» خبر

فرار ديپلمات آمريکايي قاتل
از پاکستان
بسياري از احزاب سياسي و گروههاي مذهبي پاکستان ،اقدام اسالمآباد
در اجازه دادن به ديپلمات آمريکايي قاتل براي ترک اين کشور را
محکوم کردند.به گزارش فارس در اسالمآباد ،بسياري از احزاب سياسي
و گروههاي مذهبي پاکستان ،اقدام اسالمآباد در اجازه دادن به ديپلمات
آمريکايي قاتل براي ترک اين کشور را محکوم کردند«.جوزف آمانوئل
هال» وابسته نظامي سفارت آمريکا با اجازه رسمي وزارت امور خارجه
پاکستان و اعمال مصونيت ديپلماتيک اين کشور را به مقصد افغانستان
ترک کرد.واشنگتن اطمينان داد ديپلمات متخلف طبق قوانين آمريکا
محاکمه خواهد شد.احزاب سياسي و مذهبي پاکستان از جمله مجلس
وحدت مسلمين ،ائتالف جعفريه و تحريک عوامي درپي خروج اين اقدام
دولت اعالم کردند خروج ديپلمات قاتل آمريکايي به منزله زانو زدن در
برابر آمريکا است.جان باختن جوان پاکستاني به علت بيتوجهي ديپلمات
آمريکايي به قوانين راهنمايي و رانندگي ،بحران ديپلماتيک تازهاي را در
روابط اسالمآباد و واشنگتن ايجاد کرد.

»

دبيرکل حزباهلل لبنان در سالروز اشغال فلسطين با اشاره به تجاوزات مکرر رژيم
صهيونيستي به سوريه و سرنگوني جنگنده آن در جوالن با موشک سوريه تصريح
کرد ،اگر اسرائيل بخواهد به تجاوز خود ادامه دهد ،اين بار پاسخ را در قلب فلسطين
اشغالي دريافت خواهد کرد نه در جوالن.به گزارش فارس« ،سيد حسن نصراله» اين
مطلب را ديروز در سخناني به مناسبت دومين سالروز شهادت مصطفي بدرالدين از
فرماندهان حزب اهلل همزمان با سالروز اشغال فلسطين بيان کرد.نصراله با بيان اينکه
سوريه وارد مرحلهاي جديد شده است ،تصريح کرد که هيبت رژيم صهيونيستي و
هيبت نيروي هوايي آن شکسته شده و تهديدات آن ،توخالي است و نبايد از آن ترسيد.
نصراله با اشاره به تجاوزهاي مکرر اسرائيل به سوريه اعالم کرد که بعد از سرنگوني
جنگنده آن و پاسخ موشکي اخير در جوالن ،اين رژيم در پروازها و تحرکات خود

پايگاه نظامي ملک فيصل عربستان
هدف موشک يمن قرار گرفت
يگان موشکي ارتش يمن در پاسخ به حمالت نظامي عربستان سعودي ،يک
پايگاه نظامي اين کشور را هدف موشک بالستيک قرار داد.به گزارش خبرگزاري
فارس ،ارتش يمن ديروز با شليک يک فروند موشک بالستيک از نوع «بدر »1
به حمالت نظامي عربستان سعودي پاسخ داد.به گفته خبرگزاري رسمي يمن
(سبأ) ،ارتش يمن اين موشک را به سوي پايگاه نظامي «ملک فيصل» در
«خميس مشيط» در منطقه جازان (جيزان) در جنوب غرب عربستان شليک
کرد.وبگاه خبري «النجم الثاقب» يمن به نقل از يک منبع نظامي که نام وي
را فاش نکرد ،اعالم کرد که اين موشک به هدف خود اصابت کرده است.پنج
روز پيش نيز يک پايگاه آموزشي نظامي عربستان در جازان (جيزان) هدف
يک فروند موشک ارتش يمن قرار گرفته بود.پيشتر مقامات يمني هشدار
داده بودند که در چارچوب راهبرد بازدارندگي ،اگر تجاوز نظامي عربستان
به يمن ادامه پيدا کند ،واکنش موشکي نيز تبديل به امري روزانه خواهد
شد.در سال جديد ميالدي ،ارتش يمن تعداد موشکهاي شليک شده خود
به مواضع عربستان در خاک اين کشور را افزايش داده است.

سيد حسن نصراله :

اگر به سوريه تجاوز شود
پاسخ ما در قلب
رژيم صهيونيستي
خواهد بود
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ظريف:

کار را براي رسيدن به تضمينها شروع کرديم

مقتدي صدر دست باال را
در تشکيل دولت دارد
کميسيون عالي مستقل انتخابات عراق اعالم کرد ،بعد از شمارش  ۹۱درصد
آرا در  ۱۶استان از مجموع  ۱۸استان عراق ليست "سائرون" به رياست
مقتدي صدر همچنان پيشتاز انتخابات پارلماني است.به گزارش ايسنا ،به
نقل از سايت شبکه سومريه نيوز عراق ،نتايج انتخابات عراق در  6استان
ديگر نشان داد ،ليست "سائرون" در دو استان نجف و ميسان در رتبه اول
و بعد از آن ليست "الفتح" به رياست هادي العامري در رتبه دوم قرار دارند،
در حالي که ائتالف "النصر" به رهبري حيدر العبادي ،نخست وزير عراق در
در استان نينوا در رتبه اول است.ليست حزب دموکرات کردستان عراق به
رهبري مسعود بارزاني در اربيل در صدر است و بعد از آن اتحاديه ميهني
و الجيل الجديد به ترتيب بيشترين آرا را به دست آوردند ،در حالي که
ليست اتحاديه ميهني کردستان عراق وابسته به خانواده طالباني در سليمانيه
بيشترين آرا را به دست آورده است .بعد از آن جنبش تغيير در سليمانيه دوم
و الجيل الجديد سوم هستند .در حالي که ليست "قلعة الجماهير الوطنيه"
به رهبري قتيبه الجبوري عضو پارلمان کنوني در استان صالح الدين اول
است و بعد از آن ليست "الفتح" و سپس ائتالف "الوطنيه" به رياست اياد
عالوي و پس از آن ائتالف "النصر" قرار دارند.

حساب و کتابهاي جديدي وارد کرده و اگر بخواهد به تجاوز خود ادامه دهد ،اين بار
پاسخ را در قلب فلسطين اشغالي دريافت خواهد کرد نه در جوالن.دبير کل حزب اهلل
با اشاره به تالش ترامپ براي از بين بردن حق مردم فلسطين ،اعالم کرد که ترامپ
همانطور که وعده کرده بود ،سفارت را به قدس اشغالي منتقل کرد و قصد دارد در
آينده نزديک طرح معامله قرن را اعالم کند و هر کس از کشورهاي عربي که به آن
مخالفت کند مجازات خواهد شد که از نتايج آن عدم بازگشت آوارگان ،محدود شدن
کشور فلسطين به غزه و سازش کشورهاي عربي با اسرائيل است .نصراله مردم ،احزاب
و اعضاي محور مقاومت را به مقاومت و ايستادگي دعوت کرد و گفت ،فلسطين نبايد
چيزي را امضا کند و بپذيرد و سه ضلع ترامپ ،نتانياهو ،محمد بن سلمان ،سه ضلعي
نامستحکمي هستند که در صورت حذف يکي ،کل آن فرو ميپاشد.

وزير امور خارجه کشورمان پس از ديدار با موگريني
گفت« :کار را براي رسيدن به تضمينها شروع کرديم».
به گزارش تسنيم ازبروکسل ،محمد جواد ظريف ،وزير
امور خارجه کشورمان پس از ديدار با فدريکا موگريني
مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا در جمع خبرنگاران
حاضر شد و خبر از گفتگوهاي «خوب» خود با موگريني
داد.ظريف افزود« :کار را براي رسيدن به تضمينها
شروع کرديم  ...ديدار خوب و سازندهاي بود .ما براي

گفتگوهاي امروز آماده شديم .ما در مسير درست
براي حرکت رو به جلو هستيم تا اطمينان حاصل
کنيم منافع همه اعضاي باقيمانده برجام بهويژه ايران
تضمين شود».وي در خصوص پيشبيني خود از نتايج
رايزنيهاي جاري درباره آينده برجام گفت« :خواهيم
ديد [که چه ميشود]».ظريف با اشاره به ضرورت اجراي
کامل برجام توسط همه طرفها و بهرهمندي ايران
از برجام ،تأکيد کرد که ارائه تضمين براي بهرهمندي
ايران از برجام نظر مشترک دو طرف هست.وزير امور
خارجه کشورمان در ادامه افزود« :ديروز در سطح
کارشناسي ،امروز در سطح کارشناسي و اين ديدار (با
موگريني) و امشب در ديدار با وزرا ،و در ديدارهايي
که در طول يکي دو هفته آينده در سطح سياسي و
کارشناسان ادامه خواهيم داد ،در زمينه روشهايي که
ميشود تضمينهايي را براي تأمين منافع ايران و ساير
طرفها ارائه کرد [کار ميکنيم].

اردوغان:

نتانياهو و ترامپ مسئول وقايعي هستند که در غزه
روي داد.او در پاسخ به سوالي درباره محاکمه حاکان
آتيال ،معاون سابق رئيس هالک بانک اين کشور( ،به
اتهام نقض تحريمهاي ايران) در دادگاه آمريکا نيز
گفت :اميدوارم نتيجه اين محاکمه به گونهاي باشد
که زياني به روابط آمريکا و ترکيه وارد نشود .حاکان
آتيال بي هيچ ترديدي بي گناه است .مجرم دانستن
وي به مفهوم مجرم دانستن ترکيه است.

نتانياهو يک جنايتکار جنگي است

مدرك فارغالتحصيلي اينجانب محمد حسيناك فرزند غالمعلي به شماره شناسنامه 1730صادره از دزفول در مقطع كارشناسي
رشته حسابداري صادره از واحد دانشگاهي شوشتر با شماره  1228955مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد شوشتر به نشاني شوشتر  -منطقه شوشترنو  -بلوار
دانشگاه  -دانشگاه آزاد اسالمي شوشتر كد و صندوق پستي  6451741117ارسال نمايد.
كليه مدارك كاميون كشنده هوو كارت ماشين و كارت هوشمند ماشين به شماره انتظامي 974-15ع 28و كارت هوشمند
رانندگي به شماره  1327302و بيمه شخص ثالث و كارت پايان خدمت و گواهينامه و كارت ملي متعلق به اينجانب اصغر
خوشروي يام مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز اتومبيل پژو پارس به شماره انتظامي 318ط -17ايران  53مدل  1396به شماره شاسي  HH053648و شماره
موتور  164B0170259مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز اتومبيل نيسان مدل  1385به شماره انتظامي 224د -31ايران  23و شماره موتور  333354و شماره شاسي
 PLI40DJ002956مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت پالك و شناسنامه مالكيت (برگ سبز) خودروي وانت تويوتا استاوت  2000مدل  1982به رنگ سبز روغني و شماره
پالك 594ج -31ايران  95و شماره موتور  5R2116614و شماره شاسي  RK110052197به نام مهيم بيجارزهي مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل پروانه وكالت به شماره  2434تاريخ صدور  1382/12/24وكيل مركز مشاوران حقوقي وكالء به نام بهرام شاهيوند
فرزند كسه به شماره شناسنامه  317تاريخ تولد  1355/1/6كد ملي  1930307391مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
كارت خودرو موتورسيكلت شوكا  CDI125مدل  1388رنگ قرمز به شماره انتظامي ايران  28624-625و شماره موتور
 XSIP52FMINC500979و شماره شاسي  NCS***125S8801162به مالكيت حسن منصوري مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني و شناسنامه مالكيت پژو  207مدل  89رنگ خاكستري شش ايران 841-65ي 37و شم  13589010820و
ش شاسي  977481مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني پژو  405مدل  83رنگ نقرهاي شش ايران 768-65ب 16و شم  12483186514و ش شاسي 83081295
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز سواري پرايد تيپ جيتيايكسآي به رنگ سفيد روغني مدل  1388و شماره موتور  3115118و شماره شاسي
 S1412288366018و شماره پالك 356-23ص 37به نام رضا توكل شش  36محل صدور گلپايگان نام پدر محمد
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز و سند مالكيت تراكتور  285تكديفرانسيل كشاورزي به شماره شاسي  N3HKA1CE2TAM025و شماره
موتور  LFW05179Yو شماره سري  M01121A1به نام آقاي رحمان خوارزم مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط
ميباشد678 .
برگ سبز (شناسنامه مالكيت) و سند كمپاني خودرو سواري پيكان مدل  1383به شماره انتظامي 323-27ي 24و شماره
شاسي  82570335و شماره موتور  11282053680به نام عبدالرحمن ابراهيمزاده مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد679.
سند ماشين و برگ سبز خودرو سواري پرايد مدل 1387به شماره انتظامي169-69د 42و شماره موتور 2567606و شماره
شاسي  S1412287827291به مالكيت رمضان مازندراني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند مالكيت كاميون  -كمپرسي تيپ الكا 40/2628مدل 1983به رنگ نارنجي روغني و شماره موتور 10300656و شماره
شاسي 15085159و شماره شهرباني334-15ع 49متعلق به امير پناهي فرزند ارصالن به شماره شناسنامه 34متولد1361
صادره از مراغه به شماره ملي  1552661555مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند مالكيت كارخانه و برگ سبز مالكيت راهنمايي و رانندگي خودرو سواري پژو پارس به رنگ سفيد روغني مدل  1393و
پالك انتظامي 569-32ص 88و شماره موتور  124K0580506و شماره شاسي  NAAN01EA6DK301785متعلق به
اينجانب غالمرضا اسماعيلي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگسبزخودرووانتزاميادبهرنگآبيمدل 1395وشمارهانتظامي415-36ي 15وشمارهشاسيNAZPL140BG0457139
و شماره موتور  Z24722145Zبه مالكيت عبدالبشير معتمدي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز و سند مالكيت خودرو سواري پژو 405مدل 1385به رنگ نقرهاي متاليك به مالكيت آقاي سيدمحمدجواد هاشمي
به شماره موتور  12485194977و شماره شاسي  12202102و شماره انتظامي 211ص -56ايران  32مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سندمالكيتموتورسيكلتسيستمآشيلبهرنگآبيمدل 1395وشمارهموتور 0125N3L119642وشمارهتنهN3L9500949125B
اينجانب احسان كرمزادهفرد به شماره ملي  0480429588فرزند علي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصلسند،سندكمپانيوبرگسبزسواريسايپا 111مدل 1393بهشمارهانتظاميايران823-89د 61وشمارهموتور5065673
و شماره شاسي  NAS431100E5771942متعلق به پرستش سلطاني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز ماشين سواري پژو تيپ پارس مدل  1384به رنگ خاكستري متاليك و شماره موتور  12484114929و شماره
شاسي  19319424به نام آقاي فرزاد تركاشوند به شماره ملي  3875535286و شماره پالك ايران 399-28د 41مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند مالكيت خودرو (برگ سبز) و سند اوليه كارخانه (كمپاني) پژو  206مدل  1385به شماره پالك 462ص -63ايران 18
و شماره شاسي  10870975و شماره موتور  13085046380به نام قاسم اكبري بدخشان فرزند جهانبخش مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
دفترچه ثبت ساعت رانندگي پليس راه مربوط به سواري كرايه بينشهري به نام عطااهلل عزيزي فرزند رشيد به شماره كارت
ملي  3761238398مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت پژو SLX 405نقرهاي مدل  1391به شماره پالك 586د -49ايران  77و شماره موتور 13990019404
و شماره شاسي  CK358233به نام مرتضي رحيمي زارچي نام پدر محمد شش  13مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
برگ سبز وانت پيكان سفيد مدل  1393به شماره شاسي  NAAA36AA9EG665790و شماره موتور 118P0065397
و شماره پالك ايران 349-83ب 58به مالكيت اميرسام رضائي به شماره ملي  2380706549مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
اصل كارت هوشمند فعاليت رانندگان حرفهاي متعلق به اينجانب فريبرز شكري كاوه فرزند نامدار به شماره شناسنامه 5654
و به تاريخ تولد  1359و به شماره هوشمند راننده  2894760مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد و همچنين اصل
كارت هوشمند ناوگان عمومي حمل و نقل متعلق به كاميون باري ولوو دهچرخ به شماره شهرباني 328ع -94ايران  19و به
شماره هوشمند كاميون  2649587مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل پروانه بهرهبرداري واحد مرغداري پولت به صورت تكسقفي 30000 ،قطعهاي به شماره بهرهبرداري  27/19802واقع
در روستاي شان كبود ايالم صادره از سازمان جهاد سازندگي كشاورزي ايالم متعلق به اينجانب سيدمجتبي قوچي فرزند
سيدحجتي صادره از ايالم مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودرو سواري سمند  LXمدل  1387به رنگ نقرهاي و شماره انتظامي 395د -43ايران  65و شماره موتور
 12487225748به نام آقاي محمد قاسمينژاد رائيني و به شش  1821فرزند حبيبا ...صادره از سيرجان مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اينجانبسيدعادلحسينيمالكخودروسواريپيكانمدل 1387بهشمارهشهرباني183-61ب 37وشمارهبدنه78465225
و شماره موتور 11127862992به علت فقدان اسناد فروش تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است .لذا چنانچه هر
كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف 10روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در پيكانشهر
ساختمان سمند مراجعه نمايد .بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
بلوك سيلندر به شماره فاكتور فروش  9601097696و شماره موتور  12489027064به نام فرهاد الياسزاده مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
جواز اسلحه ،نوع سالح گلولهزني تكلول كاليبر  7/92و شماره سالح  9908-Nمدل گلنگدني ساخت كشور اسپانيا متعلق
به آقاي عبدالزهرا حزباوي فرزند حمد مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
دفترچه ثبت ساعت رانندگي پليس راه به شماره 211103مربوط به سواري كرايه بينشهري به نام عطااهلل عزيزي فرزند رشيد
به شماره كارت ملي  3761238398مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سه برگ سند خام موتورسيكلت شوكا  125مدل  1393رنگ نقرهاي به شماره انتظامي ايران  97663-628و شماره موتور
 NCS022472و شماره شاسي  125S9341617-NCSمفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل برگ سبز ،سند محضري و سند كمپاني خودرو سواري سيستم پژو تيپ 206مدل 1384و شماره انتظامي858-17ط65
و شماره موتور  10FSS15068622و شماره شاسي  19816419به نام شهريار سعيدي گيچه فرزند عبداهلل مفقود گرديده و
از درجه اعتبار ساقط ميباشد692 .

قتلعام وسيع صهيونيستها در فلسطين و اقدام غيرقانوني دولت
ترامپ در اعالم بيتالمقدس به عنوان پايتخت رژيم اشغالگر
قدس ،با مردم فلسطين اعالم همبستگي کنند .سران رژيم هاي
مرتجع عربي اما نسبت به اين جنايتها سکوت اختيار کرده
و هيچ موضع جدي در محکوميت آن در پيش نميگيرند.
اتحاديه نيمه جان عرب از ترس خشم ترامپ دم بر نميآورد و
کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس نيز نميخواهند
روابط خود با رژيم صهيونيستي را قرباني حمايت از آرمان
فلسطين کنند .دور باطل انداختن مسئوليت به گردن يکديگر
بين تشکيالت خودگردان فلسطين و رژيم هاي عربي وابسته
به اردوگاه آمريکايي -صهيونيستي همچنان زمان بيشتري براي
اجراي توطئههاي آمريکا و اسرائيل در فلسطين مهيا کرده
است .فتح با وجود باالترين سطح هماهنگيهاي امنيتي با
تلآويو براي سرکوب انتفاضه مردمي در موضعي عوامفريبانه از
رژيمهاي عربي ميخواهد اقدام قاطعي در برابر تجاوزهاي رژيم
اسرائيل نسبت به فلسطين انجام دهند و رژيمهاي عربي نيز با
وجود بيشترين اصرار براي پيشبرد عادي سازي روابط با رژيم
صهيونيستي از موضع جدي تشکيالت خودگردان و جامعه
جهاني براي احقاق حقوق ملت فلسطين دم ميزنند .سکوت

سند كمپاني سواري امويام به شماره پالك انتظامي 853س -58ايران  16و شماره موتور MVM477FJAA000385
و شماره شاسي  NATFBAMD9A000413مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودروي سواري نيسان پاترول سافاري مدل  1366به رنگ زرد روغني و شماره موتور  Z24043256و شماره
شاسي  PNK15Z601158مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل برگ سبز خودرو سواري سيستم پژو تيپ  SLX-TU5 405مدل  1394به شماره انتظامي 196-37ج 32و شماره
موتور  164B0034194و شماره شاسي NAAM31FE4FK721557به نام محمدرضا قليزاده فرزند جعفر مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد693 .
برگ سبز و كارت پالك خودرو سواري هاچبك 111به رنگ سفيد روغني مدل 1395و شماره شهرباني792-95ص 32و شماره
موتور  M13-5590628و شش  5862981به نام افشين شيراني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودرو وانت مزدا تيپ  CARA2000Iمدل  1396رنگ نقرهاي متاليك به شماره نيروي انتظامي ايران -72
688ن 88و شماره موتور  E2J5A4628و شماره شاسي  NAGP2PC31HA253311به مالكيت صفورا وريج كاظمي
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل برگ سبز خودرو وانت تويوتا هايلوكس  2000مدل  1986به شماره انتظامي 746د -52ايران  95و شماره موتور
 0499728و شماره شاسي  048026به رنگ جگري معمولي به نام اسماعيل گمشادزهي مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
سند مالكيت (برگ سبز) و كارت پالك خودرو وانت پيكان  1600OHVمدل  1386به شماره پالك 689س -22ايران
 95و شماره موتور  11486060501و شماره شاسي  31656779به رنگ سفيد روغني به نام ملك دهواري آسپيج مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت (برگ سبز) خودرو سواري پرايد هاچبك  111مدل  1395و شماره انتظامي 827س -67ايران 85
و شماره موتور  5778002/M13و شماره شاسي  NAS431100G5700639به رنگ سفيد مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني و شناسنامه مالكيت خودروي پژو سواري  405مدل  1390به شماره موتور  12490179893و شماره شاسي
 NAAM01CA0BE210792و شماره انتظامي 938د -33ايران  85مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
پالك موتورسيكلت پاكسيما مدل  1390به شماره موتور  NEA*1073887و شماره تنه  NEA***125C9058149و
شماره انتظامي  -37686ايران  821مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت دانشجويي مجيد بهادري به شماره دانشجويي  9319183از دانشگاه سيستان و بلوچستان مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودرو سواري وانت سايپا  151به رنگ سفيد مدل  1393و شماره موتور  5154245و شماره شاسي  E4921827و
شماره پالك 559-24س 68مربوط به شركت پارسانت آسيا مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني خودرو سواري وليكس تيپ  C30مدل  1392به رنگ سفيد روغني و شماره شهرباني 618-96ب 14و شماره
موتور  GW4G151201133167و شماره شاسي  NA6NF2116CC000963متعلق به آقاي ابوالفضل ربيعي مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
دفترچه تحويل سهميه باروت و فشنگ سالح شكاري اينجانبان محمد بلوچي فرزند عبدالرحمن به شماره شناسنامه  87نوع
سالح گلولهزن كاليبر  7/92و شماره سالح  454-2Cمدل پنجتير گلنگدني به شماره سريال  1247209ساخت استراليا
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز اتومبيل پرايد مدل  1378به شماره انتظامي 331ط -48ايران  53و شماره موتور  00090135و شماره شاسي
 S1442277148126مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل سند كمپاني و اصل شناسنامه مالكيت (برگ سبز) و اصل كارت شناسايي سواري سيستم سايپا تيپ 111SEمدل 1393به رنگ
سفيد و شماره موتور  5146860و شماره شاسي  NAS431100E5787083و شماره پالك انتظامي ايران 668-24م65
و به نام مالك منصور قنبرزاده مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اينجانب حميد چالوئي مالك پژو 206به شماره موتور 163B0183614و شماره شاسي FJ318044به 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 حميد محمدي مالك پژو 207و شماره موتور 178B0001186و شماره شاسي HJ897030به 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 وحيد راد مالك پژو  206به شماره موتور  13389018503و شماره شاسي  BJ294091به 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.
مدرک فارغ التحصيلي اينجانب اصغر اصغرپور صفار فرزند صفت اله به ش ش  0011133015صادره از تهران در مقطع
کارداني پيوسته رشته برق /الکترونيک صادره از واحد دانشگاهي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران غرب با شماره
 1/3741-15-08و شماره سريال  381358مفقود گرديده است و فاقد اعتبار ميباشد .از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرک
را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران غرب به نشاني تهران ،دوراهي قلهک ،کوچه اميربرجا ،بلوار آينه ،دانشگاه آزاد
اسالمي واحد تهران غرب ارسال نمايد.

آگهي دعوت به مجمع عادي (نوبت اول)

جلسه مجمع عمومي عادي شركت تعاوني مصرف كارگران خاك چيني و مشاغل آزاد تامين اجتماعي
مرند  5025به شماره ثبت  166و به شناسه ملي ( 10200019029نوبت اول) در ساعت  10روز جمعه مورخ
 1397/03/18در محل مسجد يالدور واقع در مرند خيابان شريعتي برگزار خواهد شد .لذا از كليه اعضاي
شركت تعاوني دعوت ميشود در ساعت مقرر حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
 -1گزارش هيات مديره و بازرسان
 -2رسيدگي و اتخاذ تصميم درباره تراز (بيالن) و حساب سود و زيان و گزارشهاي مالي هيات مديره و
بازرسان مربوط به سال 1396
 -3تعيين خط مشي و برنامه آتي شركت
 -4تصويب بودجه پيشنهادي هيات مديره براي سال 97
 -5انتخاب بازرسان براي مدت قانوني
 -6اتخاذ تصميم نسبت به تغييرات اعضا و سرمايه
 -7اتخاذ تصميم نسبت به خريد و فروش ماشين سواري
 -8اتخاذ تصميم نسبت به فروش زمين تعاوني (خيابان طالقاني) و خريد ملك مجاور با فروشگاه تعاوني
تذكر  -1افرادي كه عالقمند به ثبتنام داوطلبي در سمت بازرسي ميباشند ميتوانند حداكثر تا  7روز بعد
از نشر آگهي فرمهاي مربوطه را تكميل و مدارك خود را به تعاوني تحويل و رسيد دريافت نمايند.
تذكر  -2افرادي كه قصد دارند براي حضور در مجمع عمومي وكيل خود را اعزام نمايند ميبايست از
ساعت  8تا  18مورخه  1397/03/16نام وكيل در حضور هيات مديره و بازرس دريافت دارند .توضيح
اينكه به وكالتنامههاي غيررسمي ترتيب اثر داده نخواهد شد.
تاريخ انتشار97/2/26 :
خ ش97/2/26 :
هيات مديره شركت تعاوني خاك چيني

برآورد گروهي از کارشناسان ؛

ت خارجي
رويکرد ترامپ به سياس 
آمريکا ضربه ميزند

واکنشها به جنايات رژيم صهيونيستي

ادامه از صفحه اول
اين ديپلمات ارشد کشورمان افزود :جنايت مستمر و دنبالهدار
صهيونيستها در فلسطين ،نتيجه حمايت بيدريغ آمريکا و
سازش خائنانه و انفعال ذلتبار برخي دولتهاي منطقه بوده و
بيترديد آنان مسئول و شريک خونهاي به ناحق ريخته شده
در فلسطين اشغالي و مصائب و آالم آنان هستند.سخنگوي
وزارت امور خارجه با اعالم حمايت جمهوري اسالمي ايران از
مبارزات مشروع و مقاومت صبورانه مردم مسلمان فلسطين در
برابر مثلت زر و زور و تزوير ،از سازمانها و مجامع منطقهاي و
بينالملي خواست با تحرک و اقدامي عاجل و بدون هيچگونه
درنگ ،ضمن محکوميت جنايت رژيم اشغالگر قدس و معرفي
آن به عنوان جنايتکار جنگي به دادگاه بينالمللي ،اقدامات الزم،
قاطع و فوري در جلوگيري از تداوم قتلعام و کشتار سبعانه
هزاران نفر از انسانهاي بيدفاع و بيگناه بهدست صهيونيستهاي
غاصب به عمل آورند و تامين امنيت جاني مردم فلسطين ساکن
در اراضي اشغالي و پايان محاصره اقتصادي آنان ،بايد در دستور
کار فوري تمامي کشورهاي مستقل جهان قرار گيرد.قاسمي در
پايان از ملتهاي مسلمان و ساير آزاديخواهان جهان خواست با
برگزاري راهپيمايي و نشستهاي اعتراضآميز ضمن محکوميت

خبر »

از شنيدن اعمال تحريمهاي آمريکا عليه ايران به ستوه آمدهايم
رئيسجمهور ترکيه در گفتگو با شبکه بلومبرگ از
خروج آمريکا از برجام انتقاد کرد و گفت آنکارا از اعمال
تحريمهاي واشنگتن عليه ايران به ستوه آمده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از پايگاه
اينترنتي تلويزيون «تيآرتي» ،رجب طيب اردوغان،
رئيس جمهور ترکيه ،در گفتگو با شبکه بلومبرگ
گفت :خروج آمريکا از توافق هستهاي و اجراي دوباره
تحريمها عليه ايران کار صحيحي نيست.او گفت:
از شنيدن تحريمهاي آمريکا عليه ايران به ستوه
آمدهايم و چنين چيزي را به لحاظ آرامش منطقه
صحيح نميدانيم.رئيس جمهور ترکيه در ادامه اين
مصاحبه خطاب به مقامات آمريکايي گفت :شما بر
اساس چه چيزي ايران را مجازات ميکنيد؟ اينها
کارهاي صحيحي نيست.اردوغان در بخشي ديگر از
سخنانش با اشاره به حمالت اخير اسرائيل به غزه
گفت :به شمار کشتهها نگاه کنيد ،اين يک فاجعه است.

9

مرگبار رژيمهاي عربي طي روزهاي اخير در شرايطي است که
نگاهي به سوابق کشورهاي عربي نشان از موضعگيري هاي
آنها در حمايت از قدس و مسجد االقصي دارد.پادشاه عربستان
سعودي نشست اخير سران عرب در منطقه الشرقيه عربستان را
نشست سران قدس ناميده و از اعطاي  ۵۰ميليون دالر به آژانس
کار و امدادرساني آوارگان فلسطيني (آنروا) و همچنين اعطاي
 ۱۵۰ميليون دالر براي برنامههاي حمايت از اوقاف اسالمي در
قدس خبر داد.سلمان بن عبدالعزيز ،در سخنراني خود در اين
نشست مدعي شد «:مسئله فلسطين اولين مسئله ما بوده و ما
به پايبندي خود براي احقاق تمامي حقوق مردم فلسطين تاکيد
ميکنيم .قدس شرقي بخشي جداييناپذير از اراضي فلسطين
است».هم اكنون اعتصاب عمومي سرتاسر فلسطين از غزه تا
كرانه باختري را دربر گرفته است.بديهي است که ملک سلمان ،
پادشاه سعوديها و فرزند خيره سر و جنگ طلب وي محمد بن
سلمان نيز در کشتار ملت فلسطين سهم بسزايي داشته و دارند.
هم اکنون رژيم صهيونيستي و اندک حاميان غربي و عربي آن
از خط قرمز جهان اسالم عبور کرده اند .بديهي است که در
اين خصوص عواقب و تبعات سختي در انتظار صهيونيستها و
حاميان و مهره هاي آنها خواهد بود.

گروهي از کارشناسان سياست خارجي اعالم کردند رويکرد ترامپ به
ت خارجي آمريکا ضربه ميزند .به گزارش ايسنا ،به نقل از پايگاه
سياس 
خبري پوليتيکو ،در نشستي اظهار کردند ،نبود انسجام و استواري در
سياست خارجي دونالد ترامپ و دولتش ،متحدان آمريکا را گيج کرده
و عرصه را در اختيار کشورهايي ميگذارد که منافع مشترکي با آمريکا
ندارند.کارشناسان مذکور از جمله لورن دجونگ شولمن ،معاون مدير
مطالعات "مرکز امنيت آمريکايي جديد" در واشنگتن و آنا سايمونز ،استاد
تحليل نظامي در مقطع کارشناسي ارشد دريايي و همچنين تد پيکون،
پژوهشگر ارشد موسسه مطالعاتي بروکينگز و جان شوسلر ،استاديار
دپارتمان امور بينالملل دانشگاه "ا ِي اند ا ِم" تگزاس  ،اين مطلب را
در نشست "نقش جهاني آينده آمريکا" که در داالس برگزار شد ،بيان
کردند .آنها در اين نشست بر اين باور بودند که اگر به جهان اجازه
دهيم که بداند قرار نيست آمريکا همه کارها را انجام دهد ،جنبههاي
مثبتي هم خواهد داشت.

ي ها
ادامه درگير 
در سراسر کرانه باختري
درگيريها در برخي مناطق کرانه باختري ميان جوانان فلسطيني و
نظاميان رژيم صهيونيستي در سالروز اشغال فلسطين آغاز شده است.
به گزارش فارس ،سالروز تشکيل رژيم صهيونيستي که «يومالنکبه»
(فاجعه اشغال فلسطين در  )1948ناميده شده و «روز مصيبت» 70
ساله شد .به گزارش خبرگزاري فلسطيني «معا» ،به همين مناسبت
آژيرهاي هشدار از طريق بلندگوهاي مساجد و نيز زنگهاي کليساها به
مدت  70ثانيه در کرانه باختري نواخته شد.از سوي ديگر برخي مناطق
کرانه باختري مانند الخليل ،البيره و راماهلل شاهد تظاهرات فلسطينيها
و درگيري آنها با جوانان فلسطيني است و صهيونيستها به سمت
تظاهراتکنندگان گاز اشکآور و دودزا شليک کردند.مجروحيت چند
نفر با گلوله جنگي و پالستيکي گزارش شده است .وزارت بهداشت اعالم
کرده است برخي از مجروحاني که به بيمارستان دولتي الخليل منتقل
شده اند از ناحيه پا  ،شکم و کتف گلوله خوردهاند و حال آنها متوسط
گزارش شده است.رسانههاي فلسطيني گزارش دادند رژيم صهيونيستي
به صورت گسترده به سمت تظاهراتکنندگان در شهرک «بيتايل» در
شمال راماهلل گاز دودزا شليک مي کند و بولدزرهايي براي صاف کردن
خاکريزهاي ايجاد شده به اين منطقه آورده است.دوشنبه سرتاسر کرانه
باختري شاهد اعتصاب سراسري بود.
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