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مرکل :شرکتها خودشان
براي ماندن در ايران تصميم بگيرند
صدراعظم آلمان بار ديگر بر پايبندي کشورش به توافق هستهاي
برجام با ايران تأکيد کرد ،ولي اعالم کرد شرکتهايي که قصد ادامه
همکاري با ايران را پس از تحريمهاي آمريکا دارند ،بايد ريسک اين
کار را خودشان تقبل کنند.به گزارش خبرگزاري تسنيم ،آنگال مرکل
که روز دوشنبه پس از ديدار با نخست وزير چين سخن مي گفت
اعالم کرد که برلين به توافق هستهاي ايران پايبند خواهد ماند.وي
گفت« :ما به توافق هستهاي پايبند مي مانيم .به نظر ما (اين توافق)
به خوبي مورد مذاکره واقع شده است».به گزارش رويترز ،مرکل گفت
"موارد بيشتري" نيز هستند که بايد با ايران بر سر آن ها مذاکره کرد،
ولي افزود بهتر اين است که طرف ها در توافق باقي بمانند.با اين حال،
صدر اعظم آلمان افزود شرکتهايي که ميخواهند خطر مواجه شدن با
اقدامات تنبيهي آمريکا را به جان خريده و به همکاري تجاري با ايران
ادامه دهند ،خودشان بايد تصميم بگيرند که آيا حاضر به ريسک کردن
هستند يا نه .پس از خروج دولت آمريکا از توافق هستهاي برجام
و اعالم موج جديدي از تحريمهاي يک جانبه عليه ايران ،بسياري از
شرکت هاي خارجي از بيم جريمه هاي سنگين توسط آمريکا ،تصميم
به خروج از ايران گرفته اند.

چين  100ميليون دالر به سوريه
فلسطين ،اردن و يمن کمک ميکند
رئيسجمهور چين ديروز اعالم کرد که بيش از  100ميليون
دالر در قالب کمک انساني به کشورهاي آسيبپذير خاورميانه
اختصاص خواهد داد.به گزارش ايسنا ،به نقل از خبرگزاري رويترز،
شي جين پينگ ،رئيسجمهور چين با اعالم اين پيشنهاد وعده
حمايت مالي بيشتر پکن را براي توسعه در خاورميانه داده است
و اعالم کرد اين کمکها براي بهبود شرايط انساني در سوريه،
اردن ،يمن و فلسطين صرف خواهد شد.رئيسجمهوري چين در
جريان افتتاحيه نشست همکاريهاي چين و کشورهاي عربي در
پکن گفت 90/6 ،ميليون دالر به اردن ،سوريه و يمن اختصاص
داده شده و  15ميليون دالر هم براي توسعه اقتصادي در اراضي
فلسطيني درنظر گرفته شده است.

رويترز :حذف نفت ايران از بازار
يعني شرايط مشابه بحران نفتي 1973
خبرگزاري رويترز به نقل از تحليلگران و کارشناسان گزارش داد روي
کاغذ عربستان ميتواند خأل نفت ايران را جبران کند اما در عمل دشوار
است و باعث تنگناي نفتي خواهد شد که ياد آور بحران نفتي 1973
است.به گزارش خبرگزاري فارس ،خبرگزاري رويترز در گزارشي با
اشاره به ادعاي مقامات آمريکايي درباره به صفر رساندن صادرات نفت
ايران از ماه نوامبر  2018نوشت؛ اياالت متحده قصد دارد نفت ايران
را تا ماه نوامبر از بازار حذف کند و براي جبران شکاف ناشي از آن به
عربستان و ديگر اعضاي اوپک و غير اوپک تکيه کرده است .براساس
اين گزارش ،يک مقام وزارت خارجه آمريکا در ماه جاري گفت :هدف
ما افزايش فشار به حکومت ايران براي کاهش صادرات و فروش
نفت اين کشور است .رويترز در ادامه نوشت؛ اين روند ممکن است
بازارهاي جهاني را در تنگناي شديدي قرار دهد که از زمان بحران
نفتي  74/1973و  80/1979تا امروز سابقه نداشته است و نتيجه آن
فشار زياد روي قيمتها است .اين گزارش در ادامه ميگويد ،با فرض
اينکه هدف آمريکا فقط نفت خام ايران باشد نه ميعانات گازي ،بازار
از ماه نوامبر به حداقل دو ميليون بشکه نفت جديد در روز نياز دارد.

»

سفير و نماينده دائم ايران در سازمان ملل خواستار توقف کشتار کودکان
فلسطيني و يمني شد.به گزارش خبرگزاري تسنيم" ،غالمعلي خوشرو" که
در نشست ديروز شوراي امنيت سازمان ملل در مورد وضعيت کودکان در
مخاصمات مسلحانه سخنراني ميکرد گفت :در حالي که رژيم اسرائيل کماکان
به کشتار کودکان فلسطيني ادامه ميدهد متأسفانه گزارش دبيرکل هنوز اين
رژيم را در فهرست ناقضان اصلي حقوق کودکان در مخاصمات مسلحانه قرار
نداده است.وي با اشاره به جنايت جنگي ماههاي اخير اين رژيم عليه کودکان
فلسطيني شرکت کننده در تظاهرات مسالمتآميز در غزه گفت :رژيم اسرائيل
ش هاي دنيا است و بايد سال آينده دبيرکل آن را در
در رديف اول کودکک 
صدر فهرست ذيربط گزارش خود قرار دهد.آقاي خوشرو به کشتار کودکان

يمني توسط عربستان و امارات نيز اشاره کرد و گفت وخامت وضعيت کودکان
يمني فقط با وضعيت کودکان فلسطيني قابل مقايسه است.نماينده دائم ايران
گفت :اگرچه به داليل مشخصي اسم اين کشورها نيز از فهرست اصلي ناقضان
حقوق کودکان در درگيرها حذف شده است ،ليکن اين امر واقعيت را تغيير
نميدهد.وي با اشاره به گزارش دبيرکل سازمان ملل مبني بر افزايش کشتار نماينده ايران در سازمان ملل:
کودکان در مخاصمات مسلحانه ،بر ضرورت توقف اين روند تأکيد کرد و گفت:
کشتار کودکان
اين سازمان بايد به وظايف خود در متوقف کردن کشتار کودکان در فلسطين،
يمن و ساير نقاط جهان عمل کند.خوشرو افزود :اگر اين روند متوقف نشود،
بيشترما فلسطيني و يمني را
در آينده شاهد دور باطلي از افزايش درگيريهاي مسلحانه و نيز کشتار
متوقف کنيد
کودکان خواهيم بود.

بين الملل
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عالءالدين بروجردي:

وزارت خارجه دو ديپلمات هلندي را اخراج كند

عضوکميسيونامنيتمليوسياستخارجيمجلس
گفت :وزارت خارجه ديپلمات هاي هلندي مقيم
تهران را از کشور اخراج کند و عکس العمل مشابه
داشته باشد.عالءالدين بروجردي عضو کميسيون
امنيت و سياست خارجي مجلس در گفت وگو با
خبرنگار مهر درباره اخراج دو ديپلمات ايراني از
هلند گفت :بر اساس اصل «عمل متقابل» بايد
وزارت خارجه جمهوري اسالمي ايران عکس العمل

مشابه داشته باشد و ديپلمات هاي هلندي مقيم
تهران از کشور ما اخراج شوند؛ اين اصل شناخته
شده اي در روابط بينالملل است.وي با بيان
اينکه اقدام کشور هلند در جهت تحرک اخير
منافقين در اروپا و همچنين در آستانه سفر رئيس
جمهور به کشورهاي اروپايي صورت گرفته است،
تصريح کرد :هلند به دنبال اين است که به کمک
سرويس اطالعاتي آمريکا و رژيم صهيونيستي،
روابط جمهوري اسالمي ايران و اروپا را در زماني
که ترامپ قواعد بينالمللي را به هم مي زند ،تخريب
کند تا ما رابطه منطقي مبتني بر منافع متقابل
با اروپا نداشته باشيم.عضو کميسيون امنيت ملي
و سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي ادامه
داد :اقدامي که کشور هلند انجام داده است ،به
طور طبيعي بايد منتظر عکس العمل مشابه آن
توسط جمهوري اسالمي ايران باشد.

مخالفت مجدد چين با تحريمهاي يک جانبه
آمريکا عليه ايران
سخنگوي وزارت خارجه چين با ابراز حمايت مجدد از توافق
هستهاي برجام گفت که کشورش تحريم هاي بي اساس
يک جانبه آمريکا عليه ايران را نپذيرفته و از هيچ تالشي
براي اجراي اين توافق چندجانبه فروگذار نخواهد کرد.به
گزارش خبرگزاري تسنيم« ،هوا چانيينگ» سخنگوي
وزارت خارجه چين که روز دوشنبه با خبرنگاران درباره
اجالس اخير وزراي خارجه کشورهاي عضو برجام سخن مي
گفت ،تاکيد کرد که چين خود را موظف به حفظ و اجراي
برجام مي داند.وي با اعالم حمايت چين از تالش هاي
انجام شده براي حفظ توافق هسته اي پس از خروج آمريکا
افزود کشورش به هيچ وجه تحريم هاي يک جانبه اي
را که از نظر حقوق بين الملل بي اساس هستند نپذيرفته
و با تمام قوا براي حفاظت از حقوق و منافع مشروط خود
تالش خواهد کرد.به گزارش آسوشيتدپرس پاکستان،
چانيينگ گفته که برجام اکنون در مرحله بسيار حساسي
قرار داشته و ايران به همراه ديگر کشورهاي باقيمانده

در توافق هسته اي ،عزم خود را براي ماندن در اين
توافق جزم کرده اند 18.ارديبهشت ماه بود که رئيس
جمهور آمريکا اعالم کرد که کشورش از توافق هستهاي
برجام خارج شده و تحريم هاي جديد يک جانبه اي
را عليه تهران اعمال خواهد کرد.اين تصميم جنجالي
دونالد ترامپ سبب واکنش هاي گسترده جهاني عليه
سياست هاي واشنگتن و عدم پايبندي آن به توافقات
چندجانبه بين المللي شد.

گره كور سياسي در لندن

زلزله در دولت انگليس بر سر برگزيت

بخش سياسي خارجي :استعفاي سه تن از وزراي تاثيرگذار کابينه
ترزا مي  ،نخست وزير انگليس  ،بر شدت تقابل لندن و اروپاي واحد
افزوده است« .ترزا مِي» نخست وزير انگليس در روزي که  3نفر
از اعضاي موثر دولتش را به خاطر اختالف نظر بر سر نحوه خروج
از اتحاديه اروپا از دست داده بود ،از اتحاديه خواست که در برابر
خواسته هاي لندن نرمش بيشتري نشان دهد.
اخيرا «بوريس جانسون» وزير خارجه« ،ديويد ديويس» وزير امور
«برگزيت» (خروج انگليس از اتحاديه اروپا) و معاون او« ،استيو بيکر»
(که رئيس «وزراتخانه خروج از اتحاديه اروپا» است) در اعتراض
به طرح مِي براي ادامه ارتباط لندن با اروپا استعفا کردند.آنطور
که رويترز خبر داده ،ترزا مِي دقايقي پس از انتشار خبر استعفاي
بوريس جانسون و توافق با اين استعفا ،به مجلس عوام رفت و از آنجا
اتحاديه اروپا را خطاب قرار داد؛ اين خطابه نخست وزير انگليس در
حقيقت تهديدي بود براي عالقه مندان اروپايي به ماندن انگليس
در اتحاديه.ترزا مِي در مجلس گفت که اتحاديه اروپا بايد موضع
سازنده تري در برابر پيشنهادهاي پسابرگزيتي لندن نشان دهد و
اال اين خطر وجود دارد که لندن بدون هيچ توافق جانبي ،از اتحاديه
خارج شود.روند خروج انگليس از اتحاديه اروپا در فروردين ۱۳۹۶
شروع شد و بايد تا فروردين  ۱۳۹۸نهايي شود.
ماجراي برگزيت در انگليس و تبعات ناشي از خروج اين کشور از

مدرك فارغالتحصيلي بهروز محمدچناري فرزند عالي به شماره شناسنامه  9777صادره از انديمشك
در مقطع كارشناسي ارشد رشته آموزش ابتدايي صادره از واحد دانشگاهي شوشتر با شماره -91/454
 91/2/11مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را به
دانشگاه آزاد اسالمي واحد شوشتر به نشاني شوشتر  -منطقه شوشترنو  -بلوار دانشگاه  -دانشگاه
آزاد اسالمي واحد شوشتر كد و صندوق پستي  6451741117ارسال نمايد.
برگ سبز خودرو سواري پژو  405جيالايكس مدل  1378به رنگ نوكمدادي متاليك و شماره پالك
846ب -91ايران  89و شماره موتور  22527803467و شماره شاسي  78303727به نام آقاي
صادق رحماني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودرو سواري سايپا  111SEبه رنگ سفيد روغني مدل  1394و شماره موتور 5370554
و شماره شاسي  5826444و شماره پالك 965-34ن 13مربوط به مجيد حقجو مفقود گرديده و
از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز كاميونت باري سيستم ايسوزو تيپ  NKR55به رنگ سفيد روغني مدل  1387و شماره پالك
انتظامي ايران 893-14ع 64و شماره موتور  707047و شماره شاسي NAGKR55E08707148
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
دفترچه وكالت پايه يك دادگستري متعلق به اينجانبه فاطمه روحي قاسم خيلي به شماره 20/29608
حوزه قائمشهر تاريخ صدور ديماه سال  1393به شماره شناسنامه  8به كد ملي  2162715457فرزند
نوروزعلي متولد  1364به انضمام مهر وكيل با متن فاطمه روحي وكيل پايه يك دادگستري و مهر با متن
فتوكپي و رونوشت برابر اصل است فاطمه روحي وكيل پايه يك دادگستري به انضمام چند برگ وكالتنامه
و سربرگ وكيل و دفترچه تمبر وكالتي وكال مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند مالكيت كاميون ايسوزو  5/200تن به شماره پالك 696ع -98ايران  68و شماره شاسي 8916282
و شماره موتور  963858مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل سند كمپاني و اصل شناسنامه مالكيت (برگ سبز) وانت سيستم پيكان تيپ  1600iبه رنگ سفيد شيري
روغني مدل  1390و شماره موتور  11490017160و شماره شاسي  NAAA36AA7BG240080و
شماره پالك انتظامي ايران 516-34ص 32و به نام مالك علي پورپاپيان مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
بدينوسيله اعالم ميگردد اصل قرارداد پيشفروش مسكن مهر به شماره -15130س 93-به تاريخ
 93/6/24به نام رضا رنجبر فرزند محمدعلي به كد ملي  4899160305مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودروي سواري سايپا  111SEبه رنگ سفيد روغني مدل  1394و شماره موتور 5370554
و شماره شاسي  5826444و شماره پالك 965-34ن 13مربوط به مجيد حقجو مفقود گرديده و
از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز شناسنامه مالكيت وانت پيكان مدل  1393به شماره انتظامي 299-61م 23و شماره شاسي
 NAAA36AA3EG667812و شماره موتور  118P0067705به مالكيت يوسف ستايش فرزند كريم
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت برگ سبز سواري پژو آرديآي  1600مدل  1384به شماره انتظامي 297-61ب93
و شماره شاسي  13420158و شماره موتور  11784017885به مالكيت محمد لطفي فرزند عبداله
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
مدرك فارغالتحصيلي اينجانب عباسعي مشايخ فرزند رحيم به شماره شناسنامه  211صادره از دبي
در مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دولتي صادره از واحد دانشگاهي تهران مركزي با شماره
 53744و تاريخ  95/7/3مفقود گرديده است .از يابنده تقاضا ميگردد اصل مدرك را به دانشگاه
آزاد اسالمي واحد تهران مركزي به نشاني تهران  -خ آزادي  -خ اسكندري شمالي  -خ فرصت
شيرازي  -پالك  136صندوق پستي  13185/768ارسال نمايد.
سند كمپاني و شناسنامه مالكيت پژو  405مدل  90رنگ نقرهاي شش ايران 328-65ي 55و شم
 12490226688و ش شاسي  218139مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت وانت پيكان مدل  91رنگ سفيد شش ايران 658-65ي 77مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
بدينوسيله اعالم ميگردد برگ سبز وانت پرايد به رنگ سفيد روغني و شماره موتور 5211687
و شماره شاسي  NAS451100E4928624و شماره پالك ايران 698 - 73م 48به نام محسن
شباننژاد فرزند ابوالحسن شباننژاد به كد ملي  5150097977مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
برگ سبز و سند كمپاني ماشين سواري پژو هاچبك تيپ  206به رنگ سفيد روغني و شماره موتور
 14186001154و شماره شاسي  10875627به نام آقاي ياسين ياسيني به شماره پالك ايران -68
729ن 67و به شماره ملي  5849937161مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت (برگ سبز) خودروي وانت سايپا مدل  1393به رنگ سفيد و شماره موتور  5154376و
شماره شاسي  NAS451100E4921939و شماره پالك ايران 376-69و 42به نام نير صانحي كلجاهي
به شماره كارت ملي  1709072245مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند مالكيت خودروي سواري پرايد مدل  1385به شماره انتظامي 423-17ص 42و شماره موتور
 1756569و شماره شاسي  S1412285271877به مالكيت محمد محمدزاده زيوه مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد1371 .
سند كمپاني موتورسيكلت سارين  125مدل  1395به رنگ قرمز و شماره شاسي  9512582و شماره
موتور  91702و شماره پالك  56759-511وضعيت صفر كيلومتر به نام آقاي محمد نور عليئي به
شماره ملي  3970255198مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند مالكيت (برگ سبز) خودرو تاكسي پژو  GLX405مدل  1390به رنگ زرد خورشيدي با نوار
شطرنجي مشكي و شماره انتظامي ايران 528-13ت 42و شماره موتور  12490146596و شماره
شاسي  NAAM11CA3BR555742به مالكيت مجيد طاوسي مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
سندوبرگ سبز خودرو موتورسيكلت باجاج پالس  200CCمدل  1395رنگ مشكي به شماره انتظامي
ايران  86741-631و شماره موتور  JLZCFG74738و شماره شاسي N5P***200B9512288
به مالكيت سيدعلي بابالمراد مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز سمند به رنگ سفيد روغني مدل  1394و شماره موتور  147H0159162و شماره شاسي
 NAACJ1JW7FF514976و پالك 811-55هـ 76به نام حسن طاهر شمس شش  600محل
صدور تهران مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني ،سند مالكيت (برگ سبز) خودرو پژو  206مدل  1388به رنگ سفيد و شماره انتظامي
ايران 963-67ج 51و شماره موتور  13388002711و شماره شاسي NAAP41FDX9J261348
به مالكيت مهري قاسمي ابري مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند و فاكتور خريد خودرو پژو  405به شماره انتظامي 174ص -97ايران  77و شماره موتور
 124K1010857و شماره شاسي  NAAM01CE3HK576169به نام عبدالرسول آرسته فرزند
هادي به شماره شناسنامه  42430مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
بدينوسيله به اطالع ميرساند كارت تردد شهر فرودگاهي امام خميني(ره) اينجانب ناصر گنجه به
شماره  17787مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
بدينوسيله به اطالع ميرساند كارت شناسايي اينجانب ناصر گنجه به شماره  1284602مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.

اتحاديه اروپا همچنان ادامه دارد .تازه ترين نظرسنجي انجام شده از
سوي مؤسسه «يوگوو» نشان مي دهد که بيشتر انگليسي ها خواهان
برگزاري يک همه پرسي درباره توافق نهايي مقامات لندن و بروکسل
بر سر خروج انگليس از اتحاديه اروپا هستند .نتايج نظرسنجي نشان
مي دهد مجموع دو گروهي که خواهان برگزاري همه پرسي بر
سر اين توافق بوده يا حامي باقي ماندن در اتحاديه اروپا هستند،
 8درصد از مخالفان بيشتر است .پاسخگويان عنوان داشته اند که
اگر همه پرسي دومي برگزار شود ،باقي ماندن در اتحاديه اروپا را
انتخاب خواهند کرد.نتايج اين نظرسنجي نشان دهنده يک دوراهي
در مقابل ترزا مِي ،نخست وزير انگليس قرار دارد .زيرا نظرسنجي هاي
پيشين نشان مي داد که تمايلي براي برگزاري يک همه پرسي
دوم بر سر خروج از اتحاديه اروپا يا باقي ماندن در آن وجود ندارد.
نتايج اين نظرسنجي تازه نشان مي دهد که  44درصد پاسخگويان
مي گويند که بايد بر سر مفاد اين توافق برگزيت ،به آراي عمومي
مراجعه شود .اين در حالي است که تنها  36درصد مخالف چنين
ماجرايي هستند.همچنين  44درصد پاسخگويان عنوان داشته اند
که اگر همه پرسي دومي برگزار شود به باقي ماندن در اتحاديه اروپا
رأي مي دهند و در مقابل  41درصد آن ها گفته اند که همچنان
به خروج از اتحاديه اروپا رأي خواهند داد.
هم اکنون بازار گمانه زني پيرامون پيامدهاي خروج انگليس از

سند كمپاني ،سند مالكيت (برگ سبز) كارت خودرو وانت پيكان مدل  1391به رنگ سفيد و شماره انتظامي
ايران 599-53م 12و شماره موتور  114F003461و شماره شاسي NAAA46AAXCG331620
به مالكيت اجراي احكام دادگستري برخوار با نمايندگي اسحاق فريدوني مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
مدرك تحصيلي كارداني نرمافزار كامپيوتر اينجانب نفيسه نياستي فرزند ارسطوء دارنده شماره شناسنامه
 2270064860صادره از رامسر متولد  1372صادره از دانشگاه آزاد واحد تنكابن (دانشكده سما)
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل سند فروش پژو  405مدل  1383به شماره انتظامي 689د -26ايران  95و شماره موتور
 12483144036و شماره شاسي  83061266به رنگ مشكي متاليك به نام حمزه جمالزهي مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل برگ سبز پژو پارس مدل 1394به شماره انتظامي314د -16ايران 95و شماره موتور124K0679782
و شماره شاسي  NAAN01DE5FR550180به رنگ سفيد روغني به نام محمدعظيم جاني ايرندگان
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل دفترچه مهمات سالح شكاري اينجانب احمدرضا محمودزهي فرزند محمدشريف به شماره شناسنامه
 585و شماره سالح  133100مدل  5تير گلنگدني به شناسه  0242477467245كاليبر  7/92ساخت
ايران مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودرو پرايد تيپ ديا م هاچبك مدل  1386به رنگ سفيد روغني و شماره انتظامي ايران
568-53ج 35و شماره موتور  2050735و شماره شاسي  S1442286187064به مالكيت رقيه
زارعان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند مالكيت (برگ سبز) كارت خودرو سمند  LXمدل  1394به رنگ سفيد و شماره انتظامي ايران
991-99ج 85و شماره موتور  124K0632013و شماره شاسي  NAAC91CW5FF021061به
مالكيت شركت پايند آب كوشا مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني برگ نقل و انتقال و برگ سبز خودروي سواري پرايد  132مدل  1389به شماره انتظامي
173ل -15ايران  95و شماره موتور  3776935و شماره شاسي  S5420089014867مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز (شناسنامه مالكيت) خودروي سواري پژو  206مدل  1393به شماره انتظامي 779ص-97
ايران  36و شماره موتور  163B0067078و شماره شاسي  NAAP13FE8EJ487474به رنگ
سفيد روغني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت هوشمند اتوبوس بياباني ولوو  B9مدل  1391به شماره انتظامي 534ع -94ايران  32و شماره
هوشمند  2605185مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت و كارت خودروي سواري پرايد  132مدل  1391به شماره انتظامي 992د -71ايران
 85و شماره موتور  4731312و شماره شاسي  S5420091713963مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
كارت دانشجويي اينجانب اويس قلندرزهي فرزند محمديوسف به شماره ملي  3710301084به
شماره دانشجويي  949658874رشته كشاورزي از دانشگاه پيام نور خاش مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل برگ سبز خودرو پرايد مدل  1381به شماره انتظامي 825د -53ايران  95و شماره موتور
 00317888و شماره شاسي  S1412281780896به رنگ سفيد روغني به نام محمديوسف ريگي
كوته مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت وانت نيسان يخچالدار به شماره انتظامي 665د -25ايران  82مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد .مسئوليت ضمانت كشف فساد به عهده مالك است.
اينجانب سعيد توكلي مالك خودرو سواري سمند به شماره موتور  147H0191109و شماره بدنه
 NAACJ1JW7GF309336و شماره پالك 887ق -54ايران  82به علت فقدان اسناد فروش تقاضاي
رونوشت المثني سند خودروي مذكور را نموده است .لذا چنانچه احدي ادعايي درخصوص خودروي
فوق دارد ظرف مدت ده روز به دفتر منطقهاي ساري واقع در كيلومتر  5جاده ساري به نكا جنب شركت
شماليت مراجعه نمايند .بديهي است پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب هادي ايلبگي مالك پژو  206به شماره موتور  13386007115و شماره شاسي 18921129
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 احمد رئيسي مالك پژو  206به شماره شاسي  10901474و شماره انتظامي 189ل -11ايران
 22به 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 نرجس بابايي مالك پژو  207به شماره موتور  15590007936و شماره شاسي CJ152066
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 شهرام جعفري مالك پژو  206به شماره موتور  1338154165و شماره شاسي 12804056
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.
برگ سبز و سند كمپاني خودرو كاميون كشنده سيستم مان مدل  1382به رنگ سفيد روغني و شماره
موتور  3980742040B2E1و شماره شاسي  NAVT820356TX00266و شماره پالك -71
566ع 26به نام سيروس بهرامي فرزند حيدر به شماره ملي  4679235098مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودرو سواري تاكسي پرايد مدل  1386به شماره موتور  1913983و شماره شاسي
 S1482286204547و شماره پالك 188-71ت 16به نام فلكناز آقابابائي فرزند خداداد به
شماره ملي  4620167428مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
مدرك فارغالتحصيلي اينجانب آيدا كرامتي فرزند رئوف به شماره شناسنامه  286صادره از الرستان
در رشته آموزش زبان انگليسي صادره از واحد دانشگاهي بندرعباس مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد .از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد بندرعباس به
آدرس چهارراه نخلناخدا دانشگاه آزاد اسالمي ارسال نمايد.
اينجانب پوريا پورقلي مالك پژو  206به شماره موتور  174B0038377و شماره شاسي JJ576914
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.

اتحاديه اروپا داغ است .ارزيابي هاي متفاوتي در اين باره منتشر
شده است .در همين رابطه دولت بريتانيا گروهي را مسئول بررسي
و ارزيابي پيامدهاي برگزيت کرده بود.نتيجه اين بررسي تحت عنوان
«تحليل خروج از اتحاديه اروپا» به مسئوالن دولتي انگليس ارائه
شد .اين گزارش بنا به ماهيت خود سندي محرمانه تلقي مي شد.
اما پايگاه خبري بازفيد نتايج اين تحليل را منتشر کرده است .بر
اساس اين نتايج ،مهم نيست که انگليس کدام راه را براي خروج از
اتحاديه اروپا دنبال کند ،به هر حال متضرر خواهد شد .ضرر و زيان
اصلي نيز متوجه اقتصاد کالن اين کشور ،و آهنگ رشد اقتصادي
آن است.بر اساس اين ارزيابي گزينه هايي در برابر انگليس قرار
دارد .گزينه نخست مي تواند خروج قاطعانه از اتحاديه اروپا باشد.
بر اساس اين راهکار ،بسياري از همکاري هاي اقتصادي انگليس با
اتحاديه اروپا قطع يا به شدت محدود خواهد شد .سند محرمانه
ياد شده پيش بيني کرده است در صورتي که انگليس اين راه را
برگزيند ،نرخ رشد اقتصادي اين کشور ظرف  15سال آينده مجموعاً
حدود  8درصد کاهش خواهد يافت .گزينه دوم که به «خروج نرم»
از اتحاديه اروپا مشهور شده است و عمال بر ادامه همکاري هاي
تجاري انگليس با کشورهاي عضو اتحاديه اروپا استوار است نيز
باعث کاهش نرخ رشد اقتصادي انگليس در بازه زماني ياد شده به
ميزان  5درصد خواهد شد.
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بشار اسد :همه سوريه را آزاد مي کنيم
رئيس جمهور سوريه در گفتگو اختصاصي با يک شبکه روسي با تاکيد
بر اينکه" :همه سوريه را آزاد مي کنيم" ،اعالم کرد:با هر پيروزي به پايان
بحران سوريه نزديکتر مي شويم.به گزارش خبرگزاري مهر بشار اسد در
گفت وگوي اختصاصي با روسيااليوم گفت :با هر نبرد و هر پيروزي و
آزادسازي منطقه جديد به پايان درگيري نزديکتر مي شويم.من همواره
گفته ام که بدون دخالت خارجي ظرف يکسال بحران سوريه پايان
مي يابد اما در عين حال با هر پيشروي ارتش سوريه و هر پيشرفت
سياسي که اوضاع را به ثبات نزديک مي کند دشمنان ما که در راس آنها
آمريکا و ادوات اروپايي و منطقه اي آن و نيز مزدوران در سوريه تالش
مي کنند که پايان بحران ديرتر شود و اين با حمايت از تروريستها و
کشاندن تروريستهاي بيشتر به سوريه يا مانعي تراشي در روند سياسي
صورت مي گيرد.از اين رو موضوع پر کردن اين شکاف ميان طرحهاي
آنها و طرحهاي ما است و به نظر من ما موفق خواهيم شد اما در عين
حال سخت است که فردي زمان آن را اعالم کند اما اوضاع به خط پايان
نزديک مي شود و اين بديهي است.وي افزود :جنگ گزينه سختي است و
همه سوري ها بر اين واقعيت متفق القول هستند اما در برخي اوقات گزينه
ديگري نيست زيرا گروههاي تروريستي مانند القاعده ،و داعش و جبهه
النصره و ديگر گروههايي که تفکرات مشابه دارند مانند جيش االسالم
و احرار الشام آماده گفت وگو نيستند .آنها طرح سياسي ندارند .آنها
فقط تفکر کور دارند تنها زبان مقابله با آنها زبان زور است.

در گفت وگوي تلفني؛

ترامپ خطاب به پوتين:مقامات کاخ سفيد
مشتياحمقهستند
رئيس جمهور آمريکا در تماس تلفني با «والديمير پوتين» ،مقامات کاخ
سفيد را که در امر ارتباطات ميان رهبران آمريکا و روسيه خلل ايجاد
مي کنند مشتي احمق خطاب کرده است.به گزارش خبرگزاري مهر به
نقل از اسپوتنيک« ،دونالد ترامپ» رئيس جمهور آمريکا در تماس تلفني
خود با «والديمير پوتين» رئيس جمهور روسيه ،که در ماه مارس انجام
شد مقامات کاخ سفيد را احمق خطاب کرده است.اسپوتنيک اين خبر
را با استناد به گزارش روزنامه نيويورک تايمز که روز دوشنبه منتشر
شده نقل کرده و در ادامه مي نويسد :ترامپ ،مقامات کاخ سفيد را که
مخالف ارتباط تلفني وي با پوتين بودند مشتي احمق خطاب کرده است.
ترامپ در ماه مارس با هدف تبريک پيروزي پوتين در انتخابات با وي
تماس گرفته بود اما مقامات کاخ سفيد مخالف اين اقدام ترامپ بودند.
اين مطلب در حالي منتشر مي شود که قرار است در تاريخ  ۱۶جوالي،
پوتين و ترامپ در هلسينکي فنالند با يکديگر ديدار کنند.

