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یادداشت

نظرسنج يهاي معنادار در اروپا

گروه بين الملل
سلطه اياالت متحده آمريکا بر اتحاديه اروپا ،منجر به خشم و نارضايتي
شهروندان اروپايي شده است .در حالي که يکي از اصلي تر ين اهداف غير
اعالمي اتحاديه اروپا از تأسيس اين مجموعه ،افزايش قدرت اروپاي واحد
در مقابل اياالت متحده بوده است ،اما اين هدف مهم عمال تحقق پيدا
نکرده است .احزاب سنتي اروپا ( اعم از احزاب محافظه کار و سوسيال
دموکرات ) در طول سالهاي اخير  ،همواره به تابعي از بازي دو حزب
دموکرات و جمهوريخواه اياالت متحده تبديل شده اند .اين موضوع هم
در دوران رياست جمهوري اوباما و هم در دوران رياست جمهوري ترامپ
قابل مشاهده بوده است.
با افزايش خشم شهروندان اروپايي از واشنگتن و به صورت خاص دولت
ترامپ ،شاهد رشد گرايش آنها به روسيه هستيم.مسئله اي که منجر به
نگراني سران ناتو شده است .نتايج يک نظرسنجي که از سوي مؤسسه
يوگاو و خبرگزاري آلمان انجام شده است ،نشان ميدهد که شهروندان
آلمانيبه«والديميرپوتين»بيشتراز«دونالدترامپ»اعتماددارند.نتايج
اين نظرسنجي نشان ميدهد که فقط  ۶درصد پاسخ دهندگان گفتهاند
که به رئيس جمهور آمريکا بيشتر از پوتين اعتماد دارند در حاليکه
 ۲۷درصد معتقدند که رئيس جمهور روسيه فردي قابل اعتمادتر از
ترامپاست.براساساينگزارش۳۷،درصدازشهروندانآلمانيهمچنين
گفتهاند که آنها به ترامپ و پوتين به يک اندازه اعتماد دارند.
اما ماجرا به اين نقطه ختم نمي شود! نظر سنجي هايي که طي دو سال
اخير در اتحاديه اروپا منتشر شده است ،نشان مي دهد که افزايش ميل
آمريکا ستيزي و گرايش شهروندان اروپايي به روسيه ،تنها در يک يا
دو کشور خاص ظهور و بروز نداشته است .نظرسنجي انجام شده از
سوي سازمان تحقيقاتي «گالبسک» در کشورهاي اروپاي شرقي عضو
اتحاديه اروپا و ناتو ،از جمله بلغارستان ،مجارستان ،لهستان ،روماني،
اسلوواکي ،کرواسي و جمهوري چک نشان داده است که در اکثر اين
کشورها «والديمير پوتين» رئيس جمهوري روسيه محبوبتر از «دونالد
ترامپ» رئيس جمهور آمريکا و «آنگال مرکل» صدراعظم آلمان است.
بر اساس نتايج اين نظرسنجي که نسخهاي از آن بهدست اين روزنامه
رسيده ،پوتين در  5کشور اروپاي شرقي محبوبتر از ترامپ است.
بيشترينميزاناينمحبوبيتبهکشوربلغارستانمربوطميشود(پوتين
 70درصد و ترامپ  37درصد) .به دنبال آن روماني است با شاخص
ترتيبي  47درصددر مقابل  40درصد ،در کرواسي اين شاخص  46درصد
به  20درصد است ،در مجارستان ( 44درصد و  29درصد) و در اسلواکي
( 41درصد و  21درصد).
يک برآورد کلي از نظرسنجي هاي صورت گرفته نشان مي دهد که
با نااميدي شهروندان اروپايي از سران خود ( از جمله آنگال مرکل و
امانوئل ماكرون ) و خشم آنها از اياالت متحده آمريکا و رويکرد مداخله گرايانه
واشنگتن در ناتو  ،اتحاديه اروپا و منطقه يورو ،به صورت همزمان شاهد رشد
گرايش اين شهروندان به والديمير پوتين رئيس جمهور روسيه هستيم.
در نهايت اينکه رشد محبوبيت پوتين و کشور روسيه در نزد شهروندان
اروپايي ،منجر به نگراني سران اتحاديه اروپا و اياالت متحده آمريکا
شده است .در اين ميان ،احزاب سنتي در اروپا بيش از پيش سياست
«مهار روسيه»را در پيش گرفته اند .تمديد تحريمهاي روسيه از سوي
اتحاديه اروپا و حفظ گارد بسته ناتو در برابر مسکو ،نشان دهنده همين
مسئله است .کارشناسان بر اين باورند که اين روند حتي در صورت
شکست ترامپ در انتخابات بعدي و جايگزيني يک دموکرات در کاخ
سفيد نيز ادامه پيدا خواهد کرد.
اسپوتنيک

خبر

:CNN

يکند
جانبولتونخودرابرايوزارتخارجهآمريکاآمادهم 
برخي منابع در کاخ سفيد از بلندپروازي
جانبولتون،مشاورامنيتمليترامپبراي
به دست گيري سکان وزارت خارجه آمريکا در
صورت استعفاي مايک پمپئو خبر دادهاند.
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از ،CNN
اختالفات ميان وزير خارجه آمريکا و مشاور
امنيت ملي کاخ سفيد باال گرفته و همين تنشها
سببايجادنارضايتيعميقبينکارکنانشوراي
امنيتمليکاخسفيدشدهاست.درهمينارتباط
گفته شده اختالفات ميان مشاور امنيت ملي و
وزيرخارجه دولت ترامپ تا بدان جا باال گرفته
که دو طرف به ندرت در خارج از جلسات با هم
گفت وگو ميکنند.
در عين حال ديپلماتها و مقامات کاخ سفيد
گفتهاند که اين اختالفات داخلي باعث افزايش
سردرگمي در ارتباط با اولويتهاي سياسي
خارجي دولت آمريکا شده است و مشخص
نيست که هدايت امور سياست خارجي ترامپ
بر عهده چه کسي است؟
دراينگزارشگفتهشدهدرحاليکهرويکردهاي
بولتون و پمپئو در ارتباط با ايران و کره شمالي

به هم نزديک است ،اما آنها بر سر مسائلي از
جمله چگونگي مديريت رئيس جمهور که
اغلب با مشاورههاي آنها مخالف است ،با يکديگر
اختالف نظر دارند و اگرچه پمپئو تمايل دارد
توازني بين خواستههاي رئيس جمهور و آنچه
که جامعه امنيت ملي احساس ميکند ،ايجاد

کند ،اما بولتون روحيهاي مبارزه طلبانهتر دارد
که اين رويکرد چندان با روحيات ترامپ سازگار
نيست و ترامپ نيز به صراحت اعالم کرده است
که رويکردهاي مداخله جويانه بولتون از جمله
در ارتباط با خاورميانه ،دردسر ساز است.
از سوي ديگر با آنکه پمپئو شرکت در انتخابات

سخنگوي حماس:

سخنگوي جنبش فلسطيني حماس اعالم کرد بر
اساس عرف و قوانين بينالملل ،مقاومت جنبشي
مشروعورژيمصهيونيستياستکهبايددرليست
تروريسم قرار گيرد.
«خالد الشولي» وکيل حماس در مسئله حذف نام
حماس از «ليست تروريسم» کشورهاي اروپايي
اعالم کرد ،دادگاه بدوي در لوکزامبورگ به نفع
حماس رأي داده و حکم مربوط به تروريسمي
ناميدنحماسراباطلدانستهاست«.عبداللطيف
القانوع» سخنگوي جنبش فلسطيني حماس
تصميم اين دادگاه اروپايي را ارج نهاد و اعالم
کرد :اين تصميم ،گامي مثبت براي ياري مسئله
عادالنه فلسطين ،پايان دادن به ظلم عليه ملت
ما و حقش در مبارزه است.

پيرو درج آگهي مفقودي خودروي تراكتور روماني در روزنامه رسالت مورخه  98/6/12اين نشريه كلمه پالكت
صحيح است كه بدينوسيله اصالح ميگردد.
اصلبرگ كمپانيخودرويسواريپرايدتيپ111EXبهرنگنوكمداديمتاليكمدل1392بهشمارهموتور4846080
و شماره شاسي  YAS431100D5735932مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه سواري امويام تيپ نيو X33مدل 1395به شماره شاسي NATGBAXK3F1036409و شماره موتور
MVM484FAFF036263وشمارهپالكايران646-49ط 42بهرنگسفيدروغنيبهناممهديصداقتپرور
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگسبزخودروسمندسواري LXXU7مدل 1392بهشمارهپالك782-82ل 19وشمارهموتور124K027959
و شماره شاسي  NAAC91CC1EF648445به نام حسين رستمي مال خليفه مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقطميباشد.
اينجانبحسينرستميمالخليفهمالكخودرويسمندسواريLXXU7بهشمارهبدنهNAAC91CC1EF648445
وشمارهموتور 124K0279595وشمارهپالك782-82ل 19بهعلتفقدانسند كمپانيخودروتقاضايرونوشت
المثني اسناد مذكور را نموده است .لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر
منطقهايشركت ايرانخودروواقعدر كيلومتر 5جادهساريبهنكاجنبشركتشماليتمراجعهنمايد.بديهياست
پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
برگ سبز خودرو كاميونت ون مدل  1389به رنگ آبي روغني و شماره موتور  536389و شماره شاسي
 NAZPL140TBM244293و شماره پالك ايران 656-31ج 24به نام محمدحسن اسمعيلي مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
پالكت بدنه و اتيكت شاسي ماشين پژو  405GLX-XU7به رنگ خاكستري متاليك مدل  1395و شماره پالك
انتظامي ايران 713-10و 33و شماره موتور  0821659و شماره شاسي  408267مفقود گرديده و از درجه
اعتبارساقطميباشد.
برگسبز،برگ كمپاني،برگبنچاق،قبضپاركينگ،بيمه ،كارتسواريMVM550مدل1394بهرنگسفيدروغني
وشمارهپالكايران477-54ط88وشمارهموتورMVM484FCBDF002755وشمارهشاسي8F1002785
به نام اكبر عسكري مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز ،برگ كمپاني ،برگ بنچاق ،قبض پاركينگ لندكروز پرادو مدل  2007به رنگ سفيد صدفي و شماره پالك
ايران 643-55د 22و شماره موتور  5416609و شماره شاسي  251870003465به نام اكبر عسكري مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل سند كمپاني و اصل شناسنامه مالكيت (برگ سبز) موتورسيكلت سيستم نامي تيپ  125CCبه رنگ نقرهاي مدل
 1394و شماره موتور  0124NBE046292و شماره تنه  NBE***125A9402609و شماره پالك انتظامي
 71939-568و به نام مالك امين جلدانيان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز ،كارت ماشين ،كارت سوخت سواري  206مدل  1383به رنگ نقرهاي متاليك و شماره پالك ايران
624 -15ب 56و شماره موتور  SFM84682464و شماره شاسي  83616266به نام رحمان بيگلري مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت برگ سبز خودرو سواري پرايد صبا  GTXIبه رنگ سرم هاي تيره متاليك مدل  1384به شماره
انتظامي 741ج -38ايران  98و شماره موتور  01389198و شماره شاسي  S1412284735628به نام اينجانب
ميثم عليزاده مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز تراكتور كشاورزي  285مدل  1389به شماره پالك ايران 563-15ك 13و شماره شاسي  J05305و
شماره موتور  LFW07125Wبه نام ابراهيم رشيدي به شماره ملي  5198082759مفقود گرديده و از درجه
اعتبارساقطميباشد.
پروانه شركت برج الماس شرق به شماره ثبت  17569تاريخ تاسيس  1381/02/28و شماره عضويت-30057 :
3ح 19-و شماره پروانه 01930000657 :با مديريت اينجانب :مسعود صباح مشهدي مفقود گرديده و از درجه
اعتبارساقطميباشد.
برگسبزخودروسواريپژو206مدل1396بهرنگسفيدروغنيوشمارهپالك541ب-56ايران79وشمارهموتور
 172B0005196و شماره شاسي  NAAP13FE5HJ113943مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت شناسايي و اداري اينجانب مسعود حيدري فرزند شيرخان به شماره ملي 6169527854مربوط به ادارهكل
زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي استان ايالم به شماره كد مستخدمي  88267115مفقود گرديده و از درجه
اعتبارساقطميباشد.
اصل سند و برگ سبز سواري پژو مدل  1390به شماره انتظامي 679-35ط 52و شماره موتور 12490151401
و شماره شاسي  NAAM11CA9BE097860به نام حسن اسماعيلي ليواري مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقطميباشد.
برگسبز كاميونتوننيسانمدل1385بهشمارهانتظامي585-69د18وشمارهموتور345558وشمارهشاسي
 J033547به مالكيت سعيد روحانيفر مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند،برگسبزو كارتماشينخودروسواريسمندايكس7بهشمارهانتظامي567-69د17وشمارهموتور12483059704
وشمارهشاسي 83218419بهمالكيتعليرضا كالگريمفقودگرديدهوازدرجهاعتبارساقطميباشد.
برگسبزخودروسواريپژو 206مدل 1395بهرنگسفيدوشمارهانتظامي423ص-23ايران 75وشمارهموتور
 165A0040050به نام كبري كريمپور مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
پروانه بهداشتي بهرهبرداري دامداري به شماره  525مورخ  94/5/4و نقشه ساختمان و آخوربندي و امكانات
ساختمان به نام حسين محموديزاده فرزند فرجاهلل به شماره ملي  1840037466مفقود گرديده و از درجه
اعتبارساقطميباشد.
برگ سبز خودرو سواري پرايد تيپ صبا  GTXIبه رنگ سفيد مدل  1389و شماره موتور  3406076و شماره شاسي
 S1412289156775و شماره پالك ايران 646-84ب 18به نام افروز رضواني مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقطميباشد.
اصل برگ سبز (شناسنامه) موتورسيكلت به شماره پالك  563-96913به رنگ مشكي مدل  1389و شماره
موتور  162FM12MNBF093564و شماره تنه  MBF150E 8908701مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط
ميباشد.
اصل سند كمپاني خودرو سواري سمند به شماره پالك 738م -42ايران  24به رنگ سفيد روغني مدل 1390
و شماره موتور  14790004012و شماره شاسي  NAACR1HS3BF711882مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقطميباشد.
سند كمپانيوشناسنامهمالكيتوانتمزدا2000مدل1991بهرنگآبيششايران788-65ب46وشم179115
و ش شاسي  216895مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپانيوشناسنامهمالكيتپژو405مدل85رنگنقرهايششايران726-65ب25وشم12484249761
و ش شاسي  14289277مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصلبرگسبز(شناسنامه)وسند كمپانيو كارتخودرويسواريپاترول4درببهشمارهپالك535ج-21ايران58
بهرنگسبزيشمي كرممتاليكمدل 1378وشمارهموتور Z24055142ZوشمارهشاسيPN7H35Z802558
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند مالكيت خودرو (برگ سبز) مربوط به سواري پژو پارس مدل  1397به رنگ سفيد روغني و شماره انتظامي
446ن -93ايران  38و شماره موتور  181B0072147و شماره شاسي  NAAN11FE5JH565285متعلق به
آقاي سعيد نصرتي به كد ملي  3310202062مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپانيوبرگسبزو كارتوانتنيسانمدل 1381بهرنگآبيروغنيوشمارهانتظامي781ب-82ايران23
و شماره موتور  00179130و شماره شاسي  00C77024مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودرو كاميونت ون نيسان مدل  81به شماره پالك 733-25م 32و شماره موتور  00174324و شماره
شاسي  00C73855مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند مالكيت راهور (برگ سبز) سواري جك به شماره انتظامي159ق -51ايران 82مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد .مسئوليت ضمانت كشف فساد به عهده مالك است.
پالكسينيريزوانتپيكانبهشمارهانتظامي121ب-19ايران 92وشمارهموتور 11284045557وشمارهشاسي
 12120825مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصلشناسنامهمالكيت(برگسبز)واصل كارتشناسايي كشاورزيتراكتور399ITMدوديفرانسيلمدل1393بهرنگقرمز
وشمارهپالكانتظاميايران135-84ك12وشمارهموتورYAW1991BوشمارهشاسيN3HKTAA5DEHP06094
وبهناممالكسعيدرفيعيپوراحمديمفقودگرديدهوازدرجهاعتبارساقطميباشد.

بر اساس گزارش خبرگزاري «شهاب» ،وي
تصريح کرد :جنبش حماس بخشي اصيل از ملت
فلسطين است که در انتخاباتي شفاف پيروز شد و
قرار گرفتن اين جنبش در ليست تروريسم ،ظلم
است .القانوع تأکيد کرد :مقاومت ما بر اساس
عرف و قوانين سازمانهاي بينالمللي ،مقاومتي
مشروع است و تروريستي دانستن حماس يا هر
جنبش مقاومت فلسطيني ديگر ،ظلم به ملت
ما و مبارزه عادالنه آن عليه اشغالگر است .وي
افزود،اينرژيمصهيونيستياستکهبايددرتمام
سازمانها و محافل بينالملل تروريسم معرفي
شودزيرااينرژيممرتکبجنايتهايضدانساني
زيادي شده؛ از اشغال فلسطين و اخراج ملت آن
گرفته تا کشتارها و جنگهايي که عليه اين ملت
راه انداخته است؛ همچنين بايد به ادامه محاصره
نوار غزه ،کرانه باختري و قدس نيز اشاره کرد.
القانوعتصريحکرد:حماسوجنبشهايمقاومتي
فلسطين بايد در ليست شريفترين و نجيبترين
جنبشهاي آزاديخواه جهان قرار بگيرند.وي در
پايان بر ادامه دفاع از ملت فلسطين در مقابل رژيم
صهيونيستي تا آزادي اين ملت و احقاق حقش در
ايجاد دولت مستقل فلسطين تأکيد کرد.

برگ سبز سواري پژو  206مدل  1396به رنگ سفيد روغني و شماره انتظامي 413هـ -29ايران  53و شماره
موتور  165A0106838و شماره شاسي  074253به نام افشين شاكري يزدلي مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقطميباشد.
سندمالكيت(برگسبز)خودروتيبا 2مدل 1395بهرنگسفيدوشمارهانتظاميايران619-13ب 16وشمارهموتور
 8280145و شماره شاسي  NAS821100G1043330به مالكيت پروانه سبزواري مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقطميباشد.
كارتدانشجويياينجانبويدابيراميفرزندحسينبهشمارهملي4890371931وشمارهدانشجويي9613116085
متعلقبهدانشگاهسراسريبجنوردمفقودگرديدهوازدرجهاعتبارساقطميباشد.
شناسنامهمالكيتبرگسبز كاميونتيخچالدارسيستمزاميادتيپZ24NIBمدل1396بهشمارهانتظامي582-61م19
وشمارهشاسيNAZPL140BH0483989وشمارهموتورZ24749202Zبهمالكيتهيمنسرانجامفرزندعبداله
مفقودگرديدهوازدرجهاعتبارساقطميباشد.
گواهينامهموقتپايانتحصيالتبهشماره/27117ف95/10/2-اينجانب كبريارزانيان كرمالهفرزندملكشابهشماره
شناسنامهو كدملي3950261745صادرهازنهاوندمتولد1372درمقطع كارشناسيناپيوستهعلمي كاربرديموسسه
غيرانتفاعيغيردولتيرساممفقودگرديدهوازدرجهاعتبارساقطميباشد.
برگسبز(شناسنامه)پيكانسواريمدل1383بهشمارهانتظامي316ب-86ايران28وشمارهموتور11283104660
وشمارهشاسي 83469342بهناممريمساكيمفقودگرديدهوازدرجهاعتبارساقطميباشد.
برگ سبز خودرو پژو سواري  405جيالايكسآي مدل  1388به شماره پالك 441-72ط 36و شماره موتور
 12488120591و شماره شاسي  NAAM01CA59E11430به نام حسين عليپور مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقطميباشد.
اينجانب حسين عليپور مالك خودرو سواري پژو  405به شماره بدنه  NAAM01CA59E11430و شماره موتور
 12488120591و شماره پالك 441-72ط  36به علت فقدان سند كمپاني خودرو تقاضاي رونوشت المثني اسناد
مذكوررانمودهاست.لذاچنانچههر كسادعاييدرموردخودرويمذكورداردظرفدهروزبهدفترمنطقهايشركت
ايرانخودروواقعدر كيلومتر5جادهساريبهنكاجنبشركتشماليتمراجعهنمايد.بديهياستپسازانقضايمهلت
مزبورطبقضوابطمقرراقدامخواهدشد.
اصل برگ سبز خودرو سواري پژو  405GLXXU7مدل  1397به شماره انتظامي 542د -57ايران  95و شماره
موتور  124K1245755و شماره شاسي  NAAM01CE7JK384632به رنگ نقرهاي متاليك به نام مجيد كرد
مفقودگرديدهوازدرجهاعتبارساقطميباشد.
دفترچه دامداري به شماره  181/8705متعلق به اينجانب عليمحمد سمالپور به شماره شناسنامه  755و شماره
ملي  6639519844صادره از انديكا به آدرس :روستاي زيتونآباد بخش انديكا مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقطميباشد.
برگ سبز سواري دنا مدل  1396به رنگ سفيد روغني و شماره انتظامي 456ب -59ايران  23و شماره موتور
 147H0304717و شماره شاسي  467793به نام خانم مريم پورشايگان مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
سند كمپاني و شناسنامه مالكيت و كارت سوخت و كارت پالك (كليه مدارك) موتورسيكلت هيوندا به شماره
پالك 14492-821و شماره تنه  9033238و شماره موتور  90901484مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
سند كمپانيوشناسنامهمالكيتو كارتسوختو كارتپالك(كليهمدارك)موتورسيكلتشيركوه200CCمدل1395
بهشمارهپالك32875-823وشمارهموتور0200ND2515530وشمارهشاسي ND***200G9512955به
رنگآبيمفقودگرديدهوازدرجهاعتبارساقطميباشد.
برگ سبز خودرو سواري پژو  405GLXمدل  1395به شماره انتظامي 554ج -26ايران  52و شماره موتور
 124K0879250و شماره شاسي NAAM117EXGK461786به رنگ نقرهاي متاليك مفقود گرديده و از درجه
اعتبارساقطميباشد.
كارتهوشمندرانندگاناينجانبناصرقنبرزهيگرگيچفرزندمحمدبهشمارهملي3620319413وشمارههوشمند
 1173780مفقودگرديدهوازدرجهاعتبارساقطميباشد.
برگسبزخودروسواريپيكان1600مدل1381بهشمارهانتظامي684ب-75ايران85وشمارهموتور11128142616
وشمارهشاسي 81442598بهرنگسفيدروغنيمفقودگرديدهوازدرجهاعتبارساقطميباشد.
سندمالكيت(برگسبز) ،كارتپالكوبرگگمركيخودرووانتتويوتاهايلوكسمدل1991بهشمارهپالك713س-28
ايران 95وشمارهموتور 09227456وشمارهشاسي YN860012486بهرنگسفيدروغنيبهنامبنياداهللدادزهي
مفقودگرديدهوازدرجهاعتبارساقطميباشد.
سند و فاكتور فروش و سند مالكيت (برگ سبز) و كارت پالك خودرو وانت شخصي پيكان 1600iمدل 1385به شماره
پالك265س -16ايران 95و شماره موتور 11285019030و شماره شاسي 12185293به رنگ سفيد روغني به نام
عبدالواحدنصرتيناهوكيمفقودگرديدهوازدرجهاعتبارساقطميباشد.
سندمالكيت(برگسبز)خودروسواريپژو 405GLXXU7مدل 1396بهشمارهانتظامي426ق-33ايران 94و
شماره موتور 124K1023464و شماره شاسي NAAM01CE3HK578200به رنگ نقرهاي متاليك به نام كلثوم
ميرزاده كوهشاهيمفقودگرديدهوازدرجهاعتبارساقطميباشد.
سندمالكيت(برگسبز)خودروسواريپژوپارسمدل 1397بهشمارانتظامي774س-95ايران 95وشمارهموتور
124K1257186وشمارهشاسيNAAN01CE5JH332465بهرنگسفيدروغنيبهناماحساناسپيچيدهواري
مفقودگرديدهوازدرجهاعتبارساقطميباشد.
مهر مسجد آلطاها واقع در زاهدان خيابان رجايي  -بين رجايي  32و  34مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط
ميباشد.
سندوفاكتورفروشوسندمالكيت(برگسبز)خودرووانتپيكان1600مدل1381بهشمارهپالك261ب-83ايران
85وشمارهموتور11518114411وشمارهشاسي0081914136بهرنگسفيدروغنيبهناممحمدنوردهواريمفقود
گرديدهوازدرجهاعتبارساقطميباشد.
سند كمپاني،اسنادفروشوشناسنامهمالكيتبرگسبزخودروسواريزانتياتيپX2000سيستمسيتروئنمدل1381به
شمارهانتظامي588-15م 98وشمارهشاسي S1512280100386وشمارهموتور 03030172بهمالكيتمرتضي
نوريوندفرزندرشيدمفقودگرديدهوازدرجهاعتبارساقطميباشد.
برگ سبز و كارت مالكيت سواري پرايد مدل  86به شماره پالك 821ص -35ايران  57و شماره موتور  2072606و
شمارهشاسي S1412286374577بهنامابراهيمفروزشمفقودگرديدهوازدرجهاعتبارساقطميباشد.
سند كمپانيخودروسواريپژو 206مدل 94بهشمارهپالكانتظامي816ط-94ايران 99وشمارهشاسي286050
وشمارهموتور   202881مفقودگرديدهوازدرجهاعتبارساقطميباشد.
برگسبز كاميونتنيسانمدل1384بهشمارهانتظامي577د-17ايران23وشمارهموتور293742وشمارهشاسي
 D89803مفقودگرديدهوازدرجهاعتبارساقطميباشد.
سند خودرو سواري پژو  405به رنگ نقرهاي متاليك مدل  1395و شماره پالك 815-95ق 46و ش موتور
 124K0817131و ش شاسي  NAAM01CF8GK406856به نام دوستين شهدوست زهيماه مفقود گرديده و
ازدرجهاعتبارساقطميباشد.
سندمالكيتراهورپژوپارسبهشمارهشاسيKH501163وشمارهانتظامي398ط-36ايران20بهنامبتولپويازاده
مفقودگرديدهوازدرجهاعتبارساقطميباشد.
اينجانبعليرضاارممالكسمندبهشمارهموتور 12488197645وشمارهشاسي AF423259بهعلتفقداناسناد
فروشوسندمالكيتراهورتقاضايرونوشتالمثنياسنادمذكوررانمودهاست.لذاچنانچههر كسادعاييدرمورد
خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان
سمندمراجعهنمايد.بديهياستپسازمهلتمزبورطبقضوابطمقرراقدامخواهدشد.
اينجانبماهرخنجفيانمالكپژو206بهشمارهموتور10FSG5436514وشمارهشاسي82643853بهعلتفقدان
اسنادفروشوسندمالكيتراهورتقاضايرونوشتالمثنياسنادمذكوررانمودهاست.لذاچنانچههر كسادعاييدر
موردخودرويمذكورداردظرفدهروزبهدفترحقوقيسازمانفروششركتايرانخودروواقعدرپيكانشهرساختمان
سمندمراجعهنمايد.بديهياستپسازمهلتمزبورطبقضوابطمقرراقدامخواهدشد.
اينجانبمهديناطقيمالكسمندبهشمارهموتور14790034648وشمارهشاسيCF050890بهعلتفقداناسناد
فروشوسندمالكيتراهورتقاضايرونوشتالمثنياسنادمذكوررانمودهاست.لذاچنانچههر كسادعاييدرمورد
خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان
سمندمراجعهنمايد.بديهياستپسازمهلتمزبورطبقضوابطمقرراقدامخواهدشد.

 324شهيد و  18هزار زخمي
جديدترين آمار از راهپيماي يهاي بازگشت

سنا را رد کرده ،اما افراد نزديک به او گفتهاند
همچنان استعفاي وزير خارجه براي شرکت در
انتخابات سنا روي ميز قرار دارد و چندين فرد
در گفتوگو با  CNNاعالم کردهاند که پمپئو
در انتخابات سنا شرکت خواهد کرد ،هرچند
پمپئو تا ژوئن سال آينده فرصت دارد تا در اين
باره تصميم گيري کند.در عين حال منابعي
در کاخ سفيد گفتهاند اگرچه بولتون از موضع
در حال تضعيف خودش در تيم ترامپ با خبر
است ،اما او خود را براي سمت وزارت امور
خارجه آمريکا پس از شرکت پمپئو در انتخابات
سنا آماده ميکند.
به گفته مارک گرومبريج مشاور سابق بولتون،
او سمت وزارت امور خارجه را دوست دارد و قب ً
ال
بارها به اين سمت فکر کرده است.
مشاور سابق بولتون همچنين گفته است که او
تا اين حد باهوش است تا بداند اين کاري دشوار
استنهفقطبهايندليلکهازترامپفاصلهگرفته
است بلکه به اين دليل که او به تأييد سنا هم نياز
دارد و در اين شرايط بايد با واقعيتهاي سياسي
و مخالفتهاي احتمالي کنار بيايد.

مشاور اقتصادي ترامپ:

اس رائيل بايد در ليست تروريسم ق رار بگيرد

وي با تشبيه اوضاع بين چين و آمريکا به رقابت
آمريکا با شوروي سابق در جنگ سرد تأكيد
کرد :اختالفات خيلي زياد است و ما بايد آنها
را حل کنيم.حتي اگر  10سال طول بکشد.
کادلو با تأييد اين خبر برنامه پکن و واشنگتن
براي برگزاري دور جديد مذاکرات تجاري در
ماه اکتبر در واشنگتن از هر گونه پيشبيني
درباره نتيجه اين مذاکرات و زمان رسيدن به
توافق خودداري کرد.
روزپنجشنبهليوههمعاونرئيسجمهورچين،
با رابرت اليت هايزر ،نماينده تجاري آمريکا و
استيون منوچين ،وزير خزانهداري آمريکا به
صورت تلفني مذاکره و درباره برگزاري دور
جديد مذاکرات تجاري گفتوگو کرد.

اينجانبنقدعليعليپورمالكپژوپارسبهشمارهموتور 12484063244وشمارهشاسي 19311198بهعلتفقدان
اسنادفروشوسندمالكيتراهورتقاضايرونوشتالمثنياسنادمذكوررانمودهاست.لذاچنانچههر كسادعاييدر
موردخودرويمذكورداردظرفدهروزبهدفترحقوقيسازمانفروششركتايرانخودروواقعدرپيكانشهرساختمان
سمندمراجعهنمايد.بديهياستپسازمهلتمزبورطبقضوابطمقرراقدامخواهدشد.
اينجانب شيما حسيني مالك پژو پارس به شماره موتور  164B0131099و شماره شاسي  HH981018به علت فقدان
اسنادفروشوسندمالكيتراهورتقاضايرونوشتالمثنياسنادمذكوررانمودهاست.لذاچنانچههر كسادعاييدر
موردخودرويمذكورداردظرفدهروزبهدفترحقوقيسازمانفروششركتايرانخودروواقعدرپيكانشهرساختمان
سمندمراجعهنمايد.بديهياستپسازمهلتمزبورطبقضوابطمقرراقدامخواهدشد.
اينجانبخسرولطفياوغانيمالكپژو 206بهشمارهشاسي 19844052وشمارهانتظامي149س-51ايران 22به
علتفقداناسنادفروشوسندمالكيتراهورتقاضايرونوشتالمثنياسنادمذكوررانمودهاست.لذاچنانچههر كس
ادعاييدرموردخودرويمذكورداردظرفدهروزبهدفترحقوقيسازمانفروششركتايرانخودروواقعدرپيكانشهر
ساختمانسمندمراجعهنمايد.بديهياستپسازمهلتمزبورطبقضوابطمقرراقدامخواهدشد.
مدرک فارغالتحصيلياينجانبشهابپورداداشيآسيابرفرزندمرتضيبهشمارهشناسنامه51123صادرهازتهراندر
مقطعکارشناسيناپيوستهرشتهمهندسيتکنولوژيعمرانصادرهازواحددانشگاهيفيروزکوهباشماره129413501954
مورخه 1395/ 05/ 18مفقود گرديده است و فاقد اعتبار ميباشد ،از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرک را به دانشگاه
آزاداسالميواحدفيروزکوهبهنشانيفيروزکوه-دانشگاهآزاداسالميارسالنمايد.
برگ سبز سواري پرشيا مدل  1382رنگ مشكي شماره پالك ايران  676 -11و  82شماره موتور 12482024105
شمارهشاسي 0082818473بهنامشركتنوآورانبرقآريامفقودوفاقداعتبارميباشد.
سند كمپاني و برگ سبز خودرو سمند LX-EF7رنگ سفيد روغني مدل 1393به شماره پالك 39ب 213ايران88
به شماره موتور  147H0078267و شماره شاسي  NAACR1HS3EF572499به نام سيد نصراله  ساداتي ساري
مفقودگرديدهوازدرجهاعتبارساقطميباشد.
اصل پروانههاي ساخت به شمارههاي ذيل به نام شركت آمل پخش (ورشكسته) مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
رديف

نام فرآورده

شماره پروانه
بهداشتي
ساخت

شماره

تاريخ

كد مدرك

1

شكالت سفيد

49/10431

/4/1381د/ص

04FO-37/00 1392/02/15

2

فرآورده كاكائويي
جهت مصارف
قنادي و روكش
بستني

49/10432

/4/1380د/ص

04FO-37/00 1392/02/15

3

شكالت با مغزهاي
خوراكي
(فندق ،بادام)

49/10430

/4/1382د/ص

04FO-37/00 1392/02/15

4

شكالت شيري

49/10433

/4/1383د/ص

04FO-37/00 1392/02/15

5

ويفر با روكش
كاكائو

49/10031

/4/1275د/ص

1392/02/11

04FO-37/00

6

ويفر با كرم كاكائو

49/10030

/4/1276د/ص

1392/02/11

04FO-37/00

7

ويفر با طعم ميوه

49/11076

/4/1268د/ص

1392/02/11

04FO-37/00

بر اساس گزارش يک مرکز حقوق بشري ،تعداد شهداي راهپيماييهاي
بازگشت در مرز غزه به  324تن رسيده و آمار مجروحان از  18هزار نفر
گذشته است .به گزارش خبرگزاري فارس ،مرکز حقوق بشري «ميزان»
اعالم کرد ،رژيم صهيونيستي از آغاز راهپيماييهاي بازگشت در مرز نوار
غزه و فلسطين اشغالي در مارس  324 ، 2018فلسطيني را به شهادت
رسانده است.
براساساينگزارش،رژيمصهيونيستيهنوزپيکر16شهيدراتحويلنداده
که در بين آنها سه کودک وجود دارد .همچنين در ميان شهدا  46کودک و
زن ،نه معلول ،چهار امدادگرد و دو روزنامهنگار ديده ميشود.
ميزان سپس اعالمکرد 18085،فلسطينينيزدراينراهپيماييهازخمي
شدهاند که در بين آنها  4438کودک و  813زن وجود دارند.
بنا به اين گزارش 9080 ،فلسطيني از جمله  1929کودک و  177زن
با گلوله جنگي نظاميان رژيم صهيونيستي زخمي شدند .دفعات هدف
قرار گرفتن تيمهاي امدادي به  264بار رسيده که طي آن  212امدادگر
زخمي شدند .تعداد روزنامهنگاران زخمي شده در اين راهپيماييها نيز
به  173نفر رسيده است .راهپيماييهاي بازگشت در ارتباط با تأکيد بر
حق بازگشت آوارگان فلسطيني و اعتراض به محاصره غزه آغاز شد .بيش
از  60تن از شهدا مربوط به  14ماه مي ( 24ارديبهشت) برابر با روز انتقال
سفارت آمريکا به قدس اشغالي است؛ رژيم صهيونيستي در اين روز به روي
فلسطينيهاي معترض آتش گشود و کشتاري گسترده به راه انداخت.
جمعه هفته گذشته هفتاد و سومين هفته راهپيمايي بازگشت بود که در
آن دو فلسطيني به شهادت رسيدند.

رهبراخوانالمسلمينمصر
بار ديگر به حبس ابد محکوم شد

جنگ تجاري با چين سالها طول م يکشد
مشاور اقتصادي کاخ سفيد اعالم کرد که
آمريکا به دنبال رسيدن به توافق بر سر
اختالفات تجاري با چين در کوتاه مدت است
اما ممکن است حل اين اختالفات سالها به
طول بينجامد.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از رويترز،
لري کادلو ،مشاور اقتصادي کاخ سفيد طي
مصاحبهاياعالمکردکهدولتآمريکابهدنبال
توافق با چينيها براي حل اختالفات تجاري
در کوتاه مدت است اما نسبت به اين مسئله
آگاه است که ممکن است حل اين اختالفات
سالها به طول بينجامد .وي در گفتوگو با
خبرنگاراندرخارجازکاخسفيدگفت:اگرچه
چين وآمريکا حدود  18ماه است که بر سر
موضوعاتمورداختالفشاملمسائلتجاري
و مالکيت معنوي در حال مذاکره هستند اما
اين زمان همچنان با توجه به موضوعات مورد
بحث زمان کمي است و ممکن است مذاکرات
مدت بيشتري به طول بينجامد.کادلو گفت:
با توجه به حجم چشم انداز و اهميت جهاني
توافق چين با آمريکا من فکر نميکنم  18ماه
زمان زيادي بوده باشد.

9

دادگاه جنايي قاهره «محمد بديع» رهبر اخوانالمسلمين مصر را به همراه
 10نفر ديگر براي چندمين بار به حبس ابد محکوم کرد.
به گزارش المصري اليوم ،از جمله افراد سرشناس اخواني که به همراه محمد بديع
به حبس ابد محکوم شدهاند «رشاد بيومي»« ،سعد الکتاتني»« ،عصام العريان»
و «محمد البلتاجي» هستند .دادگاه جنايي قاهره همچنين هشت نفر را به ۱۵
سال زندان محکوم کرد 9 .متهم ديگر نيز حکم برائت گرفتند.
حکمحبسابد«محمدالبلتاجي»نمايندهسابقپارلمانمصرنيزدرشرايطيصادر
شده است که خانواده او روز جمعه خواستار آزادي موقت او براي حضور در مراسم
خاکسپاري مادرش شدند .هرچند مقامات مصر پاسخي به اين خواسته ندادند.
اين حکم در ارتباط با پرونده «يورش به زندانها» صادر شده است .رهبران
اخوانالمسلمينازجمله«محمدبديع»و«محمدمرسيرئيسجمهورفقيدمصر»
متهم هستند که اجازه دادهاند حزباهلل لبنان و جنبش حماس از طريق
تونل وارد مرزهاي استان الشرقيه مصر شده و برخي زندانيان را از اين کشور
فراري دهند.
اين براي اولين بار نيست که «محمد بديع» و رهبران اخوانالمسلمين به حبس
ابدمحکومميشوند.دادگاهجناييمصرتاکنونچندينباردرپروندههايمختلف
آنها را به حبس ابد محکوم کرده است .در  ۱۴آذر سال  ۹۷نيز «محمد بديع» در
ارتباط با پرونده «حوادث دفتر ارشاد» به حبس ابد محکوم شد .سال  ۹۶نيز دادگاه
فرجامخواهي مصر حکم حبس ابد محمد بديع در خصوص حوادث االسماعيليه
و قتل سه شهروند را تأييد کرد .تا کنون احکام ديگري عليه محمد بديع از جمله
در حوادث سوئز ،االستقامه ،قليوب ،يورش به زندانها و اهانت به دستگاه قضائي
صادره شده که بيشتر اين احکام حبس ابد بوده است.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور
فوق العاده شرکت کیمیا شیمی زاگرس
( سهامی خاص )ثبت شده به شماره
 1799و شناسه ملی 10340055534
بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت کیمیا شیمی زاگرس(سهامی خاص) دعوت
به عمل می آید در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بطور فوق العاده شرکت که در ساعت
 17روز شنبه  1398/06/30درمحل اصفهان  ،پل فلزی  ،البی هتل آسمان برگزار می گردد ،
حضور به هم رسانند.
دستور جلسه :
 -1انتخاب اعضای هیئت مدیره
 -2انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل
 -3تعیین روزنامه کثیراالنتشار
 -4سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صالحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است.
تاريخ انتشار98/6/17 :
هیئت مدیره
خ ت98/6/17 :

