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وزير دفاع ترکيه :در شمال عراق
مي مانيم
نورالدين جانيکلي وزير دفاع ترکيه اعالم کرد که نيروهاي ارتش اين
کشور که براي سرکوب عناصر حزب کارگران کردستان(پ.ک.ک)
به شمال عراق وارد شده اند ،در منطقه خواهند ماند.به گزارش روز
گذشته ايرنا ،جانيکلي در تشريح عمليات ارتش ترکيه در شمال عراق
به خبرنگاران گفت :براي نخستين بار پايگاه هاي نظامي توسط ارتش
ترکيه در شمال عراق و در مناطق کوهستاني نزديک قنديل ايجاد شده
است چرا که بدون ايجاد پايگاه هاي نظامي ،پيشروي در آن مناطق
صعب العبور و کوهستاني مقدور نيست.وي با بيان اين که هدف کنوني
ترکيه از انجام عمليات نظامي در شمال عراق متفاوت است ،اضافه کرد:
ما تا زمان نابودي کامل تروريست ها در شمال عراق در آنجا حضور
خواهيم داشت.وي تاکيد کرد :استحکاماتي در پايگاه هاي ايجاد شده
ارتش ترکيه در شمال عراق احداث کرده ايم و اکنون در حال اجراي
مرحله بعدي عمليات در منطقه هستيم.وي با اشاره به انجام برنامه ريزي
الزم براي آغاز عمليات عليه تروريست ها در شمال از حدود يک سال
پيش افزود :عمليات قنديل را با دستور رئيس جمهور ترکيه و تا زمان
نابودي کامل تروريست ها شروع کرديم.

»

سفير ايران در سازمان ملل گفت :تصورات دولت آمريکا درمورد خاورميانه و
ايران بسيار خطرناک و سادهلوحانه است.به گزارش خبرگزاري تسنيم ،سفير و
نماينده دائم ايران در سازمان ملل در مصاحبه با سايت خبري کاوش حقيقت
يا  Truthdigتصورات دولت آمريکا از ايران و خاورميانه را بسيار سادهلوحانه
توصيف نموده آمريکا را ناقض قوانين بين المللي و توافقات مهمي از بيانيه
الجزاير گرفته تا برجام دانست.خوشرو در بخشي از اين مصاحبه با اشاره به
سياستهاي دولت آمريکا در قبال منطقه و ايران گفت :اين دولت فقط ميتواند
با زبان تهديد ،تحريم و مداخله سخن بگويد در حالي که اين سياستها قب ً
ال
در منطقه شکست خوردهاند و بسيار خطرناک و پرهزينه هستند .بحرانها و
بيثباتي کشورهايي که قب ً
ال مورد حمله آمريکا قرار گرفتهاند ،شاهد شکست

روسيه بدونشک تحريمهاي آمريکا را
پاسخ ميدهد

سفير جديد دوحه در تهران معرفي شد

جنگندههاي آمريکايي
 12غير نظامي سوري را کشتند
جنگندههاي آمريکا بار ديگر جنوب استان الحسکه را بمباران کردند که
در جريان آن  12غير نظامي کشته و  5نفر هم زخمي شدند.به گزارش
خبرگزاري فارس ،منابع خبري سوري ديروز از حمالت مجدد ائتالف
موسوم به ضد داعش به رهبري آمريکا به استان الحسکه خبر دادند.
خبرگزاري رسمي سوريه (سانا) گزارش داد که جنگندههاي آمريکايي ديروز
روستاي «تل الشاير» واقع در جنوب شرق الحسکه را بمباران کردند.سانا
اعالم کرد که در جريان اين بمباران  12غير نظامي کشته و چندين نفر
زخمي شدند.شبکه االخباريه سوريه اما اعالم کرد که در جريان حمالت
جنگندههاي آمريکايي  6غير نظامي کشته و  5نفر هم زخمي شدند.در
همين راستا ،ائتالف آمريکا شامگاه يک شنبه هفته جاري هم در ريف
جنوبي الحسکه ،کشتار ديگري را رقم زد.جنگندههاي آمريکا روستاي
«خويبيرة» را بمباران کردند که در پي آن  15زن و کودک به خاک و
خون کشيده شدند.در همين راستا ،وزارت خارجه سوريه تأکيد کرد که
نپيوستن مردم ديرالزور ،رقه و الحسکه به «شبهنظاميان تجزيه طلب»
علت حمالت ائتالف آمريکا به آنها است .ائتالف ضد داعش از سال
 2014با هدف ادعاي مبارزه با تروريست هاي مستقر در عراق و سوريه
شکل گرفت.

خوشرو:

تصورات آمريکا درباره
ايران و منطقه؛ سادهلوحانه
و خطرناک است

بين الملل
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با حکم امير قطر ؛

'شيخ تميم بن حمد آل ثاني' امير قطر ديروز ،با صدور فرماني ،سفير جديد
اين کشور در تهران را معرفي کرد.به گزارش ايرنا ،بر اساس اين حکم
"'محمد حمد سعد الفهيد الهاجري' به عنوان سفير و نماينده تام االختيار
قطر به زودي کار خود را در تهران آغاز خواهد کرد.او که از خانواده
سرشناس 'الهاجري' است پيشتر در کشورهاي يمن  ،ليبي و يونان
به عنوان سفير قطر فعاليت کرده است.الهاجري جانشين ' علي حمد
علي محمد السليطي ' خواهد شد که با حکم جديد امير قطر به عنوان
سفير و نماينده تام االختيار اين کشور در پرو خدمت خواهد کرد.قطر
در حمايت از دولت سعودي سال  94سفير خود را به دليل حمله به
سفارت عربستان از تهران فراخواند ،اما پس از  18ماه مجددا سفير خود
را روانه تهران کرد.

اين سياستها هستند .آمريکا فاقد قدرت سازندگي در خاورميانه است و
حتي توان اداره يک روستا در عراق ،افغانستان ،يمن يا سوريه را ندارد.خوشرو
در بخش ديگري از اين مصاحبه با يادآوري بدعهديهاي آمريکا قبل و بعد
از برجام اضافه کرد :از زمان سقوط شاه در سال  ،1979بهمدت  40سال،
آمريکا همچنان به نقض قوانين بين المللي ،بهويژه توافقنامههاي الجزاير که
در سال  1981با ايران امضا شده بود ،ادامه داده است .آمريکا سالهاست
توافقاتي را که خود با ايران انجام داده است ،نقض ميکند.
خوشرو راجع به برخي بدعهديها در زمان اوباما نسبت به برجام گفت :از همان
ابتدا آمريکاييها در قبال تعهداتشان در برجام پيشقدم نبودند .اوباما ميخواست
توافق اجرا شود ،ولي خواهان اجراي کامل و با تمام ظرفيت آن نبود.

سرگئي ريابکوف ،معاون وزير خارجه روسيه ،گفت
مسکو قطعاً تحريمهاي اخير واشنگتن را بدون پاسخ
نميگذارد .به گزارش گروه بينالملل باشگاه خبرنگاران
جوان ،دولت روسيه اعالم کرد تحريمهاي اخير آمريکا
عليه مسکو را تالفي ميکند.بنا به گزارش خبرگزاري
اسپوتنيک ،سرگئي ريابکوف ،معاون وزير خارجه روسيه،
در واکنش به تحريمهاي آمريکا گفت :مسکو بدون
شک تحريمهاي اخير آمريکا را پاسخ ميدهد.وي
ادامه از صفحه اول
رئيسجمهور آمريکا به طور خاص از «اقدام جسورانه» کيم
جونگ اون براي برگزاري نشست سنگاپور و آغاز يک رابطه
جديد با آمريکا تشکر کرد.ترامپ همچنين با يادآوري چندين
دهه درگيري و جنگ بين آمريکا و کره شمالي تاکيد کرد که
«به زودي» اين درگيري و جنگ به اتمام خواهد رسيد .در
بخش ديگري از اين نشست ،خبرنگاري از او درباره احتمال
خروج نظاميان آمريکا از شبه جزيره کره سوال کرد.ترامپ گفت:
«بايد صادق باشم ،من دوست دارم نيروهايمان را از آنجا خارج
کنيم ،ما االن  ۳۲۰۰۰نيرو آنجا داريم ،دوست دارم آن ها
به خانه بازگردند .اما اين موضوع فعال جزء معادله نيست .رزمايش
نظامي در آنجا هزينه هنگفتي براي ما دارد و خب مقداري هم
تحريکآميز است» .رئيسجمهور آمريکا در بخش ديگري از
اين کنفرانس ،با تاکيد بر اينکه هدف ما خلع سالح اتمي کامل
شبه جزيره کره است ،گفت که در روند راستي آزمايي خلع
سالح ،از ترکيبي از کارشناسان آمريکايي و بينالمللي استفاده
خواهد شد.ترامپ با تاکيد بر اينکه« ،ما (در نشست سنگاپور)
يک سند بسيار بسيار جامع امضا کرديم و من فکر ميکنم
که او (کيم) خواهان انجام دادن آن است».گفتني است دو
كشور براي تبادل زندانيان به توافق رسيدند .رئيسجمهور
آمريکا درباره برداشتن تحريمهاي عليه کره شمالي گفت که
«تحريمها باقي ميماند تا زماني که ديگر موضوع سالحهاي
اتمي کره شمالي مطرح نباشد» .خبرنگاري ديگر سوال کرد
يعني ديگر از «آتش و خشم» خبري نيست؟ (اشاره او به تهديد
تند ترامپ عليه کره شمالي درباره اقدام نظامي و تاکيد او بر
پاسخ آتش و خشم آمريکا است) .رئيسجمهور آمريکا جواب

كصپ مورخ  94/5/17به نام جناب آقاي
بدينوسيله به اطالع ميرساند پروانه مسئول فني به شماره  /1487
دكتر ناصر كريمي به شماره ملي  1282773781مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
مدرك فارغالتحصيلي اينجانب ستاره مهديان فرزند احمد به شماره شناسنامه  4265صادره از تهران
در مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت ( - )MBAمديريت عمومي صادره از دانشگاه صنعتي شريف
واحد پرديس بينالملل  -جزيره كيش با شماره  5200119دصش و تاريخ  89/3/19مفقود گرديده.
از يابنده تقاضا ميگردد اصل مدرك را به دانشگاه صنعتي شريف به نشاني تهران ،خيابان آزادي،
دانشگاه صنعتي شريف ،صندوق پستي  11365-11155ارسال نمايد.
برگ سبز كاميون كشنده دنگفنگ مدل  1386به شماره شاسي  LGAGLMYM973011685و
شماره موتور  69182044و شماره انتظامي 114ع -89ايران  13مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
سند مادر خودروي سواري پرايد  111مدل  1395به شماره انتظامي 663-69د 36و شماره موتور
 5575318/M13و شماره شاسي  NAS4311005859297به مالكيت مهدي مشكاني مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
مدرك موقت فارغالتحصيلي اينجانب سامان سيفپور فرزند رحيم به شماره شناسنامه  147صادره از
تويسركان در مقطع كارشناسي رشته مهندسي برق الكترونيك صادره از دانشگاه آزاد اسالمي واحد
تويسركان با شماره  34/2796مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .از يابنده تقاضا ميشود
اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد تويسركان به نشاني :تويسركان ،بلوار حيقوق نبي ،دانشگاه
آزاد اسالمي واحد تويسركان ،كد پستي  6581685184ارسال نمايد.
اينجانب بهمن گل مالك خودرو پژو سواري  405به شماره بدنه  NAAM01CE4GH880753و
شماره موتور  124K0797921و شماره پالك ايران 466-72ط 75به علت فقدان سند كمپاني
خودرو 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 ساري واقع در كيلومتر 5
جاده ساري به نكا جنب شركت شماليت مراجعه نمايند .بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق
ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
برگ سبز موتورسيكلت سيستم پيشرو مدل  1394به شماره موتور  0249NEO959692و شماره تنه
 NEO***249W9465293عادي به مالكيت مهدي عليزاده فرزند محمد به شش  754به كد
ملي  15327305790مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودرو سواري پرايد تيپ صبا  GTXIبه رنگ زيتوني متاليك و شماره موتور  1859971و
شماره شاسي  S1412286034694و شماره پالك 676-73ج 45به نام مرتضي اكبري فرزند محمد
به شماره ملي  6499943096مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
فاكتور بلوك سيلندر به شماره فاكتور  961097696و شماره موتور  12489027064متعلق به آقاي
فرهاد الياسزاده مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اينجانب سيدناصرحسيني مالك سواري پژو به شماره شاسي (بدنه)  NAAM11CA3FR505302و
شماره موتور  124K0605219و شماره پالك 792-57ج 64به علت فقدان اسناد فروش فاكتور و برگ
سبز 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.
اينجانب رمضان محمودزاده مالك خودرو پژو سواري  405جيالايكس به شماره بدنه 24259650
و شماره موتور  12485192963و شماره پالك ايران 483-72ط 25به علت فقدان سند كمپاني و
برگ سبز خودرو خودرو 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 ساري واقع
در كيلومتر  5جاده ساري به نكا جنب شركت شماليت مراجعه نمايند .بديهي است پس از انقضاي مهلت
مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
پالك سيني مربوط به خودرو سواري پژو روآ مدل  1386به شماره انتظامي 554-69س 43و شماره
شاسي  61208530و شماره موتور  11686057735به مالكيت فاطمه شيخ فرزند شيرمحمد مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت (برگ سبز) خودروي وانت پيكان  1600iبه رنگ سفيد شيري مدل  1392به شماره
پالك ايران 844-95س 53و شماره موتور  114F0016576و شماره شاسي  286760به مالكيت
آقاي رحيم بخش دهاني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اينجانب سوران حاجيآبادي مالك خودرو سواري پيكان به شماره شهرباني 753-61م 12و شماره
بدنه  70104038و شماره موتور  12317001538به 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 انقضاي مهلت مذكور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اصل مجوز و دفترچه مهمات سالح  5تير گلنگدني كاليبر  7/92ساخت ايران به شماره سالح ز-6940
ج 8976به نام محمد عيسوند محمودي فرزند نادعلي به شماره شناسنامه  2918صادره دزفول مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني خودرو سواري پژو  405جيالايكس مدل  1383به رنگ نوكمدادي روغني با شماره
پالك 499ب -88ايران  89و شماره موتور  12483134379و شماره شاسي  83706478به نام
آقاي فردين نوروزي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند و برگ سبز وانت نيسان دوكابين مدل  1389به شماره انتظامي 818-53ص 34و شماره موتور
 2040VZو شماره شاسي  2292000399مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند موتورسيكلت پاكسيما  125CCبه رنگ نقرهاي مدل  87و شماره موتور  567978و شماره تنه
 125C8726771و شماره پالك  -2485اهواز  49به نام حسن ديناروند مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
اصل شناسنامه مالكيت (برگ سبز) و اصل كارت شناسايي و اصل بيمهنامه اتومبيل سواري پژو  206به رنگ
سفيد و با مدل  1389و شماره پالك انتظامي ايران 975-55ن 97و شماره موتور 13588012152
و شماره شاسي  NAAP23FG 1AJ160615و به نام مالك اعظم ذبيحي مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني و شناسنامه مالكيت پژو  206مدل  89رنگ سفيد شش ايران 721-65ي 94و شم
 14189000076و ش شاسي  112421مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني پژو  405مدل  82رنگ سبز شش ايران 339-75س 67و شم  22568213757و ش
شاسي  0082017664مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني خودرو سواري پژو پارس رنگ سفيد مدل  1378به شماره انتظامي 87و -412ايران  22و
شماره موتور  12487076561و شماره شاسي  NAAN01CA88E718909به نام آقاي مهدي اميريمقدم
فرزند عليرضا به شماره ملي  0061678732مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
مدرك تحصيلي اينجانب محمد عليپور بهزادي فرزند كرماهلل داراي شماره شناسنامه 4660000842
صادره از لردگان در مقطع كارشناسي ناپيوسته رشته مهندسي تكنولوژي ساخت و توليد  -جوشكاري
صادره از موسسه آموزش عالي دانشپژوهان با شماره  90/1704مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد .از يابنده تقاضا ميشود مدرك را به نشاني اصفهان سهراه سيمين بلوار كشاورز شرقي
نبش بنبست  46موسسه آموزش عالي دانشپژوهان ارسال نمايد.
وكالتنامه آقاي علي سفيدآبي به شماره  0852جهت انجام امور ثبت برند شركت پرديس كشت ابزار
به شماره ثبت  281777و شناسه ملي  10103195290در تاريخ  97/03/08مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت هوشمند ناوگان به شماره انتظامي ايران 845-62ع 14و شماره كارت  2242049مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.

تأکيد کرد« :ما آمريکاييهايي را هدف تحريمهاي
خود قرار ميدهيم که در سياستهاي ضدروسي بسيار
تهاجمي هستند و قاطعانه در برابر عاديشدن روابط
دو طرف ايستادگي ميکنند».وزارت خزان هداري آمريکا
روز دوشنبه تحريمهاي جديدي را عليه  3فرد و 5
شرکت مرتبط با روسيه وضع کرد .به ادعاي وزارت
خزانهداري آمريکا ،اين افراد و نهادها ابزار و فناوري
الزم براي حمالت سايبري را در اختيار سازما ن هاي
اطالعاتي روسيه قرار دادهاند.استيو منوچين ،وزير
خزانه داري اين کشور ،در بيانيه اي ادعا کرد افراد
و نهادهايي که نام آنها به فهرست تحريم هاي اين
وزارتخانه اضافه شد از طريق همکاري با «سرويس
امنيت فدرال روسيه» (اف اس بي) به طور مستقيم
در افزايش قابليت هاي سايبري و زير آبي مسکو نقش
داشته و بدين ترتيب ،امنيت آمريکا و متحدانش را
به خطر انداخته اند.

بحرين ،نامزدي اعضاي جمعيتهاي منحله در انتخابات
پارلماني را ممنوع کرد
شاه بحرين در ادامه سرکوب معارضان اين کشور دستور
ممنوعيت رهبران و اعضاي جمعيتهاي سياسي منحله
از نامزدي در انتخابات پارلماني را صادر کرد.به گزارش
خبرگزاري فارس« ،حمد بن عيسي آل خليفه» دستور
ممنوعيت رهبران و اعضاي جمعيتهاي سياسي منحله
از نامزدي در انتخابات پارلماني را صادر کرد.حمد بن
عيسي با تغيير ماده سوم قانون مربوط به حقوق سياسي
موافقت کرد که به موجب آن «رهبران و اعضاي
جمعيتهاي سياسي منحله از نامزدي در مجلس
نمايندگان ممنوع ميشوند».بنابر گزارش خبرگزاري
بحرين (بنا) ،ماده جديد همچنين شامل افرادي است
که قبال به ارتکاب جرم محکوم و سپس مورد عفو
قرار گرفتهاند يا اينکه مجازات حبس به مدت بيش
از  ۶ماه براي آنها صادر شده است.بحرين از فوريه
سال  ۲۰۱۱شاهد اعتراضات مردمي به سياستهاي
آل خليفه به خصوص اقدام تبعيضآميز دولت عليه

ترامپ پس از پنج ساعت مذاكره با اون:

مانورهاي نظامي متوقف
سربازان آمريکايي به خانه باز ميگردند

داد که «خوب احتماال آن زمان آتش و خشم الزم بود ،چون
نميتوانستيم اجازه دهيم آنها به آن توانمندي دست يابند».
او در اين کنفرانس باز هم عليه ايران صحبت کرد.ترامپ
مدعي شد که مشکالت زيادي از جمله مسئله ايران به من
ارث رسيد .توافق هسته اي ايران بد بود .من از آن خارج شدم.

برگ سبز و برگ كمپاني خودرو نيسان زامياد به شماره شهرباني 256ط -19ايران  28و شماره موتور
 410136و شماره شاسي  G122916به نام جالل معصومي شميم فرزند نعمتاله مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند مالكيت (برگ سبز) و سند كمپاني خودرو پژو  405GLX-XU7مدل  1395به رنگ خاكستري
متاليك و شماره انتظامي ايران 143-53و 36و شماره موتور  124K00975657و شماره شاسي
 NAAM01CE0GK436224مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني و برگ سبز خودرو سواري جك نوع هاچبك مدل  1396به رنگ سفيد روغني و شماره پالك ايران
785-97د 12و شماره موتور  HFC4GA31DH0048036و شماره شاسي NAKSH731XHB144357
متعلق به حسن ربيعي از خرمدره مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل سند كمپاني و سند مالكيت خودرو (برگ سبز) مربوط به سواري پژو تيپ  SD-TU5 206مدل
 1395به رنگ سفيد روغني و شماره انتظامي 326ج -89ايران  59و شماره موتور  167B0011323و
شماره شاسي  NAAP41FE6GJ81678متعلق به آقاي محمد جهانتيغ به شماره ملي 2110273852
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل پروانه بهرهبرداري دامداري به شماره /93/4382ن/ق مورخ  1393/11/19به نام آقاي علياكبر
رحماني در تاريخ اواخر بهمنماه  1396مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز (شناسنامه) پرايد  141مدل  1388به شماره انتظامي 942ب -35ايران  28و شماره موتور
 2803635و شماره شاسي  S1482288284586به نام امير رحيمي مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
برگ سبز (شناسنامه) و برگ كمپاني پژو روآ (تاكسي) مدل  88به شماره انتظامي 677ت -26ايران
 18و شماره شاسي  089732و شماره موتور  11688020240به نام خيراله رجبي مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني كاميون مسقف فلزي ايسوزو  NPR70Lبه شماره انتظامي 193ع -27ايران  72و شماره موتور
 781890و شماره شاسي  NAG088NPRF20201مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت و كارت شناسايي سواري دنا به شماره انتظامي 419د -73ايران  77و شماره موتور
 147H0200861و شماره شاسي  NAAW01HE0GE405894مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط
ميباشد.
پروانه احداث ساختمان به شماره  12/89تاريخ صدور  1389/8/8به نام جمشيد رمضان امينزاده صادره
از روستاي سورك بخش دابودشت آمل مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت سواري پژو  405به شماره انتظامي 851د -94ايران  82مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد .مسئوليت ضمانت كشف فساد به عهده مالك است.
اينجانب نعمتاله رضاتبار مالك سواري پژو  405به شماره شاسي  16217875و شماره موتور 12484118637
و شماره پالك 851د -94ايران  82به 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 ايرانخودرو ساري واقع در كيلومتر  5جاده ساري به نكا جنب شركت شماليت مراجعه
نمايند .بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
كارت سالح ساچمهزني دولول به شماره كاليبر  12و شماره سالح  100675به نام ناصر رمضاني مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اينجانب رحمان انگوتي ارباطي مالك پژو  206به شماره موتور  14190039186و شماره شاسي BJ247899
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 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 حامد سبقتي مالك پژو  206به شماره موتور  10FSE33928602و شماره شاسي 81618697
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 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 محرم جعفري مالك پژو پارس به شماره شاسي  EH140956و شماره انتظامي 997د -75ايران
 25به 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 حميدرضا جواني مالك پژو  405به شماره موتور  12485052003و شماره شاسي 13229906
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 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.
مجوز محل سالح شكاري به شماره  365133و كد  013211954496به نام شعبان رضازاده اندواري
مربوط به تفنگ ساچمه زني به شماره  244010مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.

آگهي تغييرات شرکت فني مهندسي در پژوهان شرق شرکت سهامي
خاص به شماره ثبت  973و شناسه ملي  10860417357به استناد
صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ 1396/11/15
تصميمات ذيل اتخاذ شد  :اعضاء هيئت مديره به قرار ذيل براي مدت
دو سال انتخاب گرديدند :آقايان جواد ساقي به کدملي 5539640756
و محمد ساقي به کدملي  5539784707اداره کل ثبت اسناد و امالک
استان خراسان رضوي مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري
گناباد ()186796
آگهي تغييرات شرکت شبستان طرح توس شرکت سهامي خاص به
شماره ثبت  27115و شناسه ملي  10380425193به استناد صورتجلسه
مجمع عمومي فوق العاده مورخ  1397/02/24تصميمات ذيل اتخاذ شد
 :محل شرکت در واحد ثبتي مشهد به آدرس جديد :شهرمشهد خيابان
عبادي کوچه عبادي  75چهار راه چهارم سمت چپ پالک  109کد پستي
 9147778793تغيير يافت و ماده مربوطه به شرح فوق اصالح گرديد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوي اداره ثبت شرکت ها
و موسسات غيرتجاري مشهد ()186788

تحريمهايمان را ادامه ميدهيم تا رفتار ايران عوض شود.وي
گفت:من اميدوارم که آنها بار ديگر به ميز مذاکره بيايند و توافق
کنند.رئيسجمهور آمريکا مدعي شد که «من فکر نميکنم که
آنها (ايرانيها) اعتماد به نفس داشته باشند .اميدوارم که به مذاکره
برگردند و درباره يک توافق واقعي مذاکره کنيم».خبرنگاري
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وزير کشور اسبق عراق؛

داعش براي حمله به بغداد آماده مي شود

شيعيان در اين کشور است و تا کنون دستگاه امنيتي
بحرين شمار زيادي از معارضان از جمله رهبران برجسته
شيعيان و شيخ «علي سلمان» دبيرکل جمعيت الوفاق
به عنوان بزرگترين جمعيت معارض اين کشور را
بازداشت و به حبس محکوم کرده است.دولت بحرين
همچنين شمار زيادي از معارضان از جمله آيتاهلل
عيسي قاسم رهبر معنوي انقالب اين کشور را سلب
تابعيت کرده است.
ديگر از ترامپ درباره مانورهاي نظامي آمريکا در شبه جزيره
کره سوال کرد.رئيسجمهور آمريکا گفت« :مانورهاي نظامي
بسيار پر هزينه هستند و ما پول بخش اعظم آنها را ميدهيم.
ميدانم که هواپيماهاي زيادي (در مانورها) هستند .خيلي
پر هزينه است».
از سوي ديگر،وزارت امور خارجه جمهوري اسالمي ايران در
آستانه مذاکرات مهم خلع سالح هسته اي کره شمالي به دولت
کره شمالي هشدار داد تا مراقب آمريکا باشد".بهرام قاسمي"
سخنگوي وزارت خارجه در نشست خبري خود با اشاره به سابقه
کارشکني هاي آمريکا و تخطي و خروج اين کشور از معاهدات
بين المللي به دولت کره شمالي توصيه کرد با هوشياري کامل
با آمريکا مذاکره کند.اين نخستين واکنش رسمي جمهوري
اسالمي ايران به ديدار در شرف انجام سران آمريکا و کره شمالي
است" .بهرام قاسمي" درباره مذاکره سران آمريکا و کره شمالي
افزود" :موضع ايران در اين رابطه کامال روشن است و تغييري
در آن انجام نشده ،ما عالقهمنديم در شبه جزيره کره مثل ساير
نقاط جهان صلح و ثبات و امنيت برقرار باشد و هر گامي به اين
روند کمک کند و نيز به توسعه اقتصادي و رفاه اين منطقه از
آن استقبال ميکنيم".او افزود :با توجه به پيشينه و تاريخ رفتار
و روابطي که از آمريکا ميشناسيم به ويژه از شخص آقاي ترامپ
که در مدت رياستجمهورياش اقداماتي مبتني بر کارشکني،
خروج از توافقها و قراردادها و تخطي از تعهدات انجام داده است
به ويژه در رابطه با برجام ،نگاه خوشبينانهاي به اين مسئله نداريم
و معتقديم دولت کره بايد با هوشياري کامل در اين خصوص
برخورد کند چرا که ماهيت حاکميت آمريکا ماهيتي نيست که
بتوان خوشبينانه درباره آن قضاوت کرد".

وزير کشور اسبق عراق و عضو برجسته کادر رهبري مجلس اعالي اسالمي اين
کشور هشدار داد داعش در اطراف کرکوک و سامرا مستقر شده و طرحي را براي
حمله به بغداد آماده مي کند.به گزارش ايرنا' ،باقر جبر الزبيدي' روز گذشته در
صفحه شخصي خود در فيسبوک نوشت :پيشتر در سال  2013نسبت به سقوط
موصل و االنبار هشدار داده بودم و در سال  2012هم گفتم که جنگ به پشت
ديوارهاي بغداد خواهد رسيد و هر دو هشدار به وقوع پيوست.وي افزود :امروز داعش
به کمک حاميانش درحال بهره برداري از اوضاع سياسي و انتخاباتي کشور است
و به اطراف سامرا و کرکوک نفوذ کرده و روزانه عمليات انجام مي دهد ،و پليس
فدرال و الحشد الشعبي (بسيج مردمي عراق) نيز درحال مقابله با آنها هستند.
الزبيدي گفت :داعش هم اکنون به شکل شبانه روزي در حال فعاليت براي انتقال
افراد خود از شرق فرات در سوريه به سمت مناطق نزديک به کرکوک و اطراف
سامرا است تا بغداد را مورد هدف قرار دهد.با وجود اعالم پايان نظامي داعش در
عراق اوايل آذرماه گذشته ،عمليات تروريست هاي تکفيري در نقاط مختلف اين
کشور بويژه اطراف بغداد ،کرکوک در شمال ،و نيز غرب کشور همچنان بطور
پراکنده ادامه دارد.بروز اختالفات شديد سياسي ميان سران احزاب و گروههاي
عراقي در پي اعالم نتايج چهارمين دوره انتخابات پارلماني ( 22ارديبهشت) بيم
ورود دوباره اين کشور به بي ثباتي و فرصت يابي تروريست ها براي بازيابي خود
و انجام حمالت جديد را در ميان ناظران ايجاد کرده است.

هند :انگليس به مجرمان تحت تعقيب
پناه ندهد
هند پس از اقامت يک متخلف مالياتي اين کشور به انگليس از لندن خواست
که به مجرمان تحت تعقيب اين کشور پناه ندهد.به گزارش ايرنا ،روزنامه
'اکونوميک تايمز' روز گذشته در مطلبي نوشت اين درخواست پس از تائيد
انگليس مبني بر حضور 'نيراو مودي' ،تاجر جواهر هندي در اين کشور صورت
گرفت '.کارن ريجيجو' مشاور وزير کشور هند در ديدار با 'بارونز ويليامز' وزير
مبارزه با تروريسم انگليس پيام آشکار هند را به وي ابالغ کرد و گفت انگليس
بايد با هند براي استرداد مجرمان همکاري کند.وي اظهار کرد انگليس نبايد
به پناهگاه امن براي افرادي تبديل شود که در هند به دليل اقدامات غير قانوني
فراوان تحت تعقيب هستند.اين مقام هندي با بيان اينکه هند تمام تالش خود
رابراي بازگرداندن مجرمان تحت تعقيب انجام مي دهد افزود :دهلي نو انتظار
دارد انگليس هم همين کار را انجام دهد.وي ضمن رد نگراني ها در خصوص
وضعيت زندان هاي هند اعالم کرد :قوانين مشخصي براي حفظ حقوق انساني
مجرمان در زندان هاي هند وجود دارد.يک مقام هندي گفت که مقامات
انگليسي در ديدار با مشاور وزير کشور هند،حضور 'نيراو مودي' در خاک
انگليس را تاييد کرده اند.

