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افشاي نقش کوشنر در قتل خاشقچي

|بخش بين الملل رسالت|
جرد کوشنر  ،داماد دونالد ترامپ و مشاور وي در
امور منطقه غرب آسيا ،يکي از افراد اصلي دخيل در
ماجراي مرگ جمال خاشقچي محسوب مي شود.
اين موضوع بارها از سوي منتقدين  ،تحليلگران
و روزنامه نگاران نقاط مختلف دنيا مورد تأکید
قرار گرفته است .خاشقچي ،ستوننويس روزنامه
آمريکايي «واشنگتنپست» در تاريخ  2اکتبر
(10مهرماه)سالگذشتهميالديدرحاليکهواردکنسولگريسعوديدراستانبول
ميشد ،ديده شده بود .وي براي دريافت مدارکي قبل از ازدواجش به کنسولگري
رفته بود و آنطور که گزارش شده است ،جسد وي تکه تکه شده و از ساختمان
خارج شده بود و تاکنون هيچ رد و نشاني از جسد وي يافت نشده است.
سازمان اطالعات مرکزي آمريکا (سيا) و ديگر دولتهاي غربي ا ذعان کرده اند :
که بن سلمان دستور قتل خاشقچي را صادر کرده است.با اينحال ،عليرغم
آنکه محمد بن سلمان در مصاحبه اخير خود با شبکه « »P.B.Sآمريکا براي
اولين بار پذيرفت که در قتل خاشقچي مسئول بوده زيرا اين قتل در دوران
مسئوليت وي در عربستان صورت گرفته ،اما صدور دستور قتل خاشقچي را
انکارکرد.محمدبنسلمانبه«مارتيناسميت»مجريشبکه«»P.B.Sدرباره
قتل خاشقچي گفت« :اين قتل در زمان مسئوليت من انجام گرفت .من تمامي
مسئوليت را ميپذيرم زيرا در دوره مسئوليت من انجام گرفته است».سازمان
ملل در گزارشي از محمد بن سلمان و ديگر مقامات ارشد سعودي خواسته
تا در اين خصوص تحقيقاتي را انجام دهند.عليرغم انتقادات بينالمللي عليه
عربستان سعودي در پي قتل خاشقچي ،کوشنر از محمد بن سلمان دفاع
کرده است و روابط وي با وليعهد عربستان بعد از آن زير ذرهبين رفته است که
مشخص شد که اين دو نفر از طريق پيامرسان «واتساپ» ،با يکديگر ارتباط
داشتهاند.طبق «قانون سوابق رياستجمهوري» آمريکا ،مقامات ارشد کاخ
سفيد از استفاده از ايميلهاي غيررسمي يا حسابهاي پيام رسان براي امور
دولتي منع شدهاند.
تحليلگران معتقدند که بزرگترين خطري که وليعهد سعودي با آن روبهرو
است موفقيت تحقيقات پيرامون استيضاح ترامپ توسط کنگره ،يا شکست
وي در انتخابات  ۲۰۲۰است که بدين ترتيب بنسلمان خود را در مقابل کنگره
آمريکاخواهدديدکهميخواهدحقيقتکاملرادربارهترورخاشقچيبداند.در
پيافشاگريهاييدرخصوص«اوکراينگيت»،يکافشاگربهتازگيادعاهايي
را درباره ارتباط داماد ترامپ با وليعهد عربستان سعودي در خصوص «جمال
خاشقچي» روزنامهنگار منتقد عربستاني مطرح کرده است.
مجله انگليسي «اسپکتيتور» در گزارشي به نقل از يک افشاگر نوشت که «جرد
کوشنر»دامادومشاور«دونالدترامپ»رئيسجمهورآمريکابه«محمدبنسلمان»
وليعهد عربستان سعودي مجوز بازداشت «جمال خاشقچي» را قبل از آنکه
به قتل برسد و جسدش تکه تکه شود ،داده بود.اين گزارشگر نوشت ،سازمان
اطالعات ترکيه از ارتباط کوشنر با بن سلمان اطالع پيدا کرده بود ،تماس آنها
را رهگيري کرد و در نتيجه آن« ،رجب طيب اردوغان» رئيسجمهور ترکيه
از اين اطالعات براي وادار کردن ترامپ به خارج کردن نظاميان آمريکايي از
شمال سوريه بهرهبرداري کرد.
اين گزارشگر همچنين مدعي ميشود که بازرسان کميته اطالعات مجلس
نمايندگان آمريکا که تحت کنترل دموکراتها قرار دارد ،از اين مسئله آگاهي
و قصد دارند در حاليکه فرايند استيضاح ترامپ را پيش ميبرند ،اطالعات
بيشتري در اين زمينه به دست آورند .در هر حال ،به نظر مي رسد در آينده اي
نزديک ،شواهد و مستندات جدي تري در خصوص نحوه دخالت کوشنر در
ترور از پيش طراحي شده خاشقچي منتشر شود.
اسپکتيتور

خبر

|بخش بين الملل رسالت|
دخالت مستقيم کاخ سفيد در امور
داخلي ا نگليس همچنان ادامه دارد .دونالد
ترامپ رئيس جمهور آمريکا از بوريس
جانسون نخست وزير و نايجل فاراژ رهبر
حزب برگزيت خواست تا براي محافظت از
پيمان تجاري آمريکا-انگليس پس از خروج
بريتانياازاتحاديهاروپا،بايکديگرمتحدشوند.
ترامپدرجمعخبرنگاراندرکاخسفيدگفت:
بوريس جانسون و فاراژ هر دو دوستان من
هستند ولي جانسون در شرايط کنوني ،فرد
مناسبي براي اداره امور است.
فاراژ اخيرا تأکید کرده است که براي
تصاحب کرسي در پارلمان انگليس در
انتخابات  ۱۲دسامبر شرکت نخواهد کرد و
به جاي آن همه تمرکز خود را براي مقابله
با توافق برگزيت که بين جانسون و اتحاديه
اروپا حاصل شده ،معطوف خواهد کرد.پس
از مخالفت پارلمان انگليس با توافق برگزيت
بين لندن و بروکسل ،جانسون که وعده داده
بود تا پايان اکتبر با توافق يا بدون توافق از
اتحاديه اروپا خارج خواهد شد ،خواستار
برگزاري انتخابات زودهنگام  ۱۲دسامبر
يعني  ۲۱آذرماه شدهاست.جانسون پس از
شکست هاي متوالي طي هفته هاي اخير،
سرانجامبهيکپيروزيکمسابقهدرپارلمان
دست يافته و نمايندگان مجلس عوام با
۴۳۸رأيموافقدربرابر۲۰رأيمخالفبااين
درخواستموافقتکردهاند.اينطرحاکنون
بايد در مجلس اعيان به تصويب برسد.
وي در پاسخ به اين سؤال که از کدام يک
از رهبران انگليس حمايت مي کند ،گفت:
من هر دو را دوست دارم و تصور مي کنم
بوريس فرد مناسبي در شرايط کنوني است
هر دو دوست من هستند .به نظر من نايجل
و بوريس بايد با يکديگر متحد شوند.ترامپ
افزود :خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا بايد
به گونهاي برنامه ريزي شود که تجارت بين
بريتانيا و اياالت متحده را تسهيل کند!
ترامپ هفته گذشته نيز در امور سياسي
انگليس دخالت کرد و گفت :جرمي کوربين
رهبر حزب کارگر در صورت پيروزي در
انتخابات انگليس ،براي اين کشور بسيار

مدرك فارغ التحصيلي اينجانب حميد دورديان فرزند حسن به شماره شناسنامه  1730صادره از تهران در مقطع
فوق ديپلم رشته مديريت صنعتي صادره از واحد دانشگاهي فيروزكوه با شماره  12437مفقود گرديده است و
فاقد اعتبار مي باشد از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد فيروزكوه به نشاني
فيروزكوه  45متري ابتداي شهرك وليعصر ارسال نمايد.
مدرك فارغالتحصيلي اينجانب عبداالمير محمدي فرزند مهدي به شماره شناسنامه  4928صادره از اهواز در
مقطع كارشناسي رشته آبياري صادره از واحد دانشگاهي اهواز با شماره  4/12/8830/1مفقود گرديده و
از درجه اعتبار ساقط ميباشد .از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز به
نشاني اهواز فلكه كارگر (فرهنگ شهر) خيابان كارگر جنوبي كد پستي  61349-68875و صندوق پستي
 1915ارسال نمايد.
كارت و برگ سبز تراكتور كشاورزي تكديفرانسيل به شماره موتور  YAW1635Wو شماره شاسي  J09529و
شماره پالك 884-14ك 12به نام مشحوت چعب مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
مدرك فارغالتحصيلي اينجانب فرخ نامجويان فرزند محمد به شماره شناسنامه  2018صادره از جهرم در
مقطع كارشناسي ارشد رشته جعرافيا و برنامهريي شهري صادره از واحد دانشگاهي علوم و تحقيقات تهران
با شماره  0246936مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را
به دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران به نشاني انتهاي بزرگراه شهيد ستاري ،ميدان دانشگاه،
بلوار شهداي حصارك ارسال نمايد.
اصل برگ سبز (شناسنامه) خودروي سواري پرايد صبا  GTXرنگ نقرهاي متاليك مدل  1385به شماره پالك
588م -77ايران  24و شماره موتور  1726457و شماره شاسي  S1412285960703مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند مالكيت راهور (برگ سبز) سواري پژو  405به شماره انتظامي 231ب -72ايران  72مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد .مسئوليت ضمانت كشف هر گونه فساد احتمالي بر عهده مالك است.
سند مالكيت راهور (برگ سبز) كاميون كشنده اسكانيا به شماره شاسي  NACG4X200C5299536و
شماره موتور  DC13107L016731523و شماره پالك 481ع -89ايران  62مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
اينجانب صديقه پهلواني مالك خودرو سواري پژو به شماره شاسي  NAAN11FE2JH952182و شماره موتور
 181B0083946و پالك 591-23ص 42به 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 ايران خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد .بديهي است پس از مهلت مزبور
طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب محمد اميري مالك سواري پژو  405به شماره انتظامي 231ب -72ايران  72و شماره موتور
 22528018568و شماره شاسي  80317517به 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 ايران خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد .بديهي است پس از مهلت
مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
دانشنامهكارشناسيمحمدعادلصانعيفربهشمارهشناسنامه1270989103رشتهمهندسينفتبهشماره18542
دانشكده مهندسي نفت دانشگاه صنعتي اميركبير مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودروي سواري پرايد مدل  1388به رنگ نوكمدادي و شماره انتظامي 858ل -19ايران 94
و شماره موتور  2874877به نام احمد ناصري به شماره ملي  3459937173مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت پرايد مدل  79رنگ سفيد شش ايران 841-75س 32و شم  00203552و ش شاسي
 1412279676835مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني پژو  206مدل  81رنگ سفيد شش ايران 136-75س 23و شم  23722481و ش شاسي
 80613206مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
يك برگ كارت زرد قرارداد اجاره ملك شهرداري بندر چابهار واقع در بخش شانزده بلوچستان شهرستان چابهار
ضلعشماليمسجدجامعاهلسنتبهمساحت130مترمربعبهشمارهقرارداد-17976الفبهتاريخ1390/9/21
به نام حسين درزاده و شيرين درزاده فرزندان محمد مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت هوشمند ناوگان مينيبوس مسافربري به ش پالك 164-42ع 77و ش هوشمند  2547889مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
يك برگ كارت زرد قرارداد اجاره ملك شهرداري بندر چابهار واقع در بخش شانزده بلوچستان شهرستان چابهار
به مساحت  288مترمربع به ش قطعه  39بلوك  27محله  28به شماره قرارداد  18441به تاريخ 1380/8/6
به نام منوچهر شكيبا فرزند علياكبر مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصلسندكمپانييكدستگاهسواريپژوروآمدل1385رنگنقرهايآبيمتاليكبهشمارهموتور11685024387
و شماره شاسي  15421085مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت برگ سبز خودرو سواري پرايد جيتي مدل  1382به شماره انتظامي 889-61م 23و شماره
شاسي  S1412282912130و شماره موتور  00447033به مالكيت سيداقبال عزيزي فرزند سيدرسول مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني اسناد فروش خودرو سواري پرايد صبا جيتي مدل  1382به شماره انتظامي 889-61م 23و
شماره شاسي  S1412282912130و شماره موتور  00447033به مالكيت سيداقبال عزيزي فرزند سيدرسول
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل سند كمپاني و برگ سبز (شناسنامه مالكيت) خودرو سواري سيستم پرايد تيپ صبا (جيتيايكس) به رنگ
شيري معمولي مدل  1381و شماره موتور  413196و شماره شاسي  S1412281878240و شماره پالك
175-24د 34مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصلبرگسبزخودرويسواريپژوپارسبهرنگخاكستريمتاليكمدل1386وشمارهموتور12486053404
و شماره شاسي  80318058مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصلجوازحملسالحدولولنخجيرساختايرانبهشمارهسريال8203516-N2بهناماينجانباسكندرصفياني
بلداجي فرزند محمد داراي شماره شناسنامه  1310بلداجي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل سند كمپاني خودرو سواري پژو پارس به شماره پالك 214ب -32ايران  14به رنگ سفيد روغني مدل
 1394و شماره موتور  164B0023182و شماره شاسي  NAAN11FC3FK877827مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگسبزوسندمالكيتخودروپژو1600آرديمدل1379وشمارهشاسي79721984وشمارهپالك281-21ص49
به نام هاشم واديخيل به كد ملي  4899841043مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني خودرو پرايد سواري جيتيايكس مدل  1384به شماره پالك 447-72ط 86و شماره موتور
 01325894و شماره شاسي  S1412284679373به نام هاله حلم سرشت مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
برگ سبز خودرو پرايد سواري جيتيايكس مدل  1384به شماره پالك 447-72ط 86و شماره موتور
 01325894و شماره شاسي  S1412284679373به نام هاله حلمسرشت مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
برگ سبز خودرو پرايد سواري مدل  1385به شماره پالك ايران 885-72ج 49و شماره موتور  1679759و
شماره شاسي  S1412285929979به نام مهرفر رستمي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
دفترچه راهنمايي و رانندگي پايه دوم به شماره سريال  602286متعلق به آقاي اصغر رجني فرزند شعبانعلي
به شماره شناسنامه  1054و به شماره ملي  4879417841متولد  1358در شهرستان راميان مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند مالكيت راهور (برگ سبز) سواري پرايد به شماره انتظامي 893ب -92ايران  92مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد .مسئوليت ضمانت كشف فساد به عهده مالك است.
سند كمپاني و سند مالكيت راهور (برگ سبز) سواري كيا اپتيما به شماره پالك 329ب -26ايران  72و شماره
موتور  G4KEDH141755و شماره شاسي  KNAGN412BE5461137مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
كارت هوشمند به شماره كارت  2155926مربوط به يك دستگاه خودروي اتوبوس ولوو مدل  1380و شماره
شاسي  002056و شماره موتور  D7A130052مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.

بازگشت کاردار مجارستان به دمشق

معاون وزير خارجه سوريه گفت :کاردار سفارت مجارستان در دمشق روز گذشته
به سوريه بازگشته و در ابتداي سال آتي ميالدي اين سفارت بازگشايي خواهد
شد .به گزارش خبرگزاري فارس«،ايمن سوسان» معاون وزير خارجه سوريه خبر
داد  :سفارت مجارستان در آغاز سال آينده ميالدي فعاليت خود را در دمشق از سر
خواهد گرفت.روزنامه الوطن سوريه به نقل از سوسان گزارش داد  :کاردار سفارت
مجارستاندرسوريهنيزوارددمشقشدهاست.ويتصريحکرد:بستنسفارتخانهها
در دمشق ،يکي از فشارهاي سياسي براي سلب مشروعيت از حکومت سوريه بود.
اين مسئول سوري تصريح کرد :بيشتر ديپلماتهايي که در دمشق حضور داشتند،
هم اکنون در بيروت حاضر هستند «و چند وقت يک بار به ديدار ما ميآيند و اعالم
ت آنان ،به
ميکنند که مايلند بازگردند ».سوسان به نقل از ديپلماتها گفت  :دول 
درخواستشان پاسخي نميدهند.حکومت مجارستان اواخر شهريور سال جاري
اعالم کرد :روابط سياسي خود را با سوريه از سر خواهد گرفت .اين براي نخستين
بار است که يک کشور عضو اتحاديه اروپا چنين تصميمي را درباره برقراري مجدد
روابط با سوريه اتخاذ ميکند.

جدال واشنگتن و پکن بر سر درياي جنوب

بد خواهد بود.
واقعيت امر اين است که ترامپ با پارادوکس
پيچيده اي در قبال لندن مواجه شده است.
نخست وزير انگليس در بن بست سياسي
بسيار سختي گرفتار شده است :او بايد ميان
يک پيروزي بسيار وحشتناک و البته يک
مرگ سياسي سخت دست به انتخاب بزند!
او از يک سو با جرمي کوربين رهبر حزب
کارگر و ليبرال دموکراتهايي مواجه است
که رسما تالش خود را براي جلوگيري
از خروج انگليس از اتحاديه اروپا آغاز
کردهاند.اماازسويديگر،جانسونبامليگراياني
روبهروستکهبهجزبرگزيتسخت،پذيراي
گزينهديگرينبودهوتوافقمدنظرجانسون
واتحاديهاروپارانيزتوافقيبيهودهوسرتاسر
زيان آور تلقي مي کنند.
بوريس جانسون اخيرا پيشنهاد «نايجل
فاراژ» رهبر حزب برگزيت در خصوص
ايجاد ائتالف انتخاباتي را رد کرد  .فاراژ
شرط کرده بود که در ازاي ائتالف انتخاباتي
با جانسون و گردش آراي حاميان برگزيت
به سبد رأي وي ،نخست وزير انگليس از
برگزيت نرم چشم بپوشد و برگزيت سخت
( برگزيت بدون توافق با اروپا) را در دستور
کار قرار دهد .با اين حال جانسون و سران
حزب محافظه کار رسما اين پيشنهاد را رد
کردند .آنها ائتالف با ملي گرايان انگليس

را آغازي براي پيوند خود و جريان راست
افراطيدراينکشورميدانستند.اينمسئله
بهخوديخود،منجربهرويگردانيبسيارياز
هوادارانحزبمحافظهکارميشد.درمقابل،
«فاراژ» اعالم کرده است که حزب متبوعش
(حزببرگزيت)بهتالفيايناقدامجانسون،
درانتخاباتسراسريشرکتنخواهدکرد.به
عبارت بهتر ،جانسون در انتخابات سراسري
پيش رو نمي تواند بر روي گردش آراي ملي
گرايان افراطي ( که جمعيت زياد و تعيين
کننده اي را در حال حاضر شامل مي شوند)
حساب باز کند.
از سوي ديگر ،با توجه به مخالفت ليبرال
دموکراتها و حزب کارگر با بقاي جانسون
در مسند نخست وزيري ،او تنها مي تواند بر
روي آراي محافظه کاران متمرکز شود .در
ميان محافظه کاران نيز جانسون به صورت
سنتي مخالفاني دارد .نبايد فراموش کرد که
حدود40درصدازاعضايحزبکارگر،ازابتدا
با حضور وي در مسند نخست وزيري موافق
نبوده و خواهان حضور افرادي مانند جرمي
هانتدرقدرتبودند.مجموعاينعاملسبب
شدهاستتااستمرارنخستوزيريجانسون
درهالهايازابهامقرارگيرد.امروزکمترکسي
در انگليس بر روي بقاي جانسون در قدرت
حساب باز مي کندو حتي برخي رسانه ها
پيشاپيش از وي به عنوان سومين قرباني

اصلكارتشناساييسواريسيستمپژوتيپ405GLX-xU7مدل1398بهرنگنقرهايمتاليكوشمارهموتور124K1318882
و شماره شاسي  NAAM01CE9KK166743و شماره پالك انتظامي ايران 821-44د 44و به نام مالك احمد رضايي
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگسبزخودروسواريپژو405جيآلآيمدل1385بهشمارهانتظامي148د-47ايران23وشمارهموتور12485192994
و شماره شاسي  24259878مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت دانشجويي اينجانب بهمن سيدزاده فرزند واحدبخش به شماره دانشجويي  952209663دانشجوي رشته حقوق مقطع
كارشناسي دانشگاه آزاد واحد سراوان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سندوبرگسبزخودرويسواريپيكان1600مدل1383بهشمارهانتظامي533د-39ايران95وشمارهموتور11283115984
و شماره شاسي  83477228مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودروي سواري پژو  405مدل  1395به شماره انتظامي 972هـ -93ايران  36و شماره موتور 124K0885348
و شماره شاسي  NAAM01CE0GK423201به رنگ خاكستري متاليك مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز تراكتور  285تكديفرانسيل مدل  1388به شماره پالك 914ك -12ايران  15و شماره موتور  LFW068557و
شماره شاسي  H05324به رنگ قرمز به نام علي پيري ناروئي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سندكمپانيسواريپژو405مدل1397بهرنگنقرهايوشمارهپالكايران357-95ج43وشمارهموتور124K1260843
و شماره شاسي  NAAM01CE3JK400048مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت هوشمند شماره  1169522رانندگي به نام حمزه عباسي فرزند محمداسماعيل به شماره ملي  3961236951مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني خودروي سواري سمند به شماره پالك انتظامي 557م -25ايران  16و شماره موتور  147H0373245و شماره
شاسي  NAACRIHW4JF463749مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز و سند كمپاني خودروي وانت پيكان مدل  91به شماره پالك انتظامي 587م -32ايران  16و شماره شاسي
 NAAA46AA0CG344019و شماره موتور  11491011171مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت خودروي سواري پرايد مدل  91به شماره پالك انتظامي 636ص -76ايران  16و شماره موتور 4673345
و شماره شاسي  1412291118956مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودروي سواري پژو  206تيپ  2مدل  88به شماره پالك انتظامي 429ط -16ايران  16و شماره شاسي
 NAAP03ED29J064733و شماره موتور  14188026735مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
مدرك فارغالتحصيلي اينجانب نرگس امامدوست فرزند شيرويه به شماره شناسنامه  345صادره از حوزه  2تالش در
مقطع كارشناسي رشته كامپيوتر صادره از واحد دانشگاهي واحد اردبيل با شماره  92/5/2-24450مفقود گرديده و
از درجه اعتبار ساقط ميباشد .از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي به نشاني اردبيل ،ميدان
بسيج ارسال نمايد.
برگكمپانيخودروسواريپژو206مدل1388بهشمارهموتور13587008325وشمارهشاسيNAAP23FG19J153854
و شماره پالك ايران 664-78ط 69به نام فاطمه پيشگاهزاده مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اينجانب مريم موسيخاني مالك سمند به شماره موتور  124K0297001و شماره شاسي NAAC91CC3EF649466
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 سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در پيكانشهر
ساختمان سمند مراجعه نمايد .بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
ي نقده مالك پژو پارس  TU5به شماره شاسي KH535164و شماره انتظامي 845د -15ايران 37
اينجانب شيوا نور 
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 سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در پيكانشهر
ساختمان سمند مراجعه نمايد .بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانبمهديمحجوبمالكپژو206SDTU5بهشمارهموتور163B0275167وشمارهشاسيNAAP41FE2GJ777742
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 سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در پيكانشهر
ساختمان سمند مراجعه نمايد .بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
بهاطالعميرساندگواهيموقتاتمامتحصيالتدورهکارشناسياينجانبعباسحمزهمصطفويبهشمارهملي۰۴۴۰۰۳۴۸۶۸
فرزند غالمحسين فارغ التحصيل رشته عمران دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن ،مفقود شده و از اعتبار ساقط مي باشد.
آگهي فقدان مدرك تحصيلي -مدرك فارغ التحصيلي اينجانب نوشين دلفاني فرزند داود به ش.ش  4241صادره از تهران
در مقطع كارشناسي رشته علوم تغذيه صادره از واحد دانشگاهي علوم و تحقيقات با شماره 1381مفقود گرديده است و فاقد
اعتبارميباشد.ازيابندهتقاضاميشوداصلمدركرابهدانشگاهآزاداسالميواحدعلوموتحقيقاتبهنشاني:تهراناشرفي
اصفهاني بلوار سيمون بوليوار ميدان دانشگاه دانشگاه علوم و تحقيقات -دانشكده علوم انساني ارسال نمايد.
آگهي فقدان سند مالكيت
نظر بر اينكه آقاي تورج اشجع برابر درخواست وارده شماره  98/8/4-10018144اعالم داشته كه سند
مالكيت شش دانگ آپارتمان مسكوني ق 2ط 2به شماره  14638فرعي از  12814فرعي از  86اصلي بخش
 3اردبيلكهدر صفحه 109دفتر  373صادرگشتهبهعلتنامعلومي مفقودوپساز جستجويكاملپيدانشده
استتقاضايسندمالكيتالمثنينمودهاست،لذامراتبطبقبخشنامهشماره-139880003144000481
 98/8/8به دفاتر اسناد رسمي حوزه تابعه ابالغ سپس در اجراي تبصره يك ماده  120اصالحي قانون ثبت
موضوع يك بار در روزنامه آگهي گرديده كه هر كس ادعايي به وجود سند مالكيت يا سند معامله به نام
خود داشته باشند ،ظرف مدت  10روز پس از تاريخ انتشار اين آگهي داليل قانوني و يا اصل سند مالكيت را
بااخذرسيدتسليماينادارهنمايند.بديهياستپسازانقضايمدتمقررطيتشريفاتقانونيسندمالكيت
المثني صادر و تسليم خواهد شد و اسناد اوليه از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
رحمان حسنيقابل  -رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه دو اردبيل
تاريخ انتشار98/8/14 :
د ش98/8/14 :

برگزيت( پس از ديويد کامرون و ترزامي )
ياد کرده اند.
ماجرا به اين نقطه ختم نمي شود! دونالد
ترامپ رئيس جمهور اياالت متحده آمريکا
کهپسازاستعفاياجباريترزاميازقدرت،
حمايت خود را از بوريس جانسون اعالم
کرده و از او به عنوان نخست وزيري باهوش
ياد ميکرد ،اکنون معتقد است که طرح
نخست وزير انگليس براي خروج از اروپا
به هيچ عنوان مناسب نيست و مناسبات
اقتصادي واشنگتن -لندن را به خطر خواهد
انداخت .استناد ترامپ به بندهايي از توافق
است که متضمن ادامه تعلق اقتصادي لندن
به اتحاديه اروپا  ،طي  5سال آينده مي باشد.
ترامپ از يک سو تأکید کرده است که توافق
لندن -بروکسل بسيار بد و غير قابل پذيرش
است .البته او به صورت همزمان ،نسبت به
حضور جرمي کوربين در رأس معادالت
سياسي لندن هشدار داده است! هر چند
کليت دخالت اياالت متحده در امور داخلي
انگليس ،محصول بازي دو حزب کارگر و
محافظهکاردرزمينواشنگتن(دردهههاي
گذشته و اخير) بوده است ،اما اظهارات
رئيس جمهور آمريکا نشان مي دهدکه
ترامپ از نخست وزير بعدي انگليس تنها
يک چيز مي خواهد:خروج سخت و بدون
توافق از اتحاديه اروپا!

حسين زاده اعالم کرد؛

عملکرد درخشان فعاليت هاي ارزي
بانک ملي اي ران در اوج تحريم ها

مديرعامل بانک ملي ايران گفت :با وجود اعمال تحريم هاي ظالمانه عليه کشورمان ،عملکرد
ارزي و بين المللي بانک ملي ايران در نظام بانکي کشور درخشان بوده است.به گزارش روابط
عمومي بانک ملي ايران ،دکتر محمد رضا حسين زاده در همايش بررسي عملکرد  6ماهه نخست
سال و تبيين برنامه هاي راهبردي بانک در  6ماهه دوم  1398با بيان اين که شعب خارج از کشور
اين بانک به طور جدي در حال فعاليت هستند ،ادامه داد :همه فعاالن اقتصادي مي توانند از
اين خدمات استفاده کنند.وي در ادامه به اهداف تازه تدوين شده براي بانک ملي ايران اشاره و
تصریح کرد :کسب درآمد از محل کارمزد و جذب منابع ارزان قيمت به همراه کاهش هزينه سود
پرداختي بايد در دستور کار همه واحدها باشد ،به طوري که در نهايت به کاهش قيمت تمام شده
پول منتهي شده و از اين طريق بتوان تسهيالت بيشتري در اختيار فعاالن اقتصادي قرار داد.
حسين زاده مشتري مداري را يکي از الزامات مهم بانکداري دانست و خاطرنشان کرد :نبايد هيچ
مشتري ناراضي از شعبه خارج شود ،بنابراين رؤساي ادارات امور شعب و رؤساي شعب بايد بر اين
موضوع به طور جدي نظارت کنند.

آغاز سومين جشنواره باشگاه مشتريان بانک سپه

براي کسب اطالعات بيشتر به سامانه باشگاه مشتريان به نشاني club.banksepah.ir
مراجعه کنيد .باشگاه مشتريان بانک سپه سومين جشنواره خود را با عنوان جشنواره 1399
از تاريخ  1آبانماه  1398لغايت  31فروردين ماه  1399برگزار ميکند.به گزارش پايگاه اطالع
رساني بانک سپه؛اعضاي باشگاه ميتوانند با کسب امتياز از طريق فعاليتهاي عملکردي
و تشويقي در اين جشنواره شرکت کرده و از جوايز ارزنده آن بهرهمند شوند.بر اساس اين
گزارش عالقهمندان ميتوانند براي کسب اطالعات بيشتر به سامانه باشگاه مشتريان به
نشاني  club.banksepah.irمراجعه کنند.

سخنگوي وزارت امور خارجه چين ،اظهارات نماينده آمريکا در نشست
آسهآن عليه پکن را محکوم کرد و گفت :واشنگتن نبايد درباره مسائل درياي
جنوبي چين موضعگيري کند .به گزارش خبرگزاري فارس ،وزارت امور
خارجه چين به اظهارات روز دوشنبه «رابرت اوبراين» نماينده آمريکا که
در نشست آسيايي «آسهآن» چين را به ارعاب کشورها در درياي جنوبي
چين متهم کرده بود ،واکنش نشان داد.به نوشته خبرگزاري «رويترز»،
«گنگ شوانگ» سخنگوي وزارت امور خارجه چين ،روز دوشنبه در نشست
خبري،گفت:آمريکانبايددرمقابلمسائلدريايجنوبيچينموضعگيريهاي
نمايشيانجامدهد .رويترزنوشت،اوبراينضمنسخنرانيدرنشستآسهآن
مدعي شد« :پکن از ايجاد ارعاب براي متوقف کردن تالش ملتهاي عضو
آسهآن جهت بهرهبرداري از منابع ساحلي و ممانعت و دسترسي آنها به تنها
 ۲/۵تريليون دالر پول از طريق منابع نفت و گاز استفاده ميکند ».وي افزود:
«اين منطقه تمايلي به يک عصر امپراطوري جديد ندارد که در آن کشوري
بزرگ بتواند طبق فرضيه تعريف درست و غلط ،بر سايرين حکومت کند» .
يکي از نگرانيهاي اصلي آمريکا و ناتو ،افزايش قدرت چين در درياي جنوبي
چين است .اين در حالي است که پکن بارها اعالم کرده است پيشرفتهاي
اقتصادي و نظامي اين کشور تهديدي براي ساير ملتها نيست.

تالش آمريکا و رژيم صهيونيستي
ب راي ب راندازي دولت اريتره

وزارت اطالعرساني اريتره در بيانيهاي از تالش سيا و موساد براي براندازي
نظام حکومتي اين کشور خبر داد.در اين بيانيه آمده است« :ادله و شواهدي
وجود دارد که دست داشتن سيا و موساد در تالش براي براندازي نظام
حکومتي اريتره را تأييد ميکند».
طبق گزارش شبکه الجزيره ،در اين بيانيه اشاره شده است که آژانس
اطالعاتيآمريکامابينسالهاي۲۰۱۱و۲۰۱۲ازطريقاعمالتحريمهاي
بينالمللي و برنامهريزي براي راه انداختن انقالب مردمي يا دخالت
نظامي خارجي ،قصد براندازي نظام حکومتي ارتيره را داشته است.در
بيانيه مذکور آمده است که موساد نيز در اين توطئه دست داشته و با تهيه
گزارش اطالعاتي مدعي دست داشتن اريتره در قاچاق سالح به نوار غزه
از طريق مرز سودان شده بود.

اهداي جوايز مسابقه اينستاگ رامي«رفيق ماه» بانک ملت

برندگان مسابقه اينستاگرامي«رفيق ماه» در کمپين تبليغاتي معرفي سامانه جديد بانکداري
اينترنتي بانک ملت ،جوايز خود را دريافت کردند.به گزارش روابط عمومي بانک ملت ،اين کمپين
تبليغاتي که به صورت  ۳۶۰درجه و در قالب هاي متنوع محيطي ،تلويزيوني و ديجيتال به منظور
معرفي سامانه جديد بانکداري اينترنتي بانک ملت اجرا شد ،شامل مسابقات در شبکه هاي اجتماعي
نيز بود.در دومين مسابقه از اين کمپين تبليغاتي 6،نفر به عنوان برنده برگزيده انتخاب شدند که
جوايز برندگان همراه با رفقاي ماه آنان ( تلسکوپ و بسته تجهيزات سفر شامل چادر مسافرتي،
کوله پشتي و کيسه خواب ) از طريق مديريت هاي شعب استان هاي آذربايجان شرقي،اردبيل و
فارس به آنان اهداء شد.در اين مسابقه کاربران شبکه هاي اجتماعي مي بايست زير پست مسابقه
با درج کامنت،يکي از رفقاي ماه خود را منشن مي کردند.بر پايه گزارش روابط عمومي بانک ملت،
برندگان اين مسابقه از طريق قرعه کشي که به صورت زنده از طريق اينستاگرام پخش شد ،با حضور
نماينده بازرسي بانک ،تعيين شدند.

همزمان با روز دانشآموز انجام شد؛

تجهيز کتابخانه هفت دبستان و دبيرستان
شهرستان «نيمروز» توسط بانک صادرات اي ران

بانک صادرات ايران کتابخانه هفت دبستان و دبيرستان در شهرستان «نيمروز» استان
سيستان و بلوچستان را تجهيز کرد.به گزارش روابطعمومي بانک صادرات ايران ،همزمان با روز
 13آبان و گراميداشت ياد و خاطره شهداي دانشآموز ،هفت دبستان و دبيرستان دخترانه و پسرانه
شهرستان نيمروز در استان سيستان و بلوچستان در راستاي عمل به مسئوليت اجتماعي و توجه به
تقويت فرهنگ کتابخواني توسط بانک صادرات ايران تجهيز شد.بر همين اساس،آموزش و پرورش
اين شهرستان طي نامهاي از فراهم کردن زيرساختهاي الزم جهت توسعه فرهنگ کتابخواني
در مناطق محروم از بانک صادرات ايران قدرداني کرد.شهرستان نيمروز با بيش از  45هزار نفر
جمعيت در شماليترين نقطه استان سيستان و بلوچستان واقع شده است.

در حاشيه ديدار مردمي توليت آستان قدس رضوي؛

تجليل توليت آستان قدس رضوي از آرين غالمي شطرن جباز حامي ملت مظلوم فلسطين
آرين غالمي شطرنجباز نوجوان تيم ملي کشورمان که در مسابقات
بينالمللي کشور سوئد از رويارويي با حريفي از رژيمصهيونيستي
امتناع کرده بود ،با توليت آستان قدس رضوي ديدار کرد.به گزارش
آستان نيوز ،حجت االسالم والمسلمين احمد مروي در حاشيه ديدار
مردميروزانه خود با آرين غالمي شطرنجباز نوجوان تيم ملي کشورمان
که در مسابقات بينالمللي کشور سوئد از رويارويي با حريفي از
رژيمصهيونيستي امتناع کرده بود ،ديدار و از اقدام انقالبي وي تقدير
کرد.حجت االسالم والمسلمين مروي ضمن تقدير از اقدام انقالبي اين
شطرنج باز نوجوان کشورمان ،گفت :اينکه شما از يک نشان و قهرماني
براي رسيدن به هدفي بزرگتر ميگذريد و بر سر دفاع از ارزشها و
آرمانهايانقالبيواسالميايستادگيميکنيد،بسياراقدامارزشمندي
است.وي ابراز کرد :در مورد پورياي ولي نقل ميکنند که بخاطر شادي
دل مادر رقيبش مسابقه را ميبازد ،پورياي ولي در ظاهر بازنده يک
رقابت بود اما با آن باخت نامش براي هميشه در تاريخ ماندگار شد ،ولو
اگر پيروز آن رقابت ميبود نامي از او باقي نميماند.توليت آستان قدس
رضوي خطاب به اين شطرنجباز تيم ملي کشورمان با بيان اينکه اقدام
شما در عدم رويايي با حريفي از رژيم غاصب و جنايتکار صهيونيستي
عملي انساني ،اخالقي و ارزشمند در راستاي ايستادگي بر ارزشها و
اعالم حمايت از ملت مظلوم فلسطين بود ،ابراز کرد :ما همه در معرض
امتحانات الهي هستيم ،آن عرصه براي شما امتحاني الهي برسر انتخاب

پيروزي در يک رقابت بين المللي شطرنج يا ايستادگي بر آرمانها و
ارزشهاي انقالبي و اسالمي بود.
هنر ،موجب تأثيرگذاري بيشتر و ماندگاري است
توليت آستان قدس رضوي همچنين در ديدار فاطمه عبادي هنرمند نقاش
با شن کشورمان با تأکيد بر اينکه استفاده از هنر فاخر در انتقال ارزشهاي
دينيواسالميموجبافزايشتأثيرگذاريآناست،ابرازکرد:مقاممعظم
رهبريتعبيريدرخصوصهنردارندکهميفرمايند«اگرکاريميخواهد
ماندگار شود بايد در قالب هنر قرارش داد» ،حرم مطهر رضوي سراسر هنر
بوده،برخيازکاشيکاريهاياينبارگاهنورانيمربوطبه700يا800سال
پيشاست.ويبابياناينکههنرنقاشيشماباشن،هنريزيباستکهميتوان
آن را در جامعه و براي نسل جوان ترويج داد ،ابراز کرد :اينکه اين هنر و
استعداد خداداديتان را در مسير صحيح و بيان ارزشهاي اسالمي قرار
داديد ،بسيار ارزشمند است ،هنر کار با شن شما اگرچه در ظاهر ماندگار
نيست اما پيامش در ذهن بيننده ماندگار است.حجت االسالم والمسلمين
مروي تصريح کرد :گاهي يک اثر هنري ميتواند کار چندين سخنراني و
مطالعه کتاب را بر ذهن مخاطب داشته باشد ،بنابراين در کنار تالش براي
پيشرفت هنر خود ،در خصوص ارتقا هرچه بيشتر مفاهيم و پيامهاي آن نيز
بکوشيد.وي گفت :در عرصه هنر خود چشم به خارج از کشور نداشته باشيد
که آنها در اين عرصه چه کردهاند ،ما بايد خود به گونهاي باشيم که آنها
بيايند از ما الگو و ياد بگيرند.توليت آستان قدس رضوي همچنين در ديدار

آگهي مزايده

پرديس شهيد مفتح شهرري در نظر دارد سالن بدنسازي و سالن چندمنظوره ورزشي را به صورت اجاره يكساله واگذار
نمايد .حائزين شرايط جهت بازديد و دريافت اسناد مربوطه از تاريخ  98/8/14الي  98/8/22به مدت  7روز كاري به
آدرس ذيل مراجعه نماييد.
نشاني :شهرري ،ميدان معلم ،ميثم شمالي ،پرديس شهيد مفتح شهرري ،واحد كارپردازي ،شماره تماس
09125714168
 هزينه انتشار آگهي در روزنامه و كارشناسي به عهده برنده مزايده ميباشد.تاريخ انتشار98/8/14 :
خ ش98/8/14 :
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معاونت مالي اداري دانشگاه فرهنگيان

حسينحقيقي،ازخوانندگانفعالآثارانقالبيکشورماناظهارکرد:اينکه
شما از استعداد خدادادي خود براي سوق جامعه به سوي کمال ،بهتر شدن،
گسترشخوبيهاوارزشهااستفادهميکنيد،يکتوفيقاست؛درحاليکه
انتخاب ديگري نيز شما داشتيد.وي گفت :بايد در همه رفتارها و اعمال خود
رضايت خداوند را در نظر بگيريم که او چه ميپسندد و او چه ميخواهد.
گفتني است ،اين جوانان هنرمند و برگزيده کشورمان به دعوت سازمان
بسيج دانش آموزي سپاه امام رضا(ع) به مشهد مقدس مشرف شدهبودند
که پس از زيارت بارگاه منور حضرت ثامن الحجج(ع) با توليت آستان
قدس رضوي ديدار کردند.

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آييننامه
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و
ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره  98/07/16-139860318004003848هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي اراضي ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي رودبار ،تصرفات كامران مرداي
دارستاني فرزند حسين در:
 -1ششدانگ يك باب خانه و محوطه به مساحت  580/24مترمربع به شماره پالك  625مجزي از  18واقع
در دارستان ييالقي سنگ اصلي  15بخش  20گيالن
به آدرس واقع در رودبار  -ييالق دارستان محرز گرديده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو
نوبت به فاصله  15روز آگهي ميشود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي
داشته باشند ،ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و
پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم
نمايند .بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض ،طبق مقررات سند مالكيت
صادر خواهد شد.
رئيس ثبت اسناد رودبار
تاريخ انتشار نوبت اول98/8/14 :
تاريخ انتشار نوبت دوم98/8/29 :
سيدمحمد فرزانه
د ش-98/8/14 :مالف594 :

