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حاشیه مجلس یازدهم را رها نمیکند

تنوع حاشیههایی که این روزها پیرامون قوه مقننه به وجود آمده نیازمند
بررسیهای گسترده است تا مشخص شود چرا حاشی ه نمایندگانی را که با
شعار کاستن از دشواریهای مردم روی کار آمدند؛ رها نمیکند.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا ،سیلی به صورت سرباز وظیفه راهنمایی
و رانندگی تازهترین رویداد مرتبط با مجلس یازدهم است که واکنشهای
گسترده ای در شبکههای اجتماعی داشته و هر لحظه بر ابعاد آن افزوده
میشود .روز شنبه  ۴بهمن ماه ویدیویی در شبکههای مجازی منتشر شد
که در آن سربازی ضمن معرفی خود از تخلف خودروی نماینده مجلس،
عبــور بدون مجوز وی از خط ویژه ،برخورد ســرباز وظیفه با این اقدام
غیرقانونی و سیلی نواخته شده بر صورتش از سوی نماینده مجلس سخن
میگفت و شاهدان حاضر در صحنه هم اظهارات وی را تایید میکردند.
این ویدیو در کوتاهترین زمان ممکن به سوژه اصلی شبکههای مجازی
تبدیل شــد .در همان ساعات اولیه بروز این اتفاق پلیس راهور از سرباز
وظیفه حمایت کرد ،نماینده مجلس با شدت گرفتن انتقادات در توییتی
شــهید آیت اهلل «محمد بهشتی» اشاره کرد ،در ادامه بیانیهای از سوی
وی صادر شد که وی هرگونه ضربه و آسیب به سرباز را تکذیب کرد .به
فاصله اندکی از این تکذیب ،فیلم دوربینهای مداربسته محل درگیری،
روایتی متفاوت از بیانیه نماینده را حکایت کرد .فارغ از جزییات اتفاقات
و اظهارات طرفین ،تبعات برخی رفتارها به ویژه از سوی مسووالن ،در
جامعه به واسطه گسترش آگاهیهای مردم سنگینتر از گذشته و نیازمند
بررسی دقیق و برخورد مناسب با متخلفان است.
انتظارات از هیات نظارت
انتشار هر مورد از اقدامات غیرقانونی یا فراقانونی هر یک از مسووالن
در کشــور ،در جامعه مطالبه قانونی با آنها را به وجود میآورد .در این
میان اظهارات و اقدامات عجیب در عمر مجلس یازدهم کم نبوده است،
تیرماه ســال جاری «محمود احمدی بیغش» ،عضو کمیسیون امنیت
ملی و سیاســت خارجی مجلس در یک گفتوگوی تلویزیونی درباره
ســند همکاری  ۲۵ساله میان ایران و چین مدعی شده بود« ،واگذاری
جزایر ایرانی در این چشم انداز همکاری صحت داشته و چینیها مقرر
بود اختیار جزایر را بگیرند اما حرکت مردم و مجلس جلوی آن را گرفته
است و این اتفاق انشاءاهلل نخواهد افتاد!»
کمی بعد و در مهرماه ســال جاری حجت االســام مجتبی ذوالنوری
نماینده قم در واکنش به این گفته رییس جمهوری که «امام مجتبی(ع)
به ما میآموزد که مرد جنگ باشیم به روز جنگ و مرد صلح باشیم به روز
صلح .اگر در روز صلح ،جنگیدیم و در روز جنگ ،صلح کردیم ،هر دو خطا
و اشتباه است» در حساب توییتری خود نوشت« :جناب روحانی ،اگر برای
توجیه مذاکره با دشــمن ،علت صلح امام حسن (ع) با معاویه را خواست
اکثر مردم از امام ذکر میکنید! امروز اکثریت قاطع ملت ایران به کمتر
از عزل و مجازات شما راضی نمیشوند؛ با منطق شما ،رهبر انقالب باید
دستور دهند هزار بار شما را اعدام کنند تا دل مردم عزیز راضی شود».
در تازهترین رفتارهای فراقانونی و غیرقانونی هم درگیری نماینده سبزوار
با پلیس راهور در رســانههای داخلی و خارجی بازتاب گستردهای داشته
ی اعضای هر یک از
اســت .قانونگذار به منظور برخورد با قانون شــکن 
قوا ســازوکاری را معین کرده است و هیات نظارت بر رفتار نمایندگان
سازوکاری است که برای قوه مقننه تعریف شده است .تعیین این هیات
در پی تاکیدات رهبر معظم انقالب انجام شــد؛ ایشان در سوم خردادماه
ســال  ۹۰و در دیدار با نمایندگان ،مجلس نهم تاکید کردند« :در داخل
مجلس شورای اسالمی ،خودنظارتی بگذارید .این ،همان تقوای جمعی
است .مجموعه ،خود را بپاید .حاال حرفهایی گوشه کنار زدند که نماینده
باید آزاد باشد ،چه باشــد .کسی با آزادی نماینده مخالف نیست؛ با کج
رفتاری نماینده مخالف است .یک نماینده کج رفتار ممکن است مجلس
مجلس به این
شــورای اسالمی را بدنام کند ،متهم کند؛ حیف نیست؟
ِ
قانونی اساسی در کشور».
عظمت ،این نهاد
ِ
در پی این تاکیدات ســال  ،۹۱قانونی تصویب شــد تا هیاتی متشکل
از یکــی از نواب رییس به انتخاب هیات رییســه ،یک نفر از اعضای
کمیســیون اصل  ،۹۰یک نفر از اعضای کمیسیون قضائی و حقوقی و
چهار نفر از سایر نمایندگان به انتخاب مجلس ،وظیفه نظارت بر اقدامات
همکاران خود را در مجلس بر عهده بگیرند .حجت االســام «موسی
غضنفرآبادی» از کمیســیون حقوقی« ،حسن شجاعی» از کمیسیون
اصل « ،۹۰محمدرضا دشتی اردکانی»« ،محمدمهدی مفتح»« ،محمد
سرگزی»« ،مصطفی طاهری»« ،سید امیر حسین قاضی زاده» اعضای
هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس یازدهم هستند .بر اساس قانون
هیات نظارت ،صالحیت رسیدگی به امور زیر را دارد:
الف ـ گزارشهای واصله درباره ســوء استفاده و تخلف مالی یا اخالقی
نماینده و درآمدها و هزینههای غیرمتعارف وی
ب ـ گزارشهای مربوط به رفتار خالف شؤون نمایندگی
پ ـ گزارشهای واصله درباره اعمال خالف امنیت ملی کشــور و سایر
اعمال مجرمانه از بعد انتظامی
ت ـ گزارشهای هیات رییه دربــاره غیبت ،تاخیر و بینظمی نماینده
موضوع مواد ( )۷۸تا ( )۸۱و ( )۸۸تا ( )۹۱آیین نامه داخلی مجلس شورای
اسالمی.
به نظر می رســد میتوان رفتار نماینده ســبزوار را در گروه نخست
محورهای رســیدگی هیات نظارت قرار داد و بر همین اساس است
که افکار عمومی چشــم به راه نظارت قانونی آن ها بر رفتار نماینده
متخلف خواهد ماند .نمایندهای کــه در اقدامی غیرقانونی به منظور
تردد وارد خط ویژه میشــود ،در نخســتین گفت و گوها پیاده شدن
از اتومییــل را تکذیب میکند ،در تناقض بــا این اظهارات در بیانیه
خود اعالم میکند که از اتومبیل پیاده شــده و ســرباز را کنار زده،
ســرباز باتوم داشــته و با باتوم به وی ضربــه زده و در نهایت وی
به صورت ســرباز ســیلی نزده اســت .اما حتی اگر فرض را بر عدم
درگیری فیزیکی بگذاریم؛ هیات نظارت بر رفتار نمایندگان میتواند
تنها با اســتناد به ورود غیرقانونی این نماینده به خط ویژه و تناقض
گوییهای مختلف وی را بازخواست کند.
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شرط بقا و ادامه انقالب ،تقویت و حفظ فرهنگ است

رییــس جمهوری ،کار اصلی شــورای عالی
انقالب فرهنگــی را حفــظ و تقویت روحیه
فرهنگی انقالب عنوان کرد و گفت :شرط بقا
و ادامه انقالب ،تقویت و حفظ فرهنگ است و
این انقالب وقتی ادامه خواهد یافت که همان
روحیــه فرهنگی و صالبت گذشــته حفظ و
تقویت شود.
به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رسانی ریاست
جمهوری ،حجتاالســام والمسلمین حسن
روحانی عصر سه شنبه در جلسه شورای عالی
انقــاب فرهنگی با تبریک فرا رســیدن ایام
دهه مبارک فجر و سالگرد پیروزی شکوهمند
انقالب اسالمی ،گفت :انقالب اسالمی ایران
از همان آغاز تا امــروز ،یک حرکت مبتنی بر
فرهنــگ ،دین ،اخالق و بــرای انجام وظیفه
شرعی و اسالمی بوده است.
رییسجمهوری با اشاره به روند پیروزی انقالب
اســامی از  ۱۶ســال قبل از انقالب و آغاز
نهضت گرفته تا  ۴۲سال بعد از پیروزی انقالب
اسالمی ،گفت :در تمام این سالها حرکت ملت
ما یک حرکت فرهنگی و دینی بوده که انقالب
اسالمی ایران را از ســایر انقالبها در جهان
متمایز کرده است.روحانی با بیان اینکه در همه
مراحل آغاز نهضت اسالمی و مسیر طی شده

خبر

تــا پیروزی انقالب رهبــری نهضت بر عهده
شخص امام راحل بوده و مراجع عظام تقلید و
مردم متدین در صف مقدم مبارزه برای پیروزی
انقالب بودهاند ،اظهار کرد :ایام و مناسبتهای
دینــی و مذهبی همواره مبنــای اوجگیری و
سرعت بخشیدن به حرکت انقالبی مردم بوده
و به همین دلیــل انقالب ما بدون تردید یک
انقالب فرهنگی و دینی است.
وی یکی از ماموریتهای شورای عالی انقالب
فرهنگی را حفــظ روحیه فرهنگــی و دینی
انقالب دانست و تاکید کرد :حفظ انقالبی که

بر مبنای فرهنگ بوده نیز از مســیر فرهنگی
میسر خواهد بود.
روحانی تصریح کرد :شرط بقا و ادامه انقالب،
تقویــت و حفظ فرهنگ اســت و این انقالب
وقتی ادامــه خواهد یافت کــه همان روحیه
فرهنگی و صالبت گذشته حفظ و تقویت شود.
رییس جمهوری خاطرنشــان کرد :باید نگران
ســایشهای حرکت بزرگ فرهنگی انقالب
در جامعه باشــیم و برای آن تدبیر کنیم و در
صورتی که مراقبت نشوند ،با مشکالتی مواجه
خواهیم شد.

در هشتصد و سی و ششــمین جلسه شورای
عالــی انقــاب فرهنگی به ریاســت رییس
جمهوری ،همچنین پس از بحث و بررسیهای
کارشناسی ،اساســنامه «سازمان ملی تعلیم و
تربیت کودک» به تصویب اعضا رسید.
این سازمان دوره آغاز تولد تا  ۶سالگی کودکان
را با محوریت خانواده عهده دار اســت و برای
تقویت نهاد خانــواده مبتنی بر تعلیم و تربیت
اسالمی تالش خواهد کرد.
براساس اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت
کودک ،از آغاز  ۴ســالگی کــودک تا ورود به
دبســتان یک دوره یک ســاله مهد کودک و
دو ســاله پیش دبســتانی پیش بینی شده که
راهبری ،هدایت ،نظارت و برنامه ریزی تامین
محتوای مناســب برای این دوره سه ساله بر
عهده آموزش و پرورش خواهد بود.
انتخــاب آقایان محمد رضا مخبــر دزفولی و
عبداهلل جاســبی به عنوان نمایندگان شورای
عالی انقالب فرهنگی در هیات نظارت دانشگاه
آزاد و همچنین اضافه شــدن رئیس بنیاد ملی
نخبــگان به جمع اعضای شــورای راهبردی
اســتعدادهای درخشان به پیشنهاد وزیر علوم،
تحقیقــات و فناوری ،از دیگــر مصوبات این
جلسه شورای عالی انقالب فرهنگی بود.

ظریف :دولت جدید آمریکا اقدام عملی نداشته است

وزیر امور خارجه ایران در نشست مشترک
خبری با ســرگئی الوروف همتای روسی
اش در مســکو گفت :دولت جدید آمریکا
به حــرف زدن اکتفا میکند و اقدام عملی
انجام نمیدهد.
بــه گزارش مهــر به نقل از صداوســیما،
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران
در نشســت مشــترک خبری با ســرگئی
الوروف همتای روســی اش در مســکو
گفت :بــا الوروف درباره مســائل متعدد
از جمله همــکاری نزدیــک و ثمربخش
در زمینــه انــرژی گفتگو کردیــم .ما به
همــکاری نزدیک بــا روســیه در زمینه
فناوری اطالعات امیدوار هستیم.
ظریف افزود :روابط روسیه و ایران قدیمی
و نزدیک اســت و ما دیدگاههای مشترک
دربــاره برنامههای منطقهای و بین المللی
داریــم .دولت جدیــد آمریــکا به حرف
زدن اکتفــا میکند و اقــدام عملی انجام
نمیدهد.
وزیر امور خارجه ایران گفت :تاریخ روابط
بین ایران و روســیه از طول عمر آمریکا
بیشتر است.
وی گفت :تهران بر خالف واشــنگتن به
تعهداتــش در توافقنامه هســتهای پایبند
است .ما به تعهدات خودمان در توافقنامه
هســتهای پایبند بودیم ،اما واشنگتن حتی
در دوره بــاراک اوباما هم بــه تعهداتش
عمل نکرد.
وزیــر امور خارجــه ایران گفــت :روابط
دوجانبــه بین ایران و روســیه پیشــرفت
خوبی دارد .بــه والدیمیــر پوتین رئیس
جمهــور روســیه بــرای پایــان دادن به
مشکالت در منطقه ما ،درود میفرستم.
ظریف افزود :فرآیند قانونی در سوریه باید
ادامــه پیدا کند و کمکها به این کشــور
ارسال شــود .به ادامه همکاری برای حل
بحران انســانی در یمن امیدواریم .باید در
یمــن آتش بس اعــام و خونریزیها در
این کشور متوقف شود.
الوروف :همه طرفها را به بازگشــت به
تعهداتشان در برجام تشویق میکنیم

ســرگئی الوروف وزیر امور خارجه روسیه
در نشست مشــترک خبری با محمد جواد
ظریف همتای ایرانی اش در مسکو گفت:
اگر دولت جدید آمریــکا تصمیم بگیرد به
توافقنامه هستهای با ایران بازگردد ،از آن
اســتقبال خواهیم کرد .امیدواریم آمریکا
به تعهداتش در توافقنامه هســتهای ایران
بازگــردد .مــا اظهارات زیــادی را از تیم
بایدن شنیده ایم که به طرحهای سیاست
خارجی وی مربوط میشود .این اظهارات
که در مورد بازگشت آمریکا به طرح اقدام
جامع مشــترک مطرح شــده است ،قابل
توجه است.
الوروف افزود :درصورتی که این موضوع
اتفاق بیافتد (آمریــکا به برجام بازگردد) ،
ما یقین ًا از آن استقبال خواهیم کرد.
وزیر امور خارجه روســیه گفت :روسیه با
دیگر کشورها برای منع اشاعه سالحهای
هســتهای همکاری خواهد کرد .ما دیدگاه
جدیدی بــرای تأمین امنیــت در منطقه
خلیج فارس ارائــه کردیم.الوروف افزود:
برای یافتــن راههایی به منظور تشــویق
همه طرفهای امضــا کنندگان توافقنامه
هســتهای به منظور بازگشت به تعهدات
شأن تالش میکنیم.
وزیر امــور خارجه روســیه گفت :دولت
دونالــد ترامــپ رئیــس جمهور ســابق
آمریــکا ،کشــورهای متعــدد را به نقض

تعهــدات شــأن در توافقنامه هســتهای
تشــویق کرد.الوروف گفــت :گفتگوهای
ما ســازنده و صریح بود که به ما در حل
مســائل مختلف کمک میکند .رؤســای
جمهور روسیه و ایران همواره برنامههای
مشــترک دوجانبــه و نیــز موضوعــات
داغ منطقــهای و بین المللی را بررســی
میکننــد .ما دربــاره همه این مســائل
گفتگــو کردیم .ما همــکاری نزدیک در
زمینههــای مختلف از جملــه زمینههای
حمــل و نقــل ،فرهنــگ ،اقتصــادی و
سیاسی داریم .ما درباره احداث تجهیزات
جدید در نیروگاه بوشــهر در ایران گفتگو
کردیم .هدف مــا در زمینههای اقتصادی
و تجاری ،تقویــت روابط و تماسهایمان
اســت .مــا دیدگاههای مشــترک درباره
مســائل مختلف داریم.الوروف افزود :ما
همچنین امروز دربــاره همه گیری کرونا
گفتگــو کردیم .ما درباره این مســائل در
تمــاس دائم هســتیم .صندوق ســرمایه
گــذاری روســیه در ایــن مــورد کمک
میکنــد .به ما گفته شــد کــه همتایان
مــا در تهــران در حــال پایــان فرآیند
تولید واکســنهای روســی هســتند .ما
همچنین درباره امنیــت اطالعاتی گفتگو
کردیم .ما بــرای هماهنگی بین خود در
ســایه موضوعات پیچیــده در زمینههای
اطالعاتی و ســایبری تــاش میکنیم تا

مانع از نفوذهای ســایبری شــویم .ما به
برنامــه جامع اقــدام مشــترک و پرونده
هســتهای ایران پرداختیم .ما به حفظ این
توافقنامــه توجه داریــم و اطمینان داریم
کــه راه تحقق این هدف ،آن اســت که
همه شــرکا به این توافقنامه بر اســاس
قطعنامه شــورای امنیــت ،پایبند و متعهد
باشــند .ما میدانیم دعوتها در این باره
برای حفــظ برجام نتیجــه بخش خواهد
بود تا آمریکا به قطعنامه شــورای امنیت
بازگردد و بــه تعهداتش عمل کند که راه
درســتی برای حرکت در آینــده خواهد
بود .ما در بیانیه مشــترک وزارتی در ۲۱
دسامبر بر این موضوع تاکید کرده بودیم.
وی خاطر نشــان کرد :ما همچنین درباره
منطقه قره باغ در سایه تالشهای روسیه
در نهــم نوامبر برای آتش بــس ،گفتگو
کردیم .ما نتایج دیدار روســیه ،ارمنستان
و جمهــوری آذربایجان را به ایران اعالم
کردیــم که مربــوط به پایــان محاصره
ایــن منطقه در جنوب قفقاز با مشــارکت
کشورها و بازیگران مختلف و ایران است.
ما اطمینان داریم که با این کارها خواهیم
توانســت اوضاع در این منطقه را عادی و
این مســئله را بر اساس برابری ،حل کنیم
که به سود همه ملتها از جمله ملتهای
ارمنستان و آذربایجان و همسایگان شأن
اســت .ما درباره راه حل در سوریه تبادل
نظــر و نیز مقدمــات برگزاری نشســت
ســوچی را بررســی کردیم .ما همچنین
دربــاره کمیته قانون اساســی ســوریه،
گفتگو کردیم که بر اساس توافق روسیه،
ایران و ترکیه در فرآیند آســتانه پیگیری
میشــود .ما اقدامات خود را بر اســاس
برنامههای مشــترک ،هماهنگ میکنیم.
ما همچنین به مسائل مختلف و مشکالت
در کشــورهای خلیج فارس به ویژه یمن،
افغانســتان و لیبی پرداختیم .ما همچنین
مســئله فلســطین را بررســی کردیم .ما
اقدامــات خودمــان را در ســازمانهای
مختلــف منطقهای و بیــن المللی به ویژه
در سازمان ملل هماهنگ خواهیم کرد.

اخبار

کریس مورفی:

کارزار فشار حداکثری ترامپ علیه
ایران شکستی فاجعهبار را ثابت کرد

یک ســناتور آمریکایی در یک رشــته پیام توییتری به انتقاد از
سیاستهای رئیسجمهور پیشین آمریکا و رویکرد سیاستمداران
تندروی آمریکا در زمینه مسائل مربوط به ایران پرداخت.
به گزارش ایسنا ،کریس مورفی ،ســناتور آمریکایی در صفحه
توییترش با انتقاد از سیاســت های دونالد ترامپ رئیس جمهور
پیشین آمریکا در قبال ایران نوشت :وقتی ترامپ روی کار آمد،
برجام موجب اتحاد آمریکا ،انگلیس ،فرانســه ،آلمان ،روسیه
و چین در برابر ایران شده بود .ترامپ و دیگر تندروها در زمینه
مسائل ایران ،توانستند توازن برجام را به آمریکا در برابر ایران،
انگلیس ،فرانسه ،آلمان ،روســیه و چین تغییر دهند .این کامال
یک فاجعــه بود .مورفی ادامه داد :کارزار «فشــار حداکثری»
ترامپ شکســتی فاجعه بار را ثابت کرد .امــا تندروها در زمینه
مســائل ایران پشیمان نیســتند .حاال می خواهند انتخاب های
شخصی بایدن را هم جهت دهی کنند و به آن هایی که حامی
دیپلماســی هستند ،برچســب خطرناک بزنند .نظر این تندروها
بارها و بارها اشــتباه بوده اســت .چرا حاال به حرفشان گوش
کنیم؟ این ســناتور آمریکایی همچنین با مطرح کردن ادعایی
علیه ایران ،اظهار کرد که هیچ ملت دیگری به تحریم های ما
ملحق نشــد .به جایش ،تمام شرکای برجامی مان راهکارهایی
پیدا کردند تا اقتصاد ایــران را زنده نگه دارند .ایران هم برخی
بخش های برنامه هســته ای شان را از سر گرفت و فعال کرد
 .این فاجعه بود.
او در آخر بیان کرد :حاال این تندرو ها که با توافق هســته ای
ایران مخالف بودند و ترامپ را به سمت یک استراتژی شکست
خورده کشــاندند ،می خواهند به بایــدن بگویند که نمی تواند
افرادی را که از دیپلماســی حمایت می کنند به کار بگیرد .این
دیوانگی است.
اظهارات این مقام آمریکایی در پی این مطرح می شــود که جو
بایدن رئیس جمهــور آمریکا در وعده های انتخاباتی اش گفته
بود قصد دارد در صورت پایبندی دوباره ایران به توافق هســته
ای ،بــه این توافــق بازگردد که دولت دونالد ترامپ در ســال
 ۲۰۱۸از آن خارج شد.

بایدن :آمریکا هرگز نتوانست به
وعده برابری برای همه عمل کند

رئیس جمهــور جدید آمریکا امروز در پیامــی اذعان کرد :آمریکا
هرگز نتوانســت به وعده برابری بــرای همه عمل کند.به گزارش
مهــر ،جو بایدن رئیس جمهور جدید آمریکا امروز ســه شــنبه در
پیامی توییتری اذعان کرد :آمریکا هرگز نتوانســته است به وعده
برابری برای همه عمل کند؛ اما ما هرگز دســت از تالش بر نمی
داریم.رئیس جمهور جدید آمریکا در این خصوص ادعا کرد :امروز
من جهت پیشــبرد برابری نژادی اقدام خواهم کرد و کشورمان را
به ســمت اتحاد کاملی که همواره در جهت آن تالش کرده ایم،
نزدیک تر می کنم.
کاخ سفید:

همه گزینهها علیه روسیه روی میز
است

ســخنگوی کاخ سفید مدعی اســت دولت بایدن در پاسخ به
بازداشــت ناوالنی از سوی روســیه ،از توسل به هیچ گزینهای
رویگردان نیست.
به گــزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز« ،جن ســاکی»
سخنگوی کاخ سفید مدعی شد در پاسخ به اقدام روسیه مبنی
بر بازداشت «آلکســی ناوالنی» از چهرههای اپوزیسیون ،همه
گزینهها را روی میز نگه میداریم.
وی در ادامه افــزود :در حال انجــام ارزیابیهایی کلی برای
تعییــن سیاســتها در قبال روســیه هســتیم .منتظــر اتمام
بررســیها هســتیم اما رئیس جمهــور حق پاســخگویی به
اقدامات مسکو را در زمان مناسب و به روش انتخابی خودش
محفوظ میداند.اظهارات مداخلهجویانه ســاکی در حالی است
که روز گذشــته« ،جان سالیوان» ســفیر آمریکا در مسکو ،به
وزارت خارجه روسیه احضار شد تا پاسخگوی اتهامها مبنی بر
تحریک معترضان روس باشد.پیشتر ،ماریا زاخارووا سخنگوی
وزارت خارجه روسیه هشــدار داده بود که سفارت آمریکا باید
پاسخگوی این باشــد که چرا نقشه مسیرهای منتهی به محل
تجمع معترضان در شــهرهای مختلف روســیه را منتشر کرده
است.

برگ ســبز خودرو ســواری ســمند رنگ
ســفید مــدل  1393بــه شــماره موتــور
 147H0068993و شــماره شاســی
 NAACJ1JC5EF163705و شــماره
پالک  174س  88ایران  47متعلق به آقای
الیــاس محمدی مفقــود و از درجــه اعتبار
ساقط است.

برگ ســبز خودرو ســواری جک  s5رنگ
ســفید مــدل  ۱۳۹۶بــه شــماره موتــور
 HFC4GA31DH0049756و شــماره
شاســی  NAKSH7318HB147399و
شــماره پــاک  ۵۶۶ج  ۹۸ایران  ۱۵متعلق
به آقای اســماعیل خطیبی مفقود و از درجه
اعتبار ساقط است.

بــرگ ســبز کامیــون ایســوزو رنــگ
ســفید-روغنی مــدل  1390بــه شــماره
موتــور  930233و شــماره شاســی
 NAGNPR70PBT032131و شماره
پــاک  866ع  82ایران  22متعلق به آقای
ابوالقاسم عطاران رضایی مفقود و از درجه
اعتبار ساقط است.

کارت ملــی اینجانــب رضــا
ســرگزی فرزنــد محمــد بــه
شماره شناســنامه و شماره ملی
 3673927809صــادره از
زابل مفقــود و از درجــه اعتبار
ساقط است.

دانشــنامه پايــان تحصيــات كارشناســي آقاي

سند ماشــین خودرو سواری پراید رنگ
نقــره ای_متالیک مدل  ۱۳۸۴به شــماره
موتــور  ۰۱۳۵۰۷۵۷و شــماره شاســی
 s1412284717215و شــماره پــاک
 ۷۲۱ب  ۵۶ایــران  ۱۹متعلــق بــه آقــای
محمدکیانیــان مفقــود و از درجــه اعتبــار
ساقط است.

بــرگ ســبز خــودرو ســواری تیبــا رنگ
ســفید مــدل  1399بــه شــماره موتــور
 9081751/M15و شــماره شاســی
 NAS811100L5723729و شــماره
پــاک  284د  64ایران  40متعلق به آقای
مجید عســگری مفقــود و از درجــه اعتبار
ساقط است.

کارت خــودرو خودرو ســواری پژو 405
رنــگ خاکســتری مــدل  1397به شــماره
موتور  124k1224948و شــماره شاسی
 NAAM01CE8JK378046و شــماره
پالک  611ه  48ایــران  10متعلق به خانم
زهره منیری سرچشــمه مفقــود و از درجه
اعتبار ساقط است.

برگ ســبز خودرو سواری توسان2014
رنگ ســفید مدل  2014به شــماره موتور
 G4KEDU194930و شــماره شاســی
و
KMHJU91CDEU8214345
شــماره پــاک  814ج  98ایران  48متعلق
بــه خانم حمیده رضوانــی مفقود و از درجه
اعتبار ساقط است.

دانشــنامه پايان تحصيالت كارشناســي ارشــد
مــورخ  1386/٠٦/19آقاي محمــد هادي حيدري
باالدهي فرزند ابراهيم داراي شــماره شناســنامه
 ١٨٣٦صادره از ســاري در رشــته زيست شناسي
علــوم گياهــي گرايــش سيســتماتيك اكولــوژي
دانشــكده علوم زيســتي دانشگاه شــهيد بهشتي
مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است.

شناســنامه اینجانب آرمیتا سراج
الهــى فرزنــد آیدیــن بــه شــماره
شناســنامه  64337و شــماره ملــی
 0078106540صــادره از تهران
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

برگ ســبز خودرو ســواری ســمند رنگ

برگ ســبز و ســند کمپانی وکارت خودرو و ســند
ماشــین خــودرو ســواری آلفــا رومئــو جولیتا رنگ
قرمز-روغنــی مــدل  ۲۰۱۵بــه شــماره موتــور
 940A20001907835و شــماره شاســی
 ZAR94000007349218و شماره پالک ۷۶۶
ل  ۸۱ایران  ۷۷متعلق به آقای مصطفی مداح مفقود
و از درجه اعتبار ساقط است.

بــرگ ســبز کامیــون ایســوزو رنــگ
ســفید-روغنی مــدل  1390بــه شــماره
موتــور  851488و شــماره شاســی
 NAG089NPRF25669و شــماره
پــاک  171ع  58ایران  22متعلق به آقای
ابوالقاسم عطاران رضایی مفقود و از درجه
اعتبار ساقط است.

محمد هادي حيدري باالدهي فرزند ابراهيم داراي
شــماره شناســنامه  ١٨٣٦صادره از ســاري ،مورخ
 1383/٠٤/31در رشــته زيســت شناسي علوم
گياهــي دانشــگاه علوم كشــاورزي و منابــع طبيعي
گرگان،مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است.

ســفید مــدل  ۱۳۸۱بــه شــماره موتــور
 32908103048و شــماره شاســی
 0081203196و شــماره پالک  ۲۱۸ص
 ۴۴ایران  ۳۵متعلق به آقای رحیم هدایتی
اصل مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

