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بروجردي:

چرا آمريکا از انتشار اسناد کميته حقيقتياب
حمالت ۱۱سپتامبر جلوگيري کرد؟
رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت :چرا آمريکا
از انتشار اسناد کميته حقيقتياب حمالت  ۱۱سپتامبر جلوگيري کرد؟.
عالءالدين بروجردي در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري خانه ملت ،در واکنش
به حکم غيابي و بدون ارائه مستندات دادگاهي در آمريکا عليه ايران که
کشورمان را به پرداخت بيش از  6ميليارد دالر به خانوادههاي قربانيان کشته
شده در حمالت تروريستي  11سپتامبر  ۲۰۰۱محکوم کرده است ،گفت:
بايد اذعان کرد حادثه  11سپتامبر ،حادثه مشکوکي است.وي اظهار کرد:
هيچگاه دولت اياالت متحده آمريکا اجازه نداد اسناد تهيه شده توسط کميته
حقيقت ياب در رابطه با حمالت  11سپتامبر در سال  ۲۰۰۱منتشر شود و
افکار عمومي دنيا از وجود دست هاي پشت پرده اين حادثه مطلع شوند.وي
تصريح کرد :بر اين اساس نقش صهيونيست ها در اين حادثه مشخص شود
زيرا در آن روز کليه يهودي هاي شاغل در برج هاي دوقلو مرخصي بودند و
حضور نداشتند؛ بنابراين مي توان اذعان کرد که جريان تروريستي دولتي
پيچيده اي رخ داده و عوامل اجرايي نيز مربوط به عربستان بوده است.رئيس
کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با تاکيد بر اينکه فرافکني
اياالت متحده در رابطه با حمالت  11سپتامبر در سال  ۲۰۰۱اقدام کامال
غير منطقي و غيرقابل قبول براي همگان است .خاطرنشان کرد :بايد تاکيد
کرد اگر اياالت متحده آمريکا عالقه مند مشخص شدن ابعاد مختلف حادثه
 11سپتامبر است ،اسناد تهيه شده در اين خصوص را منتشر کند تا اينکه
کشورمان را مقصر اعالم کند.

بايدن :ترامپ اعتبار بينالمللي
آمريکا را تخريب ميکند

معاون رئيسجمهور پيشين آمريکا هنگام عيادت از جان مککين،
درباره مخدوش شدن اعتبار بينالمللي آمريکا با وي گفتوگو کرد.
به گزارش ايسنا ،به نقل از پايگاه خبري هيل ،جو بايدن در گفتگو
با روزنامه نيويورک تايمز با اشاره به ديدارش با جان مککين
سناتور آمريکايي اعالم کرد :مککين هنوز هم نگران کشور است.
ما درباره اينکه چگونه اعتبار بينالمللي کشورمان در حال مخدوش
شدن است و نياز است که مردم اين مسئله را درک کرده و درباره
آن گفتگو کنند ،صحبت کرديم.بايدن اعالم کرد :من اين ديدار
را انجام دادم تا او متوجه شود که من چقدر او را دوست دارم و
چقدر برايم مهم است.

مککين :نميخواهم ترامپ
در خاکسپاري من باشد

جان مککين ،سناتور جمهوريخواه آمريکايي که در سن  ۸۱سالگي با
بيماري سرطان مغز دست و پنجه نرم ميکند در اظهاراتي تصريح کرد،
نميخواهد بعد از مرگش دونالد ترامپ ،رئيسجمهور آمريکا در مراسم
خاکسپارياش حضور پيدا کند.به گزارش ايسنا ،به نقل از خبرگزاري فرانسه،
جان مککين که يک نظامي کهنهکار جنگ ويتنام و سناتور جمهوريخواه
مشهور از ايالت آريزونا است تاکنون رابطه خوبي با ترامپ نداشته و اخيرا
رسانههاي آمريکايي شامل نيويورک تايمز و شبکه انبيسي به نقل از
نزديکان وي گزارش کردهاند که او گفته بعد از مرگش ميخواهد به جاي
ترامپ ،معاونش يعني مايک پنس به نمايندگي از کاخ سفيد در مراسم
خاکسپارياش حضور پيدا کند.مککين و ترامپ تاکنون روابط خوبي
به رغم هم حزبي بودن ،نداشتهاند به ويژه آنکه در رقابتهاي مقدماتي
رياست جمهوري در سال  ۲۰۱۶ترامپ به طعنه به مککين گفت که او
يک قهرمان جنگ به حساب نميآيد چون در جنگ اسير شد.

»

مشاور مقام معظم هبري در امور بينالملل گفت :ايران آمريکا را از بازي سياسي در زمينه برجام
پشيمان خواهد کرد.به گزارش ايسنا ،علياکبر واليتي در حاشيه بازديد از غرفه مجمع جهاني
بيداري اسالمي در نمايشگاه بينالمللي کتاب با تاکيد بر اينکه مسئله اصلي منطقه ،فلسطين
است ،گفت :کاري که رئيسجمهور آمريکا در جهت انتقال سفارت آمريکا به قدس قصد دارد
انجام دهد در حقيقت يک اعالميه بالفور شماره دو است.وي تصريح کرد :در اوايل قرن بيستم
هم بعضي از خائنين منطقه با نظر انگليسيها در جهت اشغال فلسطين توسط صهيونيستها
همراهي کردند و امروز نيز برخي ديگر و مشخصا رژيم سعودي با آمريکا براي انتقال سفارت به
بيتالمقدس همراهي ميکند.وي ادامه داد :به اين ترتيب اين اقدام کامل کردن اشغال قدس
است که متعلق به جهان اسالم و مسلمين است ،اما بدانند با بعضي از کارهاي حاشيهاي که در
منطقه انجام ميدهند جهان اسالم و فلسطينيها نخواهند گذاشت آب خوش از گلوي اسرائيليها

و صهيونيستها پايين برود و با اين بالفور شماره دو قطعا مقابله خواهند کرد و مبارزه ادامه خواهد
يافت.واليتي تصريح کرد :همانطور که نوعي انتفاضه شروع شده تحت عنوان انقالب بازگشت،
اين موضوع ادامه مييابد اما بدون ترديد رژيم صهيونيستي رو به زوال است و با دخالتهايي
هم که در سوريه و برخي کشورهاي ديگر در منطقه انجام ميدهد ،سقوط اسرائيل را به تعويق
نمياندازد.وي در رابطه با گزينههاي احتمالي ايران براي واکنش نسبت به اقدام آمريکا جهت
خروج از برجام هم ،گفت :دست ايران باز است براي هر نوع تصميمي که در رابطه با مسئله
هستهاي گرفته شود .آمريکاييها ميتوانند امتحان کنند ،اگر بخواهند از برجام عقب بنشينند
يا يک بازي سياسي ديگري در آورند که مانع از اين شود ايران از بهرهاي که استحقاق آن را
دارد محروم شود حتما جمهوري اسالمي ايران متناسب با شرايطي که آمريکاييها ميخواهند
تحميل کند مقابله خواهد کرد و آمريکا را پشيمان خواهد کرد.

واليتي:

ايران ،آمريکا را
از بازي سياسي
در زمينه برجام
پشيمان خواهد کرد
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سعداله زارعي:

رژيم صهيونيستي ممکن است آغازگر جنگي جديد باشد

رئيس مؤسسه مطالعات راهبردي انديشهسازان نور گفت :رژيم صهيونيستي
ممکن است آغازگر جنگي جديد باشد.به گزارش گروه بينالملل خبرگزاري
تسنيم ،سعداله زارعي ،در نشست «چشمانداز فتنهانگيزي نظامي اخير
آمريکا و اسرائيل در سوريه و ارزيابي سطح واکنش ايران» با بيان اينکه
"شرايط سخت و پيچيده را پشت سر گذاشتهايم و اکنون زماني است که
بايد بايستيم و از مقاومت مداوممان نتيجهاي درخشان بگيريم" ،اظهار
داشت :پيشنهاد «در پيش گرفتن صبر استراتژيک و عقب رفتن در برابر
غربيها» ،کوتاه آمدن هنگام پيروزي است و اين بدترين انتخاب يک لشكر
پيروز است.وي اظهار داشت :جنگ با جريانهاي تروريستي در سوريه رو
به اتمام است و گروههايي همچون النصره ،به پايان خط رسيدهاند.وي با
اشاره به ناخرسندي غربيها ،رژيم صهيونيستي و عربستان از اين رويداد
بزرگ تصريح کرد :آمريکا ،اروپا ،ترکيه ،عربستان و رژيم صهيونيستي
مدعي بودند که بخشي از جريان مبارزه با تروريسم هستند و بدين
منظور ائتالف تشکيل داده اند! اگر ائتالف آنان براي شکست تروريسم و
داعش بوده ،آنها امروز بايد خوشحال باشند اما بسيار ناراحتند! تحليلگر
مسائل منطقه ،درباره چشمانداز رخدادهاي آتي در منطقه بيان کرد :با

توجه به شرايط منطقه و اظهارات غربيها و وابستگان ،دو مسئله را در
چشمانداز منطقه مي توان ديد؛ اول اينکه اسرائيليها ،به طور ويژهاي
نسبت به شرايط فعلي منطقه خشمگين و در هراس هستند؛ نمايشي
که  10ارديبهشت ماه نتانياهو با نشان دادن تعدادي سي دي ،ارائه کرد
و سعي نمود «تصوير تهديدي امنيتي از ايران» به تصوير درآورد و به
قول خودش خطر بزرگ ايران را به دنيا نشان دهد ،بر اين اساس بود و
در عين حال بيشتر برمال کننده تهديد بزرگ اسرائيل براي منطقه بود
تا افشاي تهديد ايران براي دنيا.وي ادامه داد :نتيجهاي که از اين نمايش
ميتوان گرفت اين است که اسرائيليها بسيار حساس شدهاند و ممکن
است آغازگر جنگ جديدي باشند .اين جنگ اگر آغاز شود ،طبعاً در
سوريه رخ خواهد داد .اما مطمئناً پيروز اين جنگ اسرائيل نيست زيرا
گ پيچيده سوريه و جنگ هاي پيش از آن،
جبهه مقاومت که از جن 
پيروز بيرون آمده است ،در اين رزم زانو نمي زند.وي افزود :اسرائيليها
به دنبال برپا کردن جنگ يک تا دو هفتهاي در سوريه هستند .سوال اين
است که آيا آنان ميتوانند اين جنگ را پس از آغاز در مدت تعيين شده
به اتمام برسانند؟ بايد گفت تجاربي که از جنگهاي منطقه در دست

است ،نشان ميدهد ،چنين نخواهد شد .مثال سعودي ها ميخواستند
جنگ در يمن را  10روزه به پايان برسانند ولي اکنون  38ماه است که
همچنان درگير آن هستند.
وي ،درباره جنگ رواني و رسانهاي که غرب عليه محور مقاومت به ويژه
ايران به راه انداخته ،تصريح کرد :اسرائيليها ،آمريكاييها و اروپاييها
مشغول ارزيابي اراده هاي مردم و مسئولين ما هستند و ميخواهند
ببينند اراده ما براي حفظ دستاوردهايمان متحد و يکدست است يا
متشتت و همراه با اختالفات داخلي مي باشد.وي افزود :آن ها مي
خواهند ببينند که آيا در فضاي نخبگان و مسئولين کشور ،صداي واحد
موثري به گوش مي رسد يا نه؟زارعي تصريح کرد :اگر صداي واحدي به
گوش آنان برسد ،مسلماً آن ها در اقداماتشان براي بازگرداندن شرايط،
تأمل ميکنند و در برابر واقعيت بزرگ پيروزي مقاومت در منطقه ،که
قادر به تغيير آن نيستند ،زانو ميزنند .اما اگر احساس کردند اين فشار
عمدتاً رسانهاي و رواني ،ايران را دستخوش اختالف مي کند ،آن ها طمع
ميکنند و دست به کارهايي ميزنند کما اينکه نشانههايي از آن را در
اروپا و عربستان شاهد هستيم.

مجروحيت هشت هزار فلسطيني طي دو ماه اخير

سانسور جنايات صهيونيست ها از سوي مدعيان آزادي

ادامه از صفحه اول
در ميان زخمي ها سه نيروي امدادرسان و سه
خبرنگار نيز ديده مي شود ۱۴۹ .تن از زخمي ها
کودک هستند و حال سه تن از زخمي شدگان
نيز وخيم است.طبق گزارشهاي منتشر شده،
نيروهاي ارتش اشغالگر حضور خود را در مرزهاي
غزه در سه حلقه تقويت کرده بودند که از ديوار
امنيتي شروع و تا شهرکهاي مرزي ادامه داشت.
نيروهاي نظامي اشغالگر شامل نيروهاي يگان ويژه
و نيروهاي تک تيرانداز بودند .عالوه بر آن نيروهاي
يگان زرهي در مرزها مستقر شده بودند.در اين
روز فلسطيني ها نيز به تظاهرات بسنده نکردند.
صدها تظاهراتکننده به موانع امنيتي واقع در
نوار مرزي و گذرگاه کرم ابوسالم يورش برده و
تجهيزات ارتش و يک مرکز ايست بازرسي را به
آتش کشيدند .عالوه بر اين ،جوانان فلسطيني
دو پهپاد جاسوسي رژيم صهيونيستي را حين
تصويربرداري از تظاهرات بازگشت سرنگون کردند
و  300بادبادک سوزان نيز مناطقي از اراضي

مدرك تحصيلي اينجانب امين قنواتي فرزند نصراله صادره آغاجاري شماره ملي  5270003376متولد
 1369رشته مهندسي شيمي  -صنايع پتروشيمي با معدل  14/11تاريخ صدور  1392/11/30واحد
دانشگاهي اراك  -مركز مهاجران مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
مدرك گواهي موقت اينجانب زهرا زالي بهاروند فرزند راهدار به شماره شناسنامه  4164صادره از
خرمآباد در مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي باليني صادره از واحد دانشگاهي اهواز مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي
واحد اهواز به نشاني اهواز  -فلكه فرهنگ شهر ارسال نمايد.
اصل سند موتورسيكلت هوندا  125CGرنگ سبز يشمي مدل  1379و به شماره پالك  -19245ايران 555
و شماره موتور  2932446و شماره تنه  7913224مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل سند مربوط به خودرو پژو پارس رنگ نقرهاي متاليك مدل  1381به شماره پالك 581-99ق 62و
شماره موتور  22828112394و شماره شاسي  81811890به نام مهين نگين تاجي مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل پروانه ادامه بهرهبرداري چاه شماره يك نرجه به شماره  2130/1301/434به تاريخ 1375/6/5
و اصل اجازهنامه افزايش قدرت به شماره  304/1301/434به تاريخ  1383/4/23باطل و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
مدرك فارغالتحصيلي محمد مختاري فرزند احمد به شماره شناسنامه  18052صادره از تهران در مقطع
كارداني پيوسته رشته مكانيك خودرو صادره از واحد دانشگاهي قيامدشت (تهران شرق) با شماره 1013350
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز و سند كارخانه سواري پرايد به رنگ مشكي روغني و شماره موتور  00542551و شماره شاسي
 S1412282102176به مالكيت ميرنادر چاووشي كيوي به شش  1نام پدر ميرعباداله صادره از ميانه با
كد ملي  1533830381مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودروي سواري پژو  405دوگانهسوز به رنگ خاكستري متاليك مدل  1389و شماره موتور
 12489167718و شماره شاسي  NAAM1130A6BE335812و شماره انتظامي ايران 687-65س28
به نام فاطمه نادري مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني وانت مزدا  2000مدل  1991رنگ آبي شش ايران 514-65ب 79و شم  173112و ش
شاسي  215577مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت پژو  206مدل  94رنگ سفيد شش ايران 315-75س 34مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
سند مادر خودرو وانت پيكان  1600مدل  85به شماره پالك 237-25م 28و شماره موتور 11285009294
و شماره شاسي  12175025مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني اسناد فروش خودرو سواري پرايد مدل  1384به شماره انتظامي 661-61ب 83و شماره
شاسي  S1412284504552و شماره موتور  01156150به مالكيت ابراهيم شيرمحمدي فرزند عبداله
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني خودرو سواري پرايد جيتيايكسآي مدل  1389رنگ نقرهاي متاليك به شماره پالك ايران
652-25د 51و شماره شاسي  S1412289419175و شماره موتور  3325960متعلق به حميد عزتخاني
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اينجانب هاوري آل نبي مالك خودرو سواري پژو  405مدل  1387به شماره انتظامي 861-61د84
و شماره شاسي  370375و شماره موتور 12487069473به 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 تهران  -كيلومتر
 14جاده قديم كرج ،پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد .بديهي است پس از انقضاي مهلت
مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
سند مالكيت (برگ سبز) خودرو سواري پرايد مدل  1384به شماره انتظامي 661-61ب 83و شماره
شاسي  S1412284504552و شماره موتور  01156150به مالكيت ابراهيم شيرمحمدي فرزند عبداله
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت پايان خدمت به نام حسن زارعي فرزند شاهحسين حوزه اعزامكننده خرمآباد به شماره 4803697
تاريخ شروع خدمت  80/5/20خاتمه  82/02/26مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت شناسايي خورو و كارت هوشمند خودرو كاميون بنز به شماره شهرباني 447د -69ايران  31و
شماره موتور  120421و شماره شاسي  792954به نام حسن زارعي به شماره ملي 4072394807
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
گواهينامه رانندگي به شماره  9210010550به نام حسن زارعي فرزند شاهحسين پايه يكم مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت هوشمند راننده به نام حسن زارعي فرزند شاهحسين به شماره  2307419كد ملي 4072394807
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت هوشمند محمود غالمي به شماره  2490532و كد ملي  4072807508مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني و شناسنامه مالكيت سواري رنو  L90سفيدرنگ مدل  1390به شماره انتظامي ايران -41
952ب 42به نام اينجانب افشين فرهادنژاد به شماره شاسي  NAPLSRALD01121562و شماره موتور
 W074836مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند و برگ سبز تراكتور كشاورزي به رنگ قرمز روغني مدل  1392و شماره موتور  LFW85207Aو
شماره شاسي  08589و شماره پالك 452-14ك 11به نام حسن طهين مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
سند كمپاني خودرو سواري پرايد صبا مدل  82به رنگ سورمهاي تيره متاليك و شماره موتور 00497478
و شماره شاسي  S1412282954957و شماره پالك 567-34و 11به نام مصطفي عليزماني مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند مادر خودرو وانت پيكان  1600مدل  85به شماره پالك 237-25م 28و شماره موتور 11285009294
و شماره شاسي  12175025مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
پروانه اشتغال به كار مهندسي مرتبط با مهندسي عمران به شماره  13-380-00248تاريخ صدور
 1393/8/10محل صدور پروانه آذربايجان شرقي به شماره عضويت  13/3/8/21654متعلق به اينجانب
مهندس عطااله جعفري مرند مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني اسناد فروش خودرو سواري هاچبك سيستم سايپا رنگ سفيد مدل  1391به شماره انتظامي
893-61د 64و شماره شاسي  NAS431100C5729897و شماره موتور  4690495به مالكيت خانم
سرو مهديزاده فرزند حسين مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت پرايد مدل  94رنگ سفيد شش ايران 979-21ص 96مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
سند كمپاني وانت پرايد بار مدل  1397به رنگ سفيد روغني و شماره موتور  M136027336و شماره
شاسي  NAS451100J4976559و شماره پالك ايران 351-58ص 48به نام آقاي محمدامين قلندر
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز (شناسنامه مالكيت) خودرو سواري پرايد تيپ جيتيايكساي به رنگ مشكي روغني مدل 1388
و شماره نيروي انتظامي ايران 786-72ن 43و شماره شاسي  S1412288924023و شماره موتور
 2781298به مالكيت عليجان سلطان رضايي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز پرايد مدل  95سفيد به ش شهرباني ايران 945-38د 59و ش شاسي  G1200440و ش موتور
 5549246به نام ماهسلطان سيدمشهدي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني و برگ سبز و سند قطعي سواري پژو  405مدل  1390پالك 512-79ط 82و شم 12490148443
و شش NAAM11CA41BE097992 :مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني ،سند مالكيت (برگ سبز) ،كارت و بيمهنامه خودرو تويوتا لندكروز مدل  2011به رنگ
سفيد صدفي متاليك و شماره انتظامي ايران 968-36ج 38و شماره موتور  324430و شماره شاسي
 JTMHU09J1B5052312به مالكيت فرزانه نوري ملكي گرما بسفلي مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
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شناسنامه مالكيت (برگ سبز) و سند فاكتور فروش خودروي وانت نيسان به رنگ آبي روغني مدل
 1389و شماره پالك 512ج -43ايران  95و شماره موتور  543894و شماره شاسي  250157به
نام پري جرگه ناروئي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني و برگ سبز پرايد مدل  1383به شماره انتظامي 569-41ج 56و شماره موتور 0927381
و شماره شاسي  S1412283314632مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل برگ سبز و كارت وسيله نقليه خودرو سواري سيستم پژو تيپ  405جيالايكس مدل  1383به
شماره انتظامي 991-84ج 66و شماره موتور  12483062304و شماره شاسي  83028581به نام
حسام لشگري فرزند علي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد562 .
اصل شناسنامه مالكيت (برگ سبز) وانت دوكابين سيستم نيسان تيپ ديايكس مدل  1381به شماره
انتظامي 783-27ج 19و شماره موتور  KA24872157Xو شماره شاسي PCBGLUD22002478
به نام اسماعيل احمدخيال فرزند رحمان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد561 .
كارت هوشمند كاميونت باري فلزي آميكو به شماره سريال  2869946و شماره انتظامي 631-11ع16
مدل  1392و شماره موتور  001141319و شماره شاسي  NA2D2JKD4DA001979مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد563 .
كارت هوشمند ناوگان باري به شماره  1982233مربوط به كاميون هيونداي به شماره انتظامي
624ع -52ايران  43مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند و فاكتور فروش و سند مالكيت (برگ سبز) خودرو سواري پژو پارس مدل  1389به شماره پالك
867س -61ايران  95و شماره موتور  124K0844759و شماره شاسي NAAN01CE5GH869605
به رنگ سفيد روغني به نام محمد مالزهي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني خودرو سواري پيكان مدل  1383به شماره انتظامي 983ب -47ايران  85و شماره
موتور  11282056077و شماره شاسي  82523207به رنگ سفيد روغني به نام حسينعلي كباري
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت هوشمند رانندگان حرفهاي به شماره  3067636متعلق به اينجانب مهدي رونقي ميرآبادي
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل شناسنامه مالكيت (برگ سبز) خودرو سواري پژو  206مدل  1396به رنگ سفيد روغني و شماره موتور
 165A0081613و شماره شاسي  NAAP03EE4HJ050063و داراي شماره پالك ايران 229-81ب68
به نام و مالكيت مجتبي كاوياني بروجني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كليه بنچاق اسناد مالكيت وانت مزدا  1600به شماره موتور  199772و شماره شاسي  70609305و
شماره پالك 933ب -59ايران  72مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اينجانب محمدعلي سعادتي مالك خودروي پژو  206به شماره بدنه NAAP03ED9AJ107551
و شماره موتور  14189000775و شماره پالك 448د -29ايران  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 نمايد .بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر
اقدام خواهد شد.
برگ سبز و كارت مالكيت وانت پيكان به شماره پالك انتظامي 176ج -64ايران  72و شماره موتور
 11517713123و شاسي  0077913239مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اينجانب سيدحسن موسوي دامواباجا مالك وانت پيكان به شماره شاسي  AG128361و شماره
انتظامي 499ج -19ايران  66به 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 عنايت جعفري مالك پژو  405به شماره موتور  12487181331و شماره شاسي 9R284866
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 فرجاهلل الياسي مالك سمند به شماره موتور  147H0268458و شماره شاسي HF269546
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 محسن صادقي مالك پژو  206به شماره موتور  15090024278و شماره شاسي BJ330915
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 سيدمحمدرضا اسدي تكيه مالك پژو  405به شماره موتور  124K0391115و شماره شاسي
 EH477006به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور
را نموده است .لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي
شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر  14جاده مخصوص تهران  -كرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند
طبقه يك مراجعه نمايد .بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب عليرضا عبادي صائب مالك پژو پارس به شماره موتور  12485077430و شماره شاسي
 19360211به 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 صادق اميدي نياول مالك پژو پارس به شماره موتور  12484131757و شماره شاسي 19322575
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 هوشنگ شريفي مالك رانا به شماره موتور  163B0034431و شماره شاسي  ET047285به
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 حامد خضرزاده مالك پژو  206به شماره موتور  10FSS15165125و شماره شاسي 19834550
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 حسن بابايي زند مالك كراس  H30به شماره موتور  FA173B0029648و شماره شاسي
 HX042561به 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.

تاکنون بيش از  8000فلسطيني مجروح و حدود
 50نفر به هم به شهادت رسيده اند.
گستردگي حرکت ملت فلسطين و مقابله آنها با
جنايات رژيم صهيونيستي ،که طي  6هفته اخير

در قالب راهپيمايي بازگشت خود را نشان داده
است ،به خوبي بيانگر عزم راسخ فلسطينيان در
دفاع از گفتمان مقاومت است .در اين معادله ،ديگر
گفتمان سازش و ديگر گفتمانهاي مشابه جايي
نداشته و نخواهد داشت .اين موج مردمي يک
انتفاضه جديد در سرزمينهاي اشغالي محسوب
ميشود ،گفت :اين حرکت به اين نتيجه خواهد
رسيد که سازمان هاي بين المللي چاره اي جز
تمکين به خواسته مردم نداشته باشند .حرکت جديد
فلسطينيها پاسخ به کساني است که در جهان
عرب به دنبال عاديسازي و به رسميت شناختن
رژيم صهيونيستي هستند  .مردم فلسطين خط
خود را از آنان جدا کرده و اعالم مي کنند که هيچ
سازشي را نخواهيم پذيرفت.بديهي است که حرکت
عظيم ملت فلسطين تا رسيدن به نقطه پيروزي بر
اشغالگران صهيونيست ادامه پيدا خواهد کرد .به
عبارت بهتر ،کابوس صهيونيست ها در آينده اي
نه چندان دور تحقق کامل پيدا خواهد کرد و منجر
به سقوط رژيم اشغالگرقدس خواهد شد.
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ابوزهري :هدف آمريکا از
معامله قرن،محو فلسطين است

سخنگوي جنبش مقاومت اسالمي حماس تأکيد کرد که هدف اياالت متحده از «معامله
قرن» محو فلسطين است.به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از فلسطين اليوم« ،سامي
ابوزهري» سخنگوي جنبش مقاومت اسالمي حماس سخناني را در خصوص توطئه
«معامله قرن» اياالت متحده آمريکا مطرح کرد.بر اساس اين گزارش ،وي در اين
خصوص اظهار داشت :هدف اصلي و حقيقي طرح «معامله قرن» از سوي اياالت متحده
آمريکا محو فلسطين است.ابوزهري تصريح کرد :در حال حاضر صهيونيست ها تالش
مي کنند تا از فرصت به دست آمده به دنبال حضور يک دولتِ کامال صهيونيستي در
رأس قدرت در اياالت متحده ،براي نابودي کامل مسئله فلسطين بهره برداري کنند.
وي ادامه داد :ملت فلسطين به مخاطر معامله قرن آگاهي دارد و قويا آن را رد مي کند.
ابوزهري از امت عربي و اسالمي خواست تا با ريختن به خيابان ها اين پيام را به گوش
ترامپ برسانند که قدس سرزمين اعراب و مسلمين است.

العامري :اجازه دخالت در امور داخلي
عراق را نمي دهيم

دبيرکل سازمان بدر عراق تأکيد کرد که اين کشور به بيگانگان اجازه نخواهد داد
در امور داخلي آن مداخله کنند.به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبکه سومريه
نيوز« ،هادي العامري» دبيرکل سازمان بدر عراق در سخناني تأکيد کرد که به هيچ
کس اجازه دخالت در امور داخلي عراق داده نمي شود.بر اساس اين گزارش ،وي
در اين خصوص گفت :به زودي منظومه امنيتي را که قادر به حمايت از عراق باشد
ايجاد مي کنيم.وي افزود :به زودي همه آوارگان را به محل سکونت اصلي شان باز
مي گردانيم.العامري تاکيد کرد :با وجود تمامي توطئه هايي که طراحي مي شوند،
عراق را خواهيم ساخت.

دستور حمله عراق به مواضع داعش
در سوريه صادر شد

نخستوزير عراق دستور داد مواضع گروه تروريستي داعش در سوريه هدف قرار بگيرد.
به گزارش گروه بينالملل باشگاه خبرنگاران جوان ،شبکه تلويزيوني الحدث گزارش
داد :حيدر عبادي ،نخست وزير و فرمانده نيروهاي مسلح عراق ،دستور داد مواضع
داعش در سوريه هدف قرار بگيرد.دفتر نخست وزيري عراق اعالم کرد هواپيماهاي
عراقي ،مواضع داعش در داخل سوريه را بمباران کردند.بر اساس گزارشها ،نيروي
هوايي عراق به دستور عبادي مواضع فرماندهان گروه تروريستي داعش را در جنوب
منطقه «دشيشه» در سوريه هدف حمله قرار داد.ژنرال يحيي ،رسول سخنگوي مرکز
اطالعرساني امنيتي عراق ،به خبرگزاري فرانسه گفت« :به دستور حيدر عبادي ،نخست
وزير و فرمانده کل نيروهاي مسلح عراق ،جنگندههاي اف  16عراقي ساعت هشت و
 ۴۰دقيقه (به وقت عراق) با موفقيت محلي را در جنوب دشيشه در خاک سوريه که
نشست فرماندهان داعش در آنجا برگزار ميشد ،هدف قرار دادند».

