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تأملی بر شانتاژ هایکو ماس
علیهرسانههایایرانی

| گروه بين الملل|
وزیر امور خارجه آلمان اخیرا در سخنانی موهن ،بدون ارائه هرگونه مستنداتی
اتهاماتیراعلیهایران،روسیه،ونزوئالوچند کشور دیگرمطرح کردهاست.هایکو
ماس در این خصوص عنوان کرده است:
« شیوع ویروس کووید  ۱۹موسوم به کرونا تبعات جدی برای حقوق بشر داشته
و «حکومتهای مستبد» از آن برای برخوردهای سختگیرانه علیه شهروندان
استفاده کردهاند .روسیه ،ونزوئال ،ایران ،ترکیه و چین از فرصت ایجادشده در
سایه شیوع کرونا برای برخورد با خبرنگاران استفاده کردهاند».
در خصوصاظهاراتاخیرهایکوماس،نکاتیوجوددارد کهنمیتوانبهسادگی
از کنار آنها گذشت:
نخستاینکهوزیرخارجهآلمان،نماینده کشوریاست کهبنابراذعانرسانههای
اروپایی ،روزانه تعداد زیادی از سالمندان بدون بهرهگیری از حداقلیترین
مراقبتهای پزشکی جان خود را ( به دلیل ابتال به کووید  )19از دست میدهند.
علیرغم مستندات زیادی که در این خصوص وجود دارد ،مقامات آلمانی که
مدعی شفافیت در گردش اطالعات هستند ،سخنی در خصوص این فاجعه به
میان نیاورده و حتی به رسانههای وابسته به خود نیز دستور دادهاند در این
مورد چندان مانور ندهند .هزاران سالمند در سایه سکوت رسانهای و سیاسی
در آلمان و در خانههای سالمندان ،قربانی کووید 19میشوند ،بدون آنکه آمار
و اطالعات دقیقی از آنها منتشر شود.
ن که هایکو ماس  ،همان وزیر خارجهای است که پس از افشای
نکته دوم ای 
ماسک دزدی آمریکا از ژرمنها ،بهجای پیگیری مطالبات شهروندان کشورش
و ایستادگی در مقابل اقدام وقیحانه واشنگتن ،به الپوشانی این ماجرا روی آورد
و در قبال آن سکوت کرد .بدون شک وزیر خارجهای که به فکر سالمتی و جان
شهروندان کشورش نباشد ،اساسا صالحیت سخن گفتن از مقوله حقوق بشر
را ندارد ،چه برسد که بخواهد بهدروغ مصادیق نقض آن را در کشورهای دیگر
بیان کند.بدونشکدر آیندهاینزدیک،اسنادزیادیدر خصوصخیانتوزیر
خارجه آلمان و دیگر مقامات این کشور به مردم خود ( در دوران شیوع کرونا)
منتشر خواهد شد .اسنادی که بیانگر معامله مرکل ،هایکو ماس و دیگر مقامات
آلمانی با جان شهروندان خود میباشد .
نکته سوم به دلیل اصلی نارضایتی و خشم هایکو ماس از کشورمان مربوط
میشود .وزیر خارجه آلمان بهمانند بسیاری دیگر از مقامات اروپایی تصور
ی کرد شیوع ویروس کرونا در ایران ،به عاملی جهت ایجاد شکاف میان مردم
م 
و حا کمیت در کشورمان تبدیل میشود .با این حال ،گذشت زمان نشان داد
که این محاسبه از ابتدا نادرست بوده است .تبلور همافزایی و همکاری مردم و
مسئولین در مواجهه با ویروس کرونا در ایران ،بدخواهان ملت و نظام از جمله
هایکو ماس را بهشدت عصبانی کرده است .گردش آزاد اطالعات در ایران در
دوران شیوع کرونا و پیشنهادات و حتی انتقادات آزادانهای که بسیاری از
رسانههای در خصوص عملکرد دستگاههای نظارتی و اجرایی در قبال شیوع
کرونا صورت میدهند ،اساسا انکارپذیر نیست و وزیر خارجه آلمان نیز این
موضوع را بهخوبی میداند.
نکته آخر این که هایکو ماس ،خود یکی از عامالن و بانیان کشتار ملت یمن
از سوی سعودیها محسوب میشود .وزیر خارجه آلمان و حزب متبوعش
(حزب سوسیالدموکرات آلمان) از اصلیترین دالالن و حامیان فروش سالح
به عربستان در دوران جنگ یمن بودهاند .در چنین شرایطی بهتر است
هایکوماسبهعنوانیک«جنایتکار جنگی»،پاسخگویعملکردخوددر کشتار
کودکان و زنان بیدفاع در یمن باشد .کسانی که امروز به سختترین نحو ممکن
و با استفاده از سالحهای ساخت کشور آلمان ( و دیگر کشورهای اروپایی) جان
خود را از دست میدهند.
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وظیفه اصلی جهان اسالم
آزادسازی قدس از چنگال اشغالگران
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فرا رسیدن روز جهانی قدس ،آنهم
در دوران شیوع ویروس کرونا  ،مولد
انگیزهها و دغدغههای زیادی برای ملتهای
مسلمانوحامیانآرمانآزادیفلسطینوقدس
شریف میباشد .ترامپ رئیسجمهور آمریکا و
نتانیاهو،نخستوزیر رژیم اشغالگر قدس ،در
صددند با الحاق بخشی از کرانه باختری به
اراضیاشغالیفشارمضاعفیرابرملتفلسطین
جهتپذیرشمعاملهننگینقرنفراهمسازند.
بااینحالاینبارنیزواشنگتنوتلآویوبهمانند
هفتدهه گذشته اشتباه کردهاند.
مقاومت مقدس فلسطینیان ادامه دارد وبا
گذشت هفت دهه از اشغال فلسطین،نگاه
آرمانیبهموضوعمقاومتدر نسلاولمبارزان
فلسطینی ،به گونهای کامل و خدشهناپذیر
به نسلهای بعدی انتقالیافته است.بر این
اساس «استراتژی مقاومت»در طول «آرمان
آزادی فلسطین»تعریفشده و جنبشهای
حماسوجهاداسالمی،مصادیقاینمقاومت
مقدس محسوب میشوند .در کنار مقاومت
فلسطین،جنبشهاییمانندحزباهلللبنان،
انصاراهللیمن،حشدالشعبیدرعراقودهها گروه
طرفدار مقاومت در منطقه آماده هستند تا در
مقابل هرگونه تعدی و تجاوز صهیونیستها به
قدس شریف ایستادگی کنند.
اصرار رژیم اشغالگر قدس بر الحاق کرانه
باختری ،حتی در جبهه طرفداران این رژیم
نیز شکاف ایجاد کرده است .از آنجایی که
بازیگران غربی طی هفت دهه اخیر اصلیترین
حامیان جنایات رژیم صهیونیستی علیه ملت
فلسطینبودهاند،وقوعتضادهایپایدار میان
آنها بهطور مستقیم سبب تقویت هر جومرج
داخلی در این رژیم خواهد شد .نباید فراموش
کرد کهضریبآسیبپذیریتلآویودربرابرجبهه
مقاومت،طیدودههاخیربهشدتافزایشیافته
است .رژیم صهیونیستی در جریان جنگ
ن که از حمایت مستقیم و
 33روزه و باوجود آ 
کاملاعضایغربیعضوشورایامنیتسازمان
ملل متحد برخوردار بود ،شکست سختی را در
برابر مقاومت اسالمی لبنان تجربه نمود.چهار
جنگدیگرصهیونیستهاباحماس( کهنقطه
اوج آن در نبرد  51روزه میان تلآویو و حماس
در سال  2014میالدی بود) نیز نتیجهای جزء
شکست و خفت برای تلآویو نداشت.

جواز حمل سالح زیروه ساخت تركیه و پروانه فشنگ به شماره  S1694دولول رویهم مدل كوسه به نام غضنفر
صفیپور به شماره ملی  3131401249مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
مجوز حمل سالح شكاری ساچمهزنی مدل كوسه تهپر یكلول كالیبر  12ساخت ایران به شماره سالح 827512-N1
و شماره كد  013217019694به نام كوهزاد اباذری گوغری متولد  1319صادره از بافت مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط میباشد.
اصل مدرك فارغالتحصیلی اینجانب حسین سالمیفر فرزند علیرضا به شماره شناسنامه  1731صادره از دزفول در
مقطع كاردانی رشته مكانیك سیاالت صادره از واحد دانشگاهی آزاد دزفول با شماره ( )1032655مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط میباشد .از یابنده تقاضا میشود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد به نشانی
دزفول – كوی آزادگان – دانشگاه آزاد اسالمی دزفول به كد پستی  6461645169ارسال نماید.
اصل مدرك فارغالتحصیلی اینجانب حسین سالمیفر فرزند علیرضا به شماره شناسنامه  1731صادره از دزفول در
مقطع كاردانی رشته مكانیك سیاالت صادره از واحد دانشگاهی آزاد دزفول با شماره ( )1032655مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط میباشد .از یابنده تقاضا میشود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد به نشانی
دزفول – كوی آزادگان – دانشگاه آزاد اسالمی دزفول به كد پستی  6461645169ارسال نماید.
چون اینجانب موسی سمیعی مالك خودرو وانت مزدا  2000به شماره شهربانی 713-69س 15و شاره موتور
 429688و شماره شاسی  8120001454مدل 1382به رنگ آبی متالیك به علت فقدان سند مذكور تقاضای صدور
المثنی سند مذكور را نمودهام ،لذا چنانكه شخصی(حقیقی یا حقوقی) ادعایی در مورد خودرو مذكور دارد ظرف
مدت ده روز به اداره فروش گروه بهمن واقع در تهران ،كیلومتر  13جاده مخصوص كرج ،نرسیده به چهارراه
ایرانخودرو – سمت راست – سازمان فروش گروه بهمن مراجعه نماید .بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور
طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
آ گهی فقدان مدرك شناسایی  -مدارك شناسایی شناسنامه به شماره  16672و كارت ملی و شماره 0060052422
مربوط به اینجانب نغمه ستودهروش صادره از تهران مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
برگ سبز ،بنچاق ،بیمهنامه ،برگ كمپانی پراید صبا پالك 749-23ص 82به نام مرضیه قانونی صحیح میباشد.
پیرو آ گهی چاپ شده در تاریخ  99/2/30مفقودی شناسنامه مالكیت خودرو پراید جیالایكسآی مدل  86رنگ
ماشین مسی متالیك میباشد كه اشتباها مشكی درج گردیده است.
اصل برگ سبز (شناسنامه) خودرو سواری پراید  131به شماره پالك 171س -16ایران  31به رنگ سفید مدل
 1396و شماره موتور  M13/5867495و شماره شاسی  NAS411100H1006112مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط میباشد.
پروانه مسئول فنی نام موسسه :راه كمال (مركز درمان و سوء مصرف مواد) نام مسئول فنی :سیدجواد امین جواهری
كد ملی  1285693949دانشگاه/دانشكده :علوم پزشكی اصفهان اعتبار پروانه بهرهبرداری  1401/05/29پروانه
تاریخ  1396/12/29معتبر میباشد و تمدید آن منوط به رعایت ضوابط و مقررات وزارت متبوع میباشد.
كارت ماشین ،برگ كمپانی و بنچاق خودرو كامیون یخچالدار سیستم ایسوزو تیپ  NPR70Lمدل  1386به شماره
موتور  517671و شماره شاسی  NAG086NPRF06073و شماره پالك ایران 495-78ع 38به نام كبری اصغری
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
سند كمپانی و برگ سبز سواری پژو  405رنگ یشمی روغنی مدل  1382به شماره انتظامی 414ب -44ایران 23
و شماره موتور  2001960و شماره شاسی  81024988به نام جواد ابریشمیمقدم مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط میباشد.
شناسنامه مالكیت سواری پژو  207به رنگ سفید مدل  1397و شماره انتظامی 943ط -28ایران  99و شماره موتور
 17926شماره شاسی  647265به مالكیت محمدعلی باالخانه مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
برگ سبز سواری زانتیا سیتروئن به رنگ بژ متالیك مدل  1384و شماره پالك انتظامی 535-24ص 34و شماره موتور
 00504203و شماره شاسی  S1512284130319مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
سند مالكیت (برگ سبز) خودرو سواری پیكان مدل  1380به رنگ سفید و شماره انتظامی ایران 651-53ی 45و
شماره موتور 111280722315و شماره شاسی  IN80474581به مالكیت علی صمدی دینانی مفقود گردیده و از
درجه اعتبار ساقط میباشد.
سند كمپانی زانتیا مدل  86به رنگ نوكمدادی شش ایران 532-75س 84و شم  706829و ش شاسی
 1512286158923مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
سند كمپانی وانت پیكان مدل  93رنگ سفید شش ایران 585-75س 16و شم  118P0121440و ش شاسی 710130
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
شناسنامه مالكیت پژو  405مدل  94رنگ نقرهای شش ایران 878-75س 34و شم  0784199و ش شاسی 514920
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
سند كمپانی و شناسنامه مالكیت وانت پیكان مدل  86رنگ سفید شش ایران 369-65ق 96و شم 1148024742
و ش شاسی  31008648مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
شناسنامه مالكیت پراید مدل  85به رنگ نقرهای و شش ایران 974-65ب 37و شم  1722147و ش شاسی
 1412285956055مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
شناسنامه مالكیت پراید مدل  92رنگ نقرهای شش ایران 148-65ب 82و شم  4865294و ش شاسی 1258634
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
كارت وانت مزدا  2000مدل  88رنگ نقرهای شش ایران 475-65ی 17و شم  536955و ش شاسی 053383
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
جواز حملسالحشكاری5تیرساچمهزنیمدلنیمهخودكار ساختتركیهشمارهجواز1717903وشمارهسالح016677
به نام حسین علیپور فرزند محمد به ش ملی  1840391529مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
اصل سند كمپانی و اصل شناسنامه مالكیت (برگ سبز) پژو  405GLXمدل  1385به رنگ نقرهای متالیك و شماره
شاسی24237669وشمارهموتور 12485142080وشمارهپالكانتظامیایران843-41د74وبهناممالكسیدصادق
موسوی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
برگ سبز ،برگ كمپانی ،بنچاق ،كارت خودرو ،بیمهنامه و قبض پاركینگ سواری  MVMهاچبك  110مدل  1396به
رنگ سفید روغنی و شماره پالك ایران 955-10د 51و شماره موتور  004838و شماره شاسی  1004366به نام سمیرا
لطفی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
سند و فا كتور فروش (سند كارخانه) خودرو سواری پژو  405جیا لایكسآی  1/8رنگ نقرهای متالیك به نام
عبدالوهاب ملكزاده به شماره انتظامی 952س -76ایران  95و شماره موتور  12486231830و شماره شاسی
 40329807به علت سهلانگاری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
كارتخودرویسواریپرایدهاچبكمدل1373بهشمارهانتظامی985ج-21ایران85وشمارهموتور 00765338
و شماره شاسی  S1442273104311مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
اصل سند (فا كتور فروش كارخانه) خودروی سواری پژو  405جیا لایكسآی مدل  1382به شماره انتظامی
345س -59ایران  95و شماره موتور  22568210107و شماره شاسی  82013117به رنگ نوكمدادی متالیك به نام
محمدیعقوب رحمانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
برگ سبز ،برگ كمپانی و بنچاق ،كارت خودرو ،بیمهنامه و قبض پاركینگ وانت نیسان یخچالدار زامیاد مدل 1389
به رنگ آبی و شماره پالك ایران 175-68م 85و شماره موتور  8001362و شماره شاسی  011127به نام ابوالفضل
عابدی و صغری سعیدی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
اصل كارت هوشمند ناوگان عمومی حمل و نقل متعلق به كامیون باری ایویكو  380به رنگ سفید مدل  1385و
شماره هوشمند  1867498مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
كارت هوشمند ناوگان به شماره انتظامی 118ع -14ایران  23و شماره كارت  4206488مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط میباشد.
سندكمپانیسواریرنوتندرلوگانال90بهشمارانتظامی552د-15ایران82وشمارهموتور7702035322D136933
و شماره شاسی NAALSRALDBA071655مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

سرنوشت طرفداران سازش با دشمن
صهیونیستی
امسال،جبههمقاومتجاییبرایتحققطرحهای
توسعهطلبانمشترکآمریکاورژیمصهیونیستی
در قبال طر حهایی مانند الحاق کرانه باختری
و درنهایت ،تحقق معامله قرن باقی نخواهد
گذاشت .جبهه مقاومت بهخوبی نشان داده
است که لحظهای از رصد هوشمندانه تحرکات
دشمنصهیونیستیووا کنشمناسبوقاطعانه

رژیم منحوس صهیونیستی ،سرنوشتی بهتر از
امثال انورسادات نخواهند داشت.
کاخ سفید و رژیم اشغالگر قدس طی سالهای
اخیر از طریق مهرههای منطقهای خود مانند
سعود یها و تروریستهای تکفیری مانند
داعش و جبهه النصره ،در صدد بر هم ریختن
امنیت جهان اسالم و فراموش کردن مسئله
فلسطین برآمدهاند .اما اتحاد مسلمانان همه
این طر حها را خنثی کرده و فراتر از آن ،از ظهور

اص����راررژیماش����غالگرقدسب����رالحاقکران����هباختری،حت����یدرجبهه
طرفداراناینرژیمنیزشکافایجادکردهاست.ازآنجاییکهبازیگران
غرب����ی ط����ی هف����ت ده����ه اخی����ر اصلیتری����ن حامی����ان جنای����ات رژیم
صهیونیستی علیه ملت فلس����طین بودهاند،وقوع تضادهای پایدار
می����انآنهابهطورمس����تقیمس����ببتقویتهرجومرجداخل����یدراین
رژیمخواهدشد
در قبال آن غافل نمیشود.
موضوع دیگری که باید مدنظر قرار داد ،به
نقش ویژه بن سلمان و سران خیانت کار
رژیمهای مرتجع عربی در مسیر عادیسازی
روابط با رژیم صهیونیستی و پذیرش معامله
قرن بازمی گردد .واشنگتن ،تلآویو و ریاض
همه توان و ظرفیت خود را به میدان آوردهاند
تا نام «سرزمین وحی» و جهان اسالم را به واژه
«معامله قرن»گره بزنند اما در این مسیر نیز با
شکست مواجه شدهاند .ملتهای مسلمان،
هرگز خیانت سران خود در مسیر شناسایی
رژیم اشغالگر قدس و عادیسازی روابط با آن را
نمیپذیرند.ترویج کنندگانپذیرشموجودیت

سند مالكیت راهور (برگ سبز) امویام  315به شماره انتظامی 624ص -93ایران  72مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط میباشد .مسئولیت ضمانت كشف فساد به عهده مالك است.
سند كمپانی ،تسلسل اسناد و سند مالكیت راهور (برگ سبز) سواری پراید به شماره انتظامی 484ط -83ایران 72و
شماره موتور  1928438و شماره شاسی  S1412286082734مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
اینجانبمهدیبلوكیبنهكهلمالكخودروسواریپژوGLX405وشمارهشاسیNAAM01CA8FR207797وشماره
موتور  124K0625724به علت فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذكور را نموده است .لذا چنانچه
هر كسادعاییدر موردخودرویمذكور داردظرفدهروز بهدفترحقوقیسازمانفروششركتایرانخودروواقعدر
پیكانشهر ساختمان سمند مراجعه نماید .بدیهی است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اینجانب دلوین ابراهیمپور فرزند رسول مالك خودرو پژو  405جیا لایكس رنگ نقرهای متالیك مدل  1396به
شماره انتظامی 362-61م 42و شماره شاسی  NAAM01CE0HK584164و شماره موتور  124K1047008به علت
فقدان اسناد فروش (برگ كمپانی) تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذكور را نموده است .لذا چنانچه هر كس ادعایی
در مورد خودروی مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقی شركت ایرانخودرو واقع در كیلومتر  14جاده مخصوص
تهران – كرج ،شهرك پیكانشهر ،ساختمان سمند مراجعه نماید .بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور مطابق
ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
سند كمپانی خودرو سواری پراید صبا (جیتیایكس) مدل  80رنگ سفید روغنی به شماره پالك 481ی -42ایران
 24و شماره موتور  M13283114و شماره شاسی  S1412280747901به نام زینب موسوی دهشیخ مفقود گردیده و از
درجه اعتبار ساقط میباشد.
بنچاق ،برگ سبز و فا كتور فروش كارخانه سواری پراید مدل صبا مدل  1378به رنگ نوكمدادی و شماره پالك ایران
695-38م 96و شماره موتور  2646269و شماره شاسی  S1412287857812به نام مهدی یزدانپناه مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
(اصالحی) – اصل سند كمپانی و برگ سبز خودرو سواری پیكان وانت مدل  1384به شماره موتور 11284045932
و شماره شاسی  12120751و شماره پالك ایران 871-72و 59به نام مریم نیكپور مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط میباشد.
اصلسند كمپانیخودروپژو206SDمدل1395بهشمارهموتور163B0229389وشمارهشاسیNAAP41FE9GL750912
و شماره پالك ایران 641-72ل 72به نام علیاصغر عرب مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
اصلسند كمپانیپیكانوانت1600مدل1390بهشمارهموتور11489089898وشمارهشاسیNAAA46AA8BG181134
و شماره پالك ایران 533-66ق 67به نام مرتضی محمدنیا مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
اصل سند كمپانی خودرو سواری پژو آردی مدل  1382به شماره موتور  22368218459و شماره شاسی  82118199و
شماره پالك ایران 624-72ج 36به نام مسیب یدالهپور مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
سند كمپانی اتومبیل پراید مدل  1381به شماره انتظامی 841ق -79ایران  53و شماره شاسی  S1412281762180و
شماره موتور  M13296768به نام محمدرسول خادمپیر مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
برگ سبز خودروی سواری سمند به رنگ سفید مدل  1393و شماره انتظامی 612ط -17ایران  53و شماره موتور
 124K0288564و شماره شاسی  NAAC91CCXEF647245مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
شناسنامه مالكیت برگ سبز خودروی سواری پژو پارس مدل  1392به شماره انتظامی 145-61ب 25و شماره شاسی
 NAAN01CA0DR690140و شماره موتور  124K0209519به مالكیت شهین حسینی مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط میباشد.
یك برگ كارت زرد قرارداد اجاه از اراضی  2000هكتار شهرداری بندر چابهار واقع در بخش  16بلوچستان چابهار بلوار
توحید جنب دفتر هواپیمایی به مساحت  300مترمربع به ش قرارداد -2774الف تاریخ  89/2/18به نام سعید رئیسی
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
برگ سبز خودرو پژو پارس سواری مدل  1391به شماره پالك ایران 463-72ط 52و شماره موتور 12491015320
و شماره شاسی  143323NAAN21CA0CKبه نام كیومرث یوسفی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط
میباشد.
برگ سبز سواری پراید مدل  97به شماره پالك انتظامی 488ن -23ایران  16و شماره موتور  M13/6206156و شماره
شاسی  MAS411100J3481060مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
اینجانب رضا رضازاده مالك خودرو به شماره شهربانی 534ق -27ایران  25و شماره موتور  11282032819و شماره
شاسی  0082556766به علت فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذكور را نموده است .لذا چنانچه
هر كس ادعایی در مورد خودروی مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقی سازمان فروش شركت ایران خودرو
واقع در پیكانشهر ساختمان سمند طبقه یك مراجعه نماید .بدیهی است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر
اقدام خواهد شد.
اینجانب شهین حسینی مالك خودرو پژو پارس مدل  1392به شماره انتظامی 145-61ب 25و شماره شاسی
NAAN01CA0DR690140وشمارهموتور 124K0209519بهعلتفقداناسنادفروش(برگ كمپانی)تقاضایرونوشت
المثنی اسناد مذكور را نموده است .لذا چنانچه هر كس ادعایی در مورد خودروی مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر
حقوقیشركتایرانخودروواقعدر كیلومتر14جادهمخصوصتهران–كرج،شهركپیكانشهر،ساختمانسمندمراجعه
نماید .بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اصالحیه-در آ گهیمفقودی کهبهتاریخچاپ 99/2/25شدهبودسندوفا كتور فروشخودروسواریMVM315مدل
 95شماره پالك ایران 323-97ب 73و شماره موتور  MVM477FJAG048149متعلق به فرداد محمدی میباشد
كه اشتباها فرداد میری چاپ شده بود.
دفترچه ترا كتور فرگوسن تیپ  285سیستم  ITMمدل  1383به شماره سریال  CO8189A1و شماره موتور
 LFW12524Nو شماره شاسی  CO9555به نام شركت ترا كتورسازی ایران تبریز مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط میباشد3383.
اینجانب حامد محمدی سراب مالك خودرو سواری پژو  206مدل  1381به شماره بدنه  81616551و شماره موتور
 10FSFE33925989و شماره پالك ایران 225-44س 57به علت فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی سند
خودروی مذكور را نموده است .لذا چنانچه احدی ادعایی درخصوص فوق دارد ظرف مدت  10روز به دفتر منطقهای
ایرانخودرو ساری واقع در كیلومتر  5جاده ساری به نكا جنب شركت شمالیت مراجعه نمایید .بدیهی است پس از
مهلت مذكور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اینجانب سینا شهودیفر مالك پژو  205به شماره موتور  12617300084و شماره شاسی  73050084به علت فقدان
اسناد فروش و سند مالكیت راهور تقاضای رونوشت المثنی سند خودروی مذكور را نموده است .لذا چنانچه احدی
ادعاییدرخصوصخودرویفوقداردظرفمدتدهروز بهدفترحقوقیسازمانفروششركتایرانخودروواقعدر
پیكانشهر ساختمان سمند مراجعه نماید .بدیهی است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اینجانب منصور شیرزادی مالك سمند به شماره موتور  124K1343487و شماره شاسی  KF568834به علت فقدان
اسناد فروش و سند مالكیت راهور تقاضای رونوشت المثنی سند خودروی مذكور را نموده است .لذا چنانچه احدی
ادعاییدرخصوصخودرویفوقداردظرفمدتدهروز بهدفترحقوقیسازمانفروششركتایرانخودروواقعدر
پیكانشهر ساختمان سمند مراجعه نماید .بدیهی است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
سند و برگ سبز پژو  ROAمدل  86به شماره پالك ایران 527-87د 79و شماره شاسی  61324569و شماره موتور
 11686006146متعلق به امیر ذكری كبریا مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
برگ سبز و كارت ماشین نیسان مدل  90به شماره پالك ایران 761-87س 86و شماره موتور  80008757و شماره شاسی
 NAZ0L104TJK006291متعلق به امین احمدی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
اینجانبمحرممکعلیمالکخودروپژو405مدل1394بهشمارهانتظامی794ب13ایران17بهشمارهموتور124K0769886
وبهشمارهشاسیNAAM11VE9FR518078بهعلتفقداناسنادفروشتقاضایرونوشتالمثنیسندخودرومذکور
را نموده است.لذا چنانچه کسی ادعایی در خصوص خودرو فوق را دارد ظرف مدت ده روز به دفتر حقوقی شرکت
ایرانخودروواقعدرکیلومترچهاردهجادهمخصوصتهران -کرجشهرکپیکانشهرساختمانسمندطبقهیکمراجعه
3381
نماید بدیهی است پس از انقضای مهلت مذکور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد .

دکترینهای جدید توسعه طلبانه غرب نیز
ممانعت به عمل میآورد.یکی از نقاطی که
میتواندمولد،محرکومقومایناتحادفرا گیرو
مقدسباشد،روزجهانیقدساست.دراینروز
ملتهایمسلمانهمگامبایکدیگرفریادآزادی
قدس شریف را سر داده و بر تحقق مطالبات بر
حق فلسطینیان تأ کید دارند .واقعیت امر این
است که دولتهای ترامپ و نتانیاهو در حال
سقوطی همزمان در نظام بینالملل هستند.
در کشورهای اروپایی نیز بسیاری از طرفداران
رژیم صهیونیستی که در تقابل با ملت مظلوم
فلسطین حمایت علنی خود را از سیاستهای
جنگطلبانهتلآویواعالم کردهاند،هما کنون
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در سراشیبی سقوط قرار گرفتهاند.
معامله قرن و الحاق کرانه باختری ،هیچیک
تحقق نمییابند
کمترین تردیدی وجود ندارد که در آیندهای
نزدیک  ،شاهد شکست طرح ننگین معامله
قرن و اجزای آن ( از جمله الحاق کرانه باختری
به اراضی اشغالی) خواهیم بود .دونالد ترامپ و
همراهانش مانند دیگر دولتهای قبلی آمریکا
و بلکه فراتر از آنها ،طی سالهای اخیر سعی
کردند با خلق بحرانهای مزمن منطقهای،
اعمال فشار حدا کثری علیه جبهه مقاومت و
اضالع آن ،حمایت از تروریستهای تکفیری
ب گرا در سرتاسر جهان
و تقویت جریانهای غر 
اسالم ،زمینههای الزم را برای ارائه اولیه طرح
معامله قرن ایجاد کند .رئیسجمهور آمریکا و
استراتژیستهاوسیاستمدارانحامیطرحمعامله
قرندر واشنگتنومنطقه،تعادلخودرابهطور
کامل از دست دادهاند .آنها هما کنون نماد و
نشانهایازتضعیفوتطمیعملتهایمسلمان
ی کنند.ترامپوپمپئوهرآنچهامروز
مشاهدهنم 
میبینند،مبتنیبرآ گاهیملتهایمنطقهعلیه
معاملهقرنودیگرطر حهایمبناییآمریکاست.
در چنین شرایطی همراهی مطلق نتانیاهو یا
بنی گانتزولیبرمندرداخلسرزمینهایاشغالی
با طرح معامله قرن ،دیگر محلی از اعراب برای
کاخ سفید نخواهد داشت.
در نهایت این که «گفتمان مقاومت» هر روز
قدرتمندتر و پویاتر از قبل به حیات بابرکت و
تأثیرگذار خود در منطقه ادامه خواهد داشت.
با گذشت دههها از اشغال فلسطین،گفتمان
مقاومت به گونهای کامل و خدشهناپذیر به
نسلهای بعدی انتقال یافته است.بر این
اساس «استراتژی مقاومت» در ذیل «آرمان آزادی
فلسطین»تعریف شده است .هما کنون جبهه
مقاومت،باتمامیتوانوقدرتخود،همدر میدان
نبردنظامیبادشمنانملتهایمسلمانمنطقه
و هم در میدان نبرد فرهنگی با طرفداران سازش با
رژیم صهیونیستی عرضاندام کرده است .در حالی
کهعلیهمیانطرفدارانمقاومتروزبهروزدرمنطقه
بیشترمیشود،شاهدایجاد گسستوشکافمیان
طرفداران گفتمانسازشهستیم .گفتمانمقاومت،
گفتمانی دامنهدار در فلسطین و جهان اسالم
است که امروز صدها میلیون مسلمان ،حامی
و طرفدار آن هستند.

وزیر خارجه اسبق لبنان تأ کید کرد :علیرغم همه
تحریمها و فشارهای موجود  ،جریان مقاومت
قاطعانه به مسیر خود ادامه میدهد.
عدنانمنصوردر گفتوگوباروزنامه«رسالت»اظهار
داشت  « :سیاستهای رژیم صهیونیستی در قبال
فلسطینومنطقه کامالمشخصاست.اینرژیماز
هرگونهزمانوفرصتیبرایمصادرهاراضیفلسطین
ی کند.
و ادامه سیاست الحاق و مصادره استفاده م 
در چنین شرایطی جهان اسالم نباید وظیفه اصلی
خود را فراموش کند .این وظیفه ،آزادسازی قدس از چنگال اشغالگران است.
در راستای تحقق این هدف  ،اندیشمندان و سایر ملتهای مسلمان و آزاده
باید با یکدیگر متحد شوند» .
وزیر امور خارجه لبنان در دوران نجیب میقاتی افزود «:دشمنان فلسطین،
اساسا از شکل گیری منظومه و گفتمان مقاومت هراسان هستند .آمریکا و
رژیمصهیونیستی و متحدان آنها هرگونه اقدامی صورت میدهند تا حمایت
از ملت فلسطین در ابعاد منطقهای و بینالمللی تحقق پیدا نکند .با این حال
مقاومت راه خود را آموخته و علیرغم همه این توطئهها  ،فشارها و تحریمها با
قدرت به مسیر خود ادامه خواهد داد».
منصوردرخصوصتحریمحزباهلللبنانازسویبرخی کشورهایاروپاییازجمله
آلمان تأ کید کرد  « :آنچه امروز در خصوص تحریم حزباهلل لبنان از سوی آلمان و
ی کنیم ،ریشه در دشمنی مبنایی این
برخی کشورهای اروپایی دیگر مشاهده م 
کشورها با موجودیت مقاومت میباشد .تحریمهایی که علیه مقاومت لبنان
اعمال میشود ،نشاندهنده اوج استیصال و ناتوانی غرب و رژیم صهیونیستی
در مقابل این جنبش و بهصورت کلی ،جریان مقاومت در منطقه است .بدیهی
است که این اقدامات  ،تأثیری در مسیر و حرکت حزباهلل و دیگر جریانهای
وابسته به گفتمان مقاومت در منطقه نخواهد داشت».

بایدن:فلسطینیانبایدموجودیت
اسرائیل را به رسمیت بشناسند!

نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ضمن مخالفت با طرح اشغال
کرانه باختری اعالم کرد :فلسطینیان باید حق موجودیت رژیم صهیونیستی را
به رسمیت بشناسند.
به گزارشخبرگزاریفارس،جوبایدنهمزمانبااعالممخالفتشباطرحاشغال
کرانهباختریازفلسطینیانخواست کهیکباربرایهمیشه«واقعیت»موجودیت
رژیم صهیونیستی را به رسمیت بشناسند.به نوشته روزنامه صهیونیستی
«جروزالم پست» ،نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در جریان
سخنرانیویدئو کنفرانسیبرایحامیانمالییهودیخوددرانتخابات،باطرح
تلآویو برای اشغال کرانه باختری مخالفت کرد.به گفته معاون هشتساله
ریاست جمهوری دولت بارا ک اوباما ،هم اسرائیلیها و هم فلسطینیان باید
بهمنظور تقویت راهکار دو دولتی اقداماتی انجام دهند و از اقدامات یکجانبه
پرهیز کنند.جوبایدندراظهاراتیصریحخطاببهحامیانمالییهودی گفت:
ی کنم کهمابایداینراروشنبگوییم کهمناز الحاق(بخشهایاشغالی
«فکرم 
ی کنم».نفر دوم دولت سابق آمریکا در
کرانه باختری به اسرائیل) حمایت نم 
این نشست گفت« :فلسطینیان باید به تحریک (خشونت) در کرانه باختری
و حمالت را کتی از غزه پایان دهند .آنها هنوز دارند در کتابهای درسی در
مدارس اینها را آموزش میدهند.
صرفنظر از این که آنها اختالفنظرهای مشروعی با اسرائیل دارند اما این
هرگز توجیهی برای اقدامات تروریستی نیست».پیش از این «آنتونی بلینکن»
مشاور ارشد سیاست خارجی بایدن از مخالفت او با طرح الحاق شهرکهای
صهیونیستنشین در کرانه باختری به فلسطین اشغالی خبر داده بود اما گفت
که بایدن سفارتخانه آمریکا را در قدس اشغالی نگه میدارد .

آ گهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده نوبت اول شركت تعاونی مسكن
شماره  2كاركنان شهرداری باقرشهر به شماره ثبت  539717به شناسه ملی 14008257919
بدینوسیله از كلیه اعضای محترم دعوت میشود تا در مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده نوبت اول كه در ساعت  10صبح روز سهشنبه مورخ  99/03/13محل برگزاری سالن
عطر یاس شهرداری به نشانی :باقرشهر ،خیابان  20متری كاشانی تشكیل میگردد ،حضور به هم رسانند.
دستورجلسه - :استماع گزارش هیاتمدیره – طرح و تصویب تغییرات اعضاء و سرمایه – تصویب آییننامه معامالت – تصمیمگیری درخصوص خرید زمینهای پیشنهادی و تعیین
قیمتآنتوسط كارشناسرسمیدادگستریواعالممبلغبرآوردشدهونحوهزمانبندیپرداختیخریدزمینبهصورتعلیالحساب–تفویضاختیار بههیاتمدیرهدرخصوصاعضای
م گیری درخصوص نحوه پذیرش و میزان مشاركت افراد حقیقی و
توافقنامه یا اشخاص حقیقی و یا حقوقی در جهت تامین و خرید زمین با رعایت صرفه و صالح اعضای تعاونی – تصمی 
حقوقی (باحقوق مالكانه در خرید زمین با متراژ اعالمی از سوی شركت تعاونی بدون بهرهمندی از سایر مشاعات) در خرید زمین و یا تعریف پروژه – تفویض اختیار به هیاتمدیره برای
انتخاب و استخدام وكیل ،مشاور و كارشناس رسمی دادگستری برای تنظیم قراردادها و پیگیری امور اداری شركت با رعایت صرفه و صالح اعضای تعاونی – طرح و تصویب دستورالعمل
حقوق ،مزایا و پاداش هیاتمدیره – طرح و تصویب آییننامه و شرح وظایف ،اختیارات و حقوق و مزایای مدیرعامل
توضیحات -1 :ا گر حضور عضو ی در مجمع عمومی میسر نباشد ،میتواند وكالتا حق اعمال رای را به غیردهد و هر عضوی میتواند وكالت حدا كثر  3نفر و غیرعضو یك نفر را بپذیرد در این
صورتتاییدنمایندگیتاماالختیار باامضایهیاتمدیرهتعاونیوبازرسخواهدبود.بدینمنظور عضومتقاضیاعطاینمایندگیبایدحدا كثرظرف 48ساعتقبلاز روز برگزاریمجمع
به همراه نماینده خود و با در دست داشتن مدرك موید عضویت در تعاونی و كارت شناسایی معتبر در محل دفتر شركت تعاونی حاضر تا پس از احراز هویت طرفین ،عضویت متقاضی و
اهلیت نماینده برگه نمایندگی مربوطه توسط مقام مذكور تایید و ورقه ورو به مجمع عمومی برای نماینده صادر گردد -2 .مصوبات این مجمع در صورت رسمیت یافتن (نصف به عالوه
یك اعضاء) و عدم مغایرت با ضوابط قانونی برای كلیه اعضاء اعم از حاضر و غایب ،معتبر خواهد بود.
تاریخ انتشار99/3/1 :
هیاتمدیره تعاونی مسكن شماره  2شهرداری باقرشهر
خ ش99/3/1 :

آ گهی دعوت مجمع عمومی عادی
شركت رضوان سیال توس (سهامی خاص)
به شماره ثبت  51636و شناسه ملی
14004157661
بدینوسیله از كلیه سهامداران شركت دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی
عادی شركت رضوان سیال توس (سهامی خاص) به شماره ثبت  51636و شناسه ملی
 14004157661كه در تاریخ  1399/03/12روز دوشنبه راس ساعت  9صبح در محل
شهرستانمشهد–خیابان كالهدوز – 47منفرد – 11پالك  5به كدپستی9184854169
تشكیل میگردد ،حضور به هم رسانید.
دستورجلسه:
 -1انتخاب مدیران
 -2انتخاب بازرس
تاریخ انتشار99/3/1 :
شركت رضوان سیال توس
خ ش99/3/1 :

آ گهی دعوت مجمع فوقالعاده
(نوبت اول) شركت تعاونی مصرف كاركنان
شبكه بهداشت و درمان تایباد و باخرز –
شماره ثبت115 :
بدینوسیلهاز كلیهاعضایمحترمشركتتعاونیمصرف كاركنانشبكهبهداشتودرمان
تایبادوباخرز دعوتبهعملمیآیدتادر جلسهمورخهپنجشنبه1399/04/05ساعت
10-12درمحلمركزبهداشتشهرستان-سالن كنفرانسحضوربههمرسانند.بهموجب
ماده  19آئیننامه تعداد آرای وكالتی هر عضو حدا كثر سه و هر شخص غیرعضو تنها یك
رای خواهد بود .حضور كلیه اعضای محترم در جلسه الزامیست.
دستوركار جلسه:
تصمیمگیری در مورد انحالل و یا تغییر محدوده فعالیت شركت به شهرستان باخرز
تاریخ انتشار99/3/1 :
هیاتمدیره شركت تعاونی مصرف كاركنان شبكه
خ ش99/3/1 :

بهداشت و درمان تایباد و باخرز

آ گهی دعوت به مجمع عمومی فوقالعاده
شركت درمانگاه تخصصی مغز و اعصاب
اهورا كرج (سهامی خاص) به شماره ثبت
 11466و شناسه ملی 10100452730
بدینوسیله از كلیه سهامداران محترم شركت و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت میگردد
تا در جلسه مجمع عمومی فوقالعاده كه در ساعت  11صبح روز پنجشنبه مورخ
 1399/03/22در محل كلینیك تخصصی مغز و اعصاب مركزی كرج به آدرس كرج،
چهارراه هفتتیر ،ابتدای بلوار دانشآموز ،ساختمان بورس سابق ،ط  ،1واحد  5برگزار
میگردد ،حضور به هم رسانید.
دستورجلسه:
 -1تصمیم گیری درخصوص انحالل یا بقاء شركت
 -2سایر مواردی كه در صالحیت مجمع عمومی فوقالعاده باشد
تاریخ انتشار99/3/1 :
هیاتمدیره
خ ش99/3/1 :

آ گهی دعوت مجمع عمومی عادی
شركت سازهپرداز فرم سهامی خاص
(در حال تصفیه) به شماره ثبت 942
و شناسه ملی 10380107106
بدینوسیلهاز كلیهسهامدارانشركتفوقدعوتمیشود كهدر جلسهمجمععمومی
عادی ساعت  12مورخ  1399/04/07حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
 -1استماع گزارش مدیر تصفیه
 -2تصویب ترازنامه
 -3تمدید مدت تصفیه
 -4تعیین مدیر تصفیه
محل تشكیل جلسه :بلوار شهید دستغیب – مجتمع كامپیوتر تك واحد – 204
كد پستی 9185884397
مدیر تصفیه شركت سازهپرداز فرم
تاریخ انتشار99/3/1 :
حمیدرضا سودا گران
خ ش99/3/1 :

