نكته
تقابل موشکي غرب با ايران

بخش سياسي خارجي
تروئيکاي اروپايي در شرايطي که همچنان از ارائه بسته پيشنهادي
خود به کشورمان ( ساز و کار ويژه مالي ) براي حفظ برجام سرباز
زده اند ،به صورت موازي هجمه هايي را عليه برنامه هاي موشکي
جمهوري اسالمي ايران آغاز کرده اند .در تازه ترين اين اقدامات وقيحانه،
هيئتهاي نمايندگي فرانسه و انگليس در سازمان ملل متحد براي
رسيدگي به موضوع ادعايي آزمايش موشکي ايران ،خواستار برگزاري
نشست مشورتي شوراي امنيت پشت درهاي بسته شدند.اين در
خواست در حالي صورت مي گيرد که در هيچ يک از قطعنامه هاي
شوراي امنيت سازمان ملل متحد،انجام آزمايش موشکي از سوي
ايران منع نشده است.
اقدام اخير دو کشور انگليس و فرانسه ،نماد و نشانه ديگري از بازي اين
دو در زمين اياالت متحده آمريکاست .چنانچه خبرگزاري اسپوتنيک
گزارش داده است،اقدام اخير پاريس و لندن ،متعاقب طرح ادعاهاي
موشکي مايک پمپئو وزير امور خارجه اياالت متحده آمريکا عليه ايران
صورت گرفته است .پمپئو اخيرا مدعي شده است که کشورمان يک
موشک بالستيک ميان برد با قابليت حمل چندين کالهک هسته اي را
آزمايش کرده است که اين امر ناقض قطعنامه شوراي امنيت سازمان
ملل است!وي در توصيف اين آزمايش موشکي گفته است :
"برد اين موشک به اندازه اي است که امکان هدف قراردادن بخش هايي
از اروپا و سراسر خاورميانه را ممکن مي سازد.ما اين اقدام را محکوم
مي کنيم و ايران بايد تمامي فعاليتهاي مرتبط با موشکهاي بالستيک
قادر به حمل کالهک هاي هسته اي را متوقف سازد!"
اين در حالياست که مقامات کشورمان بارها پاسخ اظهارات مقامات
آمريکايي را داده اند .بر اين اساس برنامه موشکي ايران ماهيتي دفاعي
داشته و بر اساس نيازهاي کشور تعريف مي گردد .بر همين اساس،
جمهوري اسالمي ايران بدون نياز به کسب اجازه از ساير کشورها به
آزمايشهاي موشکي خود ادامه خواهد داد.
نکته اساسي در اين خصوص ،همراهي تروئيکاي اروپايي با اياالت
متحده آمريکا در تقابل با برنامه موشکي کشورمان است .صورتبندي
"تقابل موشکي غرب با ايران" بر خالف آنچه تصور مي شود ،چندان
دشوار نيست .اياالت متحده آمريکا و تروئيکاي اروپايي جهت مقابله با
توان دفاعي و موشکي ايران وارد معامله شده اند .واشنگتن و پاريس
دو بازيگر اصلي آن سوي معادله هستند ،ضمن آن که لندن و برلين
نيز از قبل در اين خصوص به کاخ سفيد و کاخ اليزه چراغ سبز نشان
داده اند .بنابراين ،در بعد ماهوي موضوع ،ميان واشنگتن و تروئيکاي
اروپايي اتفاق نظر وجود دارد.حتي قبل از خروج دولت ترامپ از توافق
هسته اي با ايران ،تروئيکاي اروپايي در اقدامي غير قانوني،خواستار تغيير
برجام بر اساس تحقق بيشتر خواسته هاي غرب شده بودند .يکي از اين
خواسته ها ،گنجاندن توان موشکي ايران در برجام بود.
بدون شک ،غرب در تقابل موشکي با ايران محکوم به شکست خواهد
بود .مسئله اصلي اين است که بر سر کليت موضوع ميان واشنگتن
و شرکاي اروپايي آن اتفاق نظر وجود دارد .به عبارت بهتر" ،جنبه
ظاهري" موضوع نبايد دستگاه ديپلماسي و سياست خارجي ما را از
توجه به "جانبه ماهوي" و " زير بنايي" موضوع باز دارد .آنچه مسلم
است اينکه تنها راه ممکن براي خنثي سازي هر گونه اقدام آمريکا
و متحدان اروپايي آن عليه توان موشکي ايران ،مخالفت مطلق با
هرگونه مذاکره موشکي با آنها و از سوي ديگر ،تقويت روز افزون توان
دفاعي کشورمان است.در اين ميان ،شانتاژ موشکي کشورهايي مانند
فرانسه،انگليس ،آلمان ( تروئيکاي اروپايي) عليه ايران اساسا اهميتي
ندارد .همچنين الزم است دستگاه ديپلماسي و سياست خارجي
کشورمان ،سه کشور اروپايي مذکور را بابت همکاري با اياالت متحده
و دولت ترامپ در تقابل با برنامه موشکي کشورمان مورد بازخواست
قرار دهد .در اين صورت ،منازعه و تقابل موشکي آمريکا و متحدان
اروپايي آن با جمهوري سالمي ايران راه به جايي نخواهد برد.

»

يک ديپلمات روس در سازمان ملل ميگويد که غربيها هيچ مدرکي دال بر نقض
قطعنامه شوراي امنيت از طرف ايران ندارند.
به گزارش خبرگزاري فارس ،يک ديپلمات روس ميگويد که غرب هيچ مدرکي
مبني بر اينکه ايران قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل متحد را نقض کرده
است ،ندارد.
«فئودور استرزيزوفسکي» سخنگوي روسيه در سازمان ملل در اين مورد به
خبرگزاري تاس گفت« :بريتانيا و فرانسه که جلسه شوراي امنيت را براي بررسي
گزارشها درباره آزمايشهاي موشکي ايران تشکيل دادند ،نتوانستند هيچ مدرکي
در زمينه اينکه قطعنامههاي شوراي امنيت نقض شدهاند ،ارائه دهند».
وي در پاسخ به نتيجه نشست شوراي امنيت که پشت درهاي بسته برگزار شد

هم گفت« :فدراسيون روسيه هيچ اطالعاتي در مورد اينکه ايران روز اول دسامبر
آزمايش موشک بالستيک انجام داده است که قابليت حمل تسليحات هستهاي
داشته باشد ،ندارد».استرزيزوفسکي گفت که نه بريتانيا و نه فرانسه هم هيچ
مدرکي در اين مورد در جلسه شوراي امنيت سازمان ملل ارائه ندادند .وي در
ادامه گفت که مسکو از غرب خواست تا به جاي اعمال تحريمهاي جديد عليه
ايران ،با اين کشور تعامل داشته باشد.
اين ديپلمات روس همچنين گفت« :ما فکر نميکنيم که ايران قطعنامه 2231
شوراي امنيت سازمان ملل متحد را نقض کرده است .در اين قطعنامه يک خواسته
مطرح شده و ممنوعيتي آنطور که شرکاي غربي ما در زمينه منع فعاليتهاي ايران
در مورد موشکهاي بالستيکي هستهاي مدنظر دارند ،وجود ندارد».

مسکو :غرب هيچ
مدرکي ندارد
که ايران قطعنامه
شوراي امنيت را
نقض کرده است
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جو بايدن :اليقترين فرد براي رياست جمهوري
آمريکا هستم

معاون سابق رئيسجمهوري آمريکا در سخناني
که به شرکت در انتخابات رياست جمهوري ۲۰۲۰
اشاره داشت ،خود را "شايستهترين فرد" براي
تصدي اين سمت توصيف کرد و گفت :تا پايان
ژانويه قطعا درباره آن تصميمگيري ميکند.
به گزارش ايسنا ،به نوشته روزنامه ديلي ميل،
جو بايدن  ۶۷ساله که سابقا معاون باراک اوباما،
رئيسجمهور سابق آمريکا بود ،دوشنبه شب تاکيد

کرد او بهترين گزينه براي به چالش کشيدن
دونالد ترامپ ،رئيسجمهوري آمريکا است.
او که براي تبليغ کتابش به مونتانا رفته بود،
گفت :تا حد ممکن با شما رو راست هستم.
معتقدم که من شايستهترين فرد در اين کشور
براي تصدي پست رياست جمهوري هستم.
مسائلي که امروز در کشور با آنها مواجه هستيم
جزء دغدغههاي من است که در طول زندگيام
روي آنها کار کردم.
بايدن گفت :هيچکس نبايد نامزد اين پست شود،
مگر اينکه به شايستگي و صالحيت خود براي
انجام آن ايمان داشته باشد .در طول زندگيام
اين کار را انجام دادهام و مسائلي که مربوط به
طبقه متوسط و سياست خارجي ماست ،جزء
اموري هستند که من تجربيات زيادي درباره آنها
دارم و منتقدانم هم به آن اذعان دارند.

وزير امور خارجه گفت :آمريکاييها اعتراف
کردند که نه برجام و نه قطعنامه ۲۲۳۱
فعاليت ايران در زمينه موشکي را ممنوع
نميکند.
به گزارش خبرگزاري فارس ،محمدجواد ظريف
وزيرامورخارجهکشورماندرحاشيهجلسههيئت
دولت و در جمع خبرنگاران در مورد اظهارات
اخير آمريکاييها پيرامون برنامه موشکي ايران،
گفت :آنچه که واضح است خود آمريکاييها
در دولت گذشته و فعلي اعتراف کردند که نه
برجام و نه قطعنامه  ، ۲۲۳۱فعاليت ايران را
در زمينه موشکي ممنوع نميکند و هم وندي
شرمن در جلسه سناي آمريکا در مذاکرات
اين حرف را زد هم آقاي برايان هوک دو ماه
پيش اين مطلب را گفت.
وي افزود :با توجه به اينکه آمريكا ناقض برجام

و قطعنامه شوراي امنيت است ناچار است براي
خود پوششي دست و پا کند.
ظريف پيرامون بازگشت ناوهاي آمريکا به
خليج فارس نيز تاکيد کرد :ما هميشه ميگوييم
حضور نيروهاي خارجي در خليج فارس مخل
امنيت اين خليج است و جمهوري اسالمي
با اقتدار از حاکميت و آبهاي خودش دفاع
مي کند.

وحشت ترامپ از اياالت سرنوشت ساز

اگرچه حدود يکماه از برگزاري انتخابات مياندوره اي مجلس نمايندگان
و سنا سپري شده است،اما نگراني هاي ترامپ و همراهانش در کاخ سفيد
در خصوص اين انتخابات و احتمال تعميم نتايج آن به سال  2020ميالدي
همچنان به قوت خود باقياست.به گزارش خبرگزاري آنا،يکي از اصلي ترين
نگراني هاي ترامپ ،به نتايج انتخابات در "اياالت پاندولي" باز مي گردد.
اياالت پاندولي به اياالتي اطالق مي شود که راي آنها به صورت سنتي
به هيچ يک از دو حزب دموکرات و جمهوريخواه تعلق ندارد .اياالتي
که راي آنها براي نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري آمريکا از اهميت
ويژه اي برخوردار است .يکي از اين اياالت ،ايالت فلوريدا است .اگرچه
جمهوريخواهان در انتخابات اخير فلوريدا با اختالف کمتر از  10هزار
راي  ،بر دموکراتها پيروز شدند اما نبايد فراموش کرد که اين ميزان
اختالف ،تضمين الزم را به ترامپ براي پيروزي در اين ايالت سرنوشت ساز
در انتخابات سال  2020نمي دهد .ضمن آنکه ترامپ به خوبي مي داند
که بخشي از آراي ريخته شده به سود نامزد حزب جمهوريخواه در سنا،
به وي تعلق نخواهد گرفت! با توجه به شکاف به وجود آمده ميان برخي
جمهوريخواهان سنتي و ترامپ ،برخي جمهوريخواهان در انتخابات
رياست جمهوري سال  2020ترجيح مي دهند آراي خود را به سود در
انتخابات رياست جمهوري سال  ،2016ترامپ مطابق آراي عمومي ،
 3ميليون راي کمتر از هيالري کلينتون نامزد حزب دموکرات کسب
کرد اما با استناد به ساختار کلج الکترال توانست بر رقيب خود غلبه

اينجانب غالمرضا اميني مالك خودرو پژو  405به شماره شاسي (بدنه) 14262262
و شماره موتور  12484166328و شماره پالك 673-23ص 43به علت فقدان برگ
سبز ،اسناد فروش تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است .لذا چنانچه
هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف مدت  10روز به دفتر منطقهاي
شركت ايرانخودرو واقع در اصفهان خيابان ارتش كوچه آرش مراجعه نمايد .بديهي
است پس از انقضاي مهلت مذكور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
برگ سبز و كارت اتومبيل  CHERY TIGGOمدل  1395به شماره انتظامي
632ب -84ايران  10و شماره موتور  MVM484FTAG011320و شماره شاسي
 NATGBATL4G1007954به نام زينب اسماعيلي مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
كارت هوشمند راننده باري به شماره 2897444متعلق به اينجانب غالمرضا استادنظري
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت هوشمند ناوگان باري ايسوزو به شماره هوشمند  2451564و شماره انتظامي
656ع -41ايران  23مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت هوشمند ناوگان باري به شماره هوشمند  2542758و شماره انتظامي 441ع-14
ايران  46مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت هوشمند ناوگان باري ايسوزو به شماره هوشمند  2568436و شماره انتظامي
448ع -41ايران  83مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز اتومبيل پرايد هاچبك مدل  1390به شماره انتظامي 711ط -14ايران 53
و شماره موتور  4155472و شماره شاسي  S5430090058861مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز اتومبيل سواري سايپا مدل  1391به شماره انتظامي 794د -89ايران  23و
شماره موتور  4807253و شماره شاسي  NAS412100H1199029مفقود گرديده و
از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند خودرو پيكان وانت به رنگ سفيد روغني مدل  84و ش موتور  11284071281و
ش شاسي  12147143و شماره پالك 378-33ص 12متعلق به آقاي عباس تنباكوئي
كاشاني به شماره ملي  0052636119مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت هوشمند ناوگان به شماره  2216323مربوط به كاميون بنز اتاقدار  6چرخ به
شماره انتظامي 467ع -87ايران  15متعلق به اينجانب اكبر چاكري شادباد مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
بدينوسيله اعالم ميدارد مدرك موقت تحصيلي اينجانب حميد صفري سندياني فرزند
محمود به شماره شناسنامه  19418و كد ملي  0058846247و شماره دانشجويي
 76151003فارغالتحصيل از دانشگاه آزاد بهبهان مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
دفترچه كشاورزي اينجانب قربان پسركلي فرزند وهب كد ملي 2120666083
به شماره مسلسل دفترچه  119تاريخ صدور دفترچه  1370/9/12در سطح چهار
هكتار واقع در بخش بهاران  -معصومآباد گرگان مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
كارت هوشمند راننده به شماره سريال  3249243به نام بهزاد بخشي نازلو فرزند
صادق به شماره شناسنامه  107و به شماره كد ملي  2756031879صادره از اروميه
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد3170.
برگ فروش و سند كارخانه موتورسيكلت نامي تيپ  125به رنگ قرمز مدل  1394و
شماره موتور  0124NBE049087و شماره شاسي  125A9410101***NBEو شماره
انتظامي  56319-442ايران مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
مدرك فارغالتحصيلي اينجانب محمدرضا صلواتي فرزند عباس به شماره شناسنامه
 1135صادره از تهران در مقطع كارداني رشته الكترونيك صادره از واحد دانشگاهي
آزاد واحد تربت حيدريه مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .از يابنده تقاضا
ميشود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد تربت حيدريه به نشاني كيلومتر
 7تربت حيدريه شهرك وليعصر ارسال نمايد.
شناسنامه مالكيت پژو  405مدل  87رنگ نقرهاي شش ايران 268-29ل 21مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
يك جلد دفترچه تمبر مالياتي وكال حوزه مالياتي شميران متعلق به اينجانب علي
غفاري به شماره پروانه وكالت  5961مربوط به مركز امور وكالي قوه قضاييه مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كليه اسناد و مدارك مربوط به خودرو سواري پژو  405مدل  1385به شماره انتظامي
876-69د 31و شماره موتور  12485136886و شماره شاسي  24236480به مالكيت
سيفاله ديندار كالئي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز شناسنامه خودرو موتورسيكلت سيستم تپش رنگ نقرهاي مدل خودرو
 1391به شماره پالك  85181-461و شماره شاسي  NEH125P9110460و شماره
موتور  NEH125156FM1201126921صادره از قروه مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت پرايد مدل  90رنگ نقرهاي شش ايران 542-65ي 46مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.

ظريف :قطعنامه  ۲۲۳۱فعاليت ايران در زمينه موشکي را
ممنوع نميکند

پيدا کرده و راهي کاخ سفيد شود .در اين ميان ،برخي اياالت نقش به
سزايي در پيروزي نهايي ترامپ ايفا کردند 4 :ايالت فلوريدا ،ويسکانسين،
ميشيگان و پنسيلوانيا  ،اياالتي بودند که اعالم پيروزي ترامپ در آنها،
مترادف با اعالم پيروزي نهايي وي در انتخابات رياست جمهوري سال
 2016اياالت متحده آمريکا بود .هم اکنون در سال  2018ميالدي
قرار داريم و تنها حدود دو سال از حضور ترامپ در کاخ سفيد سپري
شده است .با اين حال در عمل شاهد کاهش محبوبيت وي در اياالت
پاندولي و تعيين کننده هستيم .شکست حزب جمهوريخواه در سه
ايالت ويسکانسين ،ميشيگان و پنسيلوانيا و پيروزي حزب دموکرات در
اين اياالت ،پيام خوبي را به ترامپ و همراهانش در کاخ سفيد مخابره
نکرده است! از سوي ديگر ،پيروزي بسيار نزديک جمهوريخواهان در
ايالت فلوريدا ،خطر شکست ترامپ در اين ايالت را در انتخابات رياست
جمهوري سال  2020تا حدودي تقويت کرده است.
ترامپ در جريان رقابتهاي انتخابات رياست جمهوري سال  ،2016در
ويسکانسين با  ۰/۷درصد ( )۲۲۷۴۸راي ،در ميشيگان با  ۰/۲درصد(۱۰۷۰۴
راي) و در پنسيلوانيا با  ۰/۷درصد ( ۴۴۲۹۲راي) بر هيالري کلينتون
غلبه پيدا کرده و سکان هدايت کاخ سفيد را در دست گيرد .هم اکنون
ترامپ اين سه ايالت را عمال از دست داده است! دموکراتها در جريان
انتخابات مياندوره اي کنگره توانستند سناتورهاي مدنظر خود را از هر
سه حوزه ايالتي راهي سنا کنند .در انتخابات فرمانداري هاي اين اياالت

شناسنامه مالكيت پرايد  132مدل  91رنگ سفيد شش ايران 278-75س 19مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني و شناسنامه مالكيت وانت نيسان مدل  82رنگ آبي شش ايران -73
174ل 94و شم  204765و ش شاسي  D01407مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
كارتدانشجوييالمثنيالدنمرادياندوهبهشماره 9455095وشمارهملي4670217062
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگسبز(شناسنامهمالكيت)خودروسواريپژوپارسمدل 1394بهشمارهانتظامي-27
848س 32و شماره شاسي NAAN01CE4FR550396و شماره موتور124K0724914
به نام ناصر اسماعيلپور مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد3163 .
اينجانب ناصر اسماعيلپور مالك خودرو پژو پارس به شماره انتظامي 848-27س32
و شماره شاسي  NAAN01CE4FR550396و شماره موتور  124K0724914به علت
فقدان اسناد فروش تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است .لذا چنانچه
هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف مدت ده روز به دفتر حقوقي
شركت ايرانخورو 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 شد3164 .
اينجانب خانم سكينه واحدي مالك خودروي پژو  405به شماره بدنه  24213009و
شماره موتور 12485060264و شماره پالك452-11م 84به علت فقدان اسناد فروش،
تقاضاي رونوشت المثني سند كمپاني خودروي مذكور را نموده است .لذا چنانچه احدي
ادعايي درخصوص خودروي فوق دارد ظرف مدت ده روز به دفتر منطقهاي ساري واقع
در كيلومتر  5جاده ساري به نكا جنب شركت شماليت مراجعه نمايند .بديهي است
پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب سيدعبدالباقي سجادي مالك خودرو پژو  405به شماره بدنه  73309718و
شماره موتور  2517303737و شماره پالك 157-72ط 61به 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 نمايند.
بديهي است پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اصل شناسنامه مالكيت (برگ سبز) سواري سيستم سايپا تيپ تيبا به رنگ نوكمدادي
متاليك مدل 1394به شماره موتور 8218609و شماره شاسيNAS811100F5852113
و شماره پالك انتظامي ايران 822-34ص 79و به نام مالك بهنام ابوالفتحي مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل برگ سبز (شناسنامه) و كارت خودرو سواري هاچبك  111SEرنگ سفيد مدل
 1395به شماره پالك 997ج -69ايران  10و شماره موتور  M13/5785073و شماره
شاسي  NAS431100G5702360مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند و برگ سبز و شناسنامه مالكيت خودرو پرايد جيتيايكسآي به رنگ نقرهاي
متاليك مدل  1389و شماره پالك 661-69ص 34و شماره موتور  3604110و شماره
شاسي  S1412289529356به نام خانم فاطمه محمودي فرزند حسين مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت هوشمند كمپرسي به شماره  4232494و شماره پرونده  832300847و شماره
پالك 246ع -11ايران  98مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودرو سواري پرايد به رنگ مشكي روغني مدل  1384و شماره موتور
 01381682و شماره شاسي S1412284737598و شماره انتظامي ايران668-75ج11
به نام محمود بهداشت مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ كمپاني ماشين وانت سيستم زامياد تيپ  Z24NIBمدل  1395به رنگ آبي
روغني و شماره موتور  Z24711753Zو شماره شاسي NAZPL140BG0443740
و شماره پالك ايران 368-28د 45به نام آقاي امين كوليوند مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز و كمپاني و كارت ماشين پرايد مدل  79به شماره پالك ايران 326-99ص74
و شماره موتور  00177598و شماره شاسي  1442279153391به نام احسان كمالي
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
گواهي ميشودفاكتور شماره 940571836مربوط بهبلوكسيلندريا اتاق كامل به شماره
شاسي 81217073مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد و هر گونه مسئوليتي
درخصصو مفقودي فاكتور قبلي به عهده اينجانب سيدمحمود موسوي ميباشد.
كارت و برگ سبز سواري سمند  LXمدل  1388به رنگ سفيد روغني و شماره
پالك ايران 435-21ل 69و شماره موتور  ARFC881V3GJ822517و شماره
شاسي  NAAC91CC2AF822517به نام قدرتاله نوروزپور مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت (برگ سبز) خودرو سواري سايپا  131SLبه رنگ سفيد روغني
مدل  1390و شماره شاسي  S1412290217472و شماره موتور  4212591و شماره
پالك ايران 482-69ب 94به نام حاجيگلدي قوللر عطا مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.

نيز دموکراتها توانستند پيروز ميدان شوند .نقش سه اياالت ويسکانسين،
پنسيلوانيا و ميشيگان در انتخابات رياست جمهوري سال  2016به اندازه اي
پررنگ بود که هفته نامه "ويکلي استاندارد" پس از آن نوشت :
"تعيين نتيجه با  ۷۷۷۴۴راي در ويسکانسين ،ميشيگان و پنسيلوانيا.
برخي روزنامه هاي آمريکايي از جمله واشنگتن پست نيز پيروزي ترامپ
در انتخابات را معلول پيروزي وي در سه ايالت مذکور دانستند .با اين حال
نتايج انتخابات مياندوره اي کنگره نشان داد که دونالد ترامپ هم اکنون
وضعيت خوبي در اين سه ايالت ندارد .اگر نتايج انتخابات مياندوره اي
کنگره  ،در انتخابات رياست جمهوري نيز تکرار شود شاهد پيروزي
احتمالي نامزد دموکراتها در انتخابات بعدي خواهيم بود .از اين رو به نظر
مي رسد ترامپ براي جلب دوباره آراي سه ايالت ويسکانسين ،پنسيلوانيا
و ميشيگان برنامه هايي را طي دو سال باقيمانده تا زمان انتخابات داشته
باشد .اين قاعده در خصوص ايالت فلوريدا نيز صدق مي کند.
در نهايت اينکه دونالد ترامپ بيش از هر زمان ديگري نسبت به کاهش
محبوبيت خود در سه ايالت مذکور نگران است.البته رئيس جمهور
اياالت متحده آمريکا سعي دارد اين نگراني را در نزد افکار عمومي ابراز
نکند!بديهي است که در صورت استمرار وضعيت موجود و تکرار نتايج
انتخابات مياندوره اي کنگره در انتخابات رياست جمهوري سال 2020
اياالت متحده آمريکا  ،سه ايالت پنسيلوانيا ،ميشيگان و ويسکانسين
اين بار مي توانند به نمادهاي شکست ترامپ تبديل شوند.

سند كمپاني و شناسنامه مالكيت وانت پيكان به شماره موتور  11285023225و
شماره شاسي  12188516و شماره پالك 829ق -17ايران  82مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد .مسئوليت ضمانت كشف هر گونه فساد احتمالي بر
عهده مالك است.
سند مالكيت راهور (برگ سبز) سواري سمند به شماره انتظامي 148ق -76ايران
 82مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .مسئوليت ضمانت كشف فساد
به عهده مالك است.
سند كمپاني و سند مالكيت راهور (برگ سينا) سواري پرايد به شماره موتور2812278
و شماره شاسي  S1412288212536و شماره پالك 994د -32ايران  82مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .ضمانت كشف هر گونه فساد احتمالي بر
عهده مالك است.
شناسنامه مالكيت (برگ سبز) كاميون مسقف مشبك كاويان مدل 93به شماره شاسي
 NA5K1063CEG443664و شماره موتور  EQB1252078037509و شماره پالك
ايران 129-59ع 53مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت (برگ سبز) خودرو سواري پژو  206مدل  1395به شماره موتور
 163B0281871و شماره شاسي NAAP13FE6GJ879906و شماره پالك ايران-69
483و 66به نام عبدالقيوم نيازي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند مالكيت خودرو (برگ سبز) مربوط به سواري كار هيونداي تيپ سانتافه 2400
مدل  2015به رنگ سفيد روغني و شماره انتظامي 522ب -31ايران  59و شماره موتور
 G4KEEU460774و شماره شاسي KMHST81CDFU393032متعلق به اينجانب
صاحب حيدري پابندي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ كمپاني ماشين سواري پژو تيپ  1800I GLX 405مدل  1391به رنگ نقرهاي
متاليك و شماره موتور  12490311948و شماره شاسي NAAM01CA4CE380221
و شماره پالك ايران 665-10هـ 95به نام اميررضا خزائي مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت (برگ سبز) سواري سايپا هاچبك تيپ تيبا  2مدل  1395به رنگ
سفيد روغني و شماره انتظامي 584ل -99ايران  72و شماره موتور 8363472/M15
و شماره شاسي  NAS821100G107007به نام شفيع محمدي كتي لته مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند مالكيت (برگ سبز) خودرو وانت پيكان  1600به رنگ سفيد شيري روغني مدل
 1389و شماره پالك 154ج -47ايران  95و شماره موتور  11489022625و شماره
شاسي  NAAA36AA3AG217118به نام ابوبكر سندكزهي مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت بازرگاني اينجانب بشير ريگي به شماره ملي  5339976505فرزند عليبيك
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
دانشنامه پايان تحصيالت اينجانب زهره اربابي فرزند عليجان متولد 1366رشته علوم
اقتصادي به شماره  913/1/1718كارشناسي ارشد به شماره  10297مفقود گرديده و
از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل برگ سبز و كارت خودرو پرايد مدل  1383و شماره پالك 956ق -31ايران
 95و شماره موتور  00878644و شماره شاسي  S1412283269123به رنگ
مشكي روغني به نام بشير احمد ملكزائي مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
اصل برگ سبز وانت پيكان  1600مدل  1390به شماره انتظامي 481د -35ايران 95
و شماره موتور  11490085827و شماره شاسي NAAA36AA9CG266245
به رنگ سفيد به نام مصطفي كردي تمنداني مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
برگ سبز خودروي سواري پژو پارس مدل  1396به شماره انتظامي 792ج -84ايران
 95و شماره موتور  124K1023016و شماره شاسي  NAAN01CE2HH818225به
رنگ سفيد مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كليهمدارك(سندكمپاني،برگسبزواسنادقطعي)خودروسواريپرايدجيتيايكسآي
مدل  1386به رنگ نقرهاي متاليك و شماره انتظامي ايران 322-43م 97و شماره
موتور 2230380و شماره شاسي S1412286415365به مالكيت مهدي سپياني مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت (برگ سبز) سواري تيبا به رنگ سفيد روغني مدل  1395و
شماره پالك 938ن -92ايران  43و شماره موتور  M15/8319645و شماره شاسي
 NAS811100G5704395به نام مجيد حاجيحيدري مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
س به رنگ
شناسنامه مالكيت (برگ سبز) و سند كمپاني سواري پرايد صبا جيتيايك 
سفيد شيري معمولي مدل  1381و شماره پالك 646ج -62ايران  14و شماره موتور
 00325572و شماره شاسي  S1412281790036به نام عبدالكاظم جاللي مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت هوشمند ناوگان به شماره انتظامي ايران 525-11ع 25و شماره كارت 2095476
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.

9

خبر
تشديد حمالت ائتالف سعودي به يمن
در آستانه مذاکرات صلح در سوئد
در حالي که هيئت يمن براي شرکت در مذاکرات صلح تحت نظارت سازمان
ملل عازم سوئد شده ،ائتالف سعودي  -اماراتي بر شدت حمالت خود در
جبهههاي مختلف يمن به ويژه در ساحل غربي ،افزوده است.به گزارش
خبرگزاري فارس ،در سايه تداوم حمالت ائتالف سعودي و شبهنظاميان
تحت فرمان آن در ساحل غربي يمن و استان «الحديده» ،صبح ديروز
يک زن در منطقه «الجبلية» در شهرستان «التحتيا» جان باخت .ائتالف
سعودي-اماراتي اين روزها با تشديد حمالت به غرب يمن تالش ميکنند
بندر الحديده ،مهمترين کانال کمکرساني به مردم يمن را اشغال کند تا
در مذاکرات صلح آتي در يمن دست برتر را براي امتيازگيري داشته باشد؛
حمالتي که طي چهار ماه گذشته با مقاومت مردم يمن در جلوگيري از
سقوط الحديده به شکست انجاميده است.به نوشته پايگاه خبري شبکه
«المسيره» ،در حمله توپخانهاي ائتالف متجاوز سعودي به اين منطقه ،يک
زن کشته شد و سه شهروند يمني زخمي شدند.از سوي ديگر ،در حمله
خمپارهاي شبهنظاميان همپيمان ائتالف سعودي به شهر «الدريهمي»،
يک دختر بچه کشته شد و چندين تن از اعضاي خانوادهاش و شهروندان
يمني زخمي شدند.بر اساس اين گزارش ،متجاوزان با بيش از  50خمپاره،
شهر الدريهمي را هدف قرار دادند و خسارات زيادي به منازل و داراييهاي
ساکنان اين شهر وارد آوردند.اين تشديد حمالت در جبهه غربي يمن،
همزمان با اعزام هيئت مذاکرهکننده يمني به سوئد براي از سرگيري
مذاکرات صلح تحت نظارت سازمان ملل صورت ميگيرد.

اذعان فرمانده مرکزي جديد ارتش آمريکا
به بنبست در جنگ افغانستان

فرمانده جديد نيروهاي ارتش آمريکا در خاورميانه خطاب به سناي اين کشور
گفت :جنگ در افغانستان در بنبست قرار گرفته و در صورتي که آمريکا اکنون
اقدام به خارج کردن سربازانش از افغانستان کند اين کشور به احتمال زياد
سقوط کرده و به دست طالبان خواهد افتاد .به گزارش ايسنا ،ژنرال کنت
فرانک مککنزي فرمانده جديد واحد موسوم به فرماندهي مرکزي ارتش آمريکا
که مربوط به حوزه خاورميانه ميشود در سخناني به کميته نيروهاي مسلح
سناي آمريکا گفت :من معتقدم وضعيت عملياتي ارتش در افغانستان عمدتا
در بنبست قرار گرفته است .به نقل از پايگاه هيل ،وي که اين صبحتها را در
جلسه خود با اين کميته به منظور دريافت تائيديه براي منصوب شدن در اين
سمت جديد مطرح کرد ،گفت :اگر ما اکنون و به شکل زودهنگام افغانستان
را ترک کنيم فکر نکنم که افغانها بتوانند با موفقيت از کشورشان مواظبت
کنند .او خاطرنشان کرد ،شکستهاي آنها بسيار زياد بوده است آنها به سختي
ميجنگند اما اين شکستهاي آنها پايدار نخواهد بود مگر آنکه ما اين مشکل
را تصحيح کنيم.

برگ سبز خودروي سواري پژو  405مدل  1377به رنگ سبز يشمي متاليك به شماره
شهرباني 758-96ب 29و شماره موتور  22527704967و شماره شاسي 77304957
متعلق به آقاي قربانعلي خذيره مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت هوشمند كاميون كمپرسي الكا 1924مدل 1380به شماره انتظامي129-17ع39
و شماره سريال كارت  2280676و شماره شاسي  37433316586107و شماره موتور
 33593210081768مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد3179 .
برگ سبز خودرو سواري سمند ايكس  7به شماره شهرباني 417-23ي 98و شماره
موتور  12484207636و شماره شاسي  14538158مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
اينجانب زينب شيندآبادي مالك خودرو پژو سواري  405جيالايكس به شماره
بدنه  14236395و شماره موتور  12484093556و شماره پالك 596-72ط 72به
علت فقدان برگ سبز و سند كمپاني 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 نمايند .بديهي است پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر
اقدام خواهد شد.
اينجانب مجتبي اصغري ولوجائي مالك پژو پارس به شماره شاسي  AK773689و
شماره انتظامي 682ب -91ايران  62به 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 ابراهيمي مالك وانت پيكان به شماره موتور  114F0009939و شماره
شاسي CG327429به 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 صديقه فتحعلي مالك پژو 206به شماره موتور 14190061756و شماره شاسي
 CJ547033به 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 پريپوش محمدخانلو مالك پژو  2008به شماره موتور  10FJCE2334199و
شماره شاسي  HD000661به 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 حسين سليمي مالك پژو  206به شماره موتور  14189011791و شماره شاسي
 AJ117439به 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 معصومه آريايي كردمحله مالك پژو  206به شماره موتور  13385006654و
شماره شاسي  18906907به 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.
برگ سبز خودروي سواري سمند LXمدل 1396به شماره انتظامي 779ج -74ايران
 95به شماره موتور  124K1109663و شماره شاسي NAAC91CE3HF150430
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.
اينجانب محمدرضا مجيدي نيك مالك پيكان به شماره موتور 11283055925و شماره
شاسي 83435546به 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.

