بامطبوعاتجهان
تحلیل رسالت از گزارش رويترز

آيا  INSTEXاسم رمز جديد اروپاست؟

بخش بين الملل
چندي پيش،ژان ايو لودريان وزير امور خارجه فرانسه در آستانه
"ثبت "کانال ويژه مالي اروپا به ايران در خصوص آزمايش موشکهاي
بالستيک هشدار داده و کشورمان را نسبت به اعمال تحريمهاي سخت
در اين خصوص تهديد کرد! در آن سوي ميدان  ،مقامات آلماني شرکت
هواپيمايي ماهان را تحريم کرده و مستقيما از سوي کاخ سفيد و مايک
پمپئو وزير امور خارجه دولت ترامپ مورد تشويق قرار گرفتند .لندن
نيز ضمن ادامه بازي موذيانه خود در پشت پرده معادالت امنيتي
اروپا ،به کارگرداني مخفي "پروژه سازي امنيتي" عليه کشورمان
ادامه مي دهد .همه اين ها ،ابزارهايي براي ايجاد رضايت دونالد ترامپ
مي باشد ،آن هم در ازاي جلب رضايت و موافقت غير علني کاخ سفيد
با "اعالم ثبت اوليه ساز و کار ويژه مالي اروپا"!
ماجرابهايننقطهختمنميشود!خبرگزاريرويترزدريکيازگزارشهاي
خود در خصوص راه اندازي ساز و کار ويژه مالي اروپا مي نويسد :
" کشورهاي اروپايي قصد دارند ايران را بهبهانههاي غيرهستهاي هدف
تحريمهاي جديد قرار دهند ،اما «فدريکا موگريني» ،مسئول سياست
خارجي اتحاديه اروپا از بيم فروپاشي برجام ،اعمال اين تحريمها را به
بعد از ثبت  SPVموکول کرده است!"
آنچه مسلم است اينکه بخشي از اين بي اعتمادي ريشه در مناسبات
آشکار و پنهان مقامات اروپايي با واشنگتن دارد .اين ارتباطات ،متعاقب
خروج دولت ترامپ از توافق هسته اي نيز به قوت خود باقي مانده است.
به عبارت بهتر ،واشنگتن و اتحاديه اروپا( به خصوص سه کشور فرانسه،
انگليسوآلمان)درحالپيشبردسناريويضدايرانيمشترکيهستند
که هدف نهايي آن" ،انزواي نظام و ملت ايران " است.
از سوي ديگر ،ثبت ساز و کار مالي مشترک اروپا  ،آن هم به صورت
قطره چکاني و حداقلي نشان داد که اروپا عزم و اراده واقعي براي
تامين منافع جمهوري اسالمي ايران در برجام ندارد .مقامات اروپايي
نه تنها اقدامي در راستاي احياي برجام صورت نداده اند ،بلکه در قلب
پروژه اي مشترک با کاخ سفيد سعي در محدود کردن توان موشکي و
منطقه اي ايران دارند .بديهي است که دستگاه ديپلماسي و سياست
خارجي کشورمان بايد ضمن رصد هوشمندانه تحرکات اتحاديه اروپا
و توجه نسبت به بازي مستقيم اروپائيان در زمين دولت ترامپ ،خود
را براي پاسخدهي قاطعانه نسبت به توطئه هاي مشترک آتي آمريکا
و اروپا آماده کند.
مقامات اروپايي در طول تاريخ روابط بين الملل نشان داده اند که
عالقه زيادي در خصوص حرکت در ميان ابهامات و پارادوکسها
دارند! اگرچه مسئولين وزارت امور خارجه کشورمان توضيحاتي
در خصوص ساز و کار مالي اروپا داده اند ،اما مقامات اروپايي
همچنان از تشريح ابعاد حقوقي و اقتصادي دقيق اين مکانيسم
سر باز مي زنند.
به راستي "مرحله اي کردن " يا طبقه بندي کردن نيازهاي ايران در
ساز و کار پيشنهادي اروپا چه معنايي دارد ؟ سوال اصلي اينجاست
که اگر  ( SPVساز و کار مالي ويژه اروپا) يک ساز و کار مستقل
،کار مد و همه جانبه محسوب مي شود ،چرا در آن ميان نيازهاي
فوري و غير فوري کشورمان تفکيک ايجاد شده است ؟
واقعيت امر اين است که مقامات اروپايي  INSTEXو  SPVرا صرف
اسم رمزي براي امتيازگيري بيشتر از جمهوري اسالمي ايران قلمداد
ميکنند.بديهياستکهدرمقابلاينرويکردوقيحانهمقاماتاروپاييبايد
بسيار قاطعانه برخورد کرد .اين برخورد و مواجهه قاطعانه و اصرارجمهوري
اسالمي ايران بر سر خطوط قرمز سياست خارجي خود منجر به بسته شدن
دست اروپائيان در برابر نظام و ملت ايران خواهد شد.

»

رئيسدفترسياسيجنبشحماسگفت:اينرژيماسرائيلبودکهبعدازدريافت
ضربات نظامي قوي و متنوع اخير مقاومت خواستار آتشبس شد.
به گزارش گروه بينالملل خبرگزاري تسنيم به نقل از سايت النشره،
اسماعيل هنيه رئيس دفتر سياسي جنبش حماس در سخنراني خود در
جلسه مجلس قانونگذاري فلسطين بهمناسبت هفتاد و يکمين سالروز
نکبت (سالروز اشغال فلسطين) گفت :در آغاز تجاوزگري نظامي اخير،
اشغالگران همکاري با ميانجيگران براي برقراري آتشبس را رد کردند اما
اين ضربات نظامي متمرکز ،قوي و متنوع مقاومت فلسطين بود که زمان
آتشبس را تعيين کرد.وي بر مخالفت خود با هرگونه تحرکات آمريکا براي
ضربه زدن به هريک از ارکان امت اسالمي که مخالف سياستهاي واشنگتن

در منطقه است ،تأکيد کرد.
هنيه گفت :ملت فلسطين به حق خود براي بازگشت به سرزمين خويش و
مقاومت و وحدت ملي پايبند است و با وجود گذشت  70سال از نکبت ،حق
خود را فراموش نخواهد کرد.وي افزود :نسل چهارم فلسطينيها در خارج
از فلسطين همچنان پرچم فلسطين را در دست دارند و در کنفرانسهاي
خود خواهان بازگشت به خانه و کاشانه خويش هستند.
هنيه بر لزوم توقف عاديسازي روابط با اشغالگران تأکيد و از جنبش
مقاومت در برابر اين عاديسازي و تحريم رژيم اسرائيل تقدير کرد.وي
همچنين گفت :مقاومت فلسطين به تالش ميداني خود براي آزادسازي
اسيران از زندانهاي رژيم اسرائيل ادامه ميدهد.

هنيه:

اسرائيل
زير ضربات مقاومت
خواهان آتشبس شد

بينالملل
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سخنگوي حماس:

پمپئو:

اساسا بهدنبال جنگ با ايران نيستيم

وزير خارجه آمريکا در کنفرانس خبري مشترک با
همتاي روسيهاي خود بار ديگر تأکيد کرد کشورش
دنبال جنگ با ايران نيست.
به گزارش خبرگزاري فارس« ،مايک پمپئو»،
وزير خارجه آمريکا در کنفرانس خبري مشترک
با «سرگئي الوروف» ،وزير خارجه روسيه در شهر
«سوچي» بار ديگر تأکيد کرد كه آمريکا بهدنبال
جنگ با ايران نيست.

«معامله قرن» براي نابودي مسئله فلسطين پايهريزي شده است

او گفت« :اساساً به دنبال جنگ با ايران نيستيم».
پمپئو گفت آمريکا در صورتي که منافعش توسط
ايران مورد حمله قرار بگيرد به شکل مناسب به آن
پاسخ خواهد داد.پمپئو بار ديگر با تکرار ادعاها عليه
ايران افزود :آمريکا به دنبال آن است ايران مانند
«يککشورنرمال»رفتارکند.اوگفتکهبرايرايزني
با کشورهاي اروپايي درباره «تهديدهاي ايران» به
بروکسل سفر کرده است.
پمپئوهمچنينتصريحکردسياستدولتترامپدر
قبالايرانتغييرنکردهوواشنگتنبهدنبالدستيابي
به اهدافي است که مي سال گذشته ميالدي اعالم
شده بود .وزير خارجه آمريکا مي سال گذشته
(ارديبهشتماه)۱۲شرطرابرايتوافقجديدباايران
اعالم کرد .منع برنامه موشکي ،تحديد فعاليتهاي
منطقهاي ايران و رساندن غنيسازي ايران به صفر
برخي از شروطي بودند که او مطرح کرد.

سخنگوي جنبش مقاومت اسالمي حماس در
سخناني با اشاره به طرح موسوم به «معامله قرن»
گفت :اين طرح براي نابودي مسئله فلسطين
پايه ريزي شده است.
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از العهد« ،حازم
قاسم»سخنگويجنبشمقاومتاسالميحماسدر
سخنانيتأکيدکرد:برگزاريتظاهراتهايميليوني
بازگشت به مثابه تأکيد بر گزينه مقاومت است.
بر اساس اين گزارش ،حازم قاسم در ادامه تصريح
کرد :برگزاري هفتگي تظاهراتهاي بازگشت
حاکي از عزم جمعي فلسطينيان براي شکست
محاصره غزه است.وي همچنين اظهار داشت:
گزينه مقاومت بهترين گزينه براي مواجهه و
رويارويي با پروژههاي آمريکا و صهيونيسم جهت
نابودي مسئله فلسطين است.
اين مقام جنبش حماس همچنين با اشاره به طرح

موسوم به معامله قرن گفت :اين طرح براي نابودي
مسئله فلسطين پايه ريزي شده است.
الزم به ذکر است که اياالت متحده آمريکا به
همراه رژيم صهيونيستي و ارتجاع عرب در حال
شکل دهي معامله قرن هستند با اين حال معامله
قرن به دليل تبلور گفتمان مقاومت در فلسطين
و جهان اسالم ،درنهايت شکست خورده و راه به
جايي نخواهد برد.

نشنال اينترست:

سياستهاي جنگطلبانه «بولتون» باعث شکست ترامپ در انتخابات ميشود

سياستهاي جنگ طلبانه جان بولتون در واقع به اعتبار دونالد ترامپ
صدمه زده و مانع انتخاب مجدد وي در انتخابات رياست جمهوري ۲۰۲۰
آمريکا مي شود.
سايت تحليلي نشنال اينترست با انتشار مقالهاي با عنوان «برنامه هاي
جنگ خاورميانه جان بولتون» به بررسي استراتژي بولتون در خاورميانه
پرداخته و معتقد است اثرات جنگ با ايران بيشتر به منافع آمريکا و شخص
دونالد ترامپ صدمه ميزند.
جانبولتونباکمکمايکپمپئوهرکارممکنيرابرايتحريکجنگباايران
انجام ميدهد .تجاوز به عنوان وسيلهاي براي راه اندازي چنين جنگي ممکن
است بيش از حد براي جان بولتون هزينه داشته باشد بنابراين استراتژي
وي اين است تالش کند ايران را جهت انجام هر اقدامي که به عنوان عمل
خصمانه تفسير ميشود ،تحت فشار قرار داده و تحريک کند.
اما بايد گفت تا کنون ايران در مواجهه با سخت گيري و تشديد خصومت
ازسوي دولت ترامپ به ميزان قابل توجهي خويشتن داري کرده است.
ايران حتي به تعهدات خود در برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) همچنان
پايبند است؛ علي رغم اينکه اين توافقنامه برنامه هستهاي ايران را محدود
کرد ،اياالت متحده آمريکا آنرا نقض نمود و تهران را از مزاياي اقتصادي
آن محروم ساخت.
اما بولتون جهت تحت فشار قرار دادن و تحريک ايران به جستوجوي
راههاي جديد ادامه ميدهد .يکي از جديدترين روشها ،پيچيدگي در

مدرك فارغالتحصيلي اينجانب محترم ابراهيميان فرزند عباسعلي به شماره شناسنامه  2493صادره
ازكرج در مقطع كارشناسي رشته مديريت دولتي صادره از واحد دانشگاهي تهران مركزي با شماره
80101047841وتاريخ81/2/16مفقودگرديدهاست.ازيابندهتقاضاميشوداصلمدركرابهدانشگاه
آزاد اسالمي واحد تهران مركزي به نشاني تهران  -سوهانك  -بلوار ارتش  -ميدان قائم  -خيابان
خندان  -خيابان سلماس ارسال فرمايد.
بدينوسيله اعالم ميگردد برگ سبز اتومبيل سواري پژو  405مدل  1390به رنگ نقرهاي پالك -47
927س 53و شماره شاسي  MOLCA9BE226859و شماره موتور  12490089321به نام وجيهاهلل
اصالني فرزند نوراهلل شش  342ممفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصلدانشنامهبهنامخانمرعناحسنيفرزندمرتضيبهشملي1972279793صادرهازمسجدسليمان
در مقطع كارداني ناپيوسته رشته نرمافزار سيستم از مركز آموزش علمي كاربردي جهاد دانشگاهي
شيراز ممفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .از يابنده تقاضا ميشود كه اصل مدرك را به
آدرس شيراز  -بلوار زندان  -مركز آموزش علمي كاربردي جهاد دانشگاهي ارسال نمايد.
دفترچه خدمات كشاورزي به شماره  462به مساحت  4/4هكتار واقع در كردكوي به نام سيدغالمرضا
مسلمي عقيلي ممفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز سواري سايپا  131به رنگ سفيد مدل  1396و شماره انتظامي 879و -21ايران  43و شماره
موتور  6012986/M13و شماره شاسي  NAS411100H3405607به نام عطيه عربشاهي كاشي
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سندكمپانيوانتمزدا1600مدل77بهرنگنوكمداديوششايران892-75س44وشم236630
و ش شاسي  7716003730مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سندكمپانيوشناسنامهمالكيتپرايدمدل82رنگسفيدششايران463-65ي23وشم00459039
و ش شاسي  1412282922702مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كليه مدارك سواري سايپا تيپ  ARIO ATبه رنگ سفيد روغني مدل  1394و شماره موتور
 TNN4G16AE0000302و شماره شاسي  NAS321200F4900606به نام غالمرضا نقيپور فرزند
رضا كد ملي  2218581345شماره شناسنامه  393صادره از تنكابن مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
اصل سند كمپاني (برگ فروش) خودروي سواري هاچبك  MVMتيپ  MT-X22مدل  1397به رنگ
سفيدروغنيوشمارهموتورMVMD4G15BAFJ011264وشمارهشاسيNATFBAA78J1010007
بهنامبهنامكريميانبهكدملي6299855509ودارايشمارهپالكايران512-81ب94مفقودگرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
مدرك فارغالتحصيلي اينجانب اميرحسين كياني فرزند عبدالرضا به شماره شناسنامه 0014693021
صادره از تهران در مقطع كارشناسي رشته عمران  -سازه صادره از واحد دانشگاهي تهران مركزي با
شماره  149310104052تاريخ  94/05/12مفقود گرديده است .از يابنده تقاضا ميگردد اصل مدرك
را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزي به نشاني :تهران  -سوهانك  -بلوار ارتش  -ميدان
قائم  -خيابان خندان  -خيابان سلماس ارسال فرمايد.
اصل شناسنامه مالكيت (برگ سبز) وانت سيستم پيكان تيپ  OHV1600به رنگ سفيد شيري
مدل  1390و شماره موتور  11490077701و شماره شاسي  NAAA36AA4CG265889و
شماره پالك انتظامي ايران 533-14ق 19و به نام مالك علي منصوري مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
كارت هوشمند راننده به نام فردين نورعلي كد ملي  4208895640و شماره كارت  3039127و شش
 578و تت  1359نام پدر شگرعلي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل مدرك گواهينامه موقت پايان تحصيالت اينجانب مجتبي سليماني فرزند غالمحسين به شماره
شناسنامه  721و كد ملي  0533285925صادره از اراك در مقطع كارشناسي رشته آمار صادره از
دانشگاه رازي كرمانشاه با شماره  43/10096مورخ  95/6/12مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط
ميباشد .از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را به نشاني كرمانشاه ،طاق بستان ،خيابان دانشگاه،
دانشگاه رازي  -كد پستي  6714414971ارسال نمايد.
اينجانب سيدقاسم حسيني مالك خودرو پژو آردي  1600به شماره شاسي  81717860و شماره موتور
 22328118442به علت فقدان سند فروش و سند مالكيت تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را
نموده است .لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي
سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد .بديهي است
پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
مدرك فارغالتحصيلي اينجانب مريم نخعيمقدم فرزند عبدالعلي به شماره شناسنامه  63صادره
از زاهدان در مقطع كارشناسي رشته حسابداري صادره از واحد دانشگاهي آزاد اسالمي واحد
زاهدان با شماره 07-22-1-10434مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .از يابنده
تقاضا ميشود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد زاهدان به نشاني زاهدان ،خيابان
دانشگاه ارسال نمايد.
برگ اعالم وضعيت (برگ سبز) خودروي سواري پرايد مدل  85به شماره انتظامي ايران 251-15ن24
و شماره موتور  1427352و شماره شاسي  S1412285790025مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
كارت ،سند و برگ سبز موتورسيكلت نيما مدل  1390به رنگ مشكي و شماره پالك  49359-117و
شماره موتور  NBEB022315و شماره شاسي  NBE***125B9006953مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
كارت بازرگاني اينجانب محمدامين كاظمي فرزند محمدتقي به شماره ملي  0072427221با واردات
كليه كاالهاي مجاز به شماره كارت عضويت  38102116به تاريخ صدور  84/11/29به شماره كارت
 322215صادره از اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران  -شعبه ايالم مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
برگ سبز و كارت ماشين و بيمهنامه ماشين ايسوزو كاميون كفي تيغهدار حمل نوشابه تيپ ايسوزو
 NPR70Lبه رنگ سفيد مدل  88و شماره پالك انتظامي ايران 255-14ع 74و شماره موتور
 738439و شماره شاسي  NAG088NPRF18125به نام شركت زاگرس نوش اللي مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز و كارت ماشين و بيمهنامه ماشين ايسوزو كاميون كفي تيغهدار حمل نوشابه تيپ ايسوزو
 NPR70Lبه رنگ سفيد مدل  88و شماره پالك انتظامي ايران 254-14ع 74و شماره موتور
 738449و شماره شاسي  NAG088NPRF18126به نام شركت زاگرس نوش اللي مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني اسناد فروش موتورسيكلت پاكسيما تيپ  125CDIمدل  1389به شماره انتظامي
 461-23237و شماره تنه  1258950581و شماره موتور  1055805به مالكيت اسماعيل شارع فرزند
عبدالرحمن مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.

تحريمهاي در حال گسترش اياالت متحده عليه ايران است که اثرات اصلي
آن تاکنون باعث شده زندگي عادي ايرانيان با مشکل مواجهه شده و روابط
واشنگتن با متحدان اياالت متحده و ديگر دولتهايي که تجارت عادي با
ايران انجام ميدهند مسموم شود .حرکت اياالت متحده به معناي فشار به
ايران است تا محدوديتهاي برجام را نقض کند .اين حرکت نشان ميدهد
که کمپين خصومت و تحريک ايران بر حفظ برنامه هستهاي مسالمت
آميز ايران اولويت دارد.
آخرين حربه در کمپين خصومت و تحريک ايران ،بيانيه جان بولتون است
که در آن آمده آمريکا در پاسخ به برخي هشدارها و نشانههاي دردسرساز
و تنش ساز ،ناوگروه رزمي خود را به منطقه خاورميانه اعزام ميکند جهت
ارسال يک پيام واضح و بدون ابهام به حکومت ايران که هر گونه حمله به
منافعاياالتمتحدهآمريکاويامتحدانآنبانيرويبيرحمانهمواجهخواهد
شد.در اين بيانيه هيچ توضيحي در مورد عالئم و هشدارهاي دردسرساز
ايران و حمله به منافع امريکا ارائه نشده است .واقعيت اين است که درون
دولت ترامپ در مورد رفتارهاي خشونت آميز و درد سر ساز ايران تناقض
وجود دارد .زماني که پمپئو يا رئيس جمهور ترامپ ميخواهند ادعا کنند
همه تحريمهاي اياالت متحده امريکا عليه تهران موفق بوده است  -حتي
اگر ايران را يک قدم به ميز مذاکره نزديک نکرده باشد  -ادعا ميکنند که
رفتار خشونت آميز ايران در خاورميانه را محدود کرده اند .اما زماني که
بولتون ميخواهد تب جنگ را گرم کند ،متضاد اين ادعا را مطرح ميکند

شناسنامه مالكيت برگ سبز موتورسيكلت پاكسيما تيپ  125CDIمدل  1389به شماره انتظامي
 461-23237و شماره تنه  1258950581و شماره موتور  1055805به مالكيت اسماعيل شارع فرزند
عبدالرحمن مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.س
آقاي مصطفي اعتباري فرزند عليجان داراي شناسنامه شماره  692و كد ملي  0043647383صادره
از تهران متولد  1330اظهار ميدارد كه ارزشنامه دائم ايشان به شماره  4125مورخ  1359/06/10مفقود
گرديده و به موجب اين آگهي ارزشنامه مذكور باطل اعالم ميگردد .از يابنده خواهشمند است مدرك
يادشده را به اداره كل امور دانشآموختگان سازمان امور دانشجويان تسليم نمايد.
برگ سبز سواري پرايد به شماره پالك ايران 921-38هـ 92و شماره موتور  M13/6187539و شماره
شاسي  NAS411100J126753به نام عليرضا كرمي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سندكمپانياسنادفروشوشناسنامهمالكيتبرگسبزواسناددفترخانهمربوطبهخودرويسواريرنو
تندر(لوگان)L90مدل1386بهشمارهانتظامي896-23م19وشمارهشاسي7702035322D020769
و شماره موتور  7A004790به مالكيت سكينه مطهري ناييني فرزند قنبر مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني و برگ سبز سواري سايپا  131مدل  1391به شماره انتظامي 517-41ج 61و شماره موتور
 4578128و شماره شاسي  S3412291463088به نام اينجانب سعيد صيفوري مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگسبز،برگكمپاني،برگبنچاقومداركپرداختيعوارضسواريپرايدمدل1380بهرنگنوكمدادي
و شماره پالك ايران 126-38د 59و شماره موتور  245351و شماره شاسي  S1442280156372به
نام علي خسروان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز ،برگ كمپاني ،برگ بنچاق سواري پرايد  131مدل  1396به رنگ سفيد و شماره پالك ايران
254-38م 41و شماره موتور  M13/5873077و شماره شاسي  NAS4111100H3355511به نام
پرهام امينپور مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل سند كمپاني وانت سيستم پيكان تيپ  1600iمدل  1384به رنگ سفيد روغني و شماره موتور
 11284044231و شماره شاسي  12119987و شماره پالك انتظامي ايران 918-34و 36و به نام مالك
رحمن رشيديزاده مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
مدرك فا رغالتحصيلي اينجانب الهام خديوي فرزند محسن به شماره شناسنامه  326صادره از مشهد
در مقطع كارشناسي رشته مترجمي زبان انگليسي صادره از دانشگاه آزاد اسالمي واحد قوچان مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي
واحد قوچان به نشاني :قوچان  -كيلومتر  4جاده قوچان  -مشهد  -مجتمع دانشگاه آزاد اسالمي
واحد قوچان ارسال نماييد.
برگ سبز خودرو پژو  405به شماره بدنه  14237771و شماره موتور  12484091039و شماره پالك
147-72ط 71به نام سكينه نورزاد مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
مدركفارغالتحصيلي اينجانب اميد عليزاده فرزند يوسف بهشماره شناسنامه-229805819صادره
از نور مقطع كارشناسي ارشد رشته حسابداري صادره از واحد دانشگاهي آزاد اسالمي نور  -به
شماره  06/1621مورخه  95/12/16به نشاني مازندران  -نور  -خيابان شيخفضلاله نوري  -دانشگاه
آزاد اسالمي ارسال نمايد.
برگسبزخودروسواريپژو405مدل96بهشمارهموتور124K1050651وشمارهشاسي001747وشماره
پالك 528-24و 74به نام نجوا سليماني چعب مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني و برگهاي محضري و برگ سبز خودروي وانت پيكان مدل  1385به شماره انتظامي
ايران 811-65د 68و شماره شاسي  12175843به نام آقاي داداهلل اسفنديارينسب به شماره ملي
 3070543049مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني اسناد فروش خودرو سواري كار نيسان پاترول  2درب به شماره انتظامي 585-61ب 99و
شماره شاسي  PNK15Z006244و شماره موتور  Z24378405WSبه مالكيت شاهو حجازي مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودرو سواري پرايد مدل  1381به شماره انتظامي ايران 523-51ب 42به رنگ نقرهاي
متاليك و شماره موتور  287753و شماره شاسي  S1412280751644متعلق به اينجانب عباد عطايي
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اينجانبمحمدامينقمريخسرويهمالكخودرويپژو405TU5SLXمدل97بهرنگسفيدوشماره
پالك361هـ-12ايران69وشمارهموتور164B0218209وشمارهشاسيNAAM31FE3JK722160
به علت فقدان برگ سبز تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است .لذا چنانچه هر كس
ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شركت ايران
خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد .بديهي است پس از مهلت مزبور طبق
ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانبابوالفضلجماليمالكخودرووانتپيكانبهشمارهشاسي(بدنه)NAAA46AAX8G008059
و شماره موتور  11487010217و شماره پالك 155د -16ايران  57به علت فقدان اسناد فروش تقاضاي
رونوشت اسناد مذكور را نموده است .لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف
مدت ده روز 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.
شناسنامهمالكيتوكارتپژو206مدل96بهرنگسفيدششايران624-10ط56وشم165A0115010
و ش شاسي  096069مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت هوشمند آقاي علي جاللي به شماره كارت هوشمند  3078267مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
دفترچه كشاورزي اينجانب حسينعلي نصرتي به مساحت يك هكتار واقع در اراضي دهانه محمدآباد
 پلودشت (نيم هكتار ديم و نيم هكتار آبي) مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.سند مالكيت (برگ سبز) خودروي سواري پرايد مدل  1390به شماره انتظامي 637ص -36ايران 95
و شماره موتور  3949443و شماره شاسي  S3412289836870به رنگ سفيد به نام جالئي شعباني
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودروي سواري پژو  405مدل  1385به شماره انتظامي 667ج -83ايران  20و شماره
موتور  12485079546و شماره شاسي  24218777به رنگ نقرهاي متاليك مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سندكمپانيوبرگسبزوكارتخودرويسواريپژو405مدل1387بهشمارهانتظامي423ل-16ايران
 52و شماره موتور  12487154381و شماره شاسي  NAAM01CA29E852425به رنگ نقرهاي
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودروي سواري پژو پارس مدل  1395به شماره انتظامي 173ق -55ايران  45و شماره
موتور  124K0940464و شماره شاسي  NAAN01CE8GH925374به رنگ سفيد مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.

و ميگويد رفتار ايران بدتر از هميشه است.اما واقعيت اين است که ماهيت
و سرعت فعاليت منطقهاي ايران در دو سال گذشته تغييرات چشمگيري
نداشته است .ايرانيها در منطقه فعاليت يا کاري را انجام ميدهند که براي
آن داليل امنيتي دارند و آنها در پاسخ به وضعيت اقتصادي کشورشان اين
فعاليتها را محدود نکرده يا گسترش نميدهند .آنچه در حال حاضر انجام
ميدهند اساساً همان چيزي است که در گذشته نيز انجام داده اند.
بيانيه بولتون و لغات به کار رفته در آن مانند متحدان ما و اقدامات ايران عليه
متحدانآمريکا به نوعي دعوت از رقباي منطقهاي ايران براي ايجاد حوادثي
در منطقه جهت تحريک ايران و جرقه جنگ است .فرصتها براي رقباي
منطقهاي ايران جهت مشتعل کردن جرقه بسيار زياد بوده و به راحتي قابل
تصور است .بولتون به جاي جلوگيري از ايجاد حوادث خطرناک در منطقه
خاورميانه به ايجاد جنگ و آشفتگي در اين منطقه کمک ميکند.
اينکه بخواهيم بدانيم در ذهن بولتون چه ميگذرد و چرا او ميخواهد با
ايران وارد جنگ شود کاري بيهوده است .بايد گفت بولتون تا به امروز ادعا
ميکند جنگ  ۲۰۰۳عليه عراق اقدام خوبي بوده است .اما در واقع جنگ
با عراق اشتباه بزرگ دستگاه امنيت ملي و وزارت امورخارجه آمريکا بود.
او احتماالً انتظار دارد جنگ با ايران باعث تغيير حکومت در ايران شود.
بولتوناينواقعيتراناديدهميگيردکهجنگويرانگرايرانوعراقنتوانست
حکومت ايران را تغيير دهد درست زماني که جمهوري اسالمي کمتر از
امروز به رسميت شناخته شده و آسيب پذيرتر بود.

برگ سبز ،برگ كمپاني ،برگ بنچاق سواري پرايد  132مدل  1388به رنگ نقرهاي متاليك و
شماره پالك ايران 541-21ج76و شماره موتور 2888125و شماره شاسي S1422288069458
به نام رضا موالئي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اينجانب محمدامين قمري خسرويه مالك خودروي پژو  405تيپ  405TU5SLXبه رنگ
سفيد و شماره انتظامي ايران 361-69هـ 12و شماره موتور  164B0218209و شماره شاسي
 NAAM31FE3JK722160به علت فقدان برگ سبز و پالك خودرو تقاضاي رونوشت المثني
اسناد مذكور را نموده است .لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده
روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند
مراجعه نمايد .بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
كارت خودرو ،برگ سبز ،پالك اتاق خودرو مينيبوس بنز  306مدل  1363و شماره پالك ايران
665-78ع 21و شماره موتور  33491110095252و شماره شاسي  63041787به نام سيدسجاد
موسوي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز ،كارت خودرو رنو سپند  PKIمدل  1385به رنگ نقرهاي متاليك و شماره پالك
ايران 875-21ط 44و شماره موتور  M13169990و شماره شاسي  PSV6815068438به نام
محسن شجاع مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ كمپاني و برگ سبز پژو تاكسي  ROAبه شماره انتظامي 247ت -79ايران  18و شماره
شاسي  NAAB41PM9BH369689مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز اتومبيل سواري سمند مدل  1385به شماره انتظامي 895ط -31ايران  53و شماره
شاسي  14564007و شماره موتور  12485174616مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط
ميباشد.
برگ سبز اتومبيل سواري پيكان مدل  1382به شماره انتظامي 198د -96ايران  23و شماره
شاسي  82427236و شماره موتور  11158239560مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط
ميباشد.
اينجانب حسن رفيع مالك خودرو سمند مدل  1385به شماره انتظامي 895ط -31ايران 53
و شماره شاسي  14564007و شماره موتور  12485174616به علت فقدان اسناد فروش (سند
كمپاني) تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است .لذا چنانچه هر كس ادعايي در
مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شركت ايران خودرو
واقع در پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد .بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط
مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب آركاماشين كارنيا مالك وانت آريسان به شماره موتور  118J5016835و شماره شاسي
 JC475663به 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 سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه
نمايد .بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب سيدمجتبي ميرحسيني مالك سمند به شماره موتور  12483023029و شماره شاسي
 83207749به 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 سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه
نمايد .بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب سعيد حصيني مالك پژو  405به شماره موتور  12489181528و شماره شاسي
 BE0544به 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 سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه
نمايد .بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب مجتبي وصالي مالك پژو  206به شماره شاسي  HJ089038و شماره انتظامي 172م-64
ايران  38به 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 سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه
نمايد .بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب عسكر كنگاور نظري مالك دنا به شماره موتور  147H0304710و شماره شاسي
 HE467815به 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 سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه
نمايد .بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب مسعود كمالي عليآباد مالك پژو  206به شماره موتور  15090019901و شماره شاسي
 BJ420968به 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 سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه
نمايد .بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب ناصر سيامكي مالك تندر  90به شماره موتور  7702035322D093725و شماره شاسي
 AA049883به 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 سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه
نمايد .بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب حميدرضا سيفي نوفرست مالك پژو پارس به شماره موتور  124K0983659و شماره
شاسي  GH935099به 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 سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند
مراجعه نمايد .بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب حسن حسني مالك پيكان تاكسي به شماره موتور  11127671672و شماره شاسي
 76475717به 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 سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه
نمايد .بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
سند مالکيت خودرو(برگه سبز) پژو  206به شماره شاسي  NAAP03EE2GJ801952شماره
موتور  165A0036856پالک 689و 18ايران  53مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است.
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خبر
نتانياهو :اسرائيل تاکنون
دوستي بهتر از ترامپ نداشته است
نخست وزير رژيم صهيونيستي در سخناني از «دونالد ترامپ» رئيس جمهور
آمريکا به عنوان بهترين دوست اين رژيم ياد کرد.به گزارش خبرگزاري مهر به نقل
از النشره« ،بنيامين نتانياهو» نخست وزير رژيم صهيونيستي بار ديگر از دونالد
ترامپ ،رئيس جمهور آمريکا به دليل حمايتهاي آن از تل آويو قدرداني کرد.
بر اساس اين گزارش ،بنيامين نتانياهو گفت که ترامپ قدس را به عنوان پايتخت
رژيم صهيونيستي به رسميت شناخت ،سپس سفارت کشورش را به اين شهر
منتقل کرد و تغييراتي اساسي در سياستهاي آمريکا در قبال مسئله فلسطين
ايجاد کرد.نتانياهو ترامپ را بهترين دوست رژيم صهيونيستي خواند و گفت که
اين رژيم تاکنون دوستي بهتر از او در کاخ سفيد نداشته است.

الوروف:

با آمريکا اختالفات زيادي درباره برجام داريم
وزير خارجه روسيه و وزير خارجه آمريکا در يک کنفرانس خبري مشترک درباره
مسائل مختلف اظهارنظر کردند.به گزارش خبرگزاري فارس« ،سرگئي الوروف»،
وزير امور خارجه روسيه و «مايک پمپئو» ،وزير خارجه آمريکا در يک کنفرانس
خبري مشترک در شهر سوچي شرکت کردند .وزير خارجه روسيه با بيان اينکه
تنش در روابط مسکو و واشنگتن تاثيري منفي بر جهان داشته خواستار حفظ
کانالهاي ارتباطي ميان دو طرف براي جلوگيري از تشديد تنشها شد .الوروف
گفت که در گفتوگوي دوجانبه درباره ايران و ونزوئال با پمپئو رايزني کرده است.
او گفت که مردم ونزوئال بايستي خودشان درباره آينده خودشان تصميم بگيرند.
س دستگاه ديپلماسي روسيه تصريح کرد که در نشست دوجانبه امروز با پمپئو
رئي 
اختالفات زيادي در خصوص برجام داشته است .او به رغم اين ابراز اميدواري کرد
امکان حصول توافق ميان طرفين وجود دارد.

الميادين از  10عمليات اعالم نشده يمن
در عمق عربستان خبرداد
شبکه خبري الميادين يک روز پس از عمليات پهپادي يمن عليه تأسيسات نفتي
عربستان سعودي اعالم کرد ،بيش از  10عمليات نظامي اعالم نشده در عمق
سعوديانجامشدهاست.بهگزارشخبرگزاريفارس،شبکهخبريالميادينلبنان،
بامداد چهارشنبه ( 15مي) گزارش داد ،يمنيها  10عمليات نظامي اعالم نشده در
عربستان سعودي انجام دادهاند.الميادين در خبر کوتاهي نوشت :اطالعات ويژهاي
که به دست ما رسيده ،نشان ميدهد ،نيروهاي صنعاء بيش از  10عمليات نظامي
اعالم نشده عليه اهدافي مهم در عمق عربستان سعودي انجام دادهاند.الميادين
اين خبر را  24ساعت پس از «عمليات بزرگ» يمن عليه تأسيسات نفتي سعودي
منتشر و در توضيح بيشتر ،زمان اين  10عمليات را «اخيراً» اعالم کرد.

آگهي تغييرات شرکت توسعه ترابري کهن سواران سهامي
خاص به شماره ثبت  3246و شناسه ملي  14008090709به
استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي مورخ 1397/12/26
تصميمات ذيل اتخاذ شد  :آقاي مهدي چهرازي سفيددشتي
به کدملي  4623380335و خانم زهره ايزدي سفيددشتي
به کدملي  4650146666و آقاي عبداله فروز به کدملي
4650730988بهسمتاعضاياصليهيئتمديرهبرايمدت
دوسال انتخاب گرديدند  .خانم مرضيه چهرازي سفيددشتي
بهکدملي4650500230وعليکريميسفيددشتيبهکدملي
 4650154200به ترتيب به سمت بازرس اصلي و علي البدل
شرکتبرايمدتيکسالانتخابگرديدند.روزنامهکثيراالنتشار
رسالت جهت چاپ آگهي هاي شرکت تعيين گرديد .اداره کل
ثبت اسناد و امالک استان چهارمحال وبختياري مرجع ثبت
شرکت ها و موسسات غيرتجاري بروجن ()469737
آگهيتغييراتشرکتايليانگارايرانيانسهاميخاصبهشمارهثبت
 11992و شناسه ملي  14006566963به استناد صورتجلسه مجمع
عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ  1397/11/30تصميمات ذيل
اتخاذ شد  - :اعضاي هيات مديره عبارتند از خانم زهره فندرسکي
به شماره ملي  2269502485آقاي حميدرضا فندرسکي به
شماره ملي  2269868676آقاي علي فندرسکي به شماره ملي
 2120433976براي مدت دو سال انتخاب شدند  - .با رعايت ماده
147اليحهاصالحيقانونتجارتآقايهاديالوندسرکالتهبهشماره
ملي  2121925430به سمت بازرس اصلي آقاي محمد بهزادي فر
به شماره ملي  2122603216به سمت بازرس علي البدل براي مدت
يک سال مالي انتخاب شدند - .روزنامه کثيراالنتشار کارو کارگر
جهت نشر آگهي هاي شرکت انتخاب شد - .ترازنامه و حساب سود و
زيانشرکتمنتهي بهسال 1396مورد تصويب قرار گرفت .اداره کل
ثبت اسناد و امالک استان گلستان اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غيرتجاري گرگان ()469803

آگهي تغييرات شرکت ايليا نگار ايرانيان سهامي خاص به
شماره ثبت  11992و شناسه ملي  14006566963به استناد
صورتجلسه هيئت مديره مورخ  1397/11/30تصميمات
ذيل اتخاذ شد 1 :ـ خانم زهره فندرسکي به شماره ملي
 2269502485به سمت رئيس هيئت مديره و مديرعامل 2ـ
آقاي حميدرضا فندرسکي به شماره ملي 2269868676به
سمت نايب رئيس هيئت مديره 3ـ آقاي علي فندرسکي به
شمارملي 2120433976به سمت عضو هيئت مديره براي
مدت  2سال انتخاب گرديدند .ب  :کليه اسناد و اوراق بهادار
و تعهدآور شرکت از قبيل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها و
عقوداسالمي و ساير نامه هاي اداري و عادي با امضاء منفرد
مديرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مي باشد .اداره کل ثبت
اسنادوامالکاستانگلستانادارهثبتشرکتهاوموسسات
غيرتجاري گرگان ()469802

