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نيويورک تايمز :عربستان شبهنظاميان
فلسطيني را براي مقابله با حزباهلل
لبنان مسلح ميکند
روزنامه نيويورک تايمز نوشت :عربستان براي مقابله با حزباهلل لبنان،
شبهنظاميان فلسطيني را مسلح ميکندبه گزارش ايسنا ،روزنامه نيويورک
تايمز در گزارشي نوشت ،عربستان طرح بلندمدتي براي رويارويي با
حزب اهلل لبنان دارد.بر پايه همين گزارش ،عربستان براي حمايت تسليحاتي
از شبه نظاميان در اردوگاههاي فلسطيني تالش ميکند تا آنها را به
رويارويي با حزب اهلل سوق دهد تا از اين طريق نفوذ عربستان در لبنان
بيشتر شود.اين روزنامه نوشت ،مسئوالن لبناني و غربي نسبت به برهم
خوردن ثبات در اردوگاههاي آوارگان و شکل گيري شبه نظامياني در
داخل اردوگاهها و خارج از آنها ابراز نگراني کردهاند ،اين در حالي است
که يک مسئول عربستاني مدعي شده ،رياض به هيچ وجه به دنبال اين
امر نيست.نيويورک تايمز از مسئوالن لبناني و تعدادي از ديپلماتهاي
غربي نقل کرد ،نگرانيهايي در بيروت نسبت به اين امر وجود دارد که
عربستان و همپيمانان لبنانياش براي شکلگيري شبهنظامياني عليه
حزب اهلل در اردوگاهها و در هر مکان ديگري تالش کنند.اين روزنامه
افزود ،به دليل نگراني شديد ،مسئوالن لبناني تالش ميکنند تا طرح
بلندمدت عربستان براي برهم زدن ثبات در اردوگاههاي آوارگان فلسطيني
در لبنان را خنثي کنند.

وزير خارجه تونس :امارات
عذرخواهي کرد
وزير امور خارجه تونس اعالم کرد که همتاي اماراتي وي در تماس
تلفني از ملت تونس عذرخواهي کرده است.به گزارش خبرگزاري فارس،
«خميس الجهيناوي» وزير خارجه تونس ميگويد که تصميم دولت
تونس درباره تعليق پروازهاي امارات به تونس و بالعکس يک تصميم
حاکميتي و فني است زيرا شرکت اماراتي به وظايف خود در خصوص
روابط خارجه دو کشور عمل نکرده است.الجهيناوي همچنين گفت
که «عبداهلل بن زايد» وزير خارجه امارات در تماس تلفني با وي از
ملت تونس عذرخواهي کرده است اما ما خواستار عذرخواهي علني
هستيم.طبق گزارش وبگاه «النشره» ،وزير خارجه تونس همچنين
تصريح کرد که اماراتي درباره «اطالعات امنيتي» سخن ميگويند و
تماسهايي بين دستگاههاي مربوطه اماراتي و تونسي براي بررسي
دقيق اين اطالعات در جريان است.وي افزود :به وزير اماراتي تأکيد
کردم که تونس تصميمات ديگري اتخاذ نکرده و تصميم وزارت حمل
و نقل درباره تعليق پروازهاي هواپيمايي اماراتي نيز تا زمان مشخص
شدن وضعيت ،ادامه خواهد داشت.

پادشاه اردن :قدس را به دالرهاي
آمريکا نميفروشيم

رئيس هيئت تحريريه روزنامه قطري ويدئويي را منتشر کرد
که پادشاه اردن در آن اعالم کرده امان هرگز موضعش را در
قبال فلسطين تغيير نميدهد.به گزارش ايسنا ،به نقل از الشرق
االوسط ،عبداهلل بن حمد العذبة ،رئيس هيات تحريريه روزنامه
قطري "العرب" ،اين ويدئو را در صفحه شخصي خود در توييتر
منتشر کرد.در اين ويدئو ملک عبداهلل دوم ،پادشاه اردن طي
نشستي با رهبران اردني ،خاطرنشان کرد که ما الزم است بدانيم
که موضعمان بسيار قوي و جدي است و هر چيز بزرگ و کوچکي
درباره آينده فلسطين برايمان مهم است و باعث تعجب است که
برخي(آمريکا) موضوع کمکرسانيها به اردن را به مواضع ما و
حمايتمان از فلسطين ربط ميدهند.
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مجمع عمومي سازمان ملل متحد با تصويب يک قطعنامه از دولت ميانمار خواست تا به
عمليات نظامي خود عليه اقليت مسلمان روهينگيايي پايان دهد.به گزارش خبرگزاري
مهر به نقل از روزنامه ديلي استار ،مجمع عمومي سازمان ملل متحد قطعنامه اي
را تصويب کرد که در آن ،از دولت ميانمار خواست تا به عمليات نظامي خود عليه
مسلمانان روهينگيا پايان دهد.اين قطعنامه همچنين از «آنتونيو گوترش» دبيرکل سازمان
ملل مي خواهد تا نماينده اي ويژه براي امور ميانمار تعيين نمايد که اين درخواست
با مخالفت چين ،روسيه و برخي از کشورهاي منطقه روبهرو شد.اين قطعنامه که
پيش نويس آن توسط «سازمان همکاري اسالمي» ( )OICارائه شد ،با  ۱۲۲رأي موافق
در برابر  ۱۰رأي مخالف و  ۲۴رأي ممتنع به تصويب رسيد.اين قطعنامه همچنين از
دولت ميانمار مي خواهد تا امکان دسترسي را براي امدادگران فراهم سازد ،بازگشت

تمام پناهجويان را تضمين نموده و به آنان تابعيت کامل اعطاء نمايد.کشورهاي چين،
روسيه ،کامبوج ،الئوس ،فيليپين ،ويتنام ،ميانمار ،بالروس ،سوريه و زيمبابوه به اين
قطعنامه رأي مخالف دادند.گفتني است که روز  ۲۵اُم دسامبر مصادف با چهارمين
ماه از آغاز بحران پناهجويان در روهينگيا است و وضعيت در اين کشور همچنان
وخيم است.تخمين زده مي شود که حدود يک ميليون تن از اتباع ميانمار که به
اجبار از موطن اصلي خود تبعيد شده اند ،در حال حاضر در بنگالدش بهسر مي برند.
شايان ذکر است که عمليات نظامي دولت ميانمار عليه مسلمانان روهينگيا -از روز
 ۲۵اُم آگوست سال جاري« -به خشونت سيستماتيک و نقض حقوق بشر» مسلمانان
روهينگيا در ايالت راخين منجر شد که بيش از  ۶۵۵هزار تن از اين اقليت مسلمان را
به فرار از ميانمار و پناه بردن به کشور بنگالدش وادار ساخت.

با تصويب يک قطعنامه؛

سازمان ملل خواستار
پايان عمليات نظامي عليه
مسلمانان روهينگيا شد

بين الملل
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واشنگتنپست:

خيز رژيم صهيونيستي براي اخراج
فلسطيني ها از قدس

وليعهد سعودي خودکامه است
و کردار «محمد بن سلمان» وليعهد جوان سعودي
پرداخته و به اين نتيجه رسيده که وي در مبارزه با
فساد اقتصادي يا ايجاد آزاديهاي مدني ،صداقت ندارد
و با روشي بسيار زمخت ،فقط در پي کسب قدرت است.
در ابتداي اين مقاله به تالش وليعهد سعودي براي به
راه انداختن کمپين ضدفساد ،صدور دستور باز شدن
سالنهاي سينما از سال آينده ميالدي ،اجراي برنامه
رياضت اقتصادي و تالش براي رهانيدن کشورش از
اقتصاد نفتي اشاره شده و آمده «با اين حال عالقه
شاهزاده به عظمت ،مانعي است بر سر راه تحقق اين
چشم انداز».سرمقاله واشنگتنپست براي اثبات عالقه
شاهزاده جوان به داشتن عظمت سلطنتي ،به خريد
يک قصر لوکس  300ميليون دالري در فرانسه ،تملک
يک قايق تفريحي  550ميليون دالري و پرداخت 450
ميليون دالر ديگر براي خريد گرانترين تابلوي نقاشي
«لئوناردو داوينچي» اشاره کرده است.

روزنامه واشنگتنپست وليعهد جوان سعودي را حاکمي
خودکامه خواند.به گزارش خبرگزاري فارس ،روزنامه
واشنگتنپست در سرمقال ه خود در روز دوشنبه ،نوشت
شاهزاده قدرتطلب سعوديها فقط در پي کسب وجهه
اجتماعي و البته پول و قدرت است ولي عالقه وي به
خانههاي اشرافي و در زندان نگاه داشتن مخالفان،
چهره واقعي وي را آشکار کرده است.واشنگتن پست
در سرمقاله مذکور به تناقضهاي موجود در گفتار

رژيم صهيونيستي پس از گام ترامپ در ناميدن
بيت المقدس به عنوان پايتخت اين رژيم ،دومين گام را
براي اخراج صدها هزار فلسطيني ساکن قدس برداشت.
پس از گذشت حدود سه هفته از اعالميه ترامپ مبني
بر اين ادعا که بيت المقدس پايتخت اسراييل است،
کنست رژيم صهيونيستي پيش نويس قانوني را بررسي
مي کند که در صورت تصويب فلسطيني هاي ساکن
قدس به بهانه هاي مختلف از اين شهر اخراج خواهند
شد.بر اساس پيش نويس قانون اعطاي حق لغو اقامت
ساکنان عرب قدس به وزير داخلي رژيم صهيونيستي که
در کنست اين رژيم در حال بررسي است رژيم اشغالگر
قدس به بهانه هاي مختلف از جمله اهانت به دولت عبري
يا مشارکت در اقداماتي که رژيم صهيونيستي آنها را
خصمانه يا تروريستي مي خواند مي تواند ساکنان عرب
قدس را از اين شهر اخراج نمايد.طبق اين پيشنويس،
وزير داخلي رژيم صهيونيستي عالوه بر اين مي تواند حق
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رئيس پارلمان اقليم کردستان عراق
استعفا داد

اقامت شهروندان عرب ساکن جوالن سوريه که تابعيت
اسرائيلي ندارند نيز سلب کند.در حال حاضر حدود 400
هزار فلسطيني ساکن قدس بزرگ هستند و با اجراي اين
طرح ،اقدامات صهيونيست ها براي خالي کردن قدس از
ساکنان عرب آن شدت خواهد گرفت.پيش از اين هم
صهيونيست ها با ساخت شهرک هاي غير قانوني در
اطراف قدس زمينه فشار و وادار کردن فلسطيني ها به
کوچ اجباري از قدس را فراهم کرده بودند.

ق ربانيان هسته اي در آمريكا

مرگ صدها هزار آمريکايي بر اثر آزمايشهاي اتمي

ادامه از صفحه اول
اين تحقيقات تکان دهنده در کل نشان ميدهد که
مجموع تلفات آمريکاييها به خاطر تشعشعات هستهاي،
با انفجارهاي اتمي در «هيروشيما» و «ناکازاکي» ژاپن
برابري ميکند.کنگره آمريکا قب ًال موافقت کرده که دو
ميليارد دالر به قربانيان هستهاي و يا خانوادههاي آنها در
آمريکا اختصاص يابد .اين رقم براي  695هزار نفري که
طي سالهاي  1951تا  1973براثر تشعشعات هستهاي،
جان خود را از دست دادهاند ،رقم ناچيزي است.همچنين
اخيرا روزنامه اکسپرس چاپ انگليس در گزارشي نوشت
آزمايش هاي هسته اي آمريکا نشان مي دهد در صورت
وقوع جنگ جهاني سوم ،جهان چه سرنوشتي خواهد
داشت.در اين گزارش آمده است :بين سال هاي هزار
و نهصد و چهل و پنج و هزار و نهصد و شصت و دو،
آمريکا بيش از هزار و پنجاه و چهار آزمايش تسليحات
هسته اي انجام داد .در حدود دويست و ده مورد از اين
انفجارها ،آزمايش هاي هسته اي جوي بود که در مکان
هاي دور افتاده در نيومکزيکو ،نوادا و اقيانوس هاي آرام
و اطلس انجام شد.دکتر گرگ اسپريگز و تيم محققانش
پنج سال را صرف احياي پنج هزار و ششصد ويدئوي

پروانه مطب اينجانب دكتر محمدحسن ناصري فرزند مصطفي به شش 4189متولد1347
و شماره ملي 0050699040با شماره نظام پزشكي 95872دارنده مدرك دكتراي پزشكي
از دانشگاه علوم پزشكي مشهد كه تاريخ اعتبار پروانه مطب تا  96/10/27ميباشد كه
در مورخه  96/6/16مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
مدرك فارغالتحصيلي گواهينامه موقت پايان تحصيالت اينجانب قباد كاظمي فرزند دارا
به شماره شناسنامه 3صادره از شيروان چرداول در مقطع كارشناسي ناپيوسته مهندسي
تكنولوژي تاسيسات حرارتي و برودتي صادره از واحد دانشگاه آزاد تاسيسات تاكستان
به شماره  12578به تاريخ  91/12/9مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .از
يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد تاكستان به نشاني
قزوين  -تاكستان  -كيلومتر  5جاده همدان كد پستي  3431996691ارسال نمايند.
پاسپورت خانم جميله محمدي فرزند جمعهخان به شماره شناسايي  93675924از
كشور سوئد مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
مدركفار غالتحصيلياينجانبشرارهبطحائيفرزندحميدبهشمارهشناسنامه0012184934
صادره از تهران در مقطع كارشناسي پيوسته رشته مهندسي كشاورزي  -علوم و صنايع
غذايي صادره از واحد دانشگاهي علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسالمي به شماره
 179112300046مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .از يابنده تقاضا ميشود
اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات به نشاني تهران ،انتهاي
بزرگراه شهيد ستاري ،ميدان دانشگاه ،بلوار شهداي حصارك ،دانشگاه آزاد اسالمي
واحد علوم و تحقيقات ،صندوق پستي 14515/775ارسال نمايد.
اصل دانشنامه پايان تحصيالت دوره كارشناسي به نام خانم مهناز اسدي ميراحمدي
فرزند جهانشاه به شماره ملي  1830049348صادره از ايذه متولد  1368در رشته فقه و
حقوق اسالمي از دانشگاه آزاد اسالمي واحد ايذه به شماره 94/1/18 - 139115300606
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را
به دانشگاه آزاد واحد ايذه ارسال نمايد.
كارت دانشجويي اينجانب مريم كمايي فرزند بهرام به كد ملي و شماره شناسنامه
 1850072353صادره از بهبهان و شماره دانشجويي  ،932210108دانشجوي رشته
 MBAمقطع ارشد نوبت روزانه دانشگاه الزهرا تهران ،ورودي بهمنماه  1393مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل مجوز حمل سالح شكاري ساچمهزني كاليبر  12به شماره سالح  S1365R4مدل
تكلول تهپر چخماقي ساخت كشور تركيه به نام احمد زيبائي فرزند حسين به شماره
شناسنامه  131متولد 1339صادره از اليگودرز مرجع صادركننده سالح ساحفاسا مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سندكمپانيپژو 405مدل 96رنگنقرهايششايران718-65و 24وشم124K0987776
و ش شاسي  570414مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
ش ايران512-66م 23مفقود گرديده
ش 
شناسنامه مالكيت پژو 206مدل 90رنگ سفيد 
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت هوشمند رانندگان حرفهاي به شماره  1231924متعلق به اينجانب مجيد راعي
شهرضا مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز سواري پژو 206مدل 90به رنگ سفيد روغني و شماره انتظامي237-97ب89
و شماره موتور  14190028535مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
مجوز حمل سالح شكاري تهپر  1لول مدل چخماقي ساخت آمريكا كاليبر  12شماره
سالح  278164متعلق به اينجانب سهراب جليلي فرزند عليباقر به شناسنامه  149و
كد ملي  1840876530مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز و سند كمپاني خودرو تاكسي دليكا تيپ  DN6492مدل  2007به رنگ سبز
متاليك و ش شهرباني ايران 321-68ت 32و ش شاسي LDNL70YH670134513
و ش موتور  4G63S4MSDP0167به نام حميدرضا طاهري احساني مفقود گرديده و
از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت سبز ،كارت ماشين و بيمه پيكان وانت مدل  80به رنگ سفيد و ش شهرباني
ايران 137 -21و 49و ش شاسي  80914599و ش موتور  11518014371به نام محسن
قرهخانلوفرد مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
بنچاق قطعي و سند مالكيت (برگ سبز) و كارت خودرو پيكان سواري مدل 1373به شماره
پالك ايران 31-68ق 854و شماره موتور  1127313696و شماره شاسي  73444903به
مالكيت رضا بدرحصاري مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ كمپاني كاميون كمپرسي سيستم ولوو به رنگ زرد روغني مدل خودرو  1354و
شماره پالك ايران 812-51ع 29و شماره موتور  00290و شماره شاسي  007497صادره
از قروه مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل سند و فاكتور فروش (كمپاني) ،شناسنامه مالكيت (برگ سبز) خودرو سواري پژو
 206SDبه رنگ سفيد روغني مدل  1394و شماره انتظامي 689ج -53ايران  98و
شماره موتور  163B0132443و شماره شاسي  NAAP41FE0FJ252614متعلق به
اينجانب روحاهلل پروانه فرزند مصطفي صادره ايالم به شماره ملي  4500810528مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودرو سواري سايپا  111SEمدل  1395و شماره موتور  5443098و شماره
شاسي  5838917و شماره انتظامي 314-72ق 85به نام فاطمه كلبادينژاد مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.

مربوط به اين انفجارها کردند تا بتوانند اين تصاوير را
حفظ و نگهداري کنند .بيش از صد و بيست کليپ از
اين آزمايش ها که به تازگي از طبقه بندي محرمانه
خارج شد ،در يوتيوب قرار داده شد.آمريکا از سال هزار
و نهصد و نود و دو آزمايش هسته اي انجام نداد و از
آن زمان از شبيه سازهاي رايانه اي براي بررسي تأثير
و کارآمدي تسليحات جديد توسعه يافته استفاده کرده

شناسنامه مالكيت (برگ سبز) و سند فاكتور فروش يك دستگاه خودرو سواري پرايد
 132مدل  1388به رنگ سفيد روغني و شماره پالك ايران 456-85د 51و شماره موتور
 3294344و شماره شاسي S1422288138113به نام دادشه ريگي پروين مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت خودرو سواري  TU5 206مدل  1394به رنگ سفيد و ش شهرباني ايران -99
659س 99و ش شاسي  NAAP13FE8FJ318556و ش موتور  163B0180598به
نام فريد پورناجي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
پروانه اشتغال به كار مهندسي به شماره  01031016853در پايه سه نظارت رشته عمران
به شماره عضويت 103198542داراي اعتبار تا تاريخ 98/7/19اينجانب اسماعيل احمدي
فرزند علي به شماره شناسنامه  4249مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز (شناسنامه مالكيت) خودرو سواري پيكان مدل  1382به شماره انتظامي
142-17ل 83و شماره موتور  11158296332و شماره شاسي  82483955به نام بهروز
جليلنژاد مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد3869 .
كارت هوشمند راننده به شماره سريال  2832873به نام جابر حشمتي مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد3872 .
برگ سبز خودرو سواري پرايد مدل  1389به شماره انتظامي 937-17س 55و شماره
شاسي  S3482289337670و شماره موتور  3855500به نام رقيه عباسپور مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد3873 .
فاكتور فروش كمپاني پژو  206به شماره شاسي  NAAP13SE5DG420682و شماره
پالك 569هـ -28ايران  44مفقود و اعتبار ندارد.
گواهينامه موقت پايان تحصيالت اينجانب زهرا سالمي فرزند مجيد به شماره شناسنامه
 2269صادره از اهواز در مقطع كارشناسي رشته حسابداري صادره از واحد دانشگاهي
فيروزكوه با شماره  9742مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .از يابنده تقاضا
ميشود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد فيروزكوه به نشاني :فيروزكوه،
خيابان  45متري ،ابتداي شهرك وليعصر(عج) ارسال نماييد.
برگ سبز و سند خودرو هيوندا سوناتا مدل  2015به رنگ سفيد متاليك و شماره
انتظامي ايران 242-53د 64و شماره موتور  G4KEEA484165و شماره شاسي
 KMHE341GBFA038259به مالكيت علي كريمي بابااحمدي مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند مالكيت (برگ سبز) خودروي ون زامياد  Z24NIBرنگ آبي روغني مدل 1396
به نام مهستون يارمحمدزهي گرنچي و شماره انتظامي 354م -14ايران  95و شماره
موتور  Z24747502Zو شماره شاسي  NAZPL140BH0482364مفقود گرديده و
از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودروي وانت دوكابين وينگل مدل 1396به شماره انتظامي526د -31ايران85
و شماره موتور  4G69S4NSMR7093و شماره شاسي NAYCP21BOHA203842
به نام زهره خسروي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني خودروي پژو  405مدل  1388به شماره انتظامي 297س -96ايران 85
و شماره موتور  12488129734و شماره شاسي  NAAM01CA9E854503مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارتدانشجويياينجانبعبدالواحددهواريفرزندابابكربهشمارهدانشجويي880177899
دانشجوي رشته مهندسي فناوري اطالعات دانشگاه پيام نور سراوان مفقود گرديده و
از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند و فاكتور فروش و سند مالكيت (برگ سبز) و برگ گمركي خودرو وانت تويوتا
 2000رنگ سرمهاي معمولي مدل  1982به نام عامرالباجي مسعود به شماره انتظامي
439ع -28ايران  14و شماره موتور  21317535Rو شماره شاسي RK110053973
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت پالك خودرو كاميونت  -ون زامياد  Z24NIبه رنگ آبي روغني مدل  1396به نام
مهستون يارمحمدزهي گرنچي به شماره انتظامي 576م -14ايران  95و شماره موتور
 Z24749368Zو شماره شاسي  NAZPL140TH0481245مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
سند مالكيت (برگ سبز) و كارت پالك خودرو كاميونت ون زامياد  Z24NIBرنگ آبي
مدل  1396به نام مهستون يارمحمدزهي گرنچي به شماره انتظامي 359م -14ايران
 95و شماره موتور  Z2474735Zو شماره شاسي  ZAZPL140BH0482443مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز سواري هيونداي تيپ ورنا مدل  83رنگ نقرهاي به شماره پالك ايران -23
839س 12و شماره موتور  G4EB4566205و شماره شاسي  IR83311000091مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
قرارداد واگذاري زمين معوض حسب توافقنامه شماره  10059مورخ  82/7/7داراي
پالك ثبتي  111بخش  14اصفهان و مصوبه شماره  49-1206مورخ  82/8/14به متراژ
 173/50مترمربع اراضي تفكيكي شهرداري كه موقتا به شماره  75به آن داده شده به
نام محمدعلي رحمتي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني خودرو سواري پژو 405جيالايكس مدل 89به شماره موتور12489015233
و شماره شاسي  NAAM01CAXAK892046و شماره شهرباني 122-37م 12مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد3875 .

است.گرگاسپريگزکهمتخصصتسليحاتدرآزمايشگاه
ملي لورنس ليورمور در ليورمور کاليفرنياست ،گفت:
«از زمان آخرين آزمايش هسته اي بيست و پنج سال
مي گذرد و شبيه سازي هاي رايانه اي به ابزار مجازي
انجام اين آزمايش ها تبديل شده است اما اين شبيه
سازي ها تنها بر اساس داده ها هستند.
او همچنين گفت« :ارقام صحيح همان هايي است که

ما را قادر مي سازد اطمينان حاصل کنيم که ذخاير ما
همچنان ايمن ،امن و موثر باقي مي ماند بدون آن که
بخواهيم به روند انجام آزمايش باز گرديم».
در پي دوره انجام آزمايش هسته اي ،اين رقم براي
اطمينان يافتن از کارآمدي و ايمني مجموعه هاي
هسته اي کنوني ،امري حياتي است .سالها پيش،
تحليلگران بدين منظور به صورت دستي از ابزاري به
نام کوداگراپ استفاده مي کردند .اما در حال حاضر،
محققان با استفاده از فن آوري مدرن و کارشناسان
نرم افزار ،ابزارهايي را براي خودکار کردن اين روند
توسعه دادند.اين تالش جديد نشان دهنده تفاوتي
مهم در اعداد است که نشان مي دهد شمار زيادي از
تحليل هاي اوليه اشتباه بوده است .اين موضوع جديد
به محققان اجازه داده است به ارقام دقيق تري دست
يابند.دکتر اسپريگز و تيمش اين هفته شصت و دو
ويدئوي مربوط به اين آزمايش ها را در يوتيوب قرار
دادند.او گفت« :ما درخواست هاي زيادي براي ديدن
اين ويدئوها دريافت کرده ايم و مردم حق دارند آنها را
ببينند .ما نه تنها تاريخ را حفظ مي کنيم ،بلکه پاسخ
هايي براي محاسبات خود مي يابيم».

سند كمپاني و برگ سبز خودرو سواري پرايد جيتيايكسآي مدل سبز زيتوني متاليك مدل
 1386به شماره پالك ايران342-11ق 27به نام محبوبه مجدآبادي و به شماره موتور1975069
و شماره شاسي  S1412286106461مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند برگ سبز خودرو سواري پژو پارس خاكستري متاليك مدل  1393به شماره
پالك ايران 232-88ل 98به نام شركت صنعت ياران نيروگاهي ايرانيان به شماره
موتور  139B0037170و شماره شاسي  NAAN11FC2EK670991مفقود گرديده و
از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارتهوشمنداتوبوسبيابانيولووتيپبي 12مدل 1382بهشمارهانتظامي638ع-83ايران
 73و شماره هوشمند  2878574مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز ،كارت مالكيت و بيمهنامه سواري 206به شماره پالك انتظامي696ص -89ايران
 16و شماره موتور  138880027/8و شاسي  NAAP61ME1AJ407905مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اينجانبفرحسليمانپورمالكسواريپژوپارسبهشمارهبدنهNAAN21CA0CK152023
و شماره موتور  124K0036698و شماره پالك 738د -69ايران  82به علت فقدان اسناد
فروش تقاضاي رونوشت المثني سند خودروي مذكور را نموده است .لذا چنانچه احدي
ادعايي درخصوص خودروي فوق دارد ظرف مدت ده روز به دفتر منطقهاي ساري واقع
در كيلومتر  5جاده ساري به نكا جنب شركت شماليت مراجعه نمايند .بديهي است پس
از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب اعظم رئيسي زنور مالك رانا به شماره موتور  172B0011735و شماره شاسي
 HT189818به 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 ايرانخودرو 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 فرجو دانا مالك دنا به شماره موتور  147H0089764و شماره شاسي
 EE000202به 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 ايرانخودرو 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 محمدحسن مهديان مالك سمند به شماره شاسي AF427129و شماره انتظامي
558ص -54ايران 14به 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 ايرانخودرو 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 احسان يارياري مالك پژو  206به شماره موتور  10FS5S2378290و شماره
شاسي  18801800به 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 ايرانخودرو 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 حبيباهلل ستاري مالك پيكان به شماره موتور  11282013887و شماره شاسي
 82493855به 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 ايرانخودرو 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 قاسم جلمباداني مالك پژو  206به شماره شاسي  AJ139308و شماره انتظامي
773ي -48ايران  11به 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 ايرانخودرو 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.
مدرك تحصيلي اينجانب ياشار دانياري فرزند آيدين به شماره شناسنامه  304صادره
از تنكابن در مقطع كارداني پيوسته رشته ساختمان صادره از واحد دانشگاهي استان
هرمزگان با شماره  831140231662مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .از
يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد هرمزگان به نشاني
بندرعباس بلوار امام خميني بلوار دانشگاه پرديس دانشگاه آزاد اسالمي واحد بندرعباس
صندوق پستي  79145/1311تلفن  6665500-4فاكس  665510ارسال نمايد.
مجوز آگونيست مركز درمان سوء مصرف مواد بهار به شماره  1752798مفقود گرديده
است و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
دفترچه (كارت) تراكتور  6سيلندر  399به شماره موتور  2846به نام اينجانب مهدي
كتولي فرزند علي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
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«يوسف محمد» رئيس پارلمان اقليم کردستان عراق به دنبال بحران
کنوني در اين اقليم از سِ َمت خود استعفا داد.به گزارش خبرگزاري مهر
به نقل از شبکه سومريه نيوز« ،يوسف محمد» رئيس پارلمان اقليم
کردستان عراق به دنبال بحران کنوني در اين اقليم از سِ َمت خود استعفا
داد.بر اساس اين گزارش ،اين درحالي است که پيشتر جنبش التغيير
اعالم کرده بود يوسف محمد ،رئيس پارلمان اقليم کردستان و عضو
اين جنبش ديگر عهده دار منصب رياست پارلمان اقليم نخواهد بود.
پيشتر جنبش هاي تغيير و جماعت اسالمي در کردستان عراق خروج
خود از حکومت اقليم کردستان را اعالم کرده بودند .از سوي ديگر،
جنبش تغيير در منطقه کردستان عراق توافق سياسي خود را با اتحاديه
ميهني کردستان به حال تعليق درآورد.گفتني است ،مدتي است که
مردم ُکرد ساکن سليمانيه در اعتراض به وضعيت معيشتي نامناسب
دست به برگزاري اعتراضات گسترده در اين شهر زده اند.

موافقت جبهه النصره با خروج
از غوطه غربي دمشق
جبهه النصره با خروج از غوطه غربي دمشق ظرف  ۴۸ساعت موافقت کرد.
به گزارش ايسنا ،به نقل از روزنامه مستقل رأي اليوم ،النصره بعد از اينکه در
معرض محاصره شديد و خفقان در حومه جنوب غربي دمشق قرار گرفت ،با
خروج از اين مناطق و رفتن به ادلب و درعا ظرف  ۴۸ساعت موافقت کرد.
بر پايه همين گزارش کميتههاي آشتي در سوريه که وارد مذاکره با جبهه
النصره براي خروج اين گروه از غوطه دمشق شده بودند ،اعالم کردند که بقيه
رهبران و اعضاي النصره با تمامي شروط ارتش سوريه براي خروج امن از اين
مناطق و رفتن به ادلب و درعا و حل و فصل اوضاع کساني که ميخواهند
در غوطه دمشق بمانند ،موافقت کردند.قرار است شورشيان سوري روزهاي
جمعه ،شنبه و يکشنبه از غوطه غربي خارج شده و به ادلب و درعا بروند و
ارتش سوريه نيز روز دوشنبه وارد اين مناطق شود.براساس اين توافق ،النصره
تمامي روستاهاي "جبل الشيخ" را به ارتش سوريه تحويل ميدهد .اين توافق
شامل مناطق مزرعه "بيت جن" و "مغر المير" و "تل مروان" در حومه جنوب
غربي دمشق است.با اين توافق تمامي غوطه غربي دمشق تحت کنترل ارتش
سوريه درميآيد.ارتش سوريه اخيرا توانست در غوطه غربي دمشق به پيشروي
خوبي دست يابد و کنترل مناطق زيادي را در دست بگيرد .ارتش سوريه در
شرق و جنوب شهرک بيت جن پيشروي کرده و شهرک مغر المير را به طور
کامل محاصره کرده است .اين آخرين مقر شورشيان سوري در غوطه غربي
دمشق محسوب ميشود.مناطق جنوب غرب سوريه جزو مناطق کاهش تنش
در جنوب اين کشور محسوب ميشود.

در جلسه مشترک بين استاندار کرمانشاه و مديران عامل
بانک ها در بانک سپه صورت گرفت

جديدترين تصميمات بانک هاي عامل براي تسريع و
روان سازي پرداخت تسهيالت به زلزله زدگان
جلسه مشترک تعدادي از مديران بانک هاي عامل در بازسازي مناطق زلزله زده
و استاندار کرمانشاه در بانک سپه برگزار و براي تسريع و تسهيل در امر پرداخت
تسهيالت به زلزله زدگان تصميم گيري شد.به گزارش پايگاه اطالع رساني بانک
سپه ،در اين جلسه که با حضور هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه ،محمد حسين
زاده مدير عامل بانک ملي ،کورورش پرويزيان مديرعامل بانک پارسيان  ,علي اشرف
افخمي مديرعامل بانک صنعت و معدن  ,محمد کاظم چقازردي مديرعامل بانک
سپه و مهديان معاون بنياد مسکن و جمعي از مسئولين استاني برگزار شد تدابير
الزم براي تسريع و تسهيل در امر پرداخت تسهيالت به زلزله زدگان در نظر گرفته
شد.اين گزارش مي افزايد :ايجاد سه شعبه سيار در شهرهاي زلزله زده توسط بانک
هاي عامل و افزايش ساعت کار شعب اين شهرستان ها از ديگر تصميمات گرفته
شده در جلسه ياد شده بود .محمد کاظم چقازردي مديرعامل بانک سپه نيز در اين
مراسم با بيان اين که محور اصلي اين تفاهم نامه را در کمترين زمان ممکن عملياتي
مي کنيم افزود :برگزاري اين جلسه و امضاي تفاهم نامه موجب افزايش سرعت کار
در پرداخت تسهيالت و رفع مشکالت مردم منطقه خواهد شد.

معاون وزير راه و شهرسازي اعالم کرد:

تجلي ساخت حرفه اي مسکن با صندوق هاي
زمين و ساختمان
معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي پروژه  ۸۰واحدي نسيم در
منطقه  ۲۲را تجلي ساخت و ساز حرفه اي مسکن اعالم کرد.حامد مظاهريان در گفتگو
با خبرنگار پايگاه خبري بانک مسکن -هيبنا ،اعالم کرد :پروژه ي  80واحدي نسيم در
منطقه  22تهران که با استفاده از روش نوين تامين مالي مبني بر راه اندازي و ايجاد
صندوق زمين و ساختمان در سال  93استارت خورد و به تازگي افتتاح شد ،نمونه بارز
ساخت و ساز حرفه اي مسکن در کشور است که هم به لحاظ روش تامين مالي و هم
از نظر ويژگي هاي فني و مهندسي مي تواند از اين پس الگوي ساير ساخت و سازهاي
کشور قرار بگيرد.مظاهريان گفت :يکي از ويژگي هاي بارز فني و مهندسي در اين
پروژه «الزام به بيمه تضمين کيفيت يا گارانتي ساختمان» است که در قالب اين الزام
که در دستورالعمل تشکيل صندوق هاي زمين و ساختمان قيد شده است ،اين پروژه
و هر پروژه ديگري که با استفاده از اين روش تامين مالي مي شود بايد حتما از سوي
يک نهاد «بيمه گذار» مورد تاييد ،تضمين و در زير چتر پوشش بيمه اي قرار بگيرد.
وي با بيان اينکه بيمه کنترل کيفيت ساختمان ها يکي از اهداف بسيار مهم وزارت راه
و شهرسازي و معاونت امور مسکن و ساختمان طي سال هاي اخير و از دغدغه هاي
مهم در حوزه ساخت مسکن و نظام مهندسي بوده است ،گفت :به خصوص طي چهار
سال گذشته تالش داشته ايم با فراهم کردن زمينه هاي قانوني مورد نياز ،بيمه کيفيت
ساختمان را براي همه ساخت و سازها الزامي کنيم؛ اين موضوع در تدوين آيين نامه
کنترل ساختمان که به زودي به تصويب خواهد رسيد گنجانده شده است و با الزامي
شدن بيمه تضمين کيفيت ساختمان ،پروژه ي  80واحدي نسيم مي تواند الگوي خوبي
براي ساير پروژه هاي مسکوني باشد.

 13طرح کوچک و متوسط با تسهيالت شعب بانک
صنعت و معدن دراستان اصفهان در حال اجرا هستند
 13طرح كوچك و متوسط صنعتي با استفاده از تسهيالت شعب بانك صنعت
و معدن در استان اصفهان مراحل اجرايي خود را مي گذرانند.به گزارش پايگاه
اطالع رساني بانك صنعت و معدن براي اجراي طرح هاي ياد شده مبلغ 1170
ميليارد تومان توسط شعب اين بانك تخصيص يافته كه از آن ميان ميزان  25درصد
يعني مبلغ  290ميليارد تومان پرداخت شده است.گفتني است تعداد  118طرح
كوچك و متوسط صنعتي درسطح كشور با  5500ميليارد تومان تسهيالت شعب
بانك صنعت و معدن در حال اجرا هستند كه به بهره برداري رسيدن آن ها تاثير
زيادي درافزايش سطح اشتغال كشورمان خواهد داشت.

