» خبر

ظريف:

سالحهاي آمريکا حتي نتوانسته
به شهروندان خودش امنيت بدهد
وزير خارجه کشورمان در توئيتي نوشته است سالحهاي آمريکا حتي
نتوانسته به شهروندان خودش امنيت بدهد .به گزارش خبرگزاري
تسنيم ،محمدجواد ظريف وزير خارجه جمهوري اسالمي ايران در
توئيتي نوشته است :اياالت متحده با صادرات سالح دنيا را بيثبات
کرده و بودجههايي که ميتواند براي ساخت آيندهاي بهتر صرف
شوند را به هدر ميدهد ،اما سالحهاي آمريکا حتي نتوانسته به
شهروندان خودش امنيت بدهد 35 :درصد هزينههاي نظامي جهان
نتوانسته است مانع کشته و زخمي شدن بيش از  9هزار آمريکايي
توسط  15شهروند سعودي در حادثه  11سپتامبر شود.

»

رئيس جمهور آمريکا دونالد ترامپ با تحرکاتي احتمالي در کنگره مواجه شده است ،تحرکاتي که مي تواند
ترجمه خشم طبقه سياسي حاضر در اياالت متحده در خصوص مواضع ترامپ در نشست هلسينکي با
پوتين باشد.الجزيره نوشت :رئيس جمهور آمريکا دونالد ترامپ با تحرکاتي احتمالي در کنگره مواجه شده
است ،تحرکاتي که مي تواند ترجمه خشم طبقه سياسي حاضر در اياالت متحده در خصوص مواضع ترامپ
در نشست هلسينکي با پوتين باشد.به گزارش «انتخاب» ،اين رسانه عرب زبان ادامه داد :رئيس مجلس
نمايندگان امريکا ،پل رايان تصريح کرده است که کنگره تضمين مي دهد که روسيه نمي تواند بار ديگر از
مجازات فرار کند و واشنگتن اماده است تحريمهاي بيشتري را عليه مسکو اعمال نمايد.رايان همچنين به
اين مسئله اشاره کرد که اياالت متحده در کنار هم پيمانان خود در ناتو و تمام دولتهايي که مخالف تجاوز
هاي روسيه هستند ،ايستاده است.رايان در ضمن صحبتهايي که به منزله پاسخي به سخنان ترامپ در مورد
نبود دليلي براي دخالت روسيه در انتخابات رياست جمهوري آمريکا بود بر اين نکته تاکيد کرد که مشخص
است روسيه در انتخابات ما دخالت کرده است .وي افزود:اياالت متحده بايد از دولتهاي ديگر با امکانات

حمله پهپادهاي يمني به نشست
فرماندهان سعودي
پهپادهاي ارتش و کميتههاي مردمي يمن کاخ رياست جمهوري
در استان مأرب يمن را هدف قرار دادند.
به گزارش خبرگزاري صداوسيما به نقل از شبکه تلويزيوني المسيره؛
يک منبع نظامي يمني اعالم کرد :پهپادهاي ارتش و کميته هاي
مردمي يمن کاخ رياست جمهوري در استان مأرب يمن را هدف
قرار دادند.در زماني ساختمان کاخ رياست جمهوري در مأرب هدف
قرار گرفت که فرماندهان نيروهاي عبدربه منصور هادي در آن
نشست داشتند.يک منبع نظامي يمني اعالم کرد در اين حمله
تعدادي از مزدوران سعودي کشته و زخمي شده اند.

تصويب قانون نژادپرستانه «کشور يهود»
در پارلمان رژيم صهيونيستي
پارلمان رژيم صهيونيستي (کنست) با تصويب اليح ه نژادپرستانه «کشور
يهود» رسما شهروندان عرب را از حقوق اساسي خود و حق تعيين سرنوشت
محروم کرد .به گزارش گروه بينالملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از
خبرگزاري اسپوتنيک ،پارلمان رژيم صهيونيستي (کنست) اليحه نژادپرستانه
«کشور يهود» را تصويب کرد که به موجب آن ،حق تعيين سرنوشت در
سرزمينهاي اشغالي تنها متعلق به يهوديان است.اين قانون تبعيضآميز،
ضمن محروم کردن مردم فلسطين از حقوق شهرونديشان ،سراسر سرزمين
فلسطين را نيز صرفا متعلق به صهيونيستها ميداند .در واقع ،اين قانون
براي اولين بار ،فلسطين اشغالي را به عنوان «ميهن مردم يهود» معرفي
ميکند .همچنين بر اساس اين قانون جنجالي ،از اين پس تنها زبان رسمي
در سرزمينهاي اشغالي «زبان عبري» است و زبان عربي به جز استفاده
در برخي شرايط استثنايي ،از جايگاه زبان رسمي حذف ميشود .از ديگر
بندهاي اين قانون نژادپرستانه مي توان به موارد زير اشاره کرد:
*حق يهوديان براي تعيين سرنوشت خود تحت دولت [غير معتبر و جعلي]
اسرائيل و مهاجرت آزادانه همه يهوديان به اين سرزمين.
*انتخاب پرچم سفيد با خطهاي آبي و ستاره داوود به عنوان پرچم رسمي
«کشور دولت يهود».
*مليت بخشيدن به توسعه شهرکهاي صهيونيستنشين.
*پايتخت «کشور يهود» اورشليم (قدس) است و کل آن چه قدس غربي
و چه قدس شرقي متعلق به يهوديان است.
*استفاده از تقويم رسمي عبري در درجه اول و تقويم ميالدي در درجه
دوم [حذف تقويم قمري] و تعطيالت رسمي بر اساس تقويم عبري است.
اين اليحه با آراي  62نماينده از مجموعه  120نماينده کنست رژيم
صهيونيستي تصويب شد .قانون «کشور يهود» به اندازهاي تبعيضآميز است
که حتي گروههايي از صهيونيستهاي ساکن اراضي اشغالي نيز با برپايي
تظاهرات به آن اعتراض کردند.احمد طيبي ،نماينده عرب کنست ،تصويب
اين قانون را «مرگ دموکراسي» خواند.در حاليکه رژيم صهيونيستي همواره
خود را تنها دموکراسي خاورميانه (!) ميخواند ،تصويب قانون "کشور يهود"
به خوبي نشان داد که با يک دولت آپارتايد هيچ تفاوتي ندارد.

الجزيره:

شايد کنگره
رسما عليه ترامپ
بيانيه صادر کند

بين الملل
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بلومبرگ:

نفت اضافي عربستان خريدار ندارد

سخنگوي انصاراهلل :بمباران شرکت آرامکو
تجربه اي موفق و بي نظير است
«محمد عبد السالم» سخنگوي جنبش انصاراهلل تاکيد کرد که
بمباران شرکت آرامکو توسط پهپاد تجربه اي موفق و بي نظير
است.به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از المسيره ،سخنگوي
جنبش انصاراهلل عنوان کرد :بمباران شرکت نفت آرامکوي عربستان
توسط پهپاد صماد  ۲ارتش يمن تجربه اي موفق و بي نظير
است.منابع يمني از عمليات موفق پهپادي ارتش و کميته هاي
مردمي يمن در هدف قرار دادن پااليشگاه آرامکو در پايتخت
عربستان خبر داده بودند.منابع سعودي شرکت آرامکو عربستان
به آتش سوزي پااليشگاه آرامکو رياض به دنبال حمله پهپادي
يمني ها اذعان کردند.
شرکت آرامکو در صفحه توئيتري خود با صدور بيانيه اي اعالم
کرد :تيم اطفاي حريق آرامکو عربستان موفق به مهار آتش سوزي
شده و اين حادثه تلفاتي نداشته است.الميادين به نقل از يک
منبع وابسته به نيروي هوايي يمن گزارش داد :پهپاد دور برد از
نوع صماد  ،۲پااليشگاه آرامکو در رياض را هدف قرار داده است.
پهپاد صماد  ۲که دوربرد است اولين عمليات هوايي خود را با
بمباران پااليشگاه شرکت آرامکو در رياض انجام داد.

الزم حمايت کند تا مانع از دخالت روسيه در دموکراسي آنها شود .ترامپ در اين باره حتي در داخل حزب
جمهوري خواه نيز با انتقادهاي گسترده اي رو به رو شد و اعضاي جمهوري خواه کنگره وي را متهم به
ضعف در برابر پوتين و خيانت کردند.به گزارش خبرنگار الجزيره در واشنگتن ،صحبتهاي اخير ترامپ در
هلسينکي ،جدال ،انتقادها و دعوت به تحرکات بيشتري در داخل کنگره را شعله ور خواهد کرد و زمينه را
براي تصميمات ديگري از جانبه کنگره که در سال گذشته تحريمهايي را عليه روسيه اعمال کرد ،فراهم
مي کند.اکنون اکثر اعضاي کنگره در انديشه انجام اقداماتي عليه روسيه هستند و ممکن است به صورت
رسمي سخنان ترامپ در هلسينکي را محکوم کنند يا جلساتي را با حضور اعضاي دولت ترتيب دهند تا
موضع مشخصي را در اين باره اتخاذ کنند.با وجود موج خشم و ناخشنودياي که از سوي سياستمداران
آمريکا در مورد مواضع ترامپ در هلسينکي برانگيخته شده است ،وي کمي بعد از بازگشت به واشنگتن،
صحبتهايي کرد که تنها حالت مخالفت ها عليه خود را عميقتر کرده و در توئيتي ديدار خود با پوتين
در پايتخت فنالند را بهتر از ديدار با سران ناتو در بروکسل در هفته گذشته دانست.

تارنماي بلومبرگ نوشت :عربستان تحت فشار دونالد
ترامپ رئيس جمهوري آمريکا براي افزايش توليد نفت
شتاب کرد ،اما رياض حاال فهميده است که شايد بازارهاي
جهاني نيازي به نفت اضافي سعوديها نداشته باشد.تارنماي
بلومبرگ نوشت :عربستان تحت فشار دونالد ترامپ رئيس
جمهوري آمريکا براي افزايش توليد نفت شتاب کرد ،اما
رياض حاال فهميده است که شايد بازارهاي جهاني نيازي
به نفت اضافي سعوديها نداشته باشد.به گزارش ايرنا ،نفت
عربستان در ماه گذشته ميالدي (ژوئن) بيشترين ميزان

بخش سياسي خارجي :نشست ساالنه پيمان
آنتالنتيک شمالي (ناتو) روزهاي  20و  21تيرماه
و با حضور رهبران کشورهاي عضو در بروکسل
برگزار شد .دونالد ترامپ رئيس جمهور اياالت
متحده آمريکا ،پس از اين سفر راهي فنالند
شد تا با والديمير پوتين ،رئيس جمهوري روسيه
ديدار و گفتوگو کند .يکي از موضوعاتي که رئيس
جمهور آمريکا در خصوص آن با همتايان غربي خود
گفتوگو کرد" ،توافق هسته اي با ايران" و سرنوشت
برجام بود .نشريه تايم در اين خصوص مي نويسد :
"ترامپ در جريان نشست اخير ناتو ،فشار زيادي به
هم پيمانان خود در ناتو جهت پيروي از تحريمهاي
ثانويه اياالت متحده آمريکا عليه ايران وارد خواهد
کرد .يکي از موضوعات رايزني هاي ترامپ با مقامات
اروپايي ،رساندن واردات نفت ايران به صفر است.
اگر اروپا در اين مسير از ترامپ تبعيت نکند،
آمريکا عليه شرکتهايي که با ايران همکاري کنند
تحريمهايي وضع خواهد کرد"....
چنانچه از گزارش نشريه تايم و ديگر نشريات
غربي بر مي آيد ،دونالد ترامپ به طور کلي قصد
دارد "پرونده برجام" را روي ميز سران ناتو قرار
دهد .اين در حالياست که فشارهاي کاخ سفيد
بر شرکاي آتالنتيکي خود بر سر افزايش بودجه
نظامي اعضاي ناتو ( به ميزان  2درصد توليد
ناخالص داخلي اين کشورها) همچنان ادامه دارد.
در شرايطي که به واسطه محدوديتهاي گمرکي
و تعرفه اي ترامپ عليه شرکاي اروپايي خود ،
اختالف در دو سوي آتالنتيک به نقطه اوج خود
رسيده است ،بررسي پرونده "برجام" در نشست
بروکسل نشانه چه بود ؟ آيا ترامپ قصد دارد در
اين خصوص معامله اي با شرکاي اروپايي خود

توليد در سه سال اخير را تجريه کرد .ترامپ از عربستان
خواسته بود تا براي جبران کاهش احتمالي عرضه نفت
ايران ،توليد خود را افزايش دهد.اما سعوديها قادر نيستند
توليد اضافي خود را به فروش برسانند .به گفته منابع آگاه،
برخي مقامهاي سعودي در محافل خصوصي گفته اند که
در افزايش توليد خود تعجيل کرده اند«.مارتين رتس»
مدير اجرايي بانک سرمايه گذاري «موگان استنلي» در
لندن گفت :عربستان و ديگر اعضاي اوپک قبل از آغاز
تحريمهاي ايران توليد خود را به سرعت افزايش دادند.
از همين رو ،اين اقدام به دليل همزمان نشدن با تاثيرات
تحريمها باعث ايجاد فشار بر قيمت نفت شده است.وزارت
نفت عربستان سعودي روز پنجشنبه بيانيهاي غير عادي
صادر کرد که نشان از نگراني و ناخرسندي رياض دارد.
اين بيانيه هرگونه نگراني «بي اساس» در مورد عرضه
بيش از اندازه توسط عربستان را رد کرد .رياض مدعي
است که صادرات نفت در ماه جاري به ثبات رسيده و
ماه آينده (اوت) کاهش پيدا ميکند.

پيمان امنيتي با آمريکا هيچ دستاوردي براي افغانستان نداشت

رئيس جمهور پيشين افغانستان اعالم کرد پيمان
امنيتي اين کشور با آمريکا هيچ دستاوردي براي
افغانستان نداشته است .به گزارش خبرگزاري مهر به
نقل از اطلس« ،حامد کرزاي» رئيس جمهور پيشين
افغانستان طي اظهاراتي گفت که حضور نظاميان
آمريکايي و پايگاه هاي آن در افغانستان و امضاي
پيمان امنيتي با واشنگتن هيچ دستاوردي براي
افغانستان نداشت.رئيس جمهوري سابق افغانستان
در سفر به کشور چين گفت که اياالت متحده بايد
در سياست هاي خود در افغانستان تجديد نظر
کند و نشان دهد که حضور اين کشور مي تواند
به ايجاد صلح در افغانستان کمک کند.وي تاکيد
کرد :ما از حضور پايگاه هاي آمريکا در افغانستان
و يا امضاي پيمان امنيتي دوجانبه هيچ سودي
نبرده ايم و از همين رو از اياالت متحده مي
خواهيم که در سياست خود در برابر افغانستان
بازنگري کند و اطمينان دهد که حضور نيروهاي

تاملي بر مواضع برجامي ترامپ

صورت دهد؟ آيا اعضاي اروپايي ناتو از ادغام و
هضم برجام در دل منازعات درون آتالنتيکي
خود استقبال مي کنند؟
اخيرا "ترزا مي " نخست وزير انگليس در اظهاراتي
قابل تامل  ،از ساير کشورهاي اروپايي خواست
تا در قبال اقدامات گمرکي و تعرفه اي ترامپ
واکنشي متقابل از خود نشان نداده و بر سر
"برجام" نيز با اياالت متحده آمريکا وارد گفت
و گو ( معامله ) شود .به راستي در ميان اعضاي
پيمان آتالنتيک شمالي چه مي گذرد ؟واقعيت امر
اين است که در آينده اي نزديک ،برجام به ابزار
""گروکشي امنيتي آمريکا از اروپا" تبديل خواهد شد.
نشانه هاي اوليه اين موضوع ،در نشست پيش رو
در بروکسل کامال قابل مشاهده خواهد بود.
نبايد فراموش کرد که اتحاديه اروپا کماکان در
نگاه امنيتي کالن خود ،همچنان خود را وابسته
به اياالت متحده آمريکا مي داند.افرادي مانند
ترزا مي ،نخست وزير انگليس ،امانوئل ماکرون

رئيس جمهور فرانسه و آنگال مرکل صدر اعظم
آلمان همچنان مشي و جهت گيري کلي امنيتي
اروپا در نظام بين الملل را بر مبناي "وابستگي
امنيتي به آمريکا" تنظيم کرده اند .مقامات اروپايي
در بهترين حالت ممکن ،صرفا وارد فاز "مهار
ترامپ" خواهند شد و "تقابل با کاخ سفيد" جايي
در استراتژي ها و حتي تاکتيکهاي تعريف شده
در حوزه سياست خارجي اروپاي واحد ندارد.
در جريان برگزاري نشست اخير سران گروه هفت
در کانادا ،دونالد ترامپ مذاکراتي را با آنگال مرکل
صدر اعظم آلمان در خصوص برجام ،تعرفه هاي
گمرکي و آلومينيومي و افزايش بودجه نظامي
اعضاي ناتو به گفت و گو پرداخت .اگرچه نتيجه
اين مذاکرات ،شکست نشست گروه هفت و حتي
عدم تنظيم بيانيه اي مشترک در پايان آن بود
اما رئيس جمهور آمريکا در نشست ناتو قصد دارد
همان فرمول را در پيش گيرد! ترامپ و کشورهاي
اروپايي ،منازعات موجود در نظام بين الملل را نه به

آمريکايي در اين کشور به سود افغانستان است و
براي ما صلح به ارمغان خواهد آورد؛ يعني آنچه
که خواست اوليه ما است.وي همچنين ضمن تاکيد
بر نقش کشورهاي همسايه در ايجاد صلح و ثبات
در افغانستان گفت :دوستي چين با پاکستان براي
ما يک سرمايه است .من به اين باورم که چين
مي تواند از طريق اين دوستي ،براي بهبود روابط
ما با پاکستان بهره ببرد که اين خود به تامين
صلح در افغانستان خواهد انجاميد.

صورت تک تک و اجزا ،بلکه به عنوان يک "بسته
واحد" مورد ارزيابي و مذاکره قرار خواهند داد .در
چنين معادله اي ،ترامپ از سران اروپايي خواهد
خواست تا در ازاي کاهش فشارهاي اقتصادي و
امنيتي آمريکا ،هرگونه حمايت از برجام و استمرار
آن را متوقف کنند .اساسا يکي از اصلي ترين داليل
امتناع سران اروپايي از ارائه بسته جامع و جزئي و
کارآمد پيشنهادي خود به ايران ،همين رايزني ها
و البي هاي پشت پرده و آشکار بوده است .مايک
پمپئو وزير امور خارجه اياالت متحده آمريکا از زمان
خروج دونالد ترامپ از توافق هسته اي ،به صورت
مستمر با وزراي امور خارجه تروئيکاي اروپايي در
ارتباط بوده و مواضع دقيق دولت آمريکا در قبال
برجام را به اطالع آنها رسانده است.
در نهايت اينکه متعاقب "گروکشي امنيتي
آمريکا از اروپا" در جريان نشست ناتو  ،شاهد
استمرار "بازي پارادوکسيکال" اروپا در قبال برجام
خواهيم بود .همان گونه که در جريان نشست
اخير ايران و اعضاي  4+1در وين مشخص شد،
تروئيکاي اروپايي قصد دارند پرونده توافق هسته
اي و مذاکره با تهران ،همچنان مفتوح باقي بماند.
نبايد فراموش کرد که استراتژي اصلي اروپا در
قبال ايران و برجام ،نگاه داشتن بيشتر کشورمان
در توافق هسته اي ( بدون بهره مندي ايران از
هرگونه منفعت اقتصادي ) جهت اثرگذاري
بيشتر تحريمهاي آمريکا وسپس امتيازدهي بيشتر
ايران در مذاکرات است.ارائه بسته پيشنهادي
بي خاصيت و غير قابل قبول اتحاديه اروپا به
ايران نيز در همين راستا قابل تحليل است.بسته
اي ضعيف که منبعث از مناسبات خاص اياالت
متحده آمريکا و اتحاديه اروپاست...

هنيه موافقت حماس با طرح آشتي ملي مصر را به قاهره اعالم کرد

رئيس دفتر سياسي جنبش حماس موافقت کامل اين جنبش با طرح
جديد مصر در زمينه آشتي ملي در فلسطين را به «عباس کامل» وزير
اطالعات اين کشور اعالم کرد.به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از مرکز
اطالع رساني فلسطين ،اسماعيل هنيه ،رئيس دفتر سياسي جنبش
حماس در تماس تلفني با عباس کامل وزير اطالعات مصر ،انتخاب
وي به عنوان وزير اطالعات از سوي عبد الفتاح السيسي رئيس جمهور
مصر را تبريک گفت.هنيه در گفتوگو با وزير اطالعات مصر همچنين
به بررسي تحوالت اخير مسئله فلسطين و به ويژه مسئله آشتي ملي
و پروژه هاي انسان دوستانه در راستاي خدمت به ساکنان غزه و نيز
تشديد تجاوزات رژيم صهيونيستي به غزه در دوره اخير پرداخت.وي
همچنين موافقت حماس با طرح مصر براي آشتي ملي در فلسطين را
که در جريان سفر اخير هيئت اين جنبش به قاهره به آن ارائه شده

برگ سبز و سمند كمپاني خودروي پژو سواري  405مدل
 1390برشدار انتظامي 536ج 67ـ ايران  65ـ شماره موتور
 12489289822وشمارهشاسي218423BE9CA01NAAM
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.
شناسنامه مالكيت خودروي پژو پارس مدل  1397به شماره
انتظامي 649هـ 17ـ ايران  10به شماره موتور 0185501B164
و شماره شاسي 560533JH6FE11NAAN مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط است.
برگ سبز و سمند كمپاني خودروي كاميون كشندهFHمدل
 1384به شماره انتظامي 667ع 12ـ ايران  85به شماره متور
Y
 485697و شماره شاسي 857484T85A40AP2 V
مفقود گرديده و از ديد اعتبار ساقط است.
اصل سند فروش و برگ سبز و كارت خودرو پرايد سواري جي
تي ايكس مدل  1386به شماره انتظامي 945ل 32ـ ايران  73به
شماره موتور 1933812و شماره شاسي1412286082314S به نام
مهناز غمشادزهي مفقود گرديده و از ديد اعتبار ساقط است.
سند كمپاني وانت مزدا مدل 1389به شماره موتور553061FE
و شماره شاسي  30902و شماره انتظامي 69ـ 835س  26به
نام مفقود و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت پژو  405مدل  84رنگ نقرهاي ش ش
ايران  64ـ  311ب  36مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط
است.
شناسنامه مالكيت و كارت ال 90مدل  97رنگ سفيد ش
ش ايران  10ـ  547ي  44مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط است.

حامد کرزاي:

بود ،اعالم کرد و گفت :اين جنبش با در نظر گرفتن شرايط استثنائي
مسئله فلسطين و حمالت خطرناک عليه اين مسئله؛ به ويژه در زمينه
قدس و آوارگان ،با طرح جديد آشتي ملي مصر موافقت کرده است.
هنيه همچنين از رويکرد مثبت مصر در قبال سفر هيئت حماس به
رياست شيخ «صالح عاروري» به قاهره قدرداني و تاکيد کرد که اين
جنبش آماده همکاري در تمامي زمينه ها است.اين در حالي است
که يک مسئول بلندپايه فلسطيني در گفتوگو با خبرگزاري آناتولي
از موافقت حماس با طرح آشتي ملي مصر خبر داده بود.در همين
راستا ،موسي ابو مرزوق عضو دفتر سياسي جنبش حماس نيز ديروز
چهارشنبه جزئيات طرح پيشنهادي مصر به اين جنبش در زمينه
آشتي ملي با جنبش فتح را تشريح کرد .موسي ابو مرزوق در گفتوگو
با خبرگزاري فلسطيني «صفا» تصريح کرد که در طرح جديد ساز و

برگ سبز ماشين وانت پيكان تيپOHV1600ـ به رنگ
سفيد شيري ـ روغني مدل  1390دوگانه سوز (CNG) و
شماره پالك 359-84د 71و شماره موتور 11490075524
و شماره شاسي 309598AAXCG46NAAA به نام علي
رضا رجبي به شماره ملي  6639603942و شماره شناسنامه
 1479فرزندابوالحسنصادرهازمسجدسليمانمفقودگرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت (برگ سبز) و كارت پالك خودروي سواري
پرايدصبامدل 1388بهرنگنقرهايبهشمارهپالك639س39
ايران 65به شماره شاسي1412288227119S به شماره موتور
 2846328به نام حسين ساالري سالجقه مفقود گرديد و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت (برگ سبز) خودروي سواري سايپا 131
مدل 1396به رنگ سفيد روغني به شماره پالك914م15ايران
 Hبه شماره موتور 6018892
 95به شماره شاسي 1073402 
به نام محسن برهان زهي مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
اينجانب آرش اسديان مالك خودرو پژو  206تيپ  5و شماره
بدنه ــ 106467ـHj و شماره موتور  297802و شماره پالك
ايران66ـ664هـ 92به علت فقدان برگ سبز خودرو تقاضاي
رونوشتالمثنياسنادمذكوررانمودهاست.لذاچنانچههركس
ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر
منطقهاي شركت ايران خودرو 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.

کارهايي براي اجراي آشتي ملي که به بن بست رسيده بود ،تعيين
شده و قرار است در مراحل مختلف و با بازه هاي زماني مشخص اجرا
شود.وي با تاکيد بر اينکه حماس گفتوگوهاي جديدي درباره آشتي
ملي انجام نخواهد داد و تمامي اقدامات بر اساس توافقات قبلي انجام
خواهد شد ،خاطرنشان کرد که حماس با طرح پيشنهادي مصر که
در جريان سفر اخير هيئت اين جنبش به قاهره به آن ارائه شده بود،
موافقت کرده و آماده اجراي آن است ،اراده کامل براي اين کار را هم
دارد و تنها منتظر پاسخ جنبش فتح به اين طرح است.اين عضو دفتر
سياسي حماس تاکيد کرد که «ما اميدواريم جنبش فتح به اين طرح
پاسخ مثبت دهد و رفتار و اراده واقع بينانه اي براي پايان دادن به اين
برهه از تاريخ ملت فلسطين داشته باشد؛ به ويژه که تغييرات منطقه
اي باعث حرکت به سمت چنين طرحي مي شود.

سند كمپاني و شناسه مالكيت پي كي مدل  83رنگ
كرم ش ش ايران  65ـ 348ب12ش م 705131ـ 13M
شماره شاسي ـ  3038613مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
سند مالكيت (برگ سبز) خودرو وانت پيكان مدل
 1389به رنگ سفيد شيري و شماره انتظامي ايران
928-13هـ 99و شماره موتور  1149047277و شماره
شاسي  NAAA46AA5BG139827به مالكيت محمود
ابوالحسني هستياني مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
اصل شناسنامه مالكيت (سند راهنمايي و رانندگي)
خودرو پژو پارس  TU5به شماره انتظامي ايران -53
528ل 11و شماره موتور  164B0117678و شماره شاسي
 NAAN11FE0GH740342به مالكيت حسن جهانگيري
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند مالكيت (برگ سبز) و كارت خودرو نيسان پاترول
مدل  1377به رنگ نقرهاي متاليك و شماره انتظامي ايران
558 -13ل 32و شماره موتور  Z24049493Zو شماره
شاسي  PNK15Z722718به مالكيت شراره شبانگيز
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كليه مدارك خودروي سواري پژو  405جيالايكسآي
مدل  1383به شماره موتور  12483144174و شماره
شاسي  83061469و شماره انتظامي 762-72ب 19به
نام حسين زارع مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط
ميباشد.
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گروه ديگري از نمايندگان کنگره
قصد سفر به روسيه دارند
سفير روسيه در آمريکا گفت ،بعد از سفر اخير نمايندگان کنگره و سناي آمريکا
به اين کشور ،عده ديگري از همتايان آنها نيز قصد دارند به مسکو سفر کنند.
به گزارش گروه بينالملل خبرگزاري تسنيم به نقل از خبرگزاري «اينترفکس»،
"آناتولي آنتونوف" سفير روسيه در اياالت متحده از آمادگي عده ديگري از نمايندگان
کنگره آمريکا براي سفر به روسيه خبر داد .آنتونوف در سخنراني خود در باشگاه
مباحثاتي «والداي» در مسکو گفت« :همين اواخر بود که يک هيئت آمريکايي
که به روسيه سفر کرده بود و من در جريان هستم که همتايان آنها نيز قصد
دارند بار ديگر به مسکو بيايند .البته من نمي خواهم امروز نام افراد و هدف آنها
را اعالم کنم ».سفير روسيه همچنين يادآور شد که دو کشور داراي توان بالقوه
زيادي براي همکاري در در زمينه ثبات راهبردي هستند .به گفته وي ،روساي
جمهوري دو کشور در جريان ديدار خود در هلسينکي مسائل مربوط به ثبات
راهبردي و از جمله مسئله خلع سالح هستهاي را نيز مورد بررسي قرار دادند
و بسيار مهم است که بپذيريم دو کشور بايد در اين زمينه همکاري متقابل
داشته باشند .آنتونوف همچنين اعالم کرد ،وزارت امور خارجه آمريکا تالش
ميکند تا کشورهاي ديگر را از همکاريهاي فني-نظامي با روسيه باز دارد و
اين مسئله بر کسي پنهان نيست.وي افزود« :تالش ميشود تا به منافع روسيه
ضربه زيادي وارد شود .نگاه کنيد آشکارا چه اظهاراتي درباره با انعقاد قرارداد
فروش موشکهاي اس 400-به ترکيه به راه افتاده است .مباحثات جدي با
ساير خريداران تسليحات نظامي روسيه نيز صورت ميگيرد».

نشريه سوئيسي :اسرائيليها هم بشار اسد را
پيروز جنگ سوريه ميدانند
يک نشريه سوئيسي در گزارشي نوشت که اسرائيليها هم مثل غربيها،
يدانند .به گزارش خبرگزاري تسنيم ،نشريه «نويه
بشار اسد را پيروز جنگ سوريه م 
زوريشر سايتونگ» سوئيس در گزارشي نوشت :دولت سوريه حمالت خود را به
استان قنيطره ،واقع در جنوب غربي کشور و در نزديکي ارتفاعات جوالن اشغال
شده توسط اسرائيل،تشديد کرد .رسانه هاي نزديک به دولت گزارش کردند در
عرض چند ساعت ،نيروهاي ارتش موفق به تسخير روستاي مشاره شدند .اين
روستا که در شمال مرکز استان قنيطره واقع شده ،تنها چهار کيلومتر با منطقه
غيرنظامي شده در ارتفاعات جوالن فاصله دارد که از سال  ١٩٧٤تحت نظارت
نيروهاي سازمان ملل مي باشد .در اين گزارش آمده است :با حمله به قنيطره،
رژيم بشار اسد به طور خطرناکي به اسرائيل نزديک مي شود.گزارش فوق افزود:
اسرائيلي ها مانند بسياري ديگر از کشورهاي غربي ،باور دارند که بشار اسد پيروز
اين جنگ است .استراتژي اين کشورها به طور کامل بر خارج کردن ايران و
شبه نظاميان تحت الحمايه آن از سوريه ،متمرکز شده است .نتانياهو تالش
دارد روس ها را نيز با خود همراه کند .هفته گذشته او براي بار سوم به منظور
مذاکره با رئيس جمهور والديمير پوتين به مسکو سفر کرد .نتانياهو گفت يکي
از موضوعات مورد بحث ،عمليات نظامي اسرائيل در سوريه بود.

سفير آمريکا در روسيه هم بهدليل نشست
هلسينکي مورد سرزنش قرار گرفت

سفير آمريکا در روسيه نيز به دليل نتيجه نشست سران دو کشور در هلسينکي مورد
اعتراض مقامات کشورش قرار گرفته و حتي لزوم برکناري وي از سمتش مطرح
شده است .به گزارش گروه بينالملل خبرگزاري تسنيم ،روزنامه «کامرسانت»،
چاپ مسکو ،ديروز نوشت :بعد از نشست روساي جمهوري روسيه و آمريکا در
پايتخت فنالند که سياستمداران و کارشناسان آمريکايي آن را شکستي براي
واشنگتن ارزيابي کردهاند ،از "جان هانتسمن" سفير اياالت متحده در مسکو نيز
خواسته شده تا از سمت خود استعفاء دهد .وضعيت به گونهاي است که حتي
"جانانتان اويور" مشاور سياسي سفير آمريکا که از نزديکان قديمي وي است،
در صفحه توئيتر خود نوشت« :جان هانتسمن ،اگر برايت شرف باقي مانده ،بايد
استعفاء بدهي ».هفت هزار نفر از اين پيام «خوششان » آمده و دو هزار نفر نيز
آن را تاييد نکردهاند .الزم به يادآوري است که هانتسمن از جمله البيهاي اصلي
ديدار روساي جمهور روسيه و آمريکا بشمار مي رود و در جريان دو سفر اخير خود
به واشنگتن فعاالنه مقامات دولت و نمايندگان کنگره آمريکا را متقاعد نمود که
رهبران دو کشور بايد مذاکرات تمام و کمالي با يکديگر داشته باشند .به همين
دليل پس از نشست سران دو کشور که نتيجه آن براي بسياري ازسياستمداران
آمريکايي غيرقابل قبول ارزيابي شده ،او بهشدت مورد خشم هموطنانش قرار گرفته
است .در يکي از روزنامههاي آمريکايي تفسيري با عنوان «جان هانتسمن» بايد
استعفا کند ،منتشر کرده است .در آن يادآوري شده «سفير آمريکا اکنون داليل
"بسيار خوبي" دارد که در همان مسکو باقي بماند .آمريکا به سفيري حرفهاي و
ميهن پرست نياز دارد که بتواند از منافع ملي کشور دفاع کند».

گواهينامه موقت دوره كارداني اينجانب امير عليزاده
سقرلو متولد  1359به شش  7789صادره از تهران و
شم 0070975329با شماره  16544و تاريخ 1381/12/24
صادره از دانشگاه آزاد اسالمي واحد اليگودرز در رشته
مكانيك  -نقشهكشي صنعتي مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد .از يابنده تقاضا ميگردد اصل
مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد اليگودرز به
كد پستي  6861885914و صندوق پستي  159ارسال
نمايد.
اصالحيه-در آگهي مفقودي مدارك خودرو چاپ شده در
تاريخ  20تير  1397شماره  9259شماره پالك انتظامي
ايران 812-24ع 32صحيح ميباشد.
شناسنامه خودرو وانت تويوتا به رنگ زرد معمولي مدل
 1981و شپالك 727 - 65ص 41و شماره موتور 40239
و شماره شاسي  042016به نام مراد محمد رئيسي مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل سند كمپاني پژو سواري  405به شماره شاسي
 . 79304923و شماره موتور  22527903117مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل سند كمپاني سمند سواري LX به شماره شاسي
 75400001و شماره موتور  12685003454مفقود و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت پرايد مدل  89رنگ سفيد ش ش
ايران  45ـ  883س  46مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط است.

