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راهپيمايي گسترده در دمشق
در حمايت از ارتش و دولت سوريه
صدها سوري ديروز با تجمع در ميداني مهم در دمشق به حمايت
از نيروهاي مسلح ارتش سوريه و تحسين اقدام موفق آن در
مقابله با حمالت هوايي غير مترقبه غرب پرداختند.به گزارش
ايسنا ،به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس ،راهپيمايي ديروز در
ميدان بزرگ و معروف االمويين در دمشق ،پايتخت سوريه به
صورت زنده از تلويزيون دولتي سوريه پخش شد.معترضان با در
دست داشتن پرچمهاي سوريه در اين راهپيمايي تحت عنوان
«اداي احترام به موفقيتهاي ارتش سوريه» شرکت کردند .آنها با
ش بازي و تيراندازي هوايي اين موفقيت را جشن گرفتند.فريادهاي
آت 
«اهلل ،سوريه و تنها بشار» در اشاره به بشار اسد ،رئيسجمهوري
سوريه سر داده شد .رسانههاي رسمي سوريه ،مقامهاي روسي
و سوري در تالش براي کم اهميت جلوه دادن تاثير حمالت
هوايي سه گانه به اراضي سوريه ميگويند دفاع هوايي سوريه
اکثر موشکها را ردگيري کرد .با اين حال پنتاگون مدعي است
که هيچ موشکي شليک نشد.
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دبير کل حزب اهلل لبنان اعالم کرد :حمله آمريکا به سوريه در تغيير معادله
به نفع اسرائيل شکست خورد .به گزارش خبرگزاري مهر ،سيد حسن نصراله
اين مطلب را در همايش انتخاباتي حزباهلل در منطقه بقاع لبنان بيان کرد.
بر پايه اين گزارش ،وي در اين باره گفت :حمله آمريکا به سوريه در تغيير
دادن معادله به نفع رژيم صهيونيستي و برخي کشورهاي منطقه شکست
خورد.نصراله با اشاره به اهداف اين حمله گفت :هدف باج گيري و مطيع
کردن بود که محقق نشد ،شکستن روحيه سوري ها و متحدانشان بود که
نتيجه آن باال رفتن روحيه ملت و ارتش سوريه و استوار شدن بيشتر آنها شد،
هدف باال بردن روحيه گروههاي مسلح بود که سرخوردگي و نااميدي آنها را
به دنبال داشت همانطور که برخي کشورها سرخورده شدند .اگر هدف تغيير

موگريني :تصميمي براي تحريم
ايران نداريم
مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا گفت :تصميمي براي تحريم
ايران نداريم.به گزارش رسانه هاي خبري ،وي پيش از برگزاري
نشست ديروز در لوکزامبورگ اعالم کرد اين اتحاديه تالش ميکند
از ادامه روند اجراي توافق هستهاي ايران (برجام) اطمينان پيدا کند.
به گزارش گروه بينالملل باشگاه خبرنگاران جوان ،فدريکا موگريني،
مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا ،پيش از برگزاري نشست
روز گذشته اين اتحاديه در بروکسل اعالم کرد :اتحاديه اروپا تالش
ميکند از ادامه روند اجراي توافق هستهاي ايران (برجام) اطمينان
پيدا کند و انتظار دارد از اين توافق حمايت کامل شود.وي افزود
ايران به تعهداتش در توافق هستهاي کامال پايبند بوده و اروپا به
باقي ماندن در برجام پايبند است.فدريکا موگريني همچنين گفت:
در جلسه اتحاديه اروپا تصميمي درباره اعمال تحريم عليه ايران
اتخاذ نخواهد شد.

آمريكا در حمله
به سوريه براي تغيير
معادله به نفع
رژيم صهيونيستي
شكست خورد
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آصفي :

حمله به سوريه ،مشروعيت شوراي امنيت را زير سوال برد

رئيس پيشين موساد :ايرانيها وقتي
تهديدميکنندتهديدشانراعمليميکنند
رئيس پيشين سازمان جاسوسي رژيم صهيونيستي گفت :بايد
تهديدات ايران را جدي گرفت ايرانيها زمانيکه تهديد ميکنند،
تهديدشان را عملي ميکنند.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان
به نقل از جروزالم پست ،رئيس پيشين سازمان جاسوسي موساد
اسرائيل خواستار جدي گرفتن تهديدات ايران شد.داني ياتوم يک
روز پس از حمله هوايي آمريکا و دو متحد اروپايياش به سوريه،
هشدار داد اسرائيل بايد خود را براي رويارويي احتمالي با ايران
آماده کند .وي تاکيد کرد« :ما در مسير تقابل با ايران قرار گرفتهايم.
اميدوارم اين مسئله هرگز به رويارويي مستقيم ما منتهي نشود .آنها
ما را به حمله به اهداف و نيروهايشان متهم کردهاند».رئيس پيشين
موساد ادامه داد :به نظرم بايد تهديدات آنها را کامال جدي بگيريم.
تجربههاي قبلي و شناختي که از ايرانيها دارم به من ميگويند
زمانيکه آنها تهديد ميکنند ،تهديدشان را عملي ميکنند.داني
ياتوم همچنين از حمله هوايي آمريکا ،انگليس و فرانسه به سوريه به
عنوان اقدام نماديني ياد کرد که هيچ اهميت استراتژيکي نداشت.
به گفته او ،اين حمله مانند «قطرهاي در اقيانوس» بود.

و معادله به نفع اسرائيل باشد ،شکست خوردند.وي افزود :نتايج اين حمله صفر
بود .اگر هدف تحت فشار قرار دادن سوريه در زمينه سياسي بود آنچه رخ
داد راهکار سياسي را پيچيده تر خواهد کرد و روابط بين الملل را بحراني تر
مي کند .پس از هر پيروزي شاهد صحنه سازي شيميايي هستيم و آنرا
بعيد نمي دانيم .فرانسوي اعتراف کردند که منبع آنها در متهم کردن دولت
سوريه ،شبکه هاي اجتماعي و تصاويري که در آن منتشر شده ،بوده است.
وي همچنين تاکيد کرد :طي روزهاي گذشته و در برابر تهديدات ترامپ
همه دنيا در نگراني به سر برد و در مقابل نيز اسرائيل و برخي کشورهاي
منطقه و گروههاي مسلحي که طي هفت سال گذشته در سوريه بازنده
شده اند ،براي خود آرزوها و آمالي ميپروراندند.

سيد حسن نصراله:

سخنگوي اسبق وزارت امور خارجه با بيان اينکه آمريکا،
انگليس و فرانسه را مجبور به حمله به سوريه کرده
است ،گفت :اين حمله مشروعيت شوراي امنيت که
خود اين کشورها نيز عضو آن هستند ،را زير سوال برد.
حميدرضا آصفي سخنگوي اسبق وزارت امور خارجه
در گفتگو با خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاري فارس ،با
اشاره به همکاري دو کشور فرانسه و انگليس با آمريکا
در حمله بامداد روز شنبه به سوريه اظهار داشت:

فرانسويها از قبل هم در پارلمان تصويب کرده بودند
که به سوريه حمله کنند و سياستهاي فرانسه در
منطقه از قبل نيز مقداري سختگيرانه بوده است.وي
افزود :دولت انگليس هم به دليل خروج از اتحاديه
اروپا شرايط ناپايداري دارد و بايد وضعيتش را در
روابط خارجه با آمريکا ترميم کند.آصفي با اشاره به
دليل حمله آمريکا به سوريه خاطرنشان کرد :ترامپ
با توجه به شعارهايي که در انتخابات داده است اين
حمله را انجام داد که بگويد به شعارهايم عمل کردم
ولي اين يک ترقهبازي بود .اگرچه اين اقدام جنايتي
آشکار است ولي چون آمريکاييها شعارهايي داده
بودند ،بايد کاري ميکردند.وي افزود :چون اين حمله
مشروعيت بينالمللي نداشت ،آمريکاييها ناچار بودند
دو کشور ديگر را همراه خود کنند تا بار مسئوليت
بين سه کشور تقسيم شود و آمريکا به تنهايي مورد
انتقاد نباشد.

وال استريت ژورنال :پيروزي مسكو  ،دمشق و تهران
با بمباران تغيير نمي كند
روزنامه والاستريتژورنال در سرمقاله روز يکشنبه
خود پيروزي محور ايران-روسيه-سوريه در جنگ
سوريه را يک واقعيت راهبردي خوانده که با بمباران
نميتوان آن را تغيير داد.به گزارش خبرگزاري
فارس ،روزنامه والاستريتژورنال در سرمقاله روز
يکشنبه خود به چالشهاي ادام هدار «دونالد ترامپ»،
رئيسجمهور آمريکا در سوريه ،بعد از تجاوز موشکي
به اين کشور پرداخته است.والاستريتژورنال درباره
جمله «مأموريت تکميل شد» که ترامپ بعد از حمله
موشکي به سوريه اظهارنظر کرده و گفته در صورتي
که هدف ترامپ از حمله بامداد شنبه تنها تنبيه بشار
اسد بوده ،اين عبارت صحيح است .رسانه آمريکايي
در ادامه ،اما نوشته اگر ترامپ به دنبال مهار ايران و
روسيه ،کاهش احتمال بروز جنگي ديگر در غرب آسيا
و جلوگيري از تبديل شدن سوريه به توليدکننده
تروريست در دنياست به «راهبردي بلندپروازانهتر»
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واشنگتنپست :حمله به سوريه به اعتبار
آمريکا در صحنه بينالملل صدمه زد

نياز دارد.والاستريتژورنال هم همانند ديگر رسانهها
و تحليلگران بينالمللي به اين واقعيت اذعان کرده که
حمله موشکي ،واقعيتهاي بنيادين مربوط به ميدان
جنگ در سوريه را تغيير نخواهد داد .در سرمقاله
اين روزنامه آمده است« :يک بمباران ،واقعيتهاي
بنيادين مربوط به ميدان نبرد در سوريه يا اين
واقعيت راهبردي که محور روسيه-ايران-اسد در
حال پيروزي است را تغيير نميدهد».

همدستي با جنايتکاران آمريکايي

ادامه از صفحه اول
مصر نگراني خود را از تشديد بحران اعالم و مشابه
عراق درباره تبعات آن بر ملت سوريه هشدار
داد .مصر بر موضع خود مبني بر حل و فصل
مسالمت آميز بحران سوريه تاکيد کرد.
لبنان نيز اينگونه حمالت را در حل بحران سوريه
موثر ندانست و آنرا باعث پيچيده تر شدن بحران
سوريه دانست .ميشل عون رئيس جمهور لبنان بر
مخالفت اين کشور با هدف قرار گرفتن هر کشور
عربي تاکيد کرد.
کويت تاکيد کرد که با نگراني و به دقت اوضاع را
دنبال مي کند .کويت ابراز تاسف کرد .الجزاير از
اين حمالت ابراز تاسف کرد .سلطان نشين عمان
نيز بيان کرد که داليل آمريکا و فرانسه از حمله
را ميفهمد.اردن بر خالف حمله قبلي آمريکا به
فرودگاه الشعيرات ،اين بار موضع بي طرفانه اتخاذ
کرد و از اين حمله حمايت نکرد اما به کارگيري
سالح شيميايي را نيز مورد مخالفت قرار داد.
نشست سران عرب در عربستان در شرايطي که

گواهينامه موقت پايان تحصيالت كارداني رشته امور بيمه دانشگاه جهاد دانشگاهي
(علم و فرهنگ) متعلق به اينجانب زهره اميري سياوشاني فرزند مرتضي به شماره
شناسنامه  11513و شماره دانشجويي  801271070مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
سند مالكيت و برگ سبز (همه مدارك) خودروي سواري رنو ال 90به رنگ سفيد
روغني و شماره موتور  W121556و شماره شاسي NAPLSRALDA1177785
و شماره انتظامي 752-32ص 89مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني موتورسيكلت CG125به رنگ نقرهاي مدل 1386و شماره پالك29684-499
و شماره موتور  070607689و شماره تنه  125B8606648***NEZبه نام غالمرضا رضائي
واثق فرزند عنايت مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل سند كمپاني سواري سيستم پرايد تيپ (جيتيايكس) مدل  1380به رنگ سفيد
معمولي و شماره موتور  00210405و شماره شاسي  S1412279682727و شماره پالك
انتظامي ايران 154-24د 72و به نام مالك محمد الماسيفر مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
كارت شناسايي سازمان بازرسي كل كشور به نام روحا ...صابريان فرزند ابوالقاسم با اعتبار
 97/8/1مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت دانشجويي اينجانب فاطمه عرب فرزند علي به شماره شناسنامه  3080284739و
شماره دانشجويي 9612967079از دانشگاه فاطميه نهاوند رشته علوم ورزشي (كارشناسي)
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز (شناسنامه مالكيت) خودرو سواري پژو آردي مدل  1382به شماره انتظامي
546-17ج 32و شماره شاسي  0082129142و شماره موتور  11782001908به نام علي
علينژاد مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد237 .
اينجانب علي علينژاد مالك خودرو پژو آردي به شماره انتظامي 546-17ج 32و شماره
شاسي  0082129142و شماره موتور  11782001908به 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 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 شد236 .
اينجانبمهديخداييمالكخودروسمند LXبهشمارهشاسي(بدنه)NAAC91CC3EF654716
و شماره موتور  124K0343139و شماره پالك 216ص 23 -23به علت فقدان اسناد
فروش تقاضاي رونوشت اسناد مذكور را نموده است .لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد
خودروي مذكور دارد ظرف مدت  10روز به دفتر منطقهاي شركت ايرانخودرو واقع در
اصفهان خيابان ارتش كوچه آرش مراجعه نمايد .بديهي است پس از انقضاي مهلت مذكور
طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
سند و فاكتور فروش خودرو پژو  405مدل  96به رنگ نقرهاي و شماره انتظامي 376ن-87
ايران  24و شماره موتور  124K1051799و شماره شاسي NAAM11VE1HK758530
به نام زليخا جماشياني فرزند عبدمحمد شش  66بهبهان مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز و كارت خودروي سواري  MVMتيپ A2F-530SQR7201به رنگ سفيد روغني
و شماره موتور MVM484FFFE025862و شماره شاسي NATGCAVF9E1025836
متعلق به خانم گلي محمديپور به شماره شناسنامه  4585فرزند محمدرضا صادره از
دوگنبدان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت (برگ سبز) و سند موتورسيكلت زال توس  150CCمدل  1395به
رنگ بنفش و شماره پالك  - 19824ايران  823و شماره موتور 0150N3N202936
و شماره تنه  9564105به نام عيدمحمد عبدالهي مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت زانتيا مدل  87به رنگ سفيد و شش ايران 428-65ط 55مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودرو سواري پژو  207هاچبك مدل  1396به رنگ سفيد و شماره موتور
 179B0005894و شماره شاسي  NAAR03FE3HJ156379مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
اصل برگ سبز (شناسنامه) خودرو پرايد به شماره پالك 578م -52ايران  78رنگ سفيد
روغني مدل 1395و شماره موتور 5714772/M13و شماره شاسيNAS411100G1255660
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اينجانب سعيد حسيني مالك خورو سواري پژو پارس به شماره شهرباني 943-61ب24
و شماره بدنه  NAAN01CA3EH194661و شماره موتور  124K0560155به علت
فقدان اسناد فروش تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است .لذا چنانچه
هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف مدت  10روز به دفتر حقوقي سازمان
فروش شركت ايرانخودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد .بديهي
است پس از مهلت مذكور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اصل سند كمپاني و اوراق ثبتي مربوط به سواري پژو پارس مدل  1392به رنگ سفيد
روغني و شماره انتظامي 754م -54ايران  69و شماره موتور  139B0031314و شماره
شاسي  NAAN11FC3DK666530متعلق به آقاي سليمان ميرزاعلي مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل كارت هوشمند ناوگان عمومي حمل و نقل متعلق به كاميون باري هيونداي كروس
مدل  1388به رنگ سفيد روغني و شماره شهرباني 252ع -51ايران  43و شماره هوشمند
 2181457مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.

کارنامه سياه اتحاديه عرب

بحران سوريه وارد مرحله جديدي شده است و
اختالفات ميان اردن و عربستان و رياض و دوحه
وجود دارد ،برگزار شد.
بهرام قاسمي سخنگوي وزارت امور خارجه کشورمان
در واکنش به بيانيه پاياني اجالس سران اتحاديه
عرب ،ضمن تأکيد مجدد بر سياست اصولي و دائمي

اصل شناسنامه مالكيت (برگ سبز) سواري سيستم سايپا تيپ  131SXمدل  1391به
رنگ سفيد روغني و شماره موتور  4605573و شماره شاسي  S1412291091320و
شماره پالك انتظامي ايران 199-34ص 39و به نام مالك حسين پوسه مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني موتورسيكلت متين  CC125به شماره پالك  31344-511به رنگ مشكي
مدل  94و شماره تنه  9401204و شماره موتور  054848به نام نعمتاله علي ميرزائي
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز وانت پيكان تيپ  1600OHVبه رنگ سفيد روغني مدل  1386و شماره پالك
انتظامي ايران 122-24ص 62و شماره موتور  11486038116و شماره شاسي 31636786
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني و شناسنامه مالكيت پژو  405مدل  93به رنگ نوكمدادي شماره شهرباني
916س -28ايران  75و شماره موتور  124K0440688و شماره شاسي  927929مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند مالكيت اتومبيل پژو  206مدل  87به رنگ سفيد روغني و شماره انتظامي 471س-24
ايران  88و شماره موتور  13587003022و شماره شاسي NAAP51FF78J351575
به نام هاجر خطيبانيمقدم فرزند ابراهيم شش  656رشت مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
سند قطعي به شماره  197404مورخ  86/6/15ماشين سواري پژو  405مدل  1372به
رنگ سبز و شماره انتظامي 698ج -27ايران  11و شماره شاسي  72010206و شماره
موتور  12417202265متعلق به آقاي رحيم عبد سنبلي مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
اصل پروانه فعاليت شركت خدمات مسافرت هوايي كمندگستر دزفول با شماره ثبت
 3193مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز و كارت خودرو سواري پرايد  111مدل  1391به رنگ نوكمدادي و شماره انتظامي
ايران 255-43ن 64و شماره موتور  4711727و شماره شاسي  S5430091718482به
مالكيت رضا حاجيحيدري مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند مالكيت (برگ سبز) خودرو وانت تويوتا استاوت  2000مدل  1983به شماره پالك
254س -25ايران  95و شماره موتور  2137391و شماره شاسي  055338به رنگ سفيد
به نام عبدالرحمن قلندرزهي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت دانشجويي اينجانب محمد يادگاري به شماره دانشجويي  9436503رشته علوم
كامپيوتر از دانشگاه سيستان و بلوچستان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط
ميباشد.
كارت دانشجويي اينجانب ارغوان رخشانينژاد به شماره دانشجويي 9227103رشته ژنتيك
از دانشگاه سيستان و بلوچستان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت دانشجويي پگاه تهراني به شماره دانشجويي  9225973رشته ژنتيك از دانشگاه
سيستان و بلوچستان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودرو  MVMمدل  1390به رنگ نقرهاي متاليك و شماره انتظامي ايران -67
342ص 18و شماره موتور  MVM372FGA013642و شماره شاسي IR89211013066
به مالكيت نرگس كريمي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني ،سند مالكيت (برگ سبز) كارت خودرو كمپرسي ولوو مدل  1356به رنگ
زرد معمولي و شماره انتظامي 317ع -49ايران  18و شماره موتور  090875و شماره شاسي
 017926به مالكيت فرهنگ كاظمي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني ،سند مالكيت (برگ سبز) خودرو اپل آسترا مدل  1995به رنگ زرشكي
روغني و شماره انتظامي ايران 711-13ص 99و شماره موتور  02AV9264و شماره
شاسي  5032356به مالكيت رضا دهقاني چمپيري مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
برگ سبز خودرو پرايد جيتيايكسآي مدل  1386به رنگ مسي متاليك و شماره انتظامي
ايران 937-53د 53و شماره موتور  2012520و شماره شاسي  S1412286128887به
مالكيت علي عبداللهي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني ،سند مالكيت (برگ سبز) كارت خودرو پژو  GLX405مدل  1390به رنگ
نقرهاي متاليك و شماره انتظامي ايران 274-65ن 17و شماره موتور  12490243259و
شماره شاسي  NAAM01CA4CE370109به مالكيت محمدعلي اوژند مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني ،سند مالكيت و برگ سبز سواري سمند مدل  1390به رنگ سفيد و
شماره پالك ايران 761-43ن 18و شماره موتور  14790049661و شماره شاسي
 NAACR1HS7CF506261مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
مدرك فارغالتحصيلي اينجانب حنيف پارسينيا فرزند شعبان به شماره شناسنامه 950
صادره از بهشهر در مقطع كارشناسي علوم آزمايشگاهي صادره از واحد دانشگاهي
آزاد بابل با شماره  731مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .از يابنده تقاضا
ميشود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد بابل به نشاني كيلومتر  3جاده
قائمشهر ،مجتمع دانشگاهي دانشگاه آزاد اسالمي واحد بابل ارسال نمايد.
اينجانب علي خانه نصيرمحله مالك پژو آردي به شماره موتور  11784078434و شماره
شاسي  13480295به 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.

جمهوري اسالمي ايران مبني بر عدم مداخله در
امور داخلي ديگر کشورها ،اتهامات وارده به ايران
در برخى از بندهاى اين بيانيه را کامال مردود
خواند .بهرام قاسمي با ابراز تأسف عميق از برخي
مفاد بيانيه پاياني اجالس سران اتحاديه عرب که
در ظهران عربستان تشکيل شد ،اظهار داشت :اين

بيانيه نيز مانند ديگر بيانيه هاي پيشين با تکرار
ادعاها و دروغ هاي واهي و بي ثمر عليه جمهوري
اسالمي ايران ،در شناخت دقيق علل بحران هاي
منطقه بار ديگر با ناديده انگاشتن حقايق ،بي راهه
را بر راه ترجيح داده است.اميدواري بسياري
وجود داشت که اين اجالس به دور از اتخاذ
استانداردهاي چندگانه هميشگي و تکراري ،در
شناخت عوامل مؤثر و اصلي براي ايجاد ثبات و بازگشت
آرامش به منطقه ،گامي مثبت در جهت همگرايي
منطقه اي بردارد اما سايه سنگين سياست هاي
مخرب سعودي بر بندهايي از بيانيه پاياني اجالس
ّ
کامال مشهود است.
سخنگوي وزارت امور خارجه با ايراني خواندن
جزاير سه گانه تنب بزرگ ،تنب کوچک و ابوموسي،
تالش برخي همسايگان جنوبي براي جعل نام اين
جزاير و تکرار ادعاهاي نادرست  ،غلط و اساسا
بي جاي آنان را «آب در هاون کوبيدن» توصيف
و آن را منسوخ ،بي اثر و دخالت در امور داخلي
ايران خواند و شديدا محکوم کرد.

اينجانب بابعلي اسكندري ثاني مالك پژو  405به شماره موتور 124K0327107
و شماره شاسي  ER920665به 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 فريبا اهللورديزاده مالك پژو  206به شماره شاسي  BJ365743و شماره
انتظامي 488س -76ايران  66به 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 سيامك حسنپور مالك پژو  206به شماره شاسي  10810298و شماره انتظامي
431ج -11ايران  14به 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 علي رضايي نيري مالك پژو  206به شماره موتور  10FX5X2478058و شماره
شاسي  13804985به 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 جواد عيناللهي مالك پژو  206به شماره موتور  13590001776و شماره شاسي
 BJ167841به 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 منصور زيدآبا دينژاد مالك پژو  405به شماره موتور  13990003793و شماره
شاسي  BK244854به 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 نفيسه مصطفايي مالك پژو  405به شماره موتور  12486110795و شماره شاسي
 4043193به 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.
كارت هوشمند رانندگان حرفهاي به شماره  1959884متعلق به اينجانب اميرحسين
مختاري مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كاميون كفي بغلدار  8تن مدل  1390به شماره انتظامي 249ع -27ايران  43و
شماره موتور  915087و شماره شاسي  NAGNLR70PBT004977مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز اتومبيل سواري ريو مدل  1384به شماره انتظامي 682ط -11ايران  53و
شماره موتور  01001844و شماره شاسي  NAS61002251103535مفقود گرديده و
از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت هوشمند ناوگان باري به شماره  3166608مربوط به كاميون كشنده دانگفنگ
به شماره انتظامي 386ع -36ايران  13مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط
ميباشد.
اينجانب احمد صادقي نوري مالك خودرو پژو پارس به شماره بدنه  82812377و به
شماره موتور 22828211513و شماره پالك ايران 516-72ط52به علت فقدان سند
كمپاني خودرو تقاضاي رونوشت المثني اسناد خودرو مذكور را نموده است .لذا چنانچه
هر كس ادعايي در مورد خودروي فوق دارد ظرف  10روز به دفتر منطقهاي شركت
ايرانخودرو ساري واقع در كيلومتر  5جاده ساري به نكا جنب شركت شماليت مراجعه
فرماييد .بديهي است پس از مهلت مذكور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب ليال مجيب مرادي مالك پژو  405به شماره موتور  12483010858و شماره
شاسي  83003689به 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.
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روزنامه آمريکايي «واشنگتنپست» در گزارشي نوشت :رئيسجمهور
آمريکا قصد داشت با حمله به خاک سوريه ،قدرتنمايي کند اما
کام ً
ال برعکس عمل کرد.به گزارش خبرگزاري فارس ،روزنامه آمريکايي
«واشنگتنپست» در گزارشي به تجاوز موشکي آمريکا ،انگليس و فرانسه
به خاک سوريه که اوايل هفته رخ داد ،اشاره کرد و نوشت  :هدف
«دونالد ترامپ» رئيسجمهور آمريکا از حمله به سوريه ،قدرتنمايي
بود که در حقيقت برعکس عمل کرد.اين گزارش در خصوص اين حمله
اينگونه توضيح داد « :حمالت جمعه شب به اندازه کافي قوي نبود تا
مايه خجالت نشود» در نتيجه ،بيش از آنکه به رژيم اسد (رئيسجمهور
سوريه لطمه وارد کند ،به اعتبار آمريکا در صحنه بينالمللي آسيب
وارد کرد».اين گزارش در توصيف ناکارآمدي حمله آمريکا و متحدان
غربي اين کشور به سوريه اينگونه توضيح داد که حمله تحت رهبري
آمريکا حتي يک هواپيما ،پايگاه هوايي يا سيستم تحويل را هدف قرار
نداد و سوريه را با قابليتهاي تسليحات شيميايي رها کرد.روزنامه
واشنگتنپست ادامه داد هيچ تلفاتي از اين حادثه گزارش نشد و اين
نشان ميدهد دولت سوريه ،اهدافي را که هدف حمله آمريکا و متحدانش
قرار گرفته ،تخليه کرده بود.

آسوشيتدپرس خبر داد:

آمريکا و اروپا درآستانه توافق درباره
برنامه موشکي و بازرسيها از ايران
خبرگزاري آسوشيتدپرس به نقل از مقامات آمريکايي نوشت که مذاکرات
ميان واشنگتن و کشورهاي اروپايي درباره برجام پيشرفت داشته و طرفين
در مورد مسائلي به توافق هم دست يافته اند.به گزارش خبرگزاري مهر،
خبرگزاري آسوشيتدپرس نوشت :آمريکا و اروپا در دوره تازه گفتگوهاي
خود درباره برجام به پيشرفتهايي دست يافتهاند و از جمله در مسئله
بازرسيها و تالش براي محدود کردن برنامه موشکي ايران در آستانه توافق
قرار گرفتهاند.دو مقام ارشد اياالت متحده در گفتگو با آسوشيتدپرس گفتند
که واشنگتن و کشورهاي اروپايي در آستانه توافق درباره برنامه موشکي و
بازرسي ها از ايران هستند ،اما هنوز در مورد سقف زماني محدوديت غني
سازي ايران موسوم به مقررات «غروب خورشيد» توافق وجود ندارد.به
نوشته آسوشيتدپرس ،مقامهاي آمريکايي و اروپايي هفته گذشته براي
بحث درباره توافق هستهاي با ايران و تغييرات مد نظر «دونالد ترامپ»
رئيسجمهور آمريکا در اين توافق ،در واشنگتن گفتگو کردهاند.به گفته
مقامات اياالت متحده ،طرفين در اين مذاکرات پيشرفت هايي به دست
آوردند اما نتوانستند در مورد همه موارد به توافق برسند.

پايگاه خبري بانک مسکن گزارش مي دهد:

نمايشگاه بين المللي بورس ،بانک و بيمه
با حضور معاون علمي و فناوري رئيس جهمور
آغاز به کار کرد
يازدهمين نمايشگاه بين المللي بورس ،بانک و بيمه ،با حضور سورنا ستاري،معاون
علمي و فناوري رئيس جمهور ،در محل نمايشگاه هاي بين المللي تهران افتتاح شد.به
گزارش خبرنگار پايگاه خبري بانک مسکن -هيبنا ،نمايشگاه بين المللي بورس ،بانک
و بيمه،با حضور سورنا ستاري معاون علمي و فناوري رئيس جمهور ،عبدالناصر همتي
رئيس بيمه مرکزي و شاپور محمدي رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار ،افتتاح
شد و رسما اين نمايشگاه به مدت  4روز فعاليت خود را آغاز کرد.اين نمايشگاه که
همه ساله در محل دائمي نمايشگاه بينالمللي تهران برگزار ميشود ،بزرگترين رويداد
اقتصادي مشترک بين بازارهاي پول ،سرمايه و بيمه است.در نمايشگاه مذکور ،بانک
مسکن نيز با همراهي شرکت هاي زير مجموعه نظير «شرکت تامين سرمايه بانک
مسکن»« ،شرکت واسپاري مسکن»« ،شرکت کارگزاري بانک مسکن»« ،شرکت
گروه سرمايه گذاري بانک مسکن»« ،گروه مالي بانک مسکن» و «صندوق رهاورد
آباد بانک مسکن» حضور دارند.

تحويل ارز مسافرتي در  6فرودگاه
بين المللي کشور توسط بانک ملي ايران
عضو هيئت مديره بانک ملي ايران گفت :مسافران خارج از کشور مي توانند از طريق
باجه هاي اين بانک در  6فرودگاه بين المللي کشور ارز مسافرتي خود را دريافت
کنند.به گزارش روابط عمومي بانک ملي ايران ،غالمرضا پناهي با بيان اين که در
اجراي سياست بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران ،همه شعب ارزي اين بانک در
سراسر کشور براي فروش ارز به مسافران خارجي آماده اند ،اظهار کرد :مقتاضيان ارز
مسافرتي با ارائه مدارک مورد نياز در واحدهاي بانک ملي ايران نسبت به واريز ريال
اقدام و در قبال آن رسيد دريافت مي کنند.وي افزود :باجه هاي بانک ملي ايران در
گيت هاي خروجي فرودگاه هاي بين المللي امام خميني (ره) ،اصفهان ،شيراز ،تبريز،
اروميه و اهواز با دريافت رسيد نسبت به پرداخت ارز خريداري شده به مسافران اقدام
مي کنند.پناهي ادامه داد :با توجه به گستردگي شعب بانک ملي ايران ،امکان ارائه
سرويس مناسب براي مسافران محترم فراهم است ،لذا مسافران مي توانند بدون
نگراني و با آرامش خاطر حداکثر چهار روز کاري قبل از سفر به شعب بانک مراجعه
و نسبت به خريد ارز مقرر اقدام کنند.پناهي با بيان اين که شعب ارزي بانک ملي
ايران آماده افتتاح حساب ارزي سرمايه گذاري در مقاطع يک ماهه تا يک ساله با
نرخ سود مناسب ارزي هستند ،گفت :پرداخت سود به سپرده هاي ارزي به صورت
ارز خواهد بود و بانک ها مکلف به بازپرداخت ارز دريافتي هستند.

حمايت هاي سال  ٩٦بانک صادرات ايران
از اقتصاد مقاومتي در خراسان جنوبي

بانک صادرات ايران در استان خراسان جنوبي در راستاي انجام مسئوليت هاي اجتماعي،
حمايت از بخش هاي توليدي و ايجاد اشتغال طي سال  ٩٦با تامين اعتبار براي
کمک به  ٥٥١طرح ،بيش از  ٥٠٣ميليارد ريال تسهيالت پرداخت کرد.
به گزارش روابط عمومي بانک صادرات ايران ،اين بانک طي سال  ٩٦در استان
خراسان جنوبي به جهت حمايت از رونق توليد ،حفظ مشاغل پايدار در بنگاه هاي
کوچک و متوسط و همچنين ايجاد زمينه براي خود اشتغالي در بين خانوارهاي
معرفي شده از سوي نهادهاي حمايتي ٥٠٣ ،ميليارد و  ٤٣٨ميليون ريال تسهيالت
به تامين مالي  ٥٥١طرح تخصيص داد که از اين ميان  ٤٤٦ميليارد ريال در حمايت
از  ٧٧پروژه در قالب بنگاه هاي کوچک و متوسط و بالغ بر  ٥٧ميليارد ريال براي
اعطاي  ٤٧٤فقره وام مشاغل خانگي پرداخت شده است.بنا براين گزارش ،بانک
صادرات ايران در اين استان طي  ١٢ماه منتهي به پايان اسفند  ٩٦در استان خراسان
جنوبي در ساير بخش هاي اقتصاد مقاومتي از جمله تامين وام مسکن اقشار ويژه
(خانواده هاي محترم شهدا ،جانبازان و ايثارگران) تعداد  ١٠٢فقره تسهيالت به ارزش
بيش از  ٦٢ميليارد ريال اعطا کرد .در اين استان همچنين بالغ بر  ١٤٦ميليارد ريال وام
ازدواج و تهيه جهيزيه در اختيار  ١٤١٨نفر از واجدين شرايط قرار گرفته است.

