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بازرسان سازمان منع تسليحات
شيميايي به دوما نرفتند
به گزارش جام نيوز ،در حالي که قرار بود کارشناسان بين المللي براي
بررسي صحنه حمالت ادعايي شيميايي در سوريه ،ديروز وارد دوما شوند،
به علت تيراندازي به سوي يک تيم ارزيابي سازمان ملل ،اين برنامه به
تاخير افتاد.ماموريت اين تيم در بازديد روز سه شنبه ،فراهم کردن زمينه
بازرسي ماموران سازمان منع تسليحات شيميايي بود.کسي در اين حادثه
زخمي نشد اما تيم مجبور به بازگشت به دمشق شد.تيم امنيتي سازمان
ملل قصد انجام يک ماموريت ارزيابي در دوما پيش از ورود بازرسان
سازمان منع تسليحات شيميايي را داشت.احمد اوزومچو مدير سازمان
منع تسليحات شيميايي در بيانيه اي توضيح داد که دو محل حمالت
ادعايي شيميايي تحت کنترل پليس نظامي روسيه است که بخشي از
توافق با شورشيان براي دور نگه داشتن ارتش سوريه است.وقتي تيم
امنيتي وارد محل اول شد جمعيت بزرگي گرد آمد و تيم سازمان ملل
تصميم گرفت عقب نشيني کند.به گزارش بي بي سي ،اوزومچو گفت:
در محل دوم "اين تيم هدف تيراندازي با سالح هاي سبک قرار گرفت
و وسيله اي منفجر شد".

»

خبرگزاري رسمي کره شمالي گزارش داد که پيونگ يانگ آزمايش هاي هسته اي
و موشکي خود را فورا ً به حالت تعليق درمي آورد و يک مرکز آزمايش هسته اي
در شمال اين کشور را تعطيل مي کند.به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز،
خبرگزاري رسمي کره شمالي روز گذشته اعالم کرد که پيونگ يانگ در تالش براي
دستيابي به رشد اقتصادي و برقراري صلح در شبه جزيره کره ،آزمايش هاي هسته اي
و موشکي خود را فورا ً به حالت تعليق در مي آورد و يک مرکز آزمايش هسته اي
در شمال اين کشور را تعطيل مي کند.بنا بر گزارش خبرگزاري رسمي کره شمالي،
«کيم جونگ اون» رهبر اين کشور با صدور بيانيه اي اعالم کرد که پيونگ يانگ ديگر
به اجراي آزمايش هاي هسته اي يا آزمايش هاي موشک بالستيک قاره پيما احتياجي
ندارد؛ چون روند توليد تسليحات هسته اي را تکميل کرده است.گفتني است که

خنثي شدن هفت بمب در نزديکي مسير
حرمينعسکريين(ع) توسطحشدشعبي
نيروهاي حشد شعبي عراق موفق شدند که هفت بمب کار گذاشته شده
در مسير منتهي به حرمين عسکريين (ع) در منطقه مطبيجه را خنثي
کنند.به گزارش ايسنا ،به نقل از سايت العهد لبنان ،منابعي در حشد شعبي
اعالم کردند که تيپ چهارم در لشكر  ۲۳حشد شعبي عراق توانستند روز
جمعه هفت بمب کار گذاشته شده در مطبيجه در نزديکي مسير منتهي
به حرمين عسکريين (ع) را خنثي کنند.طبق گزارش اين منابع ،نيروهاي
حشد شعبي همچنين موفق شدند که درختاني را که دو کيلومتر از منطقه
تيپ چهارم فاصله داشتند و اعضاي گروه تروريستي داعش براي نفوذ و
انجام حمالتشان پشت آن مخفي ميشدند ،قطع کنند.
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ظريف :

تحريم ها برگردد  ،برنامه هستهاي را از سر ميگيريم

بري :گفتگوي عربستان با ايران
نياز فوري است
«نبيه بري» رئيس پارلمان لبنان در گفتگوي اختصاصي با ايرنا تاکيد
کرد که گفتگوي کشورهاي عربي با همسايگان مسلمان خود و به طور
مشخص گفتگوي عربستان سعودي با ايران به نيازي فوري تبديل شده
است.به گزارش ايرنا ،گفتگو با بري بيش از هر چيز به بهانه انتخابات
پارلماني لبنان صورت گرفت که قرار است حدود دو هفته ديگر (16
ارديبهشت) برگزار شود.بري يکي از باتجربه ترين سياستمداران لبناني
است .او سال هاست که رياست پارلمان اين کشور را برعهده دارد.وي
همچنين سال هاست که رهبر جنبش امل است که در کنار حزب اهلل
اصلي ترين احزاب شيعه لبنان محسوب مي شوند.در گفتگو با بري
درباره موضوعات مختلف از تحوالت منطقه تا انتخابات لبنان صحبت
شد و او نيز با دقت هميشگي در به کاربردن واژه ها جواب پرسش ها
را داد.بري مدت هاست که از ضرورت گفتگو بين کشورهاي منطقه و
به طور مشخص بين عربستان و ايران سخن مي گويد .هرچند برخي
معتقدند رهبران عربستان سعودي بويژه در يکسال اخير با نزديکي به
آمريکا و رژيم صهيونيستي سعي در افزايش فشار و بحران افکني عليه
ايران دارند و نشانه اي از آمادگي براي گفتگو نشان نداده اند.با اين
وجود رئيس پارلمان لبنان در گفتگو با ايرنا با ضروري خواندن گفتگوي
عربستان با ايران در شرايط کنوني گفت :اگر هر دو طرف نيت صادقانه
داشته باشند ،براي گفتگو الزم است که هر يک به سمت ديگري يک
گام به جلو بردارد.

س هاي اضطراري ميان
منابع خبري از راه اندازي يک خط تلفني مستقيم جهت تما 
سران کره شمالي و جنوبي قبل از ديدار تاريخي آنها در هفته آينده خبر دادند.يک
مقام ارشد در دفتر رياست جمهوري کره جنوبي روز جمعه در اين خصوص اعالم
کرد« :اين خط تماس اضطراري برقرار شده و براي اولين بار نيز به مدت  ۴دقيقه و
 ۱۹ثانيه مورد استفاده قرار گرفته است».شايان ذکر است که طبق برنامه ريزي هاي
انجام شده «مون جائه اين» رئيس جمهوري کره جنوبي هفته آينده با «کيم جونگ
اون» رهبر کره شمالي ديدار مي کند.همچنين «دونالد ترامپ» رئيس جمهور آمريکا
از تصميم کره شمالي براي تعليق آزمايش موشکي و هسته اي استقبال کرد.وي در
پيامي توئيتري به اين تصميم واکنش نشان داده و آن را گامي رو به جلو در آستانه
ديدار سران آمريکا و کره شمالي در آينده نزديک دانست.

وزير خارجه کشورمان در مصاحبه با سيبياس تاکيد
کرد ،در صورتي که ترامپ تحريمهاي ايران را برقرار
کند ،ايران نيز آماده است برنامه هستهاي خود را
با سرعت بيشتري از سر بگيرد.به گزارش باشگاه
خبرنگاران جوان ،محمد جواد ظريف ،وزير خارجه
ايران در مصاحبهاي با برنامه فيس د .نيشن شبکه
خبري سيبياس آمريکا که امروز پخش خواهد شد،
گفت« :در صورتي که ترامپ تحريمهاي ايران را برقرار

کند ،ايران نيز آماده است برنامه هستهاي خود را از سر
بگيرد».وي در اين مصاحبه که پايگاه پوليتيکو پيش
از انتشار به بريدهاي از آن دست يافته ،تصريح کرد:
«ما گزينههايي آماده کردهايم که از جمله آنها از
سرگيريفعاليتهايهستهايباسرعتيبيشترازگذشته
است».وزير خارجه ايران همچنين در بخش ديگري
از اين مصاحبه گفت :مايک پمپئو ،گزينه پيشنهادي
ترامپ براي وزارت خارجه آمريکا و رئيس کنوني سيا
در جلسه هفته گذشته در سنا به صلحآميز بودن برنامه
هستهاي ايران اعتراف کرد.وي افزود :اعتراف پمپئو
در جلسه استماع کنگره اعترافي ديرهنگام است ،اما
نشان ميدهد که وجود تحريمها عليه ايران بيدليل
بوده است.ظريف سپس با اشاره به اين اعترافات و
اينکه ايران به دنبال بمب هستهاي نبوده است ،گفت:
حال آمريکا ميخواهد تحريمها را برگرداند در حالي
که ما به دنبال ساخت بمب نبودهايم؟!

سفير روسيه در ايران :برنامه موشکي ايران هيچ ربطي
به برجام ندارد
سفير روسيه در تهران اعالم کرد :برنامه موشکي
ايران که به ادعاي غربيها تخريب گرايانه است هيچ
ربطي به برجام ندارد.لوان جاگاريان در مصاحبه با
خبرگزاري صداوسيما اين مطلب را بيان کرد .وي
در پاسخ به پرسشي درباره موضع روسيه در خصوص
سياست ضد برجامي ترامپ گفت :چندين بار تأکيد
کرده ايم که طرفدار تجديد نظر در متن برجام
نيستيم.جاگاريان تصريح کرد :ما به نتايج مذاکراتي
که پشت پرده در برخي پايتخت هاي اروپايي ميان
آمريکا و تروئيکاي اروپايي انجام مي شود صرف نظر
از محتواي آن پايبند نيستيم زيرا بدون روسيه ،چين
و ايران انجام مي شود.سفير روسيه برجام را سندي
بسيار خوب ،متعادل ،مقبول همه طرف ها و تا اندازه
زيادي تضمين کننده امنيت در منطقه دانست.
وي با ابراز تأسف بسيار از تالش هاي ضدبرجامي
آمريکا اظهار داشت :اينگونه اقدامات آمريکا اين

پرسش را مطرح مي کند که «آيا مي توان به دولت
آمريکا اعتماد داشت؟».سفير روسيه افزود :ما تأکيد
کرده ايم که اوباما اين سند را امضا کرده است اما
اکنون مي گويند بايد در آن تجديد نظر شود.جاگاريان
تأکيد کرد :برنامه موشکي جمهوري اسالمي ايران،
سياست منطقه اي تهران که به ادعاي غربي ها
تخريب گرايانه است يا مسائل حقوق بشري هيچ
ربطي به برجام ندارد.

فلسطين :سازمان ملل جنايات را بررسي كند

مدركفارغالتحصيلياينجانبنورادوستحسينيفرزنداكبربهشمارهشناسنامه3549768664
صادره از دشتي در مقطع كارشناسي پيوسته رشته مهندس منابع طبيعي صادره از واحد
دانشگاهي آزاد اسالمي واحد بوشهر به شماره ........مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط
ميباشد .از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد بوشهر به نشاني
بوشهر ارسال نمايد.
برگ سبز خودرو سواري پژو 405جيالايكس مدل 1387به رنگ نقرهاي متاليك و شماره پالك
286ب -32ايران 89و شماره موتور 12487202530و شماره شاسيNAAM11CA09K955650
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت هوشمند رانندگي اينجانب اصغر رضاپوري فرزند محمد به شماره شناسنامه  307متولد
 1361شماره كارت  2904720صادره از قروه مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت هوشمند رانندگي اينجانب سجاد رضاپوري فرزند محمد به شماره شناسنامه 1573متولد
 1364شماره كارت  2941162صادره از قروه مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز ،برگ كمپاني ،سند ليزينگ و كارت خودرو پيكان و يك پالك سواري مدل  82به
رنگ سفيد داراي پالك 264ب -45ايران  47و شماره شاسي  82463595و شماره موتور
 11282012851مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند اصلي (كمپاني) و برگ سبز سواري پرايد هاچبك  111رنگ سفيد روغني مدل  1389به
شماره پالك 477-12ق 27و شماره موتور  3388318و شماره شاسي  S5430089004165به
مالكيت سيدهسوگل سيدالحسيني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني و برگ سبز (شناسنامه مالكيت) خودرو سواري امويام مدل 1387به شماره انتظامي
124-17ط 76و شماره موتور  MVM372FG8007869و شماره شاسي  IR86211007191به
نام وحيد عبداللهي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد308 .
اصل سند كمپاني برگ سبز وانت پيكان  1600OHVرنگ سفيد روغني مدل  1390به شماره
موتور 11490022769و شماره شاسي NAAA46AA3BG200317و شماره پالك321-14س14
به نام رضا عاشوري فرزند جاسم شماره شناسنامه  1211كد ملي  1818323680صادره از آبادان
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
پروانه بهرهبرداري دامداري روستايي به شماره  92/7/22-1/815به نام آقاي علي قانع سرگزه فرزند
قدرت به شماره شناسنامه  1098صادره از مراغه مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز و سند قطعي خودرو سواري پژو پارس مدل 1385به شماره شهرباني549-23هـ77
و شماره شاسي  19381972و شماره موتور  12485185681مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
اينجانب عليرضا رضاييزاده مالك خودرو سواري پژو مدل  1384به شماره شاسي (بدنه)
 14220446و شماره موتور  12484047805و شماره پالك 282-13ج 42به علت فقدان اسناد
فروش (سند كمپاني) تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را دارم.
اصل سند كمپاني ،برگ سبز وانت پيكان  1600به رنگ سفيد معمولي مدل  1376و شماره
موتور  11127633961و شماره شاسي  76436654و شماره پالك ايران 486-14س 37به
نام زارع كاكش فرزند حيدر شماره شناسنامه  1211كد ملي  1754275893صادره از اهواز
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اينجانبسعيدامينرنجبرفرزندمصطفيبهشش 1597وشمارهملي 4897516633متولد،1352
سندفروشموتورسيكلت 125CCناميمدل 94بنزينانژكتوربهشمارهموتور0124NBE049208
و شماره تنه  125A9409609مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند خودرو سواري پژو  405به رنگ خاكستري متاليك مدل  1395به شماره موتور 0815955
و شماره شاسي  406746و شماره پالك 783-34ن 18مربوط به احمدرضا پرور مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند مالكيت خودرو كاميون  -باري تيپ ال  42/911مدل  1375به رنگ سبز روشن معمولي و
شماره پالك694-14ع 35و شماره موتور 33291110037788و شماره شاسي37410216524218
به نام علي باغبان به شماره ملي  1880234602متولد  1330/10/11و شماره شناسنامه 24259
فرزند غالم صادره از شوشتر مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل سند و برگ سبز (شناسنامه) خودرو سواري پرايد به شماره پالك 353م -81ايران
 24به رنگ سفيد روغني مدل  1395و شماره موتور  M13/5714772و شماره شاسي
 NAS411100G1255660مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودرو سواري پرايد تيپ جيتيايكسآي به رنگ سبز متاليك مدل  1384و شماره
موتور  01069480و شماره شاسي  S1412284449412و شماره انتظامي ايران 766-65س55
به نام حميد كيوانيپور و سند اصلي به شماره انتظامي ايران 625-45ب 38به نام محمدمهدي
سليماني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
بدينوسيله اعالم ميگردد شناسنامه وانت نيسان دوگانهسوز مدل 88به رنگ آبي و شماره موتور
 508916و شماره شاسي  NAZPL140TBM220324و شماره پالك ايران 226-63هـ38
به نام ذبيحاله نامدار فرزند احمد به شماره ملي  2292507072مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
بدينوسيلهاعالمميگرددشناسنامهخودروسواريپرايدتيپجيتيايكسآيبهرنگسفيدروغني
و شماره موتور  1891431و شماره شاسي  S1412286055698و شماره پالك 695-73م 18به نام
حبيب جابري به شماره ملي  5159905685مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز و سند كمپاني پرايد سواري مدل  86به شماره موتور  1974896و شماره شاسي
 S1412286108051و شماره پالك 958-18ج 21متعلق به آقاي حامد ويسي به كد ملي
 3874113825فرزند حميد مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند مالكيت يك دستگاه لودر HWL65با اتاق و كولر به شماره موتور 1045697شماره سريال
 648و شماره شاسي  656-656مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
واحد پرورش پرواربندي گوساله اصيل در زمينه توليد گوشت قرمز به ظرفيت 50راس به شماره
 33/164/214به تاريخ  95/4/9به نام جليل ملكزاده قرهبابا به شماره ملي 1719884897
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.

مسالمت آميز حل شود اما اگر يک اشغالگر به اقدامات
خود ادامه دهد بايد به مقاومت نظامي متوسل شد.وي
از حقوقدانان و وکالي نوار غزه خواست جنايات رژيم
صهيونيستي در حق راهپيمايان مسالمت آميز را به
اطالع دادگاه هاي بين المللي برسانند .مسلم از مردم
فلسطين نيز خواست بدون هيچ نگراني وترسي از
رژيم صهيونيستي به مقاومت ادامه دهند زيرا کسي

مداركاصلشناسنامه(برگسبز)اتومبيلسواريسمندتيپ SEXU7مدل 1395بهرنگسفيد
روغنيوشمارهنيرويانتظاميايران892-82م 54وشمارهشاسيNAACN1CW4GF205341
و شماره موتور  124K0962513مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل برگ سبز خودرو سواري پژو پارس به شماره پالك 598م -72ايران  24به رنگ سفيد
مدل  1395و شماره موتور  164B0109396و شماره شاسي  NAAN11FE2GH736793به
نام ميالد حقي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني و شناسنامه مالكيت پژو 405مدل 87به رنگ نقرهاي و شماره شهرباني383ب-91
ايران  65و شماره موتور  12487053897و شماره شاسي  367201مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
برگسبزخودروسواريهاچبكسيستمام.وي.امتيپ 315HNEWبهرنگمشكيمتاليكمدل
 1394و شماره موتور  MVM477FJAE026007و شماره شاسي NATFBAMD2E1020900
و شماره پالك ايران 544-24ب 62به نام زهره سبطي فرزند سالم مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
كارت دانشجويي اينجانب رقيه رئيسي فرزند دادمحمد به شماره دانشجويي 950208183
دانشجوي رشته روانشناسي مقطع كارشناسي دانشگاه پيام نور واحد سراوان مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت دانشجويي اينجانب زهرا يرندگاني به شماره دانشجويي  935156549دانشجوي رشته
راهنمايي و مشاوره مقطع كارشناسي دانشگاه پيام نور واحد سراوان مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
مدرك فارغالتحصيلي اينجانب بهرنگ عارفي فرزند شيرزاد به شماره شناسنامه 497
صادره از زاهدان در مقطع كارشناسي ناپيوسته رشته عمران دانشگاه آزاد واحد زاهدان
به شماره  128810902818مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .از يابنده
تقاضا ميشود به آدرس زاهدان ميدان دكتر حسابي دانشگاه آزاد اسالمي واحد زاهدان
مراجعه نمايند.
سند كمپاني و شناسنامه مالكيت خودرو سواري پژو مدل  1396به شماره انتظامي 172س-72
ايران  85و شماره موتور  124K1019949و شماره شاسي  NAAN01CE911H817931مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز ،بنچاق و سند كمپاني سواري نيسان پاترول  2درب مدل  1374به رنگ سبز
نقرهاي متاليك و ش شهرباني ايران 564-88و 64و ش شاسي  PNK15Z311310و ش موتور
 Z24024502Zبه نام شهريار ارنگه مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت وانت پرايد به شماره انتظامي 468ق -79ايران  82مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد .مالك متعهد ميگردد مسئوليت ضمانت ناشي از كشف هر گونه فساد
احتمالي را بر عهده خواهد گرفت.
شناسنامه مالكيت وسند كمپاني سواري امويام  X33به شماره انتظامي 275ن -74ايران
 32و شماره موتور  MVM484FAFA010409و شماره شاسي NATG BAXK001009983
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .مسئوليت ضمانت ناشي از كشف هر گونه فساد
احتمالي بر عهده مالك است.
شناسنامه مالكيت خودرو سواري هاچبك پژو 206مدل 95به شماره پالك انتظامي599ق-99
ايران  16و شماره موتور  0259012و شماره شاسي  864708مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
مجوز حمل سالح شكاري به شماره  1974964به تاريخ صدور  93/6/17به نام جعفر ايلبيگي
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت مشخصات وسيله نقليه خودرو رنو مگان مدل 1389به رنگ سفيد روغني و شماره انتظامي
ايران784-13هـ 53وشمارهموتور F4R1771C117257وشمارهشاسيNAPLM050E91007462
به مالكيت عليرضا برهانيپور مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني ،سند مالكيت (برگ سبز) خودرو پرايد مدل1382به رنگ ذغالي متاليك و شماره
انتظامي ايران 232-67ب 26و شماره موتور  00568399و شماره شاسي S1412282121343
به مالكيت يعقوب جهانگيري مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز (شناسنامه مالكيت وسيله نقليه) خودرو پژو  206مدل  1383به رنگ بژ متاليك
و شماره انتظامي ايران 984-11ب 23و شماره موتور  10FX4H2050568و شماره شاسي
 82679560مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سندكمپاني،برگسبز(سندمالكيت)خودروپرايدمدل 1382بهرنگسبزيشميمتاليكوشماره
انتظامي ايران 961-13ن 89و شماره موتور  M13450519و شماره شاسي S1412282914346
به مالكيت روحاله ماهراني پرزاني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كليه مدارك اعم از برگ سبز ،كارت ،سند كمپاني ،بيمهنامه و ...خودرو پرايد جيتيايكسآي
مدل  1388به رنگ نقرهاي متاليك و شماره انتظامي ايران 155-13ن 77و شماره موتور
 2947731و شماره شاسي  S1412288264575به مالكيت لطفاله محمد شريفي مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل سند كمپاني و اصل شناسنامه مالكيت (برگ سبز) و اصل كارت شناسايي و اصل بيمهنامه
اتومبيل سواري پرايد (جيتيايكسآي) مدل  1384به رنگ سفيد روغني و شماره موتور
 01191457و شماره شاسي  S1412284553091و شماره پالك انتظامي ايران 895-14ط25
و به نام مالك سعيد ثانيزاده مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل سند كمپاني سواري سيستم پژو تيپ  405SLX-TU5مدل  1396به رنگ سفيد روغني
و شماره موتور  164B0104506و شماره شاسي  NAAM31FE0HK606151و شماره پالك
انتظامي ايران 514-24د 83و به نام مالك اميد عباسيفرد مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
كارت خودرو وانت پيكان تيپ OHV 1600مدل 1393سفيد شيري به شماره شهرباني964د-54
ايران  31و شماره موتور  118P0138636و شماره شاسي  NAAA36AA8EG721590به نام
زينب كرمي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.

که مرتکب جنايت مي شود بايد از عواقب آن بترسد.
وزارت بهداشت فلسطين در غزه نيز اعالم کرد که
اهالي نوار غزه از کمبود دارو که به وضعيت وخيم و
بحراني رسيده است ،رنج مي برند'منير البرش' مديرکل
داروخانه هاي وزارت بهداشت فلسطين در غزه گفت:
وضعيت دارويي و ملزومات بهداشتي در غزه به دليل
شمار زياد زخمي ها در پي اعتراضات اخير در اين

خبر »

در اعتراض به قوانين اسلحه

صدها هزار دانشآموز در آمريکا
کالسهاي درس را ترک کردند

هفت شهيد و  700زخمي در چهارمين جمعه بازگشت

ادامه از صفحه اول
منصور گفت :بايد با اسرائيل مقابله کرد و اجازه نداد
که جنايت هاي مکرر و برنامه ريزي شده خود را عليه
بشريت تکرار کرده و به آن افتخار کند' .مانوئل مسلم'،
کشيش مسيحي فلسطيني در گفتگو با پايگاه خبري
'فلسطين اليوم' ،برگزاري راهپيمايي هاي بازگشت را
به مثابه سيلي فلسطيني ها به ترامپ تحليل کرد .
وي دونالد ترامپ را به دليل ناديده گرفتن قوانين
بين المللي وبشر دوستانه تروريست توصيف وتاکيد
کرد که مردم فلسطين هرگز تسليم قلدري هاي ترامپ
نخواهند شد زيرا زمام امور پس از برگزاري راهپيمايي هاي
بازگشت به دست فلسطيني ها افتاده است.مسلم
خواستار اعالم عصيان مدني به عنوان يکي از شيوه هاي
مقاومت در برابر رژيم صهيونيستي تا تحقق خواسته هاي
فلسطينيان وآزاد کردن کشور از راهزنان صهيونيست شد
وگفت :عصيان مدني نوعي مقاومت صلح آميز وحامل
پيام متمدنانه اي براي جهان است و در طول تاريخ
هم تاثيرگذاري خود را عليه ظالمان نشان داده است.
وي درباره برقراري توازن ميان مقاومت مسالمت آميز
ومقاومت نظامي گفت :مشکالت جهان بايد از طريق
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باريکه به سطح بحراني رسيده است.وي افزود :با توجه
به مستهلک شدن تجهيزات پزشکي به دليل محاصره
و نيز شمار زياد زخمي ها با مشکل مواجه هستيم.
البرش با تاکيد بر اينکه ما هم اکنون با خطر کمبود
دارو مواجه شديم ،از همه نهادها و موسسات بهداشتي
بين المللي خواست براي نجات بخش بهداشتي و درماني
غزه وارد عمل شوند .همچنين رئيس دفتر سياسي
جنبش مقاومت اسالمي فلسطين (حماس) در واکنش
به تهديدات رژيم صهيونيستي عليه مردم غزه ،گفت :اين
تهديدات قدرت و حضور ما را در مرزهاي غزه بيشتر مي
کند.اسماعيل هنيه افزود :آماده طوفان انساني در همه
مرزهاي فلسطين در داخل و خارج از اراضي اشغالي
باشيد.رئيس دفتر سياسي جنبش مقاومت اسالمي
فلسطين گفت :راهپيمايي بزرگ بازگشت و شکست
محاصره غزه از مرحله بازدارندگي عبور کرده و هيچ کس
نمي تواند مانع از خواست فرزندان ما شود.پيش تر
«يسرائيل کاتز» وزير اطالعات رژيم صهيونيستي تهديد
کرده بود ،درصورت هرگونه تحرکات نيروهاي مقاومت
ضدنظاميان اين رژيم ،اسرائيل طرح ترور رهبران حماس
را در غزه ازسرخواهد گرفت.

مدرك تحصيلي اينجانب امين قنواتي فرزند نصراله صادره آغاجاري به شماره ملي5270003376
متولد 1369رشته مهندسي شيمي  -صنايع پتروشيمي با معدل 14/11تاريخ صدور1392/11/30
واحد دانشگاهي اراك  -مركز مهاجران مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودرو سواري پرايد جيتيايكسآي مدل  1389به رنگ نقرهاي متاليك و شماره
پالك ايران 652-25د 51و شماره شاسي  S1412289419175و شماره موتور  3325960متعلق
به حميد عزتخاني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اينجانب محمد جراح مالك خودرو پيكان مدل  1381به رنگ سفيد روغني و شماره بدنه
 81400862و شماره موتور  11128103929و شماره پالك 533ب 65به علت فقدان اسناد
فروش و سند كمپاني از كارخانه تقاضاي رونوشت المثني سند خودروي مذكور را نموده است.
لذا چنانچه احدي ادعايي درخصوص خودروي فوق دارد ظرف مدت  10روز به دفتر منطقهاي
ايرانخودرو ساري واقع در كيلومتر 5جاده ساري به نكا جنب شركت شماليت مراجعه فرماييد.
بديهي است پس از مهلت مذكور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب محمد كشاورز معنوي مالك پژو  206به شماره موتور  174B0017710و شماره شاسي
 HJ127597به 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 مجيد اديب مالك پژو  206به شماره شاسي  FJ295339و شماره انتظامي 346و-85
ايران  21به 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 قاسم شاهسوند مجرد مالك پيكان به شماره موتور  1716001213و شماره شاسي
 13-121406به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني اسناد
مذكور را نموده است .لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز
به دفتر حقوقي شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر  14جاده مخصوص تهران  -كرج شهرك
پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد .بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور
طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
سند مالكيت راهور پژو پارس به شماره شاسي  DK815230و شماره انتظامي 161ل -93ايران
 77به نام امير شالچي تبريزي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اينجانب غالمرضا رهنما لشكامي مالك پژو 206به شماره موتور 14188062434و شماره شاسي
 AJ095695به 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 شاهمحمدي مالك پژو  405به شماره موتور  164B0052073و شماره شاسي
 GR032159به 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 سميه رحيمي مالك پژو 206به شماره موتور 14187016577و شماره شاسي 8J014465به
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.
كارت هوشمند ناوگان به شماره انتظامي  2850589به شماره كارت 833ع -49ايران 79
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اينجانب حوري فرهادي حدادان مالك پژو  206به شماره موتور  10FSE33765754و شماره
شاسي  81601636به 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 مهدي زماني مالك پژو 206به شماره موتور 13385009850و شماره شاسي18907661
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 محمدتقي نجفي مالك سمند به شماره شاسي 17620153و شماره انتظامي383ل-51
ايران  36به 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.

صدها هزار دانشآموز در سراسر آمريکا همزمان با نوزدهمين سالگرد کشتار
دبيرستان کلمباين ( )۱۹۹۹به نشانه اعتراض به قوانين اسلحه کالسهاي
درس را ترک کردند.به گزارش خبرگزاري دانشجو به نقل از راشاتودي ،ادامه
تيراندازيهاي مرگبار در آمريکا موجب شدت گرفتن اعتراضات مربوط به
سالگرد کشتار دبيرستان کلمباين شده به طوري که صدها هزار دانشآموز در
سراسر آمريکا همزمان با نوزدهمين سالگرد کشتار دبيرستان کلمباين ()۱۹۹۹
به نشانه اعتراض به قوانين اسلحه کالسهاي درس را ترک کردند.طي اين
اقدام نمادين که امسال با توجه به تيراندازي دو ماه پيش در دبيرستاني در
فلوريدا در سطح ملي برنامهريزي شده بود ،دانشآموزان راس ساعت  ۱۰صبح
روز جعمه به وقت محلي با ترک کالسها به صفوف يک راهپيمايي واحد
پيوستند و شعارهايي در جهت اصالح قوانين اسلحه و افزايش امنيت مدارس
سردادند.هدف از اين راهپيمايي که بيش از  ۲۰۰۰مدرسه در سراسر آمريکا
در آن شرکت کردند افزايش آگاهي عمومي و افزايش فشار بر قانونگذاران براي
اصالح قوانين فعلي مالکيت و حمل اسلحه عنوان شده است.تيراندازي  ۱۹سال
پيش در دبيرستان کلمباين اوهايو ،به نمادي براي گفتمان ملي بر سر قوانين
اسلحه در آمريکا بدل شده است .در جريان آن واقعه ( ۲۰آوريل  )۱۹۹۹دو
دانش آموز بعد از ماهها برنامهريزي به دبيرستان محل تحصيل خود حمله کردند
و پيش از آن که خودشان را بکشند  ۱۲دانش آموز و يک معلم را کشتند و
 ۲۴دانش آموز ديگر را هم زخمي کردند.

آمريکا هم عربستان را به نقض
حقوق بشر در يمن متهم کرد
وزارت خارجه آمريکا در گزارش ساالنه خود درباره وضعيت حقوق بشر
در جهان ،عربستان را به نقض حقوق بشر در يمن متهم کرد.به گزارش
ايسنا ،به نقل از شبکه خبري روسيا اليوم ،وزارت خارجه آمريکا در
گزارش ساالنه خود درباره وضعيت حقوق بشر در جهان اعالم کرد:
بزرگترين نقض حقوق بشري که مقامات عربستان مرتکب شدهاند شامل
قتل غيرقانوني و اعدامها و شکنجه و بازداشت وکال ،مسئوالن حقوقي،
مخالفان سياسي ،محدود کردن حق آزادي بيان از جمله در اينترنت،
محروم کردن شهروندان از امکان انتخاب دولت از طريق انتخابات آزادانه،
تجارت بشر و اعمال خشونت عليه زنان و تبعيض جنسي است.در اين
گزارش تأکيد شده است :مقامات عربستان از اوايل نوامبر گذشته نزديک
به  ۲۰۰تن از جمله مسئوالن دولتي و تجار و اعضاي خاندان حاکم را
به بهانه تحقيقات درباره فساد بازداشت کردند و در جريان اين کمپين
نقضهاي زيادي صورت گرفته است.

آگهي انتقالي شرکت توليدي سامر پخش ايرانيان با مسئوليت
محدود  -به موجب نامه شماره  96/60623مورخ 1396/03/29
و به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ
 96/01/23مرکز اصلي شرکت توليدي سامر پخش ايرانيان
با مسئوليت محدود به شماره ثبت  409258و شناسه ملي
 10320610096به نشاني  :شهريار  -باغستان  -گلگون -
بلوار مرکزي جنوبي  -خيابان 4جنوبي  -پالک  14-طبقه
همکف  -کد پستي  3359751438انتقال يافت و در اين
اداره تحت شماره  6195به ثبت رسيده است  .حجت اله قلي
تبار سرپرست اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غيرتجاري
شهرستانهاي استان تهران سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران مرجع ثبت شرکتها
و موسسات غيرتجاري شهريار ()164427
آگهي تغييرات موسسه راهيان پگاه نور به شماره ثبت 11878و شناسه
ملي  10100464872به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده
مورخ  1396/04/03و مجوز شماره 96/152409مورخ96/4/10وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمي تصميمات ذيل اتخاذ شد  :نشاني شرکت به
تهران شهر تهران-انقالب-خيابان انقالب اسالمي-کوچه نوبخت-
پالک 3-طبقه اول-واحد شمالي -کد پستي  1611973311انتقال
يافت .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و
موسسات غيرتجاري تهران ()164428
آگهي تغييرات شرکت مهندسي آماج کنترل عصر با مسئوليت محدود به
شماره ثبت  177579و شناسه ملي  10102198998به استناد صورتجلسه
مجمع عمومي فوق العاده مورخ  1396/11/11تصميمات ذيل اتخاذ شد
 - :محل شرکت در واحد ثبتي تهران به آدرس استان تهران  -شهرستان
تهران  -بخش مرکزي  -شهر تهران-دکترعلي شريعتي-خيابان شهيد
حميدرضا طاهريان-کوچه مشايخي-پالک 3-طبقه اول-واحد  1کدپستي
 1611819413تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح
گرديد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غيرتجاري تهران ()164426

آگهي تغييرات شرکت پارچينه شرکت سهامي خاص به
شماره ثبت  59006و شناسه ملي  10101040603به استناد
صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1396/10/14
تصميمات ذيل اتخاذ شد  - :محل شرکت در واحد ثبتي
تهران به آدرس استان تهران  -شهرستان تهران  -بخش
مرکزي  -شهر تهران-شهرآرا-خيابان فرزين-خيابان
شهيد اسماعيل اکبريان آذر-پالک 59-طبقه چهارم-
کدپستي  1441664836تغيير يافت و ماده مربوطه در
اساسنامه بشرح فوق اصالح گرديد - .با تصويب مجمع
هيئت مديره مي تواند آدرس شرکت را تغيير وشعب
تاسيس نمايد  .در نتيجه ماده مربوطه در اساسنامه اصالح
گرديد  .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت
ها و موسسات غيرتجاري تهران ()164425

