» نكته

تشديد تقابل دموکراتها و
جمهوريخواهان

بخش سياسي خارجي
تقابل دو حزب دموکرات و جمهوريخواه ،متعاقب برگزاري انتخابات
مياندوره اي کنگره تشديد شده است .هم اکنون دموکراتها با پيروزي
به دست آمده در مجلس نمايندگان سعي دارند زمينه را براي پيروزي
خود در انتخابات رياست جمهوري سال  2020فراهم سازند .از سوي
ديگر ،جمهوريخواهان نيز در پي حفظ اکثريت نسبي در مجلس سنا
سعي دارند مانع از اعمال محدوديتهاي جديد عليه ترامپ و کاخ
سفيد ( از سوي دموکراتها) شوند .در هر حال از اکنون تا سال
 2020شاهد تشديد تقابل دو حزب سنتي اياالت متحده آمريکا با
يکديگر خواهيم بود.
رسانه هاي آمريکايي طي روزهاي اخير و خصوصا پس از انتشار نتايج
قطعي انتخابات مياندوره اي کنگره ،به تشريح فضاي سياسي آمريکا
پرداخته اند .روزنامه آمريکايي «واشنگتنپست» نوشت که دموکراتها
در تدارک هستند تا تمامي ابعاد سياست خارجي دولت «دونالد ترامپ»
رئيسجمهور آمريکا را بررسي کنند.
در اين گزارش آمده است که ترامپ گفت که از تحقيقات کنگره
نگراني ندارد اما کميتههاي امنيت ملي و سياست خارجي دموکراتها
ميخواهند به فهرست بلند بااليي از مسائل از جمله ارتباط با روسيه،
عربستان سعودي و مسائلي كه مربوط به وزارت خارجه ميشود ،بپردازند.
دولت ترامپ به مدت دو سال در طيف گستردهاي از مسائل ،نظارت
دموکراتها در کنگره را ناديده گرفته بود و سياست خارجي آمريکا را
به وسيله گروهي جزئي اجرا ميکرد.
«جاش روگين» نويسنده اين مطلب در ادامه نوشت که اما «اليوت
ال.انگل» رئيس کميته امور خارجي مجلس گفته است که اين کميته
هيچ فرصتي را در زمينه اينکه کاخ سفيد ،وزارت خارجه و حتي سازمان
ترامپ چطور در زمينه هدايت سياست خارجي نقش داشتهاند را از
دست نخواهد داد.
انگل روز چهارشنبه در جريان گفتوگويي افزود« :کاخ سفيد بايد ما را
جدي بگيرد و اگر چنين نکند ما کاري خواهيم کرد که آنها ما را جدي
بگيرند.من ميخواهم نگاه مثبتي داشته باشم اما در غير اين صورت قصد
دارم که همه تدابير را به کار بگيرم که از نظارت مطمئن شوم».
وي افزود« :روساي دموکرات قصد دارند که يک فرصت خوب در اختيار
دولت بگذارند تا با همکاران جديد خود در کنگره کار کنند ».انگل در
عين حال گفت که اگر اينچنين نشود ،آنها از استفاده از هيچ ابزاري
اعم از احضار ،بودجهها و هر چه که به منظور همکاري قانوني موردنياز
است ،خودداري نخواهند کرد.
اين مقام آمريکايي همچنين گفت که پمپئو بايد در اين زمينه به طور
ويژه همکاري داشته باشد و گفت« :من به او به عنوان وزير خارجه
احترام ميگذارم.او بايد به کميته امور خارجي احترام بگذارد .احترام
يک روند دو جانبه است من ،تاخير و پاسخو نبودن را در مواردي که
به ما مربوط ميشود را تحمل نخواهم کرد».
ايگل گفت که در نظر دارد (جلسه) استماعي درباره روسيه ،بحرانهاي
جهاني سازمان ترامپ ،مديريت پمپئو بر وزارت خارجه آمريکا و ديگر
مسائل ترتيب دهد .پمپئو فقط يکبار در جلسات حاضر شده و انگل
ميخواهد يکبار ديگر او به کميته بيايد.
رئيس کميته امور خارجي مجلس همچنين به روگين گفته است که
موضوع نخست ،مداخله روسيه در دموکراسي آمريکايي و امکان تباني
ميان دولت روسيه و کمپين ترامپ است .همچنين بقيه ابعاد رابطه
«والديمير پوتين» رئيسجمهور روسيه با ترامپ را از نظر دور نخواهد
داشت و افزود« :ما هنوز نميدانيم که در هلسينکي ميان ترامپ و پوتين
چه گذشته است؟ عجيب است که چند ماه بعد هم در اين زمينه آگاهي
نداريم و من ميخواهم از اين موضوع مطلع شوم».
واشنگتن پست

»

وزير خارجه روسيه در نشست صلح مسکو اعالم کرد که افغانستان نبايد
به ميدان جنگ ساير کشورها تبديل شود زيرا ميدان بازيهاي ژئوپولتيک
عواقب خطرناکي را براي اين کشور و منطقه در پي دارد.
«سرگئي الوروف» وزير خارجه روسيه در نشست صلح مسکو اعالم
کرد که تبديل افغانستان به ميدان رقابت براي ساير کشورها غير قابل
پذيرش است.
وي افزود :هيچ کسي نبايد به فکر راه اندازي بازيهاي ژئوپولتيک در
افغانستان باشد زيرا عواقب خطرناکي را در پي خواهد داشت.
الوروف اظهار داشت :روسيه خواستار يک افغانستان متحد است تا مردم
اين کشور در فضاي صلح و ثبات زندگي کنند.وزير خارجه روسيه ابراز

اميدواري کرد که ساير کشورهاي شرکت کننده در اين نشست نيز از اين
روش پيروي کرده و منافع ملي مردم افغانستان را اصل قرار دهند.وي تصريح
کرد که گروههاي تروريستي تالش ميکنند تا افغانستان را به پايگاهي براي
فعاليتهاي مخرب در آسياي مرکزي تبديل کنند.
الوروف خاطرنشان کرد که هدف نشست صلح مسکو تسهيل مذاکره
بيناالفغاني است تا زمينه تماس مستقيم بين طالبان ،دولت افغانستان و
گروههاي اجتماعي و سياسي اين کشور فراهم شود.
نشست صلح مسکو با حضور کشورهاي هند ،ايران ،قزاقستان ،قرقيزستان،
چين ،پاکستان ،تاجيکستان ،ترکمنستان ،ازبکستان ،آمريکا و نمايندگان طالبان
و اعضاي شوراي عالي صلح در هتل «پرزيدنت» مسکو برگزار شد.

الوروف:

افغانستان نبايد
به ميدان جنگ
تبديل شود
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محمد جواد ظريف:

نتايج انتخابات کنگره بر تعامل ايران و آمريکا تاثيري ندارد

محمد جواد ظريف گفت :نتايج انتخابات کنگره
بر تعامل ايران و آمريکا تاثيري ندارد.
به گزارش ايسنا،وزير امور خارجه کشورمان
در پاسخ به اين سوال که برخي معتقدند
اروپاييها در بحث برجام نقش پليس خوب
و آمريکاييها نقش پليس بد را ايفا ميکنند،
گفت :من چنين موضوعي را قبول ندارم.
اروپاييها و آمريکاييها با يکديگر در برجام

اختالفنظر دارند و به نظر نميرسد که کسي
در اين ميان نقش پليس بد و کسي نقش پليس
خوب را بازي کند.
وي در يک برنامه راديويي همچنين با بيان
اينکه آمريکا منزوي شده است ،گفت :اروپاييها
و آمريکايي ها در مورد برخي از سياستها
اتفاق نظر دارند ولي در برخي از موارد مثل
برجام داراي اختالف نظر هستند.
ظريف در خصوص نتايج انتخابات کنگره آمريکا
و تاثير آن بر تعامالت ايران و آمريکا گفت :ما بر
اساس تحوالت داخلي آمريکا تصميم نميگيريم
و سياستهايمان را بر اساس مسائل داخلي
آمريکا تعيين نميکنيم و فکر نميکنم اين
انتخابات تاثير چنداني در مورد ايران داشته
باشد البته ممکن است ترامپ در مورد مسائل
داخلياش با مشکل مواجه شود.

سيد حسن نصراله:

عاديسازيروابط با اسرائيل ،نقاب از چهرههايمنافق عربيبرميدارد
سيد حسن نصراهلل ،دبيرکل حزب اهلل لبنان تاکيد
ي سازي کنوني با اسرائيل به نفاق عربي
کرد که عاد 
پايان ميدهد و نقاب را از چهره نيرنگبازان و منافقان
برميدارد.به گزارش ايسنا ،به نقل از العهد ،سيد حسن
نصراله در اين سخنراني خاطرنشان کرد :روند مقاومت
قاطعانه و قوي بوده و پيروزيهايي را محقق ساخته
است.وي عنوان داشت :اين دستاوردهاي تاريخي با
خون شهدا محقق شده است .کاروانهاي شهداي ما
پي در پي ميآيد و پيروزيهايي را در هر ميداني
که ما وارد آن ميشويم ،رقم ميزند .ما با مدد خون
شهدايمان و از طريق معادله طاليي و قدرتهاي
موشکي مقاومت ،از سرزمين و خاک خود حفاظت
ميکنيم.دبيرکل حزب اهلل لبنان تصريح کرد :بيشتر
خانوادههاي شهداي ما در فدا کردن ساير فرزندان
خود بخل نورزيدند و بيش از  ۱۳۵خانواده هستند
که بيش از يک شهيد دادهاند.وي افزود :نتانياهو

ميخواهد قدرت ما را بگيرد و اين در زماني صورت
ميگيرد که خودش به دنبال کسب قدرت بيشتر
است .خود نتانياهو تاکيد کرده است که کليد اصلي
همان قدرت همان است نه اشغالگري و مشکل او با
ما قدرتمندي ما است.سيد حسن نصراله تصريح
کرد :دشمن با ايجاد هول و وحشت و إعمال فشارها
و استفاده از آمريکاييها ،به دنبال تمرکز بر قدرت
موشکي مقاومت است.

هيچ حمايت بين المللي از تحريمهاي آمريکا وجود ندارد

به اطالع ميرساند سند مالكيت خودروي مزدا تككابين به رنگ آبي متاليك مدل  1383به شماره
موتور  465913و شماره شاسي  83NSEP03191و شماره انتظامي 126-96ج 14مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز سواري پرايد تيپ جيتيايكسآي به رنگ سفيد روغني مدل  1386به شماره پالك انتظامي
ايران 877-24ص 24و شماره موتور  2263316و شماره شاسي  S1412286675735به نام
سيدعلي مدد پيربويري مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اينجانب وحيد عبدالرحمان برهاني مالك سمند به شماره شاسي  BF438246و شماره انتظامي
599ج -61ايران  95به 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 سمانه بختياري مالك سمند به شماره شاسي  EF585923و شماره انتظامي 545ي -17ايران
 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 سيد داريوش افتخاري مالك دنا به شماره موتور  147H0151413و شماره شاسي FE030556
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 فاطمه رهبري كاروانسرا مالك پژو  206به شماره موتور  FSM804685958و شماره شاسي
 83617503به 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.
اصل سند كمپاني و اصل شناسنامه مالكيت (برگ سبز) اتومبيل سواري سيستم پيكان تيپ  1600به رنگ
سفيد يخچالي معمولي مدل  1375به شماره پالك انتظامي ايران 225-24د 51و شماره موتور
 01127522335و شماره شاسي  0075519259و به نام مالك سيدكريم موسوي حسنيه بالنجان
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل سند كارخانه سواري پژو پارس مدل  1390به شماره انتظامي 695-35ط 38و شماره موتور
 12490190125و شماره شاسي  NAAN21CA0BK131056به نام بهزاد قاسمي مفقود گرديده و
از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت (برگ سبز) خودروي سواري پژو  405مدل  1381به شماره انتظامي 413-37ب91
و شماره شاسي  81023212و شماره موتور  22568118075به نام خانم ترالن طايفه حاتمي مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد2788 .
اينجانب ترالن طايفه حاتمي مالك خودرو پژو  405به شماره انتظامي 413-37ب 91و شماره شاسي
 81023212و شماره موتور  22568118075به علت فقدان اسناد فروش 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 شد2789 .
برگ سبز ،برگ كمپاني و كارت خودرو پژو روآ مدل  1387به رنگ نوكمدادي متاليك و شماره پالك
ايران 651-38ج 59و شماره موتور  11686105070و شماره شاسي  61224629به نام مهرزاد كاظمي
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند مالكيت خودرو (برگ سبز) و كارت وسيله نقليه مربوط به سواري سيتروئن تيپ SX-PACK2000
به رنگ سفيد مدل  1386و شماره انتظامي 533د -13ايران  69و شماره موتور  703875و شماره
شاسي  S1512286155840و شماره ملي  2249846804متعلق به خانم ساناز زماني مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند سواري پيكان مدل  1381به رنگ سفيد معمولي و شماره پالك 644-49ب 44و شماره موتور
 11128109177و شماره شاسي  81503440به نام محسن مرادي مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
مدرك فارغالتحصيلي اينجانب محمد اكبري فرزند اردشير به شماره شناسنامه  1870349156صادره
از شوشتر در مقطع كارداني رشته الكترونيك برق صنعتي صادره از واحد دانشگاهي سماء واحد
شوشتر با شماره  310مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .از يابنده تقاضا ميشود اصل
مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد شوشتر به نشاني شوشتر كوي نيرو دانشگاه سماء واحد
شوشتر ارسال نمايد.
برگ سبز ،برگ كمپاني ،كارت خودرو وانت نيسان مدل  1386به رنگ آبي و شماره پالك ايران
951-68د 96و شماره موتور  360708و شماره شاسي  J047581به نام عباس حسومي مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
گواهينامه موقت پايان تحصيالت اينجانب ميثم قياسي فرزند مرادحسين به شماره شناسنامه 41603288156
صادره از اليگودرز متولد  1372در مقطع كارداني پيوسته رشته الكتروتكنيك  -برق صنعتي واحد
دانشگاهي آزاد اليگودرز به شماره  1349897مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .از
يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد اليگودرز به نشاني اليگودرز
ميدان دانشگاه ارسال نمايند.
برگ كمپاني موتورسيكلت امجد مدل  1394به رنگ قرمز آلبالويي و شماره پالك ايران 21318-128
و شماره موتور  0125NC5022647و شماره شاسي  NC5***125A9461852به نام افشين عباسي
به شماره شناسنامه  2268فرزند محسن مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت سواري پرايد مدل  83به رنگ سفيد و شماره شهرباني 688ص -81ايران  65مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند ماشين سواري پژو تيپ  PARSXU7به رنگ سفيد روغني مدل  1395و شماره پالك انتظامي
ايران 338-14ن 27و شماره موتور  124K0915994و شماره شاسي NAAN01CE6GH919413
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز و سند كمپاني وانت پيكان  1600OHVبه رنگ سفيد شيري روغني مدل  1389و شماره موتور
 11489052525و شماره شاسي  NAAA46AA5BG143750و شماره پالك ايران 717-14ص57
به نام عباس بيتسياح فرزند عبدالكاظم شماره شناسنامه  19487كد ملي  1750959089صادره از
اهواز مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودرو سواري استيشن تويوتا كروز به رنگ نقرهاي مدل  2008و شماره پالك -21163
چابهار و به شماره موتور  5603090و ش شاسي  030677به نام محمدعقيل سنگاني مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند ،برگ سبز ،كارت پالك كاميونت ايفا باري به رنگ نارنجي و شماره پالك 936-85ع 23و
شماره موتور  0827و ش شاسي  6933به نام سعيد بلوچزهي مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
كارت ناوگان حمل و نقل جادهاي كاميونت هيونداي كروس به شماره پالك 472-85ع 12و ش كارت
ناوگان  4263236مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.

ايران حدود  ۱/۵ميليون بشکه نفت به بازار جهاني
صادر ميکند و اگر اين رقم ادامه داشته باشد ،ما
در بازار شاهد ثبات خواهيم بود و از بروز يک بحران
ژئوپلتيک عبور خواهيم کرد.وزير انرژي آمريکا در
زمان رياست جمهوري باراک اوباما ،در پاسخ به اين
سوال که قيمت نفت در شرايط کنوني به کدام سمت

سند مالكيت ،كارت پالك كاميونت هيونداي كروس به رنگ سفيد روغني مدل  1384و شماره پالك
742-85ع 69و ش موتور  37912005242768و ش شاسي  37911784005169به نام عبداله
سرگلزائي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كليه مدارك خودرو سواري تويوتا مدل  1976به شماره شاسي  40233770و شماره موتور  120206و شماره
انتظامي 355-69س 22به نام علياكبر معززي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل سند كمپاني سواري سيستم رنو تيپ لوگان  L90مدل  1397به رنگ سفيد و شماره موتور
 K4MA690R260631و شماره شاسي  NAPLSRALDJ1370124و شماره پالك انتظامي ايران
964-34و 36و به نام مالك زهرا تراهي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني و شناسنامه مالكيت خودروي سواري پژو  405SLX-TU5مدل  1395به شماره موتور
 164B0086018و شماره شاسي  NAAM31FE1GK258973و شماره انتظامي 151ط -42ايران
 79به نام آقاي پيمان احمدي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه خودرو سواري پژو پارس  TU5مدل  1397به رنگ سفيد و شماره موتور 164B0191861
و شماره شاسي  NAAN11FE5JH569952و شماره پالك ايران 438-49ج 67به نام نيكا صفائي
حسينآباد مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني و شناسنامه مالكيت سواري پرايد به شماره انتظامي 238ق -89ايران  82و شماره موتور
 2119593و شماره شاسي  S1412286198190مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اينجانب حميدرضا عبدليان مالك سواري سمند  XU7به شماره موتور  124K0402843و شماره شاسي
 NAACN1CM1EF234066و شماره پالك 515ب -11ايران  92به علت فقدان اسناد فروش تقاضاي
رونوشت المثني سند خودروي مذكور را نموده است لذا چنانچه احدي ادعايي درخصوص خودروي
فوق دارد ظرف مدت  10روز 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.
كارت ماشين و بيمهنامه خودرو وانت پيكان مدل  1389به رنگ سفيد و شماره پالك 149ب -78ايران
 89و شماره موتور  11489073360و شماره شاسي  NAAA46AA4BG159082به نام آقاي رضا
عباسي 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
143ب -35ايران  89و شماره موتور  11489099527و شماره شاسي NAAA46AA1BG181394
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني و برگ سبز وانت پيكان مدل  1390به رنگ سفيد شيري و شماره انتظامي 242و -24ايران
 43و شماره موتور  11489095121و شماره شاسي  178051به نام اسماعيل باقري نصرآبادي مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني سواري پژو  405مدل  1393به رنگ نقرهاي و شماره انتظامي 468و -76ايران  43و
شماره موتور  124K0437304و شماه شاسي  036101به نام زهرا صادقي مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني و برگ سبز گونوتروي دوكابين مدل  1391به رنگ زرشكي و شماره انتظامي 639و-75
ايران  43و شماره موتور  1101205و شماره شاسي  000059به نام حسين شاطريان مفقود گرديده و
از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني و برگ سبز سواري كالسكهاي جيپ صحرا مدل  1364به رنگ سفيد شيري و شماره انتظامي
382د -26ايران  25و شماره موتور  308C17و شماره شاسي  P8320492به نام قدرت ملكي مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ كمپاني و بنچاق ،برگ سبز و كارت خودرو نيسان پاترول مدل  1376به رنگ سرمهاي نقرهاي متاليك
و شماره پالك ايران 129-44ق 47و شماره موتور  Z24043697Zو شماره شاسي PNK15Z617321
به نام نرسيس پلهبرك مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ كمپاني و بنچاق سواري پرايد مدل  1384به رنگ سفيد روغني و شماره پالك ايران -38
438س 34و شماره موتور  01134973و شماره شاسي  S1412284512095به نام محمدجواد
عباسي سقرلو مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اينجانب سوگند سلطاني مالك سواري پژو  405به شماره موتور  124K0970610و شماره بدنه
 NAAM11VE3GK492278و شماره پالك 197ق -71ايران  82به علت فقدان اسناد فروش تقاضاي
رونوشت المثني سند خودروي مذكور را نموده است لذا چنانچه احدي ادعايي درخصوص خودروي
فوق دارد ظرف مدت  10روز 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 محمود تبار احمدي مالك خودرو پژو  405به شماره بدنه  NAAM01CA8CE377399و شماره
موتور  12490296686و شماره پالك 873-72ط 51به علت فقدان سند كمپاني و برگ سبز خودرو تقاضاي
رونوشت المثني اسناد 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 نمايد .بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اصل سند كمپاني و برگ سبز خودرو سواري سيستم پرايد تيپ جيتيايكسآي مدل  1385به شماره
انتظامي 667-37ص 13و شماره موتور  1727397و شماره شاسي  S1412285259184به نام
ناصر حسيني صدر فرزند عثمان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد2800 .
سند كمپاني ،سند مالكيت (برگ سبز) خودرو كاميون كشنده ولوو افاچ  12مدل  1384به رنگ سفيد و
شماره انتظامي ايران 192-13ع 17و شماره موتور  466245و شماره شاسي YV2AN60D85T853933
به مالكيت عليرضا رحماني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت شناسايي خودرو سواري پژو پارس مدل  87به شماره پالك انتظامي 54س -22ايران 47
و شماره شاسي  NAAN01CA3AE261612و شماره موتور  12488257132مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل سند كمپاني (سند كارخانه) و سند مالكيت خودرو (برگ سبز) و بنچاق قطعي مربوط به سواري
پرايد تيپ  132مدل  1390به رنگ سفيد روغني و شماره انتظامي 287س -48ايران  59و شماره موتور
 4200131و شماره شاسي  S1422290282016مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند مالكيت خودرو چري  ARRIZO 5-CVTمدل  95به رنگ سفيد روغني و شماره انتظامي 979ب-44
ايران  67و شماره شاسي  NATFCANH6G1003194و شماره موتور MVME4G15BABG003503
به مالكيت ميثم موسويون مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل برگ سبز و سند كمپاني خودرو سواري سيستم جيپ تيپ كالسكه صحرا مدل  1371به شماره
انتظامي 736-27ج 39و شماره موتور  006122و شماره شاسي  010100به نام محسن عبداهلل
شرفكندي فرزند ابراهيم مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد2798 .
برگ سبز (سند مالكيت وسيله نقليه) خودرو پيكان وانت مدل  1388به شماره انتظامي 242ق -19ايران
 78و شماره موتور  11487080864و شماره شاسي  NAAA36AA29G820220مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودرو سواري پژو  206مدل  1384به شماره انتظامي 527ب -66ايران  85و شماره موتور
 FSS14772792و شماره شاسي  83630594مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني خودروي سواري پژو  405مدل  1387به شماره انتظامي 361ج -62ايران  85و شماره
موتور  12487201300و شماره شاسي  NAAM01CAX9K920651به رنگ نقرهاي متاليك مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودرو سواري  405مدل  1397به شماره انتظامي 585و -15ايران  38و شماره موتور
 124K1185462و شماره شاسي  NAAM01CE2JK392525به رنگ نقرهاي متاليك مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودروي سواري پژو  206مدل  1384به شماره انتظامي 527ب -66ايران  85و شماره موتور
 FSS14772792و شماره شاسي  83630594مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.

پيش ميرود و آيا پيش بيني اين روند نسبت به
 ۱۰سال گذشته سختتر شده است ،گفت :بله به
نظر من پيش بيني کردن روند بازار نسبت به قبل
سختتر شده است .پيش بيني روند قيمت نفت
همواره سخت بوده است اما ميتوان گفت که اگر
معاف شدن کشورها از تحريم نفتي ايران ادامه يابد،

اذعان نهادهاي اطالعاتي آمريکايي در گزارش انب يسي

هيچ نشانهاي از اينکه حکومت ايران
در حال فروپاشي باشد ،وجود ندارد

وزير انرژي سابق آمريکا:

وزير سابق انرژي آمريکا گفت :تفاوت فاحش تحريمهاي
کنوني با تحريمهاي پيش از توافق هستهاي اين
است که در دور قبلي تحريمها ،آمريکا جهان را
با خود همراه کرده بود اما در شرايط کنوني هيچ
حمايت بينالمللي از اين تحريمها وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از بلومبرگ،
ارنست مونيز ،وزير انرژي سابق آمريکا و يکي از
دو مقام آمريکايي که همراه جان کري وزير امور
خارجه وقت اين کشور نقش بسيار مهمي در امضاي
توافق هستهاي داشت ،در گفتوگو با بلومبرگ در
باره اوضاع بازار نفت با آغاز تحريمهاي نفتي عليه
ايران گفت :آغاز اعمال تحريمها عليه ايران به طور
حتم در شرايط کنوني که بازار از ظرفيت بسيار
کمي براي افزايش توليد برخوردار است ،بسيار
ت تحريم ايران که
مهم است .من جزئيات معافي 
از سوي آمريکا براي کشورها صادر شده است را
نميدانم اما آنها موقتي هستند و در بلندمدت بازار
ميخواهد بداند که آيا اين تحريمها ادامه خواهد
داشت يا خير.وي در ادامه گفت :در حال حاضر

خبر »

به نظر من ديگر دليلي بنيادين و ساختاري براي
تغييرات عمده در قيمت نفت نخواهيم داشت .البته
همواره بازار آبستن حوادث غير منتظرهاي است.
مونيز ميگويد :اگر بازار شاهد کاهش قابل توجه
عرضه نفت از سوي ايران باشد و يا اينکه عربستان
و کويت بتوانند اختالفات خود را حل کرده و نفت
بيشتري به بازار عرضه کنند ،شرايط تغيير ميکند.
اين مقام آمريکايي که هماکنون در حوزه هستهاي و
علوم مرتبط با آن فعاليت ميکند ،گفت :من مجددا
تأکيد ميکنم اگر صادرات نفت ايران به روند کنوني
خود ادامه دهد شاهد ثبات بوده و تغيير چنداني را
شاهد نخواهيم بود.ارنست مونيز گفت :دور کنوني
تحريمها يک تفاوت فاحش نسبت به دور قبل دارد
و آن اين است که پيش از توافق هستهاي تمام دنيا
با ما در اعمال تحريمها عليه ايران همکاري کرد اما
در شرايط کنوني که آمريکا به صورت يک جانبه
اقدام به خروج از توافق هستهاي کرده است ،هيچ
حمايت بينالمللي براي اعمال دوباره تحريمها وجود
نداشته و کسي همراه آمريکا نيست.

يک گزارش شبکه خبري انبيسي به نقل از برخي مقامات آمريکايي اذعان
ميدارد نهادهاي اطالعاتي آمريکا نشانهاي از اينکه حکومت ايران در حال
فروپاشي باشد نيافتهاند؛ بلکه کنترل شرايط چون گذشته در اختيار نظام
است.به گزارش گروه بينالملل خبرگزاري فارس ،برخي مقامات آمريکايي به
شبکه خبري انبيسي گفتهاند که آژانسهاي اطالعاتي آمريکا به هيچ نشانهاي
مبني بر اينکه حکومت ايران در حال فروپاشي است دست نيافتهاند.با اين حال
نهادهاي اطالعاتي آمريکايي انتظار دارند که تحريمهاي آمريکا عليه ايران
دردسرهايي براي اين کشور ايجاد کند.اطالعات فوق ،بخشي از گزارشي است
که انبيسي با عنوان «دولت ترامپ فکر ميکند که فشار آمريکا رژيم ايران را
غرق ميکند ،اما متحدين شک دارند» منتشر کرده است .اين گزارش ديروز در
وبگاه اين شبکه خبري منتشر شده است.در بخش ديگري از اين گزارش نيز،
يک ديپلمات اروپايي به برخي ناآراميها در بعضي شهرهاي ايران در ماههاي
اخير اشاره کرده و اذعان کرده که اعتراضات و برخي اعتصابات به موضوعات
خاص مربوط بودهاند و به يک جنبش بزرگتر تبديل نشدهاند.

سي ان ان:

ترامپ درجريان پرداخت
حق السکوت ها بوده است

شبکه خبري سي ان ان گزارش داد :بنابر اسناد  80صفحه اي که در اختيار
دادستاني فدرال قرار دارد ،رئيس جمهوري آمريکا در جريان مستقيم
پرداخت حق السکوت به زناني که با آنها رابطه غير اخالقي داشته ،بوده
است.به گزارش ايرنا ،سي ان ان افزود :جزئيات اين امر به نقل از'مايکل
کوهن' وکيل سابق ترامپ ثبت شده و به تازگي وال استريت ژورنال آن
را منتشر کرده است .پرداخت پول(حق السکوت) به اين زنان با هماهنگي
مستقيم رئيس جمهوري آمريکا صورت گرفته است.اين شبکه خبري
به نقل از روزنامه وال استريت ژورنال نوشت :ترامپ از نزديک درجريان
هرگونه پرداختي به دو مدل و بازيگر فيلم هاي غير اخالقي 'کارن مک
دوگال' و'استفاني کليفورد' مشهور به 'استورمي دانيلز' قرار داشت.اين
رسانه تصويري آمريکايي ادامه داد:دفتر دادستاني فدرال آمريکا درمنهتن
نيويورک اطالعاتي از جزئيات درجريان بودن دونالد ترامپ درمورد پرداخت
حق السکوت ها را گردآوري کرده است.انتقال چنين پولي ممکن است
به نقض قوانين مالي کارزار انتخاباتي رياست جمهوري  2016ميالدي
توسط ترامپ منتهي شود.سي ان ان درتارنماي خبري خود نوشت:اطالعات
و جزئيات جديد در اين زمينه در پي اظهارات ماه اوت گذشته مايکل
کوهن در دادگاه به دست آمده است.

آگهي مزايده اموال غيرمنقول (اسناد رهني)

آگهي مزايده مال غيرمنقول مربوط به كالسه -22810ش 3-و مكانيزه 9002867

ششدانگ يك دستگاه آپارتمان طبقه  2به مساحت  148/75مترمربع قطعه  2تفكيكي شماره  1401و  1402فرعي از  1اصلي مفروزي از پالك  76فرعي از
اصلي مذكور واقع در حصار بوعلي بخش  11تهران به انضمام يك واحد پاركينگ واقع در طبقه همكف به مساحت  17/5مترمربع قطعه  2محدود به حدود
آپارتمان شماال به طول  8/5متر ديوار و پنجره است به فضاي خيابان  8متري شرقا به طول  15/20متر ديواري است مشترك با آپارتمان شماره  3اين
طبقه جنوبا اول به طول  6متر دوم كه غربي است شصت سانتيمتر سوم  4متر تماما ديوار و پنجره است به فضاي حياط عمومي غربا اول به طول 7/20
متر ديواري است مشترك با آپارتمان سمت شماره يك اين طبقه دوم كه شمالي است  70سانتيمتر سوم  1/40متر چهارم كه جنوبي است  70سانتيمتر
تماما پنجره است به فضاي نورگير پنجم به طول  1/90متر ديواريست مشترك با آپارتمان شماره  1اين طبقه ششم كه شمالي است  1/25متر هفتم 4/70
تماما ديوار و درب است به راهپله عمومي است حدود پاركينگ شمال به طول  3/50متر به راهرو مشاعي پاركينگها شرقا به طول  5متر به پاركينگ 3
جنوبا به طول  3/50متر به حياط عمومي غربا  5متر به پاركينگ شماره  1ذيل ثبت  65882صفحه  202و  204دفتر  266/2ثبت و سند صادر و ششدانگ
معالواسطه به عباس صميمي منتقل شده است و برابر سند رهني  84/9/29-20087و  8/7/8-25785دفتر  489تهران در رهن بانك تجارت ميباشد
و در نشاني تهران خيابان پاسداران خيابان نارنجستان دهم پالك  1طبقه دوم واحد  4واقع است و برابر نظريه مورخه  97/8/8كارشناس تجديدنظر:
آپارتمان مورد ارزيابي داراي سه اتاق خواب هال و پذيرايي كه پوشش ديوار آنها تركيبي از رنگ و نقاشي و كاغذديواري است و داراي سرويس و آشپزخانه
اپن ميباشد كه اخيرا بازسازي شده است و اسكلت فلزي طاق ضربي نما سيمانكاري  -جنس پلهها سنگي  -درب ورودي تمام چوب  -دربهاي داخلي
روكش چوبي  -آشپزخانه اپن و كابينت امدياف پوشش كف سراميك  -پنجرهها فلزي -سرمايش كولر آبي  -گرمايش شوفاژ  -پكيج و قدمت آن حدود
 40سال و داراي انشعاب آب و برق و گاز ميباشد و به مبلغ  16/300/000/000ريال (شانزده ميليارد و سيصد ميليون ريال) ارزيابي گرديده است و جهت
وصول طلب بانك و حقوق دولتي كالسه فوقالذكر در روز شنبه مورخه  97/9/10از ساعت  9صبح الي  12ظهر در محل اداره سوم اجراي اسناد رسمي
واقع در تهران  -چهارراه جهان كودك  -ساختمان معاونت اجراي اسناد رسمي  -سالن مزايده از طريق مزايده حضوري به فروش ميرسد و مزايده
از مبلغ (شانزده ميليارد و سيصد ميليون ريال) شروع و به باالترين قيمت كه خريدار داشته باشد فروخته خواهد شد .شركت در جلسه مزايده براي
عموم آزاد است و فروش كال نقدي است چنانچه روز تعيين شده با تعطيل رسمي مصادف گردد روز بعد از تعطيل جلسه مزايده در همان ساعت و مكان
تشكيل خواهد شد طالبين و خريداران ميتوانند جهت شركت در مزايده با ارائه چك تضمين شده بانك ملي به مبلغ پايه مزايده در وقت مقرر در جلسه
مزايده شركت نمايند ضمنا بدهيهاي مربوط به آب ،برق ،گاز ،اعم از حق انشعاب و اشتراك و مصرف و نيز بدهي مالياتي ،عوارض شهرداري و غيره كه
رقم قطعي آنها براي اين اداره معلوم نشده است به عهده برنده مزايده است و تنظيم سند انتقال موكول به ارائه مفاصاحسابهاي دارايي و شهرداري و...
خواهد بود مورد مزايده بيمه ميباشد.
رئيس اداره سوم اجراي اسناد رسمي  -نقيبي
مالف17638 :
د ت97/8/20 :
تاريخ انتشار97/8/20 :

آگهي مزايده اموال غيرمنقول پرونده اجرايي كالسه م 20654-3-و 8901769

ششدانگ يك دستگاه آپارتمان مسكوني واقع در سمت جنوب شرقي طبقه سوم به مساحت  74/20مترمربع كه مقدار  2/56آن بالكن است قطعه 11
تفكيكي شماره  117613فرعي از  4476اصلي مفروز و مجزي شده از پالك  7792فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش هفت تهران به انضمام ششدانگ
يك باب انباري به مساحت  2/52مترمربع شماره  11تفكيكي واقع در طبقه زيرزمين با قدرالسهم از عرصه و ساير مشاعات و مشتركات محدود به حدود
آپارتمان :شماال اول ديوار مشترك با آپارتمان مجاور جنوبغربي واقع در همين طبقه دوم در و ديوار به راهپله اشتراكي سوم ديوار در محل پيشرفتگي
شرقا ديوار و پنجره و نرده و لبه بالكن و ديوار و پنجره در محل پيشرفتگي به فضاي  20متري جنوبا اول ديوار در محل پيشرفتگي دوم ديوار و پنجره
به فضاي حياط غربا ديوار مشترك با آپارتمان مجاور جنوب غربي واقع در همين طبقه كف با سقف تحتاني و سقف با كف فوقاني مشترك است .حدود
انباري :شماال در و ديوار به محوطه مشاعي شرقا ديوار مشترك با انباري شماره  10جنوبا اول ديوار مشترك با انباري شماره  14دوم ديوار به محوطه
مشاعي غربا ديوار مشترك با انباري شماره  12كف روي عرصه و سقف با فوقاني مشترك ذيل ثبت  348703صفحه  161دفتر  2154امالك ثبت و
معالواسطه به خانم وجيهه حاجياسمعيل منتقل و طبق سند رهني شماره  15173مورخ  82/7/1دفتر اسناد رسمي  489تهران در رهن بانك تجارت
بوده كه به علت عدم پرداخت بدهي منجر به صدور اجرائيه به كالسه -20654م 3/و  8901769گرديده و برابر نظريه مورخ  95/1/28كارشناس رسمي
دادگستري توصيف اجمالي مورد وثيقه عبارت است از :ملك فوق واقع است در تهران ،انتهاي خيابان پيروزي ،سي متري نيروي هوايي ،بعد از فلكه
لوزي ،مسيل جاجرود نبش كوچه  11/30سمت چپ ،پالك  ،12طبقه  ،4واحد  11و مورد ارزيابي آپارتمان واقع در يك ساختمان  6طبقه شامل :زيرزمين
( )-1كه پاركينگها و انباريها در آن واقع گرديده است و پنج طبقه روي زيرزمين كه هر طبقه  3واحد مسكوني را شامل ميباشد و مجموعا ساختمان
داراي  15واحد مسكوني ميباشد .آپارتمان فوق در سمت جنوب شرق طبقه سوم واقع گرديده است .آپارتمان مورد بازديد حدودا  11سال ساخت شامل
 2اتاق خواب ،آيفون تصويري ،آسانسور ،نما آجر سه سانتي ،راهپله تا نيممتر سنگ شده ،پنجرهها پروفيل فلزي ،سرمايش كولر آبي ،گرمايش بخاري،
سرويس حمام و دستشويي و آشپزخانه امدياف ،كف سراميك و داراي امتياز آب و برق و گاز ميباشد و به مبلغ ( 2/220/000/000دو ميليارد و دويست
و بيست ميليون ريال) ارزيابي شده است و جهت وصول طلب بانك و حقوق دولتي كالسه فوقالذكر در روز شنبه مورخ  97/9/10از ساعت  9الي  12ظهر
در محل اداره سوم اجراي اسناد رسمي واقع در تهران  -چهارراه جهان كودك  -پالك  34ساختمان معاونت اجراي اسناد رسمي  -سالن مزايده از طريق
مزايده حضوري به فروش ميرسد و مزايده از مبلغ  2/220/000/000ريال (دو ميليارد و دويست و بيست ميليون ريال) شروع و به باالترين قيمت كه خريدار
داشته باشد فروخته خواهد شد شركت در جلسه مزايده براي عموم آزاد است و فروش كال نقدي است چنانچه روز تعيين شده با تعطيل رسمي مصادف
گردد روز بعد از تعطيل جلسه مزايده در همان ساعت و مكان تشكيل خواهد شد طالبين و خريداران ميتوانند جهت شركت در مزايده در وقت مقرر با
ارائه چك تضمين شده بانك ملي به مبلغ پايه در جلسه مزايده شركت نمايند ضمنا بدهيهاي مربوط به آب ،برق ،گاز اعم از حق انشعاب و اشتراك و نيز
بدهي مالياتي و عوارض شهرداري و غيره كه رقم قطعي آنها براي اين اداره معلوم نشده به عهده برنده مزايده است و تنظيم سند انتقال موكول به ارائه
مفاصاحسابهاي دارايي و شهرداري و ...خواهد بود مورد مزايده حسب اعالم بستانكار بيمه ميباشد.
رئيس اداره سوم اجراي اسناد رسمي  -نقيبي
مالف17637 :
د ت97/8/20 :
		
تاريخ انتشار97/8/20 :

