» خبر

ميشل عون:

ايران ،قدرتي منطقهاي است
رئيسجمهور لبنان با تأکيد بر نقش بارز و جايگاه مهم ايران در خاورميانه گفت:
ايران با پنج قدرت جهاني مذاکره و توافقنامه امضا کرد و يک قدرت منطقهاي
بهشمار ميرود.به گزارش خبرگزاري تسنيم به نقل از شبکه تلويزيوني المنار
لبنان ،ژنرال ميشل عون رئيس جمهور لبنان در گزارش يکساله عملکرد خود
در گفتگو با رسانهها به اوضاع خاورميانه اشاره کرد و گفت :ايران جزء راهحلها
در خاورميانه است و درخصوص اين راهحلها ،تأثيرگذار است زيرا اگر اينگونه
نبود ،ايران در قزاقستان يا ديگر جاها حضور نداشت ،لذا بايد اين کشور را مدنظر
قرار داد.وي با بيان اينکه "ايران چشمداشتي به لبنان ندارد" ،افزود :نميتوان
جانب يک طرف را در کشمکش عربي ــ عربي بگيريم .اعراب با هم برادرند
و نميتوان جانب يک برادر را عليه برادر ديگر گرفت.ميشل عون گفت :ما در
چارچوب مباني حقوقي و منافع دوجانبه خواهان صلح با همگان هستيم اما
وقتي طمعکاران چشم طمع به کشور ما داشته باشند ،ملزم به دفاع هستيم.
مهمترين چيزي که ميخواهيم ترميم کنيم ،اعتماد بين لبنانيها است .در
اين چارچوب ،لبنان بايد ثبات خود را تحکيم بخشيده و امنيت خود را حفظ
کند و نبايد در بازياي وارد شود که در حد و اندازه آن نيست.

»

وزير خارجه آمريکا طي جلسه کميته روابط خارجي سنا گفت :نيروهاي
وابسته به ايران بايد از عراق خارج شوند.به گزارش خبرگزاري فارس« ،رکس
تيلرسون» وزير خارجه آمريکا در جلسه کميته روابط خارجي سنا گفت
حشدالشعبي بايد از صحنه نبرد در عراق کنار رفته و شبهنظاميان خارجي
از جمله نيروهاي وابسته به ايران نيز بايد از اين کشور خارج شوند.تيلرسون
با بيان اينکه نيروهاي آمريکا تا زمان شکست کامل داعش در عراق باقي
خواهند ماند ،افزود «حيدر العبادي» نخست وزير عراق نيز چيزي درباره
اينکه براي خروج ما عجله دارد ،به من نگفته است.وي همچنين ادعا کرد
که هدف آمريکا از حضور در سوريه ،مقابله با دولت يا ارتش سوريه نبوده و
مبارزه با گروه تروريستي داعش هدف آنهاست.وزير خارجه آمريکا با بيان

ريزش تونل در سايت آزمايشهاي
اتمي کره شمالي با  ۲۰۰کشته
روزنامه ديلي استار در خبري فوري از کشته شدن  ۲۰۰تن در اثر ريزش
تونل سايت آزمايشهاي اتمي کره شمالي خبر داد.به گزارش ايسنا به
نقل از ديلي استار  ،رسانههاي ژاپني اعالم کردند که پس از ريزش تونل
دستکم  ۱۰۰تن کشته شدند  ۱۰۰تن ديگر نيز در ريزش دوم تونل و
حين عمليات نجات مجروحان گرفتار شدند.گزارشها حاکي از آن است
که اين تونل در پونگي ري و در  ۸۰کيلومتري مرزهاي چين در حال
ساخت بوده است.کارشناسان مرکز بيولوژيک و ژئوفيزيک آکادمي چين به
همتايان کره شمالي خود نسبت به احتمال حوادث مشابه در سايتهاي
هستهاي زيرزميني پيونگ يانگ در مرز با چين هشدار داده بودند.دانشمندان
چيني پيش بيني کردهاند که آزمايشهاي آينده در اين سايت هستهاي به
ريزش کوه مرزي منجر شده و باعث انتشار تشعشعات هستهاي در طول
مرزها خواهد شد.

تيلرسون:

نيروهاي وابسته به ايران
بايد از عراق خارج شوند

بين الملل
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مشاور نخس توزير سوريه :

بمباران گسترده خانيونس غزه توسط
جنگندههاي رژيم صهيونيستي

آمريکا بالگردهاي خود را
از پاکستان پس مي گيرد
آمريکا خواستار بازپسگيري بالگردهايي شد که براي مبارزه با تروريسم
به وزارت کشور پاکستان تحويل داده است.به گزارش فارس در اسالمآباد،
آمريکا خواستار باز پسگيري بالگردهايي شد که براي مبارزه با تروريسم
به وزارت کشور پاکستان تحويل داده بود.بالگردهاي آمريکايي براي زير نظر
گرفتن مرز مشترک پاکستان با افغانستان و مانيتورينگ نقل و حرکت
شبهنظاميان در بلوچستان استفاده ميشد.در برخي موارد از بالگردهاي
آمريکايي براي زير نظر گرفتن تجمعات مردمي و تظاهراتها هم استفاده
ميشد.پاکستان قبل از به پرواز درآوردن اين بالگردها از سفارت آمريکا اجازه
ميگرفت.آمريکا از سال  2002دوره پرويز مشرف  9بالگرد به پاکستان
تحويل داد که در حال حاضر همه اين بالگردها پس داده ميشود.به گزارش
ديلي پاکستان ،هزينه تعمير و پرواز بدون مشکل بالگردهاي آمريکايي به
عهده واشنگتن بود.قبل از اين  4بالگرد آمريکايي به اين کشور پس داده
شده بود و در حال حاضر  5بالگرد ديگر به واشنگتن تحويل داده ميشود.
در حال حاضر يک هواپيماي باري کارگو براي بازگرداندن بالگردهاي
آمريکايي وارد اسالمآباد شده است.وزارت کشور پاکستان نتوانست براي
ادامه استفاده از بالگردهاي آمريکايي با واشنگتن به توافق برسد بنابراين
تمام آنها پس داده ميشوند.

اينکه نيروهاي پيشمرگه از مناطق مسيحينشين در نينوا عقبنشيني کردهاند،
افزود نيروهاي عراقي نيز به دستور العبادي در خارج از آن مناطق مستقر
هستند و مسيحيان نيز درحال بازگشت به خانههايشان ميباشند.وزيران دفاع
و خارجه آمريکا هر دو به اينکه نيروهاي حشد الشعبي به طور کامل تحت
تسلط و فرمان نخست وزيري عراق هستند ،اذعان کردند.تيلرسون و ماتيس
در اين جلسه از کنگره خواستند اگر قرار است مجوز جديدي براي استفاده
از نيروي نظامي صادر کنند ،مجوز جنگ را از نظر زماني و دسترسي مکاني
نامحدود قرار دهند.کميته روابط خارجي مجلس سناي آمريکا بامداد يکشنبه
جلسهاي با موضوع مجوز استفاده از قواي نظامي و با حضور تيلرسون و «جيمز
ماتيس» وزير دفاع آمريکا برگزار کرد.

جنگندههاي رژيم صهيونيستي در ادامه تجاوزهاي
نظامي اخير به نوار غزه ،منطقه «خانيونس»
واقع در شرق غزه را به شدت بمباران کردند.
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري
وفا ،جنگنده هاي رژيم صهيونيستي همچنان به
بمباران مناطق مسکوني نوار غزه ادامه مي دهند.
بر اساس اين گزارش ،به دنبال اين تجاوزهاي
نظامي ،جنگنده هاي صهيونيست منطقه «خان

آمريکا گروههاي مسلح ُکردي را جايگزين داعش کرد

يونس» واقع در شرق نوار غزه را طي چند نوبت
بمباران کردند.جنگنده هاي رژيم صهيونيستي در
جريان اين حمالت ،يک مرکز امنيتي فلسطين
در خان يونس را نيز بمباران کردند.از سوي ديگر،
نيروهاي امنيتي رژيم صهيونيستي همچنان
به اقدمات سرکوبگرانه خود عليه شهروندان
فلسطيني ادامه مي دهند.
در ادامه اين اقدمات سرکوبگرانه ،صهيونيست ها
به مناطق مختلف کرانه باختري يورش برده و
 ۱۰شهروند فلسطيني را بازداشت کردند.گفتني
است ،اخيرا رژيم صهيونيستي سلسله حمالت
زميني و هوايي را به نوار غزه آغاز کرده که
تاکنون شماري شهيد و زخمي برجاي گذاشته
است.جنبش «جهاد اسالمي» فلسطين با صدور
بيانيه اي در خصوص ادامه اين حمالت به رژيم
صهيونيستي هشدار داده است.

مشاور نخستوزير سوريه فاش ساخت که آمريکا
گروههاي مسلح ُکردي را جايگزين داعش کرده
است .به گزارش خبرگزاري تسنيم« ،عبدالقادر
عزوز» مشاور نخستوزير سوريه ضمن اعالم
اين خبر تاکيد کرد :آمريکا هرگز اهميتي براي
بازسازي شهر الرقه قائل نيست ،استفاده آمريکا
از نيروي زور و بيرويه و گسترده در هفتهها و
ماههاي اخير به تمايل اين کشور براي نابودي و
از بين بردن تمام آثار اين شهر اشاره ميکند.
وي درباره موضع دولت سوريه در قبال نيروهاي
دموکراتيک سوريه(گروههاي مسلح کردي) مورد
حمايت آمريکا اظهار داشت اوال موضع دولت سوريه
اين است که آنچه رخ داد ،آزادسازي شهر الرقه
نبود ،بلکه آنچه رخ داد،تنها جايگزين کردن يک
گروه ديگر به جاي داعش است که آن گروه را
اياالت متحده آمريکا ساماندهي کرده است،همانطور

ي
که گروه داعش دستپروده و محصول آمريکاي 
است ،همچنين آنچه به نيروهاي دموکراتيک سوريه
موسوم هستند ،اين گروهها هم با حمايت آمريکا
فعاليت ميکنند.وي خاطر نشان کرد دولت سوريه
در قبال تمام اقدامات ائتالف بين المللي موضع
واضح و روشني دارد ،اين ائتالف به ويران کردن
تمام زيرساختها دست زده و هموطنان غيرنظامي
ما را در شهر الرقه هدف قرار داده است.

قانون كاتسا اجرايي شد

ادامه از صفحه اول
بر اساس اين قانون دولت آمريکا موظف است ظرف
 90روز اين تحريمها را عليه ايران اعمال کند.
وزارت خزانهداري آمريکا در بيانيهاي از اصالح
دستورالعملهاي اجرايي اين نهاد آمريکايي براي
اعمال تحريمهاي مندرج در قانون «کاتسا» عليه
اشخاص مرتبط با سپاه پاسداران انقالب اسالمي
خبر داد.وزارت خزانهداري آمريکا در بيانيهاي اعالم
کرد به منظور گنجاندن تحريمهاي مرتبط با
«تروريسم» عليه مقامها ،مأموران يا وابستگان
سپاه پاسداران انقالب اسالمي دستورالعمل اجرايي
اين وزارتخانه را اصالح کرده است .دفتر کنترل
داراييهاي خارجي وزارت خزانهداري آمريکا به
عنوان نهاد مسئول اجراي تحريمهاي اقتصادي
و تجاري در راستاي سياست خارجي و امنيت
ملي آمريکا ميگويد اين اصالح را به منظور
اجرايي کردن بند ( 105ب) از «قانون مقابله با
دشمنان آمريکا از طريق تحريمها» (کاتسا) انجام
داده است.از سوي ديگر « ،رکس تيلرسون» و

سند كمپاني سواري نيسان پاترول 4درب مدل  1369به شماره انتظامي 497-61ب 59و شماره
شاسي  PNA35P900208و شماره موتور تعويضي فابريك مغاير  575211به مالكيت لقمان
رحيمي فرزند مصطفي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت پژو  405مدل  93رنگ نقرهاي شش ايران 377-75د 15مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت پژو آردي مدل  81رنگ يشمي شش ايران 457-65ب 37مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودرو سواري سايپا تيپ  141SXمدل  1390به رنگ سفيد روغني و شماره
موتور  4477086و شماره شاسي  S3482290356254مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
سند كمپاني سواري پرايد تيپ جيالايكسآي به رنگ سفيد روغني مدل  1388و شماره پالك
انتظامي ايران 612-24ص 51و شماره موتور  2945792و شماره شاسي S1412288975167
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
بدينوسيله اعالم ميگردد سند مالكيت خودرو سواري تيپ  ROAبه رنگ نقرهاي متاليك
مدل  1385به شماره موتور  11685016807و شماره شاسي  15414580به نام محمدنبي
طهماسبي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز پيكان وانت مدل  1353به شماره انتظامي ايران 213-66د 77و شماره موتور 57330
و شماره شاسي  016627مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز و برگ كمپاني خودروي وانت پيكان  1600مدل  1379به شماره انتظامي 423س-25
ايران  95و شماره موتور  11517823366و شماره شاسي  79900215به نام ادريس كنگوزهي
فوال مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز و برگ كمپاني خودروي سواري پژو  405مدل  1378به شماره انتظامي 171ج-65
ايران  45و شماره موتور  22527713319و شماره شاسي  78301010به نام مهران سيستاني
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز و برگ كمپاني خودروي وانت تويوتا  1600مدل  1983به شماره انتظامي 196ق-36
ايران  65و شماره موتور  2738961و شماره شاسي  RN40143156به نام حسن چاكري
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز و برگ كمپاني خودروي وانت تويوتا لندكروز مدل  1984به شماره انتظامي
179ج -84ايران  73و شماره موتور  772211و شماره شاسي  386296به نام جميله محمودي
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز و سند كمپاني خودرو وانت پيكان  1600مدل  1379به شماره انتظامي 991ب-22
ايران  94و شماره موتور  11517901711و شماره شاسي 0079902482به نام سليمان هوتي
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز و سند كمپاني خودرو سواري پيكان  1600مدل  1378به شماره انتظامي 396ب-35
ايران  85و شماره موتور  11127881689و شماره شاسي  0078485373به نام محمدقاسم
كرد تنها مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني و بنچاق پژو آردي مدل  1384به شماره انتظامي 416-53د 75به شماره
موتور  11784058611و شماره شاسي  13460831مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط
ميباشد.
سند كمپاني و برگ سبز خودرو سواري سمند مدل  1383به رنگ بژ متاليك و شماره پالك
815ب -28ايران  79و شماره موتور  12483049965و شماره شاسي  83224108مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودرو سواري سايپا تيپ  131SEمدل  95به رنگ سفيد روغني و شماره موتور
 5590395/M13و شماره شاسي  NAS411100G3475673و پالك ايران 196-24ج69
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت خودرو و پروانه تردد گمركي خودرو سواري كيا تيپ اپتيما مدل  2014رنگ
سفيد به شماره موتور  G4KED11145429و شماره شاسي  KNAGN412BE5477734و
پالك  19815اروندي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
مدرك فارغالتحصيلي اينجانب بيتا وجدي مطبعهچي فرزند غالمرضا شش  6332از تهران
مقطع كارداني رشته زيستشناسي دانشگاه آزاد اسالمي تهران شمال مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد .يابنده لطفا به دانشگاه آزاد واحد شمال تهران غرب به شرق
اتوبان بابايي حكيميه خ صدوقي بلوار وفادار ارسال نمايد.
مدرك كارشناسي ارشد فارغالتحصيلي اينجانب سميه غريب شائيان فرزند محمدعلي به
شماره شناسنامه  1547صادره از سمنان در مقطع كارشناسي رشته مهندسي برق (كنترل)
صادره از واحد دانشگاهي تهران جنوب به شماره /08-04/638ت مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد .از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد
تهران جنوب به نشاني تهران  -خيابان كريمخان زند  -خيابان ايرانشهر شمالي  -نبش
آذرشهر پالك  209و يا كد پستي  1584715414ارسال نمايد.
اينجانب ابراهيم وحيدي فرزند مصطفي مالك خودروي سواري پيكان مدل  1382به شماره
انتظامي 553-61د 86و شماره شاسي  82565077و شماره موتور  11282044837به علت
فقدان اسناد فروش (برگ 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 ايرانخودرو واقع در تهران  -كيلومتر  14جاده قديم كرج ،پيكانشهر
ساختمان سمند مراجعه نمايد .بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر
اقدام خواهد شد.
اينجانب عبدالباسط كريمپور فرزند جليل مالك خودرو سواري پژو پارس مدل  1389به شماره
انتظامي 599-61د 48و شماره شاسي  602717و شماره موتور  12688001487به علت فقدان
اسناد فروش (برگ 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
ايرانخودرو واقع در تهران  -كيلومتر  14جاده قديم كرج ،پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه
نمايد .بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
برگ سبز موتورسيكلت هيلدا تيپ  XXL249با شناسنامه  105/8918297و شماره پالك
 481-65375و شماره موتور  1009783و شماره تنه  1009050متعلق به مرتضي سياري مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني پژو  405مدل  91رنگ نقرهاي ايران 887-65ق 63و شم 124KOO25283
و ش شاسي  394847مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.

خروج عملي آمريكا از توافق هسته اي

«جيمز ماتيس» وزراي امور خارجه و دفاع آمريکا
از کنگره اين کشور خواستند تا در صورت تمايل
به تصويب مجوز جديدي براي استفاده از نيروي
نظامي ،هيچگونه محدوديتي به لحاظ بُرد زماني
و جغرافيايي براي آن قائل نشوند.رکس تيلرسون

برگ سبز خودرو سواري پژو مدل  1383به شماره شهرباني 927-25ب 93و شماره شاسي
 83303129و شماره موتور  12483165367به رنگ خاكستري  -نوكمدادي روغني متعلق به
اينجانب رحيم حسيني ديورزم فرزند محمدحسين صادره از مراغه به شماره ملي 1540263002
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
مدرك تحصيلي موقت اينجانب فاطمه روستا نرجآباد به شماره دانشجويي  79233245ورودي 79
موسسه آموزش عالي ارشاد دماوند مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل برگ سبز و سند كمپاني خودرو سواري سيستم سمند تيپ  SEXU7مدل  1392به شماره
انتظامي 321-27ج 34و شماره شاسي  NAACN1CM3DF220719و شماره موتور 124K0196663
سند كمپاني به نام علي علينژاد برگ سبز به نام اسعد مولوي مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد3022 .
اصل سند كمپاني و اصل شناسنامه مالكيت (برگ سبز) اتومبيل سواري سيستم پرايد تيپ
جيتيايكسآي به رنگ سفيد روغني مدل  1384به شماره پالك انتظامي ايران 735-34ص75
و شماره موتور  01179628و شماره شاسي  S1412284544147و به نام مالك حسن يوسفنژاد
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند مالكيت خودرو (برگ سبز) و كارت خودرو مربوط به وانت سيستم پيكان  1600OHVبه رنگ
سفيد شيري روغني مدل  1390و شماره انتظامي 115ج -87ايران  59و شماره موتور 11490024774
و شماره شاسي  NAAA46AA6BG200926متعلق به اينجانب مهران رادمهر مفقود گرديده و
از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني وانت نيسان دوكابين مدل  85رنگ مشكي شش ايران 943-75س 53و شم
 24982353و ش شاسي  22513077مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اينجانب رحيم حسيني ديورزم مالك خودروي سواري پژو مدل  1383به شماره شهرباني -25
927ب 93و شماره شاسي  83303129و شماره موتور  12483165367به علت فقدان اسناد
فروش تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است .لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد
خودروي مذكور دارد ظرف مدت ده روز به دفتر سازمان فروش شركت ايرانخودرو واقع در
تهران  -كيلومتر  14جاده قديم كرج مراجعه نمايد .بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق
ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
سند و فاكتور فروش و سند مالكيت (برگ سبز) و كارت پالك و كارت سوخت موتور بهپر رنگ
قرمز مدل  1386به نام محمدايوب حسينزهي به شماره انتظامي  -78393ايران  819و شماره
موتور  157FMIBP1072120و شماره شاسي  125A8669420/4/NBدر تاريخ  95/12/6به سرقت
رفته است و از درجه اعتبار ساقط است.
اصل مجوز حمل سالح شكاري دولول ساچمهزني تهپر مدل كوسه ساخت كشور ايران به شماره
سالح  16HUB00432و به شناسه  013219685658و به سريال كارت  1793248و به نام
عبدالحسين يزدي نام پدر صفرعلي به شماره شناسنامه  135تاريخ تولد  1332/3/26و به شماره
ملي  2001962673مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
مدرك كارشناسي فارغالتحصيلي اينجانب سهيل محمودكاليه فرزند جعفر به شماره شناسنامه
 10442صادره از تهران در مقطع كارشناسي رشته مهندسي صنايع صادره از واحد دانشگاهي تهران
جنوب مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را به
دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوب به نشاني تهران ،خيابان كريمخان زند ،خيابان ايرانشهر
شمالي ،نبش آذرشهر ،پالك  209و يا كد پستي  1584715414ارسال نمايد.
مدرك فارغالتحصيلي اينجانب افسانه بختياري فرزند محمد به شماره شناسنامه  7196صادره
از تهران در مقطع كارشناسي رشته پرستاري صادره از دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي
با شماره /1401ف به تاريخ  88/2/16مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .از يابنده
تقاضا ميشود اصل مدرك دانشنامه را به دانشگاه مذكور به نشاني اوين ،بلوار دانشجو ،خيابان
كودكيار ارسال نمايد.
مدرك تحصيلي اينجانب آرمينا رضائي فرزند فاضل به شماره شناسنامه  2150140047صادره
از قائمشهر در مقطع كارشناسي رشته مهندسي تكنولوژي معماري صادره از واحد دانشگاهي
اسالمشهر با شماره سريال  3086935مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .از يابنده
تقاضا ميشود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد اسالمشهر به نشاني اسالمشهر ،ميدان
نماز ،خيابان صياد شيرازي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد اسالمشهر ارسال نمايد.
مدرك فا رغالتحصيلي اينجانب سميه متش فرزند روحاهلل به شش  4صادره از بروجرد در مقطع
كارداني رشته مامايي صادره از واحد دانشگاه آزاد اسالمي با شماره  158511200529مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد بروجرد و
نشاني مجتمع امام خميني ارسال نمايد.
مدرك فارغالتحصيلي اينجانب جواد بهرامي كليشمي فرزند يوسف به شماره شناسنامه 0440031451
صادره از شميرانات مقطع كارشناسي رشته عمران صادره از واحد دانشگاهي آزاد كرج با شماره
 139011505395مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك
را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرج به نشاني :كرج  -گوهردشت  -بلوار ابوذر ارسال نماييد.
مجوز حمل سالح شكاري آقاي اميد كاكاپور فرزند احمد به شماره سريال  1454092به تاريخ
 91/6/7مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز و كارت اتومبيل پروتون مدل  2007به رنگ سفيد و ش شهرباني ايران 379-68ص61
و ش شاسي  PL1CM6LNL7G097093و ش موتور  S4PHNG3633به نام محمود يوسفي
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ كمپاني وانت پيكان تيپ  1600به رنگ سفيد شيري روغني مدل  1389و ش شهرباني ايران
147 -22ص 68و ش شاسي  NAAA36AA5BG233094و ش موتور  11489067334به نام
بابك سلطانزاده مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني خودرو وانت پيكان مدل  1392به رنگ سفيد شيري روغني با شماره پالك 961ب-63
ايران  89و شماره موتور  114F0053388و شماره شاسي  NAAA46AA0DG386613مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودرو سواري پژو پارس مدل  1388به شماره موتور  12488224817و شماره شاسي
 417691و شماره انتظامي 613-89ج 59به نام هادي خالقي مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
مدرك فارغالتحصيلي اينجانب رسول عباسزاده فرزند محمدعلي به شماره شناسنامه 5470011062
صادره از خشت در مقطع كارداني رشته امور گمركي صادره از واحد دانشگاهي آزاد اسالمي واحد
بوشهر به شماره  16-11-6/2277به تاريخ  93/8/4مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد بوشهر به نشاني بوشهر خيابان
مطهري روبروي آتشنشاني دانشگاه آزاد واحد فارغالتحصيالن ارسال نمايد.

در نشست کميته روابط خارجي مجلس سنا گفت
هرگونه «مجوز براي استفاده از نيروي نظامي»
(اي يو ام اف) که در کنگره به تصويب مي رسد،
«نبايد از لحاظ زماني و مکاني محدود باشد».وي
در ادامه افزود :هر قانوني که يک تاريخ پايان را

تعيين کند ،ممکن است ندانسته دشمنان آمريکا
را جسورتر سازد.وزراي خارجه و دفاع آمريکا در
اظهارات خود متفق الرأي بودند که دونالد ترامپ
در حال حاضر از اقتدار و اختيار قانوني براي حمله
به کره شمالي بدون کسب مجوز جديد از کنگره
برخوردار است!ماتيس در نشست مجلس سنا گفت:
«بايد تصديق کنيم که در دوره اي از کشمکش
مداوم بهسر مي بريم و چنانچه به دشمن خود
نگوييم که چه روزي قصد داريم جنگ را به
پايان برسانيم ،احتمال بيشتري وجود دارد که
اين جنگ را زودتر به پايان برسانيم».اين اظهارات
در حالي از سوي وزراي دفاع و امور خارجه اياالت
متحده آمريکا صورت مي گيرد که دونالد ترامپ
در جريان رقابتهاي انتخاباتي سال  2016اياالت
متحده آمريکا خواستار تمرکز بر امور داخلي
کشورش و پرهيز از صرف هزينه هاي نظامي در
خارج از مرزهاي آمريکا شده بود! اظهارات اخير
تيلرسون و ماتيس نشان دهنده ماهيت واقعي
سياستمداران آمريکايي است....

برگ سبز و برگ كمپاني خودرو پژو  206مدل  1384رنگ نقرهاي متاليك و شماره انتظامي ايران
257-13د 29و شماره موتور  10FSS15202974و شماره شاسي  19840085به مالكيت گيتي
نهجيري مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند مالكيت (برگ سبز) و سند كمپاني خودرو پژو  206مدل  1385به رنگ خاكستري متاليك و
شماره انتظامي ايران 827-14ج 62و شماره موتور  13085016529و شماره شاسي  10845200به
مالكيت ابراهيم برون مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
پروانه بهرهبرداري دامداري به شماره  18612به تاريخ  1393/8/27به نام ابراهيم شريعتي نجفآبادي
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند و فاكتور فروش و سند مالكيت (برگ سبز) موتورسيكلت تكساز 125CCCDIرنگ نوكمدادي
به نام اسمعيل مرادي مطلق مدل  1390به شماره انتظامي  -54769ايران  821و شماره موتور
 156FM1N1J451935و شماره تنه  N1J125K9041290مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط
ميباشد.
كارت دانشجويي اينجانب كبري عبدالهي به شماره دانشجويي  9541303رشته علوم اجتماعي
مردمشناسي دانشگاه سيستان و بلوچستان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت و كارت اتوبوس ولوو بي  12مدل  1382به شماره انتظامي 713ع -55ايران  59و
شماره موتور  294102و شماره شاسي  011213مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني خودرو سواري پژو پارس مدل  1387به شماره انتظامي 189ج -52ايران  85و
شماره موتور  12487250202و شماره شاسي  NAAN01CA19E809523مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
پالكت بدنه و پالكت بغل نصب در خودرو و پالك جلو خودرو وانت تويوتا استاوت  2000به رنگ قرمز
روغني مدل  1992به نام خدابخش الهياري به شماره انتظامي 564س -25ايران  95و شماره موتور
 4Y326057و شماره شاسي  YK1100008056مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز و سند كمپاني پژو پارس  XU7سفيد به ش شهرباني ايران 588-68م 66و ش شاسي
 NAAN01CE4GH914369و ش موتور  124K0918029به نام قمري اشكدار مفقود گرديده و
از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اينجانب فاطمه باقرپور مالك خودرو پژو 405به شماره شاسي 81015189و شماره موتور22568108826
به علت فقدان اسناد فروش 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
ايرانخودرو واقع در تهران  -كيلومتر  14جاده قديم كرج ،پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد.
بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب صابر نظري مالك خودروي سواري پژو  405به شماره بدنه NAAM11CAXCE303625
و شماره موتور  12491024670و شماره پالك 391ق -54ايران  82به علت فقدان اسناد فروش
تقاضاي رونوشت المثني سند مالكيت خودروي مذكور را نموده است .لذا چنانچه احدي ادعايي
درخصوص خودروي مذكور دارد ظرف مدت ده روز به دفتر منطقهاي ساري واقع در كيلومتر 5
جاده ساري به نكا جنب شركت شماليت مراجعه نمايند .بديهي است پس از مهلت مزبور مطابق
ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
شناسنامه مالكيت سواري پژو  405به شماره انتظامي 391ق -54ايران  82مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد .مسئوليت ضمانت كشف فساد به عهده مالك است.
برگ سبز و سند كمپاني خودرو سواري امويام تيپ  X33مدل  1391به شماره موتور
 MVM484FAFA017510و شماره شاسي  NATGBAXK4A1017425و شماره پالك
415ص -57ايران  21به مالكيت آقاي ناصر صديقپور جوقان به شماره ملي  4898904191مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
قرارداد اجاره عرصه از اراضي  2000هكتار شهرداري چابهار يك قطعه زمين مسكوني به مساحت
 150مترمربع واقع در بخش  16بلوچستان شهرستان چابهارمحله  20-27متري خيابان راسك به
شماره قطعه زمين  9بلوك  3و به ش قرارداد  - 17310الف مورخ  92/10/22به نام عمر تباور مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اينجانب حسين بنياسدي مالك پژو پارس به شماره موتور  124K0834341و شماره شاسي
 GH867656به 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 ايرانخودرو 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 فرشته جلولي مالك پژو  405به شماره موتور  12490253783و شماره شاسي CR569440
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
ايرانخودرو 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 مراد مرادياني خليفهآبادي مالك پژو پارس به شماره موتور  124K0210449و شماره
شاسي  DH680218به 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 ايرانخودرو 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 بالل خيراللهي مالك پژو  405به شماره موتور  22528008652و شماره شاسي IN80308630
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
ايرانخودرو 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 حسينعلي ساكت مالك پژو  405به شماره موتور  13991003540و شماره شاسي CK361145
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
ايرانخودرو 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.
سند مالكيت (برگ سبز) خودرو پيكان  1600مدل  1375به رنگ سفيد روغني و شماره انتظامي
ايران 145-13م 42و شماره موتور  01127556793و شماره شاسي  0075564010به مالكيت علي
جزي خرزوقي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
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ظریف :درباره هر اقدام آمریکا
تصمیمگیری میکنیم
وزیر امور خارجه گفت :هر زمان که منافع تضمین شده ما در برجام تامین
نشود ،در مورد برجام تصمیم خواهیم گرفت.محمد جواد ظریف وزیر خارجه
در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان ،درباره فرارسیدن موعد اجرایی شدن
قانون کاتسا گفت :اقداماتی که آمریکا انجام میدهد ،نشان دهنده سوء نیت
آنهاست ،آمریکا از ابتدا به روح برجام اعتنایی نداشته است.وزیر امورخارجه
کشورمان افزود :آمریکاییها در برخی موارد ،مواد  28 ،26و  29برجام
را هم که ضرورت حفظ فضای مناسب برای انجام تعامل با ایران هست
را خدشهدار و خالف برجام عمل کردند .وی با اشاره به اینکه جمهوری
اسالمی ایران در مقابل اقدامات آمریکا ،اقدام متقابلی را با تصویب قانونی
در مجلس شورای اسالمی انجام داد ،گفت :هر زمان که منافع تضمین
شده ما در برجام تامین نشود ،در مورد برجام تصمیم خواهیم گرفت و این
ی است که هیئت نظارت بر اجرای برجام باید اتخاذ کند .ظریف
تصمیم 
در پاسخ به این سوال که اگر قانون کاتسا که به مادر تحریمها مشهور
است ،اجرایی شود ،مشخصا چه اقدامی از سوی ایران صورت میگیرد،
اظهار کرد :برای ما خیلی سر و صدای آمریکاییها مهم نیست ،مهم این
است که آیا ما از امکاناتی که در برجام هست بهرهمند میشویم یا نه.وزیر
امور خارجه افزود :آمریکاییها به دلیل مقاومت مردم ایران و هوشمندی
مقام معظم رهبری نتوانستند در برابر جمهوری اسالمی ایران کاری انجام
بدهند لذا با سر و صدا تالش میکنند ناکارآمدی خود را جبران کنند.
ظریف در پایان تاکید کرد :به این حرفها نه ما توجه میکنیم و نه دنیا،
هرگاه اقدامات آمریکا منافع تدوین شده ما در برجام را خدشهدار کنند،
دربارهاش تصمیم گیری میکنیم.

نماينده پوتين:

روسيه مانع از بروز درگيري بين آمريکا
و ايران در سوريه ميشود
نماينده ويژه رئيسجمهور روسيه در امور سوريه گفت :مسکو از تمام
امکانات خود براي ممانعت از بروز درگيري بين نظاميان آمريکايي
و ايراني در خاک سوريه استفاده کرده است.به گزارش خبرگزاري
تسنيم" ،الکساندر الورنتييف" نماينده ويژه رئيس جمهور روسيه
در امور سوريه در مصاحبه با دو شبکه تلويزيون «راشا تودي» و
«راسياــ ،»24اعالم کرد که اين کشور از تمامي امکانات خود استفاده
خواهد کرد تا در خاک سوريه درگيري بين نظاميان ايراني که در
حال کمک به ارتش سوريه هستند با نيروهاي ائتالف بهسرکردگي
آمريکا (که بهصورت غيرقانوني و بدون مجوز دولت سوريه در خاک
سوريه حضور دارند) پيش نيايد.

تجليل از بانک ملت بابت عملکرد مطلوب
در طرح ضربتي وام ازدواج
بانک مرکزي از بانک ملت بابت عملکرد مطلوب در طرح ضربتي اعطاي تسهيالت قرض الحسنه
ازدواج ،قدرداني کرد.به گزارش روابط عمومي بانک ملت ،در مراسم تجليل از بانک هاي
عامل طرح ضربتي وام ازدواج که با حضور دکتر مسعود سلطاني فر وزير ورزش و جوانان،
دکتر ولي اله سيف رئيس کل و مسئوالن بانک مرکزي همچنين مديران عامل بانک ها
برگزار شد ،دکتر هادي اخالقي فيض آثار مديرعامل بانک ملت ،لوح سپاسي را بابت عملکرد
مطلوب در اين طرح ،از رئيس کل بانک مرکزي دريافت کرد.بر اساس اعالم مسئوالن بانک
مرکزي ،بانک ملت رتبه دوم را در طرح ضربتي اعطاي وام ازدواج از لحاظ تعداد تسهيالت
اعطايي ،دريافت کرده است.بر اساس آمار اعالم شده ،بانک ملت تاکنون بالغ بر  ۷۰هزار
فقره تسهيالت قرض الحسنه در طرح ضربتي وام ازدواج پرداخت کرده است.بر اين اساس،
از ابتداي مردادماه سال جاري تا اول مهر ماه  ۵۲۰هزار فقره تسهيالت ازدواج از سوي
بانک هاي عامل پرداخت شده که به گفته مسئوالن بانک مرکزي ،اعطاي اين تسهيالت
در  ۵۰روز کاري ،بي نظير است.اين گزارش حاکي است ،هم اکنون صف اعطاي تسهيالت
ازدواج در بانک ها بسيار کوتاه است و باقيمانده اين تسهيالت نيز به زودي به زوج هاي
جوان پرداخت خواهد شد.

با حضور نايب رئيس مجلس ،وزير ورزش و جوانان و رئيس کل
بانک مرکزي صورت گرفت:

تقدير از عملکرد بانک سپه در طرح ضربتي
پرداخت وام ازدواج

بانک مرکزي از عملکرد موفق بانک سپه در طرح پرداخت ضربتي وام ازدواج تقدير کرد.به
گزارش پايگاه اطالع رساني بانک سپه،درمراسم تقدير از دست اندر کاران پرداخت طرح ضربتي
وام ازدواج که با حضور نايب رئيس مجلس دکتر پزشکيان ،وزير ورزش و جوانان دکتر سلطاني فر،
سيف رئيس کل بانک مرکزي و مديران عامل بانک هاي موفق در اين طرح برگزار شد لوح تقدير
عملکرد بانک سپه توسط سيف رئيس کل بانک مرکزي به محمدکاظم چقازردي مديرعامل
اين بانک اهدا شد.براساس اين گزارش درابتداي اين مراسم مير محمدصادقي مديراعتبارات
بانک مرکزي با ارائه گزارشي از اجراي طرح ضربتي وام ازدواج اظهار داشت:دراين طرح که از
ابتداي مرداد ماه سال جاري آغاز شده است به  520هزار نفر وام يکصد ميليون ريالي ازدواج
به زوج هاي جوان پرداخت شده است.دکتر سلطاني فر وزير ورزش و جوانان نيز طي سخناني
از عملکرد بانک هاي عامل به دليل مشارکت مؤثر دراجراي طرح ضربتي وام ازدواج و تسهيل
شرايط خانواده ها براي جوانان تشکر کرد.دکتر سيف رئيس کل بانک مرکزي نيز با تشکر از
عملکرد بانک هاي عامل از طرح ضربتي وام ازدواج گفت:سنت زيباي قرض الحسنه يکي از
مهم ترين برکات اجراي قانون بانکداري بدون رباست که اميدوارم استمرار اين سنت حسنه
آثار مثبت بيشتري براي گشودن گره هاي بيشتر ازمشکالت زندگي مردم داشته باشد.درپايان
اين مراسم لوح تقديرازعملکرد بانک هاي عامل درطرح پرداخت ضربتي وام ازدواج توسط وزير
ورزش و جوانان و رئيس کل بانک مرکزي به مديران عامل بانک ها اهدا شد.

در آيين قدرداني از بانکهاي دست اندرکار طرح ض ربتي اعطاي وام ازدواج:

از بانک پارسيان و صندوق قرض الحسنه
پارسيان تقدير شد

در مراسمي که به مناسبت پايان موفقيت آميز اجراي طرح ضربتي اعطاي وام ازدواج که
در بانک مرکزي برگزار شد  ،از بانک پارسيان به عنوان تنها بانک خصوصي در اين طرح و
صندوق قرض الحسنه پارسيان به صورت مجزا ،تقدير به عمل آمد.ولي اله سيف درآيين
تقدير از دست اندرکاران طرح با قدرداني از همکاري و همياري  11بانک و تنها صندوق
قرض الحسنه متعلق به بانک پارسيان وهمچنين بخش اعتبارات و رسانه اي اين بانک ها
در به ثمر نشستن اين طرح  ،گفت:سنت حسنه جاريه قرض الحسنه در نظام بانکي کشور
از برکات قانون بانکداري بدون رباست و نمونه عيني آن را مي توان در اعطاي وام ازدواج
مشاهده کرد.دراين مراسم از بانک پارسيان به عنوان تنها بانک خصوصي حاضر در اين طرح
و صندوق قرض الحسنه پارسيان که براساس عملکرد مثبت خود در اين طرح مشارکت
داشت،به صورت جداگانه تقدير به عمل آمده و لوح يادبود اجراي موفقيت آميز طرح توسط
رئيس کل بانک مرکزي به کورش پرويزيان مديرعامل بانک پارسيان و يوسف بشرخواه
مديرعامل صندوق قرض الحسنه اهدا شد.

