» خبر

جنگ تعرفه ها بين آمريکا
و کره جنوبي شدت گرفت

روزنامه 'هرالد' کره جنوبي گزارش کرد به دنبال تهديد آمريکا براي
اعمال تعرفه بر واردات خودرو از کره جنوبي ،مناقشات تجاري و جنگ
تعرفه ها بين دو کشور شدت گرفته است.به گزارش ايرنا تارنماي اين
روزنامه روز گذشته نوشت :کره جنوبي که پيشتر متحمل تعرفه هاي
سنگين آمريکا بر روي فوالد و آلومينيوم شده است ،دست به تالفي
جويي زده و صدها ميليون دالر از کاالهاي آمريکايي را مشمول
تعرفه مشابه کرده است.با اين وصف اعتراضات دولت مردان و دست
اندرکاران صنعت خودرو در کره جنوبي باال گرفته و آنها از آمريکا
خواسته اند از اعمال تعرفه روي خودروهاي وارداتي خودداري کند.
روزنامه هرالد گزارش کرد شماري از نهادهاي دولتي ،فدراسيون هاي
صنعتي و صنايع خودروسازي با انتشار بيانيه هايي خواستار برخورد
با آمريکا و حراست از منافع تجاري کره جنوبي شده اند در اين
بيانيه هاي اعتراضي آمده است خودروهاي صادراتي کره جنوبي به
آمريکا هيچ تهديدي براي اقتصاد آن کشور به حساب نمي آيد و
نبايد مشمول تعرفه هاي بيشتر شود.

»

وزارت دفاع آمريکا در تالش است گزارش مربوط به ميزان خطر جرايم جنسي
در پايگاههاي نظامي اين کشور را که ماههاست از انتشار آن جلوگيري ميکند،
نابود کند .به گزارش گروه بين الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از
يو اس اي تودي ،بنا به اعالم مقامات رسمي پنتاگون ،وزارت دفاع آمريکا،
اين وزارتخانه ماه هاست انتشار گزارش انديشکده سياستگذاري جهاني
«رند» درباره خطر جرايم جنسي براي نظاميان اين کشور در پايگاههاي
نظامي آن را به تعويق انداخته است.در گزارش انديشکده جهاني رند خطر
وقوع تجاورز جنسي در پايگاههاي نظامي آمريکا رتبه بندي شده است.بنا به
اعالم مقامات پنتاگون ،اين گزارش بر اساس نظرسنجيهاي صورت گرفته
از نيروهاي نظامي آمريکا و دادههاي سال  2014تدوين شده است و طبق

وزارت امور خارجه سوريه تصويب قانون «کشور يهود» در رژيم
صهيونيستي را محکوم و اعالم کرد که «اين قانون ،نژادپرستي
رژيم اشغالگر را نهادينه ميکند».به گزارش خبرگزاري فارس،
يک منبع در وزارت امور خارجه سوريه ،روز گذشته قانون جديد
رژيم صهيونيستي را که به «کشور يهود» موسوم است ،به شدت
محکوم کرد« .کشور يهود» نام قانوني است که پنج شنبه شب
هفته گذشته در پارلمان رژيم صهيونيستي به تصويب رسيد
و زمينه قانوني براي حذف اعراب و مسلمانان را در فلسطين
اشغالي فراهم ميکند.خبرگزاري رسمي سوريه (سانا) ،به نقل از
اين منبع که نامش فاش نشد نوشت که «سوريه با شديدترين
وجه ممکن اين قانون را ...محکوم ميکند؛ قانوني که نژادپرستي
اين رژيم اشغالگر را که زشتي آن از رژيم آپارتايد منحل شده در
آفريقاي جنوبي بيشتر است ،نهادينه ميکند»«.آپارتايد» يکي از
اشکال تبعيض نژادي است که معناي آن «جدا نگه داشتن افراد
نژادهاي غيرسفيد» و محروم کردن آنان از حقوقهاي سياسي و
غيرسياسي معيني است.

بين الملل
ظريف:

پيروزي شيرين
پس از چهار سال مقاومت

سوءاستفاده جنسي يک پزشک
از بيش از ۱۰۰دانشجوي دانشگاه اوهايو!

سوريه :قانون کشور يهود رژيم صهيونيستي
از آپارتايد آفريقاي جنوبي بدتر است

تالش پنتاگون براي
از بين بردن گزارش
مربوط به جرايم
جنسي در ميان
نظاميان آمريکايي
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ادامه رسواي يهاي اخالقي در آمريکا

بيش از  ۱۰۰دانشجوي سابق يک دانشگاه در اوهايوي آمريکا اعالم
کردند که توسط پزشک اين دانشگاه مورد آزار جنسي قرار گرفتهاند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از خبرگزاري رويترز ،بيش
از  100دانشجوي قديمي دانشگاه اوهايو در آمريکا اعالم کردند که
توسط پزشک سابق اين دانشگاه که در سال  2005خودکشي کرد،
مورد آزار جنسي قرار گرفتهاند.جزئيات درباره رسوايي جنسي دکتر
«ريچارد استراس» زماني فاش شد که  5نفر از دانشجويان سابق اين
دانشگاه به دليل سوءاستفاده جنسي از آنها و عدم پيگيري مقامات
دانشگاه در خصوص اين موضوع ،شکايت کردند.اين دانشجويان« ،جيم
جردن» ،نماينده اوهايو در مجلس نمايندگان آمريکا که در آن زمان
دستيار مربي کشتي دانشگاه اوهايو بود را هم به دليل اطالع داشتن
از اين رسوايي جنسي و بيتوجهي به آن متهم کردند.

چندين گزارش پيشين انديشکده پايهريزي شده است .گزارش انديشکده رند
قرار بود که ماه ها پيش انتشار يابد.مقامات نظامي وزارت دفاع آمريکا علت به
تعويق افتادن انتشار اين گزارش را به نگرانيهاي مربوط به روش انجام آن
ارتباط ميدهند در حالي که حاميان نيروهاي نظامي که در معرض تجاوز
جنسي قرار دارند ،علت منتشر نشدن اين گزارش تاکنون را تالش پنتاگون
براي از بين بردن آن اعالم کردند ،زيرا محتواي گزارش مذکور خوشايند
مقامات وزارت دفاع آمريکا نيست.بنا به اعالم يکي از سخنگويان پنتاگون،
برآورد ميزان خطرات مربوط به شمار زيادي در پايگاههاي نظامي آمريکا در
سراسر دنيا مستلزم چندين تجزيه و تحليل آماري پيچيده است و نظرسنجي
سال  2014انديشکده رند با اين هدف طراحي نشده است.

ساکنان فوعه و کفريا در استان ادلب پس از  4سال
محاصره و مقاومت طبق توافق به دست آمده بين
دولت سوريه و عناصر مسلح از خانه هاي خود خارج
شدند و با  121دستگاه اتوبوس به حومه شهر حلب
مهاجرت کردند در مسير خروج عناصر مسلح تروريستي
به سمت اتوبوس ها سنگ پرتاب کردند که بر اثر آن،
به تعدادي از اتوبوس ها خسارات زيادي وارد شد.
 10دستگاه آمبوالنس هالل احمر سوريه نيز شماري

دادن نفت در برابر کاال به روسيه را در دستور کار نداريم
وزير امور خارجه کشورمان در گفتوگو با يورو
نيوز تاکيد کرد که ايران بسته همکاري بزرگي را
با روسيه در بخش انرژي و زير ساختي دارد اما
ما بر اين باور نيستم که بخشي از آن بسته ،فروش
يا دادن نفت به روسيه و دريافت کاال در قبال آن
است.به گزارش ايسنا ،محمد جواد ظريف ،وزير امور
خارجه کشورمان در گفت و گو يي با يورونيوز که
مشروح آن روز جمعه منتشر شده است ،در خصوص
ميزان رضايت ايران از بسته پيشنهادي اروپا گفت:
ما بستهاي دريافت کرديم که رضايتبخش نبود.
اکنون در حال همکاري با اروپاييها هستيم .در
حالي که ما مشغول صحبت هستيم ،همکاريها
در جريان است .براي آزمودن امکان [حفظ توافق]
به اروپا فرصتي دادهايم .از سوي اروپا ،شاهد تعهد
سياسي بودهايم .ما [همچنين] شاهد اقدامات
فني بودهايم که ارائه شده است .اما اينها کافي

از مجروحان و بيماران دو شهرک فوعه و کفريا را
براي مداوا به بيمارستان ها و مراکز درماني حلب
منتقل کردند  .در همين حال دبيرکل حزب اهلل لبنان
خطاب به اعضاي مقاومت که از مدافعان شهرک هاي
فوعه و کفريا بودند گفت :بزرگترين حماسه پايداري
و پيروزي را رقم زديد.به گزارش خبرگزاري مهر
به نقل از الميادين ،سيد حسن نصراله دبيرکل
حزب اهلل لبنان با  ۶نفر از اعضاي مقاومت که از مدافعان
شهرک هاي فوعه و کفريا بودند تلفني گفت و گو
کرد .آنها به مدت  ۳سال در فوعه و کفريا محاصره
بودند.دبيرکل حزب اهلل لبنان در اين تماس تلفني از
 ۶عضو مقاومت و زحمات آنها در طول  ۳سال گذشته
قدرداني و تشکر کرد .سيد حسن نصراله در اين تماس،
مدافعان شهرک هاي شيعه نشين را خطاب قرار داد
و گفت :شما بزرگترين حماسه استقامت ،پيروزي و
پايداري را در تاريخ حزب اهلل رقم زديد.

نيست .دو چارچوب زماني مشخص وجود دارد.
اولي ،چارچوب زماني اولين دسته از تحريمهاي
آمريکاست که در ماه اوت اجرا ميشود و چارچوب
زماني ديگر ،دومين دسته از تحريمهاي آمريکاست
که در ماه نوامبر اجرا ميشود و ما خواهيم ديد
که اروپا چطور با آن دست و پنجه نرم ميکند
و کامال مطابق با آن ،پاسخ خواهيم داد و برنام ه
مشخصي براي آن داريم.

مرکل:

ما نميتوانيم به ابرقدرتي آمريکا تکيه کنيم

صدراعظم آلمان روز جمعه اعالم کرد ديگر
نميتوان به آمريکا براي اين که نظم را در
جهان برقرار کند ،تکيه کرد.ما نمي توانيم
به ابرقدرتي آمريکا تکيه کنيم .به گزارش
سرويس بين الملل خبرگزاري صدا و سيما؛
آنگال مرکل صدراعظم آلمان روز جمعه اعالم
کرد ديگر نمي توان به آمريکا براي اين که نظم
را در جهان برقرار کند ،تکيه کرد.به گزارش
خبرگزاري رويترز از برلين ،مرکل همچنين
وعده داد به رغم چالش ها در داخل و خارج
آلمان ،در قدرت خواهد ماند.مرکل در يک
کنفرانس خبري ،روابط آلمان با آمريکا را
«ضروري» توصيف کرد.اين سخنان پس از آن
بيان مي شود که دونالد ترامپ رئيس جمهور
آمريکا هفته گذشته آلمان را به اسارت در
بند روسيه به علت وابستگي اش در زمينه
انرژي متهم کرد.مرکل 64 ،ساله ،در حالي که
تالش مي کند ائتالف خود را سرپا نگه دارد ،با
انتقادهايي در داخل و خارج مواجه است.اين

مدرك فارغالتحصيلي اينجانب آرزو شيرخانلو فرزند اصغر به شماره شناسنامه  6862صادره از
قائمشهر در مقطع كارشناسي رشته زبان و ادبيات فارسي صادره از واحد دانشگاهي ابهر با شماره
 100164با تاريخ  76/10/23مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .از يابنده تقاضا
ميشود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد ابهر به نشاني كيلومتر  4جاده ترانزيت
ابهر  -خرمدره صندوق پستي  22ارسال نماييد.
مدرك فارغالتحصيلي اينجانب مريم باقري فرزند محرمعلي به شماره شناسنامه  5730صادره
از تهران در مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني  -مديريت مالي صادره از واحد
دانشگاهي فيروزكوه با شماره  1455مورخ  139/12/01مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط
ميباشد .از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد فيروزكوه به
نشاني فيروزكوه ،دانشگاه آزاد اسالمي ارسال نمايد.
ش ملي  0942093380در مقطع
گواهينامه موقت پايان تحصيالت اينجانب جابر يوسفزاده به 
كارداني رشته دامپزشكي صادره از دانشگاه آزاد اسالمي واحد زاهدان به شماره گواهينامه
 14-11-1-11572مورخه  ،92/7/1مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .لذا از
يابنده تقاضا ميشود اصل گواهينامه فوق را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد زاهدان به آدرس:
زاهدان ،ميدان دكتر حسابي دانشگاه آزاد ارسال نمايد.
مدرك تحصيلي اينجانب علياصغر حداديان نائيني فرزند عبدالحميد به شماره شناسنامه 450
صادره از تهران در مقطع كارشناسي رشته الهيات و معارف اسالمي  -علوم قرآن و حديث
صادره از دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركز ،مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط
ميباشد .از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركز به
نشاني تهران ،خيابان كارگر ،خيابان فرصت شيرازي ارسال نمايد.
پروانه بهرهبرداري  -برگ سبز و سند خودرو سواري سيستم هيونداي تيپ آزرا مدل  2014به
رنگ مشكي و شماره موتور  G6DEDA052960و شماره شاسي KMHFH41EA284867
و شماره موتور  - 2153اروندي به نام سيدجالل موسوي فرزند سيدمحمود مفقود گرديده و
از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودرو سواري هاچبك تيپ  111SEسيستم سايپا به رنگ سفيد و شماره پالك ايران
223-34ق 57و شماره موتور  5786788/M13و شماره شاسي NAS431100G5703160
به نام فاطمه قنبري فرزند نجف مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت هوشمند ناوگان باري به شماره  4270016مربوط به كاميون به شماره نيروي انتظامي
281-72ع 36به مالكيت علي كاكاسلطاني فرزند رمضان مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
برگ سبز (شناسنامه خودرو) و كارت ماشين خودرو سواري سيستم  CHERYتيپ -Tiggo5
 CVTمدل  1394به رنگ قهوهاي صدفي و شماره انتظامي ايران 643-77ي 47و شماره
موتور  MVM484FTAF000234و شماره شاسي  NATGBATL91F1000092به نام آقاي
اميرياسان كاوياني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز ،سند سواري دنا تيپ  DENA-EF7MTمدل  1397به رنگ خاكستري متاليك
و شماره موتور  147H0361788و شماره شاسي  NAAW21HU3JE022381و شماره
پالك 998-23ص 75به نام كيامرث كريمي فرزند حسين مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
مهر شركت آژيرسازان ايران به شماره ثبت  77176در تاريخ  97/3/23حدود ساعت  15در
مسير خيابان سهروردي شمالي تا دروس توسط پيك موتوري مفقود گرديده است لذا بدينوسيله
اعالم ميدارد مهر ذكرشده از درجه اعتبار ساقط بوده و هرگونه استفاده و سوءاستفاده از مهر
شركت پيگرد قانوني خواهد داشت.
كارت ماشين و سند كمپاني و برگ سبز تراكتور مدل  1390به شماره نيروي انتظامي -15
844ك 15و شماره موتور  YAW1384Xو شماره شاسي  L14786به نام شركت تعاوني
خدمات فني و مهندسي و مكانيزاسيون كشاورزي  5146صدرا بناب مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد1503 .
برگ سبز خودرو امويام )315H New MVM( 315آبي صدفي متاليك به شماره پالك ايران-72
774ط 74وشمارهشاسي NATFBAMD9G1037289وشمارهموتورMVM477FJAG048139
به نام شاهرخ ساالريان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
مدرك خودرويي اعم از شناسنامه مالكيت (برگ سبز) ،سند و فاكتور فروش (كمپاني) خودرو
سواري پرايد مدل  1387به رنگ سفيد روغني و شماره انتظامي 242ب -68ايران  98و شماره
موتور  2699065و شماره شاسي  S1412287557854به نام اينجانب مريم حيدري فرزند
اكرم به شماره شناسنامه  268مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل سند كمپاني و برگ سبز (شناسنامه) خودرو پژو روآ تاكسي شهري به شماره پالك
619ت -34ايران  14به رنگ زرد خورشيدي با نوار شطرنجي مشكي مدل  1390و شماره
موتور  11890010201و شماره شاسي  NAAB41PM5BH369270مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت دانشجويي اينجانب بهاره اميني فرزند عبداهلل به شماره ملي  3750299285متولد
 1371/1/1دانشجوي مقطع كارشناسي رشته پرستاري دانشگاه آزاد اسالمي واحد مراغه
ورودي نيمسال  93-94به شماره دانشجويي  930149171مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
اينجانب شهناز گلي درخش مالك خودرو پژو  206به شماره شهرباني 947ب -66ايران 25
مدل  1387و شماره موتور  14187030229و شماره شاس  NAAP03ED59J027613به
علت فقدان سند كارخانه تقاضاي رونوشت المثني سند 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.
سند اصلي (كمپاني) خودرو سواري رنو (مگان) مدل  2006به رنگ نقرهاي متاليك و شماره موتور
 K4MD8L2R024658و شماره شاسي  7F1LM2BOF36654199و شماره پالك ايران
698-65س 55به نام جعفر اباذري گوغري مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودرو سواري سمند به رنگ سفيد روغني مدل  1395و شماره موتور 147H0201280
و شش  NAACJ1JW0GF315902و ش پالك ايران 848-45ط 36به نام محمد عليرضايي
فرزند شكراهلل مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودرو سواري برليانس پارس خودرو به رنگ قرمز صدفي روغني مدل  1395و
شماره موتور  F025539و شماره شاسي  1008498و شماره پالك 418-24س 84مربوط به
سيروس آقاجري مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.

ائتالف گرفتار درگيري هايي بر سر سياست
مهاجرتي آلمان همچنين نحوه رفتار با ترامپ و
مجموعه اي از چالش هاي سياست خارجي از

برگ سبز سواري پرايد مدل  1394تيپ  SE131به شماره انتظامي 579ص -66ايران 23
و شماره موتور  5465660و شماره شاسي  3439831به رنگ خاكستري نوكمدادي مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز ،كارت ،برگ كمپاني سواري پرايد  132مدل  1388به رنگ مشكي و شماره پالك
ايران 736-38ن 45و شماره موتور  3995881و شماره شاسي  S1422288090152به نام
محسن خدابخشي موريآبادي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز پژو  206تيپ  5مدل  1397به رنگ سفيد و شماره پالك ايران 214-44ق 81و شماره
موتور  174B0044344و شماره شاسي  NAAP13FE5JJ684919به نام محمد فرود مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودرو تيبا  2مدل  1395به رنگ سفيد و شماره انتظامي 765و -24ايران  53و
شماره موتور  8261880و شماره شاسي  NAS821100F1038738به مالكيت عليمحمد
ظهرابي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز پژو  405مدل  91رنگ خاكستري به شماره انتظامي 759ج -91ايران  77و شماره
موتور  124K0038285و شماره شاسي  311669به نام نرگس سركار مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز ماشين سواري پژو تيپ  405جيالايكس  1800آي به رنگ مشكي متاليك مدل 1385
و شماره موتور  12485124434و شماره شاسي  13241917به نام آقاي سجاد حرآبادي و
شماره ملي  3979913463و شماره پالك ايران 986-28د 34مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودرو سواري سمند مدل  1390به رنگ سفيد روغني و شماره پالك ايران -97
443د 33و شماره موتور  12489310836و شماره شاسي NAAC91CC2BF849945
متعلق به نظامعلي آقاميرزاني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز و سند كمپاني و كارت ماشين تراكتور فرگوسن سال ساخت  1387مدل  285به
شماره موتور  LFW96907و شماره شاسي  G00171به نام آقاي نصرتاله اكبري خيرآبادي
به شماره ملي  3979687597نوع بهرهبرداري كشاورزي مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
برگ سبز ماشين وانت پيكان تيپ  1600OHVبه رنگ سفيد شيري روغني مدل  1390دوگانهسوز
( )CNGو شماره پالك 359-84د 71و شماره موتور  11490075524و شماره شاسي
 NAAA46AAXCG309598به نام عليرضا رجبي به شماره ملي  6639603942و شماره
شناسنامه  1479فرزند ابوالحسن صادره از مسجدسليمان مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
كارت سبز و سند كمپاني ماشين سواري سمند تيپ  1700-LXEF7به رنگ سفيد روغني مدل
 1389و شمار موتور  14789005953و شماره شاسي  NAACJ1JCAF263465و شماره
پالك ايران 768-18ب 87و شماره ملي  5029488464به نام آقاي حسين مجيدي مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
پروانه كسب خردهفروشي پوشاك زنانه به شماره صنفي  0466118297تاريخ صدور 1396
به نام عطيه سادات هژبر كاللي فرزند سيدحسن كد ملي  0840172176شهرستان فريمان كد
پستي  939181344مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
مدرك گواهي موقت (دانشنامه) اينجانب محمد قربانزاده شيشي فرزند مصطفي به شماره
شناسنامه  15299صادره از اصفهان در مقطع كارداني رشته كامپيوتر صادره از واحد دانشگاه
آزاد نجفآباد (سما) با شماره  23350مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .از
يابنده تقاضا ميگردد اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجفآباد (سما) به نشاني
اصفهان ،نجفآباد ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد سما ارسال نمايد.
اصل پروانه اشتغال به كار نظام مهندسي مربوط به آقاي مهندس محمدرضا يزدانيپور به شماره
پروانه اشتغال  16-300-0263و شماره عضويت  16-3-0-03392در استان خوزستان -
شهرستان انديمشك مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
مجوز حمل سالح شكاري و دفترچه محيط زيست (تكلول ساچمهزن تهپر به شماره
 7-143430مدل كوسه) به نام اينجانب محمد نيكروش مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز ،كارت پالك و يك عدد پالك تراكتور فرگوسن  285مدل  1389به شماره موتور
 LFW07578Wبه شماره سري  H04070A1و شماره پالك 11ك 71271به نام اينجانب
مرتضي كريمي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني سواري پيكان مدل 80رنگ سفيد شش ايران796-75س 46و شم11128028094
و ش شاسي  0080427221مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز سواري پيكان به رنگ سفيد مدل  1380و شماره پالك 832د -46ايران  65و شماره
موتور  11128072919و شماره شاسي  80486110به نام منصور دهيادگاري مفقود گرديده و
از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت هوشمند ناوگان به شماره انتظامي ايران 314-79ع 12و شماره كارت  1845361مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودرو پژو 206هاچبك قرمز سير متاليك مدل 1393به شماره پالك ايران116-88ق79
به نام زهرا كريميان به شماره موتور 163B0034613و شماره شاسيNAAP13FE5EJ475864
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت برگ سبز سواري جيپ تيپ نامشخص مدل 1369به شماره انتظامي -61
956ب 31و شماره شاسي  906711و شماره موتور  006448به مالكيت احمد محمدي فرزند
حسن مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
دانشنامه پايان تحصيالت دوره كارداني رشته تربيت بدني به شماره  169428900058مورخ
 94/8/19صادره از دانشگاه آزاد اسالمي واحد سقز مربوط به ميالد فرزين فرزند عبداله به
شماره كارت ملي  3750417334مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل سند كمپاني و برگ سبز (شناسنامه) و كارت خودرو سواري پيكان به شماره پالك 331ب-99
ايران  14به رنگ سفيد روغني مدل  1383و شماره موتور  011283047813و شماره شاسي
 83495658مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
مدرك فارغالتحصيلي اينجانب مينا نبوي ،فرزند عليمحمد به شماره شناسنامه  ،22304كد
ملي  ،4568752000صادره از سمنان در مقطع كارشناسي رشته حسابداري صادره از واحد
دانشگاهي سمنان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .از يابنده تقاضا ميشود اصل
مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد سمنان ،كيلومتر  5جاده سمنان  -دامغان ،مجتمع
دانشگاه آزاد اسالمي واحد سمنان ارسال نمايد.

جمله خروج انگليس از اتحاديه اروپا است.مرکل
در پاسخ به پرسشي درباره روابط کاري اش
با ترامپ ،اعالم کرد« :مي توان گفت که ارزش ها،

يا چارچوب معمول ما ،در حال حاضر به شدت
تحت فشار است».وي افزود« :با اين حال ،روابط
کاري دو سوي اقيانوس اطلس از جمله با رئيس
جمهور آمريکا براي ما ضروري است و من به
توسعه آن ادامه خواهم داد».مرکل ،يک شخصيت
محافظه کار که در آلمان شرقي بزرگ شده ،از
دعوت ترامپ از والديمير پوتين رئيس جمهور
روسيه براي ديدار در واشنگتن در پاييز امسال
استقبال و اعالم کرد ديدار رهبران آمريکا و
روسيه بايد مجددا عادي شود.وي در عين حال
خاطر نشان کرد يک سال پيش حق داشته
که گفته است اروپا ديگر نمي تواند به آمريکا
براي برقراري نظم در جهان تکيه کند و اين
که بايد خود کنترل مسائل مربوط به خود را
در دست بگيرد.مرکل گفت« :ما نمي توانيم به
ابرقدرتي آمريکا تکيه کنيم».وي با اعالم اين
مطلب ،اعمال احتمالي تعرفه هاي آمريکا بر
واردات خودرو را به عنوان «يک تهديد واقعي
براي شکوفايي جهان» توصيف کرد.

برگ سبز و كارت سواري پرايد مدل  1387به شماره پالك ايران 562-38ب 34و
شماره موتور  2478288و شماره شاسي  S1482287260637به نام عباس نجفي
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز وانت پيكان مدل  1385به شماره انتظامي ايران 858-79ب 84و شماره
موتور  11285041857و شماره شاسي  22108433به نام آقاي علي آقاسي مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودروي سواري پرايد  131سيستم سايپا به رنگ سفيد روغني مدل 1393
و شماره موتور  5159609و شماره شاسي  NAS411100E3675199و شماره پالك
ايران 131-45ط 56به نام عباس بلوچآباديپور مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت (برگ سبز) خودروي سواري پژو آريان  206مدل  1389به رنگ سفيد
روغني و شماره شاسي  NAAP51FE6AJ361567و شماره موتور 13589000299
و شماره پالك ايران 615-72ق 93به نام شايلي محمدي مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
دفترچه ثبت ساعت به شماره  96/1076825به نام آقاي محمود صادقيان به شماره
ملي  3070087809و شش  8776فرزند ماشاا ...صادره از سيرجان مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
مجوز حمل سالح س  2لول به شماره  90580543ساخت تركيه مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل كارت فعاليت ناوگان (هوشمند) به شماره  1367221مربوط به كاميون كمپرسي بنز
مدل  1358به شماره انتظامي ايران 188-23ع 88و شماره شاسي 34932314431831
و شماره موتور  10023440مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت سواري پژو  206به شماره انتظامي 952م -62ايران  72مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .مسئوليت ضمانت كشف فساد به عهده مالك است.
اينجانبسميهفالحمالكخودرويسواريپژوپارسبهشمارهبدنهNAAN01CA9BK484403
و شماره موتور  12489252042و شماره پالك 589ب -16ايران  92به علت فقدان
اسناد فروش تقاضاي رونوشت المثني سند خودروي مذكور را نموده است .لذا چنانچه
احدي ادعايي درخصوص خودروي فوق دارد ظرف مدت ده روز به دفتر منطقهاي
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.
اصل سند كمپاني خودرو پژو  TU5 206مدل  1396به رنگ سفيد و شماره انتظامي ايران
396-53و 46و شماره موتور  174B0007652و شماره شاسي NAAP13FE8HJ108400
به مالكيت علي رحيمي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز وانت پيكان به رنگ سفيد مدل  1387و شماره پالك ايران 295 -57ج36
و شماره موتور  11487049947و شماره شاسي  NAAA36AA39G800011مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني وانت مزدا به رنگ نقرهاي  -آبي  -متاليك مدل  1391و شماره پالك ايران
337 - 47د 75و شماره موتور  FEA12944و شماره شاسي NAGP2PC11CA099959
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت خودروي سمند  X7مدل  1386به شماره انتظامي 665د -26ايران
 95و شماره موتور  12486168514و شماره شاسي  70312132مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت خودروي پژو  405مدل  1381به شماره انتظامي 439ب -63ايران
 85و شماره موتور  22568106580و شماره شاسي  0081005921مفقود گرديده و
از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت دانشجويي اينجانب سجاد حجتينصب به شماره دانشجويي  94139206رشته
مهندسي اجرايي عمران از موسسه آموزش عالي هاتف مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
كارت دانشجويي اينجانب ناصر ريگي فرزنه هارون به شماره دانشجويي 95211081172008
رشته كارداني معماري دانشكده فني و حرفهاي شهيد باهنر زاهدان مفقود گرديده و
از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اينجانب علي عرب خراساني مالك سمند به شماره موتور  147H0088490و شماره
شاسي  EF578710به 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 14
جاده 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 پري پوش محمدخانلو مالك پژو  2008به شماره موتور 10FJCE2334199
و شماره شاسي  HD000661به 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 محمد اشتري ماهيني مالك پژو  206به شماره شاسي  EJ494923و شماره
انتظامي 481هـ -46ايران  88به 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 سعيد مرادي مالك پژو  206به شماره موتور  14188064424و شماره شاسي
 AJ097808به 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.
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شهادت چهار فلسطيني و زخمي شدن
بيش از  ۱۰۰تن در راهپيمايي بازگشت

چهار فلسطيني روز جمعه در راهپيمايي بازگشت به ضرب گلوله نظاميان صهيونيست
به شهادت رسيده و  ۱۲۰نفر ديگر زخمي شدند.به گزارش فانوس ،نظاميان
صهيونيست به سمت نيروهاي گردان هاي قسام شاخه نظامي جنبش حماس
در خان يونس شليک کردند که بر اثر آن دو نفر به شهادت رسيدند و همچنين
دو شهروند فلسطيني در شرق رفح و شرق خان يونس نيز به شهادت رسيدند.
راهپيمايي حق بازگشت بيش از دو ماه است که در اعتراض به رسميت شناختن
شهر قدس توسط آمريکا به عنوان پايتخت رژيم صهيونيستي و انتقال سفارت
واشنگتن به اين شهر شروع شده است و همچنان ادامه دارد.رژيم صهيونيستي
طي اين مدت با شليک به افراد معترض شرکت کننده در اين راهپيماييها ،بيش
از  ۱۴۵نفر را به شهادت رسانده و هزاران نفر را زخمي کرده است.

معاون وزير خزانهداري آمريکا:

ايران متحد يا دوست ترکيه نيست

معاون وزير خزانهداري آمريکا که به ترکيه سفر کرده است با تاکيد بر موضع
ضد ايراني خود ادعاهايي را عليه کشورمان مطرح کرد.به گزارش باشگاه
خبرنگاران جوان به نقل از خبرگزاري آناتولي" ،مارشال بيلينگسليا" معاون
وزير خزانهداري آمريکا در امور تامين مالي تروريسم روز جمعه و پس از
ديدار با مقامات ترکيه در خصوص موضوع تحريمهاي آمريکا عليه ايران گفت
اين کشور (آمريکا) درباره پيامدهاي خروج از توافق هستهاي ايران (برجام)
براي اقتصاد ترکيه حساس است.وي افزود :در پي خروج آمريکا از برجام
اولين تحريمي که عليه ايران اعمال خواهد شد در اوايل آگوست خواهد
بود و پس از آن نيز تحريم خريد و فروش نفت و بانک مرکزي ايران در ماه
نوامبر اعمال خواهد گرديد.معاون وزير خزانهداري آمريکا گفت ممکن است
که ايران همسايه ترکيه باشد ،اما متحد يا دوست اين کشور نيست.ترامپ
در تاريخ  ۱۸ارديبهشت طي سخنراني در کاخ سفيد با متهم کردن ايران به
تالش براي دستيابي به سالح اتمي ،مخفي کردن ابعاد نظامي برنامه هستهاي
و دخالت در امور کشورهاي منطقه ،خروج آمريکا را از برجام را اعالم کرد .وي
همچنين گفت تحريمهاي پيشين هستهاي و تحريمهاي سختتر و جديدتري
در بازه  ۹۰تا  ۱۸۰روز عليه ايران باز خواهند گشت.ترامپ همچنين از مقامات
تهران دعوت کرد به مذاکرات جديد با آمريکا برگردند .اين در حالي است که
مقامات مختلف ترکيه بارها تاکيد کردهاند از تحريمهاي آمريکا عليه ايران
پيروي نخواهند کرد و روابط تجاري خود با تهران را به خاطر واشنگتن برهم
نميزنند.ايران و پنج کشور عضو دائم شوراي امنيت سازمان ملل (آمريکا،
فرانسه ،انگليس ،روسيه و چين) به عالوه آلمان در تيرماه سال  ۱۳۹۴به
توافقي دست يافتند که قرار بود در ازاي ايجاد محدوديت در بخشهايي از
فعاليتهاي هستهاي ايران ،همه تحريمهاي بينالمللي و يک جانبه مرتبط
با برنامه هستهاي ايران برداشته شود.

اينجانب غالمعلي خدايي ميالني مالک خودروي سواري پژو پارس مدل 1390به شماره
انتظامي 987-35ب  53و به شماره شاسي  NAAN51FA3BK230215و به شماره
موتور13490000112به علت فقدان اسناد فروش تقاضي رونوشت المثني اسناد مذکور
را نموده است .لذا چنانچه هر کس ادعايي در مورد خودرو مذکور دارد ظرف  10روز
به دفتر حقوقي شرکت ايران خودرو واقع در کيلومتر  14جاده مخصوص تهران -کرج
شهرک پيکانشهر ساختمان سمند طبقه  1مراجعه نمايد بديهي است پس از انقضاي مهلت
مزبور طبق ضوابط اقدام خواهد شد.
برگ سبز ( برگ اعالم وضعيت) خودروي سواري پژو پارس مدل 1390به شماره
انتظامي 987-35ب  53و به شماره شاسي  NAAN51FA3BK230215و به شماره
موتور 13490000112مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است

آگهي تغييرات شرکت صنعتي توزين الکتريک شرکت سهامي
خاص به شماره ثبت  3916و شناسه ملي  10860201530به
استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ1397/04/06
تصميمات ذيل اتخاذ شد  :موارد زير به موضوع شرکت اضافه و
به تبع آن ماده  2اساسنامه شرکت به شرح ذيل اصالح گرديد" :
ثبت موضوع فعاليت به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمي
باشد خريد و فروش  ،صادرات و واردات اقالم مجاز بازرگاني،
نهاده هاي دامي ،دانه هاي روغني ،غالت و ديگر محصوالت
مرتبط -خريد و فروش و توزيع ماشين آالت سبک و سنگين،
سواري و راهسازي  ،کليه آهن آالت و صنايع فوالدي در صورت
لزوم با کسب مجوز از مراجع ذيصالح " اداره کل ثبت اسناد و
امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري
کاشان ()208274
هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آييننامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره  139760322002000595هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك زابل
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي حسين مير فرزند غالمعلي به شماره شناسنامه
 2456صادره از زابل در ششدانگ يكباب منزل به مساحت  220مترمربع پالك  704فرعي
از  -1اصلي واقع در بخش دو سيستان محرز گرديده است .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز در روزنامه كثيراالنتشار آگهي ميشود در صورتي كه
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند ،ميتوانند از تاريخ
انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد،
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم
نمايند .بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالكيت صادر خواهد شد.
ابراهيم شاهبازي اول – رئيس ثبت اسناد و امالك
تاريخ انتشار نوبت اول 97/4/16 :
تاريخ انتشار نوبت دوم 97/4/31 :
م الف 689
د ش 97/4/31

آگهي ابالغ دادخواست و ضمائم
خواهان عبود پاكروز دادخواستي به طرفيت خانم مرجان بالي به خواسته تنظيم
سند رسمي تقديم كه به شعبه چهارم شوراي حل اختالف شهرستان شوش
ارجاع و به كالسه حقوقي ثبت و براي روز شنبه مورخ  97/6/24ساعت 9/30
تعيين وقت گرديده و چون خوانده مجهولالمكان اعالم شده ،لذا برحسب
تقاضاي خواهان و دستور شورا و مستندا به ماده  73از قانون آيين دادرسي
دادگاههاي عمومي و انقالب در امور مدني مصوب  1379مراتب فوق يك نوبت
در يكي از جرايد كثيراالنتشار درج و از نامبرده فوقالذكر دعوت ميشود كه
از تاريخ نشر آگهي ظرف مدت يك هفته به دفتر شورا مراجعه و با دريافت
نسخه ثاني دادخواست و ضمائم آدرس محل اقامت خود را اعالم در غير اين
صورت مفاد دادخواست و ضمائم و وقت رسيدگي ابالغ شده تلقي و شورا
تصميم مقتضي اتخاذ خواهد نمود.
قاضي شوراي حل اختالف دادگستري شهرستان شوش
انتشار97/4/31 :
خ ش97/4/31 :

