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انزواي متيس در دولت ترامپ

بخش سياسي خارجي
جيمز متيس وزير دفاع اياالت متحده آمريکا طي ماههاي اخير
به مسئول و شخصيتي منزوي در معادالت سياست خارجي ،دفاعي
و امنيتي اياالت متحده تبديل شده است .بسياري از تحليلگران
آمريکايي معتقد بودند که متيس پس از خروج رکس تيلرسون
و مک مستر از کاخ سفيدف سمت خود را ترک خواهد کرد و
حتي از سوي ترامپ کنار گذاشته خواهد شد .هم اکنون متيس
همچنان در وزارت دفاع اياالت متحده حضور دارد اما نقش وي
در پروسه تصميم سازي و تصميم گيري کاخ سفيد به شدت
کمرنگ شده است.
در اين خصوص( نقش کمرگ متيس در دولت ترامپ)  ،رسانه هاي
غربي تحليلهاي متفاوتي را نوشته اند .فارين پاليسي در اين
خصوص تحليل قابل تاملي را نگاشته و به سير حضور متيس در
دولت ترامپ( از ابتداي سال  2017تا کنون) اشاره کرده است: .
"ماههاي اول حضور متيس در وزارت دفاع با موفقيتهاي چشمگير
همراه بود .او موفق شد بودجه پنتاگون را به شکل چشمگيري
افزايش دهد .او همچنين ترامپ را قانع کرد که برخالف نظر
اوليهاش نيروهاي بيشتري به افغانستان اعزام کند .براساس برخي
گزارشها ،متيس در مقابل دستور ترامپ براي حمله به کره
شمالي ايستاده بود.متيس مخالف خروج ترامپ از توافقنامه آب و
هوايي پاريس و انتقال سفارت آمريکا در اسرائيل به شهر اورشليم
(بيت المقدس) بود .با وجود اين شکستها مقابل ترامپ ،او به
وضوح همچنان نزد ترامپ از احترام برخوردار است".
موضوع کاهش قدرت متيس در معادالت سياسي و امنيتي
اياالت متحده آمريکا موضوعي نيست که به راحتي از چشم
کارشناسان و تحليلگران مسائل امنيتي و سياسي در آمريکا دور
بماند!مکنزي ايگلن يکي از اعضاي انديشکده امريکن اينترپرايز
ميگويد ":در يک سال اول حضور متيس در وزارت دفاع ،او به
وضوح قويترين عضو کابينه بود و اين را همه اعضاي کابينه و
ديگران ميدانستند".
متيس اوايل امسال و بعد از برکناري مکمستر مشاور امنيت ملي
و رکس تيلرسون وزير خارجه ،دو متحد نزديکش را از دست داد.
بولتون و مايک پمپئو که جانشين اين دو نفر شدند ،بيشتر از آن
دو نفر به رئيس جمهور نزديک هستند.
لئون پنتا وزير دفاع سابق در اينباره ميگويد ":به وضوع ميبينيم
که او رابطهاي که قبال با ترامپ داشت را ندارد و نتيجه اين مسئله،
کاهش نفوذ او روي رئيس جمهور بوده است".
فارين پاليسي در اين ميان به برخي اختالفات متيس و ترامپ
اشاره کرده است .بر اين اساس ،خروج آمريکا از برجام احتماال
چشمگيرترين نمونه از اختالفهاي اين دو نفر بود اما نمونههاي
ديگري هم وجود دارد .گفته ميشود پنتاگون از تصميم رئيس
جمهور براي لغو مانور مشترک با کره جنوبي غافلگير شد .اين
تصميم بعد از مذاکره ترامپ با رهبر کره شمالي در سنگاپور اتخاذ
شد .گفته ميشود متيس قبل از اعالم رسمي اين تصميم ،از آن
باخبر نبوده است.
در نهايت اينکه مشخص نيست با وجود افزايش قدت مانور
نومحافظه کاراني مانند جان بولتون در کاخ سفيد ،سرنوشت سياسي
جيمز متيس چه خواهد شد اما مسلما متيس از حضور بولتون و
پمپئو در کاخ سفييد چندان راضي به نظر نمي رسد! اگرچه خبري
مبني بر جدال مستقيم متيس با اعضاي نومحافظه کار دولت ترامپ
منتشر نشده است ،اما همگان نسبت به اختالف ديدگاه وزير دفاع
آمريکا با وزير امور خارجه و مشاور امنيت ملي دولت ترامپ آگاه
هستند .بديهي است که در آينده چنين اختالف نظري شديدتر
خواهد شد و شاهد ظهور و بروز بيشتر آن خواهيم بود.
منبع:فارين پاليسي

»

»

نخست وزير پاکستان گفت :به آنچه درباره ارتباط با آمريکا گفتم پايبند هستم
و نوع رابطه با اين کشور بر اساس احترام متقابل خواهد بود.به گزارش خبرگزاري
فارس « ،عمرانخان» نخست وزير پاکستان در گفت و گو با خبرنگاران گفت :به
آنچه درباره ارتباط با آمريکا گفتم پايبند هستم و نوع رابطه با اين کشور بر اساس
احترام متقابل خواهد بود.وي افزود :تمام سفرهاي خارجي نخست وزير بر اساس
منافع کشور خواهد بود.خان تأکيد کرد :قصد جنگ با آمريکا را نداريم اما واشنگتن
بايد بداند که پاکستان از اصول غلط اين کشور پيروي نخواهد کرد و بر اساس منافع
خود تصميمگيري ميکند.عمرانخان تأکيد کرد :براي اداره دولت و نوع ارتباط با
کشورهاي خارجي از جانب هيچ نهاد و سازماني تحت فشار نيستم.اين خبر در حالي
منتشر ميشود که وزارت امور خارجه آمريکا با اشاره به گفت وگوي تلفني «مايک

پمپئو» و «عمرانخان» اطمينان داد که پاکستان عليه تروريستهايي که داخل
اين کشور فعال هستند وارد عمل ميشود«.شاهمحمو د قريشي» وزير امور خارجه
پاکستان در کنفرانس خبري خود به صراحت ادعاي آمريکاييهاي درباره گفت و گوي
تلفني پمپئو و عمرانخان را رد کرد.کارشناسان پاکستان معتقدند اظهارات غير
واقعي وزارت امور خارجه آمريکا درباره پاکستان براي تحت فشار قرار دادن دولت
جديد اين کشور مطرح ميشود.بعد از انتخاب عمران خان به عنوان نخست وزير
جديد پاکستان يکي از پر چالش ترين موضوعات پيش روي نخست وزير جديد
اين کشور و دستگاه سياست خارجي آن ،چگونگي ارتباط و تعامل با دولت آمريکا
مي باشد.نوع ارتباط با آمريکا از سوي دولت جديد پاکستان بر روابط اين کشور با
ساير کشورهاي منطقه از جمله همسايگان اين کشور تاثير گذار خواهد بود.

عمرانخان:

به آنچه درباره
ارتباط با آمريکا گفتم
پايبند هستم
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وندي شرمن :از اينکه گفتم فريبکاري بخشي از ژن
ايرانيان است ،پشيمانم

معاون «جان کري» وزير خارجه پيشين
آمريکا و مسئول تيم مذاکرات اين کشور در
توگوهاي ايران و  ،5+1پنج سال بعد از
گف 
توهين آشکارش به مردم ايران ،از اين موضوع
ابراز پشيماني کرد.
به گزارش خبرگزاري فارس« ،وندي شرمن»
ديپلمات ارشد سابق آمريکايي که در دو مذاکرات
هستهاي اين کشور با کره شمالي(در دولت بيل
کلينتون) و ايران(دولت باراک اوباما) ،مسئول

تيم واشنگتن در مذاکرات بوده ،در يک مصاحبه
اظهاراتي درباره اين دو کشور مطرح کرد.
او در اين مصاحبه درباره کتابي که به تازگي
منتشر کرده ،حرف زد؛ کتابي که به گفته او با
استفاده از مذاکرات با ايران و کره شمالي ،براي
خوانندگان درسهاي زندگي دارد.
اين ديپلمات سابق قبل از پيوستن به وزارت
خارجه ،به عنوان مددکار اجتماعي کار کرده و
در زمينه جامعه شناسي مدارک کارشناسي و
کارشناسي ارشد گرفته بود.او اخيرا به عنوان
مدير «مرکز رهبري عمومي» در دانشکده کندي
دانشگاه هاروارد تعيين شده و قرار است از
اول ژانويه  ۲۰۱۹به تدريس درس «رهبري
عمومي» بپردازد.
شرمن در مصاحبه با «سيبياس نيوز» درباره
توهين آشکاري که او عليه مردم ايران کرده
بود ،ابراز تاسف و پشيماني کرد.

وزير امور خارجه سوريه در جريان سفر خود به مسکو
با بيان اينکه کشورش در گام اخير براي حل بحران و
آزادسازي تمامي اراضي خود از تروريسم قرار دارد ،تاکيد
کرد که سوريه به هر گونه تجاوزي عليه خود پاسخ
مي دهد .به گزارش ايسنا ،به نقل از الميادين ،وليد معلم،
وزير امور خارجه سوريه در کنفرانس خبري مشترک با
سرگئي الوروف ،وزير خارجه روسيه گفت :ما با روسيه
در روند سياسي شريک هستيم و به ويژه در سايه اوضاع
ميداني در سوريه ،به پيشرفت در روند سياسي پايبنديم.
ما در گام اخير براي پايان دادن به بحران و آزادسازي
تمامي اراضيمان از تروريسم به سر ميبريم.وليد معلم
گفت :اين سفر به مسکو در زماني مناسب براي بررسي
آخرين تحوالت سياسي پيرامون سوريه و همچنين همکاري
سياسي ،فرهنگي و اجتماعي ميان سوريه و روسيه انجام
شده است .همانطور که ما شرکايي در مبارزه با تروريسم
بودهايم ،خواهان اين هستيم که در بازسازي کشور نيز
شريک باشيم.معلم با بيان اينکه عليرغم تهديدهاي غرب،

غزه و حمله نظاميان صهيونيست به روستاها ،شهرک ها و اردوگاه هاي
کرانه باختري زخمي شدند .بر اساس اين گزارش ،نظاميان صهيونيست
در ماه گذشته  31خانه فلسطينيان از جمله  11خانه و 20موسسه را
در استان 'رام اهلل' و 'البيره' را منهدم کردند.
گزارش مذکور با اشاره به حمالت رژيم صهيونيستي در خصوص
يهودي سازي شهر قدس اشغالي و احداث مرکزي با نام 'مرکز ميراث
يهودي من' در شهرک 'سلوان' در جنوب مسجد االقصي به اشغال دهها
هکتار از اراضي اين شهرک به بهانه توسعه زير ساختها پرداخت.
اين گزارش با اشاره به هدف قرار دادن مسجد االقصي توسط صهيونيست ها
افزود :شهرداري اشغالگران طرح توسعه 'ديوار براق' را تصويب کرد و شهرک
نشينان صهيونيست با برگزاري راهپيمايي تحريک آميز در خيابان هاي
شهر قديم و اطراف ورودي هاي مسجد االقصي با شعارهاي
تبعيض نژادي خواستار کشتار فلسطينيان شدند .اين در حالي است
که يورش روزانه نظاميان صهيونيست به صحن هاي مسجد االقصي و
دستگيري نمازگزاران فلسطيني همچنان ادامه دارد .
مقامات رژيم صهيونيستي ماه گذشته طرح ساخت  1000واحد مسکوني
در شهرک هاي صهيونيستي کرانه باختري را تصويب و از طرح توسعه
سه برابري منطقه نفوذ شهرک صهيونيستي جديد 'عميحاي' در جنوب
نابلس خبر دادند.
**  240فلسطيني در درگيري با نظاميان صهيونيست در نوار
غزه زخمي شدند

اينجانبمحمدباقرسپهريانمالكخودروپژو 405بهشمارهبدنهNAAM01CE1FR224664
و شماره موتور  124K0729834و شماره پالك 518-72ط 73به علت فقدان سند
كمپاني و برگ سبز خودرو تقاضاي رونوشت المثني اسناد خودرو مذكور را نموده
است .لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به
دفتر منطقهاي شركت ايرانخودرو واقع در كيلومتر  5جاده ساري به نكا جنب
شركت شماليت مراجعه نمايند .بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق
ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
دفترچه وكالت به شماره  21891متعلق به آقاي رضا صديقي ممان مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ كمپاني امويام  X33اتوماتيك مدل  1394رنگ مشكي متاليك به شماره
پالك ايران 841-99س 54و شماره موتور  MVM484FBDF00791و شماره
شاسي  NATGBAYLIF1003691به نام سيدحسن اسالمي مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ كمپاني كارخانه موتورسيكلت زيگما  125مدل  95به شماره شهرباني ايران
 26917-132و شماره شاسي  9504104و شماره موتور  204838به رنگ بنفش
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني ،برگ سبز و برگ محضري پرايد مدل  1382به رنگ سفيد و ش پالك
ايران 689-53ب 72و شموتور  13538055و ش شاسي S1412282994319
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سفيد خودرو سواري پژو  405تيپ  SLX-TU5مدل  1397و شماره موتور
 181B0058620و شماره شاسي  NAAM31FE7JK111564و شماره پالك
ايران 292-48د 94به نام سعيد زندهبودي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط
ميباشد.
سند مالكيت (برگ سبز) خودرو كاميون ايويكو مدل  1371به رنگ سفيد و شماره
انتظامي ايران 429 -13ع 79و شماره موتور  276815و شماره شاسي  126847به
مالكيت خليل يزداني كچويي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت (برگ سبز) سواري سمند به شماره انتظامي 599د -31ايران
 82مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .ضمانت كشف هر گونه فساد
احتمالي بر عهده مالك است.
گواهينامه موقت پايان تحصيالت سيدمسعود عباسي فرزند سيدمحمود به شماره
ملي  5000043456و شماره  1267-2010مورخ  94/12/3در رشته تربيت بدني
مقطع كارداني پيوسته صادره از دانشگاه آزاد اسالمي واحد آيتاله آملي مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودرو سايپا  132SEمدل  95رنگ سفيد روغني به شماره انتظامي
552د -76ايران  53و شماره موتور  5677277/M13و شماره شاسي
 NAS421100G1201090به مالكيت احمدرضا نيكپور جونقاني مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني پژو  405مدل  92رنگ نقرهاي به شماره شهرباني 733ص -72ايران
 54مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني خودرو سواري پژو  405مدل  85به رنگ زرد و شماره شهرباني ايران
139-24ع 27و شماره موتور  12485163559و شماره شاسي  24246863به نام
غفار فريدوني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل برگ سبز و كارت شناسايي خودرو سواري سيستم پژو تيپ  206مدل 1382
به شماره انتظامي 179-27م 11و شماره موتور  10FSJ54462515و شماره شاسي
 0082635939به نام حامد صوفيان فرزند سعدون مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد2009 .
اصل سند و برگ سبز و كارت موتور موتورسيكلت هوندا مدل  84به شماره پالك
ايران  74836-121و شماره موتور  WH156FMI205A71253و شماره تنه
 125B8402005مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
يك برگ بنچاق سند قطعي غيرمنقول به شماره 84/8/24-135571تنظيمي دفتر7
عليآباد به نام خداداد شيبك مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند مالكيت موتورسيكلت متين تيپ  125Sمدل  1395به رنگ مشكي و شماره
پالك  -45893ايران  754و شماره موتور  0124NDR099080و شماره شاسي
 NDR***125D9529316متعلق به آقاي حسين باني مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
كارت دانشجويي اينجانب احسان شيخزاده فرزند عبدالحميد به شماره دانشجويي
 935156948دانشجوي رشته علوم تربيتي مقطع كارشناسي دانشگاه پيام نور
واحد سراوان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني و سند مالكيت خودرو وانت پيكان مدل 1388به شماره انتظامي112د-22
ايران 85و شماره موتور 11488075774و شماره شاسيNAA36AA5AG884563
مربوط به كانون بازنشستگان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت هوشمندكاميون كشنده دانگفنگ مدل 2007به شماره انتظامي125ع -46ايران
 42و شماره هوشمند  1869001مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.

خبر »

قطر ،جاسوسي امارات را نگران کننده خواند

تصميم رهبري سوريه ادامه دادن به مبارزه با تروريسم
است ،عنوان داشت :ما به هرگونه تجاوزي که سوريه را
هدف قرار دهد ،پاسخ خواهيم داد و تبعات اين تجاوز به
سازش سياسي و همه چيز ضربه خواهد زد.وزير امور خارجه
سوريه خاطرنشان کرد :آمريکا ،انگليس و فرانسه از اين
مسئله خوشحال نيستند که ببينند طرحهايشان در سوريه
شکست خورده است؛ به همين دليل ميخواهند در خارج
از چارچوب شوراي امنيت به سوريه تجاوز کرده و روند
سياسي را ناکام بگذارند و به النصره کمک کنند.

سازمان آزاديبخش از شهادت  19فلسطيني خبر داد

'سازمان آزاديبخش فلسطين' اعالم کرد که  19تن از جمله  4کودک
در حمالت ماه گذشته نظاميان رژيم صهيونيستي به مناطق فلسطيني
در کرانه باختري و نوار غزه شهيد شدند و در همين مدت  400تن نيز
از سوي اشغالگران بازداشت شده اند .به گزارش ايرنا به نقل از پايگاه
خبري 'القدس العربي' ،اين سازمان با صدور گزارشي همچنين به افزايش
شهرک سازي هاي غيرقانوني رژيم صهيونيستي و حمله شهرک نشين ها
به ساکنان کرانه باختري اشاره کرد' .مرکز مطالعاتي عبداهلل الحوراني'
وابسته به سازمان آزاديبخش فلسطين در گزارش ماهيانه خود درباره
مهمترين اقدامات رژيم صهيونيستي عليه مردم کرانه باختري و نوار غزه
در ماه گذشته اعالم کرد که  17شهروند فلسطيني توسط نظاميان رژيم
صهيونيستي در راهپيمايي هاي مسالمت آميز بازگشت و حمالت هوايي
و توپخانه اي شهيد و يک فلسطيني در کرانه باختري و يک فلسطيني
ديگر هم از اهالي شهر 'ام الفحم' بر اثر شليک گلوله اشغالگران به شهادت
رسيدند .اين گزارش افزود :نظاميان رژيم صهيونيستي در اقدامي مغاير
با قوانين بشر دوستانه ،همچنان اجساد  28شهيد اهل کرانه باختري و
نوار غزه را در سردخانه هاي خود نگه داشته است.
به گزارش مرکز مطالعات الحوراني ،نظاميان رژيم صهيونيستي ضمن
تداوم عمليات بازداشت فلسطينيان در ماه گذشته ،اقدام به بازداشت 400
فلسطيني از جمله دهها کودک در کرانه باختري ،قدس و غزه کردند.
همچنين  1600فلسطيني در اين مدت بر اثر شليک گلوله صهيونيست ها
و استنشاق گاز اشک آور در راهپيمايي هاي مسالمت آميز در مرزهاي نوار

برگ سبز خودروسواري سيستم سيتروئن تيپ زانتيا  SXبه رنگ نوكمدادي
متاليك مدل  1389و شماره نيروي انتظامي ايران 981-72ن 11و شماره موتور
 150207و شماره شاسي  S1512289192603به مالكيت سيدعلينقي والئي مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودرو سواري سيستم پرايد تيپ صبا ( )GTXIمدل  1388به رنگ
نوكمدادي متاليك و شماره نيروي انتظامي ايران 154-72ن 43و شماره شاسي
 S1412288202546و شماره موتور 2785459به مالكيت سيدرحمان نوراشرفالدين
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني و برگ سبز خودرو وانت پيكان مدل  1390به رنگ سفيد شيري روغني
و شماره پالك 149ب -56ايران  89و شماره موتور  11490004162و شماره شاسي
 NAAA46AA0BG185078مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل سند كمپاني موتورسيكلت سيستم باختر تيپ  125CDIبه رنگ مشكي مدل
 1390و شماره موتور  *NEA*1078301و شماره تنه NEA***125B9082772
و شماره انتظامي  -28644ايران  753متعلق به محمدرضا گيلكي فرزند نورعلي
به شماره ملي  6249876960مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل برگ سبز خودرو سواري پرايد جيتيايكسآي به رنگ سفيد شيري روغني
مدل  1384و شماره موتور  01334974و شماره شاسي S1412284683367
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل شناسنامه مالكيت (برگ سبز) خودرو سواري سيستم امويام تيپ  X33مدل
 1392به شماره انتظامي 864-27ج 56و شماره موتور MVM484FAFA022753
و شماره شاسي  NATGBAXK9C1022686به نام علي محمديآذر فرزند محمد
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد1970 .
اصل شناسنامه مالكيت خودرو (برگ سبز) راهور خودرو كاميونت ون نيسان
 2200مدل  1383به رنگ آبي روغني و شماره موتور  266278و شماره شاسي
 D59931و داراي شماره انتظامي ايران 557-81ب 25به نام منصور رئيسي
رستگاني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه و سند مالكيت مربوط به يك دستگاه خودروي سواري پرايد مدل
 1386دوگانهسوز به رنگ بژ متاليك و شماره شهرباني 382د -14ايران  84و
شماره موتور  2249720و شماره شاسي  S1412286420149به نام انيس خراساني
اسمعيلي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه (برگ سبز) و سند كامل مربوط به يك دستگاه خودروي سواري پرايد
تيپ  131به رنگ نقرهاي متاليك و شماره شهرباني 156ج -54ايران  95و شماره
موتور  3905190و شماره شاسي  S1412289712403به نام عارف نيازمند مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مربوط به خودروي پژو  405جيالايكسآي مدل  1384به رنگ مشكي
متاليك و شماره شهرباني 937ب -69ايران  84و شماره موتور 12489106792
و شماره شاسي  14238644به نام مسعود معيني گشنوئي مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
گواهي موقت مدرك فارغالتحصيلي اينجانب مهسا حسيني فرزند غالمعلي به
شماره شناسنامه  1920195076صادره از انديمشك در مقطع كارشناسي رشته
كامپيوتر صادره از واحد دانشگاهي انديمشك با شماره  2690432تاريخ 95/3/31
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك
را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد انديمشك به نشاني انديمشك خيابان فرمانداري
سابق دانشگاه آزاد اسالمي واحد انديمشك ارسال نمايد.
سند كمپاني و شناسنامه مالكيت موتورسيكلت تكپر  125مدل  85رنگ نقرهاي
شش كرمان  4896-32و شم  200616305و ش شاسي  8513265مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند و كارت موتورسيكلت زمرد كوير مدل  1395به شماره انتظامي  -21856ايران
 131و شماره موتور  210241و شماره بدنه  9537970مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
سند مالكيت ،برگ سبز ،كارت خودرو ،كارت سوخت و برگ بيمهنامه خودرو
تيبا مدل  95سفيدرنگ به شماره شهرباني 352ب -81ايران  28و شماره موتور
 8371143/M15و شماره شاسي  NAS811100G5728569به نام خانم عاطفه
محمدي الچيني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز و سند رهني سواري پرايد به رنگ بنفش مدل  1389و شماره شهرباني
831ب -42ايران  28و شماره موتور  3436434و شماره شاسي S1412289185133
به نام حبيب شهبازي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
چون آقاي حميد طاهرخاني مالك كاميون مدل  2007به شماره انتظامي ايران
619-79ع 73و شماره شاسي  LZZ5CLSB57A186121و شماره موتور
 WD6154707110726037به علت فقدان سند تقاضاي صدور سند المثني نموده
است .لذا چنانچه هر گونه ادعايي در مورد خودروي مذكور وجود دارد ظرف مدت
 15روز از تاريخ نشر آگهي با در دست داشتن مدارك كافي به دفتر فروش شركت
ايرانخودرو ديزل واقع در تهران كيلومتر  8جاده ساوه مراجعه فرمايند.

وليد معلم :به هرگونه تجاوزي عليه سوريه
پاسخ خواهيم داد

وزارت بهداشت فلسطين اعالم کرد که  240تظاهر کننده فلسطيني
در درگيري با نظاميان صهيونيست در امتداد مرزهاي شرقي نوار غزه،
زخمي شدند.
بر اساس گزارش اين وزارتخانه ،زخمي ها به درمانگاه منتقل شدند که
حال يک امدادگر و يک کودک  10ساله وخيم گزارش شده است.
همچنين  3امدادگر و يک خبرنگار نيز بر اثر اصابت گلوله صهيونيست ها
زخمي و به بيمارستان غزه منتقل شدند.
راهپيمايي بازگشت فلسطينيان از فروردين ماه تا کنون بعد از نماز جمعه
در مرز نوار غزه با سرزمينهاي اشغالي برگزار مي شود.
** مخالفت نماينده هاي فلسطيني کنست با مصوبه تاسيس
کشور جعلي يهود
روزنامه هاي رژيم صهيونيستي اعالم که نمايندگان فلسطيني 'کنست'
( پارلمان رژيم صهيونيستي) در ديدار با مقامات ارشد اتحاديه اروپا از
آنها خواستند با مصوبه تاسيس کشور جعلي يهود که ماه گذشته مطرح
شد ،مخالفت کنند.
اين روزنامه ها افزودند که نمايندگان فلسطيني کنست همچنين براي
متقاعد ساختن سازمان ملل در تبعيض نژادي بودن مصوبه تاسيس
کشور جعلي يهود تالش مي کنند.
قرار است 'ايمن عوده' رهبر 'حزب مشترک' و چند عضو اين حزب ،هفته
آينده به بروکسل سفر کرده با رهبران اروپا از جمله 'فدريکا موگريني' و چند
تن از وزراي خارجه و سفراي اتحاديه اروپا ديدار و گفت وگو کند.

برگ سبز خودرو سواري پژو  405مدل  1388به شماره انتظامي 763ج -79ايران
 85و شماره موتور  12488307374و شماره شاسي NAAM01CA6AE861326
به رنگ نقرهاي متاليك مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني و شناسنامه مالكيت خودروي كاميون كشنده اسكانيا مدل 1394
به شماره انتظامي 332ع -68ايران  85و شماره موتور DC13103L018252661
و شماره شاسي  NACG4X200E3865615مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت خودروي سواري پرايد  131به شماره انتظامي 889د -88ايران
 85و شماره موتور  5007554و شماره شاسي  NAS411100D3624332به رنگ
سفيد مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت (برگ سبز) خودروي سواري پرايد مدل  1386به شماره انتظامي
516ب -99ايران  85و شماره موتور  2119859و شماره شاسي S1412286378847
به رنگ نقرهاي متاليك مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل مدرك فارغالتحصيلي اينجانب سعيد درخشاني فرزند محمدكاظم به شماره
شناسنامه  4706صادره از دزفول در مقطع كارشناسي رشته تربيت بدني صادره از
واحد دانشگاهي دزفول با شماره  0764381مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط
ميباشد .از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را به نشاني كوي آزادگان  -دانشگاه
آزاد اسالمي دزفول با كد پستي  6461645169ارسال نمايد.
اينجانب سجاد مظهري مالك خودروي پيكان وانت مدل  1389به شماره بدنه
 31005534و شماره موتور  11486020696و شماره پالك 629-96ب 29به علت
فقدان اسناد فروش تقاضاي رونوشت المثني سند خودرو مذكور را نموده است.
لذا چنانچه احدي ادعايي درخصوص خودروي فوق دارد ظرف مدت ده روز به
دفتر منطقهاي شركت ايرانخودرو ساري 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.
پالك خودرو سواري هاچبك امويام 315به شماره پالك انتظامي959د -49ايران 16و
شماره شاسي NATFBAMD8E1017175و شماره موتورMVM477FJAE020444
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اينجانب كرامت عزيز طولي مالك سمند به شماره موتور  12484123042و شماره
شاسي  17610464به 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 مبينا ميالقي مالك وانت پيكان به شماره موتور  118P0057349و شماره
شاسي  EG400743به 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 عيوضي مالك پژو  206به شماره شاسي  82608036و شماره
انتظامي 775د -29ايران  77به 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 ناهيد خزائي مالك پژو پارس به شماره موتور  12485130627و شماره
شاسي  19372529به 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 محمدجواد رمضاني مالك پژو پارس به شماره موتور 124K0076536
و شماره شاسي  CH880370به 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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وزارت امور خارجه قطر با صدور بيانيه اي جاسوسي امارات از برخي شخصيت هاي
اين کشور را نگران کننده خواند.به گزارش ايرنا ،وزارت خارجه قطر در اين
بيانيه نوشت  :اين وزارت خانه اخبار منتشره در خصوص دخالت برخي مقامات
ارشد امارات در ماجراي جاسوسي از شخصيت هاي کشورهاي مختلف از
جمله مقامات قطري را با نگراني دنبال مي کند.وزارت امور خارجه قطر
مي افزايد  :اين گزارش ها سوال هاي اساسي در خصوص ريشه هاي اصلي
بحران ميان اعضاي شوراي همکاري خليج فارس را مطرح مي کند.به تازگي
برخي گزارش هاي منتشره نشان داده است که دولت امارات با استفاده از
يک شرکت صهيونيستي تالش داشته است با هک کردن تلفن همراه امير
قطر و 'متعب بن عبداهلل' وزير سابق گارد ملي عربستان که بخت رسيدن به
پادشاهي داشت از آنها جاسوسي کند.بر اساس اين گزارش ،ايميلهاي افشا
شده نشان ميدهد که امارات از يک شرکت صهيونيستي ساخت بدافزارهاي
جاسوسي خواسته است که تلفن همراه امير قطر و يکي از شاهزادگان
سعودي را هک کند.
طبق اين پرونده ،دولت امارات در آگوست سال  ،2013با شرکت صهيونيستي
«گروه  »NSOبراي اين کار قرارداد امضا کرده است.از مهم ترين اهداف
اين پروژه اماراتي-صهيونيستي «تميم بن حمد آل ثاني» امير قطر ،بن
عبداهلل شاهزاده سعودي که در سال  2013شانس اصلي نشستن بر تخت
پادشاهي بود و «سعد الحريري» نخستوزير فعلي لبنان هستند.عربستان،
امارات ،بحرين و مصر  5ژوئن  15 ( 2017خرداد  )96با متهم کردن قطر به
حمايت از تروريسم روابط خود با اين کشور را قطع کردند و مرزهاي زميني،
هوايي و دريايي با قطر را هم بستند.

حريري :جنگ سوريه رو به پايان است
نخست وزير لبنان گفت :با اوضاعي که سوريه دارد به نظر ميرسد جنگ در
حال پايان است .به گزارش خبرگزاري تسنيم ،سعد حريري ،نخست وزير لبنان
در مصاحبهاي با يورو نيوز در خصوص اوضاع داخلي لبنان گفت :
امروز مجلس به سه يا چهار بخش عمده تقسيم ميشود ،کساني در جناحهاي
ي هم هستند که به جناح راست يا
راست و چپ و ميانه قرار دارند و افراد 
چپ نزديک اند .وقتي من استعفا کردم درباره تمام اينها صحبت کردم و
گفتم من امروز اعتقاد دارم که ما تفاوتهاي سياسي داريم ،حزب اهلل اين
را ميداند و من نيز ميدانم.
آنها هرگز سياست من در قبال (منطقه) خليج (فارس) را نميپذيرند و من
ت آنها را درباره ايران و ديگر مسائل نميپذيرم .اما اين به آن
هم هرگز سياس 
معنا نيست که بايد کارکرد کشور را متوقف کنيم .تالش دارم به اين برسم.
البته ما هميشه اين تفاوتها را خواهيم داشت و هميشه بر سر آنها بحث و
جدل خواهيم کرد .اما ما چه ميکنيم؟ آيا بر اين مسئله تمرکز ميکنيم؟
تمرکز من بر اين است که بگويم اين مسائل را روي ميز مذاکره بگذاريم و
با آرامش درباره آنها گفتوگو کنيم و ببينيم راه حلها کدام اند و چطور
بايد اين مسائل را حل کنيم .آنچه ما را دور هم نگاه ميدارد بسيار بيشتر از
چيزهايي است که ما را از هم جدا ميکند .منظورم اين است که ما ميتوانيم
کارهاي بسياري براي اين کشور بکنيم .مثال در زمينه اقتصاد همه مايل اند
با فساد مبارزه کنند ،همه به انجام اصالحات تمايل دارند.

اينجانب رضا خنياگر مالك پژو  405به شماره موتور  12484170062و شماره شاسي
 1321049به 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 شيرازي مالك پژو  206به شماره موتور  10FSM84630530و شماره
شاسي  83602827به 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 فريبا صادقي مالك پژو  206به شماره شاسي  FJ217487و شماره انتظامي
898ط -81ايران  68به 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 احمد قنبري مالك پژو  405به شماره موتور  22568208259و شماره شاسي
 82005492به 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 مريم فراهاني مالك وانت پيكان به شماره موتور  11488054646و شماره
شاسي  AG870368به 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 غالمحسين انصافي مالك پژو  206به شماره موتور 10FSM84715220
و شماره شاسي  83620185به 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 عذرا نعمتي مالك پژو  206به شماره موتور  174B0014993و شماره
شاسي  HJ121129به 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 اميد نافعي مالك پژو  206به شماره موتور  FSM84706883و شماره
شاسي  83624208به 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 اكرم اسالمي مالك سمند به شماره موتور  124K0731611و شماره شاسي
 FF042936به 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  206به شماره شاسي  Gj 783943و شماره انتظامي
 791س  45ايران  38بنام سيد عليرضا صفي الدين اردبيلي مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط مي باشد.

