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سارکوزی در زندان

بمبارانمستقیمآوارگانیمنیتوسطآلسعود
گروه بینالملل
درحالی که رژیم منحوس سعودی به نقطه
شکست نهایی در یمن نزدیکتر میشود ،از هرگونه
ی کند.
ابزاریبرایفرار از ایننا کامیبزرگاستفادهم 
ریاض در سایه حمایت آمریکا ،رژیم صهیونیستی و
انگلیس و از همه بدتر ،در سایه سکوت سازمان ملل
متحدبهبمبارانمستقیمشهروندانیمنیمیپردازد
تابلکهازاینطریق،پیشرویهایانصاراهللومقاومت
یمن را در مأرب و دیگر نقاط متوقف سازد.
جنایت بزرگ سعودیها و اماراتیها در مأرب
ائتالف متجاوز سعودی-اماراتی از ترس آزادسازی
استان راهبردی و نفتخیز مأرب ،بهشدت اردوگاه
آوارگانیمنیدر ایناستانرابمباران کردندتابهزعم
خود مانع از آزادی مأرب شوند .از سوی دیگر ،دولت
نجات ملی یمن بار دیگر از سازمان ملل خواست که
بهبازیائتالفمتجاوزسعودی-اماراتیباجانمردم
یمن و تجارت بر سر مشکالت آنان پایان دهد.صنعا
ن کهبایدیک گذرگاهامنبرایآوارگانحاضر
بابیانای 
دراستانمأربایجادشود،تأ کید کرد،ائتالفمتجاوز
سعودی ،اردوگاههای این آوارگان را در اطراف مأرب
هدف قرار میدهد.
هرچندشورایعالیاموربشردوستانهیمندربارهعواقب
باز کردنپایآوارگانبهجنگمأرب،هشدارداد،ولی
عناصروابستهبه«عبدربهمنصورهادی»رئیسجمهور
مستعفی یمن به مناطق امن در شهرهای «رحبه»
و «العبدیه» در جنوب مأرب حمله کردند.روزنامه
االخبار گزارش داد ،جنگندههای ائتالف سعودی-
اماراتینیزاردوگاههای«الهیال»و«الصوابین»واقعدر
اطراف سد مأرب را بهشدت بمباران کردند ،تا با این
فشارها ،مانع از آزادسازی مأرب شوند.این در حالی
است که نیروهای ارتش و کمیتههای مردمی یمن
اخیرا این منطقه را که در «صرواح» واقعشده است،
آزادکردهاند.به گزارشاینروزنامه،اینحمالتهوایی
باعثشد کهشمار زیادیاز آوارگاناز اینمنطقه کوچ

کنند؛ منابع محلی نیز خبر دادند که صدها خانواده
آواره این اردوگاهها را ترک کردند.از آمار شهدای این
حمالت هنوز اطالعات و آماری منتشرنشده است.
بنابراین گزارش ،این حمالت با درخواستهای
آمریکا و فرانسه برای توقف حمالت و جنگ در مأرب
همزمان شده است ،ولی جنگندههای سعودی به
حمالت خود ادامه میدهند.
سازمان ملل فقط هشدار میدهد!
در همین ارتباط ،سازمان ملل اواخر هفته گذشته
خبرداد که۱۶میلیونیمنیبا گرسنگیروبهروهستند
و نمیتوانند غذای روزانه برای کودکان خود تأمین
ن که پنج میلیون یمنی
کنند.این سازمان بابیان ای 
در آستانه قحطی قرار دارند ،ولی مطابق معمول از
عربستانسعودیواماراتبهعنوانمسئوالناصلی
این فجایع ،نامی نمی برند .هرچند که کشورهای
متجاوز به یمن و حامیان غربی آنان عادت دارند
تصویری انساندوستانه از خود نشان دهند تا از
مسئولیت جنایات خود در این کشور فرار کنند ،ولی
ک کننده به یمن ،امید
نشست اخیر کشورهای کم 
سازمان ملل را بر باد داد.این سازمان پسازاین
ن که میزان کمکهای اعالمی به
نشست بابیان ای 
یمن ،کاهشیافته است ،تصریح کرد ،کاهش این
کمکها ،بهمنزله حکم اعدام دهها هزار زن و کودک
در یمناست.ایندر حالیاست کهاینسازمان،فورا
تصمیمدونالدترامپرئیسجمهورپیشینآمریکابرای
«تروریستی»خواندنجنبشانصاراهللیمنرااجرایی
کرد ،ولی برای آزادی کشتیهای یمنی که در توقیف
ریاضقراردارد،هیچمداخلهاینکرد.یکوبگاهیمنی
در آستانه هفتمین سالروز آغاز تجاوز ائتالف سعودی
به یمن ،از رویکرد جدید و مشترک آمریکا و انگلیس
برایفیصلهدادنبهاینجنگبیهودهوحفظمنافع
حدا کثری خود در یمن پرده برداشت.
تالش آمریکا و انگلیس برای تجزیه یمن
از سوی دیگر ،حمله ائتالف سعودی به یمن تا چند

ریاضدرسایهحمایتآمریکا،رژیمصهیونیستیوانگلیسوازهمهبدتر،درسایهسکوتسازمانمللمتحدبهبمبارانمستقیمشهروندان
یمنی میپردازد تا بلکه از این طریق ،پیشرویهای انصاراهلل و مقاومت یمن را در مأرب و دیگر نقاط متوقف سازد
روز دیگر ،وارد هفتمین سال میشود .این ائتالف،
ششم فروردین  ۱۳۹۴برای سرکوب انقالب در یمن
و جلوگیری از قدر ت گرفتن انصاراهلل حملهای
همهجانبه علیه این کشور را آغاز کرد به این امید که
طیچندهفته،همهاموررابهنفعخودتغییردهداما
با مقاومت غیرقابلانتظار مردم و احزاب ملی یمن

ویلیامبیمن،استاددانشگاهمینهسوتایآمریکادرگفتوگوبا«رسالت»:

غرب،حقایق اشغال عراق را نمیگوید

یک استاد دانشگاه آمریکایی تأ کید کرد  :آمریکا
و انگلیس حقایق مربوط به پشت پرده جنگ
عراق و اشغال این کشور را به افکار عمومی دنیا
ی گویند.
نم 
پروفسور«ویلیام بیمن» استاد دانشگاه مینه
ی گوید:
سوتای آمریکا در گفتوگو با «رسالت» م 
« همه میدانیم که جنگ عراق و اشغال این کشور
بر اساس اطالعات دروغین و نادرستی که از سوی
دولتهایآمریکاوانگلیسارائهشد،صورت گرفت.
جورج وا کر بوش و تونی بلر رسما افکار عمومی را
در خصوص جنگ عراق فریب دادند و با انتشار
اطالعات غلط  ،سعی کردند این اقدام را گامی در

مسیردرستجلوهدهند.ا کنوننیزآمریکاوانگلیس
ی گویند».
پشتپردههایجنگعراقرابهمردمنم 
ویلیام بیمن افزود «:شواهد و مستندات موجود
نشان میدهد که دولتهای آمریکا و انگلیس،
از سال  2001میالدی ،یعنی چند هفته پسازآنکه
دولتجورجوا کربوشدرایاالتمتحدهبرسرکارآمد،
مشغول برنامهریزی برای جنگ عراق و اشغال این
کشور بودهاند .بنابراین ،اتهاماتی مانند نگهداری
سالحهای کشتارجمعی توسط رژیم صدام که در
سالهای2002واوایلسال2003ازسویواشنگتن
و لندن مطر ح شد  ،جملگی بهانههایی برای
عملیاتی سازی این نقشه قبلی بود».

اصالحیه -گواهینامه پایه سوم قاسم آقابیگی فرزند احمد به شماره كد ملی  0453434290در
مورخ  99/11/21مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.از یابنده تقاضا می شود با شماره
 09124952248تماس حاصل نماید.
گواهینامهموقتپایانتحصیالت كارشناسیارشدمدیریتاجرائیاز دانشگاهآزاداسالمیواحدرفسنجان
به نام مهدی طالبی به ش سریال  2599425مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
كارت سبز موتورسیكلت همتاز تیپ  200CCمدل  1395به رنگ مشكی شماره پالك  567ایران 71181
شماره موتور  0198NBF018060و شماره تنه  NBF200W9516644مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط می باشد.
اینجانب حسن رحیمی درازكال مالك خودروی پژو سواری  405جی ال ایكس به شماره بدنه
 83001335به شماره موتور  12482048474و شماره پالك 629-82س 92به علت فقدان اسناد
فروش تقاضای رونوشت المثنی سند خودروی مذكور را نموده است لذا چنانچه احدی ادعایی
در خصوص خودروی فوق دارد ظرف مدت ده روز به دفتر منطقهای ساری واقع در كیلومتر  5جاده
ساری به نكا جنب شركت شمالیت مراجعه نمایند .بدیهی است پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط
مقرر اقدام خواهد شد.
برگ سبز خودرو پژو  405جی ال ایكس مدل  1383و به شماره پالك ایران 629 -82س 92و شماره
بدنه  83001335و به شماره موتور  12482048474به نام حسن رحیمی درازكال مفقود و از درجه
اعتبار ساقط می باشد.
اصل سند كمپانی و برگ سبز (شناسنامه) خودرو سواری پژو  405جی ال ایكس ای  1/8به شماره
پالك 249م 21ایران  24رنگ بژ متالیك مدل  1386و شماره موتور  12485209948و شماره شاسی
 40301500مفقودگردیده است كه از درجه اعتبار ساقط می باشد.
اصل سند كمپانی و برگ سبز (شناسنامه) خودرو سواری سمند به شماره پالك 913م 48ایران  24رنگ
سفید روغنی مدل  1391به شماره موتور  12491055140و شماره شاسی NAACN1CM8CF205841
مفقود گردیده است و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
برگ سبز خودرو سواری ساینا مدل  1396به شماره شهربانی  53ایران  579و 44و شماره موتور
 M15/8526271و شماره شاسی  NAS831100H5756516مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط
می باشد.
اصل كارت فعالیت راننده حرفه ای باری به شماره 1999006به نام اینجانب علی ا كبر ابراهیمی گشنگانی
فرزند عنایت اهلل به شماره ملی  6299685281مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
برگ كمپانی خودرو سواری هاچ بك سیستم سایپا تیپ  QUIK-MTمدل  1399به شماره موتور
 M159021416و به شماره موتور  NAPX212AAL1001717به شماره پالك ایران 664 – 79ل 44به
نام صمد رحیمی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
مدرك فار غ التحصیلی اینجانب شریفه سادات میرة فرزند سیدمجتبی به شماره شناسنامه 636
صادره از قم مقطع تحصیلی كارشناسی رشته مترجمی زبان صادره از واحد دانشگاهی آزاد قم به
شماره  154003424سرقت گردیده است و فاقد اعتبار می باشد از یابنده تقاضا می شود اصل مدرك
را به دانشگاه آزاد اسالمی واحدقم به نشانی قم شهرك پردیسان بلوار دانشگاه مجتمع دانشگاهی
صندوق پستی  364/37185ارسال نمائید.
سند كمپانی و سند برگ سبز خودرو سمند تا كسی زرد رنگ به شماره پالك 12ت 163ایران  22به نام
محسن علیمرادی و شماره شاسی  83275039و شماره موتور  12483003885مفقود شده است.
اینجانب محرم دادگر مالك خودرو پژو پارس مدل  1386به شماره انتظامی 779ج 48ایران  17به
شماره موتور  12486143605و به شماره شاسی  50330138به علت فقدان اسناد فروش (برگ كمپانی)
تقاضای رونوشت المثنی اسناد خودرو مذكور را نموده است لذا چنانچه كسی ادعایی درخصوص
خودرو فوق را دارد ظرف مدت ده روز به دفتر حقوقی شركت ایران خودرو واقع در كیلومتر چهارده
جاده مخصوص تهران – كر ج شهرك پیكانشهر ساختمان سمند طبقه یك مراجعه نماید بدیهی است
پس از انقضای مهلت مذكور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد5533.
پروانه بهرهبرداری شركت آذرپیام قوم كاداستر معدن (سامانه ثبت و صدور مجوزها (معدن) به شماره
پروانه  105/64855به تاریخ صدور  1398/10/5به نام علی حسین غریبی یامچی مفقود گردیده و
از درجه اعتبار ساقط می باشد.
اصل سند كارخانه سواری پژو  206مدل  1397به شماره انتظامی 244 -35ط 29به شماره موتور
 182A0025577به شماره شاسی  NAAP03EEXJJ542585به نام خانم زهرا بدرزاده مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
برگ سبز وانت پیكان مدل  76رنگ سفید ش ش ایران 992 -65ی 62ش م  11517600162ش شاسی
 76909626مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
برگ سبز پراید مدل  83رنگ اطلسی ش ش ایران 869 -65ب 15ش م  01013628ش شاسی
 1412283392845مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
اصل شناسنامه مالكیت (برگ سبز) و اصل كارت شناسایی (مشخصات) هر دو متعلق به خودرو سواری
پراید صبا  GTXIمدل  1386به رنگ نوك مدادی متالیك به شماره شهربانی 757س -24ایران  41و
به شماره موتور  2158437و به شماره شاسی  S1412286385879به نام آقای خسرو رضائی فرزند
عبدالحسین به شماره شناسنامه 20798و به تاریخ تولد 1356/3/5و دارای شماره ملی4198574561
شناسنامه صادره از شهرستان كوهدشت مفقود گردیده اند و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
سند مالكیت (برگ سبز) خودرو سواری پژو پارس مدل  1386به شماره انتظامی  779-17ج  48به
شماره موتور  12486143605و شماره شاسی  50330138به نام محرم دادگر مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط می باشد5534.
سند كمپانی خودرو سواری پژو  GLXi 405به شماره انتظامی 753-27م 72مدل  1384به شماره
موتور  12484194341و به شماره شاسی  14271494به نام حسین رسول پور مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط می باشد5531.
برگ سبز (شناسنامه) متعلق به یك دستگاه خودروی سواری پراید مدل  1389به رنگ سفید روغنی
به شماره پالك 761س 41ایران  85به شماره موتور  3577630به شماره شاسی S1412289520539
به نام میراحمد سارانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
اصل سند كارخانه و برگ سبز سواری سایپا مدل 1391به شماره انتظامی 766-35ط46به شماره موتور
 4754860به شماره شاسی  S1422291333284مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
كارت ماشین خودرو سواری سمند  CNG LXEF7مدل  1396به رنگ سفیدروغنی به شماره موتور
 147H0265866به شماره شاسی  NAACJ1JE9H269478و به شماره پالك  34ایران 148ق 19به
نام سعدون فیاضی پور فرزند عیسی صادره از بوشهر به شماره شناسنامه  1943مفقود گردیده و از
درجه اعتبار ساقط می باشد.
برگسبزخودروسواریپرایدمدل 1383بهشمارهموتور 00647431وشاسیشماره S1412282196134
و پالك انتظامی  54ایران 748ط 15به نام اینجانب مهدی ماندگاری مزرعه علی كدملی 4430626839
فرزند ا كبر مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

روبهرو شد.جنگی که حمایتهای تسلیحاتی و
نظامی انگلیس ،فرانسه ،آمریکا ،آلمان و برخی
کشورهای عربی از آن نتوانست مقاومت یمن را در
هم بشکند و بالعکس موجب قدرتمندتر شدن
نظامی این مقاومت شد .هرچند که به اعالم
سازمانهایحقوقبشری،عالوهبرخساراتمالی

ت کم
وویرانیهای گستردهیمن،موجبشدهدس 
۱۷هزارغیرنظامی کشتهوبیشاز۲۶هزارنفرزخمی
شوند.پایگاهخبری«»YNPدریادداشتیدرآستانه
پایان6سالتجاوزبهیمن،بهتحلیلرویکردوراهبرد
جدیدهمپیمانانغربیوعربیعربستانسعودی
برایفیصلهدادنبهپروندهجنگیمنب ه گونهای

طرح جدید جمهوریخواهان آمریکا
برای تحریم ایران
علیرغمپیامهایمتناقضواظهاراتتردیدآمیزی
که دولت جدید آمریکا به ریاست «جو بایدن»
برای بازگشت به توافق هستهای ایران از خود
نشان داده اما جمهوریخواهان کنگره بهدنبال
راهی جهت ممانعت از هرگونه رفع تحریمهای
تهران هستند.پایگاه خبری-تحلیلی «واشنگتن
فریبیکن» بعد از مصاحبههایی با چندین نفر
از سران سیاست خارجی حزب جمهوریخواه،
گزارش داد« :جمهوریخواهان کنگره در حال کار
بررویطیفیاز اقداماتبرایجلوگیریاز بازگشت
دولت بایدن به توافق هستهای سال  ۲۰۱۵با ایران
هستند».فریبیکن درباره تالشهای ضد ایرانی

جمهوریخواهان کنگره،نوشت«:اینتالش،شامل
فشار حدا کثری جهت ممانعت از رفع تحریمهای
تهران تا زمانی که برنامه هستهای مورد مناقشه
آن بهصورت کامل برچیده نشده ،میشود».این
پایگاه خبری ضمن اشاره به مخالفت دوحزبی در
آمریکا با رفع کامل تحریمها علیه ایران ،توضیح
داد«:اینمخالفتمیتوانددولترابهبازنگریدر
رویکرددیپلماتیکخود[درقبال]ایرانمجبور کند.
برایاینمنظور ،کمیتهتحقیقاتیجمهوریخواه
از دقیقترین طرح خود برای مقابله با امتیاز دادن
دولتبایدنبهتهرانو کنار گذاشتنسیاستفشار
حدا کثری ترامپ ،رونمایی کرد».

برگ سبز خودرو پراید مدل  1383رنگ مشكی شماره پالك ایران 834 -68ج 14شماره موتور 00935775
شماره شاسی  S1412283319739به نام رحیم جعفری كامران مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط
میباشد.
برگ سبز وانت رنو تندر  90مدل  1395به شماره انتظامی 842 -35ط 27به شماره موتور -113068
 100016375RRبه شماره شاسی  NAAUSRBVVFA701905به نام محسن بابائی مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
كارت ماشین وانت پیكان تیپ  1600آی مدل  1390به شماره موتور  11490067791و به شماره شاسی
 NAAA46AA3CG305988به شماره پالك 168ی 86ایران  78به نام طهماسب بشكیده مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
سند كمپانی خودرو سواری پژو  405GLXIمدل  1389به شماره انتظامی 752 -73ل 96به شماره موتور
 12489017741و به شماره شاسی  NAAM11CA2AK612228به نام اصغر یزدانی مفقود گردیده و از
درجه اعتبار ساقط می باشد5535.
برگ سبز خودرو سواری  131SEمدل  1399به شماره پالك ایران 951 -40س 33و شماره موتور
 M13/6488440و شماره شاسی  NAS411100L3617936به نام جعفر سلطانپور مفقود و از درجه
اعتبار ساقط می باشد.
سند كمپانی كامیونت ون نیسان رنگ آبی مدل  1385به شماره انتظامی ایران 139 -13ج 36شماره
موتور  315681و شماره شاسی  PL140EE06063به مالكیت محمدعلی بدیعی گورتی مفقود گردیده و
از درجه اعتبار ساقط می باشد.
كلیه مدارك پژو  405مدل  85شماره پالك 138ب 77ایران  79شماره شاسی  24240162و شماره موتور
 12485149321متعلق به محمد اسمعیل محسنی مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
برگ سبز و سند كمپانی و فا كتور فروش پراید مدل  93شماره پالك 876س 24ایران  87شماره شاسی
 NAS411100Eو شماره موتور  5268645متعلق به محمدرضا قربانی مفقود و از درجه اعتبار ساقط
میباشد.
برگ سبز ،سند و فا كتور فروش ،كلیه مدارك  ،كارت پالك خودروی سواری پژو  405GLX XU7مدل
 1399نقره ای متالیك به شماره انتظامی 819م -41ایران  42به نام صدیقه مقیمی به شماره موتور
 124K1443091و شماره شاسی  NAAM01CE1LK537329به علت سهل انگاری مفقود گردیده و از
درجه اعتبار ساقط می باشد.
اصل مجوز حمل سالح شكاری نخجیر مدل تك لول ته پر كوسه كالیبر  12ساخت كشور ایران به شماره
سالح  012202771به نام رضا سنچولی فرزند سلطان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
سند قطعی (سند كارخانهای) سواری پژو  405تیپ  405GLX-XU7به رنگ نقره ای – متالیك مدل
 1397به شماره موتور  124K1240979و شماره شاسی  NAAM01CE0JK382267به شماره انتظامی
855ق -58ایران  95به نام سلیم پازخ فرزند صاحبداد با كد ملی  3640169735مفقود گردیده و از
درجه اعتبار ساقط می باشد.
كارت هوشمند به شماره  2550878مربوط به خاور كامیونت مدل  1388به شماره انتظامی 554ع-97
ایران  63مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
مجوز حمل سالح شكاری تك لول ته پر كوسه ساچمهزن كالیبر  12به شماره سالح  K11571ساخت
روسیه به نام محمد امیر سراوانی فرزند عباس به شناسنامه شماره  444مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط است.
سند و فا كتور فروش و برگ سبز خودروی كامیونت ون زامیاد  Z24Niمدل  1398به شماره انتظامی
232ت -69ایران  74به شماره موتور  Z24828588Zو شماره شاسی NAZPL140TL0567548
به نام ا كرم مسعودیفر به رنگ آبی – روغنی به علت سهل انگاری مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط می باشد.
سند مالكیت راهور (برگ سبز) سواری آریو به شماره انتظامی 883ب 15ایران  92مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط است .مسئولیت ضمانت كشف فساد به عهده مالك است.
كارت مجوز حمل سالح شكاری به شماره سریال  1009041مربوط به اسعد شكاری تك لول روسیه به
شماره  03050137كالیبر  12متعلق به آقای پیمان منصوری فرزند قباد مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط می باشد.
اصل سند كمپانی خودرو سواری پژو  405به شماره پالك 991هـ  37ایران  34رنگ سفید مدل 1399
به شماره موتور  124K1439639و شماره شاسی  LK536914مفقود گردیده است و از درجه اعتبار
ساقط می باشد.
اصل سند كمپانی خودرو سواری پژو  405دوگانه به شماره پالك 348ج 27ایران  40به رنگ نقره ای
مدل  1399به شماره موتور  124K1454960و شماره شاسی  LK569004مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط می باشد.
اصل سند كمپانی خودرو سواری پژو پارس به شماره پالك 213ل 46ایران  30رنگ سفید مدل 1399
به شماره موتور  124K1493842و شماره شاسی  LH263327مفقودگردیده و از درجه اعتبار ساقط
می باشد.
اصل سند كمپانی خودرو سواری پژو پارس سال به شماره پالك 291س 64ایران  30رنگ سفید مدل
 1399به شماره موتور  124K1462488و شماره شاسی  LH253351مفقود گردیده است و از درجه
اعتبار ساقط می باشد.
اصل سند كمپانی خودرو سواری پژو پارس سال به شماره پالك 733ل 54ایران  30رنگ سفید مدل
 1399به شماره موتور  124K1526731و شماره شاسی  LH337284مفقود گردیده است و از درجه
اعتبار ساقط می باشد.
اصل سند كمپانی خودرو سواری پژو پارس سال به شماره پالك 773د 63ایران  40رنگ سفید مدل
 1399به شماره موتور  124K1522793و شماره شاسی  LH335513مفقود گردیده است و از درجه
اعتبار ساقط می باشد.
اصل سند كمپانی خودرو سواری پژو پارس به شماره پالك 641هـ 22ایران  57رنگ سفید مدل 1399
به شماره موتور  124B0274127و شماره شاسی  LH307827مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط
میباشد.
اصل سند كمپانی خودرو سواری پژو پارس به شماره پالك 294س 78ایران  30رنگ سفید مدل 1399
به شماره موتور  164B0274127و شماره شاسی  LH307827مفقود گردیده است و از درجه اعتبار
ساقط می باشد.
اصل سند كمپانی خودرو سواری پژو  405به شماره پالك 663ل 71ایران  67رنگ سفید مدل  1399به
شماره موتور  81B0125940و شماره شاسی  LK502764مفقود گردیده است و از درجه اعتبار ساقط
می باشد.
اصل سند كمپانی خودرو سواری پژو پارس به شماره پالك 468ق 17ایران  47رنگ سفید مدل 1399
به شماره موتور  124K1501627و شماره شاسی  LH267602مفقود گردیده است كه از درجه اعتبار
ساقط می باشد.

گروه بینالملل

که کمترین خسارت به منافع آنها در این کشور و
منطقه وارد شود ،پرداخت.
دراین گزارشآمدهاست«:درحالیجنگیمنوارد
هفتمین سال خود میشود که جامعه بینالملل
بهویژه حامیان جنگ و صلح! به بیهوده بودن
ادامه این جنگ متقاعد شدهاند و دیگر حتی
سیاست تحمیل وضعیت موجود پسازاین همه
فدا کاری و قربانی ،بیمعناست .کشورهای بزرگ
حامی جنگ و صلح ،واقعیت جایگزینی را کلید
زدهاند که عربستان سعودی نیز باید تمام نتایج
مصیبتبار آن را بپذیرد تا شاید این امر پایانی بر
جنگ بیفایده آن علیه یمن باشد».
در ادامه این یادداشت آمده است« :در  26مارس
کنونی ،یمن رسما  6سال از آغاز جنگ و محاصره
سازماندهیشدهتحترهبریعربستانسعودی،
امارات،آمریکاوبریتانیاراپشتسرخواهد گذاشت
و وارد سال جدیدی از این جنگ میشود که
شاخصهای آن به میزان زیادی به نفع حوثیها
[انصاراهلل] تغییر می کند .نیروهایی که مرحله
جدیدی از ایجاد توازن بهمنظور بازدارندگی را با
حمله گستردهعلیهعربستانسعودیآغاز کردهاند.
ایننشانهآناست کهنیروهایصنعا کههمچنین
به کسب کنترل شهر مأرب نزدیک میشوند ،در
این سال ،پیروزیهایی را کسب خواهند کرد
که در سالهای پیش که شهرهای یمن هرروزه
شاهدصدهاحملههواییبودند،دستیابیبهاین
پیروزیها تقریبا غیرممکن بود».نویسنده تأیید
ی کند کهامروزه،باوجودحمالت گستردههوایی
م 
انصاراهللیمنبهعمقخا کسعودی،ریاضجرئت
پاسخگویی به این حمالت را ندارد .این در حالی
است کهسعودیهاسالهاست کنترلآسمانیمن
را پس از برچیدن سامانه پدافندی آن تنها اندکی
پیشاز فرار «عبدربهمنصور هادی»رئیسجمهور
مستعفی یمن از صنعا ،در دست دارند.

«عین االسد» با  10راکت کاتیوشا
هدف قرار گرفت
منابععراقی گزارشدادند کهپایگاهغیرقانونینیروهایآمریکایی
در عین االسد هدف حمله را کتی قرار گرفته است.به گزارش
خبرگزاری فارس ،پایگاه «عین االسد» در استان «االنبار» واقع
در غرب عراق هدف حمله را کتی قرار گرفته است.پایگاه خبری
«شفقنیوز»نیزبهنقلاز یک«منبعامنیتیمسئول»ضمنتأیید
اینخبر گزارشداد کهپایگاهائتالفآمریکاییدرعیناالسدهدف
حمله چهار را کت کاتیوشا قرار گرفته است.شبکه «الجزیره» نیز
به نقل از منابع امنیتی عراقی در این خصوص گزارش داد که ۱۰
را کتدر نزدیکیمحلحضور نیروهایائتالفآمریکاییدر پایگاه
عیناالسدبهزمینبرخورد کردهاست.نیروهایآمریکاییبخش
نظامی مربوط به خود را در پایگاه عین االسد بستهاند و نیروهای
خود را از برج مراقبت خارج کردهاند.

اصل سند كمپانی خودرو سواری پژو پارس به شماره پالك 952د 49ایران  40رنگ سفید مدل 1399
به شماره موتور  124K515355و شماره شاسی  LH333924مفقود گردیده است و از درجه اعتبار
ساقط می باشد.
اصل سند كمپانی خودرو سواری پژو  405به شماره پالك 317ل 45ایران  79رنگ سفید مدل 1399
به شماره موتور  164B0270897و شماره شاسی  LK507204مفقود گردیده است و از درجه اعتبار
ساقط می باشد.
اصل سند كمپانی خودرو سواری  405به شماره پالك 845ل 86ایران  67رنگ سفید مدل  1399به شماره
موتور  81B014900و شماره شاسی  LK507648مفقود گردیده است و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
اصل سند كمپانی خودرو سواری پژو پارس به شماره پالك 126د 55ایران  40رنگ سفید مدل  1399به شماره
موتور  124K1518977و شماره شاسی  LH334952مفقود گردیده است و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
اصل سند كمپانی خودرو سواری پژو  206تیپ  2به شماره پالك 972ل 44ایران  79رنگ سفید مدل
 1399به شماره موتور  82A0115458و شماره شاسی  LJ33593مفقود گردیده است و از درجه اعتبار
ساقط می باشد.
اصل سند كمپانی خودرو سواری پژو  405به شماره پالك 343د 49ایران  40رنگ سفید مدل  1399به شماره
موتور  81B0134765و شماره شاسی  LK512331مفقود گردیده است و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
اصل سند كمپانی خودرو سواری پژو پارس به شماره پالك 997ل 21ایران  30رنگ سفید روغنی مدل
 1399به شماره موتور  24K1495209و شماره شاسی  LH266169مفقود گردیده است و از درجه اعتبار
ساقط می باشد.
اصل سند كمپانی خودرو سواری پژو پارس به شماره پالك 971د 67ایران  40رنگ سفید مدل 1399
به شماره موتور  64130277712و شماره شاسی  LH36890مفقود گردیده است و از درجه اعتبار
ساقط می باشد.
مجوز حملسالحومهماتشكاریاسلحهتكلولساچمهزنیتهپر كالیبر12بهشمارهسالح209168TM
چخماقی ساخت تركیه به نام خدا كرم چگنی فرزند كرم اله به شماره شناسنامه  487و شماره ملی
 3961359921مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
برگ سبز سواری پراید جی تی ایكس آی مدل  1385نقره ای متالیك به شماره پالك 895ب 57ایران
 28و شماره موتور  1531154و شماره شاسی  S1412285208181به نام مراد قنبریان مفقود گردیده و از
درجه اعتبار ساقط می باشد.
سند كمپانی ترا كتور (كشاورزی) آی تی ام ( 285 )ITMقرمز روغنی مدل  1384به شماره پالك 223ك17
ایران  18و شماره موتور  LFW2909و شماره شاسی  D21334به نام نظرعلی محمدی صدر مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
کارت دانشجویی اینجانب شقایق جزءسیاره فرزند اصغر به شماره دانشجویی  ۹۴۲۱۴۱۰۰۱۴صادره از
دانشگاه غیر انتفاعی سوره مفقود شده است و از درجه اعتبار ساقط است.
برگ سبز خودرو پژو  405GLXمدل  1393خا كستری به شماره شهربانی 574 -91س 19به نام محمد
ترابی به ش موتور  124K0509488و شماره شاسی  NAAM11CA9ER946690مفقود گردیده و از
درجه اعتبار ساقط می باشد.
اینجانب محمد ترابی مالك خودرو سواری پژو  405GLXو شماره شهربانی 127 -10ن 27و شماره
موتور  124K0509488و شماره بدنه  NAAM11CA9ER946690به علت فقدان برگ فروش و برگ
سبز تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذكور نموده لذا چنانچه هر كس ادعایی در مورد خودرو مذكور
دارد ظرف مدت ده روز كاری به دفتر حقوقی شركت ایران خودرو واقع در كیلومتر  14جاده مخصوص
كر ج پیكانشهر ساختمان سمند طبقه اول مراجعه فرمائید بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور
طبق مقررات اقدام خواهد شد.
اینجانب مالك سواری پژو  206هاچ بك به شماره شهربانی 127-10ن 27و شماره موتور 182A0015946
و شماره شاسی  MAAP03EEAJJ527292به علت فقدان برگ فروش و برگ سبز تقاضای رونوشت
المثنیاسنادمذكور نمودهلذاچنانچههر كسادعاییدر موردخودرومذكور داردظرفمدتدهروز بهدفتر
حقوقی شركت ایران خودرو واقع در كیلومتر  14جاده مخصوص كر ج شهرك پیكانشهر ساختمان سمند
طبقه اول مراجعه فرمائید بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور طبق مقررات اقدام خواهد شد.
بدینوسیله اعالم می دارد پروانه بهره برداری صنایع به شماره  118/35187به تاریخ  96/10/5متعلق
به شركت ایران فتوت به شناسه ملی  10460050248مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
برگ سبز و كارت مالكیت سواری تیبا مدل  98به شماره پالك 766س -54ایران  16و شماره موتور
 M15/8807053و شاسی  NAS811100K5853325مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
برگ سبز ،برگ كمپانی موتورسیكلت تیپ  200CCمدل  1394به شماره موتور  JLZCED89722و
شماره تنه  N5P***200B9422408به شماره پالك  24179-322به نام مجتبی كریمی مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
برگ سبز – سند كمپانی – كارت خودرو سواری پراید صبا مدل  1383رنگ مشكی شماره پالك ایران
571-19ب 26شماره موتور  01002382شماره شاسی  S1412283383871به نام محمدرضا اسفندیاری
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
برگ سبز (شناسنامه مالكیت) خودروی سواری پژو پارس  TU5مدل  1395به رنگ خا كستری متالیك
به شماره موتور  139B0126839و شماره شاسی  NAAN11FE2GH710985و شماره پالك ایران -44
314ط 15به نام الهام یازرلو مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
اینجانب مهدی گیلكی مالك خودروی سواری پژو  206به شماره شاسی  82632867و شماره موتور
 10FSJ54462025و شماره پالك ایران 617 -69ص 28به علت فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت
المثنی اسناد مذكور را نموده است لذا چنانچه هر كس ادعایی در مورد خودروی مذكور دارد ظرف مدت
ده روز به دفتر حقوقی سازمان فروش شركت ایران خودرو واقع در پیكانشهر ساختمان سمند مراجعه
نماید .بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
برگ سبز (شناسنامه مالكیت) و مدارك نقل و انتقال قطعی خودروی سواری پژو  206مدل  1382به رنگ
نقرهای متالیك به شماره موتور  10FSJ54462025و شماره شاسی  82632867و شماره پالك ایران
617 -69ص 28به نام مهدی گیلكی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
سند فروش خودرو پاترول دو درب به شماره شاسی  PNK15Z127230و شماره موتور M24224614Z
و شماره انتظامی 449ی 76ایران  38مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
برگ سبز خودرو پارس  TU5مدل  1399به نام حمیده رضایی به كد ملی  4723777164به شماره
انتظامی 519ی 77ایران  93و شماره شاسی  NAA11FE5LH298068و شماره موتور 164B0265912
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
اینجانب اصغر غفوری خسروشاهی مالك پژو  405به شماره موتور  124K0177757شماره شاسی
DH402662بهعلتفقدانفروشوسندمالكیتراهور تقاضایرونوشتالمثنیسندخودرویمذكور را
نموده است لذا چنانچه احدی ادعایی درخصوص خودروی فوق دارد ظرف مدت ده روز به دفتر حقوقی
سازمان فروش شركت ایران خودرو واقع در پیكانشهر ساختمان سمند مراجعه نماید بدیهی است پس
از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

نیکال سارکوزی ،رئیسجمهور
پیشین فرانسه ،به سه سال زندان،
ازجمله یک سال حبس غیرتعلیقی
محکوم شد.هرچند سارکوزی با
درخواست تجدیدنظر ،به رفع اتهام
از خود امید بسته است ،اما افق
قضائی برای وی با چنین تقاضایی
باز و آفتابی نخواهد شد .او که تا آن
هنگامبایددست کمبیشاز یکسال
در انتظار بماند ،تنها دو هفته دیگر در پرونده دیگری در برابر دادگاه
قرار خواهد گرفت و پسازآن نیز در دو ماجرای دیگر احتماال به دادگاه
فراخوانده خواهد شد.
به گزارش رادیو فرانسه ،وکالی مدافع نیکال سارکوزی در پی اعالم
تجدیدنظرخواهیازحکمدادگاه کیفریپاریس کهویدرآنبهسهسال
زندانمحکومشد،هرچنداز همینامروزآخرینپیکارهایتهاجمی
خود را علیه رأی دادگاه آغاز کردهاند ،اما بیشتر در تالش تحکیم سپر
دفاعی خود در پرونده دیگری هستند که دادگاه رسیدگی به آن دو
هفته دیگر گشایش مییابد.چهارشنبه  ۱٧مارس پرونده رسیدگی
به حسابهای کارزار انتخابات ریاست جمهوری سال  ۲۰۱۲در برابر
دادگاه گشوده میشود .در این پرونده که با اشاره به نام یک شرکت
مشاور در روابط عمومی و برگزاری همایش و سازماندهی تشریفات
به نام ماجرای «بیگمالیون» نیز شناخته میشود ،نیکال سارکوزی به
پرداخت غیرقانونی هزینههای انتخاباتی و نیز مخارج بیش از میزان
پیشبینیشده در قانون متهم شده است.
بر اساس تحقیقات قضائی و اتهامات وارده ،این شرکت برگزاری
اجتماعات و فعالیتهای گونا گونی را برای حمایت از نیکال سارکوزی
برگزار می کرده و صورتحساب آن را به بهانه برپایی همایشها و
خدماتی که هرگز وجود نداشته و یا در مقیاس بسیار کوچک صورت
ی گرفته ،برای حزب حامی نیکال سارکوزی و یا ساختارهای دیگر
م 
نزدیک به او ارسال می کرده است .بهاینترتیب ،بخشی از هزینه
کارزار انتخاباتی او را حزب و یا ساختارهای مشابه بدون آنکه در
دفتر مخارج مبارزات ثبت شود ،پرداخت کردهاند .بر اساس همین
تحقیقات ،کارزار انتخاباتی او بسیار بیش از  ۲۰میلیون یورو هزینه
قانونی ،صرف مبارزات کرده است.پرونده دیگری که نیکال سارکوزی
در آن متهم شده است ،به تأمین منابع مالی کارزار انتخاباتی سال
ی گردد .در این پرونده ،وی به دریافت کمک مالی از رژیم
 ۲۰۰٧بازم 
معمرقذافی،رهبروقتلیبی،وبرایناساس«فسادوهمدستیبرای
ارتکاب جرم» متهم است.
پرونده دیگری که نیکال سارکوزی در آن با دستگاه دادگستری سروکار
ََ
خواهدداشت،ماجرایموسومبه«کراچی»است کهدرآنادواربلدور،
نخستوزیر پیشین و فرانسوا لئوتارد ،وزیر دفاع او ،متهمان اصلی
محسوب میشوند .نام نیکال سارکوزی در این پرونده تنها بهعنوان
«شاهد مظنون» وجود دارد ،اما ازآنجا که رأی تبرئه صادرشده در
سال  ،۲۰۱۶در نوامبر  ۲۰۱۸لغو شده است ،او با خطر درگیرشدن در
این ماجرا روبهرواست.پرونده دیگری نیز اخیرا از سوی دادسرای
ملی مالی گشوده شده است که در حال حاضر در مرحله تحقیقات
بدویقضائیقرار دارد.در اینماجرا،نیکالسارکوزی،در اوایل،۲۰۲۰
چ گونه مسئولیت دولتی نداشت ،در چارچوب
ی که دیگر هی 
هنگام 
قراردادی برای ارائه خدمات مشاوره مبلغ یورو از گروه بیمه روسی،
«رسوـ گارانتیا» دستمزد دریافت داشته است .تحقیقات قضائی باید
نشاندهد کهآیااینمبلغبهواقعدستمزدیبرایارائهمشورتبوده
است و یا در ازای دریافت آن ،نیکال سارکوزی به دلیل نفوذ و آشنایی،
ه گذاران روسی دست زده است.
به کارسازی برای سرمای 
رادیو فرانسه

گشایش همزمان چهارمین نمایشگاه بین المللی
کار ایران و اولین نمایشگاه تکنولوژیِ  هـای آموزشـی
چهارمیننمایشگاهبینالمللی کارایران(ایرانجابکس)واولیـننمایشـگاهبینالمللـیآمـوزش،
تکنولوژی هـایآموزشـینویـن(ایـران ِاجوتـک)باحضور سازمانهاونهادهایدولتی
خدمـاتو
ِ
و همچنین ده ها شرکت خصوصی در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران گشایش
یافت.به گزارش روابط عمومی و اطالع رسانی مرکز کار ایران :این دو نمایشگاه از دیروز تا 16
اسـفند مـاه بـه صـورت حضـوری و مجـازیبرگزار خواهدشدوشرکت کنندگان در آن؛جدید ترین
خدماتوفعالیتهایخودرادر سهبخشاصلیاشتغالپایدار،کارآموزیوآموزشارائه کردند.
چهارمیننمایشگاهبینالمللی کارایران(ایرانجابکس)واولیـننمایشـگاهبینالمللـیآمـوزش،
خدمـات و تکنولوژیِ هـای آموزشـی نویـن (ایـران ِاجوتـک)با همـکاری وزارت تعاون،کار و رفاه
اجتماعی،مرکز کارایرانوپارکعلموفناوریدانشگاهشهیدبهشتیوهمچنیـنبـاحضـورشـرکت
های معتبـر داخلـی و خارجـی برگزار شده است.معرفی ظرفیتهای بالقوه و بالفعل كشور در
زمینه اشتغال ،کاریابی داخلی و خارجی و حمایت از مشاغل داخلی ،ایجاد زمینه ارتباطی بین
کارفرمایان ،کارجویان،مؤسسات کاریابی،دانشگاه ها و مرا کز کارآفرینی ،ایجاد فضای رقابت و
حمایت از استارتاپ ها و شرکتهای دانش بنیان برای پیشبرد اهداف در زمینه جذب نیروی
کار و تیم سازی،ایجاد زمینه و نگرش مطلوب برای سرمایه گذار و کارفرما به عنوان اصلی ترین
رکن توسعه اشتغال و کسب و کار ،ارائه فرصت های شغلی داخل و خار ج از کشور،تثبیت،
ارتقای برند کارفرمایی و تیم سازی و شبکه سازی برای شرکت های نوپا و استارتاپ ها ،ارتقای
کیفیت آموزش و تربیت فنی و حرفهای و مهارتی مبتنی بر چارچوب صالحیتهای حرفه ای
ملی و ایجاد ارتباط بین محیط آموزشی با محیط کسب و کار مهم ترین اهداف برگزاری این
نمایشگاههاست.درایننمایشگاههابخشویژهایبهشرکتهایدانشبنیانواستارتاپها
اختصاص داده شده است تا این شرکت ها بتوانند جدید ترین خدمات و فعالیت های نوآورانه
خود را ارائه و درمعرض دید مخاطبان قرار دهند.

دکتر سعید سمیعی رئیس مرکز کار ایران و دبیر ستاد برگزاری این نمایشگاه ها با بیان
ن که این نمایشگاه با رعایت حدا کثری پروتکل های بهداشتی و اصول فاصله
ای 
گذاری اجتماعی به صورت حضوری و مجازی برگزار شده است،گفت :صندوق
نوآوری و شکوفایی به منظور حمایت از شرکت های دانش بنیان جهت حضور
در این نمایشگاه در قالب حمایت بالعوض به میزان  70درصد هزینههای اجاره و
ساخت غرفه تا سقف  30میلیون تومان را متقبل شده است.وی افزود :چهارمین
نمایشگاه بین المللی کار ایران با هدف رویارویی مستقیم کارفرمایان و کارجویان
ن که حمایت از استارتاپ ها و پروژه های دانش بنیان و ایجاد
برپا شده ضمن ای 
تعامالت بین المللی از دیگر اهدافی است که از برگزاری این نمایشگا ها دنبال می
کنیم.رئیس مرکز کار ایران اضافه کرد :تالش می کنیم با برگزاری این نمایشگاه ها
زمینه ارتباط مؤثر بین کارفرمایان ،کارجویان و کاریابیها ر ا تقویت کرده و زمینه
ب ه کارگیری نیروهای نخبه و متخصص را فراهم سازیم.دکتر سمیعی گفت :با توجه
به توافق بهعملآمده ،در این نمایشگاه برای چهارمین بار فضای نمایشگاهی به
صورت رایگان در اختیار مؤسسات کاریابی دارای مجوز رسمی از وزارت تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی و متقاضیان قرار گرفته است.گفتنی است چهارمین نمایشگاه
بینالمللی کارایران(ایرانجابکس)واولیـننمایشـگاهبینالمللـیآمـوزش،خدمـات
و تکنولوژیِ هـای آموزشـی نویـن (ایـران ِاجوتـک) ازدیروز تا  16اسـفند مـاه از ساعت
 10تا  17بـه صـورت حضـوری و مجـازی در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی
تهران آماده بازدید مخاطبان است.

برای سیزدهمین سال متوالی؛ بانک پاسارگاد
از برگزیدگان آزمون سراسری تقدیر کرد
بانک پاسارگاد در راستای ایفای مسئولیتهای اجتماعی خود ،برای سیزدهمین سال متوالی ،از
برگزیدگان آزمون سراسری ،در پنج گروه آزمایشی تجلیل کرد.به گزارش روابطعمومی بانک پاسارگاد،
این بانک در راستای ایفای مسئولیتهای اجتماعی خود ،عالوه بر اهدای سهام بانک به برگزیدگان
آزمون سراسری سال  ،1399آنان را بورسیه خود کرد .به این ترتیب که تا هر مقطعی که در داخل کشور
ادامه تحصیل دهند ،هرماه به حساب هر یک از این عزیزان مبلغ معینی را واریز میکند.بر اساس این
خبر،بهدلیلرعایتپروتکلهایبهداشتیجهتپیشگیریازشیوعویروس کرونا،برخالفسالهای
گذشته،مراسمتقدیراز رتبههایبرترآزمونسراسریسالجاری،بهصورتانفرادیبرگزار شد.در این
جلسات ،نخبگان کشور ضمن قدردانی از توجه ویژه بانک پاسارگاد به جوانان و آیندهسازان کشور،
این اقدام را که بدون هیچ چشمداشتی انجام میشود ،منحصر به فرد و عاملی برای افزایش انگیزه و
تالش در راستای ساخت آیندهای روشن برای ایران عزیزمان خواندند.گفتنی است بانک پاسارگاد
از سال  1387تاکنون ،از 193نفر از جوانان و نخبگان آزمون سراسری تجلیل بهعمل آورده است .این
اقدام با هدف کاهش دغدغه این عزیزان برای کسب دانش و بهرهمندی از آن در جهت خدمت به
مردم شریف ایران و رشد و توسعه پایدار میهن عزیزمان انجام میگیرد.

