندسي عمران صادره از واحد دانشگاهي زاهدان به
شماره  94/2/28-139310900566مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد .از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را به دانشگاه
آزاد اسالمي واحد زاهدان به نشاني ميدان دكتر حسابي  -دانشگاه
آزاد اسالمي ارسال نمايد.
مدرك فارغالتحصيلي اينجانب بهاره سياهلو فرزند مصطفي به
شماره شناسنامه  8169صادره از تهران در مقطع كارداني رشته
برق  -الكترونيك صادره از واحد دانشگاهي اسالمشهر با شماره
سريال  0048874مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد
اسالمشهر به نشاني اسالمشهر  -ميدان نماز  -خيابان شهيد صياد
شيرازي  -دانشگاه آزاد اسالمي واحد اسالمشهرارسال نمايد.
برگ سند كمپاني خودرو سواري رنو ا ل 90مدل  1387رنگ
نقرهاي متاليك به شماره پالك ايران 326-97د 41و شماره موتور
 K4MA690D017942و شماره شاسي NAPLSRALD81014025
متعلق به عزيزاله كريمي از خرمدره مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
اينجانب عسگر تقيپور كومله فرزند محمدتقي مالك خودرو سواري پژو
تيپ  ROAبه شماره شاسي  61332781و شماره موتور 11686015695
به علت فقدان اسناد فروش تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور
را نموده است لذا چنانچه هر شخص ادعايي در مورد خودروي
مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت ايرانخودرو واقع
در پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد بديهي است پس از
انقضاي مهلت مذكور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
سند و فاكتور فروش كاميون  -كانتينر فلزي كاويان تيپ  K106GLSمدل
 1390رنگ سفيد روغني به شماره پالك 664-32ي 64و شماره موتور
 EQB1252087161432و شماره شاسي NA5K1063CBS592680
به نام محمدسلطان عبدالهي نام پدر حسين شماره شناسنامه 8
محل صدور قائنات كد ملي  0889793956مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
كليه مدارك مربوط به موتورسيكلت احسان  125CCرنگ قرمز
گوجهاي مدل  1390به شماره پالك  765-31452و شماره شاسي
 125E9015793***N2Nو شماره موتور  156FM10200320به نام
ايمان گناباديان نام پدر محمدعلي شماره ملي  0910079013صادره
از گناباد مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
پروانه تردد خودرو سواري نيسان مدل  2008به شماره پالك 22691
و شماره موتور  16166066و شماره شاسي  030342به نام محمد
داودي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند فاكتور فروش كارخانه تاكسي پژو  405مدل  86به شماره
شهرباني ايران 937-68ت 31و ش شاسي  40427731و ش موتور
 12486108055مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل برگ سبز (شناسنامه) خودرو سواري پرايد به شماره پالك
169م -33ايران  24رنگ سفيد به مدل  1388و شماره موتور
 2971893و شماره شاسي  S1412288270902مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت هوشمند مربوط به خودرو سواري كرايه پژو  405جيالايكس
مدل  1386به شماره انتظامي 186-17ع 77و شماره شاسي 40390134
و شماره موتور  12486160118به مالكيت يعقوب پوركرم ف رضا
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.

ايران ،شک ايجاد ميکند.به نوشته خبرگزاري
«اينترفکس» الوروف از اينکه دولت ترامپ درباره
چنين توافق موفقي حول برنامه هستهاي ايران
تشکيک ميکند ،ابراز تاسف کرد.جزئيات بيشتري
از اين خبر هنوز اعالم نشده است.

برگ سبز شناسنامه كاميون بنز  1921مدل  1363به ش شهرباني ايران -68
662ع 53و ش شاسي 34932354338226و ش موتور 33591010063616به نام
سوسن شفاعي قرهچپق مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ كمپاني سند فروش كاميون كمپرسي آميكو مدل  1387به رنگ سفيد
و ش شهرباني ايران 957-78ع 75و ش شاسي NA2A2JSD46A000545
و ش موتور  01191253به نام جواد احمدي مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
سند مالكيت خودرو كاميون تانكر آب به رنگ نارنجي روغني مدل  1378و
به شماره پالك 351-85ع 48و شماره موتور  33593210076017و شماره
شاسي  37433116584512به نام سيدمحمد دبدبه مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
سند مالكيت (برگ سبز) پرايد مدل  86رنگ سفيد روغني به شماره انتظامي
196ل -65ايران  32به نام مجيد تارمال فرزند اصغر به شماره موتور 2220922
و شماره شاسي  S1412286655357مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط
ميباشد.
برگ سبز خودروي سواري پرايد مدل  88رنگ نقرهاي متاليك به شماره
پالك 254س -92ايران  14و شماره موتور  2920774و شماره شاسي
 S1412288253042به نام صادق توكليپور مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت و كارت وانت آريسان مدل  95رنگ سفيد شش ايران
696-65ب 82مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني سمند مدل  83رنگ بژ شش ايران 254-65ي 99و شم
 12483159818و ش شاسي  83248095مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
برگ سبز خودرو سواري پژو  206مدل  82رنگ نقرهآبي پالك ايران 417-97د15
و شماره موتور  10FSF94192465و شماره شاسي  82605737متعلق به پرويز
خداكرمي از خرمدره مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت (برگ سبز) خودرو سواري پرايد تيپ سايپا  141به رنگ
نوكمدادي متاليك مدل  1385و شماره شاسي  S1482285188250و
شماره موتور  1792154و شماره پالك ايران 359-59ب 64به نام محمدتقي
سنگدويني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت كاميون يخچالدار ايسوزو  NPR75Kبه شماره انتظامي
245ع -16ايران  72مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .مالك
متعهد ميگردد مسئوليت ضمانت ناشي از كشف هر گونه فساد احتمالي را
بر عهده خواهد گرفت.
اصل شناسنامه مالكيت (برگ سبز) اتومبيل سواري پژو تيپ 405GLXXU7
به رنگ نقرهاي متاليك مدل  1394و شماره پالك انتظامي ايران 454-77ط36
و شماره شاسي  NAAM01CE1FR222283و شماره موتور  124K0708998و
به نام مالكت بهار حاجيان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
دفترچه يك قطعه زمين به نام محمدعلم خيلي فرزند امير به شماره شناسنامه
 943مالك قطعه زمين به شماره  3از بلوك  5واقع در محله  7زيباشهر زاهدان
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت دانشجويي اينجانب پرويز گمشادزهي انوري فرزند خدابخش به شماره
دانشجويي  924030309كد ملي  3690281695دانشجوي رشته روانشناسي
عمومي از دانشگاه پيام نور واحد سراوان مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
سند كمپاني خودروي پژو  405مدل 1393به شماره انتظامي 893د -61ايران 99
و شماره موتور  139B0058614و شماره شاسي NAAM31FC5EK879101
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت هوشمند خودرو كشنده اسكانيا به شماره هوشمند  3064071مدل 2015
به شماره انتظامي 119ع -68ايران  85و شماره موتور DC13103L016848454
و شماره شاسي  YS2G4X200F5369907مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت (برگ سبز) خودروي سواري ريو الاس  1500مدل  1388به
شماره انتظامي 121ب -79ايران  85و شماره موتور  1057158و شماره شاسي
 NAS61002291158684مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
گواهي موقت پايان تحصيالت اينجانب فروزان نارويي فرزند چنگيز به شماره
ملي  3610016485رشته مامايي مقطع كارشناسي از دانشگاه علوم پزشكي
زابل مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.

اظهارات ترامپ مبني بر عدم پايبندي ايران
به برجام ،با واکنش مقامات دولت قبلي اياالت
متحده آمريکا همراه شده است .معاون پيشين
مشاور امنيت ملي آمريکا در واکنش به ادعاي
ترامپ مبني بر پايبند نبودن ايران به برجام ،اين

خبر »

 60نماينده کنگره آمريکا خطاب به تيلرسون:

اظهارات ترامپ در مورد کره شمالي
خطرناک وغيرمسئوالنه است

گلف خود در نيوجرسي گفت«« :فکر ميکنم
که اين توافق وحشتناکي است .آنها به اين توافق
پايبند نيستند و مطمئناً به روح آن هم پايبندي
ندارند».ترامپ در حالي اين ادعا را مطرح کرد که
آژانس بينالمللي انرژي اتمي به عنوان نهاد ناظر
بر اجراي توافق هستهاي ايران و  ۵+۱همواره
پايبندي ايران به تعهداتش در اين توافق را
تأييد کرده است.

منابع غ ربي :

ترامپ از توافق هسته اي خارج مي شود
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ادعاها را دروغ توصيف کرد و گفت :دولت ترامپ
خود تا کنون بارها تأکيد کرده است که ايران
به توافق عمل ميکند.بن رودز معاون پيشين
مشاور امنيت ملي آمريکا با انتشار پيامي در
صفحه توئيتر خود به ادعاهاي دونالد ترامپ
رئيس جمهور آمريکا مبني بر اينکه ايران برجام را
نقض ميکند ،پاسخ داد.وي در پيام خود نوشت:
اين يک دروغ است .دولت ترامپ خود بارها تأييد
کرده که ايران به توافق هستهاي پايبند است.
رودز در پيامي ديگر با اشاره به مسئله هستهاي
کره شمالي نوشت :اين يک نکته کليدي است
که اگر ترامپ توافق هستهاي را که ايران به آن
عمل ميکند ،لغو کند هرگونه شانس توافق با
کره شمالي از بين ميرود.
در هر حال ،ترامپ براي لغو توافق هسته اي ميان
ايران و اعضاي  5+1خيز برداشته است .بديهي
است که در چنين شرايطي دستگاه ديپلماسي و
سياست خارجي کشورمان بايد هوشيارانه و قاطعانه،
خود را براي مواجهه با اقدامات غير عقالني رئيس
جمهور اياالت متحده آمريکا آماده کند.

اصل كارت دانشجويي اينجانب محمد كرد فرزند كندل متولد 1370/1/1
كد ملي  3710118913به شماره دانشجويي  900378953رشته علوم
تربيتي گرايش مديريت و برنامهريزي آموزشي از دانشگاه پيام نور واحد
خاش مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند مالكيت (برگ سبز) خودرو وانت پيكان مدل  1385رنگ سفيد
به شماره انتظامي ايران 598-53ل 95و شماره موتور 11285049256
و شماره شاسي  30501216مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط
ميباشد.
برگ كمپاني وانت پيكان خردل روغني مدل  66به شماره انتظامي
497ب -62ايران  28و شماره شاسي  18171596و شماره موتور
 01516600000به نام ابوذر موسيوند به وكالت الياهلل مالمير مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودرو  MVMمدل  95به شماره انتظامي 548ب -78ايران
 28و شماره موتور  051057و شماره شاسي  10396994به نام سعيد
كمالوند مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز و سند كمپاني خودرو سواري سايپا تيپ  131SEرنگ
سفيد روغني مدل  1394به شماره موتور  5309117و شماره شاسي
 NAS412100E1072536CNGو شماره پالك 869-34ج 45به نام رمضان
آلبوغبيش فرزند عبدالحسين صادره از رامشير كد ملي 6629552539
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز ،سند كمپاني و كارت ماشين خودرو پژو  206آبي سير متاليك
مدل  1385به نام زهره كفائيان به شماره پالك ايران 646-11ن 51و
شماره موتور  FX5X2515367و شماره شاسي  14803136مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودروي سواري پرايد  111مدل  95به شماره پالك انتظامي
678ل -25ايران  16و شماره شاسي  NAS431100G5877015و شماره
موتور  5660440/M13مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودروي سواري پرايد صبا به شماره پالك انتظامي 147ب-93
ايران  16و شماره شاسي  S1412289469987و شماره موتور 3435834
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودروي سواري سمند به شماره پالك  858انتظامي ص-21
ايران  16و شماره شاسي  NAAC91CC0CF887482و شماره موتور
 12490249706مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني و برگ سبز خودروي سواري پژو  206رنگ نقرهاي متاليك
مدل  1384به شماره پالك 245-55هـ 17به نام مهدي حسيني به
شماره موتور  10FX5X2493531و شماره شاسي  13804695مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز و سند كمپاني خودرو سواري تويوتا استيشن مدل  1982به
شماره  747541و شماره شاسي  312581و شماره انتظامي 531-59ب29به
نام عليرضا جاللي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اينجانب سجاد كريمي مالك خودرو پژو پارس به شماره انتظامي -41
938ج 43و شماره بدنه  50306722و شماره موتور 12486011975
به علت فقدان اسناد فروش تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را
نموده است لذا چنانچه هر شخص ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد
ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت ايرانخودرو واقع در پيكانشهر
ساختمان سمند مراجعه نمايد بديهي است پس از انقضاي مهلت مذكور
طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب ولي سليماني مالك خودرو سمند به شماره انتظامي -17
261ص 16و شماره شاسي  BF268264و شماره موتور 14789012150
به علت فقدان اسناد فروش تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را
نموده است لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد
ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت ايرانخودرو واقع در كيلومتر 14
جاده مخصوص تهران  -كرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه
نمايد بديهي است پس از انقضاي مهلت مذكور طبق ضوابط مقرر اقدام
خواهد شد1761 .
شناسنامه مالكيت (برگ سبز) و سند كمپاني سواري سايپا  131SLبه
رنگ سفيد مدل  1390و شماره پالك 437ن -87ايران  43و شماره
شاسي  S3412290357321و شماره موتور  4394767به نام سعيد
پناهي الداني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.

 ۶۰نماينده کنگره آمريکا در نامهاي به وزير خارجه آمريکا ،اظهارات «خطرناک
و غيرمسئوالنه» ترامپ درباره کره شمالي را محکوم کردند.به گزارش خبرگزاري
مهر ،بيش از  ۶۰نماينده کنگره آمريکا با امضاي نامهاي خطاب به رکس
تيلرسون ،وزير خارجه آمريکا ،اظهارات دونالد ترامپ درباره کره شمالي را
محکوم کردند.در اين نامه آمده است :ما با نوشتن اين نامه نگراني عميق
خود را از اظهارات رئيس جمهور ترامپ که باعث افزايش چشمگير تنش ها با
کره شمالي و خطر بروز جنگ اتمي شده است ،اعالم مي کنيم.نمايندگان مذکور
اظهارات ترامپ را «خطرناک و غيرمسئوالنه» خواندند و تاکيد کردند چنين
اظهاراتي به مقامات کره شمالي اين فرصت را مي دهد که بر تبليغات خود
عليه آمريکا و قانع کردن مردم اين کشور با اين ادعا که اياالت متحده دشمن
آنها است ،بيافزايند .امضا کنندگان اين نامه از تيلرسون خواستند تمام تالش
خود را به کار گيرد تا مطمئن شود که شخص رئيس جمهور و مقامات دولت
وي به اهميت مذاکره و مدارا در اين مورد آگاهي يافته اند.نمايندگان کنگره
همچنين تاکيد کردند افکار عمومي آمريکا رئيس جمهور ترامپ را مسئول
نتايج ناگوار جنگ احتمالي ناشي از محاسبات نادرست و مشاوره هاي غلط و
به خطر انداختن آمريکا و همپيمانان منطقه اي اش مي داند.

جابري انصاري:

موفقيت سازمان ملل براي حل بحران يمن
منوط به رعايت بي طرفي است

معاون عربي و آفريقاي وزيرامور خارجه با تاکيد بر حمايت ايران از تالش هاي
سازمان ملل متحد براي حل بحران يمن گفت:موفقيت تالشهاي سازمان
ملل براي حل بحران يمن منوط بر اين است که بر اساس وظايف ذاتي خود
بي طرفي را رعايت کند.به گزارش ايرنا ،حسين جابري انصاري در جمع
خبرنگاران با بيان اينکه ديروز گفتوگوهاي خوب و سازندهاي با نماينده سازمان
ملل متحد در امور يمن صورت داده ،گفت :ايشان در تالش هستند که در
شرايط فعلي حل اين بحران را از طريق سياسي فعال کنند و در راستاي حل
سياسي اين بحران ديداري از ايران داشتند و قرار است با مقامات جمهوري
اسالمي ايران رايزني کنند.وي با بيان اينکه ايشان در چارچوب همين موضوع
يعني جلب کمک براي تحقق حل بحران يمن از طريق سياسي به تعدادي
ديگر از کشورهاي منطقه نيز سفر کردهاند ،گفت :جمهوري اسالمي ايران از
همان ابتداي بحران يمن تاکيد داشت که راه حل اين بحران همانند ديگر
بحرانهاي مشابه در منطقه راه حل نظامي نيست و بايد اين بحران را از طريق
سياسي و انجام گفتگوهاي مستقيم بين طرفهاي درگير و مراجعه به نظرات و
ديدگاه هاي مردم يمن حل کرد.

اينجانب فرشاد محمد ميرزايي مالك پژو  405به شماره موتور 2527500950
و شماره شاسي  75300668به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور
تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است .لذا چنانچه هر كس ادعايي
در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت ايرانخودرو
واقع در كيلومتر  14جاده مخصوص تهران  -كرج شهرك پيكانشهر ساختمان
سمند طبقه يك مراجعه نمايد .بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق
ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب سيدمحمدعلي فتاحزاده مالك رانا به شماره موتور  163B0080719و شماره
شاسي ٍ ET056968به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت
المثني اسناد مذكور را نموده است .لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي
مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت ايرانخودرو واقع در كيلومتر 14جاده
مخصوص تهران  -كرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد.
بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب محمد محمدي مالك پژو پارس به شماره موتور  12485109394و شماره
شاسي  19368153به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي
رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است .لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد
خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت ايرانخودرو واقع در
كيلومتر  14جاده مخصوص تهران  -كرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند
طبقه يك مراجعه نمايد .بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط
مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب حميد رمزيفرد مالك پژو  206به شماره موتور 10FSE33765754
و شماره شاسي  81601636به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور
تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است .لذا چنانچه هر كس ادعايي
در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت ايرانخودرو
واقع در كيلومتر  14جاده مخصوص تهران  -كرج شهرك پيكانشهر ساختمان
سمند طبقه يك مراجعه نمايد .بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق
ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب هادي ياقوتي نقاب مالك پژو  405به شماره موتور  12488358702و
شماره شاسي  AR328884به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور
تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است .لذا چنانچه هر كس ادعايي
در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت ايرانخودرو
واقع در كيلومتر  14جاده مخصوص تهران  -كرج شهرك پيكانشهر ساختمان
سمند طبقه يك مراجعه نمايد .بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق
ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب شركت واسپاري ملت مالك سمند به شماره شاسي DF557455و شماره
انتظامي 138ي -75ايران  77به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور
تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است .لذا چنانچه هر كس ادعايي
در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت ايرانخودرو
واقع در كيلومتر  14جاده مخصوص تهران  -كرج شهرك پيكانشهر ساختمان
سمند طبقه يك مراجعه نمايد .بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق
ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب شمسي بوذري مالك پژو روآ به شماره موتور  11687003701و شماره
شاسي  8o050169به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي
رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است .لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد
خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت ايرانخودرو واقع در
كيلومتر  14جاده مخصوص تهران  -كرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند
طبقه يك مراجعه نمايد .بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط
مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب محمدعلي ولدي مالك پژو روآ به شماره موتور  11686031487و شماره
شاسي  61204626به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي
رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است .لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد
خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت ايرانخودرو واقع در
كيلومتر  14جاده مخصوص تهران  -كرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند
طبقه يك مراجعه نمايد .بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط
مقرر اقدام خواهد شد.
سند فروش كارخانه  -برگ سبز خودروي سواري رنو تيپ تندر (لوگان  )L90به
رنگ سفيد شيري روغني مدل  1390و شماره انتظامي 418-91ق 17و شماره موتور
 7702035322D091362و شماره شاسي  NAALSRALDBA064562مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.

