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شماره 9709

سال سی و پنجم

توگوی ملی
«لبنان» نیازمند گف 

تــلــویــزیــونــی تــأکــیــد ک ــرد بــایــد تــوطــئ ـهای کــه بـهدنــبــال
فروپاشی نظام لبنان است را خنثی کنیم .او همچنین
گــفــت بــایــد انــتــخــابــات پ ــارل ــم ــان لــبــنــان ب ــر اس ــاس
همهپرسی باشد.
رئیسجمهور لبنان ادام ــه داد :بــایــد دول ــت هرچه
سریعتر تشکیل جلسه بدهد؛ زیرا فلج کردن دولت از

مــحــاصــره ســیــاســی اقــتــصــادی لــبــنــان مــوجــب بــروز
بحرا نهای متعددی در این جغرافیای کوچک شده
اس ــت .مــداخــلــه جــویــی غــرب و عربستان ســعــودی،
بحران سوخت و شکاف سیاسی از جمله چالشهایی
هستند که دولت با آنها دستوپنجه نرم میکند.
روز گــذشــتــه ،رئــی ـسجــمــهــور لــبــنــان در بــرنــام ـهای

حسین محمدی اصل بحران اجتماعی و محاصره
سیاسی دولت لبنان ،دو روی سکه بحران این روزهای این
کشور هستند که در بستر عدم وفاق سیاسی جریانات
دخیل در قدرت شکل گرفته است .این اقدامات بهنوعی
زمینهساز ایجاد جنگ داخلی و ناامنسازی جامعه لبنان
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لیلگرلبنانی

◾

◾ارزیابی شما از وضعیت
دولت نجیب میقاتی چیست؟

دول ـ ــت مــیــقــاتــی در شــرایــط
پــیــچــیــدهای مــتــولــد شـ ــد .ما
شاهد یــک تالقی منطقهای-
بینالمللی در لبنان هستیم
که نشاندهنده ضــرورت ایجاد تــوازن منطقهای
در تحوالت داخلی و خارجی کشور ماست .در
حــال حــاضــر ایــن دیــدگــاه وج ــود دارد کــه دولــت
نخستوزیر میقاتی براساس تصمیم مشترک
فرانسه ،ایــران و آمریکاییها که پشت فرانسه
مخفی ش ــدهان ــد ،بنا ش ــده اس ــت .بــا ای ــن حال
معتقدم بــا رون ــد فعلی کــه نــاتــوانــی میقاتی در
تشکیل دولت مقتدر مشهود است ،باید نگران
بود.

سوی دشمنان بهشیوهای متعمدانه دنبال میشود و
از همه خطرناکتر آن است که قوه قضائیه متهمان را
بازخواست نمیکند.
در همین راستا نخستوزیر لبنان ،از امضا و تحویل
طرح برگزاری انتخابات پارلمانی در ماه می  ۲۰۲۲به
رئیسجمهور این کشور خبر داده تا در موعد مقرر

محسوب میشدند که با هوشمندی حزباهلل لبنان و حزب
أمل این اتفاق ناکام ماند.یکی دیگر از بحرانهای جامعه
لبنان بیاثر شدن قانون در برابر بی قانونی مافیا داخلی و
عناصر نفوذی است تاآنجا که اعتراض به قانون با واکنش
های تند و ترور روبهرو میشود .در این میان باوجود

تحلیلگر لبنانی در گفتوگو با قدس مطرح کرد

آمریکا مسئول کاهش
ارزش پول ملی لبنان است

◾

◾علت نگرانیها نسبت به دولت لبنان چیست؟
عربستان سعودی از بدو تشکیل دولت نجیب
میقاتی ،موافق حل بحران 13ماهه لبنان نبود و
تمایلی هم بهروی کارآمدن او نداشت .حتی اگر
میتوانست جلو آن را مـیگــرفــت .چــون دولــت
میقاتی خــاف میل سعودی تشکیل شــد ،این
تحلیل جدی است که سعودیها تالش میکنند
نخستوزیر میقاتی نتواند دولتش را تثبیت کند.
دولت جدید ،عالوه بر عربستان سعودی از سوی
آمریکا و فرانسه نیز تحت فشار است و از سوی
دیگر حــزبهللا لبنان و محور مقاومت به دنبال
نقشآفرینی هرچه بیشتر مردم در تحوالت لبنان
هستند.
به طور کلی در این شرایط نمیتوان تالقی منافع
قــدرتهــای خارجی در تحوالت لبنان را نادیده
گرفت؛ چراکه دولــت میقاتی خود متولد همین
تقاطعهای سیاسی خارج از لبنان است.
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و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی مفقودی
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آگهی مفقودی
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1409580

آگهیمفقودی

م���درک موق���ت فارغالتحصیل���ی خان���م فاطم���ه
عل���وی فرزند س���ید مه���دی ص���ادره از قاینات به
ش���ماره شناس���نامه  344در مقطع کارشناس���ی
ناپیوس���ته رش���ته علوم تجربی به شماره مدرک
 82111278074صادره از واحد دانشگاهی مشهد
مفقود گردیده است و فاقد اعتبار میباشد.
از یابنده تقاضا میشود اصل مدرک را به دانشگاه
آزاد اس���المی مشهد به نش���انی :استان خراسان
رضوی  ،شهرس���تان مش���هد ،امامیه  42سازمان
مرکزی دانش���گاه آزاد اس���المی مشهد اداره امور
فارغ التحصیالن ارسال نمایید.

آگهی مفقودی

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

,1409578ح

واق���ع در محله  4ب���ا کاربری میدان بار مفقود

اصل برگ سبز و کارت ماشین و سند خودروی سواری

/1409570ر

آگهی مفقودی

آگهی مفقودی

1409567

1408962

شاس���ی  079481947متعلق ب���ه خانم کنیز محمودی

1409557

برگ س���بز خودرو سواری پراید س���ی دی  5هاچ بک
مدل  1373به رنگ س���فید روغنی به ش���ماره پالک
698ق 84ای���ران  74به ش���ماره موتور  00771064و
شماره شاسی  S1442273102316به مالکیت سجاد
پوی مفقود گردیده و از درجه اعتبارساقط می گردد.

31د  434ب���ه ش���ماره موت���ور11127988412و ش���ماره

59ش���ماره موت���ور ،124k1569410ش���ماره شاس���ی
NAANO1CE2MH608153ب���ه مالکی���ت امیرش���یری
مفقودگردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ س���بز و سند خودروی نیسان  2000مدل 1372
رنگ آب���ی -روغنی به ش���ماره انتظام���ی 565ص33
ایران  32ش���ماره موتور  349932و ش���ماره شاسی
 003411به مالکیت حس���ن نستری نصرآبادی مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
کارت ماش���ین،کارت س���وخت،بیمه نام���ه،کارت
طالی���ی خ���ودرو س���واری س���مند م���دل  97ب���ه رنگ
س���فید ب���ه ش���ماره پ���الک 631ط 21ای���ران  32ب���ه
ش���ماره موت���ور  147H0382922و ش���ماره شاس���ی
 NAACJ1JEVJF415110به مالکیت سمیرا سمعیل
حسینی مفقود گردیده و از درجه اعتبارساقط می گردد.

م���درک موق���ت فارغالتحصیلی خانم س���ید زهرا
حائ���ری فرزن���د س���ید رض���ا ص���ادره از مش���هد به
ش���ماره ملی  0921483570در مقطع کارشناسی
پیوسته رشته حقوق صادره از به شماره مدرک
 2794018واح���د دانش���گاهی س���بزوار مفق���ود
گردیده است و فاقد اعتبار میباشد.
از یابنده تقاضا میشود اصل مدرک را به دانشگاه
آزاد اسالمی س���بزوار به نشانی :استان خراسان
رضوی  ،شهرس���تان س���بزوار ،انتهای بلوار دکتر
س���یادتی مجتمع دانشگاه آزاد اسالمی اداره امور
فارغ التحصیالن ارسال نمایید.
کارت ماش���ین ،برگ س���بز ،س���ندخودرو اس���کانیا
111با ش���ماره انتظامی  453ع  38و شماره موتور
 016425وشماره شاسی  475846به نام محسن
کیانی مهری مفقودگردیده واز درجه اعتبار ساقط
می باشد .

آمریکا و عربستان ،با جنگ روانــی گسترده در
رسانهها تالش میکنند دولت جدید نتواند مردم
را برای اجماع ملی اقناع کند.
اتـ ــاق جــنــگ رسـ ــان ـ ـهای عــلــیــه لــبــنــان از ســوی
دولـتهــای عربی حاشیه خلیج فــارس هدایت
میشود که به دنبال اغــوای افکار عمومی لبنان
هستند تا حــزبهللا را عامل وضــع فعلی لبنان
معرفی کنند .از این راه میتوانند به هدفشان که
راه انداختن شورشهای اجتماعی است ،برسند.
حال آنکه آمریکاییها و آل سعود هستند که با
استفاده از نفوذشان در الیههای مختلف لبنان،
اقتصاد و سیاست این کشور را متأثر میکنند .به
همین خاطر همواره تأکید دارم مسئول شوکها
و بــحــرانهــای لبنان ،آمریکاست و هــدف آنهــا
رویگردانی مردم لبنان از مقاومت است.

◾

◾عربستان چه راهبردهای دیپلماتیکی در لبنان
در پیش گرفته است؟

ب ــه قـ ــدرت رس ــی ــدن ب ـنســلــمــان در س ــع ــودی و
اوجگیری قدرت او در سال  2017منجر به بحرانی
شدن روابــط عربستان با لبنان شد .عربستان
فعلی حتی میشل عــون را همپیمان حزبهللا
مـ ـیدان ــد .عــربــســتــان حــتــی از همپیمانانش
نــاراحــت اس ــت .بـهخــصــوص از وقــتــی کــه رفیق

برگ سبز ،سند مالکیت وبرگ کمپانی سواری سیستم
کیا تیپ  SORENTOمدل  2016به رنگ مشکی متالیک

دیفرانس���یل م���دل  90بش���ماره س���ریال L07763A1

به ش���ماره موتور  G4KJGH759455وشماره شاسی
 KNAPH813DG5242046به ش���ماره پالک ایران-17
 314و12مفقود گردیده و از درجه اعتبارساقط می گردد.
برگ س���بز خ���ودروی پراید م���دل  1383رنگ س���بز-
متالیک به شماره انتظامی 144ج 47ایران  42شماره
موتور  00971121و شماره شاسی S1412283351997
ب���ه مالکیت محمد تائب���ی خادر مفق���ود گردیده و از
درجه اعتبار ساقط میباشد.

◾

◾نقطه عطف این رویه غلط هم ماجرای
سعد حریری بود.

بله .عربستان سعد حــریــری را بــه مــدت  21روز
حبس کرد .بعد هم با تهدید و ارعاب وی را مجبور
کردند استعفا بدهد .این قضیه با فشار از داخل
لبنان و رایزنی فرانسه فیصله پیدا کرد .البته این
عقبنشینی ب ــرای ســعــودی بسیار گ ــران تمام
شــد؛ زیــرا آنهــا خــود را اخــتــیــاردار سعد حریری
میدانستند .ســعــودیهــا بعد از ایــن مــاجــرا ،با
شکلدهی یک ائتالف عربی ،به دنبال غلبه بر
گروههایمخالفخوددرلبنانهستندوباسیاست
حصر اقتصادی لبنان نیز سعی دارند مردم لبنان را
در برابر سیاستهای خود تسلیم کنند.

◾

◾پس از ماجرای سعد حریری
شرایط به چه سمتی رفت؟

ریــاض با همراهی قطر ،تکفیریها را به مرزهای
شرقی لبنان فرستاد .اما حزب هللا و نیروهای مسلح
لبنان پوزه آنها را به خاک مالیدند .آنها به دنبال
تقویت نفوذ وهابیگری از مرزهای شرقی به داخل
لبنان بودند که این سناریو هم شکست خورد.
بعد از آن وقتی لبنان موجب شکست رژیم غاصب
اسرائیل شد ،سعودیها این موج را راه انداختند
که حزبهللا هسته بحرانهاست .البته سیاست
سعودی در لبنان به سمت شکست مـیرود؛ زیرا
از همه عناصری که داشته تنها سمیر جعجع باقی
مانده و دیگر خبری از آن همه سیاستمدار متمایل
به عربستان نیست و این یعنی پایان کار سعودی
در بین نخبگان لبنان.

 4285118513مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
ب���رگ س���بز و کارت ماش���ین و بیمه خ���ودرو پیکان به
ش ش���هربانی 87ای���ران  836س46ب���ه ش موت���ور
11283100569ب���ه ش شاس���ی 83466790بن���ام
زعفر باقری به کدملی  4283625558مفقود شده و
از درجه اعتبار ساقط است.
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«آگهی مناقصه یک مرحله ای فراخوان شماره»2000094575000017
نوبت اول

سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری سبزوار در نظر داردمناقصه عمومی پیاده روسازی
خیابان اسرار واسدآبادی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزارنماید.کلیه مراحل برگزاری
مناقصه ازدریافت اسناد تاارائه پیشنهاد مناقصه گران وبازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت(س��تاد)به آدرس ( )www.setadiran.irانجام خواهد ش��د والزم است مناقصه گران در
ص��ورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور ودریاف��ت گواهی امضا الکترونیکی راجهت
شرکت در مناقصه محقق سازند.تاریخ انتشارمناقصه در سامانه1400/10/08میباشد.
مهلت دریافت اسنادمناقصه1400/10/19:
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد1400/10/29:
زمان بازگشایی پاکت ها1400/10/30:
مبلغ شرکت درمناقصه 220/000/000:ریال
عالقه مندان به شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن)به شماره
 02141934مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه تماس حاصل نمایند.
مهدیبرزویی-سرپرستسازمان

موسسه دامپروری صنعتی قدس
رضوی در نظر دارد

یک دس�تگاه فیدر خوراک ریز مورد نیاز خود را با مش�خصات  20تا  22متری برند ایرانی که قابلیت اس�تفاده با تراکتور 399
را داش�ته باش�د از طریق برگزاری مناقصه عمومی خریداری نماید .لذا از تامین کنندگان واجد شرایط دعوت به عمل میآید
پاکات پیش�نهادی خود را حداکثر تا تاریخ  1400/10/19به آدرس  :مش�هد ،خیابان دانشگاه ،دانشگاه ( 31کفایی) ،پالک  4یا
به صندوق پستی به شماره  9183794455تحویل و یا ارسال نمایند .
مدارک مورد نیاز شرکت در مناقصه:
 -1پاکت الف) واریز معادل پنج درصد حجم ریالی مورد معامله به ش�ماره حس�اب  3422222311بانک ملت ش�عبه آس�تان
قدس به نام مؤسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی(جهت دریافت شناسه پرداخت با داخلی  223تماس حاصل فرمائید).
 -2پاکت ب) تصویر کارت ملی اشخاص حقیقی و تصویر اظهارنامه ثبت شرکت ،آخرین آگهی تغییرات شرکت و مجوز بهره
برداری شرکت.
 -3پاکت ج) اصل پیش فاکتور اعالم قیمت و مشخص نمودن محل و مدت زمان تحویل و شرایط بازپرداخت.
• خرید پس از احراز شرایط کیفی و تائید فنی موسسه صورت می پذیرد .
• مؤسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی در رد و قبول پیشنهادات مختار است.
• هزینه چاپ آگهی مناقصه بر عهده برنده مناقصه می باشد.
• ارائه هرگونه تضمین به غیر از موارد فوق غیرقابل قبول می باشد.
جهت اطالعات بیشتر با شماره  051-38492710-12داخلی  224تماس حاصل فرمائید .

روابط عمومی مؤسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی

حسن عزالدین
نماینده حزباهلل
در پارلمان لبنان
در جریان دیدار با
یکهیئتحماس
گفت :حزباهلل با
مقاومتفلسطین
در یک جبهه واحد
علیهصهیونیستها
قرار دارد .مسئله
فلسطین به حزباهلل
ارتباط دارد .ما به
ملتفلسطینو
رفع درد و رنج آن
اهتمام داریم .برخی
بهدنبالفتنهافکنی
در میان فرزندان ملت
فلسطینهستند.
هدف اصلی و اساسی
از این تالشها
تضعیفمقاومت
است .ما معتقدیم که
آینده از آن مقاومت
است.

قریه حسن اباد قصبه پالک شصت و پنج (-)65اصلی
 1538فرعی مفروز از  113فرعی خانم مریم قاپاقی فرزند سعادتقلی ششدانگ یک باب منزل در روز شنبه 1400/11/02ساعت  9الی  12.30قبل از ظهر
در محل بعمل خواهدآمد(.در اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی)
لذا به موجب ماده چهارده قانون ثبت اسناد و امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره فوق الذکر به وسیله این آگهی اخطار میگردد
که در روز وس��اعت باال در محل حضور بهم رس��انند چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشد مطابق ماده 15
قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین ،تحدید خواهد شد واعتراضات مجاورین نسبت به حدود ارتفاقی ونیز صاحبان امالک
وحقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده  20قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد ودر اجرای تبصره 2
ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبتی ،معترضین می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت اسناد ظرف مدت یکماه دادخواست
اعتراض خود را به مراجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی الزم را از مرجع مذکور اخذ وبه این اداره تسلیم نمایند.آ1409574
تاریخ انتشار:چهارشنبه 1400/10/08
اردالن محمدی کوشکی-رئیس اداره ثبت اسناد وامالک اسفراین

و ش���ماره موت���ور  LFW02835Y :و ش���ماره شاس���ی:

دهیاری روس��تای کش��ف از توابع بخش مرکزی شهرستان مشهد بر اساس مصوبه شورای اسالمی روستا
در نظر دارد اجرای عملیات جدولگذاری  ،زیرسازی و آسفالت تعدادی از معابر روستا را از طریق مناقصه
عمومی به شرکتهای واجد شرایط دارای حداقل پایه  5صالحیت پیمانکاری در رشته راه و ترابری با رعایت
ظرفیت کاری واگذار نماید.
مبلغ برآورد اولیه بر اساس فهرست بهای راه و باند  10,112,811,312 : 1400ریال
مدت زمان اجرای کار  4 :ماه مهلت خرید اسناد :تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 1400/10/22
مبلغ خرید اس��ناد  :مبلغ  1,000,000ریال به حس��اب جاری ش��ماره  396751319نزد بانک کشاورزی ایران
شعبه حافظ بنام دهیاری کشف
مبلغ سپرده شرکت درمناقصه 506,000,000 :ریال (پانصد و شش میلیون ریال)
محل خرید اسناد و تحویل پیشنهادات  :مشهد  ،بلوار توس  ،توس  ، 33روستای کشف  ،بین شقایق 2و4
 ،دفتر دهیاری و شورای اسالمی روستای کشف
دارا بودن گواهینامه تأیید صالحیت ایمنی پیمانکاران الزامیس��ت  .دهیاری در رد یا قبول پیش��نهادها
مختار است  .هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .
دهیاری کشف

حــریــری درس ــال  2005ت ــرور شــد ،ادع ــا دارنــد
همپیمانانشان در لبنان توان مقابله با حزبهللا
را ندارند.

در یک جبهه
با فلسطین

آگهی تحدید حدود اختصاصی ثبت امالک یک قسمت از بخش پنج حوزه ثبتی شهرستان اسفراین پیرو آگهی قبلی به موجب
ماده چهارده قانون ثبت اسناد و امالک تحدید حدود شماره زیر:

 L1743ب���ه مالکی���ت آق���ای اصغرحس���نی ک���د مل���ی

آگهیمناقصهعمومیخرید
یک دستگاه فیدر خوراک ریز

1409590

مفق���ود گردی���ده و از درج���ه اعتبار س���اقط میباش���د.

آگهی مفقودی

پیکان س���فید مدل  79به ش���ماره انتظامی  32ایران

،س���فید روغن���ی ،ش���ماره انتظام���ی ای���ران 391 /79ل

1409504

صورتجلس���ه و تعرفه واگذاری زمین متعلق به
اینجانب مریم ش���اداب ،قطعه ش���ماره 2383

س���ند موتورس���یکلت آلتون  125CCمدل  1399رنگ
مش���کی به ش���ماره موت���ور  5098550و ش���ماره تنه
 90071و ش���ماره انتظام���ی  59231ای���ران  777ب���ه
مالکیت هادی کیخای مقدم مفقود و از درجه اعتبار
ساقط میباشد.

ب���رگ س���بز خ���ودروی س���مند  lxم���دل  1389رن���گ
س���فید -روغنی به ش���ماره انتظامی 733ل 75ایران
 12ش���ماره موتور  14789018175و ش���ماره شاس���ی
 NAACJ1JC2BF274708به مالکیت احمد کوثری
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

◾

◾تأثیرگذاری رسانهها بر افکار عمومی در این
معادالت چقدر است؟

1409558

ی���ک دس���تگاه خ���ودرو س���مند CNG LXEF7ب���ه
رنگ س���فید به ش���ماره پالک 631ط 21ای���ران  32به
ش���ماره موت���ور  147H0382922و ش���ماره شاس���ی
 NAACJ1JEVJF415110مفق���ود گردی���ده از یابنده
تقاضا میشود با شماره  09159825457تماس بگیرند.

1409569

شماره گواهینامه  9401810287مفقود گردیده

دنبال میکنند .اوال ً ایجاد فشار اقتصادی بر
عموم مردم با کاهش ارزش پول این کشور .دوما ً
فشار بر جامعه لبنان برای بروز تنشهای امنیتی.
سوما ًاثــرگــذاری بر آرای مــردم پــای صندوقها و
انتخاب گــرو ههــای موافق با سیاستهای غرب
و آلسعود.

مناقصه عمومی یک مرحلهای – نوبت اول

ب���رگ س���بز خ���ودرو س���واری پژوپ���ارس م���دل 1400

آگهی مفقودی

ش���مس آبادی به شماره هوشمند 3003233

آگهی مفقودی

دفترچ���ه ثبت س���اعت پلیس راه ب���ه نام علی

1409564

ب���رگ س���بز وکارت خ���ودرو س���واری پ���ژو GLX 405
مدل  85به رنگ مش���کی به ش���ماره پالک 268د45
ایران  12به ش���ماره موتور  12484218434و شماره
شاس���ی  14279015به مالکیت حج���ت صارم بافنده
مفق���ود گردی���ده و از درجه اعتبارس���اقط م���ی گردد.

آگهی مفقودی

اعتبار ساقط می باشد.

خواست ملت لبنان شاهد اعمال نفوذ عربستان سعودی
هستیم .باتوجه به موقعیت خاص سیاسی و جغرافیایی
لبنان ،برای درک معادالت لبنان و دولت نجیب میقاتی ،با
دکتر «وسیم بزی» تحلیلگر برجسته مسائل سیاسی که
خود اهل لبنان است به گفتوگو نشستیم.

س���ندکمپانی ی���ک دس���تگاه تراکت���ور  285ت���ک

1409568

ب���ه ن���ام صغرابرقبانی مفق���ود گردی���ده و ازدرجه

,1409483ح

موتور  11158127394ش���ماره شاسی 81529056

م���درک موق���ت فارغالتحصیل���ی آق���ای ج���واد
عاش���ورزاده فرزن���د غالمرضا صادره از مش���هد به
ش���ماره شناس���نامه  10688در مقطع کارشناسی
پیوسته رشته مهندس���ی مواد متالوژی صنعتی
ب���ه ش���ماره م���درک  130007070ص���ادره از واح���د
دانش���گاهی نیش���ابور مفق���ود گردی���ده اس���ت و
فاقد اعتبار میباشد.
از یابنده تقاضا میشود اصل مدرک را به دانشگاه
آزاد اس���المی نیشابور به نشانی :استان خراسان
رض���وی  ،شهرس���تان نیش���ابور ،بل���وار پژوه���ش
س���ازمان مرکزی دانش���گاه آزاد اس���المی نیشابور
اداره امور فارغ التحصیالن ارسال نمایید.

◾

◾اهداف غرب از تحریم مردم لبنان چیست؟
آنها با نوسان نرخ دالر و شوکدهی به بازار لبنان
در قالب تحریمهای پولی و مالی چند هــدف را

آگهی مفقودی

 1381ش���ماره پالک ایران 743-32ج 89ش���ماره

دولت میقاتی 67ساله همان ابتدا با دو چالش
عمده روب ـهرو شــد .اولــی بهتنش کشیده شدن
تــظــاهــرات مسالمتآمیز مــردم کــه بــه جنایت
طیونه معروف شد و اعتراضات مــردم نسبت
به انتصاب قاضی بیطار در پرونده انفجار بندر
بیروت توسط افراد مسلح بیرحم به خاکوخون
کشیده شد.
دومی حصر اقتصادی لبنان از سوی آمریکاییها
و عربستان سعودی است که اجتماعات مردمی
برای سوخت در پمپ بنزینها نمود بارز آن بود.

آگهی مفقودی

برگ سبز و سندکمپانی سواری پیکان  1600Iمدل

◾

◾مشکل عدم تثبیت دولت جدید پس از انتصاب
آن ،چه بود؟

1409566

شناس���نامه (برگ س���بز) نوع س���واری سیس���تم سمند
تی���پ  LX-XU7ب���ه رن���گ س���فید روغن���ی م���دل 1393
ب���ه ش���ماره موت���ور  124K0366797به ش���ماره شاس���ی
 NAAC91CCXEF657354به شماره پالک 331ج– 26
ایران 95بنام لعل محمد شاهک زهی مفقود گردیده و از
درجه اعتبار ساقط می باشد  /ایرانشهر

◾

◾راهبرد این تحریم سنگین خارجی چیست؟
آ نه ــا بــا بـهــانـ هکــردن وج ــود ح ــزبهللا در لبنان و
برچسبزنی به این گروه ،اقدام به بستن گلوگاههای
اقتصادی-سیاسی لبنان کردند تا فضای لبنان
ملتهب شود و بهسمت اختناق برود و وقتی میشل
عون در سال 2016به ریاستجمهوری رسید باز هم
این کار را کردند .بیتردید آمریکاییها نوک سرنیزه
بحرانسازی در لبنان هستند.

شاهد انتخابات پارلمانی این کشور باشیم.
نجیب میقاتی بااشاره به پرونده انفجار بندر بیروت
افــزوده است در روند تحقیقات خلل بهوجود آمده؛
زیرا عدهای به بهانههای سیاسی میخواهند دولت را
تعطیل کنند ،حال آنکه دولت بارها خواستار دور کردن
مسائل سیاسی از قضایی شده است.

خبر
روز

