نكته
دردسرهاي رهبر دموکراتهاي کنگره

بخش سياسي خارجي
رئيس مجلس نمايندگان اياالت متحده آمريکا به همراه چاک
شومر ،رهبر دموکراتهاي سنا بارها اقدام ترامپ در تعطيلي دولت
فدرال را محکوم کرده و آن را نماد و نشانهاي دال بر گروکشي
سياسي وي از شهروندان آمريکايي و احزاب رقيب تلقي کردهاند.
نانسي پلوسي که به تازگي و متعاقب پيروزي دموکراتها در انتخابات
مجلس نمايندگان بار ديگر در راس اين مجموعه قرار گرفته است،
هم اکنون با دغدغههاي زيادي در تقابل با ترامپ دست و پنجه
نرم ميکند .او بسيار زودتر از آنچه تصور مي کرد ،بر سر تامين
بودجه ديوار مرزي مکزيک با رئيس جمهور جنجالي اياالت متحده
وارد چالش شده است .نانسي پلوسي هم اکنون به فکر "مديريت
منازعه با ترامپ" است .اين در حالياست که بسياري از شهروندان
آمريکايي و خصوصا طرفداران حزب دموکرات معتقدند که کنگره
به جاي مديريت منازعه با ترامپ ،بايد از تمامي ابزارهاي خود جهت
مواجهه با کاخ سفيد استفاده کند.
اتخاذ سياست يک بام و دو هواي پلوسي در قبال کاخ سفيد ،مي تواند
در آينده به ضرر حزب متبوع وي ،يعني حزب دموکرات ،تمام شود.
نانسي پلوسي از يک سو اقدام دونالد ترامپ را در قبال تعطيلي
دولت فدرال محکوم مي کند و از سوي ديگر ،با قاطعيت تمام
ميگويد که استيضاح رئيسجمهور آمريکا در دستور کار حزب
دموکرات قرار ندارد .نانسي پلوسي در تازه ترين موضع گيري
خود در اين خصوص اظهار كرده است ":موضوع احداث ديوار
مرزي مکزيک و تعطيلي آمريکا با يکديگر نبايد قاعدتا ارتباطي
داشته باشد.ايجاد ارتباط ميان اين دو از سوي ترامپ و دولت
آمريکا غير مسئوالنه است .در هر حال ما معتقديم که بايد طرفدار
اتحاد مردم باشيم .استيضاح ترامپ رويکردي بسيار تفرقه آميز
است و ما نبايد چنين رويکردي را در پيش بگيريم".
اين اظهارات پلوسي قبال نيز مسبوق به سابقه بوده است! زماني که
پلوسي در بين سالهاي  2016تا  2018رهبر اقليتهاي دموکرات در
مجلس نمايندگان اياالت متحده بود،با ايده استيضاح ترامپ مخالفت
داشت .نانسي پلوسي نشان داده است که رويکرد محافظه کارانه اي
در برابر ترامپ دارد.دليل مخالفت برخي سران دموکرات با رياست
نانسي پلوسي بر مجلس نمايندگان اياالت متحده آمريکا نيز همين
مسئله بوده است .در هر حال ،به نظر ميرسد پلوسي سناريوهايي
مانند "معامله سياسي با ترامپ" را نسبت به سناريوي "تقابل با
ترامپ" در اولويت قرار داده است .نانسي پلوسي اينگونه استدالل
مي کند که تقابل مستقيم دموکراتها با ترامپ و خصوصا استيضاح
رئيس جمهور آمريکا منجر به خشم برخي اقشار مردم از دموکراتها
شده و آنها را نسبت به ايجاد خلل در معادالت سياسي و اجتماعي
آمريکا متهم خواهد کرد .با اين حال به نظر ميرسد برخي دموکراتها
عقيده نانسي پلوسي را قبول ندارند! افرادي مانند برني سندرز سناتور
ايالت ورمونت معتقدند که ترامپ اساسا به لحاظ سياسي قابل
معامله نيست .آنها معتقدند هر گونه مصالحه دموکراتها با ترامپ،
نتيجه بدي براي آنها در انتخابات رياست جمهوري سال 2020
به همراه خواهد داشت.
در هر حال ،مواضع اخير نانسي پلوسي به مانند مواضع قبلي وي
نشان مي دهد که وي "انتقاد نرم از ترامپ" را در دستور کار قرار
داده است .اين در شرايطي است که ترامپ به دموکراتها اولتيماتوم
سختي در خصوص تعطيلي دولت فدرال داده است .رئيس جمهور
اياالت متحده آمريکا صراحتا اعالم کرده است که در صورت عدم
عقب نشيني دموکراتها در برابر وي ( بر سر بودجه مربوط به کشيدن
ديوار در مرز مکزيک) حاضر است دولت را ماهها و حتي سالها تعطيل
کند! بدون شک اگر پلوسي و همراهانش در اين معادله تسليم شده
و بازي را به ترامپ واگذار کنند ،وي در نخستين آزمون خود در نزد
مخالفان ترامپ و طرفداران حزب دموکرات مردود خواهد شد!

»

معاون اسبق امنيت ملي کاخ سفيد اظهار داشت  :خروج رئيس جمهور اياالت متحده آمريکا
از برجام اشتباهي وحشتناک بود و با وجود تسلط رقباي ترامپ بر مجلس نمايندگان،
رويکرد برجامي وي و کاخ سفيد تغيير نخواهد يافت.
فرانک فن هيپل در گفت و گو با رسالت اظهار داشت ":بارها اعالم کرده ام که خروج
دونالد ترامپ از توافق هسته اي با ايران اشتباهي سخت و وحشتناک بود.اين قدام فرصت
مذاکره با ايران بر سر مسائل مختلف را عمال از بين برد! اين اقدام ترامپ در حالي انجام
گرفت که کشورهاي اروپايي و کشورهاي ديگري مانند هند و چين و روسيه خواستار
عمل به توافق هسته اي و ادامه فعاليت با ايران هستند .همچنين مخالفان خروج ترامپ
از برجام در آمريکا نيز نسبت به عواقب و تبعات تصميم وي نگران بوده و خواستار حفظ
برجام توسط اروپا و ديگر بازيگران هستند".

استاد دانشگاه پرينستون در ادامه فزود :اميدواريم کشورهاي ديگري که در امضاي توافق
هسته اي دخيل بوده اند ،بتوانند اين توافق را حفظ کنند تا در آينده ،زمينه براي پيوستن
دوباره اياالت متحده به برجام مهيا شود.هم اکنون تحريمهاي هسته اي بار ديگر از سوي دولت
ترامپ اعمال شده است .بديهي است که ايران نتوانسته است از برجام و مواهب اقتصادي آن
بهره مند شود .در اينجا تاکيد مي کنم که خروج دولت ترامپ از برجام اشتباهي فاحش بود.
نقش اسرائيل و عربستان سعودي را نيز نمي توان در اين تصميم گيري ناديده انگاشت" .
فن هيپل تاکيد کرد ":از ابتدا نيز مشخص بود که حتي اگر رقباي ترامپ در کنگره
پيروز شوند ،قدرت تغيير رويکرد برجامي وي را نخواهند داشت.اين امر مستلزم تغيير
رئيس جمهور آمريکاست که شايد در سال  2020و در انتخابات رياست جمهوري
بعدي رخ دهد" .

کنگره نميتواند
رويکرد برجامي ترامپ را
تغيير دهد

بين الملل
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نخس توزير سابق ايتاليا:

نياز به سياست مستقل از آمريکا داريم

نخستوزير سابق ايتاليا در گفتوگو با خبرنگار
تسنيم با بيان اينکه به تکامل مثبت روابط ايران و
اروپا اميدوار است ،ضمن تأکيد بر روابط اقتصادي
ايران و اروپا گفت :ما مواضع آمريکا را بهطور جدي
بررسي ميکنيم،اما به سياست مستقلي نياز داريم.
به گزارش خبرنگار اعزامي خبرگزاري تسنيم به
دهلينو« ،پائولو جنتيلوني» ،نخست وزير سابق
ايتاليا که براي شرکت در نشست «ديالوگ رايسينا»

به دهلينو ،پايتخت هند آمده است ،با محمد جواد
ظريف ،وزير امور خارجه که در دهلي نو بهسر
ميبرد ،ديدار و گفتوگو کرد.
جنتيلوني پس از اين ديدار  ،در خصوص ديدارش
با ظريف گفت :من و آقاي ظريف دوستان قديمي
و همکاران سابق هستيم .من هميشه از ديدار با
ايشان خوشحال ميشوم .ما در اين ديدار درباره
روابط ايران با اروپا گفتوگو کرديم که من اين
موضوع را بسيار مرتبط تلقي ميکنم و به تکامل
مثبت اين روابط اميدوارم.
نخست وزير سابق ايتاليا در پاسخ به سئوالي درباره
تجارت غيردالري ايران و ايتاليا گفت :فکر ميکنم
که ما بايد بر روابط اقتصادي خوب با ايران اصرار
داشته باشيم .اين يک تعهد تاريخي کشورم است.
و من اميدوارم که شرايط بين المللي به ما اجازه
دهد که به اين کار ادامه دهيم.

نخست وزير اسبق انگليس لحظات خوبي را سپري نمي کند! توني
بلر از يکسو شاهد استمرار روند شکلگيري پروسه برگزيت بوده
و از سوي ديگر ،اتفاقاتي که در حزب کارگر افتاده است ،به هيچ
عنوان مطلوب وي نيست! به گزارش آنا،توني بلر از اصليترين
مخالفان خروج انگليس از اتحاديه اروپا محسوب مي شود .وي بارها
عنوان کرده است که مي توان همه پرسي مجددي را در خصوص
برگزيت صورت داد و در صورت مخالفت افکار عمومي ،راي اوليه
شهروندان در همه پرسي سال  2016را ابطال کرد .همچنين وي
پا را از اين گفتار فراتر گذاشته و مدعي شده است که برگزيت
مي تواند علي رغم راي مثبت مردم رخ ندهد!
اخيرا ترزا مي نخست وزير انگليس نسبت به راي مثبت مجلس عوام
به طرح مشترک وي و اتحاديه اروپا براي خروج از اين مجموعه
ابراز خوشبيني کرده است .اين اظهارات بيش از همه توني بلر و
همراهانش را نگران ساخته است .نخست وزير اسبق نگليس قصد
داشت از اسم رمز برگزيت براي بازگشت به قدرت در لندن و حزب
کارگر استفاده کند .بلر طي سالهاي اخير به اصليترين پيام آور
ابطال برگزيت تبديل شده بود .با اين حال توافق لندن-بروکسل
بر سر برگزيت و خروج نرم انگليس از اروپاي واحد مي تواند بلر را
بار ديگر در عرصه سياسي انگليس زمينگير سازد .آنچه براي بلر
موضوعيت دارد ،خروج نرم يا سخت انگليس از اتحاديه اروپا نيست،
بلکه تجديد همه پرسي سال  2018در سال  2019ميالدي است.

شناسنامه مالكيت خودرو (برگ سبز) سواري كوپه امجيئي به شماره شاسي  100065و شماره موتور
 031114پالك ايران 445-22ن 71مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز كاميون كشنده ولوو تيپ اف اچ  64 12مدل  1383سفيد روغني به پالك ايران 557-12ع28
و شماره موتور  383356و شماره شاسي  72A4CFD24T841350به نام اينجانب مهدي كمالي
به شماره ملي  0934179115مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت دانشجويي به شماره  941254011به نام فاطمه رحيمي دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد رشته
حقوق دانشگاه علم و فرهنگ تهران مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز سواري پژو  206مدل  1389به شماره شاسي  NAAP03ED7BJ477723و شماره
موتور  14189066385و شماره پالك ايران 259-63ن 61به رنگ سفيد به نام منا بچاري مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودروي سواري  MVMتيپ  X33به رنگ سفيد روغني مدل  1393و شماره انتظامي
797د -45ايران  65و شماره موتور  MVM484FAFE031058به نام آقاي حسن كارگري فرزند
محمدعلي به شش  11421صادره از سيرجان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت هوشمند شماره  2963982متعلق به كاميون بنز به شماره انتظامي 665-13ع 74مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز پرايد مدل  1385به شماره انتظامي 549-83س 27و شماره موتور  1551696و شماره
شاسي  S1412285221922مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز وانت تيپ  Z28NDبه رنگ آبي مدل  1390و شماره موتور  80019867و شماره شاسي
 NAZDL104TKA029793و شماره پالك 741ب -35ايران  25متعلق به صالح قهرماني فرزند
تارويردي به شماره ملي  1551353601صادره از مراغه مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط
ميباشد.
برگ سبز خودروي سواري پرايد جيتيايكسآي مدل  1388به رنگ سفيد روغني و شماره شاسي
 S1412288217268و شماره موتور  2825766و شماره پالك 366-24س 53مربوط به اكبر
ياسينپور فرزند ماندني به شماره شناسنامه  122و شماره ملي  1860385931مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز و سند كمپاني خودروي سواري فولكس واگن گلف مدل  1992به شماره شاسي 227523
و شماره موتور  003392و شماره پالك ايران 815-55ب 33به نام مهدي ركني مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اينجانب ناصر آرامش مالك خودرو سواري پژو  405جيالايكس به شماره شهرباني 349-61ب 54و
شماره بدنه  NAAM11CA9AK629835و شماره موتور  12489138823به علت فقدان اسناد فروش
تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است .لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي
مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان
سمند مراجعه نمايد .بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
گواهينامه موقت پايان تحصيالت ش  073066تاريخ صدور  76/1/5دوره كارشناسي حقوق دانشگاه
آزاد رفسنجان به نام مجيد صباغي رنجبر عليآباد فرزند حسين شملي  3050674482مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني و شناسنامه مالكيت پرايد مدل  89رنگ نقرهاي به شش ايران 896-75س 35و شم
 3619727و ش شاسي  1412289536380مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودروي سواري پژو پارس به رنگ سفيد روغني مدل  1393و شماره موتور 124k0590245
و شماره شاسي  161724و شماره پالك 816-34ن 11مربوط به احمد دبيري فرزند غالمرضا به
شماره ملي  1861641648مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني و سه برگ سفيد موتورسيكلت شباب  125به رنگ قرمز مدل  1393و شماره پالك
 69541-628و شماره موتور  600618و شماره شاسي  9300108مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
كارت هوشمند ناوگان به شماره سريال  2072324متعلق به كاميون باري چوبي بنز الپي 36/608
رنگ فيلي مدل  1356به شماره انتظامي 779ع -43ايران  13مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
سند مالكيت خودرو (برگ سبز) مربوط به سواري هاچبك سيستم امويام تيپ  315Hمدل 1393به رنگ
مشكي متاليك و شماره انتظامي 142ب -53ايران  88و شماره موتور MVM477FJAE023749
و شماره شاسي  NATFBAMD6E1020009متعلق به اينجانب محسن يگانه فرزند حسين به شماره
شناسنامه  13به كد ملي  2122213779مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ كمپاني خودرو سواري پژو تيپ  405GLXIمدل  1390به رنگ خاكستري متاليك دوگانهسوز
به شماره موتور  12489316737و شماره شاسي  NAAM11CA9BE070965و شماره انتظامي
865-18د 75متعلق به آقاي علي مهري به كد ملي  4051614190فرزند شيرعلي متولد 1332
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودروي سواري پرايد جيتيايكسآي مدل  1385به شماره موتور  1466325و شماره
شاسي  S1412285804840و شماره انتظامي 378-69س 14به نام طيبه ابراهيميخان بهبين
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز سواري سايپا تيپ  131SLمدل  1390سفيد روغني به شماره شهرباني 584ب -24ايران
 33و شماره موتور  4377919و شماره شاسي  S1412290220429به نام ابوالفضل سهرابي مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ فروش كمپاني نيسان (كاميونت ون) تيپ  2400مدل  1388آبي روغني به شماره شهرباني
339ط -14ايران  18و شماره موتور  473229و شماره شاسي  NAZPL140TIL184430به نام
صمد عطايي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز سواري پارسخودرو مدل  1395تيپ  BRILIANCE-H330ATمدل  1395سفيد روغني
به شماره شهرباني 531ب -81ايران  28و شماره موتور  BM15L*F102958و شماره شاسي
 NAPH330ABG1017359به نام بهنام گودرزي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت دانشجويي آقاي مصطفي صالحي مطلق دانشجوي رشته برق  -كنترل مقطع كارشناسي
ارشد از دانشگاه صنعتي شاهرود به شماره دانشجويي  9609644مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
مجوز حمل سالح شكاري به شناسه  0242577455019به نام طاهر فالحتي فرزند جليل به شماره
شناسنامه  24823متولد  1356به شماره ملي  3620247171مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت (برگ سبز) خودروي سواري دوو ريسر جيتيآي مدل  1994به شماره انتظامي
565ب -97ايران  85و شماره موتور  079844و شماره شاسي  469630به رنگ آلبالوئي روغني
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت (برگ سبز) خودروي سواري پژو  405SLXمدل  1395به شماره انتظامي 975س-55
ايران  85و شماره موتور  164B0077300و شماره شاسي  NAAM31FE3GR041979به رنگ
سفيد مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني و شناسنامه مالكيت خودروي سواري پژو  405مدل  1391به شماره انتظامي 435ص-28
ايران  65و شماره موتور  124K0132013و شماره شاسي  596190به رنگ نقرهاي مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.

فرانک فن هيپل
در گفتوگو با رسالت:

پلوسي:

ترامپ با تعطيلکردن دولت ،مردم آمريکا را بهگروگان گرفته است
رئيس مجلس نمايندگان آمريکا در واکنش به سخنراني
بامداد چهارشنبه ترامپ گفت که رئيسجمهور با تعطيلي
دولت ،مردم آمريکا را بهگروگان گرفته است.
به گزارش خبرگزاري تسنيم" ،نانسي پلوسي" رئيس
مجلس نمايندگان آمريکا در واکنش به سخنراني رئيس
جمهور آمريکا درباره ساخت ديوار حائل در مرز با
مکزيک گفت :ترامپ بايد بهگروگان گرفتن مردم از
طريق تعطيلي دولت را متوقف کند.
وي افزود :بخش عمدهاي از سخناني که ترامپ در
سخنراني خود درباره ديوار مرزي با مکزيک مطرح
کرده گمراه کننده بوده و حقيقت نداشته و ترامپ
بهدنبال آن است که پول ماليات دهندگان را براي
ساخت ديواري غيرضروري هزينه کند.
"چاک شومر" سناتور دموکرات کنگره نيز در واکنش
به سخنراني ترامپ گفت :رئيس جمهور بايد بين
بازگشايي دولت و اختالف درباره چگونگي حل اوضاع

چرا توني بلر عصباني است؟

براي نخست وزير اسبق انگليس اهميتي ندارد که کشورش در قالب
"توافق مشترک" يا "عدم توافق " از اروپاي واحد خارج شود! اين
در حالي است که افرادي مانند بوريس جانسون وزير امور خارجه
سابق انگليس و برخي ديگر از اعضاي ارشد حزب محافظه کار
معتقدند که مجلس عوام نبايد خروج نرم از اروپا را به تصويب
برساند .آنها بر اين باورند که توافق صورت گرفته ميان ترزا مي
و مقامات اروپايي بر سر برگزيت به شدت نامتوازن است و منجر
به سلطه اقتصادي اروپاي واحد بر انگليس طي يک دهه آينده
خواهد شد .در مقابل ،سران اروپايي از جمله آنگال مرکل صدر اعظم
آلمان اعالم کردهاند که حاضر نيستند بر سر مذاکرات برگزيت
امتياز بيشتري به مقامات انگليسي بدهند .آنها تاکيد کرده اند که
مذاکرات دوباره اي در خصوص برگزيت در کار نيست.
با همه اين اوصاف ،در داخل حزب کارگر معادله تا حدود زيادي
پيچيدهتر است! جرمي کوربين رهبر دولت در سايه در انگليس
تاکيد کرده است که با برگزاري انتخابات زودهنگام و تغيير
دولت در لندن ،مي توان مذاکرات خروج از اروپا را بار ديگر با
بروکسل آغاز کرد.در ماوراي مجادالت سياسي به وجود آمده
ميان سياستمداران دو حزب کارگر و محافظه کار با ترزا مي ،توني
بلر به اهداف شخصي و سياسي خود در حزب کارگر و معادالت
داخلي و خارجي انگليس مي انديشد .بلر معتقد است که اگر
بتواند زمينه را جهت برگزاري همه پرسي دوباره ( و جلوگيري

سند كمپاني ،شناسنامه مالكيت ،كارت پالك (كليه مدارك) وانت پيكان مدل  1385به شماره موتور
 11284042244و شماره شاسي  12118214به رنگ سفيد به نام محمدرحيم سندكزهي به شماره
پالك 676س -14ايران  95مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز ،بيمه ،كارت پالك ،كارت سوخت خودروي سواري پژو  405مدل  1387به شماره پالك
384د -41ايران  95و شماره موتور  1248743972و شماره شاسي  NAAM01CA89E852073به
رنگ نقرهاي متاليك به نام عبدالستار ميربلوچ مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند مالكيت (برگ سبز) و برگ گمركي سواري وليكس  C30مدل  1393به شماره پالك 245ب-64
ايران  73و شماره موتور  GW4G151401045772و شماره شاسي NA6NF2119EC002354
به رنگ سفيد روغني به نام ناصر رضايي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل سند كمپاني و برگ سبز كاميون اويكو مدل  1374به شماره انتظامي 487-15ع 18و شماره
موتور  291580و شماره شاسي  137816سند به شماره  71956به تاريخ  86/6/12دفترخانه
 65مرند و سند وكالت به شماره  8713به تاريخ  88/4/1دفترخانه  155تبريز مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني و برگ سبز سواري زانتيا  SXمدل  1384به رنگ نقرهاي و شماره پالك ايران -53
882ي 16و شماره موتور  00426122و شماره شاسي  S1512284124859مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني و برگ سبز سواري امويام به رنگ سفيد مدل  1393به شماره پالك ايران 786-43ن54
و شماره موتور  MVM484FAFE028924و شماره شاسي  NATGBAXK3E1028924مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني ،سند مالكيت (برگ سبز) كارت خودرو وانت پيكان مدل  1390به رنگ سفيد و شماره انتظامي
ايران 191-53س 34و شماره موتور  11490047759و شماره شاسي NAAA36AA7BG252567
به مالكيت روحاله رستمي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني ،سند مالكيت (برگ سبز) خودرو پرايد مدل  1386به رنگ اطلسي متاليك و شماره
انتظامي ايران 518-67ج 75وشماره موتور 2004587شماره شاسي  S1412286127029به
مالكيت ايمان حسينيماب مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
مدرك فارغالتحصيلي اينجانب بهاره زموده فرزند قدمعلي به شماره شناسنامه 1870011163
صادره از شوشتر در مقطع كارشناسي رشته مهندسي شيمي صادره از واحد دانشگاهي ماهشهر
با شماره  0726650مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .از يابنده تقاضا ميشود
اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد ماهشهر به نشاني ماهشهر  -دانشگاه آزاد اسالمي
ارسال نمايد.
اينجانب مسعود طاهريفر مالك سواري پژو  206به شماره موتور  10FSS15052412و شماره
شاسي  19818314و شماره پالك 787ب -52ايران  72به علت فقدان اسناد فروش تقاضاي
رونوشت المثني سند خودروي مذكور را نموده است .لذا چنانچه احدي ادعايي درخصوص
خودروي فوق دارد ظرف مدت  10روز به دفتر منطقهاي ساري واقع در كيلومتر  5جاده ساري
به نكا جنب شركت شماليت مراجعه نمايند .بديهي است پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر
اقدام خواهد شد.
سند كمپاني وانت پيكان مدل  93رنگ سفيد به شماره انتظامي 838و -49ايران  43و شماره
موتور  118P0077373و شماره شاسي  677056به نام حسين نساجي كاشي مفقود گرديده و
از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني و شناسنامه مالكيت خودروي سواري پژو  405مدل  90به شماره پالك انتظامي
745ج -58ايران  16و شماره شاسي  295697و شماره موتور  12490282584مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني و شناسنامه مالكيت خودرو سواري پژو  405مدل  90به شماره پالك انتظامي 745ج-58
ايران  16و شماره شاسي  295697و شماره موتور  12490282584مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
كليه مدارك (برگ سبز ،سند كمپاني) خودروي سواري پژو  405جيالايكس مدل  91به شماره
پالك انتظامي 244س -32ايران  16و شماره شاسي  NAAM11CA8CH313410و شماره
موتور  124K0050886مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند و برگ سبز يك دستگاه موتورسيكلت پرواز به رنگ قرمز گوجهاي مدل  1391و ش پالك
 822-22523و ش موتور  156FMI0286143و ش تنه  N2N125R9120136به نام عطااهلل
بلوچ مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودرو سواري پژو پارس به رنگ سفيد مدل  1396و ش پالك 956-95ق 49و شماره
موتور  124K0994582و ش شاسي  810086به نام وليداهلل زهي مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودرو سواري پرايد سايپا  132SEبه رنگ سفيد مدل  1393و ش پالك 315-95ج84
و ش موتور  5251112و ش شاسي  NAS421100E1169710به نام حميده مكساني مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سه برگ سند كارخانه ،خريدار ،راهور موتورسيكلت تيزپر  150سيسي به رنگ سبز مدل 1395
و ش پالك  823-38943و ش موتور  0150N3N207313و ش بدنه N3N150Z9573993
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اينجانب ميثم رفيعي فرزند بهمن به كد ملي  4650480846مالك خودرو سواري پارس به
رنگ سفيد روغني مدل  1390و شماره شاسي (بدنه)  NAAN01CA4CK340727و شماره
موتور  12490217626و شماره پالك ايران 811-81ب 36به علت فقدان اسناد فروش و برگ
سبز تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است .لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد
خودروي مذكور دارد ظرف مدت ده روز به دفتر منطقهاي شركت ايرانخودرو واقع در اصفهان
خيابان ارتش كوچه آرش مراجعه نمايد .بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط
مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب مهرداد ايرانپور مالك پژو  206به شماره موتور  10FX5X2467568و شماره شاسي
 14800630به 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 سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه
نمايد .بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب اميررضا رفيعي مالك پژو پارس به شماره موتور  124K0708343و شماره شاسي
 FK752212به 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 سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه
نمايد .بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب رضوان آقابيگلوئي مالك پژو  206به شماره موتور  10FSD83585181و شماره شاسي
 80603673به 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 سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه
نمايد .بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
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محمد جواد ظريف:

اروپا مخفيگاه منافقين وتروريستهاست

در مرز تفاوت قائل شود .ما درباره تأمين امنيت مرزهاي
جنوبي اختالفي نداريم بلکه درباره نحوه انجام اين
موضوع اختالف وجود دارد.
وي گفت :ترامپ با سخنراني خود بهجاي آنکه صفوف
مردم آمريکا را متحد کند ترس را ميان آنها بهوجود
آورد .ميتوانيم بدون ساخت ديوار در مرز مکزيک
که بسيار هزينه دارد ،به تأمين امنيت در مرزهاي
جنوبي بپردازيم.

از تحقق برگزيت ) فراهم سازد ،در آن صورت موقعيت وي در
نزد سياستمداران اروپايي نيز احيا خواهد شد .آنچه مسلم است
اينکه توني بلر نسبت به تحوالت حزبي و داخلي انگليس در برهه
فعلي به شدت ناراضي است .او از يکسو بايد با سياستمداري
به نام جرمي کوربين دست و پنجه نرم کند! تالشهاي جرمي
کوربين رهبر جديد حزب کارگر مبني بر محاکمه توني بلر
نخست وزير پيشين انگليس به اتهام جنايات جنگي در عراق ،
منجر به ترس و وحشت توني بلر شده است .زماني که کوربين
به عنون رهبر حزب کارگر انتخاب شد ،بلر نتوانست نارضايتي
عميق خود را در اين خصوص کتمان کند .وي در اين خصوص
اظهار کرده بود  ":به قدرت رسيدن کوربين آزمايشي خطرناک
براي يک کشور غربي است که درگير اين نوع سياستگذاري
پوپوليستي چپ يا راست شود".
الزم به ذکر است که جرمي کوربين قبال خواستار محاکمه جرج
بوش و توني بلر به دليل حمله به عراق و جنايات صورت گرفته
در اين کشور شده بود .سوال اصلي اينجاست که گام بعدي توني
بلر در مواجهه با ناکاميهاي حزبي و سياسي خود چيست؟ آيا وي
خواهد توانست از برگزيت به عنوان ابزاري براي احياي موقعيت از
دست رفته خود استفاده کند؟!پاسخ اين سوال در آينده اي بسيار
نزديک مشخص خواهد شد :آينده اي که احتمال حوادث در آن
به سود بلر رقم نخواهد خورد.

اينجانب مريم صحتطلب مالك پژو  206به شماره موتور  163B0102992و شماره شاسي EJ500520
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 سازمان فروش
شركت ايران خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد .بديهي است پس از مهلت مزبور
طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب فرانك صداقت سنندجي مالك سمند به شماره موتور  14790024258و شماره شاسي
 BF716356به 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
سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد .بديهي است پس
از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب مرتضي حسنزاده گرگري مالك وانت آريسان به شماره موتور  118J0006514و شماره شاسي
 FV517346به 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
سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد .بديهي است پس
از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب زهرا مشهدي مالك رنو كپچر به شماره موتور H5FD403D135219و شماره شاسيH0003037
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 سازمان فروش
شركت ايران خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد .بديهي است پس از مهلت مزبور
طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
برگ سبز ماشين سواري مزدا  323تيپ  1600 ،2سيسي به رنگ مشكي مدل  1382و شماره موتور
 ZM569983و شماره شاسي  BGBASDZM811354و شماره پالك 165ج -47ايران  99به نام
محمدرضا محمديفرد مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
ي فرزند اميرحسين به شماره شناسنامه  5743صادره از
مدرك فارغالتحصيلي اينجانب حميدرضا مجد 
شوش در مقطع كارشناسي رشته مهندسي كامپيوتر صادره از دانشگاه آزاد اسالمي واحد اراك با شماره
 831210257082مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را
به دانشگاه آزاد اسالمي واحد اراك به نشاني اراك  -ميدان امام خميني(ره)  -بلوار امام خميني(ره)
كيلومتر  3جاده خمين  -شهرك دانشگاهي اميركبير  -اداره فارغالتحصيالن ارسال نمايد.

آگهيتغييراتشرکتبرجسازاننگينايساتيسشرکتسهامي
خاص به شماره ثبت  13380و شناسه ملي 10840438747
به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ  1397/10/10آقاي
علي اکبر امراللهي بيوکي به سمت مديرعامل و عضو هيئت
مديره و آقاي مرتضي امراللهي بيوکي به سمت ريئس هيئت
مديره و آقاي محمدامراللهي بيوکي به سمت نايب رئيس
هيئت مديره براي مدت دو سال انتخاب گرديد حق امضاء
کليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبيل چک ،
سفته  ،بروات  ،قراردادها و عقود اسالمي با امضاء مديرعامل
و رئيس هيئت مديره ودر غياب يکي از آن دونفر با امضاي
نايب رئيس هيئت مديره همراه با مهر شرکت و نامه هاي
عادي و اداري با امضاي مديرعامل يا رئيس هيئت مديره يا
نايب رئيس هيئت مديره همراه با مهر شرکت معتبر است.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان يزد اداره ثبت شرکت
ها و موسسات غيرتجاري يزد ()345273
آگهي تغييرات شرکت توليدي صنعتي صبا خازن سهامي خاص به
شماره ثبت 2117و شناسه ملي 10340058007به استناد صورتجلسه
هيئت مديره مورخ  1396/05/11تصميمات ذيل اتخاذ شد  :آقاي
احسان رحماني به شماره ملي  0074682083به سمت رئيس
هيئت مديره و خانم ثمر رحماني به شماره ملي  0081842600به
سمت نايب رئيس هيئت مديره و خانم فرح مرشد به شماره ملي
 0046423850به سمت عضو هيئت مديره و آقاي محمد صادق
حميدي به شماره ملي  1376232251به سمت عضو هيئت مديره
و آقاي يعقوب عطاپور به شماره ملي  0046193936به سمت عضو
هيئت مديره و آقاي بهنام مرشد به شمارملي  0046543279به
سمت مدير عامل (خارج از سهامداران ) براي مدت باقيمانده
ماموريت هيات مديره انتخاب گرديدند .کليه اسناد و اوراق بهادار
و تعهدآور شرکت از قبيل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها و عقود
اسالمي با امضاء يکي از اعضاي هيئت مديره و مدير عامل به همراه
مهر شرکت معتبر مي باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
چهارمحال وبختياري اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري
شهرکرد ()344888

وزير امور خارجه کشورمان در واکنش به اظهارات وزراي خارجه هلند و
دانمارک ،اروپا را مخفيگاه منافقين و تروريستها توصيف کرد.
به گزارش خبرنگار حوزه سياست خارجي گروه بينالملل خبرگزاري
آنا ،محمدجواد ظريف در واکنش به اظهارات ضد ايراني وزراي خارجه
هلند و دانمارک در صفحه رسمي خود در شبکه اجتماعي توئيتر نوشت:
«اروپا از جمله دانمارک ،هلند و فرانسه ،مخفيگاه سازمان مجاهدين
(منافقين) ـ کساني که  ۱۲هزار ايراني را کشته و در جنايات صدام
عليه کردهاي عراق شريکاند ـ و ساير تروريستهايي هستند که از
اروپا دست به قتل ايرانيان بيگناه ميزنند .متهم کردن ايران ،اروپا را
از مسئوليت مخفي کردن تروريستها نميرهاند».
ظهر ديروز وزير امور خارجه دانمارک از تحريم وزارت اطالعات ايران
سخن گفت و وزير امور خارجه هلند نيز ايران را به قتل دو شهروند آن
کشور متهم کرد.الزم به ذکر است که کشورهاي مختلف اروپايي در
طول سالهاي پس از پيروزي انقالب اسالمي ايران،نقش بسيار پررنگي
در تقابل با ملت ايران و حمايت از گروههاي تروريستي مانند منافقين
ايفا کرده اند .اين روند همچنان ادامه دارد.

روسيه :آمريکا فکر حمله به ونزوئال را
از سر بيرون کند

وزارت خارجه روسيه هشدار داد ،سناريوي نظامي عليه ونزوئال
فاجعهبار خواهد بود و آمريکاييها بايد اين موضوع را از سرشان
بيرون کنند.
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از ايتارتاس ،سرگئي ريابکوف معاون
وزارت خارجه روسيه به آمريکا درباره هرگونه سناريو مبني بر دخالت
نظامي در ونزوئال هشدار داد.وي در اينباره گفت :با نگراني ،شاهد
تالشهاي آمريکا در راستاي ايجاد جبهه ضد ونزوئال در ميان کشورهاي
آمريکاي التين هستيم .اين روند هشدار آميز است.
ريابکوف ادامه داد :حتي کشورهاي آمريکاي التين هم عليرغم موضع
سرسختانهاي که عليه ونزوئال گرفتهاند با دخالت نظامي در امور اين
کشور مخالف هستند.وي تاکيد کرد :هر گونه اقدام مبني بر توسل به
نيروي نظامي ،به فاجعه منجر خواهد شد .بنابراين به آمريکاييهايي
که وسوسه چنين اقدامي را دارند ،هشدار ميدهيم.
گفتني است برخي از کشورهاي آمريکاي التين به پيروي از آمريکا،
دور جديد زمامداري نيکالس مادورو رئيس جمهوري ونزوئال را نامشروع
اعالم کرده و در برابر آن جبهه گرفتهاند.اين درحالي است که پيشتر
گزارشهايي مبني بر تمايل دونالد ترامپ رئيس جمهوري آمريکا به
استفاده از گزينه نظامي عليه ونزوئال منتشر شده بود.

آگهي تغييرات موسسه غير تجاري وکالت و مشاوره حقوقي شهربانو
نوري بازو به شماره ثبت  71و شناسه ملي  14006064712به استناد
صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ  1395/10/06تصميمات
ذيل اتخاذ شد  :بهمحل شرکت به  :گلستان شهرستان کالله – خيابان
امام خميني جنوبي – ابتداي خيابان شهيد شاددل روبروي پارک ساحلي
کدپستي 4991814469:انتقال يافت وماده سه اساسنامه به شرح فوق
اصالح ميگردد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان مرجع ثبت
شرکت ها و موسسات غيرتجاري کالله ()344641
تاسيس شرکت سهامي خاص کيان هوشمند هيرکان درتاريخ 1397/10/18
به شماره ثبت  12840به شناسه ملي  14008066597ثبت و امضا ذيل
دفاترتکميل گرديده که خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهي
ميگردد .موضوع فعاليت :کليه فعاليت هاي خدمات طراحي ،مشاوره ،فروش
و نصب تجهيزات حفاظتي و نظارت الکترونيکي دوربين هاي مدار بسته-
آيفون هاي تصويري – سيستم هاي اعالم و اطفاء حريق – انتقال تصاوير
و ارتباط دو طرفه – درب هاي کنترلي و دزدگير اماکن عمومي ،دولتي،
شرکتها ،کارخانجات توليدي و توزيعي ،مرغداري ها ،دامداري ها ،پياده
سازي خانه هوشمند(شامل کليه لوازم خانگي که امکان هوشمندسازي
آن وجود داشته باشد) ،طراحي و نصب انواع تابلوهاي  ، LEDصادرات و
واردات کليه کاالهاي مجاز بازرگاني ،اخذ تسهيالت بانکي از کليه بانکها
و مؤسسات مالي و اعتباري اعم از ارزي و ريالي پس از اخذ رضايت کليه
سهامداران ،سپردن هرگونه ضمانت نامه بانکي به هر مقدار و ميزان،
مشارکت در کليه مناقصه ها و مزايده ها ،ترخيص و ارسال کاال از کليه
مبادي ورودي و خروجي اعم از زميني ،هوائي ،دريايي و ريلي کليه
گمرکات کشور ايران ،عقد قرارداد با کليه دستگاههاي اجرايي ،شرکتها
و مؤسسات وابسته به آنها و نهادهاي عمومي انقالب اسالمي ايران و
اشخاص حقيقي و حقوقي درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاي الزم از
مراجع ذيربط مدت فعاليت  :از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلي :
استان گلستان  -شهرستان گرگان  -بخش مرکزي  -شهر گرگان-محله
کاشاني-بلوار شهيد آيت اهلل کاشاني-خيابان آيت اهلل کاشاني [14چناران
-]19پالک 0-طبقه همکف -کدپستي  4915863745سرمايه شخصيت
حقوقي عبارت است از مبلغ  200000000ريال نقدي منقسم به  20000سهم
 10000ريالي تعداد  20000سهم آن با نام عادي مبلغ  70000000ريال توسط
موسسين طي گواهي بانکي شماره  55442/27مورخ  1397/06/07نزد
بانک ملت شعبه فلکه کريمي با کد  55442پرداخت گرديده است والباقي
در تعهد صاحبان سهام مي باشد اعضا هيئت مديره آقاي عباس کميزي به
شماره ملي 0780715365و به سمت عضو هيئت مديره به مدت  2سال
و به سمت مديرعامل به مدت  2سال آقاي حسين کميزي به شماره ملي
0792409574و به سمت نايب رئيس هيئت مديره به مدت  2سال خانم
فاطمه رمضاني اوزينه به شماره ملي 2122535873و به سمت رئيس
هيئت مديره به مدت  2سال دارندگان حق امضا  :کليه اوراق واسناد
بهادار وتعهد آور شرکت اعم از چک ،سفته ،بروات  ،قراردادها و عقود
اسالمي با امضاي رئيس هيئت مديره و مديرعامل همراه با مهر شرکت
معتبر خواهد بود و ساير اوراق عادي و اداري با امضاي رئيس هيئت مديره
يا مديرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود .اختيارات مدير عامل :
طبق اساسنامه بازرسان آقاي محمد منقوش به شماره ملي 2110800283
به سمت بازرس علي البدل به مدت يک سال مالي آقاي کميل پرناک
به شماره ملي  2121727639به سمت بازرس اصلي به مدت يک سال
مالي روزنامه کثير االنتشار رسالت جهت درج آگهي هاي شرکت تعيين
گرديد .ثبت موضوع فعاليت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت
نمي باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان اداره ثبت شرکت
ها و موسسات غيرتجاري گرگان ()344639

