» خبر

شي خاالسالم:

اسرائيل دستپاچه شده و بهصورت
وحشيانه و احمقانه عمل مي کند
کارشناس مسائل منطقه گفت :اين سوال مطرح است که چرا چنين رفتار
وحشيانه اي از صهيونيستها سر مي زند؟ پاسخ اين است که دليل آن
در شعار فلسطيني ها نهفته است که خواستار بازگشت به خانه و وطن
اصلي خود هستند بطوري که صهيونيستها احساس خطر کرده و آنها
را مورد هدف قرار مي دهند.حسين شيخاالسالم کارشناس مسائل منطقه
درگفتگو با خبرنگار شبکه اطالع رساني راه دانا با اشاره به حوادث تلخ
در فلسطين اشغالي گفت :اسرائيل دستپاچه شده و بهصورت وحشيانه
و احمقانه عمل مي کند.کارشناس مسائل خاورميانه گفت :تظاهرات
فلسطيني ها مطابق قوانين بين الملل و قطعنامه ( ۱۹۴حق بازگشت)
سازمان ملل و از پشت سيم خاردار در غزه توسط نظاميان صهيونيست
به خاک و خون کشيده شد و منجر به شهادت  ۶۳نفر و زخمي شدن
بيش از  ۲۸۰۰نفر شد.وي درادامه اظهار داشت :اين سوال مطرح است
که چرا چنين رفتار وحشيانه اي از صهيونيستها سر مي زند؟ پاسخ اين
است که دليل آن در شعار فلسطيني ها نهفته است که خواستار بازگشت
به خانه و وطن اصلي خود هستند بطوري که صهيونيستها احساس
خطر کرده و آنها را مورد هدف قرار مي دهند.

»

وزير خارجه کشورمان با بيان اينکه نشست بروکسل پايان کار نيست و چند هفت ه
پرکاري پيش رو داريم ،گفت :ما به دنبال خيال بافي نيستيم که اروپا روابطش
را با آمريکا به هم بزند.به گزارش خبرگزاري مهر ،محمدجواد ظريف وزير امور
خارجه ايران پيش از عزيمت به تهران و در پايان سفرش به بروکسل در جمع
خبرنگاران به تشريح گفتگوها و توافقات حاصله در نشست بروکسل پرداخت و
اظهارداشت :اين مذاکرات شرو ع بود ،ولي مشخص شد آنچه بايد انجام شود
تمرکز بر برجام است و اينکه چگونه اروپا ميتواند برخي از اقداماتي که خانم
موگريني در بيانيهاش مطرح کرد که بايد فوريتر و ظرف هفت ه آينده انجام شود،
منافع ايران از برجام را تضمين کند.وزير امور خارجه با بيان اينکه اين اقدامات
فعال فهرستي از کارهايي است که بايد انجام شود ،خاطرنشان کرد :اين ها نياز

رئيس شوراي راهبردي روابط خارجي کشورمان گفت  :سياست هاي
يکجانبه گراي رئيس جمهوري آمريکا  ،برنامه هاي چندجانبه گرايي
در عرصه نظام بين الملل را شديد با خطر مواجه کرده است .به گزارش
خبرگزاري مهر به نقل از صدا و سيما ؛ کمال خرازي که براي شرکت
در همايش «رهبران براي صلح» به فرانسه سفر کرده است ،به همراه
جمعي از شخصيت هاي تراز اول سياسي جهان در نشست پرسش
و پاسخ دانشجويان انستيتوي علوم سياسي فرانسه در محل کاخ
وزارت خارجه اين کشور شرکت کرد .خرازي با اشاره خروج آمريکا
از توافق هسته اي با ايران ،يونسکو ،قرارداد آب و هوايي پاريس اين
اقدامات را نشانه پيگيري سياست هاي مبتني بر يکجانبه گرايي دولت
حاکم بر اين کشور دانست و گفت :کشورهاي جهان بايد براي نجات
چندجانبه گرايي در نظام بين الملل اقدام عملي کنند .وي نشست وزراي
خارجه ايران و سه کشور اروپايي به همراه خانم موگريني در بروکسل
را براي اتخاذ سياست واحد در برابر خروج آمريکا از توافق هسته اي
برجام مهم ارزيابي کرد .خرازي گفت  :اگرچنانچه توافقاتي که توسط
سازمان ملل محترم شمرده مي شود قابل دفاع نباشند آنگاه ديگر
نمي توان امنيت و صلح جهاني را تضمين کرد.

محمود عباس سفير فلسطين را
از واشنگتن فراخواند
رئيس تشکيالت خودگردان فلسطين در اعتراض به انتقال سفارت آمريکا به
بيت المقدس ،سفير فلسطين را از واشنگتن فراخواند.به گزارش خبرگزاري
تسنيم به نقل از اسپوتنيک" ،محمود عباس" رئيس تشکيالت خود گردان
فلسطين در اعتراض به اقدام آمريکا در انتقال سفارتش به بيت المقدس ،سفير
فلسطين را از واشنگتن فراخواند.بر اساس اين خبر ،سفير فلسطين روز گذشته
واشنگتن را ترک کرد.آمريکا روز دوشنبه به صورت رسمي سفارت خود در
بيت المقدس را افتتاح کرد".دونالد ترامپ" رئيس جمهور آمريکا در دسامبر
گذشته ،از تصميم خود براي انتقال سفارت اين کشور به بيت المقدس خبر
داده بود.اين اقدام ترامپ با مخالفت هاي زيادي همراه بود و کشورهاي مختلف
اعتراض خود را نسبت به اين تصميم آمريکا اعالم کردند.

ظريف:

اروپا رابطهاش را
با آمريكا
به هم نميزند

بين الملل
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خوشرو:آمريكا شريك رژيم صهيونيستي
در جنايات  70سال گذشته است

خرازي :

اروپا بايد در قبال برجام تضمين بدهد

دارد عملياتي ،جزيي و ريز شود و براساس آن بتوانيم تصميم بگيريم چه مقدار
منافع ايران را تضمين ميکند.وي ادامه داد :شروع خوبي بود ،مشخص شد که
برجام يک مجموعه مستقل است و ارتباطي به موضوعات ديگر ندارد و تعهدات
کشورها در برجام مستقل از ساير موضوعات است و بايد اين تعهدات انجام شود،
اگر قرار باشد که برجام ادامه يابد.ظريف خاطرنشان کرد :فکر ميکنم براي شروع
اقدام مناسبي بود و پيام سياسي مهمي را ارسال کرد ،اما اين پايان کار نيست
تصميم گرفتيم از ابتداي هفته آينده رايزنيها را شروع کنيم .وزير امور خارجه
کشورمان اظهار داشت :از هفته آينده جلسات فشرده کارشناسي در داخل اروپا و
در مشورت با ما انجام ميشود تا ما اطمينان حاصل کنيم اقداماتي که ميکنند
از نظر ما کفايت ميکند.

نمايندگي دائم ايران در سازمان ملل در بيانيهاي
در واکنش به اظهارات بياساس نيکي هيلي ،آمريکا
را شريک اصلي جنايات رژيم صهيونيستي عليه
مردم فلسطين در  70سال گذشته و خونريزيهاي
اخير در غزه برشمرد.به گزارش خبرگزاري فارس،
نمايندگي جمهوري اسالمي ايران در سازمان ملل
در پاسخ به سخنراني «نيکي هيلي» سفير آمريکا
در سازمان ملل در جلسه شوراي امنيت بيانيهاي
به شرح زير صادر کرد .در اين بيانيه آمده است:
«در حالي که جهان در سوگ کشته و زخمي شدن
هزاران فلسطيني از جمله زنان و کودکان بيگناه

در اعتراضاتي مسالمت آميز ،اشک ميريزد و در
حالي که شوراي امنيت سازمان ملل متحد جلسهاي
اضطراري براي رسيدگي به اين جنايات دهشتناک
تشکيل داده ،نماينده دائم آمريکا بار ديگر تصميم
گرفت با صحبت درباره ايران ،هيچ اشاره اي به جنايت
دهشتناک رژيم اسرائيل نکند».اين بيانيه ميافزايد:
«نماينده دائم آمريکا با تکرار اتهامات بي اساس و نخ
نما عليه جمهوري اسالمي ايران سعي کرد تا توجهات
را از فراخوان جهاني براي پايان دادن فوري به اين
قتل عام وحشيانه در غزه منحرف کند .وي بار ديگر
در شرايطي بر سياست حمايت بي قيد و شرط آمريکا
از اقدامات غيرقانوني و تجاوزکارانه رژيم اسرائيل
تاکيد کرد که اين رفتارها به مهمترين عامل ناامني و
بي ثباتي در منطقه تبديل شده است».در بيانيه
دفتر نمايندگي دائم ايران در سازمان ملل آمده
است« :روز گذشته ،آمريکا و رژيم اسرائيل نقض
صريح حقوق بينالملل ،شامل حقوق بشردوستانه
و حقوق بشر و تعداد زيادي از قطعنامههاي سازمان
ملل را به طور مشترک جشن گرفتند.

وزير خارجه لوکزامبورگ:

برجام توافق ميان آمريکا و ايران نيست
وزير خارجه لوکزامبورگ در گفتگويي با انتقاد از خروج
واشنگتن از توافق هسته اي اظهار داشت که برجام
توافق ميان ايران و آمريکا نيست.به گزارش خبرگزاري
مهر« ،جين آسلبورن» وزير خارجه لوکزامبورگ در
گفتگو با راديو آلمان با انتقاد از خروج آمريکا از
توافق هسته اي با ايران تاکيد کرد :آمريکا نبايد
براي اروپا فرمان چه کند يا چه نکند ،صادر کند.
وي با بيان اينکه اروپا نبايد برابر آمريکا کوتاه بيايد،
افزود :اروپا بايد مصمم و ثابت قدم در خصوص توافق
هسته اي با ايران در برابر آمريکا بايستد.وزير خارجه
لوکزامبورگ در ادامه تاکيد کرد :ما مي خواهيم و بايد
به مردم بگوئيم که ايران به دنبال تسليحات هسته اي
نيست .براي اثبات اين موضوع  ۱۲سال زمان برده
شد و در نهايت به توافق  ۲۰۱۵منجر شد .حال به
ناگاه آمريکا بطور يکجانبه با دستور ترامپ از اين
توافق خارج مي شود .اين تصميم آمريکا است و من
مجددا تاکيد مي کنم که ارتباطي به ما اروپايي ها
ندارد ،زيرا توافق هسته اي ،توافق ميان آمريکا و
ايران نبود که با تصميم ترامپ از بين رفته شود.

کره شمالي واشنگتن را به لغو
گفتگوهاي دوجانبه تهديد کرد

آسلبورن همچنين خاطر نشان کرد که غير از آمريکا
کشورهاي آلمان ،فرانسه ،انگليس ،چين و روسيه
نيز در طرف ديگر اين قرارداد بوده و هستند .پس
خروج آمريکا نمي تواند مانعي بر سر راه حفظ آن
باشد.اين ديپلمات اروپايي با اشاره به سفرهاي متعدد
خود به ايران گفت :ايران جمعيت زيادي دارد که
اکثريت آنان تحصيلکرده و روشنفکر هستند .مردم
ايران خواهان برخورداري از امتيازات توافق هسته اي
هستند ،مي خواهند که به کشورهاي مختلف سفر
کنند ،بدنبال رفاه بوده و عالقمند به داشتن مناسبات
متناسب بين المللي هستند.

كارت هوشمند رانندگي به نام آقاي محسن قراخاني به شماره كارت  1242423مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز (شناسنامه) و سند كمپاني خودرو سواري پرايد تيپ صبا جي تي ايكس مدل  1382به رنگ مشكي روغني
به شماره نيروي انتظامي  72ايران  798 -ص  94شماره موتور  00568606و شماره شاسي S1412282123366
به مالكيت فاطمه ردايي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز(شناسنامه) و سند كمپاني خودرو سواري هاچ بك سيستم پژو تيپ  206 TU5به رنگ سفيد روغني
مدل  1394به شماره نيروي انتظامي  72ايران 957ص 67و به شماره شاسي NAAP13FE3EJ502169
و به شماره موتور  163B0108223به مالكيت حمزه مشايخ شمعجاراني مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط مي باشد.
سند كمپاني خودرو سواري پژو  206مدل  1388به شماره انتظامي  396 - 55س  61و شماره موتور
 14188026164و شماره شاسي  NAAP03ED89J063960به مالكيت محمود فغاني مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند مالكيت (برگ سبز) سواري پژو  405جي ال ايكس مدل  1385به شماره انتظامي 567 -25ل 22و
شماره شاسي  40301579و شماره موتور  12485207823به مالكيت سليمان حسينيان فرزند فتح اله مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اينجانب اكبر صلواتي مالك خودرو پيكان سواري به شماره انتظامي  378 -41ج  18و شماره بدنه 81561792
و شماره موتور  11158160152به علت فقدان اسناد فروش تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده
است لذا چنانچه هر كس اعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي سازمان فروش
شركت ايران خودرو واقع در پيكان شهر ساختمان سمند مراجعه نمايد .بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور
طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
كارت هوشمند راننده به نام يعقوب جليلي به شماره ملي  1718058810و به شماره كارت  1321973و كارت
هوشمند كاميون باري فلزي بنز مدل  1385به شماره پالك  816 -25ع  85به شماره موتور 33593210099344
و شماره شاسي  37433116597312مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
پروانه اشتغال به كار مهندسي (شخص حقيقي) به شماره  22-300-00-354صادره از اداره كل راه و شهرسازي
استان كردستان (سنندج) اداره نظام مهندسي و مقررات ملي ساختمان بنام مهندس شهريار صالحي مهندسي
عمران  -عمران پايه دو به شماره ملي  3840183091مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
كارت هوشمند (فعاليت راننده حرفهاي) به شماره  1243666بنام اينجانب بهرام آقاجاني دارنده كد ملي
 2259794793مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل سند كمپاني و اصل شناسنامه مالكيت (برگ سبز) و اصل كارت شناسايي اتومبيل پيكان سواري به رنگ سفيد
مدل  1376به شماره پالك انتظامي ايران  837 -24د  68و به شماره شاسي  75533632و به شماره موتور
 01127523111و بنام مالك مهدي دانشيار مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل سند كمپاني خودرو هاچ بك سيستم ام وي ام تيپ  315H NEWمدل  1396به شماره انتظامي -37
768ص 46به شماره موتور  MVM477FJAH066887به شماره شاسي NATFBAMD6H1056318
به نام ابراهيم باباآغائي فرزند عباس مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد697.
اصل سند كمپاني سواري سيستم پرايد تيپ (جي تي ايكس) مدل  1375به رنگ سفيد معمولي به شماره شاسي
 S1412275516306و به شماره موتور  012626و به شماره پالك انتظامي ايران 173-24م 27و بنام مالك
بهروز زارعي گرپي مفقود گرديده و از درج اعتبار ساقط مي باشد.
شناسنامه مالكيت وانت پيكان مدل  93رنگ سفيد ش.ش ايران 446 -75س 23مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط است.
شناسنامه مالكيت پرايد مدل  84رنگ سفيد ش.ش ايران 925 -75س 44مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط است.
شناسنامه مالكيت (برگ سبز) خودروي سواري پرايد مدل  1389به رنگ سبز روغني به شماره پالك 641ج76
ايران  65به شماره موتور  3527192به شماره شاسي  S1412289498667به نام مسافر جالل آبادي مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
شناسنامه مالكيت پژو پارس مدل  93رنگ سفيد ش.ش ايران 677 -88هـ  72مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط است.
بدينوسيله اعالم مي گردد الشه چكهاي به شماره  1450917969:بانك ملي 145091765-بانك ملي
 1450886325بانك ملي  1450917975-بانك ملي  1450917971-بانك ملي 1450917968-بانك ملي  1450917961-بانك ملي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند فروش ميني بوس زامياد مدل  1385انتظامي  79ايران  565ع  44شماره موتور  012966شماره
شاسي  NAZA80800ID000102متعلق به سازمان شهرداري آبيك مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط
مي باشد.
برگ سبز سواري پرايد هاچ بك تيپ  111سفيد روغني مدل  89به شماره شهرباني 256م 31ايران  73و
شماره موتور  3370393شماره شاسي  S5430089002300به نام عيسي سپاسدار مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط مي باشد.
اينجانب عباس ميرزايي مالك پژو آر دي آي  1600به شماره شهرباني  113ب  68ايران  28و شماره موتور
 11784057456و شماره شاسي  13460743به علت فقدان برگ سفروش كمپاني تقاضاي رونوشت المثني
اسناد مذكور را نموده 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 دانشجويي اينجانب سلمان رئيسي رشته اقتصاد از دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار به ش
دانشجويي  96166527مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند و برگ سبز و سند كمپاني خودرو پژو پارس مدل  1393رنگ سفيد به شماره انتظامي 639ص 28ايران 13
و شماره موتور  161M0000328و شماره شاسي  NAAN81UR0DH654617به مالكيت سودابه شيرواني
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند كمپاني  ،سندماكيت (برگ سبز) خودرو پرايد  132مدل  1388رنگ سفيد به شماره انتظامي 681ن25
ايران  43و شماره موتور  2839028و شماره شاسي  S1422288056612به مالكيت حسينعلي زماني فروشاني
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز خودرو سواري پرايد مدل  1382به رنگ يشمي متاليك با شماره پالك  772ب  78ايران  89با شماره
موتور  00603418با شماره شاسي  S1412282155662مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
كليه مدارك (سند كمپاني  ،برگ سبز و بيمه و  )...خودرو هيونداي  Genesis 3800مدل  2012رنگ سربي
متاليك اتوماتيك به شماره انتظامي  721د  44ايران  53و شماره موتور  G6DKBA732963و شماره
شاسي  KMHGC41KBCU164377به مالكيت حميدرضا عكاف زاده مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط مي باشد.
سند كمپاني  ،سند مالكيت برگ سبز خودرو سمند ايكس  7مدل  1382رنگ يشمي متاليك به شماره انتظامي
565د 41ايران  43و شماره موتور  32908206192و شماره شاسي  IN82205558به مالكيت شهال بازشوشتري
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند كمپاني  ،سند مالكيت (برگ سبز) كارت خودرو پرايد  141مدل  1386رنگ نقرهاي آبي متاليك به شماره
انتظامي 225ص 45ايران  53و شماره موتور  1863050و شماره شاسي  S1482286200907به مالكيت
مهدي بني هاشميان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل برگ سبز وسيله نقليه تويوتا مدل 1984به رنگ قرمز معمولي به شماره موتور 032664و شماره شاسي005971
و شماره پالك  413ن  -28ايران  24بنام مسلم نجفي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.
كارت سبز سهميه فشنگ اينجانب ابراهيم شه بخش فرزند دل مراد به شماره سالح  20271ساچمهزني كاليبر 12
مدل  5تير نيمه اتوماتيك ساخت تركيه مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.
كارت دانشجويي اينجانب عبدالغفور احمدي مقدم به شماره دانشجويي  9326583رشته مديريت مالي از
دانشگاه سيستان و بلوچستان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.
شناسنامه مالكيت (برگ سبز) خودرو سواري تويوتا دوكابين هايلوكس مدل  1992به شماره انتظامي  181س
 -74ايران  85به شماره موتور  20955605و شماره شاسي  0018061به رنگ سفيد معمولي مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط است.

اينجانب محمود سليماني باداشياني مالك خودروي پژو  206به شماره بدنه  759818و شماره موتور
 163B243300و شماره پالك 521 -59س 11بعلت فقدان اسناد فروش تقاضاي رونوشت المثني سند
خودروي مذكور را نموده است لذا چنانچه احدي ادعايي در خصوص خودروي فوق دارد ظرف مدت
ده روز به دفتر منطقه ايي 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.
سند كمپاني پژو جي ال  -ايكس مدل  91نقره اي شماره شهرباني  19ايران  119ط  89شماره موتور
 12491026811و شماره شاسي  NAAM01CA7CR571656به نام منصور بني تميم فرزند رحيم
با كد ملي  5269048884مفقود و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
بدين وسيله اعالم مي گردد كارت و برگ سبز خودرو سواري زانتيا مدل  85به شماره موتور 0616263
و شماره شاسي  S1512285148860و شماره پالك 671ص 24ايران  46بنام ميالد شادروح فرزند
احمد مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز خودروي پرايد نقرهاي رنگ مدل  1385به شماره انتظامي 451 -22ق 15و شماره موتور
 1725714و شماره شاسي  S1412285960786مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ كمپاني سواري پژو پارس مدل  93به شماره انتظامي 943ب 84ايران  28شماره شاسي 147102
و شماره موتور  124K0501361بنام سعيد مقدسي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.
كارت هوشمند راننده مسافري به شماره  2988918متعلق به اينجانب مصطفي رستمي مفقود گرديده
از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل دفترچه ساعت اتوبوس به شماره  631477بنام آقاي مصطفي رستمي سرقت گرديده است از
درجه اعتبار ساقط مي باشد.
كارت فعاليت حرفهاي ناوگان (هوشمند) به شماره  4272293مربوط به باري فلزي كاميون بنز
 2624L/52مدل  1981به شماره انتظامي ايران  265 -83ع  22مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط مي باشد.
سند كمپاني و برگ سبز خودرو  131SLسواري سايپا مدل  1391به شماره پالك ايران 527 -72ط61
و به شماره موتور  4767941و شماره شاسي  S3412291475498بنام تهمينه كوزهگر كالجي مفقود
و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند كمپاني و برگ سبز خودرو وانت نيسان  2400مدل  1389به شماره پالك 754 -72ب 95و
به شماره موتور  580484و به شماره  NAZPL140TBN285070بنام علي اصغر حيدري زيار
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
برگ سبز خودرو سواري پرايد مدل  1385شماره انتظامي 535 -27ص 17به شماره موتور
 1492952شماره شاسي  S1412285826741بنام حسن حاجي زاده سوگلي تپه مفقود گرديده و
از درجه اعتبار ساقط ميباشد700.
اينجانب آرزو شيرخدايي مالك پژو  207به شماره موتور  15290012849و شماره شاسي Cj986125
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 داريوش راكي مالك پژو  405به شماره موتور  124K1211741و شماره شاسي jk373478
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 اصغر كيوهكش شيزري مالك پژو  405به شماره موتور  124K1033110و شماره شاسي
 HK581437به 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 محمد رشوند مالك پژو  405به شماره موتور  124K0327191و شماره شاسي DH910407
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.
اينجانبهادي رستم مظاهري مالك سمند به شماره موتور 14788003950وشماره شاسي Af 254827
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 كهندل مالك پژو  206به شماره موتور  14187024841و شماره شاسي  9j026136به
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 عبدالملكي مالك پژو  206به شماره موتور  14188065004و شماره شاسي Aj098957
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 زهرا توكلي مالك پژو  207به شماره موتور  15090045926و شماره شاسي  Cj150678به
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 جمشيد فروزنده مالك پژو  405به شماره موتور  12488092126و شماره شاسي 9E106290
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 سعيد فرامرزي مالك پژو  206به شماره موتور  163B0000074و شماره شاسي Ej465042
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.
اصل كارت هوشمند راننده به شماره  2790011متعلق به محمد مبينيان نام پدر مجيد متولد 1364/6/7
به شماره شناسنامه  1754صادره از دزفول و به شماره ملي  2003149503مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز خودرو ماکسيما سفيد روغني مدل  1391به شماره پالک ايران  557 _ 77ي  27به شماره
موتور  018628Qو شماره شاسي  NAPLE2A33A1026970به نام موسسه فرهنگي ورزشي
صنعت نفت مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد

مقامات پيونگ يانگ در واکنش به رزمايش نظامي مشترک آمريکا و کره جنوبي،
نشست سطح باالي خود با مقامات سئول را لغو و تهديد کردند که نشست دوجانبه
با رئيس جمهور آمريکا را نيز لغو مي کنند.به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از
راشاتودي ،رسانه هاي کره جنوبي گزارش دادند که در پي رزمايش نظامي مشترک
آمريکا با کره جنوبي ،مقامات کره شمالي نشست سطح باالي خود با مقامات
کره جنوبي را لغو کرده و تهديد کرده اند که نشست برنامه ريزي شده ميان
«دونالد ترامپ» رئيس جمهور آمريکا و «کيم جونگ اون» رهبر اين کشور را نيز
لغو مي کنند.خبرگزاري يونهاپ به نقل از رسانه هاي کره شمالي گزارش داد که
پيونگ يانگ گفتگوهاي دوجانبه با سئول را به دليل رزمايشهاي نظامي «مکس
تاندر» لغو کرده است.کره شمالي اين رزمايشهاي نظامي را تمريني براي تهاجم
به خاک اين کشور و اقدامي آتش افروزانه در آستانه بهبود روابط دو کره قلمداد
مي کند.خبرگزاري فرانسه نيز گزارش داد که کره شمالي تهديد کرده است نشست
سطح باال ميان رئيس جمهور آمريکا و رهبر کره شمالي را لغو نمايد.قرار بود که
اين نشست روز دوازدهم ژوئن سال جاري در سنگاپور برگزار شود.

ترکيه سفير رژيم صهيونيستي را اخراج کرد

تعهد يا تضمين؟!
ادامه از صفحه اول
يک بار ديگر عزم و اراده خود را براي اجراي برجام
در تمامي بخش هاي آن همراه با حسن نيت و در
فضايي سازنده مورد تاکيد قرار داده و موافقت کردند
به مشورتهاي فشرده خود در تمامي سطوح و با
ساير اعضاي برجام ادامه دهند.
بدون شک ،اينها تعهداتي هستند که اتحاديه اروپا
مطابق سند توافق هسته اي از ابتدا بايد نسبت به
آنها پايبند مي مانده است .با اين حال طي دو سال
اخير شاهد اين موضوع ( پايبندي کامل اعضاي غربي
 5+1به برجام ) نبوده است .نکته مهم تر اينکه "بيانيه
بروکسل" ،صرفا ياد آوري تعهدات برجام محسوب شده
و يک نقشه راه را ترسيم کرده است .به عبارت بهتر،
نمي توان از بيانيه بروکسل به عنوان يک "تضمين
" ياد کرد ،بلکه اين بيانيه صرفا تکرار تعهدات طرف

خبر »

در واکنش به رزمايش مشترک آمريکا و کره جنوبي؛

بيانيه بروکسل صرفا يادآوري تعهدات اروپا است

اروپايي در برجام است .بدون شک طرف اروپايي تا
دادن تضمينهاي عيني ،ملموس و قابل سنجش در
خصوص حفظ برجام فاصله زيادي دارد.
آنگال مرکل صدر اعظم آلمان نيز در اظهاراتي به
خروج يکجانبه آمريکا از برجام واکنش نشان داد.صدر
اعظم آلمان در اين باره گفت :کشورهاي اروپايي در
روابط خود با آمريکا در ارتباط با خروج اين کشور از
برجام اختالف نظرهايي دارند.
همچنين به گزارش رجانيوز «فدريکا موگريني» مسئول
سياست خارجي اتحاديه اروپا در پاسخ به اين سوال
که آيا اتحاديه اروپا «ميتواند حفظ همين سطح
فعلي از تجارت با ايران در ماهها و سالهاي پيش رو
را تضمين کند اعالم کرد« :اين اتحاديه قادر نيست
ضمانتهاي حقوقي و اقتصادي به ايران بدهد اما
براي يافتن راهي به منظور حفظ سرمايهگذاريهاي
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در پي جنايات نظاميان رژيم صهيونيستي در به شهادت رساندن بيش از
شصت فلسطيني در نوار غزه ،وزارت امور خارجه ترکيه ابتدا سفير اسرائيل را
احضار و در نهايت وي را عنصر نامطلوب خواند و از ترکيه اخراج کرد.به گزارش
خبرگزاري صداوسيما از آنکارا  ،ترکيه سفير رژيم صهيونيستي را اخراج کرد.
در پي خشونت هاي مرگبار روز دوشنبه در نوار غزه ،وزارت امور خارجه ترکيه
روز سه شنبه ابتدا سفير اسرائيل را احضار کرد و در نهايت وي را از ترکيه اخراج
کرد .وزارت امور خارجه ترکيه از سفير رژيم صهيونيستي خواست ترکيه را
ترک کند .مقامات ترکيه سفير اسرائيل در آنکارا را عنصري نامطلوب خواندند
و اين موضوع را به سفير ابالغ کردند.

پسابرجام اروپاييها در ايران جدي است».
اما در حالي که موگريني در سخنان خود ارائه
تضمينهاي واقعي و عملياتي به ايران براي بهره بردن
از منافع برجام را رد کرد ،جواد ظريف در جمع
خبرنگاران حاضر شد و گفت :ما -به سه کشور اروپايي
و مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا -گفتيم بايد
حقوق ايران تضمين شود آنها هم گفتند که تالش

خودشان را خواهند کرد! وزير خارجه کشورمان در
صفحه توئيتر خود نيز نوشت :همه اتفاق نظر داشتند
که در هفته هاي آينده بايد کارهاي زيادي انجام شود
تا منافع اقتصادي مردم ايران به صورت عملي تضمين
شود .با اين وجود سخنان موگريني نشان ميدهد
که کشورهاي اروپايي قصدي براي ارائه تضمينهاي
عملياتي به ايران را ندارند.

ارتش يمن :به کشورهاي متجاوز به يمن
حمله ميکنيم
ارتش يمن اعالم کرد که نيروهاي ارتش و کميتههاي مردمي يمن حمله به کشورهاي
متجاوز به يمن از جمله امارات را در دستور کار خود قرار خواهند داد.به گزارش
تسنيم به نقل از شبکه تلويزيوني الجزيره ،شرف لقمان سخنگوي ارتش يمن در
اشاره به ائتالف متجاوز به يمن به سرکردگي عربستان گفت :گزينههاي نظامي
بي شمار است .از جمله آنها هدف قرار دادن کشورهايي نظير امارات و کشورهاي
عرب ديگر حوزه خليج فارس است که در تجاوز به يمن شرکت دارند.

