» خبر

منصور هادي براي درمان
به آمريکا ميرود

خبرگزاري رويترز گزارش داد ،رئيسجمهور مستعفي يمن طي
ساعات آتي با هدف مداوا راهي آمريکا ميشود.
به گزارش ايسنا ،يک منبع آگاه يمني به خبرگزاري رويترز خبر
داد ،اقدامات الزم در حال انجام است تا عبدربه منصور هادي،
رئيسجمهور مستعفي يمن طي ساعات آتي براي مداوا به آمريکا
برود.به گفته اين منبع آگاه ،منصور هادي تا زمان برگزاري نشست
مجمع عمومي سازمان ملل متحد در اواخر سپتامبر در آمريکا
خواهد ماند.بر اساس گزارش خبرگزاري اسپوتنيک ،منصور هادي
که در رياض به سر ميبرد ،از  ۲۰۱۱به علت بيماري قلبي تحت
درمان قرار دارد.

موسسه تحقيقاتي اوربان انستيتو واشنگتن:

آمارهاي رشد اقتصادي آمريکا
بازي با اعداد است

موسسه  Urban Instituteواشنگتن طي گزارشي اعالم کرد
آمارهاي ارائه شده درباره رشد اقتصادي آمريکا تنها بازي با اعداد
است و اين مسئله نتوانسته براي دهها ميليون کودک و خانوار
آمريکايي شرايط آموزشي مناسب و مسکن فراهم کند.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از اسپوتنيک ،موسسه تحقيقاتي
 Urban Instituteواشنگتن در گزارشي اعالم کرد آمارهاي
ارائه شده از سوي دولت آمريکا نسبت به رشد اقتصادي در اين
کشور تنها روي کاغذ خوب است.

با ائتالف دولت قانون ،الفتح و النصر؛

فراکسيون اکثريت پارلمان عراق تشکيل شد
اکثريت شيعه و سني در پارلمان عراق توانستند فراکسيون اکثريت
را با  145نماينده از دولت قانون ،الفتح و بخشي از النصر به نام
«ائتالف البناء» تشکيل دهند .به گزارش خبرگزاري صداوسيما از
بغداد به نقل از منابع مطلع  ،اکثريت شيعه و سني در پارلمان عراق
توانستند با اراده مردم اين کشور  ،فراکسيون اکثريت را با 145
نماينده از جريانات سياسي 'دولت قانون'' ،الفتح' و بخشي از 'النصر'
بهنام "ائتالف البناء" تشکيل دهند .پس از فراز و فرودهاي فراوان
درخصوص برگزاري انتخابات ،شمارش آراء و بازشماري و اعالم
نتيجه نهايي توسط نهادهاي قانوني عراق قرار است تا ساعتي ديگر
به درخواست رئيس جمهوري اين کشور  ،پارلمان جديد تشکيل
جلسه دهد .فراکسيون اکثريت متشکل از يکصد و چهل و پنج
نماينده از جريان هاي سياسي ' دولت قانون'  ' ،الفتح' و بخشي از
فهرست النصر بنام '' ائتالف البناء''است که براساس قانون تعيين
نخست وزير در عراق  ،پس از شکل گيري  ،بايد فردي را براي
اين پست معرفي نمايد .تشکيل اين فراکسيون موجب خواهد شد
فشارهاي گسترده آمريکا در مقابل اراده مستقل مردم عراق  ،خنثي،
به دخالت هاي اشغالگران جواب رد داده و از اين مقطع سرنوشت
ساز با موفقيت عبور شود .شبکه تلويزيوني العراقيه هم در گزارشي
اعالم کرد :قرار است امروز راي گيري درباره رئيس پارلمان عراق و
معاونان وي در نخستين جلسه پارلمان انجام شود .امروز نخستين
جلسه چهارمين دوره پارلمان عراق برگزار مي شود و مسن ترين
نماينده مجلس رياست اين جلسه را برعهده دارد .قرائت اسامي
نمايندگان جديد و مراسم تحليف آنها از برنامه هاي اين جلسه
خواهد بود .براساس قانون اساسي ،در اين جلسه راي گيري درباره
نامزدهاي رياست پارلمان و معاونان وي انجام مي شود.

»

رئيس سابق انجمن علوم سياسي آمريکا اظهار داشت :اروپا اراده اي جدي و جمعي براي
استقالل از اياالت متحده آمريکا ندارد.
"رابرت جرويس" در گفت و گو با خبرنگار رسالت ضمن اشاره به پديده هاي جاري در نظام
بين الملل و تحوالت سياسي موجود در روابط بازيگران تاکيد کرد :
"اظهارات برخي مقامات اروپايي مبني بر استقالل امنيتي از آمريکا با آنچه درواقعيت رخ
مي دهد تطابق ندارد .هم اکنون سندي دال بر تالش واقعي اروپا مبني بر استقالل امنيتي
از اياالت متحده آمريکا وجود ندارد .اين موضوع  ،در قبال مناسبات آتالنتيکي طرفين در
ناتو هم صدق مي کند .پيش بيني من اين است که ساختار ناتو با محوريت اياالت متحده
آمريکا به فعاليت خود ادامه خواهد داد .فراتر از آن ،اراده اي مشترک ميان مقامات اروپايي
نيز در راستاي تحقق اين استقالل امنيتي وجود ندارد .معتقدم اقداماتي که در راستاي
تقويت همکاري هاي نظامي ميان ارتش هاي اروپايي صورت گرفته است را نبايد به مثابه

تالش آنها مبني بر استقالل نظامي و امنيتي از آمريکا تفسير کرد " .استاد علوم سياسي
دانشگاه کلمبيا در ادامه با اشاره به ادعاي مقامات اروپايي مبني بر عدم پيروي از تصميم
اياالت متحده درخصوص تحريم اقتصادي ايران نيز گفت  ":طي روزهاي اخير سخناني از
سوي برخي مقامات اروپايي در خصوص ايجاد و توسعه سازمانهاي مالي مستقل از اياالت
متحده آمريکا بيان شده است .بازيگران اروپايي مي گويند وجود چنين ساختارهايي مانع
از پيروي آنها از تصميمات اقتصادي آمريکا از جمله تحريم ايران مي باشد" .جرويس در
ادامه تصريح کرد ":با اين حال معتقدم که حتي اگر دولت آمريکا مانعي در راستاي ايجاد
اين ساختارهاي مالي مستقل از سوي اروپاييان ايجاد نکند ،باز هم جديت الزم از سوي
بازيگران اروپايي براي انجام اين کار وجود ندارد .هر چند در سطوح گفتاري و تئوريک
چنين موضوعاتي طرح مي شود ،اما عملياتي شدن آنها مستلزم وجود اراده اي جمعي و
جدي در ميان مقامات اروپايي است که قابل مشاهده نيست".

رابرت جرويس در گفتوگو با رسالت:

اروپا ،ارادهاي
براي استقالل
از آمريكا ندارد

بين الملل
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قاسمي :

پيشنهادات اروپا ،انتظارات ايران را برآورده نکرده است

سخنگوي وزارت خارجه تاکيد کرد که پيشنهادات
اروپا انتظارات ايران را برآورده نکرده است.
بهرام قاسمي در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران
درباره ايجاد سيستم مالي مستقل اتحاديه اروپا
از سوئيفت ،خاطرنشان کرد:درباره سيستم مالي
و حوزههاي ديگر در زمينه مسائل اقتصادي
تبادل نظر کرديم و طرحهايي دريافت کرديم ولي
من از ارائه جزئيات امتناع ميکنم.ايران و اروپا
درباره سيستم مالي و بسياري از سيستمهاي ديگر

در حوزههاي پولي ،سرمايه گذاري ،صنايع و ديگر
مسائل اقتصادي صحبت و تبادل نظر کردهاند و در
اين زمينه طرحهايي را دريافت کردهايم ،ولي جزئيات
آن را در حال حاضر ارائه نميکنم.
سخنگوي وزارت خارجه همچنين درباره مذاکرات با
اروپا در مورد سيستم گردش مالي ،گفت :اگر درباره
مکانيزمهاي بانکي ،پولي و صنعت و فناوري فکر
کنيم ،اين معضل حل خواهد شد .اين موضوعات
موضوعاتي نيستند که براي آنها ضرب االجل تعيين
کنيد ،د ر مراحل فني هستيم .کمي هم تعطيالت
ماه آگوست در اين تاخير تاثير داشت .به اروپاييها
هشدارهاي الز م را دادهايم و زياد انتظار نخواهيم
کشيد .مذاکرات ما با اروپاييها صرفا در چارچوب
برجا م بوده است و درباره چيز ديگري مذاکره نکردهايم.
هر از گاهي مقامات اروپايي اظهارنظرهايي دارند ،اما
آنها موضع ايران را ميدانند و به پاسخهاي ايران
آشنايي دارند.

پروانه ساختمان مسكوني به شماره پروانه /32/579د صادره از دهياري
شهرستان چالوس بخش مركزي دهستان كالرستاق شرق روستاي
مازوپشته كد  0328در مورخ  92/12/15به نام محمدمهدي كيادليري
به نشاني بخش مركزي چالوس روستاي مازوپشته كوچه كاظمي مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كليه مدارك از جمله برگ سبز ،سند كمپاني و مالكيت و كل اسناد نقل
و انتقال و غيره خودرو سواري سيستم پژو تيپ  405جيالايكسآي
 8/1به رنگ نقرهاي متاليك مدل  1388و شماره نيروي انتظامي
ايران 423-72ن 66و شماره موتور  12488079823و شماره شاسي
 NAAM01CA19E104751به مالكيت مهدي وليپور فرزند ولي مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
مدرك فارغالتحصيلي اينجانب معصومه قاسمينژاد دهج فرزند محمد
به شماره شناسنامه  2633صادره از شهرري در مقطع كارداني پيوسته
رشته كامپيوتر  -نرمافزار كامپيوتر صادره از واحد دانشگاهي يادگار
امام خميني با شماره -136916ق مفقود 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
ارسال نماييد.
اصل مدرك كارداني (فوق ديپلم) از مركز تربيت معلم شهيد دستغيب
تهران به نام اينجانب محمد عمراني فرزند امير شش  9815متولد
 1355كالله و ش ملي  4869098962مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
كارت خودرو ،كارت هوشمند خودرو ،كارت هوشمند راننده خودرو باري
ايسوزو مدل  1388به رنگ سفيد و شماره موتور  777248و شماره
شاسي  NAG088NQRF02407و شماره پالك ايران 212-48ع 41به
نام جواد زالي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت ماشين پرايد مدل  1386به رنگ نوكمدادي متاليك و شماره
انتظامي 393و -24ايران  53و شماره موتور  2097401و شماره شاسي
 S1412286613110به مالكيت زينب كاظمي مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودرو سيتروئن پژو تيپ  SX-PACK2000مدل  1388به
رنگ سفيد و شماره انتظامي 191ن -62ايران  13و شماره موتور 68312
و شماره شاسي  S1512288176865به نام حسينعلي قرباني مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز سواري سايپا  131صندوقدار مدل  1397به شماره پالك
ايران 892-38ل 51و شماره موتور  6044705/M13و شماره شاسي
 NAS411100J1084686متعلق به سيدحامد حسيني مفقود گرديده و
از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت هوشمند رانندگان متعلق به آقاي عبدالكريم محمدي ورنوسفادراني
فرزند حيدر به شماره ملي  114106248و شماره هوشمند  1227253و شماره
شناسنامه  426مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني و برگ سبز سواري زانتيا سيتروئن مدل  88به رنگ سفيد
و شماره انتظامي 759س -29ايران  43و شماره موتور  087187و شماره
شاسي  S1512288180427به نام علي شاطريان مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت (برگ سبز) كاميون كمپرسي ولوو به شماره انتظامي
698ع -59ايران  59مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
مالك متعهد ميگردد مسئوليت ضمانت ناشي از كشف هر گونه فساد
احتمالي را بر عهده خواهد گرفت.
اينجانب معصومه آقاجانپور گنگري مالك وانت مزدا بي  2000آي به
شماره شهرباني 671ط -75ايران  72و شماره موتور  FEA36914و
شماره شاسي  NAGP2PC11GA226405مدل  1395به رنگ نقرهآبي
متاليك اعالم ميدارم به علت فقدان سند مالكيت خودرو تقاضاي صدور
المثني سند خودروي مذكور را نمودهام .لذا چنانچه شخصي (حقيقي
يا حقوقي) ادعايي در مورد خودرو مذكور دارد ظرف مدت ده روز از
تاريخ نشر آگهي با در دست داشتن مدارك كافي به سازمان فروش
گروه بهمن واقع در كيلومتر  16جاده قديم كرج مراجعه نمايد.

وزير خارجه فرانسه در مصاحبه اي اذعان
کرد :بشار اسد رئيس جمهور سوريه در جنگ
پيروز شده است.
به گزارش خبرگزاري مهر« ،ژان ايو لودريان»
وزير خارجه فرانسه در مصاحبه با راديو فرانسه
اذعان کرد :بشار اسد رئيس جمهور سوريه
در جنگ پيروز شده است.
وزير خارجه فرانسه ادامه داد :اين در حالياست
که وي نمي تواند بدون راه حل سياسي به
ميانجيگري جامعه بين الملل به صلح دست
يابد«.ژان ايو لودريان» در ادامه با تکرار
سناريوسازي غرب عليه سوريه در آستانه
عمليات احتمالي در شهر ادلب سوريه ادعا
کرد که اگر بشار اسد در استفاده از تسليحات
شيميايي «وسوسه» شود ،غرب به آن واکنش
نشان مي دهد.
الزم به ذکر است ،وزارت دفاع روسيه پيشتر

امنيت بسيار مهم است" .
اختالف نظر مرکل و وزير امور خارجه اش  ،تا حدود زيادي
معلول اختالف نظري است که ميان سوسيال دموکراتها و
دموکرات مسيحي هاي آلمان بر سر نحوه مواجهه با بحرانهاي
بين المللي وجود دارد .هم اکنون دولت آلماني ائتالفي مي باشد
و علي رغم تعلق مرکل به حزب دموکرات مسيحي ،هايکو
ماس وزير امور خارجه اين کشور به حزب سوسيال دموکرات
تعلق دارد .واقعيت امر اين است که آنگال مرکل و اعضاي
حزب دموکرات مسيحي در طول دوران حضور خود در قدرت،
بيشتر از سوسيال دموکراتها به اياالت متحده آمريکا و
دولتهاي اين کشور وابسته بوده اند .اساسا يکي از اختالفات
دو حزب سنتي آلمان همين مسئله ( وابستگي به آمريکا)
مي باشد .به عنوان مثال در ماجراي تقابل آمريکا و آلمان
بر سر بودجه ناتو ،سوسيال دموکراتها طرفدار ايستادگي در
مقابل ترامپ هستند اما دموکرات مسيحي ها مصالحه با ترامپ
و تن دادن به خواسته هاي رئيس جمهور اياالت متحده را
در اولويت قرار مي دهند .مواجهه سريع و فوري صدر اعظم
آلمان با مواضع وزير امور خارجه اين کشور نيز در همين
راستا قابل تحليل و بررسي است .آنگال مرکل سکوت در برابر

چون پانيسا فخرائيپور مالك كاميون كفي جرثقيل بنز مدل 1378
به رنگ نارنجي و شماره انتظامي 417ع -58ايران  43و شماره موتور
 33491010155472و شماره شاسي  37405616423965به 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.
سند كمپاني پرايد  131مدل  95رنگ سفيد شش ايران 324-75س37
و شم  5514666و ش شاسي  1178764مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز (شناسنامه مالكيت) خودرو سواري سمند مدل  1394به شماره
انتظامي 227-17ل 23و شماره شاسي NAAC91CEXFF045011
و شماره موتور  124K0750632به نام امير خدادادي واحد مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد2029 .
شناسنامه مالكيت برگ سبز خودرو سواري پرايد جيتيايكسآي
مدل  1387به رنگ بژ متاليك و شماره انتظامي 923ب -56ايران
 98و شماره موتور  2362311و شماره شاسي S1412287729940
به نام اينجانب صيدهاشم اميدي فرزند صيدنور مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودرو سواري پژو تيپ  1600آردي مدل  1383به رنگ
يشمي روغني و شماره پالك ايران 894-22ج 26و شماره موتور
 11782015437و شماره شاسي  82142657متعلق به شركت ساختماني
پاريز تهران مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز پرايد مشكي مدل  82به شماره پالك ايران 814-38هـ15
و شماره موتور  00522740و شماره شاسي  S1412282980660به نام
ليال فوالد قياسي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سواري پژو  206هاچبك مدل  1396به رنگ سفيد روغني و شماره
پالك ايران 212-38س 69و شماره شاسي NAAP13FE0HJ103000
و شماره موتور  163B0294345در تاريخ  1397/6/4با كليه مدارك به
سرقت رفته است .از يابنده تقاضا ميشود با شماره تلفن 09129405262
تماس حاصل نمايد.
برگ سبز (برگ اعالم وضعيت) خودرو سواري پيكان مدل  76به
شماره شاسي  76440113و شماره موتور  11127637801و شماره
انتظامي ايران 516-15و 47مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط
ميباشد.
دفترچه كشاورزي اينجانب شهربانو مزرعه به مساحت  2هكتار واقع در
شهر مزرعه كتول از توابع شهرستان عليآباد كتول به شماره دفترچه
 245مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
پالك و برگ سبز سواري هاچبك امويام  315به شماره پالك انتظامي
959د -49ايران  16و شماره شاسي  NATFBAMD8E1017175و
شماره موتور  MVM477FJAE020444مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز (شناسنامه مالكيت) خودرو سواري وانت پيكان مدل 1385
به شماره انتظامي 347-17ج 45و شماره موتور  11285067185و
شماره شاسي  30514403به نام اسداله احمدي شيخ سرمست مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد2033 .
سند كمپاني اسناد فروش و شناسنامه مالكيت برگ سبز و كارت
مشخصات خودرو مربوط به سواري ميتسوبيشي مدل  1993به شماره
انتظامي 942-78ج 92و شماره شاسي  000372و شماره موتور 285936
به مالكيت سيدعليرضا ميردهقاني اشكزري فرزند سيدمصطفي
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل سند كمپاني و اصل شناسنامه مالكيت (برگ سبز) موتورسيكلت
سيستم زمرد تيپ  125CCCDIمدل  93به رنگ قرمز و شماره پالك
انتظامي  89431-567و شماره موتور  0124N2Z202462و شماره تنه
 N2Z***125Z9331648و به نام مالك فرزاد زلقي مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.

خبر »

اسد در جنگ پيروز شده است

بيش از  400زنداني در طرابلس
گريختند

اعالم کرده بود که  ۳کشور آمريکا ،انگليس
و فرانسه در آستانه آغاز عمليات ازادسازي
ادلب از لوث وجود تروريست ها براي تهاجم
ديگري به سوريه به بهانه حمله شيميايي
دمشق آماده شده اند.گفتني است در  ۷آوريل
سال  ،۲۰۱۷آمريکا با نسبت دادن حمالت
شيميايي به دمشق ،پايگاه هوائي الشعيرات
سوريه را با  ۵۹موشک «تام هاوک» هدف
قرار داده بود.

ايجاد ساختار شبه سوئيفت در ابهام

بخش سياسي خارجي
تعلل اروپاييان بر سر ارائه بسته پيشنهادي خود( بر سر
توافق هسته اي با ايران ) همچنان ادامه دارد .اظهارات متناقض
اخير صدر اعظم و وزير امور خارجه آلمان در خصوص ايجاد
يک نظام پرداختي مستقل به سود ايران ،مورد توجه بسياري
از کارشناسان و تحليلگران مسائل بين الملل قرار گرفته است.
صورت ماجرا از اين قرار است که اخيرا هايکو ماس در مقاله اي
در روزنامه " هندلز بالت" آلمان حفظ توافق هسته اي (برجام)
را با تشکيل نظام پرداخت مالي اروپايي مستقل از اياالت
متحده آمريکا ممکن دانست و تاکيد کرد که به اين علت
تقويت خودمختاري اروپا با ايجاد کانال هاي پرداخت مستقل
از اياالت متحده و تاسيس نهاد مالي اروپايي و نظام سوئيفت
بدون وابستگي ،کامال ناگزير و ضروري است.
اما آنگال مرکل صدر اعظم آلمان بالفاصله پس از انتشار اين
مقاله اعالم کرد :
" ما در موضوع نظام هاي مستقل پرداخت مشکالتي در همکاري
با ايران داريم ،اما از سوي ديگر ترديد نداريم که به طور مثال
در موضوع تامين مالي تروريسم !سوئيفت از اهميت بااليي
برخوردار است.در ضمن ،حفظ همکاري با آمريکا در زمينه

»

وزير خارجه فرانسه:

اظهارات هاکو ماس را مترادف با نارضايتي مقامات آمريکايي
از خود دانسته و از اين رو سريعا در قبال هايکو ماس و ايجاد
ساختار "شبه سوئيفت" موضع گيري کرده است.
موضع گيري اخير مرکل نشان داد که هنوز ميان احزاب
و گروههاي حاکم بر اتحاديه اروپا بر سر ايجاد ساختار
"شبه سوئيفت"در قالب نظام مالي مستقل از آمريکا ( براي
حفظ برجام ) اختالف نظر جدي وجود دارد .همين مسئله،
ارائه تضمينهاي الزم از سوي اروپا براي حفظ برجام را در
هالهاي از ابهام قرار داده است .از سوي ديگر ،به نظر مي رسد
آنگال مرکل هنوز تکليف خود را در قبال برجام مشخص نکرده
است .اين بالتکليفي در ميان ديگر مقامات اروپايي نيز کامال
مشخص است به گونه اي که امروز دقيقا معلوم نيست که
افرادي مانند امانوئل ماکرون رئيس جمهور فرانسه ترزا مي
نخست وزير انگلس چه موضعي در قبال توافق هسته اي و نحوه
حفظ آن دارند .در همان روزهاي ابتدايي خروج دونالد ترامپ
از برجام ،آنگال مرکل صراحتا تاکيد کرد که آلمان قصد ندارد بر
سر توافق هسته اي و سرنوشت برجام ،با اياالت متحده آمريکا
( به عنوان شريک آتالنتيکي اروپا) درگير شود.
منبع:هندلز بالت

گواهينامه موقت پايان تحصيالت مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته
مهندسي كشاورزي زراعت به نام اينجانب مهدي رستمنژاد فرزند غصنفر
از دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
اصل سند كمپاني پيكان سواري  1600به شماره شاسي  82472702و شماره
موتور  11158283562مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل شناسنامه مالكيت (برگ سبز) كاميون كشنده سيستم ولوو تيپ اف-
اچ  )4*2( 12مدل  1383به شماره انتظامي 983-24ع 29و شماره موتور
 403510و شماره شاسي  YV2A4CEA44T843916به نام قاسم هرداني
فرزند حمزه مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد2037 .
اصل سند فاكتور فروش پيكان وانت مدل 1393به شماره انتظامي721د -21ايران
 95و شماره موتور 118P0131618و شماره شاسيNAAA36AA9EG717158
به رنگ سفيد به نام محمدكريم ميربلوچزهي مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني و برگ سبز كاميونت لبهدار مدل  1387به شماره انتظامي
815ع -59ايران  85و شماره موتور  74018134و شماره شاسي
 NAX01040870100050به نام محمدامين نصرتيراد مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل كارت هوشمند ناوگان كاميون كمپرسي مدل  1387به شماره انتظامي
524ع -48ايران  85و شماره موتور  33593210107703و شماره شاسي
 37433316602246به رنگ نارنجي روغني به نام عبدالحميد شهليبر
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت هوشمند رانندگي اينجانب احسان انصاريزاده فرزند عباس به شماره
ملي  3621518584و شماره هوشمند  2669290مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودرو سواري وانت پيكان مدل  1388به شماره انتظامي
644ل -38ايران  95و شماره موتور  11488035061و شماره شاسي
 NAAA36AA29G857607مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط
ميباشد.
سند كمپاني خودرو وانت مزدا مدل  1370به شماره انتظامي 161ل -79ايران
 43و شماره موتور  190933و شماره شاسي  70605856به رنگ فيروزهاي
روغني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت (برگ سبز) خودرو سواري پرايد مدل  1387به شماره
انتظامي 523د -77ايران  85و شماره موتور  2713680و شماره شاسي
 S1412287577042به رنگ نقرهاي متاليك مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودرو سواري هاچبك تيبا  2به رنگ سفيد روغني مدل 1395
و ش پالك 599-93ط 17و ش موتور  8357587-M15و شماره شاسي
 NAS821100G1068292به نام رضا برزگر مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
سند مالكيت (برگ سبز) خودرو سايپا ( 131پرايد) به رنگ سفيد و شماره
انتظامي ايران 975-67ج 77و شماره موتور  6020411/M13و شماره
شاسي  NAS411100H3406346به مالكيت بتول رنجكش آدرمنابادي
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت هوشمند ناوگان باري به شماره  1751338مربوط به كاميون بنز
به شماره انتظامي 969ع -59ايران  71مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
برگ سبز (شناسنامه) و برگ كمپاني پرايد مدل  1390به شماره انتظامي
714ب-51ايران 28وشمارهموتور 4398412وشمارهشاسيS3412290362303
به نام كورش سلگي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودرو مينيبوس كارسان به رنگ سفيد روغني مدل  2008و
ش پالك 538-85ع 38و ش موتور  DY74M36042و شماره شاسي
 NLNOP740107402038به نام احمد بلوچ مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
سند كارخانه خودرو سواري پژو پارس به رنگ سفيد روغني مدل  1392و
ش پالك 625-95ط 14و ش موتور  124K0270974و ش شاسي 707524
به نام دينمحمدبر مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.

9

پليس قضائي ليبي در بيانيه اي اعالم کردحدود  400زنداني روز يکشنبه بعد از
شورش در زنداني واقع در حومه جنوبي طرابلس ،پايتخت ليبي ،از زندان گريخته
اند.به گزارش پايگاه اطالع رساني شبکه خبر ،به نقل از خبرگزاري فرانسه از
طرابلس ،اين زندانيان در حالي از زندان گريخته اند که حومه طرابلس از يک هفته
پيش به اين طرف صحنه درگيري هاي مرگباري است.پليس قضائي ليبي افزود:
"بعد از ناآرامي و شورش در زندان که درگيري هاي ميان شبه نظاميان رقيب در
نزديکي زندان عين زاره علت آن بود ،زندانيان توانستند درهاي زندان را به زور باز
کنند و خارج شوند".اين منبع اعالم کرد نگهبان ها براي جلوگيري از جان باختن
زندانيان از فرار آنها جلوگيري نکردند.يکي از سخنگويان پليس قضائي ليبي در
پاسخ به تماس تلفني خبرگزاري فرانسه اعالم کرد در موقعيتي نيست که به
جزئيات بيشتري در اين باره اشاره کند.اکثر زندانيان زندان عين زاره يا زندانيان
حقوق عمومي و يا طرفداران رژيم معمر قذافي ،ديکتاتور سابق ليبي هستند که
به ويژه به جرم قتل در زمان شورش  2011محکوم شده اند.

محمد جواد ظريف:

بقاياي تروريستها بايد از ادلب
پاك شوند
وزير امور خارجه ايران در دمشق تاکيد کرد بقاياي تروريستها بايد از منطقه
ادلب پاک شوند و منطقه در اختيار مردم سوريه قرار گيرد.
به گزارش خبرگزاري صداوسيما از دمشق؛ محمد جواد ظريف وزير امور
خارجه جمهوري اسالمي ايران در بدو ورود به دمشق پايتخت سوريه تصريح
کرد بقاياي تروريستها بايد از منطقه ادلب پاک شوند و منطقه در اختيار
مردم سوريه قرار گيرد.
وي افزود  :در اجالس تهران که روز جمعه با مشارکت روساي جمهور سه
کشور ضامن توافق هاي آستانه برگزار خواهد شد  ،در مورد نحوه برخورد
با بقاياي گروه هاي تروريستي به ويژه تکفيريان جبهه النصره در منطقه
ادلب رايزني خواهيم کرد.
ظريف تصريح کرد  :بايد تماميت ارضي سوريه حفط شود و همه اقوام و
گروه ها در اين کشور به عنوان يک مجموعه زير پرچم سوريه روند بازسازي
را شروع کنند و آوارگان هم به خانه هايشان بازگردند .در آستانه اجالس سه
جانبه تهران الزم است با دوستان سوري به ويژه در خصوص رسيدن به يک
راه حل سياسي نهايي ديدار و رايزني هايي داشته باشم .
وي همچنين گفت  :با توجه به پيروزيهاي بسيار خوب مقاومت در برابر
گروه هاي تروريستي ،زمان براي شروع روند بازسازي  ،پايان دادن به درگيريها
و نيز رسيدگي به امور انساني و بازگشت آوارگان به خانه هايشان در سوريه
فراهم شده است و در اجالس روز جمعه تهران با حضور سران سه کشور
ضامن توافق هاي آستانه ؛ اين مسائل مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

سند كمپاني كاميون كشده ماك مدل  1356به شماره انتظامي 637ع-66
ايران  23و شماره شاسي  R611STK17926و شماره موتور 003524
به نام محمدمهدي سبزواري مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط
ميباشد.
اينجانب فرهناز رضايي ياورخاني مالك پژو پارس به شماره موتور12483150859
و شماره شاسي  83818158به 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 مليحه فالحت مالك پژو  207به شماره موتور  179B002199و
شماره شاسي  JJ630893به 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 اكبري مالك سوزوكي ويتارا به شماره موتور J20A341408
و شماره شاسي  V00135277به 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 ژيال چادور كافوري مالك سمند به شماره موتور 12488083388
و شماره شاسي  9F419703به 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 ناصر حيدري مالك پژو  405به شماره موتور  1NB0046320و
شماره شاسي  HK154721به 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 سالمي پرگو مالك پژو  405به شماره موتور 12486113272
و شماره شاسي  40430889به 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 عليرضا اسدي مالك پژو  206به شماره موتور  10FSB43436611و
شماره شاسي  80601055به 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.
شناسنامه مالكيت خودرو سواري پرايد به رنگ نوكمدادي متاليك مدل
 1389و شماره پالك 235-95ص 17و ش موتور  3301238و ش شاسي
 S1412289416860به نام اسماعيل رئيسي مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.

