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ديدهبان حقوق بشر :استفاده افراطي
اسرائيل از زور عليه فلسطينيها
جنايت جنگي است
ديدهبان حقوق بشر ديروز اعالم کرد که استفاده افراطي اسرائيل
از زور عليه ساکنان غزه جنايت جنگي تلقي ميشود.به گزارش
ايسنا ،به نوشته روزنامه فرامنطقهاي رأي اليوم ،ديدهبان حقوق بشر
طي گزارشي اعالم کرد :استفاده افراطي از زور عليه فلسطينيان
باعث جان باختن و زخمي شدن تعداد زيادي از مردم فلسطين
شده است.ديدهبان حقوق بشر تأکيد کرد" :جامعه بين المللي
بايد اقدامات اسرائيل را متوقف کند .اسرائيل در حال حاضر
تحقيقاتي را انجام ميدهد که اقدامات اين چنينياش را توجيه
کند ،آمريکا نيز با استفاده از وتو در شوراي امنيت سازمان ملل،
هر گونه پاسخگويي بين المللي را به چالش ميکشد.اوايل ماه
جاري ميالدي ،آمريکا قطعنامه پيشنهادي کويت درباره فلسطين
در شوراي امنيت سازمان ملل را وتو کرد.پيش نويس قطعنامه
کويت پس ازجنايات ارتش اشغالگر اسرائيل در غزه در روزهاي
 ۱۴و  ۱۵مه مطرح شد.
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وزير خارجه ايران گفت :هنوز ما بسته عملياتي الزم را دريافت نکردهايم ،همکاران ما
در اتحاديه اروپا و هم همکاران چيني و روسي عنوان کردند که مشغول کار کردن بر
روي همين بسته هستند.به گزارش خبرگزاري فارس ،محمدجواد ظريف وزير امور
خارجه ايران پس از ورود به آفريقاي جنوبي در جمع خبرنگاران درباره روند مذاکرات
با اتحاديه اروپا  ،چين و روسيه پس از خروج آمريکا از برجام گفت :در آخرين دور
گفتگوهاي کارشناسي که هفته گذشته در تهران برگزار شد ،يک بار ديگر همه اعضاي
باقيمانده برجام تعهد خود را براي اينکه اقدامات الزم را انجام بدهند براي تضمين
برخورداري ايران از دستاوردهاي اقتصادي برجام اعالم کردند.وي افزود :هنوز ما بسته
عملياتي الزم را دريافت نکردهايم ،همکاران ما در اتحاديه اروپا و هم همکاران چيني و
روسي عنوان کردند که مشغول کار کردن بر روي همين بسته هستند .ظريف ادامه

اليحه خروج انگليس از
اتحاديه اروپا تصويب شد
مخالفت مجلس عوام انگليس با اعمال هر تغييري درباره اليحه
برگزيت سبب تسريع در تصميمات نخست وزيري اين کشور در
راستاي خروج از اتحاديه اروپا شد.به گزارش خبرگزاري مهر به نقل
از راديوآلمان ،مخالفت  ۳۲۴نماينده مجلس عوام انگليس با اعمال
تغيير در اليحه برگزيت تحت عنوان قانون خروج از اتحاديه اروپا
راه را براي دولت ترزا مي هموار کرد.نخست وزير انگليس پيش از
آغاز نشست مجلس عوام خواستار وحدت و همسويي نمايندگان
شده و تاکيد کرد که از انتقاد و سرزنش عليه دولت دست بردارند.
پيشتر اعالم شده بود که هدف از « اليحه خروج از اتحاديه اروپا»
اين است معاهدات اجتماعي اتحاديه اروپا به واسطه خروج اين کشور
خود به خود لغو شود که در اين صورت قوانين ملي انگليس بار
ديگر الزم االجرا شده و به عنوان مرجع اصلي قانوني در کشور
شناخته مي شود.اين در حالي است که تاکنون قوانين اتحاديه
اروپا بر قوانين داخلي کشور اولويت داشته است .نمايندگان
پارلمان انگليس نسخه اوليه اين قانون را در ماه ژانويه به تصويب
رسانده بودند.

هنوز بسته اي از
طرفهاي برجامي
دريافت نکردهايم

بين الملل

مقتدي صدر و هادي عامري بر سر تشکيل
ائتالف بزرگتر توافق كردند

لغو رزمايش موجب ثبات ميشود

با راي اکثريت نمايندگان پارلمان؛

ظريف:
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واکنش الوروف به ديدار ترامپ و اون؛

وزير امور خارجه روسيه در واکنش به ديدار رهبران آمريکا و کره
شمالي در سنگاپور و توافق انجام شده ميان آنها ،اعالم کرد لغو رزمايش
موجب ثبات ميشود.به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از اسپوتنيک،
«سرگئي الوروف» همچنين ابراز اميدواري کرد که پيونگ يانگ صبر
الزم در خصوص خلع سالح را داشته باشد.وزير امور خارجه روسيه در
واکنش به ديدار رهبران کره شمالي و آمريکا در سنگاپور گفت :اعالم
آمريکا در مورد تعليق رزمايش هاي نظامي در منطقه مي تواند به حل
بحران کره کمک کند.وي در ادامه افزود :خلع سالح هسته اي زمان بر
است و اميدوارم پيونگ يانگ صبر کافي را داشته باشد.الوروف در
پايان افزود :هر چند در حقيقت چنين ديدارهايي مثبت هستند اما
با اين وجود اين امر بسيار مهم است که براي درک وضعيت اسناد
بيرون آمده از اين گفتگوها را ببينيم.

داد :در سفري که به چين داشتيم در مالقات رئيس جمهور با روساي جمهور چين
و روسيه همين بحثها مطرح شد ،همه مشغول بررسي روشهاي مختلف تضمين
امتيازات ايران در برجام هستند ،البته فرصت محدودي است و ما در اين فرصت
محدود مشغول رايزنيهاي گسترده هم با اعضاي برجام و هم با شرکاي خارج از
برجام هستيم.وي گفت :سفرهايي را ساير اعضاي هيئت دولت و مقامات سابق در
هفته آينده به کشورهاي مختلف خواهند داشت ،در اين جهت است که اطمينان
حاصل کنيم مردم ايران همه امتيازاتي که بايد از توافق هسته اي بگيرند ،دريافت
خواهند کرد و براي اين هدف ضمانتهاي الزم از طريق اقداماتي که خود ما صورت
خواهيم داد در نظر گرفته شده که اطمينان حاصل کنيم همانطور که مقام معظم
رهبري گفتند همزمان محدوديت و تحريم با هم غيرممکن است.

رؤساي ائتالفهاي انتخاباتي «سائرون» و «الفتح»
عراق در نشست خبري مشترک از توافق خود بر سر
تشکيل ائتالف بزرگتر در پارلمان اين کشور خبر دادند.
به گزارش خبرگزاري فارس ،رهبر جريان الصدر عراق
با ائتالف الفتح اين کشور بر سر تشکيل ائتالف به
توافق رسيد.تلويزيون عراق گزارش داد که «مقتدي
الصدر» و «هادي العامري» ،رهبر ائتالف انتخاباتي
الفتح در نشست خبري مشترک تأکيد کردند که

حديده تحت کنترل کامل
نيروهاي انصاراهلل است

براي تشکيل «ائتالف بزرگتر» در پارلمان عراق به
توافق رسيدهاند.ائتالف «سائرون» عراق به رياست
مقتدي صدر به همراه ائتالف الفتح به ترتيب بيشترين
کرسيهاي پارلمان عراق را در انتخابات پارلماني اخير
اين کشور از آن خود کردند.صدر در اين نشست گفت
که ائتالف با فتح در فضاي ملي عراق ،حافظ ائتالف
سه گانه بين «سائرون ،الحکمة و الوطنيه» است.
شنبه اين هفته شبکه کردي «ان .آر .تي ».اعالم
کرد که مقتدي صدر با «اياد عالوي» ،رئيس ائتالف
«الوطنيه» و « عمار حکيم»،رئيس جريان «حکمت»
براي تشکيل ائتالف در پارلمان و انتخاب نخست وزير
توافق کردهاند.به گزارش «سومريه» ،رئيس ائتالف
سائرون در ارتباط با آتش سوزي در محل نگهداري
صندوقهاي رأي نيز گفت که اين حادثه «جنايت
زشتي» بود و بعد از اعالم نتايج موضع خود را در
قبال اين حادثه اعالم خواهد کرد.

نيروهاي ارتش و کميتههاي مردمي يمن ديروز
کنترل کامل بندر الحديده را در دست گرفتند .به
گزارش رسانه هاي خبري ،اين نيروها همچنين
در پي دور جديد تجاوز سنگين هوايي و دريايي
ائتالف سعودي براي تصرف بندر الحديده ،يک
ناوچه اماراتي را در سواحل اين بندر منهدم کردند.
به گزارش خبرگزاري تسنيم  ،محمد علي الحوثي
رئيس کميته انقالبي يمن اعالم کرد که بهشکر
خداوند يک ناوچه ائتالف متجاوز آمريکايي ــ
سعودي و همپيمانانش هدف قرار گرفت و اآلن
در مقابل "غليفقه" در آتش ميسوزد و ديگري
نيز بهسمت "زقر" فرار کرد.وي در عين حال
اشاره نکرد که اين ناوچه متعلق به امارات بوده يا
عربستان ..رئيس کميته عالي انقالب يمن تأکيد
کرد که يمنيها هراسي از هرگونه تنشآفريني
نظامي متجاوزان ندارند .وي تصريح کرد :نقشه
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ترامپ :ايران ديگر آن کشور چند ماه
قبل نيست!

تجاوز نظامي براي يورش به يمن براي يک هفته
بود و شکست خورد.محمد علي الحوثي آمريکا را
مسئول کامل هرگونه تنشآفريني نظامي يا تهديد
بندر الحديده يمن دانست و تأکيد کرد :هرگونه
ماجراجويي از اين دست شکست خواهد خورد.
وي تصريح کرد :اگر تنشآفريني نظامي متجاوزان
ادامه يابد؛ مردان يمن ميدانند که چطور با آنها
مقابله کرده و درس عبرتي به آنها بدهند.

بدعهدي تكرار م يشود

خيز ترامپ براي لغو توافق با كره شمالي

ادامه از صفحه اول
ترامپ که سعي داشت خود را سياستمداري موفق و
پيروز جلوه دهد گفت هيچ امتيازي نداده است.
پيش از اين هم چهار بار بين دوکشور اياالت متحده
آمريکا و کره شمالي توافق امضاء شده است با
اين حال هر بار اين توافق توسط اياالت متحده لغو
شده است .اياالت متحده آمريکا تنها زبان تهديد را
متوجه مي شود .تجربه آنچه ميان اياالت متحده
آمريکا و کره شمالي تا کنون گذشته است ،نشان
دهنده همين حقيقت است.واشنگتن اساسا اهل
گفتگو و روشها و راهکارهاي مسالمت آميز نبوده
و اين موارد ،با ماهيت اياالت متحده آمريکا در
تعارض قرار دارد.
مقاماتآمريكاييطيسالهاياخيرهموارهسعيكرده
اند خود را يك «واكنشگر» در مقابل كنش مقامات كره
شمالي قلمداد كنند! اين در حالي است كه اقدامات
كره شمالي ،در واكنش به اقدامات تحريك كننده
اياالت متحده آمريكا صورت مي گيرد .سياست هاي

برگ كمپاني خودرو سواري پژو آردي 1600مدل 1383به رنگ يشمي روغني و شماره انتظامي914-91ق 76و
شماره شاسي  13401145و شماره موتور  11783053462مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
مدرك فارغالتحصيلي اينجانب فاطمه رستميان فرزند حسين به شماره شناسنامه ملي  0019867662صادره
از تهران ديپلم رشته تجربي به شماره ثبت  931844101/3مورخ  93/11/19و مدرك پيشدانشگاهي رشته
تجربي با شماره ثبت  111813931/1275مورخ  94/12/18صادره از آموزش و پرورش منطقه  18تهران
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
مدرك فارغالتحصيلي اينجانب محسن ميرحاج فرزند محمدباقر به شماره شناسنامه  5600و شماره ملي
 4569926991صادره از سمنان در مقطع كارشناسي ناپيوسته در رشته مهندسي تكنولوژي معماري صادره
از واحد دانشگاهي مهديشهر به شماره /00804م/ف مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .لذا از
يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد مهديشهر مجتمع دانشگاه آزاد اسالمي
واحد مهديشهر ارسال نمايد.
سند و برگ سبز خودرو سواري پرايد به رنگ سفيد روغني مدل  1388و شماره موتور  2778159و شماره
شاسي  S1412288922042و شماره پالك 829-24س 35مربوط به سيدمحمد صبائي مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند و كارت و برگ سبز خودروي سواري پرايد به رنگ نقرهاي مدل  1386به نام خانم نجمه افضلي به شماره
موتور  2128231و شماره شاسي  1412286402002و شماره انتظامي 568د -68ايران  85مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت هوشمند رانندگان حرفهاي به شماره  2746299متعلق به اينجانب محمدرضا يزداني مفقود گرديده و
از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل مجوز سالح تكلول دو عقابي ساچمهاي به شماره سالح  134800ساخت تركيه به نام علي سيف الياسي
نام پدر حبيب كد ملي  6140034871مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل كارت خودرو سواري پرايد به شماره پالك 935م -74ايران  24به رنگ سبز زيتوني متاليك مدل
 1386و شماره موتور  1877123و شماره شاسي  S1412286049038مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
اينجانب اردشير شيخي فرزند نجف مالك خودرو وانت پيكان  1600iبه رنگ سفيد مدل  1384و شماره شاسي
(بدنه) 12120082و شماره موتور 11284031445و شماره پالك ايران135-73ص 27به علت فقدان اسناد
فروش 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.
شناسنامه مالكيت برگ سبز سواري پژو پارس رنگ نقرهاي متاليك مدل 1383به شماره انتظامي525-51ب78
و شماره شاسي  83813666و شماره موتور  2000059به مالكيت خانم نسرين ميرزايي مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز سواري پژو 405مدل 1384به شماره انتظامي ايران898-89د 55و شماره موتور12484155024
و شماره شاسي  13209246متعلق به سهيال صالحي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سندكمپانيپژوجيالايكسمدل 91نقرهايبهشمارهشهربانيايران119-19ط 89وشمارهموتور12491026811
و شماره شاسي  NAAM01CA7CR571656مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت هوشمند اينجانب محمد جهانبخشپور به شماره كارت  1141302مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط
ميباشد.
كارت هوشمند ناوگان به شماره انتظامي ايران 134-79ع24و شماره كارت  4204904مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودرو پژو 405سواري به پالك انتظامي683ج -94ايران 77مدل 91به شماره موتور1399021067
و شماره شاسي  NAAM31FC7CK359494متعلق به رويا عظيمي عراقي مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
برگ سبز (شناسنامه) پرايد مدل  88به رنگ سفيد و شماره پالك ايران 187-68ق 86و شماره شاسي
 S1412288992398و شماره موتور  2925251به نام عليرضا شايستهكيا مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
سند و كارت و برگ سبز خودروي سواري پرايد به رنگ نقرهاي مدل  1386به نام خانم نجمه افضلي به شماره
موتور  2128231و شماره شاسي  1412286402002و شماره انتظامي 568د -68ايران  85مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز و كارت ماشين رنو مگان  CC52000اتوماتيك مدل  2006به رنگ مشكي متاليك و شماره موتور
 F4RL77LC073982و شماره شاسي  VF1LM050E36601322به نام محمد شهبازي مهريزي مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت و كارت وانت پيكان مدل  85رنگ سفيد شش ايران 212-75س 26مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اينجانب ناصر كريمي فرزند محمدرسول مالك خودروي پژو 405جيالايكس مدل 1376به شماره انتظامي
477-61م 17و شماره شاسي 76304247و شماره موتور 22527603747به علت فقدان اسناد فروش (برگ
كمپاني) 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 ايران خودرو واقع در تهران  -كيلومتر 14
جاده قديم كرج ،پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد .بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط
مقرر اقدام خواهد شد.
سند و وكالتنامه يك دستگاه بلدوزر مدل 1367به رنگ زرد و شماره شاسي 68952و شماره موتور26466411
به نام احمد مجتهدي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگسبزخودرووانتپيكانمدل 1388بهشمارهانتظامي743-17س 64وشمارهشاسيNAAA46AA9AG089111
و شماره موتور  11488071953به نام مهدي سهامي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد1096 .
سند كمپاني خودرو سواري پژو  405جيالآي مدل  1383به رنگ نوكمدادي روغني با شماره پالك
499ب -88ايران  99و شماره موتور  12483134379و شماره شاسي  83706478به نام آقاي فردين
نوروزي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز (شناسنامه مالكيت) خودرو سواري پرايد  1390به شماره انتظامي 276-17ج 85و شماره موتور
 4096224و شماره شاسي  S1412290761182به نام محمد سهامي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط
ميباشد1095 .
سند كمپاني و برگ سبز خودرو سواري پيكان به رنگ سفيد مدل  1379و شماره پالك 377ب -46ايران
 65و شماره موتور  11127961982و شماره شاسي  79466061به نام محمود مهديپور مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصلبرگسبزخودروپژو 405مدل 1395بهشمارهانتظامي318د-15ايران 95وشمارهموتور124K0893661و
شماره شاسي NAAM01CE0GK424736به رنگ نقرهاي متاليك به نام عبدالرحيم حقشناس مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت دانشجويي اينجانب محمدامين باراني فرزند موسي به شماره دانشجويي  9238973دانشجوي رشته
حسابداري مقطع كارشناسي دانشگاه مجتمع آموزش عالي سراوان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط
ميباشد.
سند و فاكتور فروش و سند مالكيت (برگ سبز) و بيمهنامه موتورسيكلت شباب  150CCانژكتور CDJ150CC
مدل  1396به شماره پالك  -36785ايران  823و شماره موتور  411125و شماره شاسي  00427به رنگ
قرمز به نام محمد سپاهي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.

اياالت متحده آمريكا در شبه جزيره كره ،اين منطقه
را به سوي ناامني مزمن و خطرناكي سوق داده است.
نبايد اين حقيقت را فراموش كرد كه اياالت متحده
آمريكا اصلي ترين مسبب بر هم زدن مذاكرات
 6جانبه هسته اي با كره شمالي بود .مذاكراتي
كه سرانجامي جز تشديد تنش ها در شبه جزيره

سند كمپاني و برگ سبز و كارت خودرو سواري زانتيا اسايكس سيتروئن مدل  1386به شماره انتظامي
712د -37ايران  85و شماره موتور  3001736و شماره شاسي  S1512286153745به رنگ نقرهاي
متاليك مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
دفترچه قرارداد تخصيص زمين به شماره 89/9715مورخ 89/8/23مربوط به واحد توليدي كارگاه تيرسازي
شركت تعاوني فني و مهندسي 522واقع در شهرك صنعتي كامبوزيا  -زاهدان مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط و فقط دفترچه المثني داراي اعتبار ميباشد.
سند كمپاني و شناسنامه مالكيت خودرو سواري پژو  405مدل  1384به شماره انتظامي 395د -84ايران
 85و شماره موتور  12484201791و شماره شاسي  16228053به رنگ نوكمدادي روغني مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز سواري پرايد صبا مدل  1388به رنگ مسي و شماره پالك ايران 898-23س 86و شماره موتور
 3129000و شماره شاسي  S1412288046583مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز و كارت سوخت  LXمدل  1387به رنگ سفيد و شماره موتور  14787000203و شماره شاسي
 IRFC871VH7W250270و شماره پالك ايران 457-53ل 27مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط
ميباشد.
برگ سبز پژو  GLX 405مدل  1394نقرهاي متاليك به شماره پالك ايران 513-14م 47و شماره موتور
 124K0689402و شماره شاسي  NAAM01CE3FH250463مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط
ميباشد.
سند كمپاني و شناسنامه مالكيت موتورسيكلت نامي 200به شماره انتظامي -34956تهران 46و شماره موتور
 0000610و شماره تنه  200F8800M37مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز (شناسنامه مالكيت) و كارت شناسايي خودرو سواري زانتيا به شماره انتظامي 515-22د 36و شماره
موتور  03031994و شماره شاسي  S1512280101450به نام ويلسون بيرامي يغموراعلي مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد1097 .
برگ سبز سواري خودرو رنومگان به رنگ سفيد مدل 1391و شماره پالك ايران228-77ي 28و شماره موتور
 136555و شماره شاسي NAPLM050EA1031156به نام موسسه فرهنگي ورزشي صنعت نفت تهران مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت برگ سبز خودرو رانا مدل  1393به شماره انتظامي ايران 655-59ص 77و شماره موتور
 163B0025773و شماره شاسي NAAU01FE9ET044619به مالكيت شهناز معصومي دهقي مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كارخانه سند مالكيت (برگ سبز) خودرو موتورسيكلت كد  125مدل  1388به رنگ نقرهاي و شماره
انتظامي ايران  49455-618و شماره موتور  09011577و شماره شاسي  125K8803318***N1Yبه
مالكيت فرشاد پورحيدر شيرازي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني خودرو سواري پژو  405مدل  91به شماره پالك انتظامي 819م -19ايران  16و شماره موتور
 139B0005163و شماره شاسي  852506مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سندكمپانيسواريجيليامگراندبهشمارهانتظامي498د-73ايران 82وشمارهموتورJL4G18C9ND02735
و شماره شاسي  L6T7844SXDN008711مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
چون آقاي امير حيدري تودشكچوئي مالك كاميونت مسقف فلزي هيونداي مدل  1383به شماره انتظامي
291-43ع 26و شماره شاسي  37911783001881و شماره موتور  37912004215842به علت فقدان
سند تقاضاي صدور سند المثني نموده است .لذا چنانچه هر گونه ادعايي در مورد خودروي مذكور وجود دارد
ظرف مدت  15روز از تاريخ نشر آگهي با در دست داشتن مدارك كافي به دفتر فروش شركت ايرانخودرو
ديزل واقع در تهران كيلومتر  8جاده ساوه مراجعه نمايند.
اينجانب بهزاد حسنلو مالك پژو  207به شماره موتور  179B0006951و شماره شاسي  HJ158256به 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 اصغر رمضاني مالك پژو پارس به شماره موتور  12682000031و شماره شاسي  82818202به 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 يوسف خوشطينت مالك سمند به شماره موتور  124K0600904و شماره شاسي  FF017709به 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 رمضان ثنايي زرنق مالك پژو 405به شماره شاسي JK374586و شماره انتظامي265ب -34ايران
 21به 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 سمين كاظمي مهرجردي مالك سمند به شماره موتور 147H0157557و شماره شاسي FF608126به
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 كوروش انوشهپور مالك پژو روآ به شماره موتور  11687057102و شماره شاسي  9H073167به
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.
كليه اسناد مالكيت (برگ سبز  ،سند كمپاني و  )...سواري پرايد به شماره پالك انتظامي162س - 91ايران 16و
شماره موتور  1741821و شاسي  S1412285970700مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اينجانب معصومه پورابراهيم مالك پژو  206به موتور  163B0278294و شماره شاسي  Gj876783به 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 امير بحراني مالك پژو پارس به شماره موتور  124K0246318و شماره شاسي  DH701066به 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.

كره نداشت .از سوي ديگر ،واشنگتن در جريان
توافق هسته اي با ايران نيز نشان داد كه حتي
در صورت بروز توافق  ،به تعهدات خود در اين
خصوص پايبند نيست.
اظهارات ترامپ پس از نشست با رهبر کره شمالي
نيز نشان مي دهد که هر گونه توافق ميان واشنگتن

و پيونگ يانگ به دليل بدعهدي اياالت متحده
سمجلسنمايندگان
بياعتبارخواهدبود.پلرايان،رئي 
آمريکا ،پس از نشست بامداد ديروز دونالد ترامپ،
رئيس جمهور اين کشور و کيم جونگ-اون ،رهبر
کره شمالي ،اعالم کرد واشنگتن نبايد فشارهاي
اقتصادي عليه پيونگيانگ را کاهش دهد.پل رايان
که اين اظهارات را در جريان يک نشست خبري
مطرح مي کرد ،گفت از آنجايي که اهداف کره
شمالي در بلندمدت مشخص خواهد شد ،آمريکا بايد
همچنان فشارهاي اقتصادي عليه اين کشور را حفظ
کند .وي در اين باره اظهار کرد :تنها زمان تعيين
مي کند که آيا کره شمالي اين بار در (پايبندي به
تعهداتش) جدي است يا خير؛ بنابراين بايد بيشينه
فشار اقتصادي را عليه اين کشور ادامه داد.
رئيس مجلس نمايندگان آمريکا همچنين مدعي
شد :دولت آمريکا نبايد فراموش کند که با رژيمي
بيرحم سر و کار دارد که در گذشته واشنگتن را
فريب داده است.

آگهي دعوت مجامع عمومي فوقالعاده و عمومي
عادي شركت مسافربري شماره نه راهپيما پارسيان
مشهد (سهامي خاص) به شماره ثبت 15469
بدينوسيله از كليه سهامداران شركت فوق دعوت ميشود در جلسه
مجمع عمومي فوقالعاده مورخه  1397/04/05در ساعت  17در محل
قانوني شركت واقع در مشهد ،پايانه مسافربري امام رضا(ع) سالن شماره
 2طبقه اول ،واحد  121109دفتر مديريت شركت شماره نه راهپيما پارسيان
حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
 -1كاهش تعداد اعضاي هيات مديره
 -2تغيير نام شركت
 -3همچنين مجمع عمومي عادي شركت نيز در همان تاريخ در ساعت
 18برگزار خواهد گرديد.
 -1تعيين اعضاي هيات مديره
 -2تعيين بازرسان اصلي و عليالبدل
-3انتخاب روزنامه محلي
 -4تصويب صورتهاي مالي سال 96
تاريخ انتشار97/3/24 :
هيات مديره شركت
خ ش97/3/24 :
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رئيسجمهور آمريکا در مصاحبه با فاکسنيوز بار ديگر مدعي شد خروج از
برجام بر رفتار ايران تاثير گذاشته است.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،
دونالد ترامپ ،رئيسجمهور آمريکا ،پس از ديدار با رهبر کره شمالي در سنگاپور
در مصاحبه با شبکه تلويزيوني فاکسنيوز به گفتگو درباره توافق اوليه خود
با اين کشور پرداخت اما طبق معمول در البهالي صحبتهاي خود مجددا
گريزي هم به توافق هستهاي ايران زد.وي در اين مصاحبه مجددا مدعي
شد که توافق هستهاي ايران بدترين توافقي بوده که او ديده است .ترامپ
همچنين اضافه کرد به اين دليل که برجام به تاييد کنگره نرسيده بود ،خيلي
راحت توانست از آن خارج شود.رئيسجمهور آمريکا در ادامه بار ديگر مدعي
تغيير رفتار ايران پس از خروج واشنگتن از برجام شد و گفت :من تنها از
توافق "هستهاي" خارج شدم اما اگر شما به دقت نگاه کنيد يکي از مزاياي
جانبي آن اين است که ايران اکنون ديگر آن کشوري نيست که  3يا  4ماه
پيش بود و البته تحريمها هم نقش بزرگي ايفا کردهاند.وي ادعا کرد :ايران از
زماني که من از توافق هستهاي خارج شدم به يک کشور کامال متفاوت تبديل
شده و ديگر به مديترانه و سوريه و يمن مثل سابق نگاه نميکند!ترامپ در
بخش ديگري از مصاحبه خود خطاب به مجري فاکسنيوز گفت :من واقعاً
معتقدم که آنها (ايرانيها) در يک مقطع زماني ديگر باز ميگردند و ميگويند
که ميخواهند براي يک توافق ديگر مذاکرهکنند!

هراس رژيم صهيونيستي از گاز هليوم
ارتش رژيم صهيونيستي اعالم کرد که ورود گاز هليوم را به داخل باريکه غزه
محدود مي کند.به گزارش ايرنا ،سرلشکر «کميل ابورکن» هماهنگ کننده
اقدامات رژيم صهيونيستي در کرانه باختري و باريکه غزه با اعالم اين محدوديت
گفت که اين اقدام به دستور «آويگدور ليبرمن» وزير جنگ اين رژيم صورت
گرفته است.گاز هليوم در امور پزشکي کاربرد دارد اما ابورکن با اشاره به استفاده
فلسطينيان معترض از بالون هاي آتش زا (پر شده از گاز هليوم) در جريان
راهپيمايي هاي اخير در مرز باريکه غزه و فلسطين اشغالي ،جنبش حماس
و ديگر گروه هاي فلسطيني را به استفاده از اين گاز براي اهداف تروريستي
متهم کرد.ابورکن همچنين تهديد کرد که در صورتي که استفاده از اين گاز
در پرکردن بالون ها ادامه يابد ،ورود آن به طور کامل به غزه قطع مي شود.
استفاده از بادبادک ها و بالون هاي آتش زا يکي از روش هاي فلسطينيان
معترض در تقابل با سرکوب راهپيمايي هاي بزرگ بازگشت توسط نظاميان
صهيونيست بوده است.اين بادبادک ها و بالون ها باعث آتش گرفتن زمين هاي
کشاورزي صهيونيست ها در آن سوي مرز با غزه مي شود.از حدود سه ماه
پيش فلسطينيان ساکن غزه يک رشته راهپيمايي را با عنوان بازگشت ترتيب
داده اند .آنها خواهان پايان دادن به محاصره باريکه غزه و بازگشت فلسطينيان
به سرزمين مادري شان هستند.

آگهي دعوت موسسه خدمات حفاظتي
و مراقبتي جهان حافظ اطمينان گستر
به شماره ثبت  125به شناسه ملي
14003277112

بدينوسيله از كليه شركاي محترم موسسه خدمات حفاظتي و مراقبتي جهان
حافط اطمينان گستر به شماره ثبت  125به شناسه ملي 14003277112
دعوت ميشود تا در جلسه مجمع عمومي فوقالعاده كه در روز چهارشنبه
مورخ  1397/04/13در ساعت  9صبح در محل شركت واقع در تربت
حيدريه  -بلوار فردوسي شمالي  -نبش فردوسي شمالي  - 28/2پالك
 464كد پستي  5912611111برگزار ميگردد ،اصالتا و يا وكالتا حضور به
هم رسانند.
دستورجلسه مجمع عمومي فوقالعاده:
 -1نقل و انتقال سهمالشركه
 -2ساير مواردي كه در صالحيت مجمع عمومي فوقالعاده باشد.
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