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دارايي سه ثروتمند آمريكايي از مجموع
ثروت  ۵۰درصد جامعه اين كشور بيشتر است
گزارشها نشان ميدهند ثروت سه فرد که ثروتمندترين افراد در
آمريکا هستند از مجموع ثروت ۵۰درصد فرودست جامعه بيشتر
است.به گزارش خبرگزاري تسنيم ،تحقيقي که «مرکز مطالعات
سياسي» چند ماه پيش انجام داد به اين نتيجه رسيده است که
مجموع ثروت «بيل گيتس» ،مؤسس شرکت مايکروسافت« ،جف
بيزوس» ،مؤسس شرکت آمازون و «وارن بافت» ،سرمايهگذار آمريکايي
از مجموع داراييهاي  50درصد پايين جامعه آمريکا بيشتر است.
 50درصد پايين جامعه آمريکا  160ميليون نفر يا  63ميليون خانوار
آمريکايي هستند که مطابق اين تحقيق ثروت خالص برخي از آنها
صفر يا منفي است ،در حالي که سه ثروتمند يادشده حدود 263
ميليارد دالر ثروت در اختيار دارند.اين در حالي است که «فيليپ
آلستون» ،گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور فقر و حقوق بشر در
گزارش ماه مه خود که تقديم شوراي حقوق بشر سازمان ملل شده
به نکات مهمي درباره آمارهاي فقر در آمريکا و نقش سياستهاي
حکومتي در گسترش آن اشاره کرده است«.نيکي هيلي» ،نماينده
آمريکا در سازمان ملل گزارش سازمان ملل را «مضحک» خوانده
و کشورش را «آزادترين و ثروتمندترين» کشور دنيا توصيف کرده
است .او در بيانيهاي نوشته است« :بسيار مضحک است که سازمان
ملل به بررسي فقر در اياالت متحده بپردازد».

شيوع آنفلوآنزاي مرغي در روسيه
وزارت کشاورزي قزاقستان با اشاره به شيوع آنفلوآنزاي مرغي در
برخي مناطق روسيه واردات مرغ و فرآوردههاي مرتبط را از اين
کشور ممنوع کرد.به گزارش روز گذشته فارس  ،وزارت کشاورزي
قزاقستان در گزارشي با اشاره به شيوع آنفلوآنزاي مرغي در برخي
مناطق روسيه واردات محصوالت  36شرکت پرورش مرغ اين
کشور به «آستانه» را ممنوع کرد.آنفلوآنزاي مرغي در استان هاي
«سامارا»« ،پنزا» و «کرسک» روسيه ثبت شده و وضعيت اپيدمي
در ميان حيوانات اين مناطق رو به وخامت است.به اين ترتيب،
واردات مرغ زنده ،تخم مرغ ،پر ،گوشت مرغ و ساير محصوالت به
قلمرو قزاقستان ممنوع مي باشد.همچنين واردات مواد خوراکي
بدون پردازش حرارتي ،شکار پرندگان بدون پردازش تاکسيدرمي
و همچنين تجهيزات دست دوم براي نگهداري يا کشتن پرندگان
از روسيه نيز ممنوع شده است.

اتحاديه اروپا به دنبال تحريم
مقامهاي ميانماري
بر اساس گزارش ديپلماتها و مقامات اتحاديه اروپا ،اين اتحاديه
عليه هفت مقام امنيتي ميانمار به دليل نقض حقوق بشر عليه
مسلمانان روهينجا تحريم اعمال مي کند.به گزارش ايسنا ،به نقل
از خبرگزاري رويترز ،اين هفت مقام امنيتي ميانمار با ممنوعيت
سفر به اتحاديه اروپا و مسدود شدن داراييها روبه رو خواهند
شد.اين اقدام پس از آن صورت ميگيرد که اتحاديه اروپا به تمديد
منع صادرات سالح و آموزش يا همکاري با نيروهاي مسلح ميانمار
پرداخته است.به نظر ميرسد که تحريمها نشانگر تغيير ديپلماسي
توسط اتحاديه اروپا در قبال ميانمار محسوب ميشود .در پي
بروز ناآرامي در استان راخين و سرکوب مسلمانان در اين منطقه
توسط ارتش و نيروهاي امنيتي ميانمار قريب به  ۷۰۰هزار مسلمان
روهينجايي به بنگالدش گريختند و دولتهاي غربي نظام ميانمار
را مسبب اين آوارگي اعالم کردند.

»

سخنگوي وزارت امور خارجه اظهار کرد :ايران شکايتي را نزد دادگاه الهه
در مورد توقيف دو ميليارد دالر از داراييهاي بانک مرکزي توسط اياالت
متحده آمريکا مطرح کرده و در نشست ماه اکتبر اين موضوع بررسي ميشود.
به گزارش ايسنا ،بهرام قاسمي در نشست خبري ديروز خود با رسانهها در
پاسخ به سوالي درباره موضوع شکايت ايران از آمريکا نزد دادگاه بينالمللي
الهه ،گفت :به خاطر توقيف غيرقانوني دو ميليارد دالر از داراييهاي بانک
مرکزي توسط دولت آمريکا ،شکايتي نزد ديوان بينالمللي دادگستري الهه
مطرح شده که تصور ميکنم حدود  8تا  12ماه اکتبر اين دادگاه براي
استماع تشکيل جلسه دهد و بعد از استماع دادگاه بايد ببينيم روند اين
شکايت به کجا منتهي ميشود.قاسمي خاطرنشان کرد :اين مسئله موضوعي

است که به صورت جدي توسط ايران و براي احقاق حقوق خودش دنبال
ميشود لذا ما منتظر اين نشست در ماه اکتبر هستيم.سخنگوي دستگاه
ديپلماسي با اشاره به وضعيت يمن ،اظهار کرد :جامعه جهاني شرايط دشوار
ن ملل بايد در جهت
مردم يمن را بايد درک کند ،مجامع بينالمللي و سازما 
توقف تجاوز به مردم مظلوم يمن تالش کافي را داشته باشند.وي افزود:
جمهوري اسالمي ايران در اين خصوص سعي کرده در تماس با ساير دول و
کشورهاي منطقه ،کشورهاي اروپايي و مجامع بينالمللي صداي مظلوميت
و قربانيان تجاوز عربستان به اين کشور مظلوم را منتقل کند و به دنبال
راهکاري است که اين تجاوز توقف پيدا کند و کمکهاي انسان دوستانه به
مردم اين کشور صورت بپذيرد.

قاسمي:

از آمريكا براي توقيف
دو ميليارد دالر به دادگاه
الهه شكايت برديم

بين الملل
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بشار اسد:

اردوغان رسما برنده انتخابات
ترکيه اعالم شد

کميسيون انتخابات ترکيه رسماً «رجب طيب اردوغان»،
رئيسجمهور مستقر اين کشور را پيروز انتخابات جديد
رياستجمهوري اعالم کرد.به گزارش خبرگزاري فارس،
کميسيون انتخابات ترکيه بامداد ديروز رسماً رجب طيب
اردوغان ،رئيسجمهور اين کشور را برنده انتخابات
رياستجمهوري اعالم کرد« .اردوغان» ،پيشتر از
آن در يک مصاحبه زنده تلويزيوني گفت« :اين ملت
بار ديگر مسئوليت رياستجمهوري و وظيفه اجرايي

خبر »

آمريکايي ها دروغ ميگويند و حمله ميکنند

را به من محول کرده است«».سادي گوون» ،رئيس
هيئت عالي انتخابات گفت که بر اساس شمارش 97/7
درصد از آرا ،اردوغان اکثريت را آز آن خود کرده است.
نتايج غيررسمي ميگويند پس از شمارش حدود 99
درصد آرا ،اردوغان موفق به کسب بيش از  52درصد
آرا شده .همچنين «ائتالف جمهور» که از همپيماني
حزب «عدالت و توسعه» و «حرکت ملي» شکل گرفته
بيش از  54درصد آرا را کسب کرده است.انتخابات
رياستجمهوري ترکيه از صبح روز يک شنبه در
سراسر اين کشور آغاز شد و شهروندان واجد شرايط
راي براي انتخاب رئيس جمهور جديد و نمايندگان
دوره بعدي پارلمان پاي صندوق هاي اخذ راي رفتند.
عليرغم اعالم پيروزي اردوغان ،حزب اصلي مخالف
دولت گفت پذيرش شکست هنوز زود است و ممکن
است اردوغان 50 ،درصد رأي الزم براي جلوگيري از
رفتن انتخابات به دور دوم را نياورد.

رئيس جمهور سوريه ضمن غيرواقعي دانستن اتهامات
مطرح شده ضد دمشق درباره استفاده از سالح شيميايي
گفت :آمريکايي ها دروغ ميگويند و فورا حمله ميکنند.
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از العهد ،بشار اسد
رئيس جمهور سوريه اعالم کرد :متهم کردن سوريه
مبني بر به کارگيري سالح شيميايي با واقعيت منطبق
نيست .اتهاماتي که به ما به ويژه در زمينه استفاده از
تسليحات شيميايي زده مي شود بي اساس است زيرا
سوريه از سال  ۲۰۱۳سالح شيميايي ندارد .اتهام ضد
ارتش سوريه درباره استفاده از سالح شيميايي با واقعيت
ارتباط ندارد و بهانه اي براي مداخله مستقيم توسط
کشورهاي ديگر است.وي که در گفتگو با شبکه «ان تي
وي» روسيه بيان کرد :اين اقدامات تحريک آميز ارتباطي
با واقعيت ندارد و اين نتيجه خيال بافي ويژه آنهاست و
خيال بافي رسانه هاست .اين توسط رسانه ها در همه
جاي دنيا از طريق اينترنت و ديگر رسانه هاي ارتباطي

مقام مسئول در سازمان بنادر خبر داد؛

ارائه شکايت ايران درباره حادثه سانچي
به دادگاه هنگ کنگ

منتشر مي شود.رئيس جمهور سوريه گفت :آمريکايي ها
همواره دروغ مي گويند و فورا حمله مي کنند .هنگامي
که به معيارهاي بين المللي احترام گذاشته نمي شود
و هنگامي که موسسات فعال سازمان ملل وجود ندارد
نمي توان از ممانعت از اقدامات تحريک آميز سخن
گفت .قوانين جنگل بر دنيا حاکم است.بشار اسد اعالم
کرد :اصالحات قانون اساسي فقط بر اساس اراده ملت
سوريه است .همه پرسي ضروري است.

يمني ها به پيروزي نهايي نزديک مي شوند
بخش سياسي خارجي :نبرد ميان ائتالف متجاوز سعودي و ملت و
ارتش يمن همچنان ادامه دارد .اخيرا انصاراهلل يمن اعالم کرد با چند
فروند موشک پايتخت عربستان را هدف قرار داده است؛ خبري که
سعوديها آن را رد ميکنند و مدعي هستند موشکهاي بالستيک
يمنيها در آسمان رياض منهدم شدهاند.با اين حال شواهد موجود
نشان از آن دارد که حمله اخير يمني ها به رياض ،شوک سختي
را به مقامات سعودي وارد کرده و ناتواني آنها در برابر موشک هاي
يمني ها را به نمايش گذاشته است.
يگان موشکي ارتش يمن وابسته به انصاراهلل اعالم کرد که شامگاه
يک شنبه چند فروند موشک به سمت اهداف نظامي و حکومتي
عربستان سعودي در رياض پايتخت اين کشور شليک کرده که
اين موشکها به اهداف خود اصابت کردهاند.
سخنگوي انصاراهلل يمن اخيرا تاکيد کرده است :
ي ميشود توانمنديهاي
هر چقدر خصومت ادامه مييابد و جنگ طوالن 
موشکهاي بالستيک ما هم افزايش مييابد .اين اظهارات در پي
اعالم حمله موشکي يمن به مرکز اطالعات وزارت دفاع عربستان
و اهداف ديگر در رياض با موجي جديد از موشکهاي بالستيک
«برکان» بود.
محمد عبدالسالم تاکيد کرد :حمالت موشکي ما به مکانهايي
خواهد رسيد که دشمن انتظارش را ندارد و اين تالشي ملي مورد

مدرك فارغالتحصيلي اينجانب فاطمه اسديان فرزند حسين به شماره شناسنامه  4210017345صادره از
دورود در مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق خصوصي صادره از واحد دانشگاهي تهران مركزي با شماره
 169510108970و تاريخ  97/01/20مفقود گرديده است .از يابنده تقاضا ميگردد اصل مدرك را به دانشگاه
آزاد اسالمي واحد تهران مركزي به نشاني تهران  -خ آزادي  -خ اسكندري شمالي  -خ فرصت شيرازي  -پالك
 136صندوق پستي  13185/768ارسال نمايد.
سند كمپاني وانت مزدا  2000مدل  1389به شماره انتظامي 588-69د 22و شماره موتور  FE132598و
شماره شاسي  NAGDPX2PC18D33466به مالكيت فرهاد عرب مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط
ميباشد.
برگ سبز خودرو سواري پژو 405مدل 1389به رنگ متاليك خاكستري و شماره شاسيNAAM01CA6AE031221
و شماره انتظامي 673-32ص 38و شماره موتور  12489134409به مالكيت ناصر رحمنپور مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودرو سواري پرايد مدل  1385به رنگ سفيد و شماره انتظامي ايران 151-78د 46و شماره
موتور  1519857و شماره شاسي  S1412285842090متعلق به رضا كيانيپور مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
اصل سند خودرو سواري سمند سورن رنگ آبي متاليك مدل  1391به شماره پالك 147م -48ايران 24
و شماره موتور  12490306104و شماره شاسي  NAACC1CF8CF442253مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
اينجانب شهرداري هشترود مالك كاميون آتشنشاني به شماره انتظامي 575ع -85ايران  15و شماره موتور
 680435و شماره شاسي  NAGF7R34MGT000562به علت فقدان اسناد فروش تقاضاي رونوشت المثني
اسناد مذكور را نموده است .لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر
حقوقي شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر  14جاده مخصوص تهران  -كرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند
طبقه يك مراجعه نمايد .بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
مدرك فارغالتحصيلي اينجانب عباسعلي مشايخ فرزند رحيم به شماره شناسنامه  211صادره از دبي در مقطع
كارشناسي ارشد رشته مديريت دولتي صادره از واحد دانشگاهي تهران مركزي با شماره  53744و تاريخ
 95/7/3مفقود گرديده است .از يابنده تقاضا ميگردد اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران
مركزي به نشاني تهران  -خ آزادي  -خ اسكندري شمالي  -خ فرصت شيرازي  -پالك  136صندوق پستي
 13185/768ارسال نمايد.
كارت هوشمند كاميون به شماره پالك 45-24ع 323به شماره كارت هوشمند  2979882مربوط به حسين
حياوي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
جواز اسلحه به شماره  291753دولول ساچمهزني كاليبر  12مدل كوسه ساخت تركيه به نام آقاي عبدالحسين
مكيآبادي به شش  14826فرزند حسين متولد  1353صادره از سيرجان مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
برگ سبز خودرو سواري پژو  405تيو فايو اسالايكس مدل  96به رنگ سفيد و شماره موتور  164B0161952و
شماره شاسي  NAAM31FE0HK091930مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل سند كارخانهاي خودروي نيسان پيكاپ مدل 89به رنگ سفيد دوگانه كارخانه به شماره موتور12A24823155Z
و شماره شاسي  NAPDD4D2292025726مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل سند فروش وسيله نقليه (سند كمپاني) مربوط به وانت مزدا تيپ بي  2000آي مدل  1386به رنگ آبي نفتي
متاليك و شماره انتظامي217ب -33ايران 59و شماره موتور 518251و شماره شاسيNAGAPX2PC18D00019
متعلق به آقاي حاجيمحمد ساتقلي به شماره شناسنامه  3به كد ملي  6289698052مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
اينجانب يداله احمدي مالك خودرو پژو  405سواري به شماره بدنه  NAAM11CA6BE052665و شماره موتور
 12489192390و شماره پالك ايران 227-72ط 19به علت فقدان برگ سبز 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 واقع در كيلومتر  5جاده ساري به نكا جنب شركت شماليت مراجعه نمايد .بديهي
است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
برگسبزخودرويسواريپژوپارسمدل 1392بهشمارهانتظامي791ط-78ايران 15وشمارهموتور124K0260879
و شماره شاسي  NAAN01CA3DH704280مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني و برگ سبز پژو پارس مدل  95رنگ سفيد به شماره انتظامي 269هـ -14ايران  53و شماره
موتور  139B0126888و شماره شاسي  711449به نام محبوبه سقائي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط
ميباشد.
برگ سبز ،برگ كمپاني ،بنچاق سواري سمند  LXمدل  1392به رنگ سفيد روغني و شماره پالك ايران -38
778ب 77و شماره موتور  147H0052207و شماره شاسي  NAACR1HS4DF561087به نام اعظم فرهنگ
رنجبر مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز وانت نيسان رنگ آبي مدل  1392به شماره پالك ايران 491-21و 39و شماره موتور  648734و
شماره شاسي  NAZPL140BD0362619به نام احمدمحمد باقري اوجقاز مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
دفترچه كشاورزي متعلق به مرحوم قلي خسروي فرزند حسين به شماره دفترچه  2574تاريخ صدور 1368/7/19
به ميزان عرصه  5هكتار آبي و  26هكتار ديم واقع در منطقه شهرستان گاليكش مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
كارت هوشمند كاميون باري چوبي سيستم بنز مدل  1363به رنگ سبز حنايي روغني و شماره پالك ايران
366-87ع 16و شماره موتور  10084216و شماره شاسي  55028189متعلق به ابوالفضل نوري شورابي مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودرو سواري پرايد مدل  1381به رنگ سفيد شيري و شماره پالك ايران 754-14س 37و شماره
موتور  00308939و شماره شاسي  S1412281773062متعلق به مجيد مهاجري مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني ،سند مالكيت (برگ سبز) خودرو پژو آردي مدل  1385به رنگ يشمي روغني و شماره انتظامي
ايران 667-13د 72و شماره موتور  11784073504و شماره شاسي  13475851به مالكيت رضا چراغي
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودرو سايپا  131SEمدل  1394به رنگ نقرهاي متاليك و شماره انتظامي 676ل -36ايران  53و
شماره موتور 5349062شماره شاسي  NAS411100F1125622به مالكيت محمد بابادي عكاشه مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز و كارت ماشين سواري پرايد تيپ جيتيايكسآي به رنگ نقرهاي متاليك مدل  1385و شماره پالك
انتظامي ايران 695-82ص 43و شماره موتور  1701677و شماره شاسي  S1412285945448مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
دفترچه قرارداد يك واحد پوشال كولر آبي يك واحد صنعتي به شماره پرونده 119جواز تاسيس به شماره06-10715
به تاريخ  1375/8/8صادره از صنايع به نام عباسقلي رحيمي فرزند صفقلي به شماره ملي  1972034502واقع
در شهرك صنعتي مسجدسليمان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند فاكتور فروش (سند كارخانه) يك دستگاه خودرو سواري پرايد  131مدل  1393به رنگ سفيد روغني و شماره
پالك 586ج -83ايران  95و شماره موتور  5227021و شماره شاسي  1038350به نام نسيم شيرواني مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودروي سواري پژو آردي مدل  84به شماره پالك انتظامي 993ص -46ايران  16و شماره شاسي
13468277وشماره موتور  11784066006مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت هوشمند ناوگان به شماره انتظامي ايران 621-87ع 29و شماره كارت  2532219مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگسبزوكارتماشينپژوآرديمدل 1383رنگيشميوشمارهپالكايران987-21و 21وشمارهشاسي83114727
و شماره موتور  11783013358به نام علي بيات مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز كاميون كشنده هوو نارنجيرنگ مدل  2008به شماره انتظامي 996-47ع 49و شماره موتور
 WD61547081117009307و شماره شاسي  LZZ5CLS68A349599به نام اينجانب علي پيرامون فرزند
نعمتاله به شماره شناسنامه  6مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.

خواب آشفته بن سلمان

اجماع کل يمنيهاست.
اظهارات عبدالسالم در پي آن بود که يگان موشکي يمن اعالم
کرد ،موشکهاي بالستيک از نوع «برکان» به اهداف خود در رياض
اصابت کردهاند.عبدالسالم پيشتر گفته بود ،آنچه دشمن در حق
رسانههاي گروههاي مبارز صورت ميدهد «تدابير ظالمانه» است.
وي خاطرنشان کرد ،ائتالف متجاوز عربي رشوه مالي  ۳۰ميليون
دالري به شرکتي خارجي در ازاي فيلتر کردن يکي از شبکههاي
ماهوارهاي ما به مدت يک ماه پرداخت کرده است.
عبدالسالم تصريح کرد :دشمن از بمباران دفاتر شبکههاي ماهوارهاي،
شبکههاي راديويي ،خبرنگاران و هر آنچه براي خفه کردن صداي
حق باشد ،ابايي ندارد .در اين راستا نشست فضاحت بار جده که
با حضور وزيران اطالعرساني کشورهاي متخاصم برگزار شد به
دليل ترس از بيانيهها و توئيتهاي ما بود و سعي در ممانعت از
انتشار اخبار از سوي رسانه جنگ ما گرفتند .کمترين چيزي که
ميتوان بعد از شکست تبليغات رسانهاي موازي ائتالف درباره
حمالت الحديده گفت اين است که وزيران اطالعرساني نااميد
شده ائتالف فورا استعفاي خود را تقديم کنند.
سخنگوي انصاراهلل خاطرنشان کرد ،آنچه رسانههاي ائتالف در
مورد وارونه نشان دادن حقايق و جعل آنها انجام ميدهند جداي
از آنچه درباره مسئله فلسطين انجام ميشود ،نيست .معامله قرن

برگ سبز و كارت خودرو وانت پيكان به شماره شهرباني 693ب -36ايران  28و شماره شاسي  31601829و
شماره موتور  11485016789به نام فرزانه شفيعي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
تعداد  23فقره قبض انبار به شرح زير كه متعلق به شركت سپندان كاالي ايرانيان ميباشد مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد 1515741 .و  1515743و1515742و  1515744و  1515745و 1515750 1515746
و  1515751و  1515752و  1515753و  1515754و  1515755و  1515756و  1510309و  1514068و
 1514071و  1514061و  1514049و  15140150و  15140144و  1515709و  1515708و 1514067؛
كليه مدارك شامل برگ سبز ،سند ،برگ تردد ،كارت پالك خودروي سواري سوناتا به رنگ سفيد مدل  2012و
شماره پالك  -25213چابهار و شماره موتور  GAKECA120280و شماره شاسي KMHEB41C0CA454095
به نام محمدعلي آبرون مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
گواهينامه موقت پايان تحصيالت اينجانب سعيده جهانديده فرزند حسين به شماره  14-15-1/4942مورخه
 95/12/9صادره از دانشگاه آزاد اسالمي واحد سراوان رشته آموزش ديني و عربي مقطع كارشناسي ناپيوسته
در نظام آموزش معلمان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند و فاكتور فروش و سند مالكيت (برگ سبز) خودرو وانت پيكان  1600آي مدل  1389به شماره انتظامي
425س -37ايران  95و شماره موتور  11489055356و شماره شاسي  NAAA36AA4BG226573به
رنگ سفيد شيري به نام سيدعبدالوهاب حسيني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل مجوز حمل سالح شكاري يكلول ساچمهزني تهپر مدل چخماقي كاليبر  12به شماره سالح  4500649و
شناسه  013216761067ساخت تركيه به نام عبدالقادر مهپور فرزند حقداد مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
كارت دانشجويي اينجانب محمدهادي شهيكي به شماره دانشجويي  9646893رشته مهندسي شيمي از دانشگاه
سيستان و بلوچستان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت دانشجويي اينجانب فاطمه رضايي به شماره دانشجويي  9546014رشته نقاشي از دانشگاه سيستان و
بلوچستان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت هوشمند اتوبوس ولوو  B12مدل  1381به شماره انتظامي 148ع -46ايران  85و شماره هوشمند 6109266
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت هوشمند تريلر كشنده هوو به شماره انتظامي366ع -24ايران 15مدل 2006به شماره هوشمند18530377
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت خودرو سواري پژو پارس مدل  1395به شماره انتظامي 643د -48ايران  95و شماره موتور
 124K0826047و شماره شاسي  NAAN01CE7GH866737به رنگ سفيد روغني مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت دانشجويي اينجانب فرخلقا چكن به شماره دانشجويي  9215813رشته اقليم از دانشگاه سيستان و بلوچستان
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت خودروي پرايد  131مدل  1396به شماره انتظامي 389س -83ايران  85و شماره موتور
 5922563/M13و شماره شاسي  NAS411100H1030105مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند و فاكتور فروش (برگ كارخانه) خودرو كاميون كمپرسي بنز الكا  36/1313به رنگ سبز روغني مدل
 1365و شماره انتظامي 656ع -59ايران  19و شماره موتور  10026014و شماره شاسي  16521140به نام
برهان منوچهري خوشناني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل كارت هوشمند به شماره  1379219متعلق به كاميون اف.ام  9مدل  1389به رنگ سفيد روغني و شماره
موتور  102309و شماره شاسي  YV2JHN0A85T855303و شماره پالك انتظامي ايران 321-19ع 16مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت بازرگاني به شماره  10760281010به نام شركت سنگواره كربن البرز شمال به شماره ثبت  3215مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اينجانب منوچهر يزداني مالك سواري پژو  206آريان به شماره بدنه  NAAP61ME3CJ418567و شماره موتور
 13890005540و شماره پالك 763د -61ايران  82به علت فقدان اسناد فروش تقاضاي رونوشت المثني سند
خودروي مذكور را نموده است .لذا چنانچه احدي ادعايي درخصوص خودروي فوق دارد ظرف ده روز به دفتر
منطقهاي ساري واقع در كيلومتر  5جاده ساري به نكا جنب شركت شماليت مراجعه نمايد .بديهي است پس از
انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب آرش اسماعيلپور مالك پژو  206به شماره شاسي  81610854و شماره انتظامي 823ب -58ايران
 66به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است .لذا
چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت ايران خودرو واقع
در كيلومتر  14جاده مخصوص تهران  -كرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد .بديهي
است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب حسن اسداللهي مالك پژو  405به شماره موتور  124K1230457و شماره شاسي  JK380169به 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 كيارش نظامالشعرائي مالك پژو  206به شماره موتور  13085023459و شماره شاسي  10853958به
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 تورج خطيبي مالك سمند به شماره شاسي  81219721و شماره انتظامي 228ص -17ايران  22به 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 هاشم فدايي مالك پژو پارس به شماره موتور  12484022512و شماره شاسي  19305682به 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 مرتضي لشكري مالك پژو  405به شماره موتور  124K1119118و شماره شاسي  HK124174به 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 هاش م محبعلي مالك پژو  405به شماره موتور  12485224793و شماره شاسي  40308267به 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 فرشاد حسيني مالك تندر  90به شماره موتور  100013498RR266985و شماره شاسي  JA301552به
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.
برگ كمپاني (سند) پژو  PARSXU7مدل  1394به شماره پالك ايران 586-17م 58و رنگ سفيد روغني
و شماره موتور  124K0707204و شماره شاسي  NAAN01CE5FH260402به نام مالك سليم نيازي مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد1196 .
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در رسانهها مطرح شده ،معاملهاي که مورد استقبال اعراب است
اما در واقع تنها نوعي خيانت قومي و ايستادن در کنار دشمن
اسرائيلي است.
بر اساس اين آمار منتشر شده ،طي سه هفته گذشته حدود ۳۰۰
خودروي نظامي و زرهي توسط نيروهاي يمني در غرب يمن و
الحديده منهدم شدند .البته تعداد زيادي از تجهيزات نظامي که
توسط يگان دفاعي موشکي يمن و موشک هاي بالستيک منهدم
شدند ،در اين آمار نيامده است.المسيره در ادامه گزارش خود افزود:
 ۱۳۲۳نفر از عناصر مزدور از جمله تعدادي از فرماندهان نيز در
حمالت يگان پهپادي موشکي يمن و همچنين حمالت موشکي
طي  ۲۳روز گذشته ،کشته يا زخمي شدند.در اين گزارش آمده
است که يگان پهپادي موشکي ارتش يمن و انصاراهلل طي سه
هفته گذشته بيش از  6عمليات انجام دادند و بيش از  ۱۲موشک
بالستيک نيز به سواحل غربي يمن شليک شده است.
در نهايت اينکه نبرد "الحديده" و به طور کلي جنگ يمن ،به نماد
شکست آل سعود در نظام بين الملل تبديل شده اند .بدون شک در
آينده اي نزديک مقامات آل سعود و حاميان غربي و صهيونيستي
آن چاره اي جز اعالم رسمي شکست خود در يمن نخواهند داشت
و پس از آن ،زمان محاکمه و مجازات بن سلمان و پدر وي به جرم
کشتار هزاران يمني بي گناه فراخواهد رسيد.....

يک مقام مسئول با بيان اينکه شکايت ايران درباره حادثه سانچي به دادگاه
هنگ کنگ ارائه شده است ،گفت :پرداخت غرامت به خسارت ديدگان حادثه
سانچي قطعي است و ارتباطي به تعيين مقصر سانحه ندارد.به گزارش خبرگزاري
مهر به نقل از سازمان بنادر و دريانوردي ،نادر پسنده با بيان اينکه در مقوله
بررسي سوانح دريايي مسئوليت کميته بررسي علل سانحه ،صرفا تشريح سانحه
است ،افزود :کميته بررسي علل سانحه تشخيص مي دهد که دقيقا چه اتفاقي
رخ داده است .با استفاده از شواهد و تجهيزات موجود و نيز مصاحبه هايي که
انجام مي شود کميته بررسي علل سانحه به شرح سانحه دست مي يابد؛ شرح
سانحه سانچي نيز همان گزارشي بود که توسط سازمان بنادر و دريانوردي به
مردم ايران ارائه شد.مديرکل امور دريايي سازمان بنادر و دريانوردي با بيان
اينکه تعيين مقصر سانحه موضوعي حقوقي است که در بررسي علل سانحه
به آن پرداخته نمي شود ،اظهار کرد :طبيعي است که از نظر حقوقي هر کدام
از طرفين سعي دارند کمترين قصور را بپذيرند و طرف مقابل را مقصر اعالم
کنند ،موضوعي که وکال براي تشخيص آن به دادگاه مي روند و به نتيجه
مي رسند.وي با اشاره به اينکه شرح سانحه ابزاري براي جمع بندي حقوقي
سانحه است ،گفت :در گزارش مربوط به شرح سانحه مربوط به کشتي نفتکش
سانچي قيد شد که کشتي کريستال در يک زمان نامناسب چرخش به راست
نامحسوس داشته و ما معتقديم که اين اتفاق علت اصلي سانحه است. .

مجتهد زاده:

برجامي وجود ندارد که بخواهيم
در آن بمانيم يا نمانيم!

کارشناس مسائل سياسي گفت :برجامي وجود ندارد که بخواهيم در
آن بمانيم يا نمانيم!پيروز مجتهدزاده ،کارشناس مسائل هسته اي و
بين الملل در گفتگو با خبرنگار شبکه اطالع رساني راه دانا بيان کرده
است .وي با اشاره به تحريم هايي که قرار است آمريکا عليه ايران وضع
کند بيان داشت :برجامي وجود ندارد که ايران بخواهد در آن بماند يا
خارج شود؛ وقتي يک توافق بين المللي توسط يک کشور نقض شده
و سايرين هم درباره آن سکوت کرده اند اين به معناي برهم خوردن
اين توافق بين المللي است.اين کارشناس مسائل سياسي در ادامه افزود:
با دست روي دست گذاشتن و منتظر ماندن مشکالت جامعه حل
نمي شود؛ متاسفانه بايد فکر کنيم برجامي وجود ندارد؛ دولت مجبور
است به  4سال قبل باز گردد زماني که خبري از هيچ توافق هسته اي
با غرب وجود نداشت؛ از ابتدا هم دولت به برجام مطمئن نبود ولي
روي آن مانور مي داد.

آگهي مزايده اموال غيرمنقول (اسناد رهني)
آگهي مزايده مال غيرمنقول پرونده اجرايي كالسه 9402206
ششدانگ يك دستگاه آپارتمان واقع در شرق طبقه يك به مساحت  109/63مترمربع قطعه  2تفكيكي به شماره  88/99708اصلي مفروز و مجزي شده
از پالك  6207فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش  11تهران به انضمام ششدانگ يك واحد پاركينگ به مساحت  10/80مترمربع قطعه يك واقع در سمت
مركزي طبقه همكف و ششدانگ يك باب انباري به مساحت چهار مترمربع قطعه  9واقع در سمت غربي طبقه زيرزمين اول محدود به حدود :حدود آپارتمان:
شماال ديوار و پنجره است به طول  4/51متر به فضاي گذر  10متر اصالحي شرقا ديواري است به طول بيست متر به درز انقطاع مورد تفكيك كه ماوراء
آن پالك  4804فرعي قرار دارد جنوبا در سه قسمت اول ديواريست به طول  1/35متر به فضاي حياط مشاعي دوم نرده است به طول  1/76متر به فضاي
حياط مشاعي سوم ديوار و پنجره است به طول  2/86متر به فضاي حياط مشاعي غربا در هفت قسمت كه قسمتهاي دوم و ششم آن شمالي است قسمت
چهارم آن جنوبي است اول ديواريست مشترك به طول  11/47متر به آپارتمان مسكوني قطعه يك دوم ديواريست به طول  0/79متر به راهپله و آسانسور
مشاعي سوم ديواريست به طول  1/71متر به راهپله و آسانسور مشاعي چهارم ديواري است به طول  0/84متر به راهپله و آسانسور مشاعي هفتم ديواري
است به طول  4/90متر به راهپله و آسانسور مشاعي .سقف با كف طبقه دوم اشتراكي است كف با كف همكف اشتراكي است .حدود پاركينگ :شماال خط
فرضي به محوطه مشاعي است به طول  2/25متر شرقا خط فرضي به محوطه مشاعي به طول  4/80متر به پاركينگ مسكوني قطعه  2جنوبا خط فرضي
به محوطه مشاعي است به طول  2/25متر غربا خط فرضي به محوطه مشاعي است به طول  4/80متر سقف با كف طبقه يك اشتراكي است كف با سقف
زيرزمين يك اشتراكي است .حدود انباري :شماال ديواريست مشترك به طول  1/68متر به انباري قطعه دهم شرقا درب و ديواريست به طول  2/38متر
به محوطه مشاعي جنوبا ديواريست به طول  1/68متر به انباري قطعه  8غربا ديواريست به طول  2/38متر به درز انقطاع مورد تفكيك كه ماوراء آن پالك
 6208فرعي قرار دارد سقف با كف طبقه همكف اشتراكي است كف روي عرصه مشاعي است كه ذيل ثبت شمارههاي  119317و  119318صفحههاي 167
و  170دفتر جلد  1013ثبت و معالواسطه به نام آقاي جمشيد صفري انتقال كه به موجب سند رهني شماره  1392/12/20-12079دفترخانه  935در رهن
بانك شهر قرار گرفته كه به علت عدم ايفاي تعهد منجر به صدور اجرائيه تحت شماره  9402206شده است و برابر نظريه مورخ  1396/04/19كارشناس
رسمي دادگستري توصيف اجمالي مورد وثيقه عبارت است از :ملك فوق واقع است در تهران تهرانپارس خيابان  186شرقي (گلستان حبيبي) بين خيابان
سجدهاي و برادران مظفري پالك  32طبقه اول شرقي واحد  2مورد كارشناسي در ساختماني با اسكلت بتني؛  7طبقه؛ شامل زيرزمين (پاركينگ؛ انباري)
طبقه همكف (پاركينگ) و  5طبقه روي همكف (هر طبقه  2واحد) و جمعا  10واحد مسكوني؛ قدمت بناي حدود  4سال نماي از جنس سنگ و داراي يك
دستگاه آسانسور؛ قرار دارد .آپارتمان مورد نظر داراي پذيرايي (كف سنگ؛ ديوار نقاشي)؛ َآشپزخانه (كف سنگ؛ ديوار كاشي؛ كابينت  )MDFدو اتاق
خواب (كف سنگ ديوار نقاشي) سرويس ايراني (كف سراميك؛ ديوار كاشي؛ داراي روشوئي) حمام (كف سراميك  -ديوار كاشي  -داراي سرويس فرنگي
و روشوئي) دربها چوبي؛ پنجرهها از جنس پروفيل  UPVCبا شيشه دوجداره سيستم گرمايش پكيج و رادياتور؛ سرمايش كولر آبي و داراي انشعابات برق
و گاز اختصاصي و آب اشتراكي ميباشد .آپارتمان داراي كاربري مسكوني ميباشد و به مبلغ پنج ميليارد و هفتصد و پنجاه ميليون ريال (5/750/000/000
ريال) ارزيابي شده و جهت وصول طلب بانك و حقوق دولتي كالسه فوقالذكر در روز شنبه مورخ  97/4/23از ساعت  9الي  12ظهر در محل اداره سوم
اجراي اسناد رسمي واقع در ميدان ونك  -چهارراه جهان كودك  -پالك  34ساختمان معاونت اجراي اسناد رسمي استان تهران سالن مزايده از طريق
مزايده حضوري به فروش ميرسد و مزايده از مبلغ پنج ميليارد و هفتصد و پنجاه ميليون ريال ( )5/750/000/000شروع و به باالترين قيمت كه خريدار
داشته باشد فروخته خواهد شد و شركت در جلسه مزايده براي عموم آزاد است و فروش كال نقدي است چنانچه روز تعيين شده با تعطيل رسمي مصادف
گرديد روز بعد از تعطيل جلسه مزايده در همان ساعت و مكان تشكيل خواهد شد طالبين و خريداران ميتوانند جهت شركت در مزايده در وقت مقرر
با ارائه چك تضمين شده بانك ملي به مبلغ پايه در جلسه مزايده شركت نمايند ضمنا بدهيهاي مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب و اشتراك
و مصرف و نيز بدهي مالياتي و عوارض شهرداري و غيره كه رقم قطعي آنها براي اين اداره معلوم نشده به عهده برنده مزايده است و تنظيم سند انتقال
موكول به ارائه مفاصاحسابهاي دارايي و شهرداري و ...خواهد بود.
رئيس اداره سوم اجراي اسناد رسمي  -نقيبي
تاريخ انتشار97/4/5 :
مالف12690 :
د ت97/4/5 :

آگهي تغييرات شرکت ساختماني صهبا آشيان شرکت سهامي
خاص به شماره ثبت  15505و شناسه ملي 10380311340
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ
 1397/02/23تصميمات ذيل اتخاذ شد  :صورتهاي مالي منتهي
به  29اسفندماه سال  1396به تصويب رسيد  - .آقاي پيمان
بينا کدملي  1280993995و آقاي امير فرزين فيروزي کدملي
 0057112932و خانم زهرا رادور کدملي  0849371384به
سمت اعضاي هيئت مديره براي مدت  2سال تعيين گرديدند.
 موسسه وانيا نيک تدبير به شماره ثبت  28650و شناسهملي  10320721862به عنوان بازرس اصلي و آقاي جليل
باقري با کد ملي  1064088430به عنوان بازرس علي البدل
براي مدت يکسال انتخاب گرديدند - .روزنامه رسالت جهت
درج آگهي هاي شرکت انتخاب گرديد  .اداره کل ثبت اسناد و
امالک استان خراسان رضوي اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غيرتجاري مشهد ()193829

آگهي تغييرات شرکت ساختماني صهبا آشيان شرکت
سهامي خاص به شماره ثبت  15505و شناسه ملي
 10380311340به استناد صورتجلسه هيئت مديره
مورخ  1397/02/23تصميمات ذيل اتخاذ شد - :آقاي
پيمان بينا کدملي  1280993995به سمت رئيس هيئت
مديره و مديرعامل و آقاي امير فرزين فيروزي کدملي
 0057112932به سمت نائب رئيس هيئت مديره و خانم
زهرا رادور کدملي  0849371384به سمت عضو هيات
مديره براي مدت  2سال انتخاب گرديدند .کليه اوراق و
اسناد بهادار و تعهدآور رسمي و بانکي شرکت و اوراق
عادي و اداري باامضاي آقاي پيمان بينا ( مديرعامل و رئيس
هيئت مديره ) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود .اداره
کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوي اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غيرتجاري مشهد ()193827

