» خبر
دستيار سابق وزير خزانهداري آمريکا :

تحريم و ايجاد اغتشاش
کار استاندارد آمريکا است

دستيار سابق وزير خزانهداري آمريکا گفت :تحريم و ايجاد اغتشاش،
کار استاندارد آمريکاست.پل کريگ رابرتز تحليلگر ارشد سياسي و
نويسنده آمريکايي اين مطلب را در مصاحبه با خبرگزاري تسنيم
اعالم کرده است .بر پايه همين گزارش ،وي تصريح کرد :تحريم
يک کشور يا ساير اقدامات خصمانه ،کار استاندارد واشنگتن است
که با تأمين مالي برخي افراد يا سازمانها آنان را به اعتراضات
اعزام و آن را به اقدامات خشونتآميز تبديل ميکند.کريگ تأکيد
کرد :آيت اهلل سيد علي خامنهاي رهبر انقالب اسالمي ايران درست
گفتهاند که دستور اعتراضات اخير در ايران از سوي خارج صادر
شده و اين اغتشاشات از سوي آشوبگران خارجي مورد حمايت
قرار گرفته است.دستيار سابق وزير خزانهداري آمريکا در امور
سياست اقتصادي در دوره رونالد ريگان در سال  1981ميالدي
و رئيس فعلي مؤسسه اقتصاد سياسي در اين مصاحبه تصريح
کرد :اين مشکل است که باور کنيم ايرانيها آنقدر غافل هستند
که منبع اصلي سختيهايشان را درک نميکنند .همانطور که
من باور نميکنم ايرانيها غافل باشند ،به اين نتيجه ميرسم که
معترضان با مهارت اداره شدهاند يا شايد از سوي نهادهاي غيردولتي
خارجي به آنها پول پرداخت شده است ،همانطور که در اعتراضات
ميداني در کييف همين اتفاق افتاد.وي در پاسخ به سؤالي درباره
اعتراضات مسالمتآميز و آرام در ايران در اعتراض به افزايش
قيمتها و مشکالت اقتصادي در شهرهاي مختلف که در نهايت
منجر به تجمعات غيرقانوني خشونتآميز در برخي شهرها شد
و اغتشاشگران به اموال عمومي و مراکز پليس و ساختمانهاي
دولتي حمله کردند ،و حمايت مقامهاي آمريکايي از جمله ترامپ
و نيکي هيلي نماينده آمريکا در سازمان ملل از اين اغتشاشات و
اينکه آيا ارتباطي بين اغتشاشگران و ادامه حمايت آمريکا از آنها
وجود دارد ،گفت :براي بيثبات کردن يک کشور يا آماده کردن
زمينه الزم براي تحريم يک کشور يا ساير اقدامات خصمانه ،اين
يک کار استاندارد از سوي واشنگتن است که سازمانهاي «اصالح»
غيردولتي را تأمين مالي ميکند .بعدا ً اعضاي اين سازمانها به
اعتراضات فرستاده ميشوند و زماني که اعتراضات آغاز شد ،واشنگتن
آن را به اقدامات خشونتآميز تبديل ميکند.

محمد جواد ظريف:

ترامپ هنوزنمي داند
چه ميخواهد بکند

وزير خارجه ايران با بيان اينکه بعيد ميدانم خود ترامپ هنوز اطالع داشته
باشد که چهکار ميخواهد بکند ،تصريح کرد :اگر جامعه جهاني تمايل
دارد برجام ادامه يابد ،در برابر هر اقدام خالف برجام آمريکا ايستادگي
کند.به گزارش خبرگزاري فارس ،محمدجواد ظريف وزير امور خارجه
کشورمان بعدازظهر ديروز در بدو ورود به مسکو به منظور رايزني با
سرگئي الوروف همتاي روس خود و در جمع خبرنگاران اين مطلب را
بيان کرد.ظريف در پيشبينياش از تصميم ترامپ درباره برجام ،اظهار
داشت :يکي از سياستهاي آقاي ترامپ اين است که قابل پيش بيني
ت را به نهايت خودش رسانده که
نباشد ،البته ايشان در حدي اين سياس 
آمريکا ديگر خيلي قابل اعتماد براي هيچ يک از شرکا نيست.وزير خارجه
درباره اطالع اروپاييها از تصميم ترامپ نيز گفت :بعيد ميدانم خود ترامپ
هنوز اطالع داشته باشد که چهکار ميخواهد بکند ،ولي حتما اروپاييها
هنوز اطالع ندارند ترامپ چه تصميمي خواهد گرفت.با اين حال ظريف
تاکيد کرد :جامعه جهاني نياز دارد اگر تمايل دارد برجام ادامه يابد ،در
برابر هر اقدام خالف برجام آمريکا ايستادگي کند.

»

يکي از استراتژيستهاي مؤسسه کارنگي ميگويد رئيسجمهور جديد آمريکا هيچ راهبرد سياسي
کلياي در هيچ زمينهاي از جمله نحوه تعامل با ايران ندارد و دستگاههاي داخلي و متحدان
خارجي آمريکا در نحوه پاسخ به راهبرد کنوني ترامپ ،دچار سردرگمي شدهاند.به گزارش گروه
خبرگزاري فارس« ،جرت بالنک» عضو ارشد برنامه ژئواکونوميک و راهبرد موسسه «کارنگي»،
در مصاحبهاي به راهبرد «دونالد ترامپ» رئيسجمهور آمريکا در قبال ايران پرداخته و گفت
مشکل اصلي ترامپ ،نداشتن راهبرد است.بالنک در ابتداي مصاحبه با دفتر اطالعرساني موسسه
کارنگي ،به سخت شدن کار دستگاههاي تصميمساز سياسي دولت آمريکا پس از روي کار آمدن
دولت جديد اين کشور پرداخته و افزود« :رئيسجمهور اياالتمتحده ،اولويتبندي سياسي خوبي
در هيچ زمينهاي از جمله در زمينه (روابط با) ايران ندارد و حاال که هيچ دستورالعمل شفافي
از باال درباره اهداف اصلي و اولويتهاي آمريکا صادر نميشود ،سيستم بوروکراسي کار سختي

براي تدوين يک راهبرد مقبول خواهد داشت».اين استراتژيست آمريکايي در ادامه پرداختن به
مشکالت ملتش در زمان زمامداري ترامپ گفت« :مشکل دوم اين است که آمريکا از يک سو،
در مواجهه با ايران ،اولويت بسيار مشخصي دارد و آن ادامه ايجاد اطمينان از عدم دسترسي
ايرانيان به سالح اتمي است ولي از سوي ديگر ،اين اطمينان دستاورد بزرگ برجام است؛ توافقي
که در دوره [باراک] اوباما (رئيسجمهور سابق آمريکا) حاصل شد».بالنک در توضيح تعارض
ميان اين دو موقعيت افزود« :اين دولت و اين رئيسجمهور ،گام در مسير انتقاد از دولت سابق و
به خصوص انتقاد از اين توافق (هستهاي) گذاشتهاند و به همين خاطر ،تدوين راهبردي که هم
اهداف اساسي امنيت ملي آمريکا در قبال ايران را تأمين کند و هم دستاوردهاي رئيسجمهور
قبلي را انکار کند ،امکانپذير نيست و دولت هم تاکنون ،چشم بر روي اين تناقض بسته و در
نتيجه ،هيچ راهبرد واقعي در اين زمينه اتخاذ نکرده است».

موسسه كارنگي :

ترامپ
راهبرد روشني
در قبال ايران ندارد

بين الملل
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تختروانچي:

اگر برجام منافعي نداشته باشد از آن خارج ميشويم

معاون سياسي دفتر رياست جمهوري گفت :اگر برجام
براي ما منافعي نداشته باشد از آن خارج ميشويم،
اما دنيا بايد بداند مسئوليت اين اقدام با کيست .به
گزارش خبرگزاري دولت مجيد تختروانچي ديروز با
بيان اين مطلب درخصوص اقدام ترامپ براي تمديد يا
عدم تمديد تعليق تحريمهاي ايران طي روزهاي آتي
گفت :گمانهزنيهاي مختلفي وجود دارد که آيا ترامپ
لغو تحريمها را تمديد خواهد کرد يا نخواهد کرد .با

توجه به شخصيت غير قابل پيشبيني ترامپ ،اينکه
هر کس بگويد ترامپ صددرصد لغو تحريمها را تأييد
يا صد درصد رد ميکند ،مشخص نيست.وي افزود:
تحليلها در اروپا و آمريکا هم حاکي از اين است که
نميتوان از اآلن مشخص کرد ترامپ چهکار خواهد
کرد ،البته فضاي بينالمللي فضاي بسيار مثبتي براي
تداوم اجراي برجام است و نقدهاي جدي هم به اجراي
تعهدات آمريکا وجود دارد.تخت روانچي ادامه داد :ما
هم نقد خود را نسبت به بدعهديهاي آمريکاييها در
اجراي تعهداتشان داريم که اين نقدها را هم بهصورت
شفاهي و گاهي بهصورت مکتوب و در نامههاي متعدد
آقاي دکتر ظريف به خانم موگريني ثبت کردهايم.
وي اضافه کرد :اکثريت قريب به اتفاق دنيا خواهان
تداوم اجراي برجام هستند و تأکيد دارند که برجام
بايد توسط همه اعضا اجرا شود و همه طرفها به
تعهدات خود پايبند باشند.

سفير سوئد:

اروپا بهطور کامل از اجراي برجام حمايت ميکند
سفير سوئد در ايران درباره نگاه اروپا و سوئد به برجام
گفت :اروپا و سوئد بهطور کامل و قدرتمند از اجراي
برجام حمايت و همواره اعالم کردهاند که ايران به
تعهدات خود در برجام پايبند بوده است.به گزارش
خبرگزاري تسنيم ،هلنا سانگالند اين مطلب را در نشست
«اروپا و تحوالت ژئوپليتيکي غرب آسيا» که  19دي
بهميزباني شوراي روابط راهبردي و با حضور جمعي از
ديپلماتهاي مقيم تهران  ،دانشگاهيان ،صاحبنظران
و اصحاب رسانه در تهران برگزار شد بيان کرد .او
درباره نگاه اروپا و سوئد به برجام نيز اظهار داشت:
اروپا و سوئد بهطور کامل و قدرتمند از اجراي برجام
حمايت و همواره اعالم کردهاند که ايران به تعهدات
خود در برجام پايبند بوده است .آمريکاييها در صورت
تمديد نکردن تعليق تحريمهاي ايران ،خطاي بزرگي
مرتکب ميشوند .اگر آمريکاييها تحريمهاي ايران را
از سر بگيرند ،خطاي بزرگي مرتکب ميشوند ،البته در

ادامه از صفحه اول
اين قطعنامه همچنين از دولت آمريکا خواسته
با تسريع صدور مجوزهاي الزم ،امکان استفاده
از فناوريهاي ارتباطي در داخل ايران را فراهم
کند .از شرکتهاي ارتباطي هم خواسته شده
درخواستهاي دولت ايران براي محدود شدن
دسترسي به برخي نرمافزارهاي پيامرسان را
نپذيرند.به نقل از العالم ،قطعنامههاي صادره
مجلس نمايندگان و سنا ماهيت اعالم موضع و
توصيهاي دارند و فاقد اثر اجرايي هستند.
«تحريم نهادهاي انقالبي» فرصتي براي جبران
شکست آمريكا-انگليس از اغتشاشات برخي از
شهرهاي کشور است و به همين دليل است که برخي
از مراکز رسمي غرب و شخصيتهاي برجسته اين
کشورها از راهاندازي تحريمهاي جديد عليه سپاه
پاسداران سخن به ميان ميآورند .اخيرا ً خبرگزاري
فرانسه به نقل از يک مقام ارشد آمريكايي گزارشي
منتشر کرده بود که اياالت متحده در حال بررسي
گزينههاي خود براي وضع تحريمهاي جديد عليه

اصل سند كارخانه و برگ سبز و الشههاي سند سواري پيكان مدل 1379
به شماره انتظامي 159-25م 14و شماره موتور  11127954306و شماره
شاسي  79458578متعلق به اينجانب حبيباله رزمي مفقود گرديده و
از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز اتومبيل پژو 405مدل 1389به شماره بدنهNAAMO1CA6AR518993
و شماره موتور  12489067967و شماره پالك 218ن -54ايران  24مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
مدرك فارغالتحصيلي گواهينامه موقت پايان تحصيالت اينجانب قباد
كاظمي فرزند دارا به شماره شناسنامه  3صادره از شيروان چرداول در
مقطع كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي تاسيسات حرارتي و
برودتي صادره از واحد دانشگاه آزاد تاكستان به شماره  12578به تاريخ
 91/12/9مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .از يابنده تقاضا
ميشود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد تاكستان به نشاني
قزوين  -تاكستان  -كيلومتر  5جاده همدان كد پستي 3431996691
ارسال نمايند.
اصل مدرك تحصيلي اينجانب محمد حسنپور فرزند عليرضا به شماره
شناسنامه  1920103325صادره از انديمشك در مقطع كارشناسي رشته
مكانيك خودرو صادره از واحد دانشگاهي آزاد اسالمي انديمشك با شماره
 17716770مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .از يابنده تقاضا
ميشود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد انديمشك به نشاني
انديمشك خيابان شهيد فردچيان ارسال نمايد.
دفترچه خدمات كشاورزي به شماره  1141به مساحت  1/5هكتار واقع در
روستاي النگ به نام مجيد رحيمي فرزند حبيباله مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كليه اسناد و مدارك مالكيت سمند ايكس  7مدل  1384به رنگ نقرهاي
و شماره شهرباني 755ط -46ايران  52و شماره موتور  12484006305و
شماره شاسي  14505111به نام سجاد قربانزاده مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني خودرو سواري شخصي پژو تيپ  405جيالايكسآي  8iمدل
 1383به رنگ بژ متاليك و شماره نيروي انتظامي ايران 833-72ن12و
شماره موتور  12483163816و شماره شاسي  83071016به مالكيت رباب
منصوري دانا مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اينجانب سيدهفاطمه عدناني ساداتي مالك خودرو سواري پژو پارس
معمولي دوگانهسوز به رنگ سفيد روغني مدل  1393و شماره شاسي
(بدنه)  NAAN21CAXH698442و شماره موتور  124K0454891و
شماره پالك ايران 399-81ب 79به علت فقدان اسناد فروش و شناسنامه
مالكيت تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است .لذا چنانچه
هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف مدت ده روز به
اصفهان دفتر منطقهاي شركت ايرانخودرو واقع در خيابان ارتش كوچه
آرش مراجعه نمايد .بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط
مقرر اقدام خواهد شد.
اصل سند كمپاني ماشين سواري هاچبك (جك) مدل  1396به رنگ
سفيد روغني و شماره موتور  HFC4GA31DH0002694و شماره شاسي
 NAKSH7324HB135310و شماره پالك ايران 263-89د 36به نام
گالويژ شريفيان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني خودرو مزدا بي  2000اي مدل  1389به رنگ نقرهاي متاليك و
شماره انتظامي 368-28ط 28و شماره موتور  FE143432و شماره شاسي
 NAGDPX2PC18D40449متعلق به آقاي محمد جهاني به كد ملي
 4051716775مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني و برگ سبز خودرو سواري پژو  405جيالايكس مدل 1391
به رنگ نقرهاي متاليك و شماره پالك 839س -45ايران  79و شماره
موتور  12491008132و شماره شاسي  NAAM11CAXCE301860مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت پرايد  111مدل  92رنگ سفيد شش ايران 671-75س15
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز و كارت خودرو سواري پژو به شماره انتظامي ايران 518-49ق 22و
شماره موتور  124K0242148و شماره شاسي NAAM01CA3DR534315
متعلق به علي توكلي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز سواري پژو  405جيالايكسآي رنگ نقرهاي متاليك مدل 84
به شماره موتور  12484008790و شماره شاسي  14206926و شماره پالك
ايران 344-24ق 12به نام ابراهيم جاللي فرزند علي به شماره شناسنامه
 132كد ملي  198937309صادره از سوسنگرد مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.

ايران به بهانه اغتشاشات اخير است ،اين مقام
آمريكايي که نخواسته نامش فاش شود ،بيان
ميکند« :انجام اين کار به اطالعات نياز دارد،
بنابراين ما قصد داريم اين اطالعات را گردآوري
کنيم تا ببينيم چه کاري ميتوانيم انجام دهيم...

برگ كمپاني خودرو پيكان به شماره انتظامي ايران 174-78د 12سفيدرنگ
به شماره موتور  11283031530و شماره شاسي  83506366متعلق به آقاي
لطفاله رسولپناه فرزند قدرت به كد ملي  1531798179صادره از ميانه
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
مجوز حمل سالح شكاري پنجتير ساچمهزني نيمهخودكار كاليبر  12ساخت
بلژيك به شماره  444659به نام فريبرز كياني چنده مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودرو پرايد سواري جيتيايكس مدل  1383به شماره پالك ايران
451 -11ج 59و شماره موتور  00721255و شماره شاسي S1412283268219
به نام اباصلت جهانشاهي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت سبز خودرو سواري پژو  405GLXمدل  89به شماره موتور 12489236070
و شماره شاسي  NAAM11CA0BR462029و شماره پالك ايران -78
297ط 88به نام يداله فالحنژاد فرزند حمزهعلي مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني ،برگ سبز و شناسنامه مالكيت خودرو وانت مزدا تيپ  1600به
رنگ آبي روغني مدل  1363و شماره موتور  016067و شماره شاسي 6366400
و شماره انتظامي 614ب -62ايران  86متعلق به كريم آلبويه فرزند قربانعلي و
شماره ملي  4569176811مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني ،برگ سبز و شناسنامه مالكيت خودرو سواري پرايد به رنگ خاكستري
مدل  1388و شماره موتور  2754227و شماره شاسي  S1412287917589و
شماره انتظامي 395ب -93ايران  86متعلق به محبوبه آلبويه فرزند كريم و
شماره ملي  4560875988مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت ماشين و برگ سبز خودرو استيشن رنجرور يشمي معمولي مدل 1975
به شماره پالك ايران 791-88ق 36به نام اميرسامان اعالئي و شماره موتور
 34104013و شماره شاسي  35813637مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
مدرك فارغالتحصيلي اينجانب اصغر اصغرپور صفار فرزند صفتاله به شماره
شناسنامه  0011133015صادره از تهران در مقطع كارداني پيوسته رشته برق/
الكترونيك صادره از واحد دانشگاهي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران غرب
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .از يابنده تقاضا ميشود اصل
مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران غرب به نشاني تهران ،دوراهي
قلهك ،كوچه امير برجا ،بلوار آينه ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران غرب
ارسال نمايد.
برگ سبز خودرو سواري پرايد به رنگ سفيد مدل  1393و شماره موتور
 5257075و شماره شاسي  NAS411100E3699553و شماره پالك ايران
581-94ق 27به نام جواد بنياسدي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط
ميباشد.
كليه بنچاق اسناد و شناسنامه مالكيت وانت نيسان به شماره موتور 172861
و شماره شاسي  040742و شماره پالك 579ب -74ايران  72مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودرو وانت پيكان مدل  1382به شماره پالك 292-61ج 55و شماره
موتور  11282013149و شماره شاسي  82918002به نام آرزو قشالقخاني
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
رسيد كارت هوشمند بنز خاور كمپرسي نارنجي مدل  1392به شماره انتظامي
536ع -77ايران  44و شماره موتور  33492610171022و شماره شاسي
 NAB374061DA440340مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز (سند مادر) سواري رنو  L90مدل  1395به شماره انتظامي
374ط -28ايران  66و شماره موتور  MA690W156421و شماره شاسي
 NAPLSRALDG1262643به نام آقاي اميد شيرين بيگپور فرزند اكبر
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اينجانب مجيد سرچمي مالك خودرو پيكان وانت به شماره انتظامي -78
569هـ 18و شماره بدنه  223429و شماره موتور  11489045761به 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 سازمان فروش شركت ايرانخودرو واقع در پيكانشهر ساختمان
سمند مراجعه نمايد .بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط
مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب عيسي ميرزايي مالك خودرو پژو  405به شماره انتظامي 287-41ط43
و شماره بدنه  462748و شماره موتور  12489247231به 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 سازمان فروش
شركت ايرانخودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد .بديهي
است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

اياالت متحده از تمامي منابع در دسترس خود
استفاده خواهد کرد تا درباره کساني که در حال
سرکوب ،نقض حقوق بشر و توسل به خشونت
عليه معترضان هستند اطالعات الزم را کسب و
آنها را وارد دستگاه تحريمي خود کند».

خبر »

انتقام الکساسبه را گرفتيم

اين صورت مکانيسمهايي مانند کميسيون مشترک در
برجام در نظر گرفته شده است .اگر آمريکا برجام را
نقض کند ،بايد ديد تهران در برابر اين اقدام واشنگتن
چگونه واکنش نشان خواهد داد.سانگالند درباره تأثيرات
برجام بر ميزان فعاليتهاي تجاري با ايران اظهار کرد:
برجام نهفقط از جنبه عدم اشاعه ،بلکه از لحاظ موضوع
تجارت قابل احترام است ،چرا که کشورهاي اروپايي
بسيار به گسترش آن عالقهمند هستند.

قطعنامه كنگره آمريكا عليه ايران

حمايت رسمي واشنگتن از اغتشاشگران

رئيس ستاد ارتش اردن:
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پيش از خبرگزاري فرانسه نيز برخي رسانههاي
غربي گزارش دادند که اياالت متحده آمريكا در
واکنش به محدوديتهاي اعمال شده بر جريان
آزاد اطالعات در ايران ،گزينه تحريم صدا و سيما
را به عنوان نهاد ناقض حقوق بشر مد نظر دارد؛
تصميمي که در صورت اتخاذ دسترسي صداوسيما
به امکانات ارسال و دريافت ماهوارهاي را قطع و
منجر به عدم دسترسي به کانالهاي صدا و سيما
در داخل و خارج از کشور ميشود.
اخيرا نيز تنها يک هفته پس از اغتشاشات اخير
کشور جمعي از نمايندگان مجلس عوام انگليس
درخواست کردند تا اين کشور سپاه پاسداران را
يک گروه تروريستي! معرفي و سران آن را تحريم
کند؛ درخواستي که شباهت فراواني با تحرکات
ضدايراني کنگره و دولت آمريكا در طول سالهاي
اخير دارد و نشان ميدهد سپاه همانند برخي
ديگر از نهادهاي برآمده از گفتمان انقالب اسالمي
منافع کشورهاي غربي و به ويژه آمريكا  -انگليس
را در منطقه به خطر انداخته است.

اينجانب پروين ميرزايي مالك خودرو پژو  405به شماره انتظامي 381-41ج34
و شماره بدنه  483771و شماره موتور  12490301955به 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 سازمان فروش
شركت ايرانخودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد .بديهي
است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
برگ سبز سواري پرايد  132به رنگ سفيد روغني مدل  1388و ش شهرباني
ايران 247-68ق 66و ش شاسي  S1422288065791و ش موتور 2861972
به نام احمد جعفرينيا مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند مالكيت و سند كمپاني سواري ليفان تيپ (سيسي  620 )1800مدل 1393سفيد
روغني به شماره انتظامي 469-28ط 17و شماره شاسي NAKNF422XEB117608
و شماره موتور  LFB479Q140204244متعلق به آقاي فرجاله عابدي به شماره
كد ملي  4051389367مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني خودرو سواري هوندا آكورد مدل  1993به شماره انتظامي 937ق-56
ايران  45و شماره موتور  4027469و شماره شاسي  332048به نام سيدحامد
خوشخان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت پالك خودرو وانت تويوتا 1600رنگ قرمز روغني مدل  1983به نام غالمعباس
رفعتي به شماره انتظامي 152د -72ايران  65و شماره موتور  2828902و شماره
شاسي  175184مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت خودروي پرايد صبا مدل  1389به شماره انتظامي 279ج-97
ايران  85و شماره موتور  3652705و شماره شاسي  S1412289522368مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت بازرگاني اينجانب عبدالرحمن ناروئي فرزند يارمحمد متولد 1365/6/20
به شماره ملي  611-9974806به شماره شناسنامه  209و شماره بازرگاني
 611-9974806مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اينجانب علياكبر طوسي مالك خودرو سواري سمند الايكس به شماره بدنه
 BF874815و شماره موتور  12490121235و شماره شهرباني 955-96ب28
به علت فقدان اسناد فروش تقاضاي رونوشت المثني سند خودروي مذكور را
نموده است .لذا چنانچه احدي ادعايي درخصوص خودروي فوق دارد ظرف
مدت ده روز به دفتر منطقهاي ساري واقع در كيلومتر  5جاده ساري به نكا
جنب شركت شماليت مراجعه نمايند .بديهي است پس از مهلت مزبور مطابق
ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
كارت هوشمند ناوگان به شماره انتظامي 253ع -68ايران  31به شماره كارت
 4125757مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل كارت فعاليت حرفهاي رانندگان هوشمند ( )2591780به نام اينجانب گودرز
جانباز فرزند حيدرعلي داراي كد ملي  6329721841و داراي شماره شناسنامه
 729صادره از لردگان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت هوشمندخودرو سواري سمند سفيد روغني مدل  1391به شماره پالك
ايران 935-55ط 47به نام حسن كمالينژاد به شماره موتور  124K0082600و
شماره شاسي  NAAC91CC7CF898589مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
كارت دانشجويي اينجانب افسانه همتي آذر با شماره دانشجويي  9411564012از
دانشگاه علوم پزشكي ايران رشته مديريت خدمات بهداشتي درماني در مقطع
كارشناسي ارشد مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني و شناسنامه مالكيت كاميون كمپرسي بنز  2624به شماره انتظامي
786ع -28ايران  72و شماره موتور  10055037و شماره شاسي 16602336
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .مسئوليت ضمانت كشف فساد
به عهده مالك است.
شناسنامه مالكيت سواري دانگفنگ  H30CROSSATبه شماره انتظامي
257ق -68ايران  82مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .مسئوليت
ضمانت كشف فساد به عهده مالك است.
كليه مدارك اعم از برگ كمپاني ،برگ سبز و كارت خودرو سواري پژو پارس
مدل  1382به رنگ نقرهاي و شماره انتظامي ايران 467-13د 61و شماره موتور
 22828214355و شماره شاسي  82815553به مالكيت شهال انصاري طادي
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني ،سند مالكيت (برگ سبز) و كارت موتورسيكلت كثير  125مدل
 1386به رنگ مشكي و شماره انتظامي ايران  24987-628و شماره موتور
 A2992215و شماره شاسي (تنه)  NBG125A8678217به مالكيت علي
نصيري دهسرخي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني ،سند مالكيت (برگ سبز) خودرو ليفان  620مدل  1392به رنگ
مشكي متاليك و شماره انتظامي ايران 346-13ط 67و شماره موتور LFD479Q
و شماره شاسي  121001019NAKNS422XDB113458به مالكيت محسن
اسدالهزاده اصفهاني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.

رئيس ستاد ارتش اردن اعالم کرد که کشورش در عمليات اطالعاتي و ويژه
ارتش اردن و نيز دو عمليات اربد و الرکبان انتقام خلبان معاذ الکساسبه را
گرفته است.به گزارش ايسنا ،به نقل از شبکه خبري اسکاي نيوز عربي ،محمود
عبد الحليم فريحات ،رئيس ستاد ارتش اردن با اشاره به اينکه در عمليات
اطالعاتي و ويژه ارتش و نيز دو عمليات اربد و الرکبان انتقام خلبان معاذ
الکساسبه گرفته شد ،گفت :برخي از عملياتهاي تروريستي نيز ناکام مانده
و طراحان و مجريان اين عملياتها از پاي درآمدند.طبق گزارش خبرگزاري
رسمي اردن (پترا) ،پيشتر اداره کل اطالعات اردن در يک عمليات اطالعاتي
دقيق ،يک نقشه بزرگ تروريستي و خرابکارانه را که توسط يک گروهک
تروريستي وابسته به داعش در ماه نوامبر سال  ۲۰۱۷برنامهريزي شده
بود را خنثي کردند.خبرگزاري پتراي اردن اعالم کرد ،اعضاي اين گروهک
براي اجراي چندين عمليات تروريستي به صورت همزمان با هدف برهم
زدن امنيت ملي و ايجاد آشوب و ترس ميان شهروندان اردني برنامهريزي
کرده بودند.در اين عمليات اطالعاتي  ۱۷تن از عواملي که دست داشتند،
بازداشت شده و سالح و مواد انفجاري که قرار بود در اين طرح تروريستي
مورد استفاده قرار گيرند ،کشف و ضبط شد.

روسيه :هواپيماي تجسسي آمريکا
باالي سر پهپادهاي تروريستي بود
روسيه اعالم کرد :هنگام حمله تروريستي پهپادهاي هوشمند به پايگاه
حميمم در سوريه ،يک هواپيماي تجسسي آمريکا بر فراز اين پايگاه پرواز
مي کرد.به گزارش ايرنا ،روزنامه ايزوستيا چاپ مسکو ديروز در بخش اخبار
آنالين خود به نقل از بيانيه وزارت دفاع روسيه نوشت :هواپيماي آمريکايي
به مدت چهار ساعت بر فراز پايگاه هاي حميمم و طرطوس پرواز کرد.وزارت
دفاع روسيه خاطرنشان کرد :همزماني پرواز هواپيماي جاسوسي آمريکا با
حمله تروريستي پهپادها به پايگاه هاي روسي در سوريه ،عجيب و غيرعادي
به نظر مي رسد.در بيانيه همچنين به بيانات سخنگوي پنتاگون اشاره شده
است که گفته بود فناوري ساخت پهپادهايي که به روسيه حمله کرده اند
در بازار آزاد به راحتي فروخته مي شود .براساس بيانيه وزارت دفاع روسيه،
اين اظهارات سخنگوي پنتاگون مبني بر در دسترس بودن فناوري ساخت
پهپادها در بازار آزاد موجب نگراني ما شده است و اين پرسش را مطرح
کرده که منظور مقام آمريکايي چه فناوري هايي است و بازار فروش آن در
کجا قرار دارد و سازمان هاي اطالعاتي کدام کشورها چنين تجهيزات مدرني
ازجمله دستگاه هاي جاسوسي فضايي را مي فروشند.ايرنا يکشنبه گذشته
به نقل از رسانه هاي روسي از دفع حمله پهپادهاي تهاجمي تروريست ها
به پايگاه هاي نظامي روسيه در سوريه خبر داد.

سند مالكيت (برگ سبز) خودرو وانت پيكاپ ريچ مدل  1393به رنگ سفيد
و شماره انتظامي ايران 681-53ق 66و شماره موتور  4443635و شماره
شاسي  2000084به مالكيت يعقوب فرهادي مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
سند كمپاني ،برگ گمركي ،سند مالكيت (برگ سبز) و كارت خودرو تويوتا پرادو
مدل  2012به رنگ سفيد صدفي متاليك و شماره انتظامي ايران 258-88س 26و
شماره موتور  2TR1151316و شماره شاسي  TECX9FG9C5003267به مالكيت
حميدرضا شاتر جباري مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اينجانب وحيد محمدي تركي مالك سمند به شماره موتور  147H0166349و
شماره شاسي  FF611257به 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 ايران خودرو
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 رحيم مهين حسيني مالك پژو  405به شماره موتور 12487228998
و شماره شاسي  9K926636به 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 ايران خودرو
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 زهره رحيمي مالك پژو پارس به شماره موتور  12488279767و شماره
شاسي  AK769483به 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 ايران خودرو
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 معصومه ارژنگ مالك پژو پارس به شماره موتور  124K1036904و شماره
شاسي  HH822975به 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 ايران خودرو
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 سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران مالك پژو  405به
شماره موتور  12482035462و شماره شاسي  82054595به 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 ايران خودرو 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 سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران مالك سمند به
شماره موتور  1248316205و شماره شاسي  83848844به 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 ايران خودرو 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 شاهان حاصله باوندپور مالك پژو پارس به شماره موتور  12486046213و
شماره شاسي  50318365به 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 ايران خودرو 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 رضا خوشهكار مالك رانا به شماره موتور  160B0076805و شماره
شاسي  BT951896به 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 ايران خودرو
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.

