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شانتاژبرجامیانگلیسیها
بازی خطرناک دولت جانسون در وین

گروه بین الملل
مقامات انگلیسی طی روزهای اخیر تصمیم
گرفته اند از همتایان فرانسوی خود عقب نمانند و
سیگنالهایسلبیوبازدارندهایرادرمسیرمذا کرات
وین مخابره کنند .هدف آنها از چنین اقدامی یکی
مقصرسازی کاذبجمهوریاسالمیایراندرمذا کرات
بوده و دیگری ،زمینه سازی برای جلوگیری از تا کید
تیم مذا کره کننده هسته ای کشورمان بر مطالبات
حقهخودمیباشد.بهعبارتبهتر،مقاماتانگلیسی،
فرانسوی و آلمانی تبدیل به بازیگران دالل و سودجو
در مذا کرات وین شده اند .این در حالی است که
تروئیکای اروپایی به واسطه عدم عمل به تعهدات
حداقلیخوددربرجام،دراینمعادلهیکمتهمتمام
عیار تلقی می شود.
شانتاژ دولت انگلیس علیه مذا کرات
لیز تراس ،وزیر خارجه انگلیس اخیرا در پارلمان این
کشور گفت که مذا کره اتمی با ایران «در حال نزدیک
شدن به بنبست خطرنا کی است».
اینمذا کراتحالتیفوریواضطراریدارد،اماپیشرفت
در آن به اندازه کافی سریع نبوده است».
سعید خطیبزاده ،سخنگوی وزارت خارجه ایران
در پاسخ به این اظهارات ،لندن را به «بیعملی و
همراهیباتحریمهایغیرقانونیوغیرانسانیایاالت
متحده آمریکا» متهم کرد.وی سخنان وزیر خارجه
انگلیس را «تهدیدهای توخالی» خواند و گفت که
چنین اظهاراتی از «مسئولیت حقوقی و اخالقی
ی کاهد ».با خروج آمریکا
بریتانیا در نقض برجام نم 
از توافق برجام در سال  ۲۰۱۸میالدی ،این کشور بار
دیگر ایران را تحریم کرد .اما انگلیس  ،فرانسه و آلمان
کهبههمراهچینوروسیه،دیگرامضا کنندگانبرجام
بودند اعالم کردند که به اجرای این توافق پایبند
خواهندماند.بااینحال،همراهیپشتپردهدولت
های اروپایی با دولت ترامپ سبب شد تا در عمل،
تروئیکای اروپایی به اضالع تکمیل استراتژی فشار

حدا کثری علیه کشورمان تبدیل شوند .بانکها،
موسساتمالیوبیمهوشرکتهایتجاریوبازرگانی
خصوصی در کشورهای اروپایی ،از معامله با ایران
خودداری کردند و شرکت های دولتی در اروپا نیز
تحت فرمان غیر مستقیم دولت آمریکا ،از این اقدام
اجتناب کردند .دشواری نقل و انتقال هرگونه پول
به ایران ،یکی از مهمترین دالیلی بود که موجب شد
ایرانبرایبسیاریاز فعالیتهایاقتصادیاز جمله
فروشنفت،جذبسرمای ه گذاریخارجیووارداتو
صادراتاز نقاطمختلفدنیا،بامشکلمواجهشود.
اروپائیان با ارائه پیشنهاداتی ظاهری ( که عمال با
هدفخریدزماناز ایرانصورتمی گرفت)مانندراه
اندازی ساختار اینستکس ،تالش کردند تا ایران را به
صورت یک جانبه در برجام حفظ کنند ،به گونه ای
که ایران تحت فشار اقتصادی کامل باشد و در عین
حالبهتمامیتعهداتشدر برجامپایبندباشد!یکی
از کشورهایی که نقش مهمی در هدایت این روند بر
عهده داشت ،انگلیس می باشد.
پیامی که لندن باید دریافت کند
بدونشک،هزینههایبازیمستقیمتروئیکایاروپایی
درزمینواشنگتنوتلآویو(درپروسهمذا کراتوین)،
بسیار سنگین تر از آن چیزی خواهد بود که لندن،
پاریس و برلین تصور می کنند .از سوی دیگر ،کندی
مذا کرات نیز معلول زیاده خواهی غرب می باشد و
مقامات لندن نیز به وضوح چنین حقیقتی را می
دانند .ا گر غرب به بایسته ها و حداقل های حقوقی
بازگشتبهتوافقی کهخوداز آنخارجشدهتندهد،
قطعامیتواندرهمینلحظهتوافقبازگشتبهبرجام
را به صورت اصولی منعقد ساخت.
صبر راهبردی ایران پایان می یابد
بدونشک،صبرراهبردیجمهوریاسالمیایراندرمقابل
رفتارهاوبازیهاینامتوازن،دروغینوسلبیلندن،پاریسوبرلین
مدتهاستپایانیافتهاست.تهراندرپروسهکاهشتعهداتبرجامی،
فعال سازی غنی سازی  60درصدی ،ایجاد محدودیت

مقامات انگلیسی طی روزهای اخیر تصمیم گرفته اند از همتایان فرانسوی خود عقب نمانند و سیگنال های سلبی و بازدارنده ای را در
مسیر مذا کرات وین مخابره کنند
در همکاری های فراپادمانی با آژانس و  .....نشان داد
که هرگز منافع استراتژیک خود را فدای تا کتیک های
رفتاری وقیحانه غرب در نظام بین الملل نخواهد کرد.
روشن است این پنجره تا ابد باز نمیماند و ضروری است
طر فهای مقابل به جای بازی تکراری مقصر نمایی
وبه کارگیریادبیاتماللآور،تمامتوانوهمتخودرابه کار

ترامپ  :بایدن آمریکا را با سر
به جهنم میبرد
رئیسجمهورسابقآمریکا گفت کهمردم کشورش
شاهدفقدانرهبریاز سوی کاخسفیدهستندو
رئیسجمهور فعلی،آمریکاراباسربهسمتجهنم
میبرد.به گزارشفارس،رئیسجمهورسابقآمریکا
باردیگرازسیاستهای«جوبایدن»درحوزههای
مختلفانتقاد کرد.بهنوشتهوبگاه«پایونیرپست»،
ترامپدرمصاحبهایرادیوییادعا کردبسیاریاز
مشکالتی کهآمریکادرحالحاضردرزمینهسیاست
خارجی دارد قابل اجتناب بودند .رئیس جمهور
سابق آمریکا که حضورش در کاخ سفید به حمله
هوادارانش به ساختمان کنگره ختم شد افزود،
آمریکابانحوهرهبریبایدن«باسربهسمتجهنم

گیرند که این آخرین بخت پای میز مذا کرات از دست نرود.
سوابق تاریک انگلیسی ها
بازیانگلیسیهادرتقابلبابرجاممسبوقبهسابقه
است.چندماهقبلازخروجرسمیترامپازبرجام،ترزا
می،نخستوزیرسابقانگلیسدردیدارباجمهوری
خواهانسنایآمریکا( کهدرجریانسفرویبهآمریکا

صورت گرفت) برجام را توافقنامهای بحث برانگیز
خواند!ایندرحالیبود کهتوافقهستهایدردوران
حضور محافظه کاران در لندن به تصویب رسید و
فیلیپهاموند،وزیرامورخارجهاسبقانگلیسیکیاز
امضا کنندگاناینتوافقبود.بهعبارتبهتر،ترزامیدر
راستایجلبرضایتجمهوریخواهانآمریکا،حتی

هشدار چین علیه مداخله آمریکا
در امور تایوان

میرود»ومردماین کشور شاهد«فقدانرهبری»
از سوی کاخسفیدهستند.ترامپدر ادامهمدعی
شد«:آنچها کنوندرمناسباتباروسیهدرحالرخ
دادناست،همچنیناتفاقاتی کهپیرامونچین
و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی رخ میدهد،
در صورت ریاست جمهوری من رخ نمیداد».
این مصاحبه ترامپ در حالی منتشر شده که در
ویدئویی که دو روز پیش در رسانههای مختلف
پخش شد ،ترامپ حین بازی گلف خود را چهل
ی کند.
و هفتمین رئیس جمهور آمریکا خطاب م 
در حال حاضر بایدن چهل و ششمین رئیس
جمهور آمریکا است.

سخنگوی وزارت دفاع چین درخصوص
مداخالت آمریکا در امور تایوان و اختالفات
مرزی بین چین و هند هشدار داد.
به گزارش شین هوا« ،وو کیان» سخنگوی
وزارت دفاع چین در نشستس خبری گفت :
پکن نارضایتی شدید از بیانیه اخیر آمریکا و
ژاپن در امور تایوان را ابراز میدارد و با هرگونه
مداخله آشکار آمریکا و ژاپن در امور داخلی
چین و انتشار اطالعات نادرست برای لطمه
بهاعتبار چینمخالفاستووا کنشخودرا
بهاین کشورهاارسال کردهاست.سخنگوی
وزارتدفاعچیندرادامههشدارداد،اقدامات
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ترجمه
وتحليل

تحریم پوتین توسط آمریکا
گروه بین الملل

عملکردوزیرامورخارجههمحزبیخودرانیززیرسؤال
برد.همچنیندرفروردینماهسال،1397وزارتامور
ً
خارجهانگلیسدربیانیهایبحثبرانگیز،عمالبهتجار
انگلیسی توصیه کرد که به دنبال سرمای ه گذاری در
کشورماننباشند.دربخشیازاینبیانیهآمدهاست:
«ایرانهمچنانیکمکانچالشبرانگیزبرایانجام
دادن مراودات تجاری محسوب میشود؛ از این رو،
صادرکنندگانمرددبایددرپیدریافتمشاورههای
حقوقی باشند ».این بیانیه وزارت امور خارجه
انگلیس،درتناقضبابند29برجاممبنیبرلزومعدم
ممانعت آمریکا و کشورهای اروپایی از عادی سازی
روابطتجاریباایرانمحسوبمیشد.اینبیانیه،
درستدرزمانیمنتشرشد که کارشکنیهایدولت
ترامپ در قبال برجام به نقطه اوج خود رسیده بود.
بااینحاللندنترجیحداددر اینمعادله،بهمانند
عاملیتسریع کنندهدرراستایاعمالسیاستهای
واشنگتنعلیهبرجامواردمیدانشود.همچنیندر
جریانخرید950تن کیکزرداز قزاقستان،انگلیس
به شدت در مقابل این موضوع ایستادگی کرد .این
در حالی بود که مطابق توافق هستهای ،جمهوری
اسالمی ایران میتواند وارد بازار معامالت مربوط
به صنعت هستهای شود .رویکرد سیاسی و غیر
حقوقی لندن نسبت به توافق هستهای ،موضوعی
نیست که بتوان آن را کتمان کرد .همان گونه که
مشاهده میشود ،دولت انگلیس نه تنها در برابر
کارشکنیهای ایاالت متحده آمریکا در قبال توافق
هستهایایستادگینکردهاست،بلکهخودنیزناقض
برجام بوده است.
در چنین شرایطی مقامات دولت ورشکسته بوریس
جانسون چگونه از تعهد کشورشان مبنی بر حفظ توافق
هستهایوعملبهمفادآنسخنمیگوید؟بایدتصریح
کرد کهرویکردانگلیسدرقبالاجرایبرجام،رویکردی
دوگانه بوده است .این دوگانگی ،معلول مناسبات
خاص انگلیس و آمریکاست.

درگیری مسلحانه در مرزهای
تاجیکستانوقرقیزستان

ایندو کشورمشوقیبرای«استقاللتایوان»
بوده و تهدیداتی جدی علیه صلح و ثبات در
تنگهتایوانراموجبشدهاست.اوهمچنین
برعزمارتشآزادیبخشچینبرایمحافظت
از حق حا کمیت و تمامیت ارضی این کشور
تأ کید کرد.اوباردنظمجهانیآمریکاییمتذکر
شد،تنهاقانونی که کشورهایجهاندنبال
میکنند،هنجارهایاساسیمدیریتروابط
بینالملل طبق اصول منشور سازمان ملل
استوواشنگتنوتوکیودرجایگاهینیستند
کهانگشتاتهامبهسمتچینبگیرندودروغ
«تهدید چین» را تکرار کنند.

بر اثر درگیری در مرزهای تاجیکستان و
قرقیزستان تعدادی از نیروهای نظامی
و غیر نظامی دو کشور کشته و زخمی
شدند .به گزارش فارس ،بنابر بیانیه
کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان،
ایندرگیریدر 27ژانویهوتقریباساعت
 18:40دقیقه به وقت محلی در چهارراه
«زرفشان»ومحل«سامانیان»دهستان
«چارکوه»شهر«اسفره»بینمرزباناناین
کشور و قرقیزستان رخ داد.
طبق این بیانیه ،در نتیجه درگیری از
طرفتاجیکستان10نفرزخمیشدند(6

نظامیو 4غیرنظامی)و2نفرغیرنظامی
دیگر ،کشته شدند .مقامات ذیربط
تاجیک همچنین از نقض حریم هوایی
این کشورتوسطپهپادهایقرقیزستان
خبردادهوطرفمقابلرامتهمبهتالش
برای پنهان کردن اقدامات غیرقانونی
خودوانتشاراخبار کذبوجعلیازطریق
رسانههاومنابعمختلفاینترنتیکردهاند.
بنابر گزارشمقاماتقرقیزستان،دراین
درگیریمسلحانه کههردوطرفیکدیگر
ی کنند7،نظامی
رادرسرزدنآنمتهمم 
قرقیز نیز زخمی شدند.
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درپیافزایشتنشهامیانروسیه
و اوکراین ،جو بایدن رئیس جمهوری
آمریکا ،والدیمیر پوتین همتای روس
خود را به اعمال تحریم های شخصی
تهدید کرد .آمریکا همچنین به بالروس
نیز هشدار داده است که ا گر به روسیه
اجازهدهدازخا کاین کشوربرایحمله
بهاوکرایناستفاده کند،باوا کنشیسریع
و قاطعانه مواجه خواهد شد .در همین
حال ،هیئت نمایندگی روسیه در سازمان ملل ،با انتقاد از سرازیر شدن
تسلیحاتآمریکاییوانگلیسی بهاوکراین،تأ کید کرد کهرزمایشروسیه
در خا ک خود انجام می شود.
به گزارشرادیوفرانسه،هیئتنمایندگیدائمروسیهدر سازمانملل،در
وا کنش به تهدیدهای آمریکا مبنی بر اعمال تحریم علیه دولت مسکو در
صورتحملهبهاوکراین،طیبیانیهایازدولتواشنگتنانتقاد کردواعالم
کرد کهآمریکاهمتفکرروسیههراسیرا گسترشمیدهدوهم تسلیحات
نظامی و مستشاران خود و ناتو را به اوکراین گسیل کرده است.
هیئتنمایندگیروسیهدر سازمانملل،در اینبیانیهتأ کید کردهاست:
«ایاالتمتحدهآمریکابادامنزدنبهتفکرروسیههراسیدرمیانشهروندان
خودو کشورهایی کهدیدگاههایهمسودارند،استقرار نیروهایروسیه
ی کند.
در نزدیکیمرز اوکراینرابهعنوانعاملاصلیبروزبحرانمطرحم 
این در حالی است که فراموش می کند دربارۀ این مسئله که نیروهای
روسیه در خا ک روسیه مستقرند ،شفاف سازی کند».
بیانیۀهیئتنمایندگیروسیهدر سازمانملل،پساز آنمنتشرمیشود
که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد که در صورت تهاجم
روسیه به اوکراین ،واشنگتن تحریمهای شدیدی را علیه دولت مسکو
و همچنین شخص والدیمیر پوتین اعمال خواهد کرد.همزمان با آغاز
رزمایشنظامینیروهایروسیهدرمجاورتمرزاوکراین،جوبایدنرئیس
جمهوری آمریکا در پاسخ به پرسش خبرنگاران مبنی بر تحریم احتمالی
والدیمیر پوتین ،گفت« :بله من چنین چیزی را در نظر دارم.ا گر روسیه
به کل اوکراین و یا حتی بخشی از آن حمله کند ،عواقب سهمگینی در
پی خواهد داشت و حتی می تواند جهان را تغییر دهد».
رئیسجمهوری آمریکا با اشاره به آمادهباش  ۸۵۰۰نیروی آمریکایی،
تصریح کرد« :ما قصد نداریم نیروهای آمریکایی و ناتو را در خا ک اوکراین
مستقر کنیم ،به ویژه آنکه این کشور عضو ناتو نیست» .وی افزود« :این
جابهجاییها در قالب عملیات ناتو است».
آمریکا همچنین به بالروس نیز هشدار داده است که ا گر به روسیه اجازه
دهد از خا ک این کشور برای حمله به اوکراین استفاده کند ،با وا کنشی
سریعوقاطعانه مواجهخواهدشد.جوبایدندر اظهارات خود،ماهیت
تحریم های احتمالی علیه شخص والدیمیر پوتین را مشخص نکرده
ً
است اما غالبا تحریم های واشنگتن علیه شخصیت های خارجی،
شامل مسدود کردن دارایی های آنها و ممنوعیت هر گونه معامله با
ایاالت متحده می شود.
بایدن سردرگم است
بدون شک  ،مواضع اخیر بایدن بار دیگر سردرگمی وی را در قبال بحران
اوکراینبهتصویر کشیدهاست.مقاماتآمریکاییازیکسوبرطبلجنگ
در کی یف می دمند و از سوی دیگر ،بارها در بزنگاهها تا کید می کنند
که قصد ورود نظامی مستقیم به منازعه اوکراین را نخواهند داشت! در
هر حال ،اعمال تحریم های احتمالی آمریکا علیه والدیمیر پوتین رئیس
جمهور روسیه ،وا کنش های تندی را از سوی روسیه متوجه واشنگتن
و بازیگران اروپایی ناتو خواهد کرد .تنها یکی از این وا کنشها ،می تواند
حضور پررنگترنظامیروسهادر مرز اوکراینوفراتراز آن،استقرار نیروهای
روسی در آمریکای التین ( ونزوئال و کوبا) باشد.
رادیو فرانسه

مدرک فار غ التحصیلی اینجانب مهسا نوعدوست فرزند کور وش به

سند و فا کتور فروش متعلق به یک دستگاه خودروی سواری پژو  405مدل 1390
به رنگ نقره ای متالیک به شماره پال ک 375ص 22ایران 45به شماره موتور
 12490167685به شماره شاسی  NAAM11CA6BR559316به نام سکینه

اینجانب محسن عنایتی عطاآبادی مالک خودرو سواری سمند ایکس  7مدل

مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

است و فاقد اعتبار می باشد از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به

خسروی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

 1384به شماره انتظامی 431ق 36ایران  43به شماره موتور  12484144129به

اینجانبجابرناوشکیمالکخودرویپژوبهشمارهبدنهNAAM11CA0AK98937

دانشگاه آزاد اسالمی واحد آزادشهر به نشانی آزادشهر خیابان شاهرود

اصل کارت خودروی سواری سیستم پژو تیپ  ( 405جی ال ایکس آی) 1/8

شماره شاسی  14529593به علت فقدان اسناد فروش (سند کمپانی) تقاضای

و شماره موتور  12488299482و شماره پال ک 625ص 38ایران  69به علت

ارسال نماید.

مدل  1383به رنگ بژ متالیک به شماره شاسی  83075356و به شماره موتور

رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده است لذا چنانچه هر کس ادعایی در مورد

فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی سند کمپانی خودروی مذکور را

مدرک فار غ التحصیلی اینجانب منصور سارانی فرزند حبیب اله شماره

 12483171491و شماره پال ک انتظامی ایران 829 -34و 26مفقود شده و از

خودروی مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ایران

نموده است لذا چنانچه احدی ادعایی در خصوص خودروی فوق دارد ظرف

شناسنامه  492صادره از آزادشهر مقطع کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی

درجه اعتبار ساقط است.

خودرو واقع در پیکانشهر ساختمان سمند مراجعه نماید.بدیهی است پس از

مدت ده روز به دفتر منطقه ایی ساری واقع در کیلومتر  5جاده ساری به نکا

تاسیسات حرارتی و برودتی صادره از واحد دانشگاهی آزادشهر با شماره

برگ سبز خودرو پارس مدل  1400به نام اینجانب آقای حسن حسینی مقدم

انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

جنب شرکت شمالیت مراجعه نماید بدیهی است پس از مهلت مزبور مطابق

– مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد اصل مدرک را به دانشگاه آزاد

کدملی  0381960153فرزند عبداله شماره شاسی NAAN01CE0MH629678

پروانه بهره برداری مرکز درمان سوءمصرف مواد پاریجان به شماره 3-109653

ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

اسالمی واحد آزادشهر به نشانی خیابان شاهرود ارسال نماید.

و شماره موتور  124K1617699پال ک انتظامی 91و 748ایران  16مفقودگردیده

مورخه  1395/12/8به نام موسس دکتر علی براری پاریجانی مفقود گردیده و از

مدرک تحصیلی اینجانب محمد رحیمی به شماره شناسنامه 1570252440

مدرکفار غالتحصیلیاینجانبعباستوکلیفرزندمحمدبهشمارهشناسنامه

و از درجه اعتبار ساقط است.

درجه اعتبار ساقط است.

صادره از مرند در مقطع کاردانی رشته نرم افزار کامپیوتر صادره از واحد

 564صادره از تهران در مقطع کارشناسی رشته حسابداری صادره از واحد

برگ سبز و برگ کمپانی خودروی سواری پراید جی تی ایکس آی مدل  1383به

سند کارخانه و برگ سبز پژو  405مدل  89نقره ای به شماره موتور 12488358883

دانشگاهی آزاد اسالمی هادیشهر به شماره مدرک  6/4082به تاریخ صدور

دانشگاهی آزاد کر ج با شماره  137711500384مفقودگردیده و از درجه

شماره موتور  00921804و شماره شاسی  S1412283308761به شماره انتظامی

به شماره شاسی 505952به شماره انتظامی 421س56ایران 69متعلق به اینجانب

 97/4/9مفقودگردیده و از درجه اعتبار ساق طاست از یابنده تقاضا می شود

اعتبار ساقط است از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد

489س 38ایران  85به نام احمد کرد روپس مفقود گردیده و از درجه اعتبار

احسان دیلم کتولی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد هادیشهر به نشانی سه راهی

اسالمی واحد کر ج به نشانی کر ج بلوار موذن ارسال نماید.

ساقط است.

سند کمپانی  ،سند مالکیت راهور (برگ سبز) و تسلسل اسناد و کارت شناسائی

گرگر ارسال نماید.

مدرک دائم فار غ التحصیلی اینجانب علی نائیج ونوش فرزندمظاهر به

سند و فا کتور فروش خودروی پژو  405جی ال ایکس آی  8/1مدل  1389به

پراید  131به شماره انتظامی 164و -73ایران 72و شماره موتور M13/6344893

برگ سبز برلیانس  330مدل  97رنگ سفید ش ش ایران 333 -75ص 58ش م

شماره ملی  2190169895صادره از نوشهر در مقطع رشته کاردانی نرم افزار

شماره انتظامی 478ج 49ایران  95به شماره موتور  12489170165و شماره

و شماره شاسی  NAS411100K3579312مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط

 067832ش شاسی  1039335مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

صادره از واحد دانشگاهی عالمه محدث نوری  -شهرستان نور مفقود

شاسی  NAAM01CA9BR537877به نام ابراهیم کردی مفقود گردیده و از

است.

سند کمپانی سواری هیوندای آزرا  3300به رنگ سفید متالیک مدل  2010به

گردیده و از درجه اعتبار ساقط است .از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک

درجه اعتبار ساقط است.

پروانه ساختمان به شماره  4/4/00664و شماره دفترچه  021020006صادره از

نام عباس خوشنویسان به شماره پال ک 928 -23ص 53به شماره شاسی

را به دانشگاه عالمه محدث نوری شهرستان نور ارسال نمائید.

سند و فا کتور فروش (سند کارخانه) و سند مالکیت (برگ سبز) موتورسیکلت باجاج

دهیاری پلور الریجان به نام ا کبر رنجبر کد ملی  2141162866به تاریخ صدور

KMHFC41DBAA438601وشمارهموتور G6DB9A319723مفقود گردیده

سند مالکیت (برگ سبز) موتورسیکلت – مدل با کسر –  150سی سی – مدل

125رنگطوسیمدل1390بهنامعبدالقادر دهواریبهشمارهانتظامی46182ایران

 96/12/28مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

و از درجه اعتبار ساقط است.

 1392به رنگ مشکی – به شماره انتظامی ایران  88552 -332شماره

 821به شماره موتور  JAMBRC20318و شماره شاسی NE0***125C9029451

چون آقای عبید ریگی مالک کامیون مدل  1387به شماره انتظامی 643ع 53ایران

برگ سبز و سند کمپانی سواری مزدا  323مدل  1383به رنگ بژ شماره پال ک -13

شناسه موتور  9213S9240406شماره موتور  PFMBUJ99059شماره

به علت سهل انگاری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

85بهشمارهشاسیNAB37433316602248وشمارهموتور 33593210107924

611ب82شمارهموتور 687517-ZMوشمارهشاسی NAG083H3ED20990

شاسی  150R9240406به نام محمد الهوئی نظری به کد ملی 0311001734

برگ سبز و سند خودروی کامیونت ون زامیاد  Z24NIمدل  1398به شماره

به علت فقدان سند تقاضای صدور سند المثنی نموده است لذا چنانچه هرگونه

به نام سیداحمد طباطبائی کد ملی  1291368061مفقود و از درجه اعتبار

فرزند علی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

موتور  Z24796387Zو شماره شاسی  NAZPL140TK0532480به شماره

ادعایی در مورد خودروی مذکور وجود دارد ظرف مدت  15روز از تاریخ نشر آ گهی

ساقط است.

برگ سبز کامیون کاویان مدل  1393به شماره انتظامی 159ع 34ایران 71

انتظامی 643س -44ایران  95به نام اسماعیل یاراحمد زائی مفقودگردیده و از

با در دست داشتن مدارک کافی به دفتر فروش شرکت ایران خودرو دیزل واقع در

سند کمپانی و برگ سبز سواری پژو  405رنگ سفید روغنی مدل  1394به شماره

به شماره شاسی  NA5K1063CEG443060به شماره موتور -EQB125

درجه اعتبار ساقط است.

تهران کیلومتر  8جاده ساوه مراجعه نمایند.

انتظامی 114س 49ایران  43و شماره موتور  139B0093759و شماره شاسی

 2087272565مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودروی سواری تیبا به رنگ سفید روغنی مدل  1391به شماره انتظامی

برگ سبز و کارت  ،بیمه و برگ فروش موتورسیکلت هوندا  125مدل  1386به

 713015به نام خانم فاطمه کریمشاهی بیدگلی مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار

برگ کمپانی خودرو سواری پژو پارس  XU7مدل  1399رنگ سفید شماره

413ج 79ایران  77به نام فرشاد بوالحسنی به شماره موتور  8042174و شماره

شماره انتظامی  – 45236ایران  823به شماره موتور  AR1056269و شماره

ساقط است.

پال ک ایران 128 -38ب 32شماره موتور  124K1449062شماره شاسی

شاسی  S5810091701059مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

شاسی  8646409و شماره شاسی  8646409به نام عبدالرحیم گمشادزهی

اصل مدرک فار غ التحصیلی اینجانب آرش موالئی نژاد فرزند مختار به شماره

 NAAN01CE9LH246370به نام زیادعلی ملحمدری مفقودگردیده و

سند کمپانی خودروی سواری پژو پارس مدل 1385به شماره انتظامی 821ص67

مفقودگردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

کد ملی  1920056416متولد  1369صادره از اندیمشک در مقطع کاردانی رشته

از درجه اعتبار ساقط است.

ایران  85به شماره موتور  12485178743و شماره شاسی  19380538به نام

اینجانب حسین خلیلی مالک خودر وی پیکان وانت  1600به شماره بدنه

مکانیک خودرو – مکانیک خودروصادره از واحددانشگاهی آزاد اسالمی

گواهینامه موقت تحصیلی اینجانب لیال قلیپور مجره فرزند مددقلی قلی

عبدالرحیم عیسی زاده مفقودگردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

 12187465و شماره موتور  11285021328و شماره پال ک 658 -77ج 31به علت

اندیمشک به شماره  169227901289مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می

پور به شماره شناسنامه  1630092150صادره از خلخال متولد  1369صادره

برگ سبز خودروی پراید صبا مدل  1383به شماره انتظامی 792ج 63ایران 85

فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی سند خودروی مذکور را نموده

باشد از یابنده تقاضا می شوداصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی اندیمشک

از دانشگاه پیام نور کر ج به شماره /01/9458ک 31مور خ 1394/10/30

به شماره موتور 513173و شماره شاسی  1412282970341به نام محمدرضا

است لذا چنانچه احدی ادعایی درخصوص خودروی فوق دارد ظرف مدت ده

به نشانی خیابان انقالب خیابان شهید فردچیان دانشگاه آزاد اسالمی

مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک

حسین خانی مفقودگردیده و ازدرجه اعتبار ساقط است.

روز به دفتر منطقهایی ساری واقع در کیلومتر  5جاده ساری به نکا جنب شرکت

اندیمشک ارسال نماید.

را به دانشگاه پیام نور کر ج تحویل نماید.

کارت دانشجویی اینجانب عاطفه بختیاری فرزند علی ا کبر به شماره دانشجویی

شمالیت مراجعه نمایند .بدیهی است پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر

اصالحیه – برگ سبز پراید مدل  86رنگ مشکی ش ش ایران 399 -54ج62

به اطالع می رساند برگ سبز  ،سند مالکیت  ،کارت ماشین سواری پژو

 961138901دانشجوی رشته آموزش ابتدایی مقطع کاردانی از دانشگاه آزاد

اقدام خواهد شد.

ش م  2024319ش شاسی  1412286134995مفقود گردیده و از درجه اعتبار

پارس سفید روغنی مدل  1396شماره پال ک ایران 279 – 89د 69شماره

اسالمی واحد سراوان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

برگ سبز خودرو پیکان وانت  1600مدل  1385به شماره پال ک 658 -77ج 31و

ساقط است.

موتور 124K1116794به نام محمدخدابنده لو به شماره ملی 5089123047

کارت دانشجویی اینجانب فائزه بختیاری فرزند علی ا کبر به شماره دانشجویی

شماره موتور  11285021328و شماره شاسی  12187465به نام حسین خلیلی

سند کمپانیسمندمدل91رنگسفیدششایران851–84د86شم124K0022911

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

 961138900دانشجوی رشته آموزش ابتدایی مقطع کاردانی از دانشگاه آزاد

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

ش شاسی  209809مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

برگ سبز (شناسنامه) وکارت پال ک متعلق به یک دستگاه خودروی سواری

اسالمی واحد سراوان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

سند کمپانی و برگ سبز تویوتا لندکروز وانت مدل  1983به شماره موتور 734106

سند کمپانی ولیکس مدل  93رنگ خا کستری ش ش ایران 514 -65ی 99ش

ساینا مدل  1397به رنگ سفید روغنی به شماره پال ک 799م 17ایران 95

سند کمپانی سواری چانگان مدل  97به شماره پال ک 351ص 44ایران 88و شماره

به شماره شاسی  365621به شماره انتظامی 753س 34ایران  81به نام اینجانب

م  151401032938ش شاسی  002228مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط

به شماره موتور  M15/8581035به شماره شاسی  G5773637به نام

موتور *JL478QEE*HC9AC162136وشاسی NAS921200J5712085مفقود

محسن احدی آموئی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

است.

سمانه داودی ساز مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

