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شماره 10187

اعتراضات سراسری در ترکیه آغاز شد

5

ترجمه
وتحليل

بدترین خطای دولت استرالیا

سقوطآزادلیرواردوغان
گروه بینالملل
رجبطیباردوغان کنترلخودبرمعادالت
اقتصادی ترکیه را در عمل ازدستداده و قدرت
مهار کاهشدنبالهدارارزشلیردربرابردیگرارزهای
جهانی را ندارد .ارزش «لیر» ترکیه همچنان در
سراشیبیسقوطقرارگرفتهواعتراضات گستردهای
رادراین کشوربههمراهداشتهاست.کاهشارزش
«لیر» و بحران اقتصادی در ترکیه موج اعتراضات
را به همراه داشته است .سهشنبهشب برخی از
شهرهای ترکیه شاهد تظاهرات بودند.ویدئوها
و تصاویر منتشر شده ،تظاهرات در شهرهای
استانبولوآنکارارانشانمیدهند.نیروهایپلیس
درشهرهایترکیهوبهویژهآنکاراواستانبولاقدامبه
مسدود کردنمسیرهادربرابرمعترضان کردهاند.
عالوه بر این نیروهای پلیس ترکیه ،موانعی را در
برابر معترضان در میدان «تقسیم» قرار دادهاند.
ازابتدایسالجاریمیالدیتا کنونارزش«لیر»
در مسیر سقوط قرارگرفته و کاهشی  ۴۵درصدی
را تجربه کرده است.عالوه بر آنکارا و استانبول،
برخی شهرهای دیگر ترکیه نیز شاهد تظاهرات
بودند؛ در شهر «باتیکنت» در نزدیکی پایتخت
ترکیه،معترضانباسردادنشعارهاییخواستار
استعفای«رجبطیباردوغان»،رئیسجمهور
این کشور شدند.اعتراضات در سایر شهرهای
ترکیه نیز گسترشیافته و پیشبینی میشود
شاهد استمرار آن باشیم.
اردوغان به کارهای نمایشی اعتیاد پیدا
کرده است
روزنامه نیویورکتایمز در گزارشی نوشت که

رئیسجمهور ترکیه به انجام کارهای نمایشی
در سطح بینالمللی با هدف افزایش محبوبیت
داخلی خود اعتیاد پیدا کرده است .روزنامه
نیویورکتایمزبهقلم«کارلوتا گال»مدیرمسئول
این روزنامه در استانبول در گزارشی نوشت که
«رجبطیباردوغان»در داخلترکیهبهشدت
احساسضعفمیکندوازاینرودستبه کارهای
نمایشی در سطح جهانی میزند.
به نوشته این روزنامه ،مقامات اسکاتلند در
اجالسآبوهوایی«گالسکو»درخواستدولت
ترکیهبرایحضوریک کاروانامنیتیبزرگدر کنار
اردوغان را رد کرده بودند و این همان دلیلی بود
که رئیسجمهور ترکیه از حضور در این اجالس
انصراف داده و از ایتالیا به ترکیه بازگشته بود.
اردوغان اصرار داشت که همانند جو بایدن یک
م گیراورادر اینسفرهمراهی
کاروانامنیتیچش 
کنندواوبتواندتصویراسکورتامنیتیخودرادر
داخلترکیهدستمایهتبلیغقراردهدامامخالفت
مقامات اسکاتلند او را بهشدت عصبانی کرده
بود« .کارلوتا گال» در چرایی این رفتار اردوغان
نوشت کهاوبهطورجددرسطحداخلیوخارجی
احساس ضعف سیاسی میکند و ازاینرو به
انجامتا کتیکهایقدیمیوتکراریبرای کسب
محبوبیتداخلیهمچنانادامهمیدهد.اوعدم
حضور اردوغاندر اجالسآبوهوایی گالسکورا
نمایش او برای چهرهسازی از خود در انتخابات
 ۲۰۲۳دانسته است.
اوافزود«:اردوغان۱۸سالاست کهدرقدرتحضور
داردوازاینروخوبمیداند کهچگونهبازی کند،

پاشینیان :کریدور «زنگهزور»
هرگز بررسی نمیشود
«نیکولپاشینیان»نخستوزیرارمنستان
در جریان یک کنفرانس خبری آنالین
«ادعاهایارضی»جمهوریآذربایجان
درباره «داالن زنگهزور» را بهشدت
محکوم کرد و گفت که با کو سیاست
تجاوز مستمر به قلمرو ارمنستان را در
پیش گرفته است و این مسئله باید در
جامعه بینالمللی مورد رسیدگی قرار
گیرد.روزنامه«آسبارز»ارمنستاندراین
خصوص گزارش کرد،پاشینیاندرباره
ادعاهای ارضی جمهوری آذربایجان
ً
گفت(« :جمهوری) آذربایجان ظاهرا
ادعاهایارضیدربارهقلمروارمنستان
مطرح می کند .داالن زنگهزور یعنی

چی؟ زنگهزور شرقی یعنی چی؟ چه
کسی این اصطالحات را ابداع کرده
است و معنی آن چیست؟»
اظهاراتپاشینیانبهدرخواستهای
«الهامعلیاف»رئیسجمهورجمهوری
آذربایجانبرای گشایشیک«کریدور»
کهسرزمیناصلیجمهوریآذربایجان
را از طریق ارمنستان به نخجوان
متصل می کند ،اشاره دارد.انتقاد
شدید نخستوزیر ارمنستان درست
چندروز قبلاز دیدار برنامهریزیشده
وی با علیاف و «والدیمیر پوتین»
رئیسجمهورروسیهدرسوچیمطرح
شده است .

امابااینوجودامروزهازلحاظسیاسیبیشاز هر
دوره دیگری ضعیف شده است».
سیاست خارجی نامتوازن اردوغان
در کنار این موارد ،باید به سیاست خارجی
نامتوازن و شکستخورده اردوغان نیز اشاره
کرد .سیاستی که در گروی ایجاد بحران و
تنش در مناطق دیگر ازجمله قرهباغ و حتی
مناطق مرزی عراق و سوریه میباشد« .سنان
اولجان» رئیس مرکز پژوهشهای اقتصادی و
سیاستخارجی استانبول نیز به نیویورکتایمز
گفت کهاردوغاناز سیاستخارجیبرایبهبود
چهره خود در یک دهه گذشته در داخل ترکیه
استفاده کرده است».
«سونورچا گابتای»مدیرمیزترکیهدراندیشکده
واشنگتن نیز گفت که اردوغان نگران و از اینکه
قدرت را از دست بدهد ،ترسیده است.اردوغان
بهمدتخیلیطوالنیدر قدرتاستاماا کنون
مشخصاست کهقدرتشراازدستدادهوبسیار
خسته است .او دیگر نمیتواند به رقابت ادامه
دهد».سیاستهاورفتارهایترکیهدرسالهای
گذشته بهطور فزایندهای به سمت تنشزایی و
ایجاد مشکالت خرد و کالن برای همسایگان و
کشورهای منطقه پیش رفته است و سیاست
«تنش صفر با همسایگان» که بخش مهمی از
راهبرد حزب عدالت و توسعه در سالهای اولیه
به قدرت رسیدن این حزب را تشکیل میداد،
رنگباختهوترکیهبهرهبریاردوغاندرسالهای
بعد به تنش حدا کثری با بسیاری از کشورهای
منطقه رسیده است.

رجب طیب اردوغان کنترل خود بر معادالت اقتصادی ترکیه را در عمل ازدستداده و قدرت مهار کاهش دنبالهدار ارزش لیر در برابر دیگر
ارزهای جهانی را ندارد

اوضاع بحرانی در آنکارا
این گزارشدر حالیمنتشرشدهاست کهاوضاع
اقتصادی ترکیه در ماههای گذشته بهشدت
بحرانی بوده بهگونهای که ارزش لیر از ۱/۱۷
لیر در برابر دالر در آ گوست سال  ۲۰۰۸به حدود
 14لیر در برابر دالر طی روزهای گذشته رسیده
است.از سوی دیگر حزب عدالت و توسعه با
انتخابات ریاستجمهوری  ۲۰۲۳مواجه است
و طبق آخرین نظرسنجیها میزان محبوبیت
اردوغان در پی بحران لیر ،رکود شدید و بحران
دولتمرکزیبا کردهادرسهسال گذشتهبهشدت
پایین آمده است .مؤسسه نظرسنجی ترکیهای
«ما ک» نیز در تازهترین گزارش خود که در پنجم

مقام صهیونیست :استراتژی مقابله با ایران
شکست خورده است
مدیرکلسابقسیاسیامنیتیوزارتجنگرژیم
صهیونیستی با اعتراف به شکست استراتژی
نتانیاهو در مقابله با ایران تصریح کرد باید
تلآویو به هشدارهای آمریکا در این خصوص
توجه داشته باشد.
«عاموسگلعاد»فرماندهسابقدستگاهاطالعات
نظامی (امان) و ژنرال ذخیره در ارتش اشغالگر
رژیمصهیونیستیبااشارهبه گزارشهاییمبنی
برهشدارآمریکابهاسرائیلدرخصوصبیهوده
بودن هرگونه حمله به تأسیسات هستهای
ایران ،گفت« :من نمیدانم چه کسی [از این
هشدار]راضینیست،ولیآیاماجایگزینیبرای
ایاالتمتحده بهعنوان متحد داریم؟».
گلعاد که همچنین بهعنوان رئیس بخش

سند کمپانی اتومبیل سواری هیوندای آوانته به شماره موتور  g4gc7896948و
شماره شاسی  ir87332103088و شماره انتظامی381و 66ایران  88به نام مهرداد
صارمی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
مدرک تحصیلی کارشناسی مدیریت حج و زیارت دانشگاه علمی کاربردی به نام
صفرعلی فرامرزی فرزند میرزا کد ملی  4849224148مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط است.
شناسنامه (برگ سبز) متعلق به یک دستگاه موتورسیکلت سیستم پیشتاز به رنگ
قرمز مدل  1390به شماره پال ک  56745-821به شماره موتور  1103150به شماره شاسی
(تنه)  9053843به نام عبداهلل بلوچی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
برگ سبز خودرو سواری – پژو پارس به رنگ سفید روغنی مدل  1388به شماره
موتور  12488044218و شماره شاسی  NAAN01CA49E833900و شماره پال ک
783 -11ج 95به نام فاطمه ویدادی به شماره ملی  5059225127مفقود گردیده و
از درجه اعتبار ساقط است.
مدرک تحصیلی کارشناسی مدیریت حج و زیارت دانشگاه علمی کاربردی به نام
صفرعلی فرامرزی فرزند میرزا کد ملی  4849224148مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط است.
مدرک فار غ التحصیلی اینجانب راضیه ناصری یگانه فرزند سهراب به شماره شناسنامه
 5958صادره از تهران در مقطع کارشناسی رشته علمی کاربردی حسابداری صادره از
واحد دانشگاهی دماوند با شماره  169124500307مفقود گردیده است و فاقد اعتبار
می باشد از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد دماوند
به نشانی دماوند ،میدان معلم ،مجتمع دانشگاه آزاد اسالمی ارسال نماید.
سند مالکیت خودر و (برگ سبز) مر بوط به خودر و سواری هاچ بک سیستم ام
وی ام  315HNEWبه رنگ مشکی متالیک مدل  1394به شماره نیروی انتظامی
163د 86ایران  59به شماره موتور  MVM477FJAF036694به شماره شاسی
 NATFBAMD6F1027852متعلق به خانم ملیحه خندان فرزند محمد حسین
به شماره شناسنامه  1172و به کد ملی  2121457577مفقودگردیده واز درجه اعتبار
ساقط است.
اینجانب امیرحسین علی عباس زاده مالک خودرو پژو  405مدل  1390به شماره پال ک
91626و52بهشمارهموتور12490022269بهشمارهشاسیNAAM11CA2BK641763
اسناد فروش خودرو فوق را مفقود گردیده و چنانچه احدی ادعایی در مورد این خودرو
دارد به دفتر حقوقی فروش ایران خودرو واقع در پیکانشهر ساختمان سمند مراجعه
نماید فلذا بعد از ده روز کاری طبق قانون اقدام خواهد شد.
برگ سبز – سند کمپانی وانت پیکان تیپ  OHV 1600به رنگ سفید شیری روغنی مدل
 1393شماره پال ک انتظامی  -81ایران 359د 13شماره موتور  118P0081483و شماره
شاسی  NAAA36AA0EG680114مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
اصل برگ سبز (شناسنامه) کارت و سند کمپانی خودرو سواری  405به شماره پال ک
748م 41ایران  24رنگ نقره ای متالیک مدل  1390و شماره موتور  12489327411و
شماره شاسی  01CA38F0341352مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
برگ سبز ترا کتور ای تی ام  399مدل  1391به شماره انتظامی 198-49ک 12و شماره
موتور  YAW1617Yو شماره شاسی  N3HKA5DH2TAM13769به مالکیت
مهدی کرمی تل گرد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
شناسنامه مالکیت (برگ سبز) سواری ام وی ام  CVT550به رنگ مشکی متالیک مدل
1395بهشمارهانتظامی349ه-76ایران36شمارهموتور MVM484FCBDG003767
شماره شاسی  NATGCASL0G1003818به نام معصومه قاینی مفقود گردیده و از
درجه اعتبار ساقط است.
مجوز حمل سالح شکاری از نوع ساچمه زنی کالیبر  12به شماره سالح 022008345
مدل دولول ته پر ساخت ایران متعلق به خانم مریم هودیانی فرزند جنجال به شماره
شناسنامه  2267و تاریخ تولد  1353مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
کارت تریلی اسکانیا  G380مدل  2010رنگ سفید ش ش ایران 154 -45ع 66ش م
 12175026620156ش شاسی  20005239230مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط
است.
برگ سبز و پال ک پراید 131مدل 91رنگ مسی ش ش ایران 813 -65ی72ش م 4597161
ش شاسی  1412291092417مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
سند کمپانی و برگ سبز و کارت موتورسیکلت هوندا  125مدل  82رنگ نقره ای ش م
 105205ش شاسی  82500160مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
اینجانبابوالفضل کیامالکخودرویپژو206بهشمارهبدنهNAAP03EE3MJ440615
و شماره موتور  165A0188704و شماره پال ک 166 -72ی 81به علت فقدان اسناد
فروش تقاضای رونوشت المثنی سند خودروی مذکور را نموده است لذا چنانچه احدی
ادعایی درخصوص خودروی فوق دارد ظرف مدت ده روز به دفتر منطقه ایی ساری
واقع در کیلومتر  5جاده ساری به نکا جنب شرکت شمالیت مراجعه نمایند بدیهی
است پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
برگ سبز خودرو پژو  206مدل  1400به شماره پال ک ایران 166 -72ی 81و شماره
موتور  165A0188704و شماره شاسی  NAAP03EE3MJ440615به نام ابوالفضل
کیا مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
سند کمپانی و برگ سبز وانت آریسان رنگ سفید روغنی مدل  1394به شماره انتظامی
745ب -15ایران 23و شماره موتور  118J0012949و شماره شاسی  522582به نام
ابوالفضل حسنارودی نشلجی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

سیاسیوامنیتیوزارتجنگرژیمصهیونیستی
خدمت کرده در مصاحبه با «رادیو اسرائیل»
افزود«:شیوهتفکری کهتوصیهمیشودمتفاوت
است ..آیا ما برای مقابله مؤثر با تهدید ایران
پیشمیرویم؟..استراتژی دولت قبلی تحت
رهبریبنیامیننتانیاهوشکستخوردزیرادر
لغوتوافق[هستهایباایران]نقشداشتودر
آن زمان بود که ایرانیها پیشروی کردند».
به نوشته «رأی الیوم» ،وی ادعا کرد« :آزمودن
نتایجسیاسیبرایسوقدادنآمریکابهسمت
لغو توافق حاصل شده ،منجر به پیشروی
چشمگیر و دراماتیک ایران در این تهدید شد
و امروز به ابعادی رسیده است که قبال نبود..
این یک شکست محسوب میشود».

سند کمپانی و برگ سبز سواری پژو  405رنگ نقره ای متالیک مدل  1385به
شماره انتظامی 623ب 27ایران 23و شماره موتور  12485046686و شماره
شاسی  24208671به نام جواد مهدوی نژاد مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط است.
سند کمپانی و برگ سبز سواری پراید جی تی ایکس آی رنگ اطلسی متالیک مدل
 1384به شماره انتظامی 569س 18ایران  43و شماره موتور  01120350و شماره
شاسی  S1412284497400به نام سیداحمد علوی نوش آبادی مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط است.
اصل دفترچه ثبت ساعت مسافری به شماره  1092838به نام اینجانب جعفر
شبانی سفید دشتی فرزند محمد دارای گواهینامه پایه دوم به شماره 9280052017
و کد ملی  4650153689مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
اصل کارت هوشمند راننده به شماره  3243071به نام عباس صادقی سفید دشتی
دارای کد ملی  1171086245مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
اینجانب حمید یعقوبی مالک خودرو سواری رنو مدل  1395به شماره انتظامی
77د 746ایران  23به شماره شاسی  NAALSRALDGA250759به شماره
موتور  10019606RR143661به علت فقدان اسناد فروش (سند کمپانی) تقاضای
رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده است لذا چنانچه هر کس ادعایی در مورد
خودروی مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ایران
خودرو واقع در پیکانشهر ساختمان سمند مراجعه نماید بدیهی است پس از
انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اصل سند مالکیت (برگ سبز) سیستم پژو تیپ  405مدل  1386به شماره
انتظامی 546 -27ج 27به شماره موتور  12486140878به شماره شاسی
 40440325به نام عمر گوران فرزند محمد مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط است1191.
برگ سبز خودرو سواری پژو  405مدل  1384به شماره انتظامی 912ج 98ایران
 37به شماره موتور  12484220728به شماره شاسی  14279590مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط است.
به اطالع می رساند کارت وسیله نقلیه و کارت سوخت سواری رانا مدل 1393
تیپ  TU5شماره موتور  163B0049311رنگ آبی متالیک به نام جعفر طاهریان
کد ملی  4898391184پال ک 295 -10ب 64مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط است.
به اطالع می رساند برگ سبز و کارت سوخت و کارت وسیله نقلیه سواری سمند
مدل  1389به شماره موتور  12488339827تیپ ال ایکس رنگ سفید شماره
پال ک 799 -55م 25به نام جعفر طاهریان کد ملی  4898391184مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط است.
مدرک فار غ التحصیلی اینجانب خانم عذرا طالبی فرزند اسماعیل به شماره
شناسنامه  508صادره از مرند در مقطع کارشناسی پیوسته رشته روانشناسی
صادره از واحد دانشگاهی آزاد اسالمی مرند به شماره  169712501222مفقود
گردیده و فاقد اعتبار است از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه
آزاد اسالمی واحد مرند به نشانی مرند – کیلومتر  2میدان دانشگاه – دانشگاه
آزاد اسالمی واحد مرند ارسال نمایند.
برگ سبز سواری تا کسی پیکان مدل 1381رنگ آبی سفید روغنی به شماره انتظامی
899ت 62ایران  13و شماره موتور  11158122742و شماره شاسی IN81524323
به نام مرتضی عمورمضان زاده مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
اصل مجوز سالح ساچمهزنی توپر یک لول کالیبر  12چخماقی ساخت ترکیه
به شماره  916961607به نام حاجی مرادوند حاجیوند فرزند قلی به شماره
شناسنامه  565صادره از الیگودرز متولد  1342به شماره کد ملی 4170211073
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
برگ سبز و کارت مالکیت سواری کوئیک دنده اتومات مدل  1400به شماره پال ک
394و86ایران16وشمارهموتوM15/8391804روشاسیNAS841200M3381737
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
مدرک فار غ التحصیلی اینجانب احسان رجایی پیته نویی فرزند رمضان به شماره
شناسنامه – کد ملی  2240017066صادره از کردکوی در مقطع کاردانی رشته
حسابداریبازرگانیصادرهاز دانشکدهفنیوحرفهایپسران کردکویمفقودگردیده
است و فاقد اعتبار می باشد از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشکده
فنی و حرفه ای پسران کردکوی به آدرس  :گلستان – شهرستان کردکوی – خیابان
جنگل – بلوار دانشجو -کدپستی  48818 -93155ارسال نماید.
سند کمپانی و برگ سبز و پال ک سینی کامیون باری کاویان  106مدل  87رنگ
سفید ش ش ایران 963 -65ع 18ش م  69485311ش شاسی  332191مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
شناسنامه مالکیت برگ سبز خودروسواری پژو  405 GLXبه رنگ نقره ای متالیک
مدل  1395به شماره انتظامی 414ج 51ایران  98به شماره موتور 124K0870714
به شماره شاسی NAAM11VE9GK460175به نام مجید عبدی پور فرزند حسن
به شماره ملی  4500989420مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
کلیه مدارک موتورسیکلت سند سفید نوع موتور پیشرو پارس  150مدل 1390
رنگ مشکی شماره پال ک  762 -31741شماره بدنه NCR***150A8949287
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

نماهمنتشرشد،نوشت کهخشموعصبانیت
آبا 
در جامعه ترکیه وجود دارد و در نظرسنجی
صورت گرفتهدرخصوصرأیمردمدرانتخابات
ریاستجمهوریپیشرو۴۲درصد گفتهاند که
به اردوغان رأی نخواهند داد و  ۳۷درصد هنوز
حامی او هستند که با توجه به استمرار روند
کاهشیلیر،ازمیزانهوادارانوینیز کاستهشده
است.برخیمؤسساتنظرسنجیمعتقدند که
ا کنون محبوبیت اردوغان به حدود  25درصد
کاهش پیدا کرده است« .محمد علی کوالت»
رئیس این مؤسسه به روزنامه زمان ترکیه گفت
که اردوغان همانطور که حزب عدالت و توسعه
رابهجایگاهوقدرت کنونیرساند،همانگونهنیز

عامل شکست و افول آن خواهد شد.
موسسه نظرسنجی «متروپل» اعالم کرد که در
نظرسنجی اخیر  ۵۳/۷درصد از رأیدهندگان
ترکیهعنوان کردند کهحزبحاکمعدالتوتوسعه
( )AKPدر انتخابات عمومی  ۲۰۲۳شکست
خواهد خورد .بر اساس این گزارش ،تنها ۳۷/۸
ت کنندگان دهندگان بر این باورند
درصد از شرک 
که حزب عدالت و توسعه در قدرت باقی خواهد
ماند .در میان رأیدهندگان به حزب جنبش
ناسیونالیست ( )MHPنزدیک به حزب حا کم،
 ۵۵/۲معتقدند حزب عدالت و توسعه در باقی
خواهد ماند و تنها  ۳۸/۳درصد فکر میکنند
که این حزب سقوط میکند.

سرقت برج مراقبت ارتش آمریکا
در کویت
یک روزنامه کویتی از سرقت برج مراقبت
نیروهای ارتش آمریکا در این کشور پس از
رزمایش اخیر با نیروهای سعودی و کویتی
خبر داد.
به گزارشفارس،برخیمنابعامنیتی کویت
گزارشدادند کهبرجمراقبتنیروهایارتش
آمریکا توسط افراد ناشناس به سرقت رفته
است.روزنامه کویتی «الرأی» به نقل از
این منابع امنیتی نوشت که کارآ گاهان
مرکز پلیس الجهراء در حال جستوجوی
سارقان برج مراقبت نیروهای ارتش آمریکا
در األدیر ع هستند.
به گفته این منابع ،افسران ارتش آمریکا
ابالغیهایازنیروهایارتشآمریکادرخصوص

سرقتبرجمراقبتبهطول  ۱۳متراز اردوگاه
آنها در منطقه األدیر ع دریافت کردهاند.
این منابع گفتند که افسران ارتش آمریکا در
حین بازدید از این اردوگاه متوجه سرقت
برج مراقبت شدهاند و پس از اعالم سرقت،
نیروهای امنیتی و تحقیقات پلیسی اجرای
تحقیقات و اقدامات مربوط به دستگیری
سارقان را آغاز کردهاند.
روزنامهالرأیهمچنیننوشت کهپسازپایان
رزمایش خلیجفارس  ۲۰۲۱که با مشارکت
نیروهای کویتی ،سعودی و آمریکایی برگزار
شد،تعدادیازتجهیزاتوجنگافزارهاازجمله
برجمراقبتبهسرقترفته،ازمنطقهرزمایش
به این اردوگاه انتقال داده شده بود.

پروانه بهره برداری شرکت داروسازی درمانگر سبزاندیش پرنیان (سهامی خاص)
ثبت شده به شماره  3529مور خ  1395/8/3با شماره  100/1/422363تاریخ
 1397/4/31با شناسه ملی  14006268381جهت تولید  13قلم محصوالت اصلی
صادره توسط سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان البرز مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط است.
سند مالکیت راهور (برگ سبز) سواری پژو  405به شماره انتظامی 791د 11ایران 82
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
سند مالکیت راهور (برگ سبز) سواری پژو  2008به شماره انتظامی 217ق 72ایران
 82مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
سند مالکیت راهور (برگ سبز) سواری دنا پالس به شماره انتظامی 887ب 76ایران
 92مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
گواهی فعالیت صنعتی به شماره  2598تاریخ  1373/7/18کد  -0102-204متعلق
به آقایان مجید کازرونی و مصطفی و مهدی همتیان که مجاز به فعالیت صنعتی در
رشته اتصاالت فوالدی و بوشن دو اینچ آو زانوی  4 / 3مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط می باشد.
سند مالکیت خودروی سواری پژو 405جی ال ایکس آی  8/1به رنگ نقره ای متالیک
مدل1390بهشمارهموتور 12490175010بهشمارهشاسیNAAM01CAOBR565485
به شماره انتظامی 117ق 27ایران 95به نام محمد ریگی به شماره ملی 3710499690
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
شناسنامهمالکیتخودرویسواریپراید111SEمدل1398بهشمارهانتظامی379د35
ایران  32به شماره موتور M13/6375000و شماره شاسی NAS431100K1073375
به نام حسین حسین پور مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
کارتپال ک ،کارتسوخت،بیمهنامه،معاینهفنی،برگسبز،سند کارخانه،وکالتفروش
 ،پژو 405GLXمدل  1392به رنگ نقره ای متالیک به شماره انتظامی 423ی -32ایران
 38به شماره شاسی  NAAM01CA6DR1241038به شماره موتور 124K0259881
به نام محمدرضا یعقوبی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
کلیه مدارک موتورسیکلت احسان  EH150به رنگ زرشکی به شماره انتظامی -68952
ایران  822به شماره موتور 0150N2N332860و شماره شاسی  150Z9313298مدل
 1393به نام محسن کرد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
اصل برگ سبز و اصل سند مالکیت خودر وی سواری پژو  405تیپ  GLXمدل
 1395به رنگ نقره ای متالیک به شماره موتور  124K0924537به شماره شاسی
 NAAM01CE8GK429537به نام مسعود دامنی به شماره انتظامی 739م37
ایران  95مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
برگ سبز (شناسنامه) پژو آردی مدل  1383سبز یشمی به شماره انتظامی 396د51
ایران  11به شماره موتور  11783030191و شماره شاسی  0083131332به نام علی
اشرف شجاعیان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
اصل سند مالکیت (سند کارخانه) و سند مالکیت خودرو (برگ سبز) و کلیه اسناد و
مدارک مربوط به یک دستگاه خودرو کوئیک  Rبه رنگ مشکی متالیک سقف قرمز
مدل  1400صفر کیلومتر تحویلی  27شهریور  1400از نمایندگی سایپا به شماره نیروی
انتظامی (پال ک) 965م – 76ایران  69به شماره موتور  M159257076و به شماره
شاسی  VAPX212AAMI057577دارای بیمه شخص ثالث نزد بیمه تعاون به تاریخ
 1400/5/30متعلق به خانم شهناز معینی فرزند آشور محمد به کد ملی 6289729901
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
برگ سبز خوروی مزدا  N3مدل  98به شماره پال ک 858ن 96ایران  20و به شماره
موتور  LF11610114و به شماره شاسی  NAGS7CC26KC628781متعلق به خانم
فرحناز طوبائی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
برگ سبز خودروی هیوندای سوناتا  LFمدل  2015به شماره پال ک 599د 89ایران  87و
به شماره موتور  G4KEEA582664و به شماره شاسی KMHE341G3FA092963
متعلق به سرمد قزلباش مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
اصل شناسنامه مالکیت (برگ سبز) وانت سیستم زامیاد تیپ  Z24NIBبه رنگ آبی
روغنیمدل1390بهشمارهموتور 607918بهشمارهشاسیNAZPL140TBO323435
و به شماره پال ک انتظامی ایران 356 -34ص 36و به نام مالک حسن بنوره مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
برگ سبز خودروی سواری هاچ بک سیستم پژو تیپ  206مدل  1383به رنگ نقرهآبی
متالیک به شماره پال ک  96ایران 169ب 75و شماره موتور  10FSM84632647و
شماره شاسی  83604002متعلق به آقای محمد هادی ناظمی مفقود گردیده و از
درجه اعتبار ساقط است.
پال ک مشخصات منصوبه در بدنه خودرو پژو  206ایران 783 – 82ن 73مدل 88
متعلق به خانم الهام بختآور شماره شاسی  NAAP3IEGX9J224116و شماره
موتور  14188009015مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است.
پال ک انتظامی خودرو ترا کتور به شماره 125 – 62ک 11مدل  1387و شماره موتور
 LFWO3165Uو شماره شاسی  F19943ترا کتور کشاورزی رنگ قرمز روغنی متعلق
به آقای نصرالدین منصور لکور ج کد ملی  62749428151مفقود شده و از درجه
اعتبار ساقط است.
شناسنامه مالکیت (برگ سبز) ترا کتور کشاورزی فرگوسن  399جفت دیفرانسیل مدل
 1394و به شماره موتور  YAW2487Cو شماره شاسی N3HKTAA5DFHQ04106
به نام آقای صادق هدایتی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

گروه بینالملل
اعالمحزباهلللبنانبهعنوانیک
گروه تروریستی از سوی دولت استرالیا،
بدترینخطایمحاسباتیوراهبردیاین
نالمللمحسوبمیشود.
کشوردرنظامبی 
کانبراایناقدامرادرراستایتأمینرضایت
آمریکا،رژیمصهیونیستیوانگلیسانجام
دادهاست.پسازانعقادتوافقاوکاسمیان
استرالیا،انگلیسوآمریکا،دولت کانبرابه
بازیمستقیمخوددر زمین کاخسفیدو
لندن ادامه میدهد .بدیهی است که نتیجه این بازی درنهایت به سود
دولت استرالیا نخواهد بود .فراتر از آن ،مقامات استرالیایی یکبار نتیجه
همراهی با سیاستهای اشغالگرایانه آمریکا در دوران ریاست جمهوری
بوشپسررامشاهده کردند.جایی کهدر آننظامیاناسترالیاییدر پروژه
اشغال افغانستان و عراق در کنار آمریکا قرار گرفتند.
ن گونه که اشاره شد ،انعقاد توافق اوکاس نقش به سزایی در کاهش
هما 
عقالنیتسیاسیدراسترالیاداشتهواین کشوررابهیکمتحدچشمبسته
برایواشنگتنولندنتبدیلساختهاست.طیماههایاخیر،مناسبات
استرالیا حتی با برخی شرکای سابق خود مانند فرانسه نیز به دلیل انعقاد
پیمان سهجانبه اوکاس تیره شده است .در قالب این پیمان ،پیمان
خرید زیردریاییهای هستهای فرانسوی از سوی استرالیا نیز فسخ شده
است .وزارتخانههای خارجه و دفاع فرانسه از آمریکا و استرالیا به دلیل
این رفتار انتقاد کرده و گفتهاند تصمیم فوق ،که منجر به «محرومیت
یک متحد و شریک اروپایی» مانند فرانسه از مشارکت ساختارمند با
استرالیا میشود ،نشاندهنده عدم همبستگی است و فرانسه از این
بابت «متأسف» است.ارزش توافق میان دولتهای فرانسه و استرالیا
که  ۵سال پیشامضا شد ،در ابتدا  ۳۱میلیارد یورو بود اما به دلیل افزایش
هزینهها و نیز تغییرات نرخ ارز بهمرورزمان افزایش یافت .گروه صنعتی
فرانسوی «ناوال» در سال  ۲۰۱۶برای ساخت  ۱۲زیردریایی برقی-دیزلی
در استرالیا انتخاب شد اما ا کنون ،رؤیاهای فرانسه در قبال این قرارداد
کالن ،جملگی بربادرفته است!
به گزارش یورونیوز ،دولت استرالیا روز چهارشنبه سوم آذر اعالم کرد که
کشورش گروه حزباهلل لبنان را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار
داده است .استرالیا در حالی کلیت گروه حزباهلل لبنان را در فهرست
«سازمانهای تروریستی» قرار داده است که پیشتر فقط فعالیت
شاخه نظامی این گروه را ممنوع اعالم کرده بود .رژیم اشغالگر قدس و
ایاالتمتحده آمریکا از مدتها پیش حزباهلل را در فهرست گروههای
تروریستی قرار دادهاند ،اما بسیاری از کشورهای دیگر علیرغم تروریستی
خواندنشاخهنظامیتا کنونازتحریمشاخهسیاسیاین گروهخودداری
کردهاند ،زیرا بیم دارند که چنین اقدامی موجب اختالل در روابط آنها
با مقامات لبنانی شود.
استرالیاانگیزهخودازاتخاذچنینتصمیمیرادربیانیهخودمشخصنکرده
ولی آنچه مشخص است اینکه از این به بعد فعالیت این سازمان ازجمله
فعالیتهای مالی و بانکی در استرالیا ممنوع است .لبنانیهای بسیاری
ی کنند و این تصمیم درست درزمانی اتخاذشده که
در استرالیا زندگی م 
بحراناقتصادیدر لبنانتشدیدشدهاست.حدود۸۰درصدمردملبنان
زیر خط فقر هستند و برای تأمین مایحتاج اولیه خود با مشکالت زیادی
ی کنند .از کمبود مواد خورا کی گرفته تا قطعی مداوم
دستوپنجه نرم م 
برق و مشکل سوخت.این در حالی است که علیرغم فشارهای سخت
اقتصادی و سیاسی از سوی بازیگران غربی  ،حزباهلل همچنان حضور
پررنگی درصحنه سیاسی لبنان دارد .قرار است در ماه مارس آینده در
لبنانانتخاباتبرگزار شودوبخشیاز ملتلبنانخواستار تغییراتوسیع
و چرخش نخبگان سیاسی و از همه مهمتر کنار گذاشتن سیاستمدارانی
هستند که ا کثر آنها را «فاسد» میدانند.
یورونیوز

سندمالکیتراهور پژو207بهشمارهشاسیMJ439556وشمارهانتظامی431م51ایران
 91به نام صابر عظیم زاده کلخوران مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
اینجانب امیر سهابون مالک پژو  206به شماره موتور  148A0000808و شماره شاسی
 DJ593432به علت فقدان اسناد فروش و سند مالکیت راهور تقاضای رونوشت
المثنی سند خودروی مذکور را نموده است لذا چنانچه احدی ادعایی درخصوص
خودروی فوق دارد ظرف مدت ده روز به دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ایران
خودرو واقع در پیکانشهر ساختمان سمند مراجعه نماید بدیهی است پس از مهلت
مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
برگ سبز موتورسیکلت پالس  200ccبه شماره پال ک 87259ایران  614و شماره
موتور  JLZCGL13233و شماره تنه  9514227مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط است.
اصل گواهینامه پایان تحصیالت متوسطه دیپلم صادره از دبیرستان پروین اعتصامی
در رشته علوم تجربی اینجانب لیال هناره فرزند عبید به شماره کد ملی 2740060246
متولد  1368صادره از ارومیه مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است1195.

آ گهی دعوت
نوبت اول

جلسهمجمععمومیفوقالعادهوعادیشرکتتعاونیعدالتسلسلهبهشمارهثبت
275وشمارهشناسهملی10862015726مورخ1400/9/25روز دوشنبهراسساعت9و
12صبحدر محلدفترشرکتواقعدر الشتر–میدانبسیجبرگزار واز کلیه80نفرنمایندگان
اعضا سهامداران دعوت به عمل می آید ،در جلسه مذکور حضور به هم رسانند  .ضمنا
داوطلبان واجد عضویت در بازرسین و هیات مدیره می توانند ظرف مدت یک هفته از
تاریخ انتشار آ گهی ،جهت ثبت نام به دفتر تعاونی مراجعه نمایند.
دستور کار جلسه مجمع عمومی فوق العاده :
 -1تصویب اساسنامه جدید تعاونی
 -2دادن ماموریت به هیات مدیره جهت ثبت اساسنامه جدید تعاونی
دستور کار جلسه مجمع عمومی عادی :
 -1انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره برای مدت سه سال
 -2انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی
 -3بررسی و تصویب صورتهای مالی سال 1399
 -4دادن ماموریت به هیات مدیره جهت ثبت تغییرات تعاونی
تاریخ انتشار 1400/9/4
خ س 1400/9/4

دعوت کننده  :رئیس هیات مدیره

آ گهی دعوت سهامداران جهت تشکیل مجمع
عمومی فوق العاده برای انتقال سهام (سهامی
خاص) به شماره ثبت  1401و شناسه ملی
14004237975
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت گلسار پلیمر پاد (سهامی خاص) به شماره ثبت
 1401دعوت به عمل میآید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده درخصوص نقل و
انتقالسهام کهدر ساعت10صبحروز یکشنبهمورخ1400/9/14در محلقانونیشرکت
واقع در (گلپایگان) شهرک صنعتی – فاز  – 1بلوار صنعت – انتهای خ هدف – کدپستی
 8787133132تشکیل می گردد  ،حضور به هم رسانند.
دستور جلسه انتقال سهام
تاریخ انتشار 1400/9/4
خ ش 1400/9/4

هیات مدیره شرکت گلسار پلیمر پاد

اصالحیه

پیرو درج آ گهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده (نوبت اول) شرکت تعاونی مسکن
فرهنگیان ما کو به شماره ثبت  95مندرج در روزنامه رسالت مورخه  1400/8/20محل
تشکیل جلسه سالن آموزش و پرورش می باشد بدینوسیله اصالح می گردد.
تاریخ انتشار 1400/9/4
خ ش 1400/9/4
هیات مدیره شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان ما کو
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