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شماره 10189

مخالفان مرکل به قدرت میرسند

نقطهپایانصدراعظم
فخرالدین اسدی
سرانجاممذا کراتدربرلینبرسرتشکیل
دولت ائتالفی به نتیجه رسید .بر این اساس،
هیچیکازاحزابمسیحی(دموکراتمسیحی
وسوسیالمسیحیبایرن) کهدرسالهایاخیر
قدرت را در آلمان در دست داشتند ،دیگر در
پروسهتشکیلدولتنقشیندارند.بهاینترتیب،
پایاندورانصدراعظمیمرکلتوأمباشکست
احزاب مسیحی و محافظ ه کار در آلمان شده
است.بدونشک،درچنینشرایطینمیتوان
خروج مرکل از معادالت قدرت پس از  16سال
صدراعظمیرایکخروجمقتدرانهدانست!آنگال
مرکل هرگز تصور شکست سنگین حزب متبوع
ی کرد.
خود در انتخابات سراسری آلمان را نم 
ی کرد پس از پیروزی
صدراعظم آلمان تصور م 
دوباره حزب متبوعش در انتخابات ،وی یک
کنار ه گیری ظاهری مقتدرانه از قدرت خواهد
داشت و سپس ،خود میتواند ترکیب دولت و
صدراعظم جدید آلمان را مشخص کند ،اما
چنین اتفاقی رخ نداد!
دولت ائتالفی آلمان منهای احزاب
محافظهکار
سه حزب سوسیا لدموکرات ،سبزها و
دموکراتهای آزاد سند قرارداد ائتالف خود
را منتشر کردند .این سند  ۱۷۷صفحهای
ازجمله حاوی تقسیم وزارتخانهها ،استفاده
۸۰درصدی از انرژی تجدیدپذیر تا سال ۲۰۳۰
و بسیاری موارد دیگر است.حدود ساعت ۱۵
روز چهارشنبه۲۴نوامبر(۲۰۲۱سومآذر)سران
سه حزب ائتالفی سوسیالدموکرات ،سبزها و
دموکراتهایآزاد(لیبرالها)دربرابرخبرنگاران
قرار گرفتند و اعالم کردند که مذا کرات ائتالف

آنها به پایان رسیده و راه برای تشکیل دولت
آتیآلمانباصدراعظمیاوالفشولتسهموار
شدهاست.سندقراردادائتالفپیشازبرگزاری
این کنفرانس مطبوعاتی در اختیار رسانهها
قرار گرفته بود.
اوالفشولتس،صدراعظمآتیآلمانبهعنوان
نخستین سخنران در مقدمه اظهارات خود
معضل حاد کرونا در سطح کشور را «بسیار
جدی» خواند و گفت که ائتالف سه حزب به
این نتیجه رسیده است که برای جلوگیری از
شیوع گستردهبیماری کرونابایددرمؤسسههای
معینی مانند مرا کز درمانی و مرا کز نگهداری
سالمندان و غیره وا کسیناسیون را برای تمام
همکاراناجباری کرد.اواینرامنتفیندانست
کهحوزهاجباری کردنوا کسیناسیوندرآینده
گسترش یابد .صدراعظم آتی آلمان افزود،
به دلیل فشار کاری ویژهای که به نیروهای
پرستاری وارد شده است ،این همکاران بار
دیگر پاداش دریافت خواهند کرد .او گفت که
سهحزبائتالفیبرسریکمیلیاردیوروبودجه
جدا گانه به توافق رسیدهاند تا «همه ما باهم،
دستدردستبتوانیماینموجچهارمبدخیم
را پشت سر بگذاریم».
پا یا ن سیا ستها ی مر کل علیه
پناهجویان
سند  ۱۷۷صفحهای قرارداد ائتالف برای
تشکیل دولت آینده آلمان حاوی طر حها و
اعالمیکرشتهتوافقهاوتفاهمنامههااست.
یکی از این موارد مربوط به بحث استفاده از
انرژیهای تجدید پذیر است .بر این اساس،
تا سال  ۲۰۳۰آلمان  ۸۰درصد برق خود را از
انرژیهای تجدیدپذیر تأمین خواهد کرد.

رامی الشاعر ،تحلیلگر شبکه راشاتودی در گفتوگو با «رسالت» :

امروز هم ه ما عضو حماس هستیم

تحلیلگرشبکهراشاتودیتأ کیدکرد:تحریمحماستوسطانگلیساقدامیغیرقابلقبول
و توهین به ملت فلسطین و همه ملتهای جهان محسوب میشود.
رامی الشاعر در گفتوگو با« رسالت» اظهار داشت:
« امروز همه ما عضو حماس هستیم .آمریکا و انگلیس و کشورهایی که حماس
ی کنند  ،باید این حقیقت را بدانند که اراده ملتهایی ازجمله ملت
را تحریم م 
فلسطین ،موضوعی نیست که بتواند با تصمیم آنها زیر پا گذاشته شود .حماس
برآمده از اراده ملت فلسطین است و هیچ کس نمیتواند حماس و مقاومت و
اصالت آن را منکر شود».
وی افزود« :دولت انگلیس از یکسو کسانی که را در مقابل اشغالگری و تروریسم
ی کنندموردتحریمهایغیرقانونیوغیرحقوقیخودقرارمیدهدوازسوی
مقاومتم 
ی گذارد».
ت کارانه باز م 
دیگر ،دست اشغالگران را برای ارتکاب اقدامات جنای 
برگسبزوانتپیکانرنگسفیدشمارهپال کایران 431 -30س92شمارهموتور 011538205465
شماره شاسی  82906674به نام مارال احمدی به شماره ملی  0317536735مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط است.
اصل سند کمپانی و اصل شناسنامه مالکیت (برگ سبز) سواری سیستم پژو تیپ  405جی ال
ایکس آی  8/1به رنگ خا کستری متالیک مدل  1389به شماره موتور  12488346603و شماره
شاسی  NAAM01CAXAE863080و به شماره پال ک انتظامی ایران 257 -95ط 15و به نام
مالک محمدعلی افراز مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
شناسنامه (برگ سبز) متعلق به یک دستگاه خودروی سواری پژو  SLX 405مدل  1399به
رنگ سفید روغنی به شماره پال ک 768ص 52ایران  95به شماره موتور  181B0135896به
شماره شاسی  NAAM31FE4LK512959به نام نظرمحمد بلوچی مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط است.
برگ سبز و سند کارخانه خودروی سواری تیپ تیبا مدل  1395به رنگ سفید روغنی به شماره
انتظامی 152 -91ق25بهشمارهموتور M158302110بهشمارهشاسی NAS811100G5898374
مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است.
برگ سبز موتورسیکلت کبیر  KM150آبی کاربنی مدل  1394به شماره موتور  0149NCV161514به
شمارهتنه NCV9422248150Aشمارهپال ک 32161-525متعلقبهمنصور باقریمفقودگردیده
و از درجه اعتبار ساقط است.
سند کمپانیخودروسواریپژو206رنگمشکیمتالیکمدل 1387بهشمارهشاسی 21702655
و شماره موتور  13586006074و شماره پال ک ایران 869 – 56ب 95به نام خانم عاطفه غفاری
رهبر مفقود گردیده و فاقد ارزش و اعتبار می باشد.
برگ سبز خودرو سواری پیکان مدل  1383به شماره پال ک 246 -25م 11و به شماره موتور
 11282040995و به شماره شاسی  83404816مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
برگسبزپیکانوانتمدل1384بهشمارهانتظامی163-25ج88بهشمارهموتور 11284039335به
شماره شاسی  12114227به نام علی الهقلیلو مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
کارت شناسایی فرهنگیان دبیری متعلق به آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان
شهرستان ایرانشهر به کد پرسنلی  49985791مربوط به آقای عزیزاله الوندی مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط است.
برگ سبز خودروی سواری سانتافه به رنگ مشکی مدل  2015به شماره انتظامی 656ج22
ایران  20و به شماره موتور  G4KEE4333233به نام فرشید گل زاده کرمانی به شماره ملی
 2990562125مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
برگ کمپانی خودروی سواری سمند  LXبه رنگ سفید مدل  1392به شماره انتظامی 715ق71
ایران  65و به شماره موتور  124K0192863عاطفه سلیمانی به شماره ملی  3150593115مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
سند کمپانی خودروی سواری پژو  405مدل  1388به رنگ نقره ای به شماره انتظامی 412م24
ایران  75و به شماره موتور  12487358704مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
اصل برگ سبز (شناسنامه) سند کمپانی و کارت خودرو نیسان زامیاد به شماره پال ک 254د89
ایران  11رنگ آبی مدل  1386به شماره موتور  Z24239373Zو شماره شاسی PL140034651
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
شناسنامهمالکیتسواری کوییکهاچبکمدل 1400بهرنگسفیدمشکیروغنیودارایشماره
پال کایران349-74ی35شمارهموتورM159163013وشمارهشاسیNAPX212AAM1035627
به نام طاهره خرمیان طوسی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
شناسنامهمالکیتسواری کیااپتیما TF2400مدل 2014بهرنگسفیدروغنیودارایشمارهپال ک
ایران822-12ط29شمارهموتور G4KEDH140864شمارهشاسیKNAGN412BE5452658
به نام نجما سلیمی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
گواهی پایان تحصیالت اینجانب سمیه شیرانی فرزند عبداهلل به شماره ملی 3701728232
رشته کامپیوتر مقطع کاردانی از دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایرانشهر مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط است.
برگ سبز اتومبیل زانتیا  SXمدل  1386رنگ سفید روغنی شماره موتور  728032شماره شاسی
 S1512286160979پال ک ایران 235 -16ل 49متعلق به مجتبی موالئی منظم مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط است.
شناسنامه (برگ سبز) و کارت پال ک متعلق به یک دستگاه خودروی وانت نیسان مدل 1391
به رنگ آبی به شماره پال ک 724ج 79ایران  95به شماره موتور  633283به شماره شاسی
 NAZPL140TBP347433به نام اسالم بلوچی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط
است.
برگ سبز خودرو سواری هاچ بک تیبا دو مدل  1396به رنگ سفید روغنی به شماره موتور
 M15/8442429و به شماره شاسی  NAS821100H1098762به شماره پال ک  34ایران
735ق 56به نام فرنگیس علی رضائیان بهبهانی به شماره ملی  1816639389مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط است.
برگ سبز سواری پژ و  PARS TU5به شماره موتور  139B0207750به شماره شاسی
 AN11FMK118049به مالکیت لیال احدی قراجه و شماره ملی  1533965595می باشد مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
فقدان برگ سبز خودرو سواری هاچ بک تیبا دومدل  1396به رنگ سفید روغنی به شماره
موتور M15/8442429و به شماره شاسی  NAS821100H1098762به شماره پال ک  34ایران
735ق 56به نام فرنگیس علی رضائیان بهبهانی به شماره ملی  1816639389مفقودگردیده
و از درجه اعتبار ساقط است.
دکتر سعیده مداح ریاست بیمارستان امام حسین (ع) هشترود فرزند قنبر دارای شماره
شناسنامه  1360176373صادره از تبریز متولد  1368اظهار می دارد که گواهی مسئول فنی
ساعات عصر و شب بیمارستان امام حسین (ع) هشترود به شماره  401450/1215مور خ
 1386/12/15به نام دکتر حمید قربانی افخمی مفقود گردیده است لذا به موجب این آ گهی
پروانه مذکور ابطال می گردد از یابنده خواهشمند است مدارک فوق را به دفتر نظارت بر امور
درمان وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی تسلیم نمایند .دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشت و درمان تبریز

پیشازاینسهم۶۵درصدیدراینبازهزمانی
در نظر گرفته شده بود .زمان خروج کامل از
انرژی ذغالسنگ از هما کنون تا سال ۲۰۳۸
به سال  ۲۰۳۰کاهش خواهد یافت.
همچنینبراساسبخشیدیگریاز اینسند،
حداقل دستمزد به  ۱۲یورو در ساعت افزایش
مییابد .کمیسیون مستقل تعیین حداقل
دستمزدپسازانطباقاولدستمزدها گامهای
بعدیبرایافزایشاحتمالیآنرابررسیخواهد
کرد.همچنین بر اساس این پیمان مشترک،
پناهجویانبیشتریبایدامکانآوردناعضای
خانوادهخودبهآلمانراداشتهباشندواینروند
بایدتسهیل گردد.ازسویدیگر،اعضایائتالف
قصد دارند امکان قانونی بیشتری برای ورود
پناهجویان به آلمان را فراهم سازند.
چالش نظامی برلین و اتحادیه اروپا
یکی از مهمترین پروندههایی که دولت جدید
آلمان و اوالف شولتس صدراعظم این کشور با
آنمواجهمیباشد،مربوطبهمعادالتنظامی
اروپاست .ما کرون رئیسجمهور فرانسه بارها
خواستار تقویتقدرتدفاعی کشورهایعضو
اتحادیه اروپا شده است .دولت آینده آلمان
باید در این زمینه مواضع خود را روشن کرده و
درعینحال رویکردی اتخاذ کند که به شکاف
درمیاناعضایپیمانناتومنجرنشود.فرانسه
از دولت آینده آلمان انتظار دارد در سیاست
خارجی و دفاعی خود منافع کشورهای عضو
اتحادیه اروپا را در نظر بگیرد .پاریس ازجمله
خواستار تولید مشترک یک جنگنده اروپایی
است کهمیتواندبهمعنایتوقفتولیدمستقل
هواپیماهایجنگیدر کشورهاییمانندآلمان
وفرانسهباشد.حزبسوسیالدموکراتدرماه
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ورود تیم ترامپ
به منازعات برجامی آمریکا
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همراه باشد

ژوئن امسال و در بحثهای مربوط به بودجه
آلمان برای آزادسازی هزینههای این پروژه
شرطهایی تعیین کرد.
از سوی دیگر ،طی هفتههای گذشته ورود
غیرقانونی مهاجران از مرزهای بالروس
به کشورهای عضو اتحادیه اروپا بهشدت
افزایشیافته و تعداد زیادی از آنها از طریق
لهستانواردآلمانشدهاند.حدودسهماهپیش
اتحادیهاروپاتحریمهایسختیعلیهالکساندر
لوکاشنکو ،رئیسجمهوری بالروس اعمال
کرد.دولت لوکاشنکو در اقدامی تالفیجویانه
مرزهای خود با کشورهای لیتوانی ،لهستان
و لتونی را باز گذاشت تا مهاجرانی که اغلب
از افغانستان ،سوریه و عراق هستند بتوانند
وارد اتحادیه اروپا شوند.چنانچه افزایش ورود
غیرقانونی پناهجویان از این مسیر تازه ادامه

یابد،دولتآیندهآلمانبایددربارهسختگیری
در مرزهای اتحادیه اروپا و چگونگی تقسیم
احتمالی پناهجویان میان کشورهای عضو
م گیری کند.
اتحادیه تصمی 
اختالفات درون اروپایی
نکته پایانی و مهم دیگر ،به اختالفات برلین با
برخی کشورهای اروپایی بر سر تفسیر قوانین
ی گردد .آلمان با
مشترک در اتحادیه اروپا بازم 
برخی کشورهایاروپایینظیرلهستانبهخاطر
آنچه نقض حا کمیت قانون عنوان میشود
اختالفدارد .کمیسیوناتحادیهاروپابهتازگی
در وا کنش به تصمیمهای دولت لهستان که
دخالتدراستقاللقوهقضائیهارزیابیمیشود
خواستار مجازات و جریمه کردن این کشور
شد.در اینمیان،شاهدتشدیدتقابلاعضای
اتحادیهاروپابایکدیگرخواهیمبود.آنگالمرکل

ادامه بحران پناهجویان در اروپا
درپیانتشارنامهنخستوزیرانگلیسخطاببهرئیسجمهور
فرانسه درخصوص پناهجویان ،وزیر کشور فرانسه دعوت
از همتای انگلیسی خود را لغو کرد.
به نوشته خبرگزاری «رویترز» ،پس از انتشار نامه اعتراضی
«بوریس جانسون» نخستوزیر انگلیس به «امانوئل
ما کرون» رئیسجمهور فرانسه درخصوص کوتاهی در
ممانعت از عبور قایقهای پناهجویان از کانال آبی بین
دو کشور ،دارمانین دیدار خودبا «پریتی پتل» وزیر کشور
انگلیس را لغو کرد.
وزیر کشور فرانسه در بیانیهای تند نوشت« :در پی انتشار
نامه غیرقابلقبول نخستوزیر انگلیس ،پریتی پتل در
دیدار روز یک شنبه دعوت نخواهد شد اما این نشست
همچنانمیانفرانسه،بلژیک،هلند،آلمانو کمیسیون

اروپا برگزار خواهد شد».
ی که اختالفات میان انگلیس و فرانسه بر سر حق
درحال 
ماهیگیریوتبادالتتجاریپسازخروجبریتانیاازاتحادیه
اروپا(برگزیت)باال گرفتهاست،خبرواژگونشدنیکقایق
پناهجویانومرگ۲۷نفردرراهرسیدنبهسواحلانگلیس
تنشها بین دو کشور را افزایش داده است.دراینبین ،از
یکسوبوریسجانسونفرانسویهارامقصرعبورپناهجویان
از این کانالآبیمیداندواز سویدیگر،فرانسویهادولت
انگلیسرابه«مدیریتبدپناهجویان»متهم کردهاست.
جانسون در نامه خود خطاب به ما کرون نوشته است:
«توافقی با فرانسه برای پس گرفتن پناهجویانی که از
ی کنند ،تأثیر فوری
مسیری خطرنا ک از این کانال عبور م 
و چشمگیری خواهد داشت».

اصل سند کمپانی خودرووانت پیکان به شماره پال ک 536م 46ایران  24رنگ سفید شیری
روغنی مدل  1390به شماره موتور  11490073119و شماره شاسی NAAA46AA5CG308004
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
برگ سبز پژو  405مدل  98رنگ سفید به شماره شهربانی 116س -98ایران  75به شماره موتور
 164B0250237و شماره شاسی  902206مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
اصل سند کمپانی و اصل شناسنامه مالکیت (برگ سبز) موتورسیکلت سیستم کثیر سیستم
 125CCبه رنگ مشکی به مدل  1392به شماره تنه NBI***125A9223780و به شماره موتور
 CG125NBIA3189110به شماره پال ک انتظامی ایران  79915 -566و به نام مالک سیدرضا
موسوی امین مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
برگ سبز و سند خودروی سواری پژو مدل  1384به شماره موتور  11784045108و به شماره
شاسی  13447207به پال ک 577 -27ط 91مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
سند مالکیت راهور (برگ سبز) سواری پژو  206به شماره انتظامی 888ب 34ایران  92مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
مدرک فار غ التحصیلی اینجانب لیال پناهی فرزند جمشید به شماره شناسنامه  4540صادره
از آمل در مقطع کارشناسی رشته مترجمی زبان صادره از واحد دانشگاهی تنکابن با شماره
 138715901065مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد از یابنده تقاضا می شود اصل
مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن به نشانی  :دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن
ارسال نمایند.
سند کامل و شناسنامه متعلق به یک دستگاه خودروی وانت نیسان مدل  1397به رنگ آبی
روغنی به شماره پال ک 476ل 68ایران  95به شماره موتور  Z24772889Zبه شماره شاسی
 NAZPL140TJ0507183به نام بهنام دهانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
برگ سبز خودرو پراید رنگ سفید مدل  1384پال ک  21ایران 335و 21شماره موتور 01200739
شماره شاسی  S1412284563471به نام فرشید داراب خانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط است.
برگ سبز سواری پژو 405به شماره موتور 124K1092738و شماره شاسی HK597021و به شماره
پال ک 999 -24و 74به نام حمید سرخه مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
برگسبزخودروپرایدسواریمدل1392بهشمارهپال ک692ص38ایران72وشمارهموتور 4938747
و شماره شاسی  NAS411100D1283636مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
سند فروش کمپانی و شناسنامه مالکیت (برگ سبز) خودروی سواری پژو  405جی ال ایکس آی
به رنگ نقرهای متالیک مدل  1389و به شماره شاسی  NAAM11CAXAE332930و شماره
موتور  12489154937و شماره پال ک ایران 882 -69ج 31به نام صفرمحمد ساری خانی مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
سند کمپانی و برگ سبز نیسان یخچالدار مدل  1380پال ک 871د 22ایران  87شماره موتور
 158242و شاسی  C60105متعلق به مجتبی بریری مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
سند کمپانی و برگ سبز لوگان  L90مدل  1391پال ک 275س  19ایران  87شماره موتور
 W108674و شاسی  NAPLSRALDA1156883متعلق به مجتبی حبیبی مفقود و از درجه
اعتبار ساقط است.
برگ سبز خودروی کامیونت نیسان  2400مدل  1384به شماره انتظامی 192ج 61ایران 63
به نام زیاد گودرزی به شماره موتور  302667و شماره شاسی  D96774مفقود گردیده و از
درجه اعتبار ساقط است.
سند و فا کتور فروش و سند مالکیت (برگ سبز) موتورسیکلت جترو  CDI125مدل 1388
به شماره موتور  NCWHA065347و شماره شاسی  NCW***125A8850076به شماره
انتظامی  -19693ایران  819به نام عبدالمجید شهنوازی خادم به علت سهل انگاری مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
کلیه مدارک خودرو سند و فا کتور فروش و سند مالکیت (برگ سبز) خودروی پراید به شماره
انتظامی 145س 46ایران  95به شماره موتور  444318و شماره شاسی  141290032504به نام
محسن دهانی به علت سهل انگاری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
سند و فا کتور فروش و اصل سند خودروی وانت پیکان  1600OHVمدل  1392به شماره موتور
114F0037086وشمارهشاسی NAAA46AA6DG379987بهشمارهانتظامی 283س55ایران
 95به نام بهروز یزدان پناه به علت سهل انگاری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
برگ سبز و کارت پال ک خودروی سواری پیکان  1600مدل  1383به شماره موتور  11283120713و
شماره شاسی  83522018به شماره انتظامی 424ب 19ایران  85به نام معصومه شاهی عباسی
به علت سهل انگاری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
گواهینامه موقت پایان تحصیالت اینجانب محمدمایلی نودوزقی مقطع کاردانی پیوسته رشته
آموزش زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه آزاد اسالمی واحد سراوان به شماره 14-15-1/1937
–  1391/5/5مفقود گردیده و .از درجه اعتبار ساقط است.
کارت دانشجویی اینجانب اسماء رسولی نیا به شماره دانشجویی  95110525775رشته علوم
قرآن و حدیث دانشگاه علوم قرآنی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
کارت هوشمند به شماره  2436614خودروی کامیون کشنده مدل  2006به شماره انتظامی
 11593چابهار مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
گواهینامه موقت پایان تحصیالت اینجانب شمیم سرحدی مقطع کارشناسی رشته زیست
شناسی عمومی از دانشگاه سیستان و بلوچستان فرزند محمود به شماره شناسنامه 6406
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
برگ سبز خودروی سواری زانتیا سیتروئن  X2000مدل  1384به شماره انتظامی 876س 92ایران
 45به نام حجتاله زنگی آبادی به شماره موتور  00514122و شماره شاسی S1512284135293
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
برگ سبز خودروی سواری پژو پارس مدل  1399به شماره انتظامی 946ل 18ایران  68به شماره
موتور  164B0269881و شماره شاسی  NAAN111FE3LH304286به نام مهناز آذرخشی
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
برگ سبز و سند کمپانی پژو سواری روآ مدل  1385به شماره انتظامی 159 -41ج 52و شماره
موتور  11685007596و شماره شاسی  15407338به نام سیدمحسن موسوی مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط است.

از سیاستهای معتدلتری در قبال لهستان
ی کند و در سفر اخیر خود به ورشو
پشتیبانی م 
خواستار حل مشکالت از طریق گفتوگو شد و
ازتصمیم کمیسیوناروپابرایشکایتازدولت
لهستانبهطورضمنیانتقاد کرد.حزبسبزها
با انتقاد از نرمش مرکل در برابر ورشو خواستار
برخورد قاطع با کشورهای عضو اتحادیه است
که به نقض حکومت قانون متهم میشوند.بر
این اساس نحوه تعامل با این گونه کشورها
که بلغارستان و مجارستان هم در زمره آنها
به شمار میروند ،میتواند یکی از چالشهای
سیاست خارجی دولت آینده آلمان باشد.
درهرحال،شکستسنگینحزبمتبوعمرکل
در انتخابات اخیر سبب شده است تا وداع
وی با قدرت ،با چاشنی نا کامی و نه پیروزی
همراه باشد.

دادگاه نظامی لیبی حکم اعدام
حفتر را صادر کرد
یکدادگاهنظامیدرشهرمصراتهلیبیبهصورتغیابیحکماعدام
فرمانده «ارتش ملی» این کشور را صادر کرد.
به گزارشایسنا،بهنقلازروسیاالیوم،رسانههایلیبیاییسندیرا
کهدفتردادستانینظامیمصرصادر کرد،منتشر کردند.طبقاین
سند دادگاه نظامی این شهر بهصورت غیابی برای خلیفه حفتر،
فرمانده «ارتش ملی» لیبی و  6افسر عالیرتبه دیگر به اتهام حمله
به دانشکده نیروی هوایی مصراته حکم اعدام صادر کرد.
اما یک منبع نظامی مسئول در فرماندهی کل «ارتش ملی» لیبی
این حکم را تحقیرآمیز دانست که از سوی یک دادگاه غیرقانونی
وابسته به اخوان المسلمین در پایگاه این گروه در مصراته صادر
شده است.

سند وسیله نقلیه (برگ سبز) ترا کتور کشاورزی مدل  1388به شماره انتظامی 546 -11ک11
به شماره شاسی  G15827و به شماره موتور  LFW00119Vبه نام نیروگاه برق کارون مفقود گردیده و از
درجه اعتبار ساقط است1202.
سند وسیله نقلیه (برگ سبز) خودرو وانت نیسان زامیاد مدل  1386به شماره انتظامی 293 -27ی 49به
شماره شاسی  J062296و به شماره موتور  379755به نام شمس الدین آذری مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط است1203.
سند کمپانی سواری پژو  405مدل  99به شماره پال ک 282و 19ایران  16و به شماره موتور 182A0124327
و شماره شاسی  NAAP0EE4LJ177839مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
برگ سبز خودرو  207دستی رنگ سفید مدل  1400پال ک 688 -83ج 78شماره موتور 166B0053003
شماره شاسی  NAAR03FE9MJ534523به نام حدیث السادات حضرتی فرد کد ملی 2280056380
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
اصل سند مالکیت شش دانگ به سریال سند  /383711الف  94پال ک ثبتی فرعی  4323اصل  3مجزی
از  198فرعی به نام خانم صغری حقیقی فرزند علی به کد ملی  0058899911مفقود و از درجه اعتبار
ساقط است.
کلیه مدارک (برگ سبز – برگ کمپانی – بنچاق – کارت – بیمه نامه) کامیون میکسر ال اس  26رنگ سبز
حنائی شماره پال ک ساری  12627 -92شماره موتور  10014812شماره شاسی  10531087به نام علیرضا
اصغری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
برگ سبز (شناسنامه خودرو) فا کتور فروش خودروی وانت سایپا  151به رنگ آبی نفتی روغنی مدل 1393
به شماره انتظامی 372د -18ایران  75به شماره موتور  5187000و شماره شاسی NAS451100E4924973
به نام وحید مشایخی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
مدرک موقت پایان تحصیالت دانشگاه آزاد اسالمی واحد خاش به نام آمنه هاشمزایی فرزند رئیس به کد
ملی  3701278142مقطع کارشناسی ناپیوسته رشته تربیت معلم زبان و ادبیات فارسی به شماره سریال
موقت مدرک تحصیلی  3577427مورخ  98/5/13مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
اینجانب رضا فتح پور اصل خیابان مالک سمند به شماره شاسی  GF329003و شماره انتظامی 326د71
ایران 77علت 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.
اینجانب علی طالبی رستمی مالک پژو  206به شماره موتور  3579233وشماره شاسی  81626871علت
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.
اینجانب وحدت یوسف نیا آرالو مالک پژو  405به شماره موتور  124K0356837و شماره شاسی ER025055
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.
شناسنامه مالکیت وانت تک کابین مزدا کارا به شماره شاسی  NAGPC31MA524071و شماره موتور
 E2N2A2100و شماره انتظامی 575ق 75ایران  35به نام مهدی مجیدی مفقود و از درجه اعتبار ساقط
است.
اصل جواز حمل سالح ساچمه زنی مدل تک لول تهپر کوسه کالیبر  12ساخت کشور پا کستان به شماره
سالح  88771639به نام عبدالرزاق سارانی فرزند شوکت مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

آ گهی فقدان سند مالکیت

آقای رضا حسن پور محمدآبادی با ارائه دو برگ استشهادیه شماره 3622
مورخ  1400/6/9مورد تائید دفتر  1291تهران و درخواست وارده به شماره
 00-16964مورخ  1400/6/9مدعی است که سند مالکیت مقدار  3دانگ
مشاعاز ششدانگیکدستگاهآپارتمانبهمساحت82/10مترمربعبانضمام
انباری قطعه  7تفکیکی به مساحت  5مترمربع و پارکینگ قطعه یک تفکیکی به
مساحت  10/8مترمربع به شماره  98418فرعی از  4476اصلی واقع در بخش
هفت تهران که بنام آقای رضا حسن پور محمدآبادی ذیل دفتر الکترونیکی
139720301043008279بهشمارهچاپی953643سریب96صادر وتسلیم
گردیدهونزدبانکمسکندر قیدرهنمیباشد کهدر اثرجابجاییمفقود گردیده
درخواست صدور المثنی سند مالکیت نموده است.لذا مراتب باستناد تبصره
یکاصالحیمورخه72/9/2ماده 120آئیننامهقانونثبتفقطدر یکنوبت
آ گهیمیشود تاچنانچه کسیمدعیانجاممعاملهنسبتبهملکمرقومغیر
از اسناد فوق و یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود میباشد از تاریخ نشر این
آ گهیظرفمدتدهروز بهاینمنطقهمراجعهواعتراضخودراضمنارائهاصل
سندمالکیتیاسندمعاملهتسلیمورسیددریافتنمائیدتاموردرسیدگیقرار
گیرددر غیراینصورتپساز انقضایمهلتمزبور وعدموصولاعتراضنسبت
به صدور المثنی سندمالکیت طبق مقررات اقدام خواهد شد.
مالف 14167

علیزاده
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک پیروزی

تاریخ انتشار1400/9/7 :

محمد مهرعلی
اینروزها،اعضایتیمسیاستخارجیدونالدترامپ،رئیسجمهور
سابق آمریکا تالش می کنند ورود مستقیمی به منازعات برجامی با
دموکراتها داشته باشند .اخیرا مایک پمپئو ،وزیر خارجه پیشین
ایاالتمتحده،در توییتیاز راهبرددونالدترامپدر خروجاز برجامدفاع
کرد و گفت دولت بایدن تصمیم دارد به توافقنامه سال  ۲۰۱۵بازگردد.
پمپئودر اینتوییتنوشت«:مابهدرستیاز برجامبیرونآمدیم،چرا که
این توافقنامه راه را برای دستیابی ایران به جنگافزار هستهای باز
ی کرد .ما بر ایران فشار حدا کثری اعمال کردیم و همزمان پیوندهای
م 
نوینی میان شرکایمان برقرار کردیم .ا کنون دولت بایدن میخواهد
دوباره به برجام بازگردد».
اشارهاوبهپیمانموسومبهابراهیماست کهدردورانریاستجمهوری
دونالد ترامپ میان کشورهای عربی متحد آمریکا و رژیم اشغالگر
قدس منعقد شد و در فاصل ه کوتاهی به برقراری روابط اقتصادی،
فرهنگی و سیاسی میان برخی کشورهای عربی و رژیم اشغالگر قدس
انجامید .ترامپ با بیرون آمدن از توافقنامه هستهای که آن را توافقی
بد میدانست و با اعمال سیاست فشار حدا کثری بر ایران ،در پی
رسیدن ب ه یک توافق تازه با ایران بود که به گفته وی راه ایران را در
مسیر دستیابی به سالح هستهای برای همیشه ببندد! این در حالی
است که مقامات هر دو حزب سنتی آمریکا نسبت به دروغین بودن
ماهیت ادعاهای مطر حشده در خصوص تالش ایران برای ساخت
سالح هستهای آ گاه هستند.
پمپئو در حالی این مواضع را اتخاذ کرده است که پس از روی کار آمدن
بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال  ۲۰۲۰راهبرد دولت
آمریکابرایمدتیناروشنماندوا کنونبه گفتهنزدیکانترامپ،بهسوی
ی که کمتر از یک روز
بازگشت به برجام در حال چرخش است.درحال 
دیگر مذا کرات برای ازسرگیری گفت وگوهای هستهای ایران در وین
اتریش برگزار خواهد شد ،گمانهزنیها از سرانجام دور تازه گفت وگوها
شدت گرفته است .قرار است مذا کرات موسوم به «احیای برجام» از
تاریخ هشتم آذرماه در وین ،پایتخت اتریش از سرگرفته شود .از زمان
آغاز به کار دولت سیزدهم ،واشنگتن و تروئیکای اروپایی اصرار زیادی
در خصوص استمرار مذا کرات به سبک و سیاق قبل( مطابق آنچه در
دولت گذشته شاهد آن بودیم) داشته و بارها بهصورت مستقیم یا
غیرمستقیم،از تهرانخواستندتاپیروآنچهطی6دور گذشتهمذا کرات
احیای برجام گذشته است ،پای میز مذا کره بیاید .نکته بسیار مهمی
که باید نسبت به آن توجه داشت ،به رویکرد واقعی دولت آمریکا نسبت
ی گردد.
به توافق هستهای بازم 
واقعیت امر این است که به لحاظ ماهوی ،هر دو حزب سنتی آمریکا به
دنبالافزایشفشارهایاقتصادیحدا کثرییاهدفمندعلیه کشورمان
هستند.دراینمعادله،نمیتوانمیاندموکراتهاوجمهوریخواهان
تفکیکوتمایزیقائلشد.امابهطورکلیدموکراتهامعتقدند کهخروج
دولتترامپاز برجام،منجربهانزوایواشنگتنوبیاعتباریاین کشور
در قبال معاهدات بینالمللی شده است .در مقابل ،عدم حضور دولت
سیزدهمپایمیزمذا کرهباطرفغربینهاز رویتعللبودهونهمصداق
ب ه کارگیری تا کتیک خرید زمان !
نکته مهمتر اینکه در پروسه برگزاری مذا کرات برجام ،نباید رویکرد و
رفتار ما در عرصه سیاست خارجی ،معطوف به اختالفات داخلی در
واشنگتنتعریفشود.دردورانانعقادتوافقاولیهبرجامنیزدریکسوی
معادله ،افرادی مانند تد کروز ،تام کاتن ،لیندسی گراهام و باب منندز
قرارداشتند کهبا کلیتانعقادتوافقهستهایمخالفبودندودرمقابل،
افرادیمانندالیزابتوارن،برنیسندرز،هیالری کلینتونوجان کریاز
ی کردند.اماپسازاینکهبرجاماز ابتدایسال2016
انعقادآنحمایتم 
میالدی اجرایی شد ،شاهد سنگاندازی آشکار دولت اوباما در پروسه
رفع تحریمهای هستهای واشنگتن علیه کشورمان بودیم.

آ گهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه رضا میرزائی مالک ششدانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در
قسمت میانی طبقه  4قطعه  18به مساحت  55/64مترمربع بانضمام انباری
18بهمساحت1/15مترمربعواقعدر همکفوبانضمامپارکینگ10بهمساحت
11/25مترمربعواقعدرجنوبشرقیهمکفازپال کثبتی22047فرعیاز4678
اصلی واقع در بخش  7تهران که سندمالکیت ذیل ثبت  376485صفحه 41
دفتر  2322به شماره چاپی  414735بنام بی بی عفت زین الدین صادر و
تسلیم شده استسپس برابر سند شماره  87/9/26-167989دفتر 71تهران
بهرضامیرزائیمنتقلشدهاستوبهموجبسند167990مورخ1387/9/26
هماندفتردر رهنقرار گرفتهاست کهبهنامآناجرائیهصادر شدهاستسپس
نامبرده با ارائه دو برگ استشهادیه که به امضا ء شهود رسیده است و با گواهی
دفتر امال ک نسبت به مالکیت ذیل آن طی شماره  1400/7/25-14902توسط
دفترخانه  1231تهران گواهی امضاء گردید مدعی است که اصل سند مالکیت
به علت اسباب کشی مفقود شده و تقاضای صدور المثنی سند مالکیت
ملک مذکور را نموده لذا مراتب باستناد ماده  120آئین نامه قانون ثبت در
یک نوبت آ گهی میشود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت و یا در
اختیار داشتن سند مالکیت نزد خود میباشد ظرف مدت  10روز از انتشار این
آ گهی به این منطقه مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت
اقدام نماید بدیهی است در این صورت پس از تنظیم صورتمجلس اصل سند
مالکیت به ارائه کننده مسترد خواهد شد و صدور المثنی سندمالکیت منوط
به ارائه دادنامه از مراجع ذیصالح قضایی خواهد بود و پس از انقضاء مدت
مذکور و عدم هرگونه اعتراض این منطقه نسبت به صدور المثنی سند مالکیت
اقدام خواهد نمود.
تاریخ انتشار1400/9/7 :
مالف 14164

گرجی زاده-سرپرست ثبت اسناد و امالک خاوران تهران

آ گهی فقدان سند مالکیت
خانمراضیهصادقینسباصالتاطیواردهشماره1045025350مورخ
 1400/8/12با تسلیم استشهادیه گواهی امضا به شماره  9162مورخ
 1400/6/2دفترخانه  775تهران تقاضای صدور سند مالکیت المثنی
نموده و مدعی است سندمالکیت یک قطعه زمین ششدانگ یک
دستگاه آپارتمان واقع در طبقه دوم سمت جنوب غربی به مساحت
59/36مترمربعبهپال کثبتی108فرعیاز1651اصلیمفروزومجزاشده
از  9فرعی از اصلی مذکور قطعه  8واقع در بخش  10ناحیه  00حوزه ثبت
ملک رودکی تهران استان تهران به انضمام انباری به مساحت 2/32
مترمربع قطعه دو تفکیکی واقع در زیرزمین ذیل صفحات  215و 217
دفتر  2388به شماره چاپی  792152و  792153بنام فاطمه صادقی
نسب و داود رفیعی هر یک نسبت به سه دانگ ثبت و صادر و تسلیم
گردیده سپس مع الواسطه برابر سند قطعی به شماره  42960دفتر 921
تهران ششدانگ بنام راضیه صادقی نسب انتقال یافته.
به علت جابجایی مفقود گردیده لذا مراتب در اجرای تبصره یک ماده
 120آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آ گهی میگردد تا چنانچه کسی
مدعی انجام معامله نسبت به آن و یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود
باشد از تاریخ انتشار این آ گهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را ضمن
ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم نماید تا مورد
رسیدگی قرار گیرد بدیهی است چنانچه در مهلت مقرر اعتراضی واصل
نگردد المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم میگردد.
مالف 14165
د.ت 1400/9/7

امیر تفرقی
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک رودکی تهران

تاریخ انتشار1400/9/7:

