»

نظام ،پيروز واقعي چالش سپنتا نيکنام

ادامه از صفحه اول
 -۳دبير شوراي نگهبان در تاريخ  ۲۶فروردين  ۹۷پيش از برگزاري انتخابات
به رئيس مجلس شوراي اسالمي نامهاي ارسال کرد و ادله خود را براي منع
حضور يک اقليت در مقام تصميمگيري بدون نظارت براي اکثريت اعالم
کرد« :با عنايت به اطالعات واصله از برخي مناطق کشور که اکثريت مردم
آنها مسلمان و پيرو مذهب رسمي کشور هستند و افراد غيرمسلمان در
اين مناطق خود را داوطلب عضويت در شوراهاي اسالمي شهر و روستا
نمودند و با توجه به اينکه تصميمات شوراها در خصوص مسلمين بدون
لزوم رسيدگي آن در شوراي نگهبان الزماالتباع خواهد بود ،تبصره ۱
ماده  ۲۶قانون تشکيالت ،وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي کشور و
انتخاب شهرداران مصوب  ۱۳۷۵نسبت به چنين مناطقي با نص فرمايشات
بنيانگذار جمهوري اسالمي ايران حضرت امام خميني (عليهالرحمه) در
تاريخ ۱۳۵۸/۷/۱۲مذکور در صحيفه نور (جلد  ،۶چاپ  ،۱۳۱۷صفحه )۳۱
مغاير است و لذا خالف موازين شرع شناخته شد».
 -۴حضور منتخب زرتشتي شوراي شهر يزد در اين شورا جنجالها و
اختالفنظرهايي را ميان مجلس شوراي اسالمي و شوراي نگهبان ايجاد کرد،
تا جايي که عباسعلي کدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان گفته بود نظارت
شوراي نگهبان درباره منتخب زرتشتي شوراي شهر يزد ،نظارت تصويبي
است ،ولي ممکن است يک مصوبه تصويب شود و بعد از چند سال موضوع
نزد فقها مطرح شود که بر همين اساس آقايان قبل از انتخابات شوراي شهر،
يعني در تاريخ بيست و ششم فروردين سال گذشته (سال  )۹۶نظر خود را
در اين باره اعالم کرده و حضور منتخب زرتشتي شوراي شهر يزد را خالف
موازين شرعي دانسته بودند.
 -۵مجمع تشخيص مصلحت نظام طبق قانون به موضوع رسيدگي به عضويت
يا عدم عضويت عضو زرتشتي شوراي شهر يزد بهعنوان مرجع فصلالخطاب
و حل اختالف ميان مجلس شوراي اسالمي و شوراي نگهبان ورود کرده و
با نظر ا ِجماعي و حداکثري عضويت «سپنتا نيکنام» در شوراي شهر يزد
مر قانون در نظام جمهوري
را تأييد کرد .اين موضوع نشاندهنده اجراي ّ
اسالمي و توجه به رأي اکثريت افراد و از طرفي رعايت مصالح و منافع کشور
از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام است.

»

گزارش خبري-تحليلي رسالت از تحركات رسانه اي ضدانقالب

»

وزير خزانهداري آمريکا ضمن تکرار برخي ادعاهاي واشنگتن عليه ايران ،بار ديگر
به وجود اختالف بين آمريکا و اروپا بر سر برجام اذعان کرد .به گزارش فارس،
در حالي که ايران بارها اعالم کرده است که در پي ساخت سالح اتمي نبوده و
نيست ،وزير خزانهداري آمريکا روز گذشته در سخناني مدعي شد که ايران نبايد
جنگ افزار اتمي داشته باشد .به نوشته «خبرگزاري فرانسه» «استيون منوشين»
وزير خزانه داري آمريکا که براي شرکت در اجالس وزراي امور مالي گروه «جي-
 »20در بوينس آيرس ،پايتخت آرژانتين حضور دارد ،ضمن ارائه نقطه نظرهاي
خود درباره نبرد تجاري با چين ،پيرامون تحريمهاي کره شمالي ،ايران و برخي
کشورهاي ديگر نيز سخن گفت .وزير خزانه داري آمريکا درباره مذاکره با کره
توگوها خرسنديم اما تا پيشرفت واقعي از
شمالي گفت« :ما از برگزاري اين گف 

وزير خزانه داري آمريکا:

اروپا و آمريکا
در خصوص توافق
هستهاي ايران
اختالف نظر دارند

بين الملل

دو شنبه اول مرداد 1397
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ترامپ خطاب به مردم آمريکا :رئيسجمهور محبوب
شما هيچ کار اشتباهي انجام نداده است!

رئيس جمهور آمريکا خطاب به مردم آن کشور
گفت :رئيسجمهور محبوب شما هيچ کار اشتباهي
انجام نداده است!به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان
به نقل از خبرگزاري اسپوتنيک ،دونالد ترامپ،
رئيس جمهور آمريکا اين مطلب را ديروز در يک
پيام توئيتري و در واکنش به به افشاگري روزنامه
نيويورک تايمز بيان کرد .روزنامه نيويورک تايمز
به تازگي فاش کرد «افبيآي» در جريان بازرسي

کارگران ملکه مشغول کارند!

ادامه از صفحه 3
تأخير يا عدم پوشش مناسب اخبار ريز و درشت روز ،دليل مهمي در
از دست دادن مخاطب است .حق نظام جمهوري اسالمي نيست که با داشتن اين همه
رسانه ،مردمش به رسانههاي خارجي وابسته باشند .رسانهها و مديران قديمي ،در سي،
چهل سال پيش ماندهاند و با همان تاکتيکها کار ميکنند؛ در حالي که تاکتيکها
تغيير کردهاند .ممکن است راهبرد رسانهاي در برابر واقعهاي ،سکوت ،کوچکنمايي
يا بزرگنمايي باشد ،اما مخاطب ،امروز ،از رسانهها واقعنمايي ميخواهد .اگر رويداد
مهمي را به اطالع مردم نرسانند ،به سمت رسانههاي ديگر ميروند.
مثال اعتراضات  ۷دي  ۹۶در مشهد ،تقريبا  ۲روز بعد ،در رسانه ملي اطالعرساني
شد .جمهوري اسالمي آنقدر ظرفيت دارد که چنين اعتراضات و تحرکاتي ،خطر
جدي برايش ايجاد نميکند .معترضان مشهدي ،مطالبات صنفي داشتند و ضد نظام
نبودند ،اما وقتي ببينند صدايشان به جايي نميرسد ،يا بعد از  ۲روز ،در رسانههاي
داخلي« ،ضد انقالب» معرفي ميشوند ،عصباني ميشوند.
تحريمها و جنگ سخت نميتواند نظام را دچار چالش کند ،اما مردم از فقر،
تبعيض ،بيعدالتي ،بيتوجهي مسئوالن به مشکالت ،شنيده نشدن مطالباتشان
و ...ميرنجند.
 )6متولي سازماندهي جبهه مواجهه کيست؟
يکي از مهمترين مشکالت و چالشهايي که رسانهها و بخشهاي مختلف کشور
دارند ،اين است که هر کسي متولي کارها را ديگري ميداند و متوليان رسمي از خود
ب مسئوليت ميکنند .ما تشکيالت و ظرفيت رسانهاي زيادي داريم .اما تقريبا
سل 
هيچکس کار خودش را درست انجام نميدهد .بعضيها هم که کارشان را درست
انجام ميدهند ،با ديگران همافزايي ندارند و اثر کارشان خنثي ميشود.
همه ،مسئول اين کار هستند؛ هر کس به اندازه مأموريت حرفهاي ،شرعي و ملي
خودش .مردم ،رسانهها ،مجلس ،متوليان دولتي ،قوه قضائيه ،دستگاههاي امنيتي
و ...همه مسئولند.

تعليق تحريمها خبري نيست ».استيون منوشين همچنين اذعان کرد که آمريکا
و اروپا درباره ابعاد مختلف توافق هستهاي ايران با هم توافق ندارند.به گزارش
خبرگزاري فرانسه ،منوشين اذعان کرد ،بين اروپا و آمريکا ديدگاه راسخي مبني بر
اين وجود دارد که ايران نبايد هرگز جنگ افزار اتمي داشته باشد.وزير خزانه داري
آمريکا در ادامه مدعي شد« :بايد از صدور تروريسم توسط آنها (ايرانيها) به
خاورميانه جلوگيري شود ».وزير خزانهداري آمريکا هفته گذشته نيز گفته بود
که اين کشور به دنبال به صفر رساندن صادرات نفت ايران است ،اما در شرايط
خاص ممکن است معافيتهايي براي برخي واردکنندگان صادر شود.منوشين
گفته بود واشنگتن انتظار دارد متحدانش تحريمهاي ايران را اجرا کنند ،اما اگر
شرايط خاصي بود ،حاضر به گوش دادن به صحبتهاي آنها هست.

اخير خود از دفتر وکيل سابق دونالد ترامپ يک فايل
صوتي کشف کرده که در آن رئيس جمهور آمريکا
با وکيل خود درباره پرداخت پول به زني به نام
«کارن مکدوگال» صحبت ميکند که چندي پيش
مدعي شد در سال  ۲۰۰۶به مدت يکسال با ترامپ
رابطه نامشروع داشته است.اين فايل صوتي مربوط
به پيش از انتخابات سال  2016آمريکاست و وکيل
ترامپ به صورت کامال مخفيانه محتواي گفت وگوي
خود با او را که در خصوص پرادخت حق السکوت
به اين بازيگر فيلمهاي مستجهن است ،ضبط کرده
بود.او در اين پيام توئيتري نوشت« :غيرقابل تصور
است که حکومت [ماموران اف بي آي] اول صبح به
دفتر يک وکيل يورش ببرند -تقريبا [چنين چيزي]
شنيده نشده است .حتي غير قابل تصور است که
يک وکيل [مکالمه خود] با موکلش را ضبط کند.
کامال ناشنيده و شايد غيرقانوني باشد.

رويترز :واشنگتن با انتشار اطالعات تحريفشده
به دنبال ايجاد ناآرامي در ايران است
خبرگزاري «رويترز» به نقل از مقامهاي کنوني و سابق
آمريکا نوشت دولت آمريکا اجراي طرحي را آغاز کرده که
با انتشار اطالعات منفي تحريفشده و اغراقآميز به دنبال
ايجاد ناآرامي در ايران است.به گزارش خبرگزاري فارس،
خبرگزاري «رويترز» بامداد ديروز از فعال شدن طرحي
در دولت آمريکا خبر داد که هدف آن انتشار هدفمند
اطالعات تحريفشده درباره جمهوري اسالمي با هدف
ايجاد ناآرامي در ايران است.اين خبرگزاري نوشته است:
«مقامهاي مطلع آمريکايي ميگويند دولت [دونالد] ترامپ
موجي تهاجمي از سخنرانيها و پيامهاي آنالين را آغاز
کرده که هدف آن ايجاد ناآرامي و فشار به ايران براي
پايان دادن به برنامه هستهاي و توقف حمايت از گروههاي
شبه نظامي است».بنا بر اين گزارش ،اين کارزار که با
حمايت «مايک پمپئو» وزير خارجه و «جان بولتون»
مشاور امنيت ملي آمريکا شکل گرفته ،همزمان با تالش
واشنگتن براي احياي تحريمها و تشديد فشار اقتصادي

ظريف:

به ايران پيش ميرود.پيش از اين خبرگزاري فارس در
خبري اختصاصي گزارش داده بود که کنگره آمريکا وزارت
خارجه اين کشور را به هماهنگي فضاسازي رسانهاي و
ايجاد جو رواني عليه ايران مأمور کرده است .به نوشته
خبرگزاري رويترز ،اين کارزار ،قرار است با ارائه اطالعاتي
که «بعضا اغراقشده هستند يا با آنچه پيشتر به صورت
رسمي اعالم شده تناقض دارند» ،از مسئوالن جمهوري
اسالمي تصويري تيره و سياه ترسيم کند.

قاره سبز عجله اي براي حفظ برجام ندارد

تروئيکاي اروپايي و به طور کلي اتحاديه اروپا ،همچنان به تعلل
خود در قبال حفظ توافق هسته اي با ايران ادامه مي دهند .آنها
از يک سو در صدد حفظ تعهدات ايران و از سوي ديگر ،در صدد
عدم ارائه تضمينها و تعهدات الزم براي حفظ برجام هستند.
گزارش برخي انديشکده هاي اروپايي نيز در اين خصوص قابل
تامل است.
يک انديشکده اروپايي در تحليلي به بررسي تالش ادعايي کشورهاي
اروپايي براي حفظ توافق هستهاي با ايران در برابر تالشهاي
آمريکا براي اعمال فشار بر ايران پرداخته است.انديشکده «شوراي
اروپايي روابط خارجي» در اين تحليل« ،مقاومت» اروپا در برابر
تحريمهاي آمريکا را اقدامي بيشتر سياسي دانسته تا راهکاري
عملي ،و نوشته اين تالشها هنوز نتوانستهاند فضاي مناسب براي
باقي ماندن شرکتهاي اروپايي در ايران را فراهم بياورند .اين رسانه
نوشته است« :سران کشورهاي اروپايي بارها تعهد خودشان را
به حفظ برنامه جامع اقدام مشترک ابراز کردهاند .سياستگذاران،
در حال انجام تالشهايي واقعي براي تدوين يک بسته اقتصادي
با هدف کاهش تأثير تحريمهاي ثانويه آمريکا و حفظ پايبندي
ايران به توافق هستند».
انديشکده «شوراي اروپايي روابط خارجي» در ادامه تأکيد ميکند:
«اما اين تالشها هنوز نتوانستهاند فضايي ايران کنند که شمار

مدرك گواهي موقت پايان دوره ليسانس خانم ساحل جهانبخشي نام پدر جمشيد و كد ملي 3240922592
به شماره دانشجويي  930149117در دانشگاه آزاد اسالمي كرمانشاه در زمينه حقوق قضائي مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
مدرك فارغالتحصيلي بهروز محمدچناري فرزند عالي به شماره شناسنامه  9777صادره از انديمشك در مقطع
كارشناسي ارشد رشته آموزش ابتدايي صادره از واحد دانشگاهي شوشتر با شماره  91/2/11-91/454مفقود
گرديده است و فاقد هر گونه اعتبار مي باشد از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي
واحد شوشتر به نشاني شوشتر  -منطقه شوشتر نو  -بلوار دانشگاه  -دانشگاه آزاد اسالمي واحد شوشتر كد و
صندوق پستي  6451741117ارسال نمايد.
برگ سبز و سند مالكيت خودرو وانت پيكان تيپ  1600رنگ سفيد -روغني به شماره موتور 11486004547
و شماره شاسي  31610798و شماره شهرباني 262 -46ط 75به مالكيت خانم فاطمه اتحاد كنسستاني
فرزند محمدرضا به كد ملي  6539368305و ش.ش  1400صادره از رشت مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط مي باشد.
برگ سبز كاميونت  -ون سيستم نيسان تي  2400مدل  1374به رنگ آبي  -روغني به شماره موتور 00026409
شماره شاسي  00C02279به شماره پالك 585ق 41ايران  35متعلق به هوشنگ افراشي به شماره ملي
 1540113027مفقود و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند كمپاني و برگ سبز خودرو سواري مزدا مدل 1390رنگ سفيد روغني به شماره انتظامي ايران 334-53ق78
و شماره شاسي  NAGSXCC23B8604727و شماره موتور  LE11140722متعلق به مهدي صادقي فرزند
صادق صادره از اردستان به شماره ملي  1189879840مفقود گرديده و فاقد اعتبار مي باشد.
برگ سبز  ،سند و كارت بيمه و موتور امجد سي دي آي  125به شماره شهرباني ايران  17888 -631به
شماره موتور  125NC5002709و شماره تنه  125A9354102***NC5مفقود شده و از درجه اعتبار
ساقط مي باشد.
برگ سبز سمند سواري  -ايكس مدل  1385رنگ نقرهاي  -متاليك به شماره شاسي  14563113و شماره
پالك  198ه  14ايران  24و شماره موتور  12485160723به نام مكي مطوري به شماره ملي 1951159810
مفقود و فاقد اعتبار مي باشد.
برگ سبز خودروي سواري پژو  206به رنگ نقرهاي متاليك به نام خانم محبوبه دلشادي سلجوقي مدل 1384
به شماره شاسي  19816151به شماره موتور  10FSS15053383به شماره انتظامي 546ص 79ايران 32
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز وانت نيسان مدل  1390به شماره انتظامي 424 -59ج 96و شماره موتور  80028375و شماره
شاسي  036147به مالكيت شهربانو صباغيان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
كارت دانشجويي اينجانب سهيال محمودي فرزند رمضان به شماره ملي  5810059368در مقطع كارشناسي
پيوسته رشته مهندسي بهداشت حرفهاي از دانشگاه علوم پزشكي استان ايالم به شماره دانشجوئي 931347121
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
گواهينامه موقت كارشناسي زبان ادبيات فارسي اينجانب ثريا بهزادنژاد فرزند صادق به شماره ملي 3591296181
تاريخ تولد  1354/9/1دانشگاه واحد ايرانشهر مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اينجانب جواهر قلعه امام قيسي فرزند قيصرعلي مالك خودرو سواري پژو  GLXi 8/1 - 405رنگ نقرهاي
متاليك مدل  1389به شماره شاسي (بدنه)  NAAAM01CA1AE031112شماره موتور 12489134420
و شماره پالك ايران 136 -81ب 79به علت فقدان اسناد فروش و شناسنامه مالكيت راهور تقاضاي رونوشت
المثني اسناد مذكور را نموده است .لذا چنانچه هر كس ادعائي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف مدت ده
روز به دفتر منطقهاي شركت ايران خودرو واقع در اصفهان خيابان ارتش كوچه آرش مراجعه نمايد .بديهي
است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
مجوز حمل سالح ساچمهزني مدل تكلول تهپر كوسه ساخت روسيه كاليبر  12شماره سالح 03033776
متعلق به اينجانب بهزاد تاجميري فرزند نجفقلي به شماره شناسنامه  741مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط مي باشد.
سند كمپاني و برگ سبز پرايد  131مدل  90رنگ نوك مدادي به شماره انتظامي  429و 34ايران  43و موتور
 4372970و شاسي  S3412290361017به نام داوود راكي مفقود و فاقد اعتبار است.
برگ سبز خودرو سواري رانا مدل  1396انتظامي  89ايران  116د  43شماره موتور 17280017733متعلق
به محمدرضا تك دهقان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودرو نيسان مدل  1381انتظامي  89ايران  898د  36شماره موتور  001684408شماره شاسي
 00C80594متعلق به رضا طالبي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز خودروي وانت باري پيكان به رنگ سفيد-روغني مدل  1390به شماره موتور 11490066333
شماره شاسي  NAAA46AA6CG304642شماره پالك  65ايران  226س  61بنام وحيد محمدي زاده
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز و كارت خودرو سواري  MVMمدل  1395رنگ سفيد شماره پالك  873ن  79ايران  99شماره
موتور  MVM477FjAG045425شماره شاسي  NATFBAMD4G1034705به نام جواد كلكوئي مفقود
و فاقد اعتبار مي باشد.
برگ سبز و برگه كمپاني و بنچاق سواري پرايد  131SXمدل  1390رنگ سفيد روغني شماره پالك  766و 63
ايران  68شماره موتور  4183201شماره شاسي  S3412290942589به نام شهرام نصيرپور قناتي مفقود و
فاقد اعتبار مي باشد.
 5عدد فرم شماره  5به شماره سريال  10396333الي  10396337و شماره جي ريت  140014290به
همراه نقشههاي لولهكشي گاز تاييد شده از سوي نظام مهندسي (مربوط به يحيي جعفر) مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط مي باشد.
كارت هوشمند كاميون كشنده ماك تيپ اس تي كا مدل  1356به رنگ قرمز روغني با شماره انتظامي  494ع
 24ايران  98به شماره شاسي  015050به شماره هوشمند  4260461صادره از اداره كل راهداري و حمل و
نقل جادهاي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند كمپاني  -سند مالكيت(برگ سبز) خودرو پرايد هاچ بك مدل  1386رنگ سفيد به شماره انتظامي 698ط89
ايران  13و شماره موتور  2050536و شماره شاسي  S1442286187766به مالكيت الهام شريفي دهقاني
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند كمپاني  -سند مالكيت (برگ سبز) خودرو كاميونت ون نيسان مدل  1382رنگ آبي به شماره انتظامي
ايران 935 -23ق 19و شماره موتور  188441و شماره شاسي  C89350به مالكيت عباسعلي زينعلي مهابادي
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز و سند كمپاني سواري پژو  504ال به رنگ سبز مدل  1978به شماره پالك ايران 449 -54ج 17به
شماره موتور  2973317به شماره شاسي  2973317مفقود و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند مالكيت(برگ سبز)  -كارت خودرو (موتورسيكلت توريست  )125مدل  1390رنگ مشكي به شماره انتظامي
ايران  747930 - 623و شماره موتور  *156FMI*1008058و شماره تنه N2D***125T9031980
به مالكيت مهدي توكلي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اينجانب عرفان زريني فرزند عطااهلل مالك خودروي سواري نيسان پاترول دو درب مدل  1376رنگ سرمهاي
نقره اي به شماره انتظامي 422 - 61م 14به شماره شاسي  PNK15Z617424به شماره موتور Z24044110Z
بعلت فقدان اسناد فروش (برگ كمپاني) تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است .لذا چنانچه هر
كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف  10روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شركت ايران خودرو
واقع در تهران  -كيلومتر  14جاده قديم كرج  ،پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايند بديهي است پس از
مهلت مذكور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب عدنان مهاجر مالك خودروي سواري سمند به شماره شهرباني  762 -61م  24و شماره بدنه
 NAACN1CM9DF226781و شماره موتور  124K0191105بعلت فقدان اسناد فروش تقاضاي رونوشت
المثني اسناد مذكور را نموده است .لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف  10روز
به دفتر حقوقي سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در تهران  -كيلومتر  14جاده قديم كرج  ،پيكانشهر
ساختمان سمند مراجعه نمايند بديهي است پس از مهلت مذكور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
شناسنامه مالكيت برگ سبز خودرو سواري پژو  405جي ال ايكس مدل  1383به شماره انتظامي 487 -14
ل 81و شماره شاسي  83054916و شماره موتور  12483126492به مالكيت امين غالمي فرزند شويل مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

شناسنامه مالكيت برگ سبز خودرو سواري پژو آردي مدل  1379به شماره انتظامي 132-61ب 94و شماره
شاسي  0079701628و شماره موتور  22327901236به مالكيت احمد قديمي فرزند حسن مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اينجانب امين غالمي مالك خودرو سواري پژو  405جي ال ايكس به شماره شهرباني  487-14ل 81و شماره
بدنه  83054916و شماره موتور  12483126492بعلت فقدان اسناد فروش تقاضاي رونوشت المثني اسناد
مذكور را نموده است .لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف  10روز به دفتر حقوقي
سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در تهران  -كيلومتر  14جاده قديم كرج  ،پيكانشهر ساختمان سمند
مراجعه نمايند بديهي است پس از مهلت مذكور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب يحيي خليفه زاده تاجر مالك خودرو سواري سمند به شماره شهرباني 993 -61ب 86و شماره بدنه
 NAACR1HS8CF504230و شماره موتور  14790044762بعلت فقدان اسناد فروش تقاضاي رونوشت
المثني اسناد مذكور را نموده است .لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف  10روز
به دفتر حقوقي سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در تهران  -كيلومتر  14جاده قديم كرج  ،پيكانشهر
ساختمان سمند مراجعه نمايند بديهي است پس از مهلت مذكور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
شناسنامه مالكيت برگ سبز خودروسواري سمند مدل  1390به شماره انتظامي 993 -61ب 86و شماره
شاسي  NAACR1HS8CF504230و شماره موتور  14790044762به مالكيت يحيي خليفهزاده تاجر
فرزند احمد مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز خودرو كاميونت ون سيستم نيسان رنگ آبي روغني مدل  1388به شماره موتور  481812و
شماره شاسي  88355و شماره پالك 541 -49ط  27مربوط به اسداله روشن مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز سواري  110S MVMمدل  1395رنگ سفيد روغني شماره پالك 413ص 91ايران  18شماره
موتور  MVM371FBHG001283شماره شاسي  NAtEBAPM4G1002487به نام احمد فالح مفقود
و فاقد اعتبار مي باشد.
سند كمپاني و برگ سبز سواري پيكان مدل  72رنگ سفيد يخچالي به شماره انتظامي 686ب -68ايران23
و موتور  12317106259و شاسي  71130197به نام ابراهيم ايجادي نصرآبادي مفقود و فاقد اعتبار مي
باشد.
شناسنامه مالكيت پرايد مدل  81رنگ سفيد ش.ش ايران  962 - 65ي  56مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط مي باشد.
سند كمپاني و برگ سبز خودروي سواري پرايد مدل  1383به رنگ اطلسي متاليك به شماره انتظامي ايران
 852 -65د  95و به شماره موتور  01006169مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل برگ سبز (شناسنامه مالكيت) و سند كمپاني خودرو سواري هاچ بك سيستم پرايد تيپ  111به رنگ آبي
سير متاليك مدل  1391به شماره موتور  4563941و شاسي  S5430091702005و به شماره پالك ايران
625 -34ص 36مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل پالك انتظامي و اصل برگ سبز (شناسنامه مالكيت) و اصل كارت شناسايي موتورسيكلت تيپ
 125ccسيستم رايچي مدل  93به رنگ مشكي به شماره موتور  0125N2G345762و به شماره شاسي
 N2G***125V9310575و به شماره پالك انتظامي  24958 - 568و بنام مالك عليرضا رفعتپناه
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اينجانب منوچهر مقصودلو مالك خودرو به شماره انتظامي 589-27ط 59شماره شاسي  14547664و
شماره موتور  12484249523به علت فقدان اسناد فروش تقاضاي رونوشت المثني اسناد فروش تقاضاي
رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است لذا چنانكه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد
ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر چهارده جاده مخصوص تهران  -كرج
شهرك پيكان شهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق
ضوابط مقرر اقدام خواهد شد1518.
كارت هوشمند كاميون هيونداي به شماره پالك ايران  978 - 47ع 11و به شماره هوشمند 4192659
متعلق به آقاي حسين غزنوي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
شناسنامه مالكيت خودروي سواري پژو پارس مدل  1394به شماره انتظامي  838س  49ايران  99به
شماره موتور  124K0663676و شماره شاسي  NAAN01CE6FHمفقود گرديه و از درجه اعتبار ساقط
مي باشد.
برگ كمپاني خودروي سواري پژو پارس مدل  1396به شماره انتظامي 568س - 88ايران  85به شماره
موتور  124K10266959و شماره شاسي  NAAN01CE4HHB20011مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط است.
شناسنامه مالكيت و سند كمپاني خودروي پژو  405مدل  1381به شماره انتظامي 439ب - 63ايران  85به شماره
موتور  22568106580و شماره شاسي  0081005921مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.
كليه مدارك اعم از اصل سند كمپاني اصل شناسنامه مالكيت (برگ سبز) مبايعه نامه نمايشگاهي مربوط به
خودرو سواري پرايد  131مدل  1390و به رنگ نقرهاي متاليك و شماره موتور  4230711و شماره شاسي
 S3412290961749و شماره پالك انتظامي ايران 523 -95ص 24و به نام مالك بركت رئيسي فرزند
ولي محمد به شماره ملي  5250096621مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگه كمپاني خودرو پژو  405به رنگ نقرهاي مدل  1385به شماره انتظامي 386هـ  -39ايران
 77و شماره موتور  12485182117و شماره شاسي  24253769مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط مي باشد.
مدرك فارغالتحصيلي اينجانب صديقه مشرف زاده فرزند علي اصغر به ش.ش  2130235964صادره از
آمل در مقطع كارشناسي رشته روانشناسي باليني صادره از واحد دانشگاهي آزاد چالوس مفقود گرديده
است و از درجه اعتبار ساقط است از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد
چالوس ارسال نمايد.
جواز حمل اسلحه  8تير نيمه اتوماتيك گلولهزني كاليبر  30/06ساخت آمريكا به شماره سالح 5200881
به نام مصطفي قلي غالمي فرزند علي بمان ش.ش  7ت ت  1327صادره از آمل مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط است.
شناسنامه مالكيت و كارت پالك خودرو كاميون كمپرسي به رنگ قرمز معمولي مدل  1975به شماره پالك
474-12ع 66و به شماره موتور  10072923و به شماره شاسي  12077208به نام محمد بركي مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اينجانب ميرمحمد طباطبايي فخر مالك پژو روآ به شماره موتور  11890017036و شماره شاسيBH366347
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 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 محمدرضا پيراسته مالك پژو پارس به شماره موتور  12487254388و شماره شاسي9E818299
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 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 ابراهيم شريعت زاده مالك پژو  405به شماره شاسي  BR542394و شماره انتظامي 278ص17
ايران 26به 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 غالمرضا پوراحمد نوبخت مالك پژو  405به شماره موتور  12487205839و شماره شاسي9K921629
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 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.

خبر »

مذاکره با اروپا را ادامه ميدهيم
اما معطل آنها نميمانيم

تاملي بر گزارش يک انديشکده اروپايي

معقولي از شرکتهاي اروپايي بتوانند تصميم قاطعي در زمينه
ادامه تجارت با ايران بگيرند.با آنکه سران کشورهاي اتحاديه اروپا
از حيث حمايت از برجام متحد هستند ميان  28عضو اين اتحاديه
از لحاظ ميزان آمادگي براي محک زدن مرزهاي تحريمهاي ثانويه
آمريکا اختالفهايي پديدار شده است .عالوه بر اين ،اجراي چند
مورد از طرحهاي پيشنهادي براي حمايت از شرکتهاي اروپايي در
برابر تحريمهاي فراسرزميني آمريکا چندين ماه يا حتي چند سال
زمان ميبرد ،زيرا آنها نيازمند يافتن مکانيسمهاي مالي جايگزيني
هستند که از تماس با نظام مالي آمريکا مصون هستند».
اين انديشکده همچنين تصريح کرده دولتهاي اروپايي «پوياييهاي
سياسي» الزم براي نجات توافق هستهاي را ندارند« :به عنوان
مثال ،آلمان و انگليس در حال حاضر نسبت به سال  2015بيشتر
مشغول چالشهاي داخلي هستند ،ضمن آنکه نهادهاي اتحاديه
اروپا هم در تالش هستند از شدت گرفتن شکافهاي ميان آمريکا
و اتحاديه اروپا در زمينه تجارت و ناتو جلوگيري کنند».
در ادامه اين مطلب آمده است« :در نتيجه جاي شگفتي ندارد که
بسياري از شرکتهاي اروپايي چندان اعتماد ندارند که سياستگذاران
اروپايي بتوانند با روشهاي مختلف از جمله ايجاد مکانيسمهاي
جايگزين و همخوان با تحريمهاي آمريکا از آنها در برابر آثار
تحريمهاي ثانويه آمريکا محافظت کنند .اين وضعيت ،به نوشته
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شوراي روابط خارجي ،به ايجاد وضعيتي منجر شده که شرکتهاي
اروپايي در حال تبعيت افراطي از قوانين آمريکا و کاهش حضور
در ايران پيش از آغاز تحريمهاي آمريکا هستند.
در حال حاضر نيز بازيگران اروپايي به بازي خود در زمين دولت
آمريکا ادامه مي دهند و در حال رايزني هاي پشت پرده با کاخ
سفيد و وزارت امور خارجه آمريکا در خصوص نحوه مواجهه با
توافق هسته اي با ايران هستند .تاخير اروپاييان در ارائه جزئيات
بسته پيشنهادي به ايران نيز برخاسته از همين واقعيت است .نبايد
فراموش کرد که در سال  2017ميالدي نيز کشورهاي اروپايي بر
خالف تعهدات خود در برجام ،با اياالت متحده آمريکا در خصوص
تغيير توافق هسته اي هم پيمان شدند .هر سه کشور آلمان،
انگليس و فرانسه در اين خصوص متهم هستند.
واقعيت امر اين است که اتحاديه اروپا از اواخر قرن بيستم تا کنون،
به بازي مستقيم خود در زمين اياالت متحده آمريکا ادامه داده
است .نتيجه اين بازي مستقيم نيز امروز کامال قابل مشاهده است :
جايي که رئيس جمهور اياالت متحده آمريکا رسما موجوديت اتحاديه
اروپا را با تهديد مواجه مي سازد .در هر حال ،اروپاي واحد نشانه اي
از تغيير در رفتار و رويکرد خود بروز نداده و به نظر مي رسد
در آينده نيز بروز نخواهد داد .در چنين شرايطي دل بستن به
برجام اروپايي اساسا معنا و مفهومي ندارد.

اينجانب حسين زينالعابديني مالك وانت پيكان به شماره موتور  118P0040206و شماره شاسيEG641296
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 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 زهرا حيدري مالك سمند به شماره موتور  12489091137و شماره شاسي AF796142به 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 رسول اثمري مالك پژو  405به شماره موتور  12488167159و شماره شاسي AE117713به 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 فاطمه خوش روش يكتا پاسكه مالك پيكان به شماره موتور  11128027473و شماره شاسي80426097
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 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 مالكيت راهور پژو پارس به شماره انتظامي  462د  28ايران  58به شماره شاسي  BK653695به نام
حسن طاهري پور مفقود و فاقد اعتبار مي باشد.
اصل سند كمپاني و اصل شناسنامه مالكيت (برگ سبز) و اصل كارت شناسايي سواري سيستم پژو تيپ  206به رنگ
خاكستري مدل 1383به شماره شاسي 83637481به شماره موتور  FSM84572468و به شماره پالك انتظامي
ايران  727 -14ط  62به نام مالك نسترن كيارسي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اينجانب مهدي صالح منش مالك سمند به شماره موتور  12488303459و شماره شاسي AF776537به 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.

وزير خارجه گفت :مذاکره با اروپا را ادامه ميدهيم ،اما معطل آنها نميمانيم.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،محمد جواد ظريف وزير امور خارجه اين
مطلب را در مرقد مطهر امام راحل و در جمع سفراي ايران در کشورهاي مختلف
بيان کرد .بر پايه همين گزارش وي تاکيد کرد که يکي از دستاوردهاي راهبردي
برجام ،شکست سياست هاي خصمانه نتانياهو بر ضد ايران بوده است.وي تصريح
کرد :يکي ديگر از دستاوردهاي راهبردي برجام شکست سياست هاي خصمانه
نتانياهو بر ضد ايران بوده است ،همچنانکه نتانياهو در صحبت هاي خود اعتراف
به عدم همراهي کشورهاي ديگر در موضوع برجام و ايران هراسي کرده است.
ظريف با بيان اينکه بايد پذيرفت برجام دستاوردهاي مهم سياسي و اقتصادي
داشته است ادامه داد :امروز تحقق وعده هاي کشورهاي باقيمانده در برجام براي
ايران بسيار مهم بوده و از اروپايي ها ،چين و روسيه در موضوع توافق انتظار عمل
و اجرا داريم.وزير امور خارجه کشورمان خاطرنشان کرد :طبق فرمايش مقام معظم
رهبري مذاکره با اروپا را ادامه مي دهيم اما معطل آنها نمي مانيم و در تالشيم
تا در سمينار سفرا با اجماع و همفکري صادرات غيرنفتي را افزايش داده و حافظ
منافع و نيازهاي کشور در عرصه بين المللي باشيم.

در واکنش به تصويب قانون کشور يهود؛

پارلمان اردن :اجازه تحقق رؤياي
اسرائيل را نخواهيم داد
کميسيون «امور فلسطين» در پارلمان اردن تصويب قانون نژادپرستانه «کشور
يهود» در کنيست رژيم صهيونيستي را محکوم و تأکيد کرد :اجازه تحقق رؤياي
اسرائيل را نخواهيم داد.به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از فلسطين اليوم ،کميسيون
«امور فلسطين» در پارلمان اردن به قانون «کشور يهود» واکنش نشان داد.بر
اساس اين گزارش ،اين کميسيون در پارلمان اردن تصويب قانون نژادپرستانه
کشور يهود در کنيست رژيم صهيونيستي را محکوم کرد.اين کميسيون ضمن
اعالم مخالفت قاطع با اين قانون خطرناک ،تاکيد کرد که قانون مذکور موجب
تبعيض نژادي عليه فلسطينيان و برتري يهوديان خواهد شد.کميسيون مذکور
بيان کرد که قانون کشور يهود به معناي مشروعيتبخشي رسمي به نژادپرستي
و آپارتايد رژيم صهيونيستي است.اين کميسيون تأکيد کرد که اين قانون عمال
به معناي تصميم رژيم صهيونيستي براي مصادره اراضي اشغالي فلسطين و الحاق
آن به اراضي تحت سيطره خود است.اين کميسيون با اشاره به اينکه تمامي قوانين
رژيم صهيونيستي در اراضي اشغالي باطل و مغاير با قوانين و معاهدات بينالمللي
است ،تاکيد کرد که اردن هرگز اجازه تحقق روياي رژيم صهيونيستي در خصوص
تشکيل کشور يهود را نخواهد داد.

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي
به طور فوق العاده شركت مرمربتن

(سهامي خاص) به شماره ثبت 3201

بدينوسيله از كليه سهامداران شركت فوق دعوت ميشود در جلسه مجمع
عمومي عادي به طور فوقالعاده مورخه 1397/5/13در مركز اصلي شركت
واقع در بلوار خيام شمالي  ،مجتمع مرواريد شرق ،طبقه دوم  ،واحد 210
 ،در ساعت  17برگزار مي گردد  ،حضور بهم رسانند.
دستور جلسه :
 -1تصويب صورتهاي مالي سال 1396
 -2انتخاب هيئت مديره جديد
 -3تعيين بازرس قانوني شركت
 -4ساير موارد اعالمي در مجمع
 -5استماع گزارش بازرس قانوني شركت
تاريخ انتشار 97/5/1
هيئت مديره شركت
خ ش 97/5/1

آگهي مناقصه عمومي دومرحلهاي شماره 97/11
شركت آب و فاضالب استان ايالم

نوبت اول

شركت آب و فاضالب استان ايالم در نظر دارد مقدار  10500متر لوله فوالدي به قطر
 500ميليمتر به ضخامت  6/3ميليمتر با پوشش داخلي و خارجي از طريق مناقصه
عمومي خريداري نمايد .كليه توليدكنندگان و تامين كنندگان واجد شرايط ميتوانند
جهت دريافت اسناد مناقصه از تاريخ  97/5/1لغايت  97/5/10به سامانه تداركات
الكترونيك دولت به آدرس  WWW.SETADIRAN.IRمراجعه نمايند .ضمنا كليه
مراحل مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهادات و بازگشايي پاكتها و
عقد قراردادها از طريق سامانه تداركات الكترونيك دولت انجام خواهد شد و الزم
است مناقصهگران پيشنهادات خود را شامل پاكتهاي الف  -ب و ج عالوه بر ارسال
از طريق سامانه تداركات الكترونيك دولت ،به صورت فيزيكي نيز به دفتر حراست
و امور محرمانه شركت ارسال نمايند.
مبلغ سپرده شركت در فرآيند ارجاع كار  2/000/000/000ريال مي باشد.
آخرين مهلت تحويل پيشنهادات 97/5/20 :
تاريخ بازگشايي پاكات الف و ب 97/5/21
تاريخ بازگشايي پاكات ج 97/5/27
هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول 97/5/1
تاريخ انتشار نوبت دوم 97/5/3
خ ش 97/5/1

روابط عمومي شركت آب و فاضالب استان ايالم

