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تظاهرات گسترده مردم يمن در صنعا
شرکت کنندگان در اين تظاهرات ،با سر دادن شعارهايي ،هر نوع
تسليم شدن و زانو زدن در برابر ائتالف سعودي را رد کردند.به گزارش
خبرگزاري صداوسيما از صنعا؛ صدها هزار نفر از شهروندان يمني
در صنعا به دعوت جنبش انصارا ...در محکوميت بسته شدن مبادي
ورودي يمن و ادامه حمالت جنگنده هاي سعودي به غيرنظاميان،
تظاهرات و سکوت مجامع بين الملل به اصالح حقوق بشر را محکوم
کردند.شرکت کنندگان در اين تظاهرات ،با سر دادن شعارهايي ،هر
نوع تسليم شدن و زانو زدن در برابر ائتالف سعودي را رد کردند و
همزمان ،از جامعه جهاني خواستند به مسئوليت هاي انساني خود
در برابر رنج ملت يمن عمل کند.بيانيه پاياني راهپيمايي بزرگ صنعا
را «غازي احمد علي محسن» وزير کشاورزي و آبياري يمن قرائت
کرد .در اين بيانيه  9بندي آمده است :ائتالف متجاوزان به فرماندهي
عربستان با کمک آمريکا ،انگليس و اسرائيل براي سومين سال پياپي
به تعرضات خود ضد مردم مقاوم و پايدار يمن ادامه ميدهند .بمباران،
کشتار و محاصره در برابر چشمان جامعه جهاني صورت ميگيرد اما
سکوت همه جا را فراگرفته است.
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رئيس سازمان انرژي اتمي گفت :اميدواريم خروج از برجام توسط ديگران پيش نيايد ،ولي
اگر برجام بهم بخورد ما آنها را حيرت زده خواهيم کرد.به گزارش حوزه سياست خارجي
گروه سياسي باشگاه خبرنگاران جوان ،از پايگاه اطالع رساني سازمان انرژي اتمي ،علي
اکبر صالحي در مراسم گراميداشت پنجاهمين سالگرد فعاليت راکتور تحقيقاتي تهران
که در سالن دکتر حسابي اين سازمان برگزار شد ،ضمن تقدير از اساتيد دانشگاهي در
حوزه صنعت هسته اي ،گفت :ما در حال حاضر در امر راديوداروها قدم هاي بلندي را
برمي داريم و مسئولين بخوبي کار را پيش مي برند.وي افزود :خوشبختانه در بحث جي
ام پي کار ساختماني و طراحي ها آغاز شده است .اين کار ،کار بزرگي است و قريب به
 60ميليون يورو هزينه دارد که اميدواريم در چهار سال آينده تکميل شود و تا بتوانيم
در عرصه راديودارو و در چارچوب (جي ام پي) در غرب آسيا حرفي براي گفتن داشته

رويترز :

ايران درخواست فرانسه براي
مذاکره موشکي را رد کرد
خبرگزاري رويترز مدعي است ايران درخواست رئيس جمهور فرانسه
درباره گفتگو پيرامون برنامه دفاع موشکي تهران را رد کرده است.
خبرگزاري رويترز در گزارشي ادعا کرد که ايران روز يکشنبه درخواست
«امانوئل ماکرون» رئيس جمهور فرانسه براي گفتگو درباره برنامه موشکي
خود را با اين استدالل که اين موشک ها صرفا جنبه دفاعي داشته
و به توافق هسته اي با کشورهاي  ۵+۱موسوم به «برجام» ارتباطي
ندارند را رد کرده است.به گزارش اقتصاد آنالين به نقل از مهر ،رويترز
ادعاي خود را بر مبناي سخنان پنجشنبه گذشته رئيس جمهور فرانسه
در امارات متحده عربي استوار ساخته است که در اظهاراتي از برنامه
دفاعي موشک بالستيک ايران ابراز نگراني کرده و خواستار گفتگو با
تهران در اين باره شده بود؛ نگراني که به سرعت از طرف سخنگوي
وزارت خارجه ايران با اين استدالل که برنامه موشکي ايران صرفاً
جنبه دفاعي دارد ،رد شد.

صالحي:

اگر برجام بههم بخورد
ما آنها را حيرت زده
خواهيم کرد

بين الملل
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حريري:

براي استعفاي قانوني به لبنان باز مي گردم

گاردين :هفت ميليون يمني
در آستانه قحطي هستند
در سايه تداوم حمالت همه جانبه ائتالف تحت فرماندهي سعوديها
به يمن و محاصره زميني و هوايي و دريايي آن ،هفت ميليون يمني
در آستانه قحطي قرار گرفتهاند.به گزارش خبرگزاري تسنيم ،روزنامه
انگليسي گاردين نوشت :کودکان يمني به خاطر جلوگيري از رسيدن
کمک هاي انساني به آنها ،گرسنه هستند.اين روزنامه افزود :بيش از
 460هزار کودک يمني از سوء تغذيه حاد رنج مي برند.به نوشته گاردين،
حدود هفت ميليون يمني در آستانه قحطي قرار دارند و عالوه بر آن
بيماري وبا نيز در اين کشور شيوع يافته است.اين روزنامه تصريح کرد:
 45درصد بيمارستانها يمن فقط کار مي کنند زيرا اکثر آنها به خاطر
نبرد يا کمبود تجهيزات پزشکي يا حمله جنگنده هاي ائتالف سعودي
به آنها بسته شده اند.دولت سعودي در قالب ائتالف خود از سه سال
پيش جنگ همه جانبه عليه يمن را به راه انداخت که تاکنون به کشته
شدن بيش از هشت هزار نفر و زخمي شدن هزاران يمني ديگر ،انهدام
ساختار زيربنايي اين کشور ،آوارگي ميليونها نفر و شيوع بيماري هاي
واگير دار و قحطي در اين کشور منجر شده است.

باشيم.رئيس سازمان انرژي اتمي در بخشي ديگر از سخنانش به امضاي پيمان ان پي تي
توسط ايران اشاره کرد و افزود :پس از مرور روند تحول علوم و فناوري هسته اي ،متوجه
شدم براي اينکه وارد عرصه فناوري هسته اي شويم با فشار آمريکا بايد ان پي تي را امضا
مي کرديم؛ با اين وجود مسئولين وقت سازمان بسيار هوشمندانه حرکت کرده بودند.
وي ادامه داد :آنها نه فقط ساخت نيروگاه و تامين نيازهاي آن ،بلکه همه صنعت هسته
اي را در نظر گرفته بودند.صالحي افزود :پيش بيني شده بود تا اگر نيروگاهي خريداري
مي شود ،نيروي انساني الزم و ديگر الزامات از جمله سوخت آن را نيز تأمين کنند تا در
ارتباط با ادامه حيات نيروگاه ،اگر نگويم خودکفا ،خوداتکا باشيم.وي با تقدير از پيش بيني
هاي انجام شده ،اضافه کرد :نمي توان نيروگاه داشت و ميلياردها دالر سرمايه گذاري کرد
و نسبت به سوخت آن بي توجه بود.

سعد حريري در سخنراني تلوزيوني خود در عربستان
اعالم نمود که به زودي به لبنان باز مي گردد.به گزارش
اسپوتنيک به نقل از تسنيم ،سعد حريري در سخنراني
تلويزيوني خود از عربستان گفت :به زودي به لبنان
باز ميگردم تا به صورت قانوني استعفا کنم.حريري
در اين مصاحبه گفت :ملک سلمان پادشاه عربستان
و ولي عهد برايم احترام قايل هستند و ميدانم که
بر اساس قانون اساسي بايد در برابر رئيس جمهور

استعفاي خود را اعالم کنم.حريري در ادامه مدعي
شد :گروهي در لبنان وجود دارند که به دنبال ضربه
زدن به ثبات کشورهاي حاشيه خليج فارس هستند.
هرگز اجازه نخواهم داد لبنان عرصه جنگ منطقه اي
باشد.گفتني است ،شنبه اين هفته سعد حريري در
اقدامي يک جانبه از عربستان استعفاي خود را از مقام
نخست وزيري لبنان اعالم داشت.از سوي ديگر رسانه
هاي لبنان اعالم کردند اظهار نظر حريري در عربستان
سعودي تحت اجبار بوده و خارج از اعتبار است.به
گزارش خبرگزاري صداوسيما از بيروت ،شبکه هاي
لبناني او تي وي (وابسته به ميشل عون رئيس جمهور)
ان بي ان(وابسته به نبيه بري رئيس پارلمان) و المنار
(وابسته به حزب اهلل) اعالم کردند سخنراني سعد
حريري را پوشش نمي دهند داد چرا که هرگونه
اظهار نظر حريري در عربستان سعودي تحت اجبار
بوده و خارج از اعتبار است.

راهپيمايي صدها معترض به آزار و اذيت
جنسي در لس آنجلس
صدها شهروند آمريکايي در اعتراض به رويه گسترده
آزار و اذيت جنسي از جمله توسط چهرههاي
برجسته اين کشور تظاهرات کردند.به گزارش
سرويس بين الملل خبرگزاري صداوسيما به نقل
از پايگاه اينترنتي نشريه هيل ؛ صدها شهروند
آمريکايي در اعتراض به رويه گسترده آزار و اذيت
جنسي از جمله توسط چهرههاي برجسته اين
کشور تظاهرات کردند.در حاليکه محافل سياسي
و رسانههاي جهان همچنان به شدت تحت تاثير
سيل ادعاهايي درباره آزار و اذيت جنسي توسط
چهرههاي معروف هستند ،صدها معترض يکشنبه
بعد از ظهر به خيابانهاي هاليوود در لس آنجلس
ريختند و ضد اينگونه رفتارها راهپيمايي کردند.در
اين تظاهرات که با پيوستن دو تشکل معترض
برگزار شد ،صدها نفر از جمله لورن سيوان ،يکي
از اتهام زنندگان به هاروي ويستين( ،تهيه کننده
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تحصن در حمايت از اسراي فلسطيني
در غزه

هاليوود که اخيرا افشاگريهاي تکان دهندهاي
درباره رفتارهاي جنسي آزار دهنده وي صورت
گرفته است) ،شرکت داشتند.تارانا بورکه ،يکي
از فعاالن اجتماعي ،به لس آنجلس تايمز گفت:
«من بسيار خرسندم که به اينجا آمده ام ،چون
درواقع هاليوود بود که اين موج را به راه انداخت.
برگزاري اين راهپيمايي ،نه با ستارگان هاليوود،
بلکه در هاليوود واقعا جنبه نمادين دارد».

آل سعود در بيروت به دنبال چيست؟

بخش سياسي خارجي :بازي آل سعود با مهره هاي سوخته همچنان
ادامه دارد.با اين حال حزب اهلل لبنان به صورتي هوشمندانه بازي
رياض در بيروت را رصد کرده و براي مقابله با هر سناريويي در اين
خصوص برنامه دارد.
در اين خصوص رئيس شوراي اجرايي حزباهلل لبنان تأکيد کرد
که عربستان قصد دارد همان کاري را که با قطر کرده با لبنان هم
کند .هاشم صفي الدين ،رئيس شوراي اجرايي حزباهلل لبنان گفت:
عربستان با اين هياهو و آشوب آمد تا رهبري سياسي را با رهبري
ديگري تغيير داده و روش اداره هم پيمانانش در لبنان را عوض کند.
آنها به يک کشور مستقل داراي حاکميت توهين کردند .عربستان
ميخواست يک مسئله مربوط به خود و هم پيمانانش را در لبنان را
تغيير دهد اين به اين معنا نيست که به تمامي در و ديوارها يورش
برده و هر چيزي در لبنان است را نابود کنند.
وي گفت :عربستان ميخواهد با لبنان همان کاري را بکند که با قطر
کرده است .عربستان ميخواهد همانطور که يمن ،عراق و سوريه را
نابود کرد لبنان را نيز نابود کند تا انديشه و طرحي را که عاجز از
آن است ،اجرا کند براي همين به سختترين و پيچيدهترين راهها
متوسل ميشود تا مجددا شکست بخورد.
حريري چهارم نوامبر استعفاي خود را از نخستوزيري لبنان اعالم کرد؛
اقدامي که لبنان را با بحران سياسي عميقي مواجه کرده است .وي در

مدرك فارغالتحصيلي اينجانب رضا زاهدي سرشت فرزند شعبانعلي به شماره 14425صادره از تهران در مقطع
كارشناسي رشته برق الكترونيك صادره از واحد دانشگاهي آزاد گرمسار با شماره  138718900995مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد
گرمسار به نشاني گرمسار ميدان دانشگاه خيابان دانشجو دانشگاه آزاد اسالمي واحد گرمسار ارسال نمايد.
مدرك فارغالتحصيلي اينجانب جواد جليل آذري بناب فرزند غالمحسين به شماره شناسنامه 232صادره از بناب
در مقطع كارشناسي رشته مهندسي مكانيك ،حرارت و سياالت صادره از واحد دانشگاهي تبريز به شماره و تاريخ
ثبت در سازمان  1385/10/16-148510200799مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .از يابنده
تقاضا ميشود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز واقع در  2كيلومتري جاده تبريز  -تهران،
مجتمع آموزشي دانشگاه آزاد اسالمي تبريز ،ساختمان اداري ،اداره امور فارغالتحصيالن ارسال نمايند.
اصل سند كمپاني خودرو سواري پژو  405به شماره پالك 136م -74ايران  24رنگ نقرهاي متاليك مدل
 1386به شماره موتور  12486025074و شماره شاسي  40411245مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
اصالحيه  -در آگهي چاپ شده مورخه  96/8/17درخصوص فقدان مدارك خودرو محمد ولي اكبري،
برگ سبز و سند و كليه مدارك وانت مزدا  1600صحيح است.
سند و فاكتور فروش (كمپاني) ،وانت نيسان تيپ  2400مدل  1383به رنگ سفيد روغني و شماره انتظامي
583ج -63ايران  98و شماره موتور  267258و شماره شاسي  D60821متعلق به اينجانب علي صفر
يوسفينژاد فرزند رضا مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ كمپاني خودرو سواري  206مدل  1386رنگ مشكي متاليك به شماره موتور  14186018676و شماره
شاسي  21513155و شماره پالك 58ط 78 -484به مالكيت فتحاله نوري و شماره ملي  0320100091مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
دفترچه ثبت ساعت خودرو مينيبوس فيات آ 60-9مدل 72ظرفيت 19+1و شماره موتور804005200565629
و شماره شاسي  A609017647و شماره پالك 58ع -142ايران  78به نام نواب غفاري فرزند پرويز مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
پروانه فعاليت دفتر مشاوره به شماره  38953متعلق به خانم كلثوم جمشيديفرد فرزند غفور به شماره
شناسنامه  38صادره از تربت جام به عنوان مسئول فني نوبت صبح و عصر دفتر مشاوره آواي زندگي مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت دانشجويي آقاي عليرضا بيرامي شماره شناسنامه  5831به كد ملي  4899911841نام پدر رمضان رشته
تحصيلي حسابداري از دانشگاه علوم و فنون قزوين مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودرو سواري پرايد صبا مدل  1382به رنگ سفيد روغني و شماره پالك 547س -58ايران
 79و شماره موتور  00440036و شماره شاسي  S1412282905688مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
برگ سبز ماشين سواري پژو  405GLXIبه رنگ نقرهاي متاليك مدل  1389و شماره پالك 661-24ن35
و شماره موتور  12489145780و شماره شاسي  NAAM11CA0AE028604به نام علي رئيسينسب به
شماره شناسنامه  69و شماره ملي  4621884761فرزند روزعلي صادره از شهركرد مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
مدرك فارغالتحصيلي موقت اينجانب مجيد مقامي فرزند احمد به شش  12821صادره از شوشتر در مقطع
كارشناسي رشته مهندسي كشاورزي  -زراعت و اصالح نباتات صادره از واحد دانشگاهي شوشتر با شماره
 1478مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت (برگ سبز) و كارت ماشين سواري پژو  207مدل  1396به رنگ سفيد و شماره شاسي
 NAAR13FE7HJ480397و شماره موتور  177B0004611و شماره پالك ايران 636-69ب 71به نام
مهدي وحيدينيا مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني (تكبرگ) سواري پرايد مدل 90به شماره انتظامي297م -34ايران 88و شماره موتور4322288
و شماره شاسي  S1412290205068به نام صالح رضائي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
مدرك فارغالتحصيلي اينجانب محمدعلي كاوئي ديلمي فرزند فرامرز به شماره شناسنامه  16566و شماره
ملي  0068617267صادره از تهران در مقطع كارشناسي ناپيوسته رشته نرمافزار كامپيوتر صادره از واحد
دانشگاهي آشتيان با شماره  15881900435مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .از يابنده تقاضا
ميشود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد آشتيان به نشاني استان مركزي ،آشتيان ،بلوار امام
خميني ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد آشتيان كد پستي  3961813347ارسال نمايد.
فاكتور فروش ،برگ سبز ،سند سواري پژو پارس به رنگ سفيد روغني و شماره پالك ايران 927-73م 37و
شماره شاسي  NAAN11FC4FKو شماره موتور  164B0020934به نام روحاهلل رضايي فرزند شمسالدين
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
به اطالع عموم ميرساند دفترچه قرارداد واگذاري حق انتفاع و بهرهبرداري زمين به شماره  5112مورخ
 1392/06/27واقع در ناحيه صنعتي دستجرد بنا به استشهاديه تنظيمي مورخ  96/08/17مفقود گرديده
است .بنابراين دفترچه مذكور از درجه اعتبار ساقط بوده و هر گونه سوءاستفاده از آن ،قابل پيگرد قانوني
خواهد بود .لذا بنا بر مراتب فوق تنها دفترچه المثني داراي اعتبار ميباشد.
برگ سبز خودروي سواري هاچبك  111مدل  89به شماره پالك انتظامي 485ص -48ايران  77و شماره
شاسي  S5430089037865و شماره موتور  3846303مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل سند مالكيت و كارت موتورسيكلت احسان  200CCمدل  1387رنگ مشكي به شماره انتظامي 9253
 اهواز  49و شماره موتور  400041013و شماره شاسي  8710153به نام اميد غالمي مفقود گرديده و ازدرجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز سواري پرايد مدل  88نقرهاي متاليك تيپ جيتيايكسآي به ش شهرباني ايران 711-28ص21
و ش شاسي  S1412288214499و ش موتور  2816698به نام محمدحسين عليمحمدي مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز ،سند مالكيت ،برگ كمپاني ،عوارض شهرداري پژو روآ مدل  85به ش شهرباني ايران 495-10س11
و ش شاسي  61314192و ش موتور  11685052611مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كارخانه تراكتور  ITM285مدل  92به شماره سريال  N04209A1و شماره موتور LFW88288A
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كليه اسناد و مدارك خودرو سواري پژو پارس مدل  1394به شماره انتظامي 578ل -24ايران  91به نام
بهجت موسيزاده مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز پژو  GLXXU7 405به رنگ نقرهاي متاليك مدل  1396و ش شهرباني ايران 234-38م 13و
ش شاسي  NAAM01CE4HK575516و ش موتور  124K0999010به نام حسن بهادري ينگجه مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت سبز وسيله نقليه مينيبوس بنز به رنگ كرم مدل  1361و شماره موتور  070339و شماره شاسي
 531159و شماره پالك 216-18ع 34متعلق به كريم رضايي فرزند شمسئله به كد ملي 3874445534
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
جواز حمل اسلحه تكلول ساچمهزني چخماقي كاليبر  12ساخت كانادا به شماره  96137متعلق به اينجانب
مهدي داتلي بيگي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت هوشمند رانندگي اينجانب انور شاهوزهي فرزند ميرحمزه به شماره هوشمند  1419999و شماره
ملي  6119661239و شماره شناسنامه  577مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند و فاكتور فروش و سند مالكيت (برگ سبز) و كارت پالك خودرو سواري پژو  405GLXمدل  1392به شماره
پالك 243س -54ايران  95و شماره موتور  124K0218873و شماره شاسي IRFC9217165529784VIN
و  NAAM01CA2DR529784 -به رنگ نقرهاي متاليك به نام محمدعمر قلندرزهي مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
كارت دانشجويي اينجانب بهروز دهواري فرزند شنبه به شماره دانشجويي  917619582دانشجوي رشته علوم
تربيتي گرايش مديريت و برنامهريزي آموزشي چندبخشي از دانشگاه پيام نور سراوان مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
سند مالكيت (برگ سبز) خودرو مزدا  323مدل  1383رنگ بژ متاليك به شماره انتظامي ايران 681-43ب54
و شماره موتور  ZM645481و شماره شاسي  BGBASDZD822333به مالكيت آرزو مرادي سفنجاني مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.

خانواده ده ها نفر از اسراي فلسطيني در بند رژيم غاصب صهيونيستي
روز گذشته براي ابراز همدردي با اسرا مقابل دفتر کميته بين المللي
صليب سرخ در شهر غزه تحصن کردند.به گزارش خبرگزاري آناتولي
از غزه  ،معترضان که تصاوير اسراي فلسطيني را در دست داشتند ،از
نهادها و سازمان هاي بين المللي خواستند ،فوري براي آزادي اين اسرا
از چنگال رژيم صهيونيستي بسيج شوند.مادر يکي از اسراي فلسطيني
که در اين تحصن حضور داشت  ،گفت«:ما آمده ايم تا اين موضوع رادر
مقابل جهانيان فرياد بزنيم که اسراي فلسطيني در زندان هاي اسرائيل
با بدترين رنج مواجه هستند».وي افزود«:صليب سرخ و ملت هاي عربي
و اسالمي بايد هرچه سريعتر براي آزادي اسراي بيمار اقدام کنند».يکي
ديگر از شرکت کنندگان در اين تحصن نيز افزود«:نهاد هاي مدافع
حقوق بشر و جامعه بين الملل بايد فوري براي نجات جان فرزندانمان
ما در زندان هاي اسرائيل بسيج شوند».حدود  6400اسير فلسطيني
از جمله  62زن در زندان هاي اسرائيل به سر مي برند.

هشدار حزب اهلل در خصوص توطئه هاي رياض در لبنان
سخنراني که تنها شبکه العربيه عربستان آن را پخش کرده بود ،به شدت
از حزباهلل و ايران انتقاد کرد .مسئوالن لبناني معتقدند که عربستان
وي را به استعفا مجبور کرده و تمامي سخناني که در روز استعفا و در
مصاحبه با المستقبل گفته بود به وي ديکته شده است.
از سوي ديگر،رئيس جمهور لبنان ميگويد به دليل وضعيت پيچيده و
مبهم سعد الحريري در عربستان ،اظهارات وي اعتباري ندارد.
دفتر ميشل عون ،رئيس جمهور لبنان در بيانيهاي که امروز يکشنبه
منتشر کرد ،به سخنراني سعد الحريري ،نخست وزير مستعفي اين
کشور واکنش نشان داد.در اين بيانيه آمده است« :آزاديهاي حريري
محدود شده ،شرايط اقامت اجباري به وي تحميل شده و حتي از
ارتباطات با افراد خانوادهاش محروم شده است».عون گفته است :اين
اطالعات ،هر آنچه که وي گفته و خواهد گفتو تمامي مواضع وي و
آنچه به وي نسبت داده شده ،شک برانگيز بوده و نميتوان به آنها
بر اين اساس که نخست وزيري با اراده کامل خود گفته است ،استناد
کرد» .همچنين "نبيه بري" رئيس پارلمان لبنان گفت :مسئله
الحريري ديگر يک مسئله سياسي نيست بلکه به کرامت ملي گره
خورده است .همه لبناني ها احساس مي کنند در اين مسئله سهم
دارند .لزومي ندارد همه آنها دوستدار الحريري باشند بلکه حس وطن
دوستي کفايت مي کند .بري در مصاحبه با روزنامه «االتحاد»تاکيد
کرد که استعفاي الحريري در خارج لبنان فاقد شروط الزم است و

كارت هوشمند كاميون كشنده ولوو مدل  1383به شماره انتظامي 212ع -17ايران  85و شماره هوشمند 4179931
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند مالكيت (برگ سبز) و سند كمپاني خودروي كاميون باري فلزي مدل 1385به شماره انتظامي773ع -65ايران
 85و شماره موتور  83880640589و شماره شاسي  NAD45ACAO00005017به رنگ سفيد روغني به نام
ابوالفضل توكليخواه فرزند محمد مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند مالكيت (برگ سبز) خودروي سواري پژو  405مدل  1394به شماره انتظامي 471ص -28ايران  93و
شماره موتور  124K0605796و شماره شاسي  NAAM01CV8FR204573مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
پاسپورت اينجانب گلبدين نورزائي فرزند شاپسند به شماره پاسپورت  1144700تبعه كشور افغانستان مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت دانشجويي اينجانب زهرا گلزاري مقدم به شماره دانشجويي  9651663رشته مهندسي عمران از دانشگاه
سيستان و بلوچستان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز موتورسيكلت پرواز  200CCبه رنگ سبز فسفري مدل  1395و شماره پالك  23849-823و شماره
موتور  0196N2N906444و شماره تنه  N2N***200M9511480مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط
ميباشد.
كارت هوشمند كاميون كشنده اسكانيا به شماره هوشمند  2491731و شماره انتظامي 178ع -11ايران  26مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت سهميه فشنگ اينجانب حسن آسكاني فرزند دادرحمان به شماره سالح  9038747مدل تكلول تهپر كوسه
ساچمهزني كاليبر  12ساخت روسيه مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودرو سواري برليانس  H230سفيد روغني مدل  1395و شماره پالك ايران 863-53هـ 24به نام
عطيه سادات سادات كاشي به شماره موتور  BM15L/F053944و شماره شاسي NAS731100G1004964
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودروي سواري دنا پالس خاكستري متاليك مدل  1396به شماره پالك ايران 477-22ط 71نام
فرزانه رضوي به شماره موتور  147H0328240و شماره شاسي  NAAW21HU8HE488222مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودرو پرايد  131SLسفيد مدل  90به شماره پالك ايران 586-38ص 12به نام افسانه بهمني به شماره
شاسي  S1412290025068و شماره موتور  4388313مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز (شناسنامه مالكيت) خودرو سواري پژو  405مدل  1394به شماره انتظامي 552-17ج 89و شماره
موتور  124K0757712و شماره شاسي  FH254726به نام صالح حاجيزاده كورانآبادي مفقود گرديده و
از درجه اعتبار ساقط ميباشد3216 .
برگ سبز اتومبيل پرايد به شماره انتظامي 672د -65ايران  23به شماره موتور  2869618و شماره شاسي
 S1412288954849مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اينجانب محمود قناعتي مالك خودرو پژو 405جيالايكس به شماره بدنه 24259989و شماره موتور12485198451
و شماره پالك 813ب -58ايران  14به 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 منطقهاي شركت ايرانخودرو
واقع در اصفهان خ ارتش نرسيده به فلكه ارتش كوچه آرش مراجعه نمايد .بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور
طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب حسين خيري گنجي مالك پژو پارس به شماره موتور  22828111898و شماره شاسي  81811608به
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 ميالد كريميان اصفهاني مالك پژو  206به شماره موتور  10FSM84576586و شماره شاسي 82650305
به 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 14
جاده 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 مهدي طالبي مالك سمند به شماره موتور  147H0191455و شماره شاسي  GF309574به 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 علي اصفهاني مالك سمند به شماره موتور  12487146370و شماره شاسي  9F168926به 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 عاطفه كيانبخت مالك پژو  206به شماره شاسي  AJ125783و شماره انتظامي 335هـ -88ايران 55
به 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 حسين فضلي مالك پژو  405به شماره موتور  12487236000و شماره شاسي  9K929914به 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 عليرضا مرآتي مالك پژو  206به شماره موتور  1358600616153و شماره شاسي  21702742به 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 مالكيت راهور پژو  206به شماره شاسي  EJ688402و شماره انتظامي 212ق -37ايران  66به نام سارا
واهبي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند مالكيت راهور پژو 405به شماره شاسي BE057889و شماره انتظامي556ط -76ايران 24به نام عبدالرحيم
نصاري مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اينجانب مرتضي دولت مند مالك پژو پارس به شماره موتور  12691000009و شماره شاسي  CH006124به 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.
برگ سبز (شناسنامه مالكيت) خودرو سواري پژو  405مدل  1394به شماره انتظامي 552-17ج 89و شماره
موتور  124k0757712و شماره شاسي  FH254726به نام صالح حاجيزاده مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد3216 .
ح حاجيزاده كورانآبادي مالك خودرو پژو  405به شماره انتظامي 552-17ج 89و شماره شاسي
اينجانب صال 
 FH254726و شماره موتور  124K0757712به 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  14جاده مخصوص تهران  -كرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه
نمايد .بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد3215.

جز با حضور در خاک لبنان و تقديم حضوري به رئيس جمهوري
محقق نمي شود.
وي گفت :حتي اگر سعد الحريري در حال تفريح و خوشگذراني در
سواحل کوت دازور فرانسه باشد و بخواهد از منصب خود استعفا
کند بايد به بيروت بيايد و طبق اصول و قوانين استعفاي خود را
تقديم کند.
نبيه بري درباره مصاحبه اخير الحريري با شبکه تلويزيوني المستقبل
نيز گفت :من ترجيح دادم آن را گوش نکنم چون در شرايط طبيعي
انجام نشد و اين مصاحبه ادامه بيانيه استعفا بود که در موردش
شک و ترديد وجود دارد.
رئيس مجلس لبنان با اشاره به اينکه اين مسئله در نشست وزيران
خارجه کشورهاي عضو اتحاديه عرب مطرح خواهد شد گفت :اتحاديه
عرب بايد به مسئوليت هاي خود در اين زمينه عمل کند و وزير
خارجه لبنان بايد با حضور در اين نشست ،موضع رسمي لبنان را
توضيح دهد.
سعد الحريري نخست وزير لبنان روز شنبه  13آبان ( 4نوامبر) در
اقدامي غافلگير کننده و در حالي که در عربستان سعودي به سر
مي برد از سمتش استعفا کرد .استعفاي الحريري زير فشارهاي
عربستان و با هدف ضربه زدن به حزب اهلل در داخل و خارج لبنان
صورت گرفته است.

آگهي ابطال قرارداد تخصيص زمين
شهرك صنعتي

بنا بر تقاضاي جانشيني بانك صنعت و معدن و اجراي مفاد مصوبه شماره/156/31266ه
مورخ  69/5/9هيات محترم وزيران دفترچههاي قرارداد (نسخه متقاضي) به
شماره  417-2203-1666قطعات تخصيص داده شده به مساحت  7288به
طرفيت فرخ ذوالفقاري از اراضي شهرك صنعتي عباسآباد از اين تاريخ از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
تاريخ انتشار96/8/23 :
خ ت96/8/23 :
اداره حقوقي شركت شهركهاي صنعتي تهران

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده
نوبت دوم شرکت تعاوني توسعه فجردهستان تمران کالله
با توجه به حدنصاب نرسيدن مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاوني توسعه فجر
دهستان تمران کالله مقرر گرديد مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده نوبت دوم درتاريخ  1396/٩/9روز
پنجشنبه راس ساعت  ٩صبح در محل دفتر شرکت تعاوني در روستاي تمر قره قوزي تشکيل ميگردد بدينوسيله
ازکليه اعضاي محترم شرکت تعاوني جهت شرکت در مجمع درتاريخ وساعت مقرر دعوت بعمل مي آيد ويا
وکالي خود را از ميان اعضا ويا خارج از اعضا کتبا معرفي نمايند (هرعضو ميتواند عالوه بر راي خود  ٢برگ
وکالتنامه بهمراه داشته باشد بدون کارت عضويت موکلين برگ راي به وکال داده نخواهد شد )
دستور جلسه
١ــ گزارش هيئت مديره وبازرس
٢ــ تصويب صورتهاي مالي منتهي به سال ١٣٩۵
٣ــ انتخاب بازرس اصلي وعلي البدل
هيئت مديره شرکت تعاوني توسعه
تاريخ انتشار 96/8/23
خ ش96/8/23 :
فجر دهستان تمران کالله

آگهي اصالحيه

بدينوسيله به اطالع ميرساند كه برآورد اوليه در تجديد مناقصه
 40/11/15432مورخه  96/8/17موضوع روكش آسفالت معابر
منطقه دو به مبلغ  3/959/946/783ريال ميباشد.

امور قراردادهاي شهرداري قرچك

آگهي اصالحيه

بدينوسيله به اطالع ميرساند كه برآورد اوليه در تجديد مناقصه
 40/11/15431مورخه  96/8/17موضوع تخريب و بازسازي جداول
منطقه سه به مبلغ  2/726/568/675ريال ميباشد.

امور قراردادهاي شهرداري قرچك
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بروکسل :براي شکست احتمالي
برگزيت آماده هستيم
مذاکرهکننده اتحاديه اروپا در مسئله خروج بريتانيا گفت که همه بايد
آماده شکست اين مذاکرات بوده و براي آن برنامه داشته باشند.به گزارش
خبرگزاري فارس ،ميشل بارنيه مذاکره کننده اتحاديه اروپا براي مسئله
برگزيت (خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا) گفت بروکسل برنامههاي احتمالي
شکست مذاکرات را طراحي کرده است.به نوشته روزنامه گاردين ،بارنيه
که اخيرا به لندن دو هفته فرصت داده تا برنامههاي مالي خروج را به طور
شفاف بيان کند ،در گفتوگو با روزنامه فرانسوي ديمانش گفت شکست
مذاکرات برگزيت گزينه دلخواه نيست اما امکان آن وجود دارد.بارنيه
همچنين گفت ،همه شامل کشورهاي عضو اتحاديه اروپا و بازرگانان و
شرکتهاي تجاري بايد براي شکست برگزيت برنامه داشته باشند و افزود
در تاريخ  19مارس  2019که روز پاياني مذاکرات برگزيت تعيين شده ،به
بريتانيا با ديد کشور سوم نگاه ميشود.اين اظهارات در حالي بيان شد که
ترزا مي نخست وزير بريتانيا فشارهاي زيادي را در خصوص برگزيت در
داخل کشور متحمل شده است.تا کنون بيش از  5دور مذاکرات برگزيت
برگزار شده اما هنوز لندن و بروکسل به توافقي در زمينه برنامههاي مالي
خروج و روابط دو طرف بعد از آن دست نيافتهاند.مردم بريتانيا(انگليس،
ولز ،ايرلندشمالي و اسکاتلند) سال  2016راي به خروج از اتحاديه اروپا
دادند و با شروع مذاکرات خروج در مارس  ،2017دو سال فرصت دارند
به توافقي براي جدايي از بروکسل دست يابند.

آگهي دعوت سهامداران شركت بيمارستان پزشكان
(سهامي خاص) ثبت شده به شماره  82493و
شناسه ملي  10101271240جهت تشكيل مجمع
عمومي عادي ساليانه

بدينوسيله از كليه صاحبان سهام و يا نمايندگان قانوني آنها دعوت ميشود تا در
جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه كه در ساعت  16سهشنبه مورخ  96/09/14در
نشاني بزرگراه همت غرب  -بعد از پل ستاري  -بلوار كبيري طامه  -خيابان
بهار  -شماره  17و به كد پستي  1476919491و شماره تلفن  44610850تشكيل
ميگردد حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
 -1قرائت گزارش بازرس و هيات مديره درخصوص تصويب ترازنامه و حساب سود
و زيان سال مالي منتهي به پايان شهريور 1396
 -2انتخاب بازرس اصلي و عليالبدل
 -3بحث و بررسي پيرامون مسائل جاري شركت
تاريخ انتشار96/8/23 :
هيات مديره
خ ت96/8/23 :
آگهي تحديد حدود
در اجراي بند الف ماده  7آييننامه اجرايي قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و
عرضه مسكن تحديد حدود ملك زير در محدوده فيروزكوه بدين شرح اعالم مي گردد.
سنگ  5اصلي
پالك  2399فرعي دولت جمهوري اسالمي ايران به نمايندگي نيروي انتظامي ششدانگ يك دستگاه ساختمان
و محوطه به مساحت  5103/3مترمربع در محل انجام خواهد شد لذا به موجب ماده  14قانون ثبت به
صاحبان امالك و مجاورين امالك فوقالذكر بدينوسيله اعالم ميگردد كه در روز مقرر در محل حضور به
هم رسانند اعتراض مجاورين و صاحبان حقوق ارتفاقي از تاريخ تحديد حدود ظرف مدت  20روز پذيرفته
خواهد شد معترضين از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت ميبايست ظرف مدت  20روز دادخواست خود
را مرجع ذيصالح قضائي تقديم و گواهي الزم اخذ و به اين اداره تسليم نمايند.
تاريخ تحديد حدود :دوشنبه 96/9/23
 96/8/23احمد رحيمي  -رئيس ثبت فيروزكوه
تاريخ انتشار 96/8/23 :خ ش:

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده
شرکت گروه توليدي و صنعتي آلومينيوم فام (سهامي خاص)
ثبت شده بشماره 69383و شناسه ملي 10101143237

بدينوسيله از کليه سهامداران شرکت دعوت بعمل مي آيد تا در جلسه مجمع عمومي عادي بطور
فوق العاده که رأس ساعت 9صبح روز دوشنبه مورخ  96/9/6در محل دفتر مرکزي شرکت تشکيل مي
گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه :
 -1انتخاب اعضاء هيئت مديره و سمت هاي اعضاء هيئت مديره و صاحبان امضاء مجاز شرکت
 -2انتخاب بازرسان اصلي و علي البدل
هيأت مديره شرکت گروه توليدي و
تاريخ انتشار96/8/23 :
خ ت96/8/23 :
صنعتي آلومينيوم فام (سهامي خاص)

نوبت اول

آگهي مزايده عمومي

شهرداي ابهر به استناد بند دوم مصوبه جلسه شماره  15مورخ  1396/7/23شوراي محترم اسالمي شهر ابهر در نظر دارد ( )5قطعه زمين
با كاربري مسكوني واقع در ابهر بلوار آيتاله خامنهاي پالك ثبتي  1/1955از طريق مزايده به فروش رساند .لذا از عموم متقاضيان دعوت
ميشود جهت خريد اسناد مزايده حداكثر تا مورخ  96/8/27به امور قراردادهاي شهرداري ابهر مراجعه نمايند .ساير اطالعات و جزئيات در
اسناد مزايده مندرج است.
شماره قطعه

مساحت (مترمربع)

قيمت پايه به ريال

تضمين سپرده به ريال

3

176/03

880/150/000

44/008/000

4

172/57

862/850/000

43/143/000

5

168/94

844/700/000

42/235/000

6

168/49

808/752/000

40/437/000

7

242/04

1/161/792/000

58/089/000

محل و مهلت دريافت اسناد :امور قراردادها تا مورخ 96/8/27
محل و مهلت قبول پيشنهادات :واحد حراست تا مورخ 96/8/29
تاريخ و محل بازگشايي پيشنهادات :دفتركار شهردار مورخ 96/9/1
شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.
هزينه درج آگهي در روزنامهها به عهده برنده مزايده ميباشد.
تاريخ انتشار نوبت اول96/8/16 :
خ ش96/8/16 :
		
تاريخ انتشار نوبت دوم96/8/23 :

ذوالقدريها  -شهردار ابهر

