خبر
ظريف در گفتوگو با الميادين:

حضور آمريکا در سوريه از ابتدا
نامشروع بوده است
وزير خارجه ايران در گفتوگو با الميادين درباره موضوعات مختلف از
جمله خروج نيروهاي آمريکايي از سوريه به موضع گيري پرداخت.
به گزارش خبرگزاري مهر ،محمد جواد ظريف وزير خارجه ايران در
گفتوگو با الميادين با اشاره به اينکه حضور آمريکا از ابتدا هم در سوريه
غيرقانوني و نامشروع بوده بيان کرد که هنوز زود است که تحليلي
مفصل از نيات آتي واشنگتن درقبال سوريه داد.
وي اعالم کرد :حضور آمريکا در سوريه از ابتدا هم قانوني نبوده است.
ما از طرح هاي آمريکا در سوريه اطالع نداريم تا موضع مشخصي اعالم
کنيم .آمريکايي ها برادران ما و ملت هاي منطقه و کردها را به سبب
سياست هايشان قرباني کرده اند .برعکس ادعايشان آنها از کردها براي
تحقق اهداف سياسي سوء استفاده کردند.
ظريف ضمن تاکيد بر همسويي و امنيت مشترک تاکيد کرد :مشکل
در منطقه اين است که تصور کنيم که مي توانيم امنيت را بخريم اين
مشکل اول است و مشکل دوم اين است که برخي کشورهاي منطقه
تصور مي کنند که مي توانند با بي ثبات کردن ديگران صاحب امنيت
شوند .مثال ديگري را ذکر کنم .نظام سعودي خودش اعالم کرده که
 ۷۵ميليارد دالر به صدام در جريان جنگش ضد ايران داده و تصور
مي کرد که با دادن پول مي تواند امنيت بخرد اما اين ميلياردها پول چه
مشکلي را حل کرد؟ صدام با سالح هايي که با پول سعودي خريداري
کرده بود به سوي عربستان و کويت حمله کرد و اين در حالي بود که
آنها حمايت گسترده اي از صدام به عمل آورده بودند.
ظريف تاکيد بر ضرورت هماهنگي آنکارا با دمشق براي هر اقدام نظامي
گفت :نگراني ترکيه از عمليات تروريستي را درک مي کنيم .هرگونه
اقدام نظامي بايد با هماهنگي دولت سوريه باشد .ما همواره به دوستان
ترکيه اي گفته ايم که عمليات نظامي بدون موافقت دمشق به حل
بحران کمکي نمي کند .ما آماده کمک به آنها هستيم اما نگراني شان
از طريق هماهنگي با دولت سوريه رفع شود.
وي با اشاره به تعلل اروپايي ها در قبال برجام افزود :ايران آماده است
که امنيت منطقه مشترک باشد و برخي از ما عليه برخي ديگر نباشيم.
ما به اين نتيجه براي امنيت منطقه رسيديم که به همان اندازه که به
امنيت خود توجه مي کني بايد به امنيت همسايه ات هم توجه داشته
باشي و آماده ايم که امنيت منطقه مشترک باشد و برخي از ما عليه
برخي ديگر نباشيم و اين دعوتي است که خطاب به همسايگانمان در
آستانه سال جديد ميالدي مي کنم.
طبق برجام ،ايران به تعهدات خود عمل کند.
ظريف درباره نقش ايران در گفتوگوهاي ميان گروه هاي يمني در سوئد
نيز گفت :ايران به شکل گيري مذاکرات کمک کرد .نگراني ما درباره سفر
هيئت يمني به استکهلم بود و ما در اين باره کمک کرديم و اتحاديه اروپا
و سوئد از موضع و کمک ايران استقبال کردند .ما يمن را مانند سوريه
مي دانيم و از چهار سال قبل پيشنهاد مصالحه را مطرح کرديم و امروز که
مصالحه انجام مي شود سه سال گذشته و يمني ها کشته شد اند و عامل
آن در عربستان چهار نفري هستند که گمان مي کنند مي توانند که ملت
يمن را ظرف دو يا سه هفته سرکوب کنند.
وي درباره کميته قانون اساسي سوريه بيان کرد :سه کشور غربي که
نمي خواهم نامشان را ببرم و آمريکا به دنبال ديکته کردن خواسته هاي
خود بر سازمان ملل بودند و متاسفانه از ابتدا اين کشورها از روند
آستانه استقبال نکردند اما ما به همراه روسيه و ترکيه به اين
نتيجه رسيديم که ملت سوريه در نهايت سرنوشت خود را تعيين
مي کند .سوري ها بايد در اين باره تصميم گيري کنند.
ظريف درباره موضع گيري ترامپ درباره شکست داعش هم اعالم کرد:
آمريکا اصال با داعش نجنگيده است .آمريکايي ها ادعا مي کنند که با
داعش جنگيده اند اما ملت هاي عراق و سوريه خطر داعش را از بين
برده اند و ايران نيز به آنها کمک کرده است.

»

البي صهيونيستي-آمريکايي «دفاع از دموکراسيها» در يادداشتي اعتراضي اعالم
کرد ترامپ با تصميم خود براي خارج کردن نظاميان از سوريه ،پيروزي را تقديم
ايران کرده و تصويري ضعيف از آمريکا به نمايش گذاشته است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،بنياد دفاع از دموکراسيها ( )FDDکه
روابط بسيار نزديکي با بنيامين نتانياهو ،نخستوزير رژيم صهيونيستي دارد و
از نفوذ بااليي نيز در کاخ سفيد برخوردار است ،در يادداشتي اعتراضي اعالم
کرد دونالد ترامپ با تصميم خود براي خارج کردن نظاميان آمريکايي از سوريه،
پيروزي را تقديم ايران کرده و تصويري ضعيف و در حال عقبنشيني از آمريکا
نشان داده است.
اين انديشکده در دو سالي که از دولت ترامپ ميگذرد ،بنابر اخبار متعدد،

سياستنويس اصلي کاخ سفيد در موضوعات سياست خارجي بوده است .با اين
حال به نظر ميرسد تصميم ترامپ براي خارج کردن نيروهاي نظامي آمريکا از
سوريه به مذاق آن خوش نيامده است ،همانطورکه نتانياهو و کابينهاش هم حتي
به صورت علني از اين تصميم انتقاد کردهاند.
افديدي:
مارک دوبوويتز ،مدير اين انديشکده و از حاميان تشديد تحريمها عليه ايران ،روز
دوشنبه در يادداشتي مشترک با مارک رائول گرشت ،تحليلگر نئوکان کهنهکار
ترامپ
آمريکايي و مدافع حمله به عراق ،به انتقاد شديد از تصميم ترامپ پرداخته و
پيروزي را
نوشته است که رئيسجمهور آمريکا با خارج کردن نيروهاي نظامي از سوريه،
سياست ضدايراني خود را با آسيب جدي مواجه کرده
کند.و در رقابت ميان واشنگتن تقديم ايرانيها کرد
و تهران در منطقه ،پيروزي را به ايران تقديم مي
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چاووشاوغلو:

عصبانيت نتانياهو به خاطر شکست در سوريه است

وزير امور خارجه ترکيه دليل عصبانيت و رفتار
پرخاشگرانه نخستوزير رژيم صهيونيستي را
شکست اين رژيم در سوريه عنوان کرد.
به گزارش گروه بينالملل خبرگزاري آنا از
آناتولي« ،مولود چاووشاوغلو» در واکنش به
رفتار نادرست «بنيامين نتانياهو» در روزهاي
اخير گفت« :دليل عصبانيت شديد نخستوزير
رژيم صهيونيستي ،شکست اين رژيم در طرح

تجزيه سوريه است».
وي با بيان اينکه نتانياهو با گروههاي تروريستي
نظير پ.ک.ک رابطه دارد ،افزود« :او تصميم
داشت از اين گروهها براي تجزيه سوريه استفاده
کند که در نهايت شکست خورد».
وزير امور خارجه ترکيه تأکيد کرد« :ما متعهد
هستيم هر گروهي را که دست به فعاليت
تروريستي در ترکيه ميزند در هر جاي دنيا
که باشد تعقيب و نابود کنيم».
«مولود چاووشاوغلو» در پايان گفت« :پ.ک.ک
و نخستوزير رژيم صهيونيستي يک وجه
اشتراک دارند و آن هم کشتن کودکان
بيگناه است».
وزير امور خارجه ترکيه اخيرا نيز نتانياهو
را قاتلي خطاب کرده بود که با خونسردي
آدم ميکشد.

برگزيت سخت ۴۰برنامه دفاعي  -امنيتي انگلستان را لغو خواهد کرد
وزير دفاع انگلستان در خصوص تبعات برگزيت
سخت براي برنامههاي دفاعي و امنيتي اين
کشور هشدار داد.
به گزارش گروه بينالملل خبرگزاري آنا از
اسپوتنيک« ،توبياس الوود» با اشاره به احتمال
خروج انگلستان از اتحاديه اروپا بدون امضاي
توافقي در اين خصوص ،گفت« :اگر انگلستان
بدون امضاي توافق از اتحاديه اروپا خارج شود،
آسيبهاي اقتصادي اين موضوع دامنگير حوزه
دفاعي – امنيتي نيز ميشود».
وي افزود« :بر طبق پيشبينيها اين آسيبهاي
اقتصادي  ۴۰برنامه دفاعي و امنيتي وزارت دفاع
را لغو خواهد کرد».
وزير دفاع انگلستان تأکيد کرد« :خروج بدون
توافق به هيچ وجه يک گزينه مناسب براي
انگلستان نيست و نمايندگان پارلمان بايد به

اشتاين ماير دقيقا چه مي گويد؟

فرانک والتر اشتاين ماير ،رئيس جمهور آلمان و يکي از سران
بانفوذ حزب سوسيال دموکرات اين کشور ،در پيام سال نوي
ميالدي خود خطاب به شهروندان آلماني به نکاتي اشاره کرده
است که نشان از وقوع حوادثي تازه در اين کشور دارد .حوادثي
که مي تواند منجر به دفرمه شدن شکل و ساختار امنيتي و
اجتماعي موجود در کشور آلمان و تبديل آن به يکي ديگر
از کانون هاي بحران در اروپا شود .به گزارش آنا،هر چند که
آلمان طي هفته هاي اخير تاثيري ظاهري از جنبش جليقه
زردها در فرانسه نپذيرفته است ،اما بسياري از تحليلگران
مسائل اروپا معتقدند فاکتورها و مولفه هايي مانند تشديد
نارضايتي هاي عمومي در ميان اقشار مختلف مردم آلمان
امکان وقوع ناآرامي هاي جديد در اين کشور را بيشتر ساخته
است .ضمن آنکه بسياري از شهروندان آلماني نيز نسبت به
عملکرد دولت ائتالفي اين کشور به شدت ناراضي هستند.
بي دليل نيست که در آخرين نظرسنجي هاي صورت گرفته
در آلمان ،رضايت عمومي از دو حزب سوسيال دموکرات و
دموکرات مسيحي ( دو حزب اصلي آلمان ) در مجموع به
 50درصد نيز نرسيده است!
چنانچه شبکه دويچه وله گزارش داده است ،اشتاين ماير
در بخشي از سخنراني سال نوي خود خطاب به شهروندان
آلماني اظهار کرده است:

مدرك فارغالتحصيلي اينجانب حميدرضا مجدي فرزند اميرحسين به شماره شناسنامه
 5743صادره از شوش در مقطع كارشناسي رشته مهندسي كامپيوتر صادره از دانشگاه
آزاد اسالمي واحد اراك با شماره  831210257082مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد .از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد
اراك به نشاني :اراك  -ميدان امام خميني(ره)  -بلوار امام خميني(ره)  -كيلومتر
 3جاده خمين  -شهرك دانشگاهي اميركبير  -اداره فارغالتحصيالن ارسال نمايد.
مدرك فارغالتحصيلي اينجانب سارا ذباح فرزند خسرو به شماره شناسنامه 4120199584
صادره از بروجرد در مقطع كارشناسي رشته بيوتكنولوژي صادره از واحد دانشگاهي
آزاد بروجرد با شماره  93/11/4-106/1914554مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد .از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد
بروجرد به نشاني مجتمع امام خميني ارسال نمايد.
شناسنامه مالكيت خودرو (برگ سبز) سواري كوپه امجيني به شماره شاسي 100065
و شماره موتور  031114و شماره پالك 445ن -71ايران  22مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز سواري پرايد به شماره شهرباني 811و -68ايران  13و شماره موتور 3202118
و شماره شاسي  S1412288366024مدل  1388به رنگ سفيد روغني به نام زهرا
حيدري كبريتي فرزند حسينعلي شش  8اصفهان مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
گواهينامه موقت پايان تحصيالت به شماره  459696به نام اينجانب صبا افشار فرزند
محمد به شماره شناسنامه  332صادره از اليگودرز متولد  1364در مقطع كارشناسي
در رشته زمينشناسي از دانشگاه آزاد اسالمي واحد اليگودرز مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد .از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اليگودرز
به نشاني اليگودرز ميدان دانشگاه  -دانشگاه آزاد واحد اليگودرز تحويل نمايد.
گواهينامه موقت پايان تحصيالت به شماره  448764به نام اينجانب ساناز افشار
فرزند محمد به شماره شناسنامه  2473صادره از اليگودرز متولد  1365در مقطع
كارشناسي رشته نقشهكشي معماري از دانشگاه آزاد اسالمي واحد اليگودرز مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را به
دانشگاه آزاد اليگودرز به نشاني اليگودرز ميدان دانشگاه  -دانشگاه آزاد واحد
اليگودرز تحويل نمايد.
اصالحيه آگهي  -آگهي فقدان برگ سبز و كارت اتومبيل سواري  MVMمنتشره در
روزنامه رسالت مورخ  97/9/12به شماره انتظامي 741ط -42ايران  53و شماره
شاسي  NATGBATL6H1014163صحيح ميباشد.
برگ سبز خودروي وانت سيستم باري آريسان به رنگ سفيد مدل  1394و شماره پالك
ايران 521-96ب 56و شماره موتور  118G0001986و شماره شاسي FV511297
متعلق به آقاي بهنام پيكاني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودرو سواري تيبا  2مدل  1396به شماره انتظامي 624-17ص 56و
شماره موتور  M15/8397405و شماره شاسي  NAS821100H1083105به نام
فاطمه حسيني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد3556 .
برگ سبز پژو هاچبك مدل  1397به رنگ سفيد روغني و شماره پالك ايران 561-68م35
و شماره موتور  165A0142244و شماره شاسي  NAAP03EE5JJ533860به نام
واحد طهماسبي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز سواري پژو  GLX405به رنگ خاكستري متاليك و شماره پالك ايران -68
214م 66و شماره موتور  12489312954و شماره شاسي NAAM01CA1BE218674
به نام سهيل دهقاندار مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز و برگ كمپاني پژو  GLX 405مدل  1394به رنگ خاكستري متاليك و
شماره پالك ايران 829-68ي 86و شماره موتور  124K0624830و شماره شاسي
 NAAM01CA2FR207469به نام مريم طهماسبي مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
برگ سبز ،كارت سواري پيكان مدل  1381به شماره پالك 133-36س 38و شماره
موتور  11158140196و شماره شاسي  81541728به رنگ مشكي متاليك به نام يداهلل
ياري حيدرآباد فرزند اسماعيل مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز ،سند موتورسيكلت چترو تيپ  CC150به رنگ قرمز مدل  1393و شماره
موتور  0149NCW220093و شماره تنه  NCW***150D9310039به نام احمد
طاالري شش  12گلپايگان نام پدر ناصرعلي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط
ميباشد.
اصل برگ سبز خودروي رنو ساندرو اتومات  1600CCبه رنگ سفيد مدل  97و شماره
شاسي  NAPBSRBYAJ1088978و شماره موتور  K4MC697W026058مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل برگ سبز (شناسنامه مالكيت) سواري پرايد سيستم سايپا تيپ  131LEمدل  1392به
رنگ سفيد روغني و شماره موتور  4995010و شماره شاسي NAS411100D1312721
و شماره پالك انتظامي ايران 524-88ط 34و به نام مالك فاطمه سليمانخاني مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
دفترچه خدمات كشاورزي به شماره  316به مساحت  2هكتار واقع در كردكوي به نام
غالمرضا كياني فرزند صفرعلي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
دفترچه كشاورزي متعلق به اينجانب آيمحمد نادرزاده فرزند قربان به شماره دفترچه
 682مساحت زمين  9هكتار آبي واقع در روستاي آققميش شهرستان گاليكش مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
دفترچه كشاورزي متعلق به اينجانب مراد فارسياني فرزند رمضان به شماره شناسنامه
 1477مساحت زمين  5هكتار ( 2هكتار ديم  3هكتار آبي) واقع در روستاي چقربش
قارداش شهرستان گاليكش مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز (شناسنامه مالكيت) خودروي وانت پيكان مدل  1391به شماره انتظامي -17
871ط 38و شماره شاسي  NAAA36AA2CG280827و شماره موتور 114F0014109
به نام امير شكري مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد3558 .
برگ سبز خودرو پژو به رنگ يشمي روغني مدل  1384و شماره موتور 11784076801
و شماره شاسي  13479389و شماره پالك 724-47ب 58به نام احمد گرگوندي به
شماره ملي  0621093912مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.

وزير دفاع انگلستان:

" مخالفتهاي سياسي و اجتماعي در آلمان در سال ۲۰۱۸
تشديد شد .گفتوگوهاي زيادي درباره تنش و تفرقه اجتماعي
وجود دارد .بسياري خشم خود را در رسانههاي اجتماعي عنوان
کردند چون تمايل زيادي براي مناظره يا تبادل واقعي ديدگاهها
وجود ندارد .احساس ميکنم ما آلمانيها زمان بسيار محدودي
را براي گفتوگو با يکديگر صرف ميکنيم .حتي زمان کمي
براي گوش دادن به حرفهاي يکديگر داريم .از مردم آلمان
ميخواهم تا با هم گفتوگو کنند حتي اگر ديدگاههاي متفاوتي
دارند و اين گفتوگوها شايد به درگيري لفظي منجر شود.
اين بخشي از دموکراسي است"....واقعيت امر اين است که
ناکارآمدي دولت آلمان از يک سو و تاثيرپذيري شهروندان
آلماني از اعتراضاتي که در اروپا رخ مي دهد ،منجر به ايجاد
احساس خطر در ميان رئيس جمهور آلمان و ديگر مقامات
اين کشور شده است .شکل گيري نارضايتي عمومي و نهادينه
شده در ميان شهروندان آلمان ،اين روند را به صورت طبيعي
تشديد کرده است .نبايد فراموش کرد که شهروندان آلماني
نيز به مانند شهروندان فرانسوي از بي عدالتي هاي اجتماعي
که نظام سرمايه داري مولد آن بوده است ،رنج مي برند.
رمزگشايي از اظهارات اشتاين ماير به هيچ عنوان دشوار به نظر
نمي رسد!در اينجا قاعده اي کلي وجود دارد که بايد نسبت به
آن توجه داشت .اينکه سلسله بحران هاي امنيتي ،اقتصادي،

دانشنامه موقت تحصيلي به شماره  84/3-77مورخه  97/1/29به نام اينجانب محمدعلي
بهرامسري فرزند عليرضا به شماره ملي  4160256597صادره از اليگودرز متولد  1371در
مقطع كارشناسي رشته مهندسي برق قدرت دانشگاه ملي مالير مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد .از يابنده درخواست ميشود اصل مدرك را به نشاني مالير ،كيلومتر  5جاده
اراك دانشگاه ملي مالير ارسال نمايد.
دفترچه كار مينيبوس به شماره  82/6/1-918679به نام آقاي علي معصومي رحمتآبادي
به شماره ملي  3070812708به شش  108فرزند حسين مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
برگ سبز خودرو سواري پيكان مدل  1383به رنگ سفيد و شماره انتظامي 869د -29ايران
 65و شماره موتور  11283108945به نام عباس نجفآباديپور به شماره ملي 3070789161
فرزند حسين صادره از سيرجان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودرو سواري پژو  405مدل  1388به رنگ نقرهاي و شماره انتظامي 276د -95ايران
 45و شماره موتور 12488101700به نام منصور خواجهحسني رايري به شش  50فرزند فتحا...
صادره از بافت مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
ك قاسمآبادي مالك خودرو پژو سواري  405به شماره انتظامي 946-47د 15و
اينجانب عصمت ل 
شماره بدنه  109657و شماره موتور  12488105117به 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 سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان
سمند مراجعه نمايد .بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
كارت سبز تراكتور ديفرانسيل  LTM285مدل  1390به شماره موتور  LFW03424Xو شماره
شاسي  L01290و شماره انتظامي ايران 837-46ك 11به نام ابراهيم محمدزاده مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني (مادر) مينيبوس بنز  309مدل  1359به رنگ آبي معمولي و شماره پالك ايران
692-14ع 47و شماره موتور  334911156307و شماره شاسي  3739150406293به
نام خليل منيعاوي بهمنشيري به كد ملي  2993718924مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
دفترچه كشاورزي به شماره  39به مساحت  2هكتار زمين واقع در شهر تاتار عليا استان گلستان
به نام آقاي حسنعلي جرجاني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت سبز خودرو سوناتا رنگ سفيد به شماره شاسي  KMHEC41CBEA638816و شماره
موتور  G4KEDA386821و شماره انتظامي ايران 784-87د 22مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني و برگ سبز خودروي سواري سايپا  131SEمدل  1393به شماره موتور 5066195
و شماره شاسي  3651797و شماره انتظامي 176-69ل 27به نام حميدرضا سنچولي مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني ،برگ سبز و كارت سواري سايپا  131مدل  1395به شماره انتظامي 315-41ج 57و
شماره موتور  5688609و شماره شاسي  NAS411100G1248812و شماره موتور 5688609
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز و سند كمپاني سواري پرايد به رنگ نوكمدادي مدل  1384و شماره پالك ايران
134-23س 21و شماره موتور  01344544و شماره شاسي  S1482284133526مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ گمركي خودروي وانت تويوتا دوكابين هايلوكس مدل  1992به رنگ سفيد و شماره پالك
123ط -24ايران  95و شماره شاسي  010744و شماره موتور  342422به نام معراج حسينزئي
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني ،تسلسل اسناد و شناسنامه مالكيت (برگ سبز) سواري شورلت نوا به شماره انتظامي
758ب -91ايران  72و شماره موتور  015573و شماره شاسي  4L69DHF426375مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني و سند مالكيت راهور (برگ سبز) وانت پيكان دوگانهسوز به شماره انتظامي342د-93
ايران  82و شماره موتور  11490083570و شماره شاسي NAAA46AA5CG312683
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
گواهي موقت پايان تحصيالت اينجانب حسن تقيپور فرزند نادعلي به شماره شناسنامه 6
صادره از آمل در مقطع كارشناسي رشته مهندسي تكنولوژي خودرو با شماره 1655057
صادره از واحد دانشگاهي آيتآله آملي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .از
يابنده تقاضا ميشود به آدرس آمل  -جاده قديم آمل به بابل فرعي دانشگاه آزاد اسالمي
ارسال نمايد.
برگ كمپاني خودرو پيكان وانت مدل  89به رنگ سفيد روغني و شماره انتظامي ايران -55
862و 92و شماره شاسي  NAAA36AA6AG208896و شماره موتور 11488112893
به نام معصومه هديهلو به كد ملي  0385859902مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط
ميباشد.
اينجانب معصومه هديهلو مالك خودرو پيكان وانت مدل  89به رنگ سفيد روغني و شماره
انتظامي ايران 862-55و 92و شماره شاسي  NAAA36AA6AG208896و شماره موتور
 11488112893به علت فقدان اسناد فروش (برگ كمپاني) تقاضاي رونوشت المثني اسناد
مذكور را نموده است .لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز
به دفتر حقوقي سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه
نمايد .بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب حسين باالر مالك پژو  GLX405مدل  89به شماره شهرباني 386ب -44ايران  28و
شماره موتور  12489208006و شماره شاسي  NAAM11CA8BR460190به علت فقدان برگ
فروش كمپاني و سند سبز 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 مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
سند كمپاني يك دستگاه كاميون كشنده به شماره شاسي  NACG4X20002066320و شماره
موتور  DC1217LO26674521متعلق به شركت حمل و نقل نوين سير ياران به شماره ثبت
 304مفقود گرديده و فاقد اعتبار ميباشد .چنانچه هر شخصي هر گونه ادعايي در مورد خودرو
مذكور داشته باشد ميتواند ظرف مدت  15روز از تاريخ نشر آگهي با در دست داشتن مدارك
كافي به اداره حقوقي مجتمع صنعتي ماموت تهران واقع در بزرگراه كرج قزوين  5كيلومتر
بعد از پل هوايي كردان مراجعه نمايد.

اين موضوع توجه کنند».
ماه آينده ميالدي رأيگيري در خصوص توافق
برگزيت در پارلمان انگلستان صورت خواهد
گرفت .بر اساس نظرسنجيهاي موجود احتمال
عدم تصويب اين توافق بسيار زياد است .گفته
ميشود در صورت عدم تصويب توافق برگزيت
در پارلمان« ،ترزا مي» نخستوزير انگلستان
استعفا خواهد داد.

اجتماعي و مهاجرتي موجود در اروپاي واحد جملگي منجر
به اثبات ناکارآمدي مجموعه اي به نام اتحاديه اروپا و منطقه
يورو شده است .در چنين شرايطي مشخص نيست اروپاي
واحد طي سالها و بلکه ماه هاي آتي به کدام سمت و سو
پيش برود.اين قاعده کلي در قبال تک اعضاي اروپاي واحد
از جمله کشور آلمان صادق است .نتايج انتخابات سراسري
سال گذشته در آلمان نشان داد که شاهد شکل گيري نوعي
نارضايتي عمومي و ساختاري در اين کشور ( نسبت به وضعيت
موجود ) هستيم .همين مسئله سبب شده است تا افرادي
مانند اشتاين ماير ديدگاه خوشبينانه اي نسبت به تحوالت
سياسي ،اجتماعي و داخلي کشورشان در سال جديد ميالدي
نداشته باشند .عدم وجود امکانات رفاهي و اقتصادي متوازن
در آلمان ،در شکل گيري نارضايتي شهروندان بسيار موثر بوده
است .بحران اقتصادي همچنان در زندگي روزمره شهروندان
اروپايي حس مي شود .افزايش نمادها و شاخصه هاي بحران
مالي در اروپا و کاهش رتبه هاي اعتباري بانکها و رشد نرخ
بيکاري در کشورهايي که همچنان با بحران مالي درگير
هستند ،بسترساز بسياري از بحران هاي اجتماعي در اروپا
بوده است.موضوعي که اشتاين ماير ،مرکل ،زيگمار گابريل و
ديگر سياستمداران آلماني قدرت مديريت و حل و فصل آن
را تا کنون نداشته اند....

اينجانب حسن جمشيدي انگاسي مالك وانت پيكان به شماره بدنه  NAAA36AA5CG259695و
شماره موتور  11490064126و شماره پالك 166-72ط 52به علت فقدان سند كمپاني و برگ سبز
خودرو تقاضاي رونوشت المثني اسناد خودروي مذكور را نموده است .لذا چنانچه هر كس ادعايي
در مورد خودروي مذكور دارد ظرف  10روز به دفتر منطقهاي ايرانخودرو ساري واقع در كيلومتر
 5جاده ساري به نكا جنب شركت شماليت مراجعه نماييد .بديهي است پس از مهلت مذكور مطابق
ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب حجت كريمه مالك خودرو سمند سواري به شماره بدنه  NAAC91CEXGF116340و
شماره موتور  124K0969717و شماره پالك 811-72ط 16به علت فقدان سند كمپاني خودرو
تقاضاي رونوشت المثني اسناد خودروي مذكور را نموده است .لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد
خودروي مذكور دارد ظرف  10روز به دفتر منطقهاي ايرانخودروساري واقع در كيلومتر  5جاده
ساري به نكا جنب شركت شماليت مراجعه نماييد .بديهي است پس از مهلت مذكور مطابق ضوابط
مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب محمود اميرعبدالهيان مالك خودروي وانت سيستم پيكان  1600مدل  1388به رنگ سفيد
و شماره بدنه  NAAA36AA39G825927و شماره موتور  1148708694و شماره شهرباني
468-96ب 26به علت فقدان اسناد فروش تقاضاي رونوشت المثني اسناد خودروي مذكور را نموده
است .لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف  10روز به دفتر منطقهاي
ايرانخودروساري واقع در كيلومتر  5جاده ساري به نكا جنب شركت شماليت مراجعه نماييد .بديهي
است پس از مهلت مذكور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
سند كمپاني خودروي سواري پژو پارس مدل  86به شماره پالك انتظامي 528ج -83ايران 16
و شماره شاسي  50336753و شماره موتور  12486171014مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
سند كمپاني خودرو سواري پژو پارس مدل  1393به شماره انتظامي 446ن -67ايران  88و شماره
موتور  124K0395344و شماره شاسي  NAAN21CA6EK175809به رنگ سفيد روغني مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت هوشمند كاميون كمپرسي مدل  1384به شماره انتظامي 452ع -59ايران  85و شماره
هوشمند  2457828مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت هوشمند رانندگي اينجانب خدارحم براهويي فرزند حسن به شماره ملي  3671483768و
شماره هوشمند  1117819مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت (برگ سبز) پرايد سواري  131SLمدل  1390به شماره انتظامي 833ج -32ايران
 85و شماره موتور  4072858و شماره شاسي  S1412290758110مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
كارت دانشجويي اينجانب محمدحسين كريميپور به شماره دانشجويي  9533553رشته مهندسي
مواد از دانشگاه سيستان و بلوچستان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودرو سواري سايپا  131مدل  1395به شماره انتظامي 244ط -19ايران  93و شماره
موتور  M13/5745045و شماره شاسي  NAS411100G3621142به رنگ سفيد روغني مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
پروانه كار (اشتغال) به شماره سريال  1/009/4061اينجانب احسان عالءالدين بيلگن تابعيت تركيه
به شماره گذرنامه  U14712481به علت نداشتن فعاليت در ايران از مورخه  1397/10/5از درجه
اعتبار ساقط ميباشد3572 .
سند كمپاني و سند مالكيت راهور (برگ سبز) و تسلسل اسناد سواري سمند به شماره انتظامي
383ق -69ايران 82و شماره موتور 147H0243683و شماره شاسيNAACJ1JE0GF333194
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز و سند قطعي موتورسيكلت تندر مدل  1384به شماره پالك  511-67863و شماره موتور
 5572155و شماره تنه  NES***125M8408497به نام اميرحسين فتاحي فرزند منصور مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز و سند كمپاني اتومبيل سواري پرايد مدل  1377به شماره انتظامي 295ط -26ايران 53
و شماره شاسي  S1412277559552و شماره موتور  00076825به نام وفادار بياتي شهرضا مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل سند كمپاني سواري سيستم پژوتيپ  405GLX-XU7مدل  1394به رنگ خاكستري متاليك و
شماره موتور  124K0779206و شماره شاسي  NAAM01CE6FR232565و شماره پالك انتظامي
ايران 351-14م 72و به نام مالك جمل خرسان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اينجانب محمد عامري مالك پژو آردي به شماره موتور 22328028385و شماره شاسي80729042
به علت فقدان اسناد فروش و سندمالكيت 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 سازمان
فروش شركت ايران خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد .بديهي است پس از مهلت
مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب يعقوب نوري آرماسالن مالك پژو  206به شماره شاسي  22605970و شماره شهرباني ايران
848-22م 27به علت فقدان اسناد فروش و سندمالكيت 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 سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد .بديهي
است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب رسول رخشا مالك پژو 405به شماره شاسي 80315218و شماره انتظامي626ج -44ايران
 77به علت فقدان اسناد فروش و سندمالكيت 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
سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد .بديهي است
پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب الهه منعي مالك پژو  206به شماره موتور  10FSS15218308و شماره شاسي  19840230به
علت فقدان اسناد فروش و سندمالكيت 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 سازمان فروش
شركت ايران خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد .بديهي است پس از مهلت مزبور
طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب فرزانه ردايي مالك پژو  206به شماره شاسي  GJ866569و شماره انتظامي 686ن-55
ايران  72به علت فقدان اسناد فروش و سندمالكيت 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
سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد .بديهي است پس
از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
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خبر
ترامپ«:مكگورک» مسئول ارسال
 ۱/۸ميليارد دالر پول نقد به ايران بود
رئيس جمهوري آمريکا در تالش براي توجيه استعفاي فرمانده آمريکايي
اعالم کرد« :مكگورک» مسئول ارسال  ۱/۸ميليارد دالر پول نقد به ايران
بود.به گزارش خبرگزاري مهر ،دونالد ترامپ رئيس جمهوري آمريکا در
پيامي توئيتري اعالم کرد :هواداران «برت مکگورک» (نماينده مستعفي
آمريکا در ائتالف به اصطالح مبارزه با داعش) به ياد داشته باشند که او
همان منصوب اوباما است که هواپيماها را با  ۱/۸ميليارد دالر پول نقد
پُر کرده تا آنها را به عنوان بخشي از توافق هست ه اي وحشتناک ايران
که به تأييد باب کورکر حقير (رئيس کميته روابط خارجي مجلس سناي
آمريکا) هم رسيد ،به ايران ارسال کند.اين در حالي است که چندي
پيش و به دنبال اعالم استعفاي «برت مکگورک» از نمايندگي آمريکا
در ائتالف به اصطالح مبارزه با داعش ،ترامپ با طرح ادعايي مضحک
اعالم کرد که وي را اص ً
ي شناسد!
ال نم 
گفتني است« ،برت مکگورک» پس از اينکه ترامپ چهارشنبه گذشته
اعالم کرد که قصد دارد نظاميان اين کشور را به طور کامل از سوريه
خارج کند ،استعفا داد.

بدترين سقوط تاريخ والاستريت
در شب کريسمس
ي سرمايهگذاران از
روز دوشنبه ،در حالي که حمله مجدد ترامپ ،نگران 
آشفتگيهاي سياسي آمريکا را تشديد کرد ،والاستريت بدترين شب
کريسمس تاريخ خود را ثبت کرد.
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سيانبيسي ،روز دوشنبه ،دو شاخص
مهم والاستريت بدترين شب کريسمس تاريخ خود را ثبت کردند؛ داوجونز
 ۵۰۰واحد ريزش کرد و به زير  ۲۲۰۰۰واحد سقوط کرد ،اساندپي۵۰۰
هم با سقوط  ۲۰درصدي نسبت به رکوردهاي اخير ،به آستانه تحمل فني
خود رسيد.بازارها به آشفتگيهاي اخير واشنگتن واکنش نشان ميدهند.
عالوه بر تعطيلي دولت که ممکن است تا سال آينده ميالدي طول بکشد،
گزارشات حاکي از آن است که ترامپ در حال مذاکره در مورد راهي
براي اخراج جرومي پاول ،رئيس فدرالرزرو است .اين موضوع عالوه بر
سقوط اخير بازارهاي مالي ،وزير خزانهداري آمريکا ،استيون منوچين،
را بر آن داشت تا براي مقابله با سقوط احتمالي سيستم مالي آمريکا،
دست به دامن مديران عامل  ۶بانک بزرگ آمريکا شود.
به اين آشفتگيهاي سياسي ،استعفاي وزير دفاع آمريکا ،جيمز متيس
را ميتوان اضافه کرد که گفت ،ديدگاههاي او با رئيسجمهور همخواني
ندارد.اما سقوط بازارها در روز دوشنبه ،دليل محکمتري هم داشت؛ ترامپ
در توئيت جديد خود حمله به فدرالرزرو را از سر گرفت و گفت :تنها
مشکل اقتصاد آمريکا ،فدرالرزرو است ،آنها درکي از بازار ندارند.

حجم گسترده طرح هاي اجرا شده با
تسهيالت بانک ملي ايران باعث افتخار است
عضو هيئت مديره بانک ملي ايران گفت :وقتي حجم گسترده طرح هاي اجرا شده با تسهيالت
بانک ملي ايران را در سراسر کشور از نزديک مي بينيم ،بيش از پيش به سازمانمان افتخار
مي کنيم.به گزارش روابط عمومي بانک ملي ايران ،محمود شايان در جمع کارکنان اداره کل
بررسي طرح هاي بانک با اشاره به مشکل بيکاري ،افزود :مقام معظم رهبري ،رياست محترم
جمهوري و ساير مديران ارشد نظام دغدغه حل مشکل بيکاري را دارند و نظام بانکي به ويژه
بانک ملي ايران در صف مقدم حل اين مشکل است.وي با بيان اين که طرح هاي بزرگ صنعتي،
بيمارستان ها ،جاده ها و کارخانه هاي متعددي با ارائه تسهيالت و استفاده از اعتبارات بانک
ملي ايران در سراسر کشور احداث شده است ،اظهار کرد :ايران اسالمي بزرگ است و طبيعي
است که براي توسعه آن بايد همه دست به دست هم بدهيم.عضو هيئت مديره بانک ملي ايران
با تاکيد بر اين که هم افزايي کارکنان براي پيشبرد امور بانک ،جلوگيري از به وجود آمدن
چالش و تمرکز بر اهداف سازماني از مهمترين الزامات کار در اين نهاد بزرگ اقتصادي است،
ادامه داد :تغييرات مديريتي به معناي ناکارآمدي افراد نيست و با اين هدف انجام مي شود که
شکل و سرعت کار را بهبود ببخشد.شايان با تاکيد بر حساسيت کار در اداره کل بررسي طرح ها،
تاکيد کرد :تکميل طرح هاي نيمه تمام بايد هم چنان در اولويت اين اداره کل باشد و از سوي
ديگر ،بازديد حضوري از پروژه ها نيز بايد با قدرت ادامه يابد.

تاکيد بر تداوم حمايت هاي بانک شهر
از خط 6متروي پايتخت
سرپرست بانک شهر با اشاره به تاثير گسترده حمايت هاي بانک شهر از توسعه حمل و نقل
عمومي و به خصوص خطوط مترو در کالن شهرهاي کشور،گفت :حمايت هاي اين بانک از
خطوط ريلي پايتخت در صورت عمل به تعهدات از سوي شهرداري ادامه خواهد يافت.به
گزارش مرکز ارتباطات وروابط عمومي بانک شهر،در حاشيه بازديد شهردار تهران از خط ۶
مترو که صبح ديروز باحضور احمد درخشنده سرپرست بانک شهر و جمعي از مديران ارشد
شهرداري پايتخت برگزار شد ،بر نقش اين بانک در توسعه حمل و نقل عمومي در شهر
تهران تاکيد شد.احمد درخشنده در حاشيه اين بازديد با اشاره به امضاء تفاهم نامه بانک
شهر با شهرداري تهران براي تکميل خط  ۶در سال  ، ۹۴گفت :بر اساس اين تفاهم نامه
بانک شهر متعهد شد  ۳۶۰۰ميليارد تومان براي توسعه اين خط اختصاص دهد.وي با بيان
اينکه بانک شهر ،بيش تر از تعهدات خود براي تامين مالي اين خط تالش کرده است ،تصريح
کرد :پيمانکاران ميتوانند شهادت دهند که طي اين مدت بانک شهر به هيچ عنوان دست
از حمايت نکشيده است.درخشنده تصريح کرد :معتقديم در يک کار گروهي بايد انتظارات
بانک شهر نيز مرتفع شود چرا که عالوه بر تعهداتي که در ابتدا براي توسعه خط  ۶مترو
داديم ،دو دوره نيز اوراق مشارکت منتشر و در يک دوره نيز اوراق از سوي اين بانک تضمين
شده است.وي در ادامه ابراز اميدواري کرد با پايبندي بانک و شهرداري به تعهدات تعيين و
موافقت شده ،گام هاي اساسي و محکمي در جهت سرعت بخشيدن به اجراي برنامه توسعه
حمل و نقل درون شهري و ارتقاي رفاه شهروندان برداشته شود.

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام:

بانک صادرات ايران گامهاي محکمي
در آموزش دانشآموزان برداشته است
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام و وزير اسبق آموزش و پرورش ،از بانک صادرات ايران
در پشتيباني و حمايت از فعاليتهاي آموزشي و پرورش نيرويانساني تقدير کرد .حسين
مظفر در بازديد از مدرسه ابتدايي «مهندس منصور نفر» در ناحيه  6منطقه چهار تهران
گفت :کمتر مؤسساتي مانند اين بانک وارد اين عرصه شدهاند و خوشحاليم بانک صادرات
ايران با گذشت  ٢٥سال حضور در اين عرصه ،همچنان گامهاي محکمي را برميدارد که
اهتمام مديران و کارکنان اين بانک ستودني است.به گزارش روابطعمومي بانک صادرات
ايران ،وي تالشهاي صورت گرفته مؤسسه سپهر معرفت وابسته به بانک صادرات ايران در
مديريت و باال بردن استاندارد آموزشي در بين دانشآموزان دختر و پسر اين مدرسه را قابل
ل مشترک ميان نظام و مردم است
تقدير دانست و گفت :آموزش و پرورش بزرگترين فص 
و نور اميد و بالندگي از دريچه آموزش و پرورش ابتدايي ميتابد .از اين رو هر دستگاهي
که بتواند خدماتي را در اين زمينه داشته باشد ،گام مهمي را محقق کرده و من از اهتمام
مسئوالن بانک صادرات ايران سپاسگزار هستم.

