» گفت و گو

سعد اله زارعي در گفت و گو با رسالت:

عمران خان چهره جديد
در عرصه سياسي پاكستان است
سعد اله زارعي در گفت و گو با رسالت گفت :عمران خان چهره جديد در عرصه
سياسي پاكستان است.وي اظهار کرد :پاکستان سالها بود که بين دو حزب «مردم»
و «مسلم ليک» در تردد بود ،يعني گاهي دولت توسط حزب «مردم» و گاهي دولت
به رهبري حزب «مسلم ليک»؛ شاخه نواز شريف و ساير شاخه ها تعيين مي شد.
وي ادامه داد :اين دو حزب به خاطر وضعيت خاصي که به ويژه در بحث فساد
طي دو دهه گذشته داشته اند ،دچار مشکالت جدي شده و عمال محبوبيت شان
کاهش پيدا کرد و امروز به پايين ترين سطح خود رسيده به تنهايي و يا با کمک
هم قادر به تشکيل دولت نيستند .وي عنوان کرد :عمران خان چهره جديدي در
عرصه سياسي پاکستان به حساب مي آيد و حزب تحريک انصاف توانسته حدود
 118کرسي را بهدست بياورد ،اگرچه در جمع  167کرسي ،اين ميزان اکثريت
به حساب نمي آيد اما در عين حال حزب اول انتخابات بوده و قطعا دولت بايد با
محوريت عمران خان اداره شود .وي با تاکيد بر اينکه عمران خان خصوصيت هايي
دارد که مي تواند مزيت آينده پاکستان را تا حدودي به تصوير بکشد ،افزود:
يکي از خصوصيت هايش اين است که با شعار مبارزه با فساد روي کار آمده و
مي خواهد دولتي مبتني بر قطع دست مفسدين تشکيل بدهد و طبيعتا مردم
توقع دارند به اوضاع کنوني سروسامان دهد .وي گفت :دومين خصوصيتش اين
است که چهره ملي ميانه رو به حساب مي آيد و با گروه هاي مختلف در پاکستان
ارتباط داشته و مي تواند يک دولت وحدت ملي را در اين کشور شکل دهد .زارعي
ارتباط خوب با ارتش را سومين خصوصيت بارز عمران خان دانست و اظهار کرد:
همان طور که مي دانيد ارتش در پاکستان رکن اصلي و اول قدرت به حساب
مي آيد ،در سالهاي گذشته روابط حزب مسلم ليک به رهبري نواز شريف و حزب
مردم به رهبري خانواده بوتو ارتباطي خوبي با ارتش نداشتند.وي ادامه داد :اين
مسائل باعث شد که عمال دوگانگي در قدرت پاکستان وجود داشته باشد که اين
انتخاب و روي کار آمدن عمران خان شکاف بين دولت و ارتش را تا حد زيادي
پر مي کند .اين کارشناس مسائل منطقه بيان کرد :اين فرد مخالف گروه هاي
افراط گرا در پاکستان است و برهمين اساس با تروريسم ،افراط گرايي و خشونت
مخصوصا فرقه گرايي و فرقه گرايي مذهبي مبارزه و مقاومت مي کند و اين
مسئله مي تواند آرامش بيشتري را در جامعه پاکستان به وجود بياورد.وي
مسائل منطقه و عالقه به ايجاد روابط فعال تر با کشورهاي مستقل منطقه نظير
جمهوري اسالمي ايران را از ديگر خصوصيت هاي عمران خان عنوان و اظهار
کرد :اين مسئله مي تواند نويد رابطه فعال تر و بهتر بين ايران و پاکستان باشد.
زارعي تاکيد کرد :پاکستان در وضعيت فعلي نه فقط در سطح دولت ،بلکه در
سطح ارتش احساس مي کند ،بايد روابط فعال تر و موثري با ايران داشته باشد،
سفرهاي اخير مقامات ارشد پاکستان به ايران و مقامات ارشد نظامي ايران به
پاکستان بيان کننده عالقه رهبران نظامي پاکستان براي تحقق اين مسئله است.
وي گفت :تصورم اين است که در دوره عمران خان نسبت به دو دهه گذشته
بهترين رابطه را با اين کشور در حوزه هاي امنيتي و نظامي داشته باشيم زيرا
ما در زمينه تروريسم در جنوب شرق کشور با آسيب هايي روبهرو هستيم و در
سالهاي گذشته حمالتي متوجه پاسگاه هاي ما در استان سيستان بلوچستان
بوده است .وي ادامه داد :وقتي در گذشته به دولت پاکستان اعتراض مي شد،
عنوان مي کردند قادر به کنترل نيستند اما باتوجه به گرايشات عمران خان به
ايران و عالقه جديد ارتش پاکستان به داشتن رابطه بهتر با جمهوري اسالمي،
مي توانيم بگوييم مسائل ميان دو کشور در بعد امنيتي و نظامي حل و فصل مي
شود و در بعد اقتصادي و سياسي هم مي تواند فصل جديدي از مبادالت تجاري
را بين تهران و اسالم آباد برقرار کند .زارعي پيرامون روابط متعادل پاکستان
با آمريکا و مذاکره با هند بيان کرد :اينکه عمران خان مي گويد ما به يک رابطه
متعادل با آمريکا نياز داريم ،معنايش اين است که رابطه فعلي يک طرفه است
و آمريکايي ها به صورت خودمختار در صحنه امنيتي پاکستان عمل مي کنند،
بنابراين اين گونه ارتباط بايد تمام شود و رابطه اين دو کشور متقابل و مبتني بر
حفظ امنيت پاکستان باشد .وي ادامه داد :صحبت وي در رابطه با کشمير صحبت
جديدي نيست .اين سياست سابق پاکستاني ها بوده و مسئله کشمير را به عنوان
موضوعي که بايد به رفراندوم گذاشته شود ،مدنظر قرار داده اند.وي تصريح کرد:
در حال حاضر هم عمران خان از مذاکره با هند سخن گفته و اين يعني پاکستان
به گفتوگوي فعال سياسي با اين کشور حول محور کشمير نياز داشته و اين
عالمت خوبي براي کاهش تنش در روابط خارجي پاکستان است.

»

وزير امور خارجه گفت 40 :سال است که آمريکاييها تالش کردهاند با دروغ ،دنيا را عليه ما
تحريک کنند.به گزارش رسانه هاي خبري ،محمد جواد ظريف وزير امور خارجه اين مطلب
را در همايش مشترک سفيران با فعاالن بخش خصوصي اظهار کرد .وي همچنين گفت :خام
نيستم که فکر کنم ما ميتوانيم بين آمريکا و اروپا درگيري ايجاد کنيم.وزير امور خارجه با
بيان اينکه نيازي نداريم که پل بين شکاف آمريکا و اروپا باشيم؛ گفت :نبايد دنيا را مجبور
کنيم که بين ما و فشار اقتصادي ،يکي را انتخاب کند.وي با اشاره به اينکه آمريکاييها
معتاد به تحريم اند ,گفت 40 :سال است که آمريکاييها تالش کردهاند با دروغ ،دنيا را عليه
ما تحريک کنند.ظريف با بيان اينکه به دنيا نشان مي دهيم که ايران و مردم ايران ،بسيار
بزرگتر از کساني هستند که آنها را تهديد کردند؛ افزود :ما ميمانيم و آنها خواهند رفت.وزير
امور خارجه ادامه داد :ديپلماسي اقتصادي براي تسهيل روابط اقتصادي بين المللي بخشي از

وظيفه وزارت امورخارجه است که تالش هاي فراواني براي پويايي اين بخش صورت گرفته
است.ظريف اظهار کرد :همکاري شرکت هاي کوچک و متوسط مي تواند کمک فراواني به
اقتصاد کشور براي کاهش اثرات تحريم داشته باشد و شناسايي شرکاي تجاري زمينه را براي
فعاليت مناسب اقتصادي داشته باشد.وي گفت :با وجود قدرت اقتصادي و سياسي آمريکا،
اين کشور به دليل تصميمات غلط رئيس جمهور خود در جهان منزوي است ،در گذشته
وضع تحريم هاي ظالمانه از سوي آمريکا با همراهي اروپا و ساير سازمان هاي بين المللي
صورت مي گرفت؛ در حالي که امروز به دليل برهم زدن توافقات به شدت تحت فشار است.
زمان انتخاب دنيا فرا رسيده است و بايد بين قوانين و قلدري آمريکا يکي را انتخاب کند.
وزير امور خارجه خاطرنشان کرد :سير تاريخي کشور آمريکا از عالقه و اعتياد آنها به تحريم
ساير ملتها حکايت دارد و رفتار ما مي تواند عادت آنها را ترک دهد.

محمدجواد ظريف:

آمريكا  40سال است
با دروغ دنيا را عليه ما
تحريك مي كند

بين الملل
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ب رني سندرز:

چرا صدها هزار نفر كه هنوز جرمشان ثابت نشده در زندانها هستند

برني سندرز ،نماينده معروف سناي آمريکا ،در
يادداشتي خواستار اصالح سيستم قضائي اين
کشور و توقف سوءاستفاده از فقر متهمان شد.به
گزارش باشگاه خبرنگاران جوان« ،برني سندرز»
عضو شناختهشده مجلس سناي آمريکا با ارسال
يادداشتي براي رسانهها ،سيستم قضائي اياالت متحده
را به شدت مورد انتقاد قرار داد .وي در اين يادداشت
خواستار اصالح "سيستم معيوبي" شده است که به

گفته او ،آمريکاييها را بابت جرمي که انجام ندادهاند،
مجازات ميکند .او در اين يادداشت مي پرسد چرا در
آمريکا صدهاهزار نفر که هنوز جرمشان ثابت نشده،
در زندان هستند؟به نقل از انبيسي نيوز ،سندرز در
يادداشت خود آورده است :وقتي در کشور ما ،اصل
بر برائت است و با افتخار اعالم ميکنيم همه افراد
پيش از آنکه جرمشان ثابت شود ،بيگناه هستند،
چرا بايد صدها هزار نفر در حاليکه هنوز جرمشان
ثابت نشده ،در زندان باشند؟وي در ادامه با اشاره
به اينکه طبق آمار ،بيش از  65درصد زندانيان در
آمريکا در سال  2016در دادگاه محکوم نشده بودند،
نوشته است :اين بدان معني است که بيش از 400
هزار نفر بدون آنکه به ارتکاب جرمي محکوم شده
باشند يا اساسا جرمي مرتکب شده باشند ،در زندان
بودهاند؛ تنها به اين خاطر که پولي براي پرداخت
وثيقه نداشتهاند.

ترکيه در مقابل تهديدهاي آمريکا عقب نشيني نميکند
رجب طيب اردوغان رئيس جمهور ترکيه گفت که
تهديدهاي واشنگتن به وضع تحريم ،آنکارا را در قبال
بازداشت يک کشيش آمريکايي وادار به عقب نشيني
نخواهد کرد.به گزارش يکشنبه ايرنا به نقل از رويترز،
اردوغان تاکيد کرد ،آمريکا اگر رويکردش را تغيير
ندهد يک شريک قوي و راستين را از دست خواهد
داد.رئيس جمهور ترکيه همچنين تاکيد کرد که اگر
آمريکا مانع از فروش جنگنده هاي اف  35به آنکارا
شود ،در محاکم بين المللي از واشنگتن شکايت مي
کند.روابط ميان آنکارا و واشنگتن به دليل ادامه بازداشت
«اندرو برونسون» کشيش آمريکايي در ترکيه تيره تر
شده است.برونسون يک کشيش اهل ايالت کاروليناي
شمالي است که به مدت بيش از  20سال در ترکيه
فعاليت مي کرد .آنکارا وي را متهم کرده به افرادي که
کودتاي ناکام سال  2016عليه دولت ترکيه را طراحي
و اجرا کردند ،کمک کرده بود .ترکيه ،فتح اهلل گولن

حمله ترامپ به چندجانبهگرايي

ترجمه :بخش سياسي خارجي
"چندجانبه گرايي" مقوله اي است که طي دهه هاي اخير ،به مبناي
ظاهري رفتار سياستمداران آمريکايي و اروپايي تبديل شده است.
آمريکا و اروپا(غرب) بدون در نظر گرفتن ديگر بازيگران بين المللي،
سعي دارند خود را نماد نظام بين الملل تلقي کرده و
چند جانبه گرايي را نيز در همين قالب و چارچوب تحليل کنند.
در تقابل اخير اياالت متحده آمريکا و اتحاديه اروپا ،بازيگران
اروپايي ترامپ را نسبت به از بين بردن اصل چند جانبه گرايي
در جهان متهم ساخته اند.
ترامپ نيز ابايي از پذيرش اين اتهام ندارد! بي دليل نيست
که افرادي مانند آنگال مرکل صدر اعظم آلمان مدام بر لزوم
فاصله گيري (استقالل) اروپا از آمريکا تاکيد مي کنند .با اين
حال اروپا هنوز گامي عملي در اين خصوص برنداشته است.
اخيرا وال استريت ژورنال در يادداشتي به تقابل آمريکا و اروپا
و تاثير آن بر مقوله چندجانبه گرايي پرداخته است .به عبارت
بهتر،ترسيم حدود و ثغور منازعات اخير ميان اياالت متحده
آمريکا و اروپا ،طي روزهاي اخير به يکي از اصلي ترين دغدغه
هاي اين تحليلگران تبديل شده است".وال استريت ژورنال "در
يکي از شماره هاي اخير خود ،به بررسي چرايي منازعه ترامپ

مدرك فارغالتحصيلي اينجانب مجيد هراتي فرزند محمدعلي به شماره شناسنامه  365صادره از ساري در مقطع
كارشناسي رشته مهندسي كشاورزي زراعت و اصالح نباتات صادره از واحد دانشگاهي آزاد واحد زاهدان اصل دانشنامه
يشود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .از يابنده تقاضا م 
زاهدان به نشاني زاهدان  -خيابان دانشگاه  -دانشگاه آزاد اسالمي ارسال نمايد.
مدرك فارغالتحصيلي اينجانب مهدي خداقلي فرزند محمد به شماره شناسنامه  18183صادره از تهران در مقطع
كارشناسي رشته كشاورزي صادره از واحد دانشگاهي يادگار امام خميني(ره) با شماره 78139071763مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را به صندوق پستي  - 18155/144دانشگاه
آزاد اسالمي واحد يادگار امام خميني(ره) ارسال نماييد.
كارت هوشمند به شماره  4154901مربوط به كاميون ولوو  N10باري به شماره انتظامي 255ع -96ايران  62و به
شماره شناسه  SEEP739FOC6007874مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ كمپاني خودرو پژو  405سيستم سواري به رنگ مشكي متاليك مدل خودرو  1383و شماره پالك ايران
598-61ن 16و شماره موتور  12483103544و شماره شاسي  83046940مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
سندكمپانيوبرگسبزسواريسمندمدل 91رنگسفيدبهشمارهانتظامي351و-96ايران 43وشمارهموتور14791003379
و شماره شاسي  109215به نام حسين تجليان منفرد مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز و سند كارخانهاي خودرو سواري وانت پيكان تيپ  1600OHVمدل  1389به رنگ سفيد شيري روغني
و شماره موتور  11489065301و شماره شاسي  NAAA46AA3BG151748مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
كارت فعاليت ناوگان عمومي به شماره 2397414متعلق به سواري پژو 405مدل 1388و شماره انتظامي115ع-45
ايران  13مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني و برگ سبز وانت پيكان رنگ سفيد مدل  91به شماره انتظامي 522و -52ايران  43و شماره موتور
 114F0016995و شماره شاسي  331443به نام عبدالمجيد شاكريان آزراني مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
مدرك فارغالتحصيلي اينجانب زهرا خزائي فرزند قاسم به شماره شناسنامه  4070788468صادره از خرمآباد در
مقطع كارشناسي پيوسته رشته مديريت بازرگاني صادره از واحد دانشگاهي اسالمشهر با شماره سريال 3230401
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي
واحد اسالمشهر به نشاني اسالمشهر  -ميدان نماز  -خيابان شهيد صياد شيرازي  -دانشگاه آزاد اسالمي واحد
اسالمشهر ارسال نمايد.
مدرك فارغالتحصيلي اينجانب سروش جوبند فرزند احمد به شماره شناسنامه  1740998316صادره از اهواز در
مقطع كارشناسي رشته شهرسازي صادره از واحد دانشگاهي شوشتر مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .از
يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد شوشتر به نشاني شوشتر  -منطقه شوشترنو  -بلوار
دانشگاه  -دانشگاه آزاد اسالمي واحد شوشتر كد پستي  6451741117ارسال نمايد.
كارت ماشين خودرو سواري سمند  SEXU7سفيد روغني مدل  1393به شماره پالك 262ص -99ايران  53و
شماره موتور  124K0449269و شماره شاسي  NAACN1CM9EF234686به نام مهرداد زينليان دستجردي
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني ،برگ سبز و كارت خودرو پژو پارس رنگ خاكستري مدل  1394به شماره پالك ايران 371-77ل59
و شماره موتور  124K0655181و شماره شاسي  FK751529به نام محمدرسول ايماني مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت برگ سبز سواري پژو آردياي  1600مدل  1384و شماره انتظامي 466-61م 18و شماره
شاسي  134104271و شماره موتور  11784011347به مالكيت محسن روشن مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت برگ سبز سواري پژو آردياي  1600مدل  1384به شماره انتظامي 866-61ب 89و شماره
شاسي  13454066و شماره موتور  11784051914به مالكيت حسن مجيدي فرزند احمد مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني اتومبيل وانت دوكابين مزدا تيپ  2000آي مدل  1388به شماره انتظامي 298ج -66ايران  37و
شماره موتور  FE126493و شماره شاسي  NAGCPX2PC19E23385مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط
ميباشد1600 .
اصل سند كمپاني و برگ سبز خودرو سواري سيستم سمند تيپ الايكس مدل 1388به شماره انتظامي752-27ج19
و شماره موتور 12488150234و شماره شاسي NAAC91CC7AF814462به نام حسين قاضي فرزند حسن مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد1601 .
برگ سبز خودرو هاچبك سيستم ليفان مدل  95رنگ سفيد به شماره پالك 821ق -95ايران  14و شماره موتور
 LFB479QL150401017و شماره شاسي  NAKSG4327GB137942به نام جاسم مراقي مفقود گرديده و
از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اينجانب حسن مجيدي مالك خودرو سواري پژو آردياي  1600به شماره شهرباني 866-61ب 89و شماره بدنه
 13454066و شماره موتور  11784051914به علت فقدان اسناد فروش تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را
نموده است .لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف مدت  10روز به دفتر حقوقي سازمان
فروش شركت ايرانخودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد .بديهي است پس از انقضاي مهلت مذكور
طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب محسن روشن مالك خودرو پژو آرديآي  1600به شماره شهرباني 466-61م 18و شماره بدنه 13414271
و شماره موتور  11784011347به علت فقدان اسناد فروش تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است.
لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف مدت  10روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شركت
ايرانخودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد .بديهي است پس از انقضاي مهلت مذكور طبق ضوابط
مقرر اقدام خواهد شد.
برگ سبز كاميون كشنده ولوو اف  12مدل  1371به رنگ سفيد و شماره انتظامي 139ع -12ايران  45و شماره
موتور  015404به نام علي قاسمينژاد و شماره ملي  3070524796صادره از سيرجان مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
اصل سند كمپاني و برگ سبز خودرو سواري سيستم پژو تيپ 206آريان مدل 1390به شماره انتظامي669-27ج64
و شماره موتور  13389039527و شماره شاسي  NAAP41FD1BJ307011به نام نسرين بيروتزاده فرزند رسول
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد1602 .
شناسنامه مالكيت برگ سبز وانت پيكان مدل  1389به شماره انتظامي 362-61ب 93و شماره شاسي
 NAAA46AA6AG127085و شماره موتور  11489024920به مالكيت حسين عبدالهي فرزند عبدالرحمن
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند مالكيت (برگ سبز) خودرو تيبا مدل  1391به رنگ سفيد و شماره انتظامي ايران 131-13ل 32و شماره
موتور  8035159و شماره شاسي  S5810090033477به مالكيت منصور صبور مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
سند مالكيت (برگ سبز) خودرو تيبا مدل  1393به رنگ سفيد و شماره انتظامي ايران 987-53ص 65و شماره
موتور  8120672و شماره شاسي  NAS811100E5773028به مالكيت فروغ شاكران مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت پرايد  132مدل  93رنگ سفيد شش ايران 228-45ط 72و شم  5250376مفقود گرديده و
از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني و كارت و برگ سبز خودرو هيوندا سانتافه  2400ccمدل  2017به رنگ سفيد صدفي متاليك و شماره
انتظامي ايران889-10س 21و شماره موتور G4KJGA879307و شماره شاسيKMHSU81BDDHU736171
به مالكيت محمدعلي كرمي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كليه اسناد و مدارك اعم از سند كمپاني و برگ سبز موتورسيكلت باجاج پالس مدل  93به شماره انتظامي -56347
ايران  132و شماره موتور  67653و تنه  9313783به نام اميرمحمد پورطالمي مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
برگسبزموتور125ccمدلارشيامدل 1390بهشمارهانتظاميايران 84932-323وشمارهشاسيNBD125A9005728
و شماره موتور NBD156FMI00051365به رنگ مشكي به نام طاهر فريبائي فرزند محمد به كد ملي2669934803
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.

اردوغان:

با اروپا پرداخته است.
وال استريت ژورنال مقدمه مقاله خود را اين گونه آغاز کرده است :
"ديپلماسي جاري در دولت دونالد ترامپ  ،اساس بسياري از
نهادها و اتحاديه هاي جهاني را به چالش کشيده و عمال کارکرد
آنها در نظام بين الملل را مختل کرده است .از زمان دهه ، 1940
شاهد تشکيل جامعه کشورهاي آمريکاي شمالي و اروپا بوديم.
ساختاري که هم اکنون به حال خود رها شده و به چالش کشيده
شده است .تقابل ترامپ و اتحاديه اروپا در سه حوزه قابل بررسي
است .به لحاظ طبيعي( نوع نگاه به حکومت) ،ترامپ اهميتي
براي هنجارهايي که اتحاديه اروپا خود را به آن وابسته مي داند
قائل نيست .وي در رويکرد تزئيني وي نسبت به سياست ،اعضاي
اروپا را بازيگراني ناسازگار و خطرناک مي بيند .از اين رو بخشي از
اختالفات موجود ميان آمريکا و اروپا ريشه در جهان بيني ترامپ
دارد .اين اصطکاک ،مي تواند به يک درگيري تبديل شود و اتحاد
موجود در غرب را به خطر بيندازد" .اين نشريه آمريکايي اشاره
اي نيز به مقوله بي نظمي در نظام بين الملل دارد .بر اين اساس
هم اکنون منتقدان ترامپ ،رفتارهاي وي را برگفته از نوعي بي
نظمي مي بينند و سياست خارجي وي را به عنوان مجموعه اي
از تحريمهاي اعتياد آور ،حرص و آز براي تجارت و  ....مي بينند.

برگسبزومداركخودرويهيوندايكاميونتكروزمدل 1386بهشمارهانتظامي976ع-38ايران 42وشمارهموتور
 37912007311960و شماره شاسي  37911786007923مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز كاميون تانكر حمل مواد سوختي بنز ال  52/2624ظرفيت  26تن مدل  1374به شماره انتظامي
698ع -61ايران  85و شماره موتور  33593210067139و شماره شاسي  371435216604071به نام
رضا ريگي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل سند فروش و برگ سبز خودروي پژو  405مدل  1393به شماره انتظامي 652ن -59ايران  43و شماره
موتور  124K0387339و شماره شاسي  NAAM01CA2ER028718به نام محمدباقر پيماني مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت و كارت خودروي پژو  405مدل  1384به شماره انتظامي 652د -12ايران  85و شماره موتور
 12484125412و شماره شاسي  14245967مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت هوشمند به شماره  2478022اينجانب خالو براهوئي فرزند حسن به شماره شناسنامه  348مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل برگ سبز و كارت خودروي پژو پارس مدل  1390به شماره انتظامي 826س -82ايران  85و شماره
موتور  181B0015928و شماره شاسي  NAAN11FE0HH995381به نام رهام ريگي كوته مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني ،سند مالكيت (برگ سبز) خودرو مزدا  323مدل  1385به رنگ سفيد و شماره انتظامي ايران
832-53ب 68و شماره موتور  743597و شماره شاسي  KAG08MBTD550560به مالكيت محمد پيشدادي
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كليه اسناد ومدارك خودرو وانت پيكان مدل  1375به رنگ سفيد و شماره پالك ايران 712-88ج 66و شماره موتور
 1517504939و شماره شاسي  75904578به نام اكبر يوسفپور مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز ،بنچاق ،برگ كمپاني سواري پرايد مدل  1384به رنگ سفيد روغني و شماره پالك ايران 891-78ص61
و شماره موتور  01149576و شماره شاسي  S1412284537334به نام منصور همتي مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني و شناسنامه مالكيت سواري پرايد مدل  86به شماره پالك انتظامي 524س -37ايران  16و شماره
موتور  2010411و شماره شاسي  1412286132806مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز و سند كمپاني خودروي سواري پژو آردي مدل  85به شماره پالك انتظامي 492ط -92ايران  16و شماره
شاسي  23421688و شماره موتور  11785027885مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني ،شناسنامه مالكيت (برگ سبز) و كارت خودروي سواري سايپا به رنگ سفيد مدل  1390و شماره
شاسي  S312290865048و شماره موتور  3980961و شماره پالك ايران 784-59ل 37مفقود گرديده و
از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت فعاليت ناوگان عمومي به شماره  1867874متعلق به پژو  405تاكسي مدل  1386به شماره انتظامي
582ع -75ايران  23مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت كاميون كمپرسي ولوو به شماره انتظامي 783ع -45ايران  62و شماره موتور  164138و
شماره شاسي  049626مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودرو پژو  GLX405مدل  1383به رنگ مشكي متاليك و شماره انتظامي ايران 281-13ب 16و
شماره موتور  12483005206و شماره شاسي  83002664به مالكيت احمد مرداني جونقاني مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت هوشمند رانندگان حرفهاي به شماره  2439613متعلق به اينجانب مهدي كاظمي محمودآبادي مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت هوشمند ناوگان باري به شماره 2648260مربوط به كاميون باري الوند به شماره انتظامي654ع -73ايران
 45مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت هوشمند ناوگان باري به شماره  4208627مربوط به كاميون كشنده بنز به شماره انتظامي 871ع -32ايران
 43مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني و برگ سبز اتومبيل سواري زانتيا  SXمدل  1386به شماره انتظامي 832ب -87ايران  67و
شماره شاسي  S1512286155434و شماره موتور  627372و به نام محمود خجستهبخت مفقود گرديده و
از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز و كارت سواري رنو رنگ سفيد مدل 95به شماره انتظامي998ق -17ايران 11و شماره موتورG10080143
و شماره شاسي  R027616به نام سعيد قديمي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز (شناسنامه) و برگ كمپاني و سند پژو  405جيالايكس مدل  1387به شماره انتظامي 667ب-79
ايران  28و شماره شاسي  359597و شماره موتور  12487028949به نام بهرام افراسيابي مفقود گرديده و
از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ كمپاني پژو  405مدل  1385به شماره انتظامي 776ب -77ايران  28و شماره شاسي  13222358و شماره
موتور  12485014025به نام حامد رضايي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سه برگ سند مربوط به موتورسيكلت بهرو  150CCبه رنگ آبي مدل  1395و شماره موتور  156884و شماره
شاسي (بدنه)  9529052و شماره پالك نيروي انتظامي  77493-596متعلق به آقاي امير عصاري مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سه برگ سند مربوط به موتورسيكلت متين  125به رنگ قرمز مدل  1395و شماره انتظامي (پالك) 89767-596
و شماره موتور  094886و شماره شاسي (بدنه)  9529066متعلق به اينجانب هادي مجيديان مفقود گرديده و
از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اينجانب محسن ارباب نوشآبادي مالك پژو  405به شماره موتور  124K0187440و شماره شاسي DH403888
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 ساعد موسوينژاد نائيني مالك پژو  206به شماره موتور  10FSF94299667و شماره شاسي 82612286
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 حسن مشقتي مالك پژو  405به شماره موتور  22527700531و شماره شاسي  77301718به 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 خندان مالك تندر  90به شماره موتور  100017827RR109561و شماره شاسي JA617413
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 علي جالل پناه كلرمي مالك پژو  405به شماره شاسي  GR038177و شماره انتظامي 442ب -93ايران
  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 مصطفي رستمي مساواتي مالك سمند به شماره موتور  12488072852و شماره شاسي  9F806757به
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.

را که در آمريکا زندگي مي کند ،عامل کودتا مي داند.
برونسون به تازگي تحت بازداشت خانگي قرار گرفته
است.دونالد ترامپ رئيس جمهور آمريکا در پيامي توئيتري
تهديد کرده که به دليل بازداشت طوالني مدت برونسون،
ترکيه را هدف تحريم هاي سنگين قرار مي دهد.
همچنين مايک پنس معاون رئيس جمهوري آمريکا
ترکيه را تهديد کرد که اگر از استرداد برونسون سر باز
زند ،تحريم مي شود.

افرادي مانند وينستون چرچيل و رونالد ريگان و هري ترومن ،
قبل از حضو در قدرت داراي ايده هاي خاص خود بودند .با اين
حال ،نويسنده کتاب هنر معامله ( ترامپ) را نمي توان با آنها
مقايسه کرد .بسياري از منتقدان معتقدند که وي داراي فلسفه
سياسي خاصي نيست و صرفا به دنبال تحميل رفتارهاي خود به
جهان مي باشد .اين روزنامه آمريکايي در نهايت به بررسي برخي
ايده هاي ترامپ ،از جمله ايده وي نسبت به اروپاي واحد پرداخته
است .بر اساس آنچه وال استريت ژورنال نوشته است ،ترامپ اساسا
با ايده "اروپاي واحد" مخالف بوده و آن را به صورت قطعي رد مي
کند .او به تعامل اقتصادي و تجاري در جهان با محوريت "تجارت
آزاد"اعتقادي ندارد .همچنين اومعتقد نيست که قوانين بين المللي
و نهادهاي بين المللي مي توانند تعيين کننده نظم حاکم بر نظام
بين الملل باشند .در نگاه رئيس جمهور اياالت متحده آمريکا،
تشکيالت اتحاديه اروپا ،تشکيالتي کور محسوب مي شود .او بر
اين باور است که اروپا به صورت پيوسته در جهان تضعيف مي
شود و از اين رو ،ديدگاه والديمير پوتين رئيس جمهور روسيه
در خصوص جهان را به مراتب بيشتر و واضح تر از ديدگاه آنگال
مکل صدر اعظم آلمان قبول دارد!
منبع:وال استريت ژورنال
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اميرعبداللهيان :آزادسازي بلنديهاي
جوالن با همت سوريها شدني است
دستيار ويژه رئيس مجلس در امور بين الملل گفت :آزادسازي بلنديهاي
اشغال شده جوالن با همت سوريها شدني است.به گزارش ايسنا ،حسين
اميرعبداللهيان در صفحه شخصي خود در توئيتر نوشت«:آزادسازي قنيطره از
چنگال تروريست هاي جبهه النصره و صهيونيست ها بر مردم ،نيروهاي مسلح
و رئيس جمهور سوريه مبارک باد .اين پيروزي يعني آزادسازي بلندي هاي
اشغال شده جوالن هم با همت سوري ها شدني است».

نائب دبير شوراي همبستگي ملي:

دولت جديد ،پاکستان را
از غالمي آمريکا نجات دهد
نايب دبير شوراي همبستگي ملي گفت :انتخابات برگزار شد و بعضي پيروز
شدند و بعضي شکست خوردند اما در واقع پاکستان پيروز و موفق شد و
اميدواريم دولت جديد پاکستان را از چنگال قدرت هاي استعماري نجات دهد.
حجت االسالم والمسلمين عارف حسين واحدي در گفتوگو با خبرگزاري حوزه
اين مطلب را بيان کرد .وي عالوه بر نايبي دبير شوراي همبستگي ملي ،نايب
دبير متحده مجلس عمل پاکستان و عضو شيعه شوراي ايدئولوژي اسالمي
پاکستان (شوراي نگهبان اين کشور) است.انتظار داريم پاکستان با کشورهاي
همسايه روابط خوبي داشته باشد و با استقالل تصميم بگيرد و اعضاي منتخب
شده پارلمان پاکستان براي عزت و عظمت و براي غيرت ملي صدا بلند کرده
و پاکستان را از غالمي آمريکا نجات دهند.

حزب عمران خان از به دست آوردن حمايت
کافي براي تشکيل دولت ائتالفي خبر داد
همزمان با راهپيمايي اعتراضي حاميان يک حزب سکوالر در شمال غرب
پاکستان ،حزب تحريک انصاف به رهبري عمران خان مدعي شد که
حمايت الزم توسط قانونگذاران را براي تشکيل يک دولت ائتالفي به
دنبال پيروزي در انتخابات پارلماني اخير به دست آورده است.به گزارش
ايسنا ،به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس ،فواد چودري ،سخنگوي حزب
تحريک انصاف گفت :مردم به ما راي دادند تا در انتخابات پيروز شويم و
زمام قدرت را در دست گيريم و به اميد خدا يک دولت تشکيل خواهيم
داد.اين سخنگو به طور دقيق اعالم نکرد که چه تعداد قانونگذار با پيوستن
به دولت آتي آنها موافقت کردند اما گفت اطالعيه مربوطه در چند روز
آتي زماني که مجمع ملي براي برگزاري مراسم سوگند قانونگذاران
منتخب جديد تشکيل جلسه دهد ،منتشر خواهد شد.

آگهي دعوت سهامداران شركت توليدي بازرگاني دام دوشان راگا سهامي خاص به شماره ثبت  2976و
شناسه ملي  10103255547جهت تشكيل مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده

بدينوسيله از كليه سهامداران شركت دعوت ميشود تا در جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده كه در ساعت  10صبح مورخ  1397/5/20به آدرس
استان تهران ورامين چرمشهر شهرك صنعتي ساالريه بلوك مواد غذايي بلوار نرگس غربي جنب شركت سبز آوند كد پستي  1836113166تشكيل
ميگردد حضور به هم رسانيد.
دستورجلسه:
 -1انتخاب اعضاي هيات مديره
 -2انتخاب بازرسان
 -3انتخاب روزنامه كثيراالنتشار
 -4ساير تصميماتي كه از وظايف مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده ميباشد.
هيات مديره
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