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هيلي :آماده حمله مجدد به سوريه هستيم
نماينده آمريکا در سازمان ملل در نشست شوراي امنيت سازمان ملل
ادعا کرد در صورتي که سوريه بار ديگر حمله شيميايي جديدي انجام
دهد واشنگتن آماده حمله مجدد به سوريه است.به گزارش خبرگزاري
تسنيم" ،نيکي هيلي" نماينده آمريکا در سازمان ملل در نشست شوراي
امنيت سازمان ملل هشدار داد در صورتي که سوريه بار ديگر حمله
شيميايي جديدي انجام دهد واشنگتن آماده حمله مجدد به سوريه
است.هيلي اضافه کرد :واکنش ما بخشي از مسيري است که از سال
گذشته آن را ترسيم کرديم و وتوي روسيه به معناي چراغ سبزي براي
استفاده از سالح شيميايي بود.وي ادامه داد :به ديپلماسي چندين بار
فرصت داديم اما روسيه  6بار از حق وتو استفاده کرد و اهدافي را که
انتخاب کرديم در مرکز برنامه شيميايي سوريه بوده است.نماينده آمريکا
در سازمان ملل افزود :روز گذشته زمان حرف زدن به پايان رسيد و ما
و فرانسويها و انگليسيها تحرکات خود براي منع استفاده از سالح
شيميايي را آغاز کرديم.

»

رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس معتقد است اگر آمريکاييها
بخواهند اين بازي را (حمله به کشور سوريه) ادامه دهند روسها هم عکس العمل
عملياتي از خود نشان خواهند داد.عالءالدين بروجردي نماينده مردم
بروجرد در مجلس شوراي اسالمي در گفتگو با خبرنگار گروه سياسي
خبرگزاري ميزان با اشاره به تجاوز سه کشور آمريکا ،انگليس و فرانسه به
مواضع سوريه گفت :اين حرکت ،يک حرکت منفعالنه و از موضع ضعف
آمريکا بود لذا آمريکا در مصاف با جنگ تحميلي سوريه عمال با همپيمانان
اروپايي و منطقهاي خود شکست خورده اين صحنه بود.وي افزود :بنده
معتقدم آمريکاييها براي کسب وجهه و دادن روحيه به همپيمانان خود
اين حرکت را انجام دادند و اين حرکت از ابتدا هم محکوم به شکست

ارتش سوريه از آزادسازي و پاکسازي
کامل غوطه شرقي دمشق خبر داد
فرماندهي کل ارتش سوريه از آزادسازي و پاکسازي کامل غوطه شرقي
دمشق خبر داد.به گزارش خبرگزاري فارس ،فرماندهي کل ارتش سوريه
ديروز در بيانيهاي تأکيد کرد که حمله آمريکا و متحدانش به سوريه
مانع از مقابله با تروريسم در اين کشور نشده و غوطه شرقي کام ًال از لوث
وجود تروريستها پاک شده است.اين مرکز فرماندهي ساعاتي پس از
حمله موشکي آمريکا ،فرانسه و انگليس به نقاطي از اين کشور ،بيانيهاي
صادر کرد و ضمن تأکيد بر ادامه مسير مبارزه با تروريستها ،از پاکسازي
کامل منطقه مهم غوطه شرقي از لوث وجود تروريستها خبر داد.در اين
بيانيه آمده که همزمان با مقابله پدافند هوايي سوريه با حمله مشترک
آمريکا ،فرانسه و انگليس به مناطقي در سوريه ،يگانهاي نيروهاي مسلح
و نيروهاي مردمي با حمايت متحدان دمشق ،شهرکهاي غوطه شرقي
دمشق را به صورت کامل از لوث تروريستها پاک کردند.در اين بيانيه
آمده است که ،شهر «دوما» ،آخرين مقر تروريستها در غوطه شرقي از
لوث وجود آنها پاکسازي شده و يگانهاي مهندسي کار مين روبي و
خنثي سازي بمبها در اين شهر را با هدف تأمين امنيت آن و بازگشت
اهالي منطقه به خانه و کاشانههاي خود شروع کرده اند.

بروجردي :

آمريکا ادامه دهد
روسيه پاسخ مي دهد

بين الملل
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ظريف خطاب به جانسون:

موگريني:

هيچ کشوري حق اقدام خودسرانه ندارد

معاون ترامپ از آمادگي آمريکا
براي حمله مجدد به سوريه خبر داد
معاون رئيس جمهور آمريکا در ديدار با نخست وزير کانادا گفت که آمريکا
آماده است تا در صورت لزوم به حمالت هوايي خود عليه سوريه ادامه دهد.
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از مجله تايم« ،مايک پنس» روز گذشته
در حاشيه برگزاري يک نشست در کشور پرو خطاب به «جاستين ترودو»
نخست وزير کانادا ادعا کرد که حمالت هوايي به سوريه قدرت تسليحات
شيميايي دمشق را «ضعيف و فلج کرد».وي همچنين مدعي شد که
«دونالد ترامپ» رئيس جمهور آمريکا با اين حمله «براي جهانيان روشن
ساخت» که آمريکا «[تملک و کاربرد] تسليحات شيميايي را برنمي تابد».
وي همچنين گفت که آمريکا «آماده است تا در صورت لزوم به اين تالش
[حمالت هوايي به سوريه] ادامه دهد».معاون رئيسجمهور آمريکا با بيان
اينکه حمله مشترک با انگليس و فرانسه به سوريه ،براي از بين بردن
توان شيميايي دولت اسد بود ،مدعي شد که دولت سوريه مسئول حمله
شيميايي هفته قبل به دوما در غوطه شرقي است.گفتني است که مايک
پنس به نمايندگي ترامپ در نشست کشورهاي آمريکايي در شهر «ليما»
پايتخت پرو حضور يافته است.

بود چرا که کشوري همچون يمن که فاقد توانمندي سوريه است سه
سال است که مقاومت ميکند و اصال ممکن نيست سوريه با چند موشک
دچار مشکل شود بنابر اين ،اين مسئله جز بدنامي و محکوميت گسترده
جهاني براي آمريکا چيزي را در پي نداشت.رئيس کميسيون امنيت ملي
و سياست خارجي مجلس تصريح کرد :جمهوري اسالمي ايران بسيار
محکمتر از گذشته در کنار سوريه به عنوان محور مقاومت خواهد ايستاد.
بروجردي در ادامه با اشاره به مواضع روسيه در حمالت اخير عليه سوريه
گفت :روسها اين حمالت را از ابتدا محکوم کردند و من معتقدم اگر
آمريکاييها بخواهند اين بازي را ادامه دهند روسها هم عکس العمل
عملياتي از خود نشان خواهند داد.

وزير امور خارجه کشورمان با انتقاد از اقدام خودسرانه،
غيرقانوني و يکجانبه آمريکا ،انگليس و فرانسه در تجاوز
به سوريه ،به وزير خارجه انگليس يادآور شد :هيچ
کشوري بهطور خودسرانه حق اجراي مقررات تنبيهي
عليه ساير کشورها را خارج از موازين بينالملل را ندارد.
به گزارش خبرگزاري تسنيم ،بوريس جانسون وزير
امور خارجه انگلستان روز گذشته در تماس تلفني

با محمد جواد ظريف وزير امور خارجه جمهوري
اسالمي ايران در خصوص مشارکت انگلستان در حمله
موشکي به سوريه توضيحاتي ارائه کرد.ظريف در اين
گفتگوي تلفني ضمن محکوميت حمله خودسرانه به
سوريه ،مجددا ً بر مخالفت جمهوري اسالمي ايران
با کاربرد هرگونه سالح شيميايي تاکيد کرد و با
يادآوري سابقه کاربرد سالح شيميايي عليه ايران
توسط صدام با حمايت آمريکا ،انگليس و فرانسه
از برخورد دوگانه غرب انتقاد کرد.وزير امور خارجه
اقدام به حمله قبل از ورود بازرسان سازمان منع
سالحهاي شيميايي را سوال برانگيز خواند و افزود:
دو حملهاي که به بهانه سالح شيميايي به سوريه
انجام شد درست در مقاطعي بود که ارتش سوريه
دست برتر را در مقابل تروريستها داشت و آنها را
در آستانه شکست قرار داده بود.
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مناقشه سوريه ،راه حل نظامي ندارد
فدريکا موگريني مسئول سياست خارجي اتحاديه
اروپا در بيانيهاي تاکيد کرد مناقشه سوريه فقط از
راههاي سياسي قابل حل و فصل است و تاکيد کرد
که حمالت آمريکا و متحدانش صرفا براي جلوگيري
از کاربرد بيشتر سالح شيميايي بوده است.به گزارش
ميزان ،در بيانيه موگريني آمده است :اتحاديه اروپا
کاربرد مکرر سالحهاي شيميايي توسط رژيم سوريه
را به شدت محکوم مي کند .در اين ارتباط اتحاديه
اروپا از حمالت هوايي هدفمند آمريکا و فرانسه
و انگليس به تاسيسات سالح شيميايي در سوريه
آگاه شد .اين حمالت صرفا با هدف جلوگيري از
کاربرد بيشتر سالح هاي شيميايي انجام شده است.
موگريني افزود :اتحاديه اروپا از همه تالشها با هدف
جلوگيري از کاربرد سالحهاي شيميايي حمايت مي
کند و پاسخگو بودن عامالن اين کار يک ضرورت

در واکنش به تجاوز به سوريه؛

بشار الجعفري :آمريکا ،فرانسه و انگليس
منشور ملل متحد را بخوانند

است .کاربرد مواد شيميايي به عنوان سالح  ،جنايت
جنگي و جنايت عليه بشريت است .در اين ارتباط
اتحاديه اروپا از اينکه ماموريت 'مکانيزم تحقيقاتي
مشترک' سازمان ملل در نوامبر  2017تمديد نشد
 ،متاسف است .اين مکانيزم مطابق قطعنامه 2235
مصوب سال  2015براي شناسايي عامالن حمالت
شيميايي ايجاد شده بود.

خشم تروريس تهاي تکفيري از اربابان غ ربي

تحقير نظامي و موشکي آمريکا

بخش سياسي خارجي :بازتاب و تبعات حمله نظامي اياالت متحده
آمريکا ،انگليس و فرانسه به سوريه همچنان گريبانگير سه کشور متجاوز
غربي مي باشد .در حالي که تروريستهاي تکفيري به شدت از حاميان
غربي خود بابت اين مانور بي نتيجه و شکست خورده ناراضي هستند،
سياستمداران و مردم سرتاسر دنيا در حال محکوم کردن حمله نظامي دولت
ترامپ و متحدانش به سوريه هستند .اکثريت قريب به اتفاق تحليلگران
در نظام بين الملل معتقدند که ترامپ ،ترزا مي و امانوئل ماکرون سه
بازنده بزرگ تحوالت اخير در سوريه هستند .از سوي ديگر ،انهدام اکثر
موشکهاي شليک شده به سوريه توسط ارتش اين کشور،منجر به تحقير
نظامي و موشکي شديد اياالت متحده و همراهانش شده است .امروزه اکثر
کارشناسان صاحب نام سياسي ميدانند که حمالت موشکي نيروهاي
ائتالف به سوريه هيچ بازخورد مثبتي براي سياستمداران جاهطلب اين
کشورها نخواهد داشت و صرفا بحران سوريه را پيچيدهتر خواهد کرد.در
شرايط فعلي ،بحران سوريه به يکي از پيچيدهترين صحنههاي جنگي
جهان در طول تاريخ تبديل شده و کشورهاي غربي به وضوح دريافتهاند
که پشتيباني ايران و روسيه از استقالل سوريه هرگز کمرنگ نخواهد شد
و پيروزي محور مقاومت هدف اصلي ايران و روسيه است.حمالت هوايي
و موشکي آمريکا ،فرانسه و انگليس به سوريه بدون مجوز سازمان ملل يا
هر بهانه قابل دفاع ديگري به حداقل سه مرکز در نزديکي حمص و دمشق
انجام شد؛ روسيه اعالم کرده  103موشک شليک شده که  71مورد آن

پروانه اشتغال حقوقي شركت دنا ساختمان توس به اطالع ميرساند پروانه اشتغال حقوقي شركت مجري ذيصالح
دنا ساختمان توس به شماره  01930005324و شماره سريال  120234مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط
ميباشد.
سند كارخانه خودرو سواري پژو پارس به رنگ مشكي متاليك مدل  1394و به شماره پالك 523-94ص 22و
شماره موتور  124K0700446و شماره شاسي  261164به نام محمد رحماني مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
برگ سبز و سند كمپاني ماشين سواري سپند تيپ پي.كي به رنگ كرم سير متاليك مدل  1382و شماره موتور
 13478262و شماره شاسي  012127و شماره پالك ايران 395-28د 44به نام آقاي محسن سوري به شماره
ملي  3979861430مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز و سند كمپاني سواري پرايد به شماره پالك انتظامي 812ن -33ايران  83و شماره موتور 2666339
و شماره شاسي  S1412287551751مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز و سند كمپاني ماشين سواري امويام تيپ  X33مدل  1391به رنگ سفيد روغني و شماره موتور
 MVM484FAFA011525و شماره شاسي  NATGBAXK9A1011846به نام آقاي مجيد رضوي نصر و شماره
پالك ايران 221-33ق 21به شماره ملي  0060267720مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز و برگ كمپاني خودرو سواري پرايد مدل  1388به شماره انتظامي 873-27ي 34و شماره موتور
 2780544و شماره شاسي  S1412287595491به مالكيت خالد ياراحمدي مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد208 .
سند مالكيت (برگ سبز) وانت سيستم تويوتا تيپ لندكروز اف جي  45مدل  1983به شماره انتظامي 276-16د12
و شماره شاسي  396544و شماره موتور  793620به مالكيت حسن مرادي فرزند دالور مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودرو بنز الكا  911مدل  1966به نام يارولي گروس به كد ملي  3962460969و شماره پالك
ايران 355-18ع 35و شماره شاسي  12025273و شماره موتور  10014759مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
كارت سبز موتورسيكلت سيستم هيرمند رنگ قرمز خودرو  1385به شماره پالك  51397-461و شماره موتور
 32038893و شماره شاسي  NFZ***125H8540555صادره از قروه مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
اينجانب حسين صادقي فرزند غالمعلي به شماره شناسنامه 7117صادره از تهران در مقطع كارشناسي رشته مهندسي
مكانيك صادره از واحد دانشگاهي تهران جنوب مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .از يابنده تقاضا
ميشود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوب به نشاني تهران  -خيابان كريمخان زند  -خيابان
ايرانشهر شمالي  -نبش آذرشهر پالك  209و يا كد پستي  1584715414ارسال نمايد.
مدرك فارغالتحصيلي اينجانب ليال حسيني اقدم فرزند عزيز به شماره شناسنامه  1482صادره از مرند در مقطع
كارداني رشته مامايي صادره از واحد دانشگاهي مرند با شماره  1582273261مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد .از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد مرند به نشاني استان
آذربايجانشرقي ،مرند ،دانشگاه آزاد مرند ارسال نمايد.
اصل كارت هوشمند ناوگان عمومي حمل و نقل متعلق به كاميون باري هيونداي كروس مدل  1390به رنگ
سفيد و شماره شهرباني 949ع -33ايران  83و شماره هوشمند  2488670مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
برگسبزخودروسواريپژو 206مدل 1390بهشمارهموتور 14190006494وشمارهشاسيNAAP03ED6BJ500716
و شماره پالك ايران 771-66ط 96به مالكيت آقاي محمد حسنقليزاده عليشاهي به كد ملي 0073574384
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگسبزوكمپانيخودروسمندمدل 1393بهشمارهشهربانيايران684-43هـ 42وشمارهموتور124K0406060
و شماره شاسي  NAAC91CC2EF663911مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل سند كمپاني اتومبيل سواري سمند تيپ ايكس  7به رنگ نقرهاي متاليك مدل  1386و شماره پالك انتظامي
ايران 957-34ص 87و شماره موتور  12486168418و شماره شاسي  70709490به نام مالك محمد رفيعينيا
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت (برگ سبز) خودرو سواري پرايد صبا مدل  1388به رنگ سفيد روغني و شماره شاسي
 S1412288080159و شماره موتور  3195433و شماره پالك ايران 239-69ب 91به نام محمد قليچ توغدري
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
مدرك فارغالتحصيلي اينجانب صحرا گلسرشت فرزند سيروس به شماره شناسنامه  9925صادره از سنندج
در مقطع كارشناسي رشته مترجمي زبان انگليسي صادره از واحد دانشگاهي همدان با شماره  678مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد
همدان به نشاني بلوار امام خميني(ره) دانشگاه آزاد بلوار پرفسور موسيوند  -كد پستي  6518115743تلفن
 08134494000الي  16ارسال نمايند.
برگسبزاتومبيلسواريهيوندايمدل 2017بهشمارهانتظامي386ن-27ايران 34وشمارهموتورG4NAGU297293
و شماره شاسي  360536به نام شيما تات مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت هوشمند خودرو وانت زامياد به شماره  3203053مدل  91و شماره پالك 985-25م 22و شماره موتور
 637123مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل سند ،شناسنامه (برگ سبز) خودرو سواري نيسان تيپ ماكسيما رنگ سرمهاي متاليك مدل  1384به شماره
موتور  VQ30596738Bو شماره شاسي  309036و ش شهرباني 771-93د 22به نام دانيال پوستكار مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت هوشمند ناوگان به شماره انتظامي 861ع -61ايران  79و شماره كارت  2527321مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني ،شناسنامه مالكيت و كارت موتورسيكلت شيركوه  2000مدل  94به رنگ قرمز و شماره شهرباني ايران
 28358-816و شماره موتور  0200ND2006639و شماره شاسي  ND2200G9403201مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز و كارت خودروي سواري پرايد وانت مدل  93به رنگ آبي نفتي به شماره موتور  5188015و شماره
شاسي  4926505و شماره پالك 464-24و 39به نام ابراهيم پورلطيفي مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
برگ سبز اتومبيل پژو  206مدل  1390به شماره انتظامي 427س - 76ايران  24و شماره موتور 14190049743
و شماره شاسي  NAAP03ED7BJ537919به نام موسي آقاجري فرزند غالمرضا شش  261بهبهان مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند اصلي خودرو وانت مزدا دوكابين به رنگ نقرهاي متاليك مدل خودرو  1391به شماره پالك ايران -61
792س 14و شماره موتور  FEA11318و شماره شاسي  NAGP2PC12CA111499صادره از قروه مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز ،برگ كمپاني سواري پژو  405تيپ  1800دوگانهسوز مدل  1387داراي شماره موتور 12487137769
و شماره شاسي  NAAM11CAX9E009733و پالك 292ص -67ايران  23به نام علي بياتي فرزند كريم شش
كد ملي  1210030446گلپايگان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت هوشمند به شماره  2958064متعلق به كاميون كمپرسي سيستم ولوو مدل  88به رنگ سفيد روغني و شماره
انتظامي 553ع -96ايران  62و شماره موتور  187639و شماره شاسي  NADJS02D79T884077مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودروي سواري پرايد تيپ صبا جيالايكس مدل  1380به رنگ قرمز صدفي و شماره موتور 00229806
و شماره شاسي  S1412280702363و شماره پالك 718-77س 37به نام عليرضا ابراهيمي كوهبنه به شماره
ملي  2722099489مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اينجانب محمد بيرالوند مالك خودروي پيكان سواري به شماره انتظامي ايران 756-41م 91مدل  1380و
شماره بدنه  80497251و شماره موتور  11128094251به علت فقدان اسناد سازمان فروش شركت ايرانخورو
تقاضاي رونوشت (المثني) سند ،شناسنامه مالكيت ،كارت پالك و ...مذكور را نموده است .لذا چنانچه هر شخص
ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف  10روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شركت ايرانخودرو واقع
در پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد .بديهي است پس از انقضاي مهلت مذكور طبق ضوابط مقرر اقدام
قانوني به عمل خواهد آمد.

توسط نيروهاي ضدهوايي سوري دفع شده است.اين حمله موشکي با
ادعاي به کارگيري سالح شيميايي توسط ارتش سوريه در شهر دوما
واقع در غوطه شرقي دمشق انجام شده ،ادعايي که اثبات نشده و وزير
دفاع آمريکا نيز بر نبود مدرکي مبني بر انجام شدن اين حمله اعتراف
کرده است.جيمز متيس درجمع اعضاي کميسيون نيروهاي مسلح
مجلس نمايندگان آمريکا با بيان اينکه پنتاگون مدرکي مبني بر استفاده
ازسالح شيميايي در دوما ندارد گفت :مشغول جستجو براي مستندات
واقعي حمله شيميايي هستيم.متيس ادامه داد« :ما آنجا (دوما) حضور
نظامي نداريم و درگير نيستيم .به همين دليل نميتوانم به شما بگويم
که مستنداتي داريم ،هرچند که شواهد بسياري در رسانهها و شبکههاي
اجتماعي وجود دارد که حاکي از استفاده گاز کلر يا سارين است».تنها
استناد غربي ها براي متهم کردن دمشق به استفاده از سالح شيميايي
اخبار برخي شبکه هاي اجتماعي است؛ اخباري که روسيه اعالم کرده
بود منبع آنها 'کاله سفيدها' هستند که در پوشش امدادرساني به مردم
جنگ زده باحمايت غرب عليه دولت رسمي سوريه و به نفع تروريست ها
و مخالفان دمشق فعاليت مي کنند.عبدالباري عطوان تحليلگر مسائل
عرب در مقاله خود در راي اليوم تاکيد کرد که دولت اسد برنده تجاوز
سه جانبه آمريکا ،فرانسه و انگيلس به سوريه بوده است .بر اين اساس
موشک هايي که مثلث آمريکا ،انگليس و فرانسه به سوريه شليک کردند
به بخش اعظم اهداف خود دست نيافت ،بلکه برعکس ،وجهه مردمي اسد

برگ سبز پژو سواري  8/1 GLXIرنگ خاكستري متاليك مدل  1388به شماره شهرباني 248ب -53ايران
 28و شماره موتور  12488146700و شماره شاسي  NAAM01CA0AK875644به نام محمود گودرزي
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ كمپاني پژو هاچبك  206مدل  1390به رنگ سفيد روغني و ش شهرباني ايران 362-38م 75و ش
شاسي  NAAP03ED3BJ525153و ش موتور  14190031096به نام اميرحسين بيات مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگسبزخودروسواريرنومدل 1396بهرنگسفيدروغنيبهنامشركتخواجهوشمارهموتورK4MA690R225407
و شماره شاسي  NAPLSRALDH1318206و ش انتظامي ايران 853 -65س 64مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني وانت پيكان به شماره پالك انتظامي 559ص -49ايران  16و شماره موتور  11490071253و ش
شاسي  NAAA36AA0CG262939مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت (برگ سبز) خودروي سواري سيتروئن (زانتيا) مدل  1389به رنگ سفيد و شماره پالك
216س -69ايران  84و شماره موتور  136578و شماره شاسي  S1512288189401به نام اكبر زارع مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت ملي هوشمند به شماره  3051305359به نام اعظم جعفريراد فرزند حسين از تاريخ  97/1/1در مشهد
مقدس مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت هوشمند به شماره  2302158اينجانب عباس سرگزي فرزند موسي به شماره شناسنامه  48مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت هوشمند به شماره  1791635و شماره انتظامي 984ع -43ايران  85تريلي ولوو مدل  1396مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودرو وانت تويوتا مدل  1384به شماره پالك 669س -53ايران  85و شماره موتور  1841612و شماره
شاسي  004838به رنگ سرمهاي به نام عبدالناصر مراخالص مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت دانشجويي اينجانب آرين برزنگ به شماره دانشجويي  9419823رشته جغرافيا برنامهريزي روستايي از
دانشگاه سيستان و بلوچستان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني  ،سند مالكيت (برگ سبز) و كارت خودرو رانا  TU5مدل  1391به رنگ سفيد و شماره انتظامي
ايران 296-67ب 57و شماره موتور  160B0002661و شماره شاسي  NAAU01FE9CT002481به مالكيت
محمد جاني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه سواري سمند مدل  1389به رنگ سفيد با شماره شاسي  NAAC91CC3AF835292و شماره موتور
 12489163318و شماره پالك ايران 889-66ج 64به نام احمد تميمي فرزند الهكرم مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند مالكيت (برگ سبز) خودرو پرايد مدل  1387به رنگ سفيد و شماره انتظامي ايران 365-71ج 12و
شماره موتور  2737032و شماره شاسي  S1412287583507به مالكيت سيدعباس كاظمي شباني مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت و بيمهنامه خودرو پرايد مدل  1384به رنگ نوكمدادي متاليك و شماره انتظامي ايران 435-13ق58
و شماره موتور  01135855و شماره شاسي  S1412284513156مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط
ميباشد.
سند خودرو پژو  405مدل  1394به رنگ نقرهاي متاليك و شماره انتظامي ايران 956-53ق 88و شماره
موتور  124K0583304و شماره شاسي  NAAM01CAXER071767به مالكيت زيبا صادقي حسنوند مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اينجانب بابك شهبازي مالك خودرو به شماره شاسي  NAAP41FE0FJ280428و شماره موتور 163B0192334
به علت فقدان اسناد فروش تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نمودهام .لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد
خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر  14جاده مخصوص
تهران  -كرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد .بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور
طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب ابراهيم مبشر مالك خودرو پژو سواري  405جيالايكس به شماره بدنه  14287903و شماره موتور
 12484243986و شماره پالك ايران 172 - 72ط 73به علت فقدان برگ سبز خودرو تقاضاي رونوشت المثني
اسناد خودرو مذكور را نموده است .لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي فوق دارد ظرف  10روز به
دفتر منطقهاي شركت ايرانخودرو ساري واقع در كيلومتر  5جاده ساري به نكا جنب شركت شماليت مراجعه
فرماييد .بديهي است پس از مهلت مذكور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب مريم سليمانپور مالك خودرو پژو  405دوگان ه به شماره شاسي (بدنه)  NAAM117E8JK027387و
شماره موتور  124K1180929و شماره پالك ايران 896-23ص 61به علت فقدان اسناد فروش تقاضاي رونوشت
اسناد مذكور را نموده است .لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف مدت  10روز به
دفتر منطقهاي شركت ايرانخودرو واقع در اصفهان خيابان ارتش كوچه آرش مراجعه نمايد .بديهي است پس
از انقضاي مهلت مذكور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اصل كارت هوشمند راننده به شماره  2653316به نام محمود رضاخواه فرزند رحمان متولد  1354محل تولد
دزفول به شماره ملي  2002809518مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اينجانب مهرداد هوشمندنيا مالك سمند به شماره شاسي  BF271096و شماره انتظامي 667ط -89ايران
 11به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است .لذا
چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت ايران خودرو واقع
در كيلومتر  14جاده مخصوص تهران  -كرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد .بديهي
است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب عليرضا ميدان شاهي مالك تندر  90به شماره موتور  100016216RR012704و شماره شاسي FA512582
به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است .لذا چنانچه
هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت ايران خودرو واقع در
كيلومتر  14جاده مخصوص تهران  -كرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد .بديهي است
پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب سودابه غنيپور مالك وانت پيكان به شماره موتور  11489038172و شماره شاسي  AG132501به
علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است .لذا چنانچه
هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت ايران خودرو واقع در
كيلومتر  14جاده مخصوص تهران  -كرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد .بديهي است
پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب مرتضي فرجوند مالك پژو  405به شماره موتور  124K0276077و شماره شاسي  DR016601به علت
فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است .لذا چنانچه هر
كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر
 14جاده مخصوص تهران  -كرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد .بديهي است پس از
انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب محرم عباسي سرخه گاوي مالك پژو  405به شماره موتور  12487252391و شماره شاسي 9K132347
به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است .لذا چنانچه
هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت ايران خودرو واقع در
كيلومتر  14جاده مخصوص تهران  -كرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد .بديهي است
پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اصل كارت هوشمند به شماره  2062592مربوط به خودروي كاميونت به شماره پالك 117ع -15ايران  73به
نام آقاي جليل مقدس سيستم ايسوزو تيپ  NKR55به رنگ سفيد روغني مدل  1386و شماره موتور 576478
و شماره شاسي  NAG086NKR55E03459مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
گواهينامه موقت فراغت از تحصيل اينجانب امين توحيدي فرزند خليل به شماره شناسنامه  7711درمقطع كارشناسي
رشته مهندسي عمران صادره از دانشگاه صنعتي شريف مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .از يابنده
درخواست ميگردد اصل مدرك را به دانشگاه صنعتي شريف ارسال فرمايند.
دفترچه خدمات كشاورزي به شماره  100به مساحت  2هكتار واقع در روستاي يساقي به نام محمدرضا رنجبر
يساقي فرزند يداهلل مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.

9

را تقويت و بعد جديدي به ائتالف روسيه ،ايران وحزب اهلل داد وتاکيدي
بر صالبت ارتش سوريه و ضعف ترامپ بود .وي افزود :روسيه با اقتدار
اين بحران را مديريت و با اين حمله که براي بهبود چهره ترامپ بود
مقابله کرد .برخي از عملکرد روسيه در عرصه بين المللي و عربي انتقاد
کردند اما پاسخ مسکو غيرمستقيم و از طريق موشک هاي ساخت اين
کشور در سوريه انجام شد .عطوان اضافه کرد :ارتش سوريه خسارت کمي
در اين حمله متحمل شد  ،زيرا بيشتر پايگاه ها و فرودگاههاي نظامي
را تخليه وجنگنده هاي جديدش را به پايگاه هاي روسيه در حميم و
طرطوس منتقل کرد .همينطور بيشتر موشک ها از سوي پدافند هوايي
سوريه ردگيري و منهدم شدند يا به اهداف خود اصابت نکردند.بعد از
آنکه انگليس ،آمريکا و فرانسه حمالتي را به بهانه حمله شيميايي ادعايي
در دوما در سوريه انجام دادند کوربين گفت ،در حال حاضر  ۱۲کشور در
مسئله سوريه مداخله ميکنند که در نتيجه آن تا کنون بيش از چهارصد
هزار نفر جان خود را در سوريه از دست دادهاند .رهبر اپوزيسيون انگليس
تاکيد کرد ،اساس قانوني حمله انگليس به سوريه قابل بحث و مذاکره
است و افزود سوالش از وزير خارجه و نخست وزير انگليس اين است که
اساس قانوني اين حمالت کجا است .کوربين اظهار اميدواري کرد دونالد
ترامپ رئيس جمهور آمريکا به مشاوران خردمند خارج از آمريکا گوش
فرا دهد و با والديمير پوتين رئيس جمهور روسيه درباره مسئله سوريه
به گفتگو نشسته و سپس تصميم درست را اتخاذ کند.

نماينده سوريه در سازمان ملل در واکنش به تجاوز روز شنبه به سوريه از آمريکا،
انگليس و فرانسه خواست منشور ملل متحد را دوباره بخوانند.به گزارش خبرگزاري
مهر به نقل از پايگاه النشره نماينده سوريه در سازمان ملل در واکنش به تجاوز
به سوريه از آمريکا ،انگليس و فرانسه خواست منشور ملل متحد و مفاد آن درباره
احترام به حاکميت کشورها و عدم بهکارگيري زور در روابط بين الملل را دوباره
بخوانند«.بشار الجعفري» به طعنه گفت :آمريکا ،بريتانيا و فرانسه بايد منشور ملل
متحد را بخوانند.وي سه نسخه از منشور ملل متحد را نشان داد و گفت دو نسخه
به انگليسي و يکي به فرانسه است.نماينده سوريه در سازمان ملل شنبه شب در
نشست اضطراري شوراي امنيت که به درخواست روسيه جهت بررسي تجاوز ۳
کشور مذکور به سوريه تشکيل شده بود ،اعالم کرد که کشورهاي مذکور با اين
حمله منشور سازمان ملل متحد را نقض کردهاند.الجعفري با بيان اينکه کشورهاي
متجاوز بدون آنکه تيم حقيقت ياب سازمان منع تسليحات شيميايي کار خود را
در سوريه آغاز کند ،اقدام به حمله بر اساس ادعاهاي بياساس کردند به تأخير در
رسيدن اين تيم به سوريه اشاره کرد و گفت :داليل اين تأخير هنوز مشخص نيست.
عليرغم اينکه اين تيم از روز جمعه در بيروت بود ولي تا به دمشق برسد يک روز
طول کشيد گويا به اين تيم گفته شد بود صبر کنيد تا حمله انجام شود!

آمريکا مرکز داروي ضد سرطان
دمشق را بمباران کرد
خبرگزاري تسنيم اعالم کرد يکي از نقاطي که آمريکا در سوريه بمباران کرد ،مرکز
توليد داروهاي ضد سرطان در دمشق بود .بر پايه اين گزارش ،مرکز تحقيقات علمي
در شمال دمشق در حالي روز شنبه بهبهانه وجود مواد شيميايي هدف قرار گرفت
که اگر يک کيلوگرم از اين مواد در آن بود ،هزاران نفر را به کشتن ميداد.اين گزارش
حاکي است ،منطقه برزه شمال دمشق :مرکز تحقيقات علمي در منطقه "برزه" واقع در
شمال دمشق يکي از مراکزي است که در حمالت موشکي آمريکا ،انگليس و فرانسه
هدف قرار گرفت.در اين گزارش آمده است :آمريکا مدعي بود اين مرکز محل توليد
سالح شيميايي و کشتار مردم سوريه است ،اما آنچه دوربين ثبت کرده و ما شاهد
بوديم اينکه اگر اين مرکز حتي يک کيلوگرم مواد شيميايي سمي داشت ،بيشک
هزاران غيرنظامي که در نزديکي آن زندگي ميکنند ،کشته شده بودند.مسئوالن
اين مرکز تأکيد دارند که فعاليت آن در زمينه توسعه صنايع دارويي بهمنظور توليد
داروهاي درمان سرطان بود که از هفت سال پيش يعني زمان آغاز بحران در سوريه
ورود اين داروها به کشور ممنوع شده است.يکي از کارکنان اين مرکز نيز در مورد
ماهيت کار و فعاليتش گفت :اين مرکز مؤسسه تحقيقات صنايع دارويي و شيميايي
نام دارد و وابسته به مرکز مطالعات و تحقيقات علمي است که در زمينه صنايع دارويي
و توسعه صنايع شيميايي در زمينه مسالمتآميز فعاليت داشت.

آگهي مناقصه عمومي تعريض پل ميدان دژباني شهر مراغه
(مرحله اول  -نوبت دوم)

شهرداري مراغه به استناد مصوبه شماره  312ش/ش مورخ  96/12/24شوراي اسالمي محترم شهر در نظر دارد پروژه تعريض پل ميدان دژباني شهر مراغه را به شماره
فراخوان 200975376000001به شركتهاي واجدالشرايط و داراي صالحيت از معاونت محترم راهبردي رياست جمهوري كه داراي حداقل پايه ( )5راه و باند و يا حداقل پايه
( )4ابنيه هستند ،واگذار نمايد لذا كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصهگران و بازگشايي پاكتها از طريق درگاه سامانه تداركات
الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است كه مناقصهگران در صورت عدم عضويت قبلي مراحل ثبتنام در سايت مذكور و
دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند .تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ  97/1/20روز دوشنبه ميباشد.
مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت :ساعت  14روز شنبه تاريخ 97/1/26
مهلت زماني ارائه پيشنهاد :ساعت  14روز پنجشنبه تاريخ 97/2/6
زمان بازگشايي پاكتها :ساعت  17بعدازظهر روز شنبه مورخ 97/2/8
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دريافت اطالعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكتها:
آدرس :آذربايجانشرقي  -شهرستان مراغه  -خيابان قدس  -شهرداري مركزي مراغه  -واحد امور قراردادها  -طبقه همكف  -اتاق شماره  25تلفن 041-37217728
اطالعات تماس ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه مركز تماس021-41934 :
ت نام 88969737 :و 85193768
دفتر ثب 
رديف

عنوان پروژه

مبلغ اعتبار اوليه (ريال)

اعتبارات

مدت اجرا (به ماه)

مبلغ تضمين (سپرده به ريال)

رسته براساس:

1

پروژه تعريض پل ميدان دژباني شهر مراغه

12/802/915/303
ريال

از اعتبارات عمراني
(ذيحسابي) و داخلي

 8ماه

 42/105/832ريال

حداقل پايه ( )5راه
باند و يا ( )4ابنيه

 -1شهرداري به استناد بند  5ماده  5آييننامه مالي شهرداريها در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.
 -2سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشريفات قانوني مناقصه و عقد قرارداد با نفر اول مناقصه مسترد نخواهد شد ضمنا در صورت انصراف هر يك از شركتكنندگان
سپرده آنان به ترتيب به استناد ماده  8آييننامه مالي شهرداريها به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
 -3هزينه درج آگهي در دو نوبت آگهي به عهده برندگان مناقصه ميباشد.
 -4ساير جزئيات و اطالعات در اسناد مناقصه قيد شده است.
 -5دارا بودن حداقل پايه ( )5راه و باند و يا حداقل پايه ( )4ابنيه و ظرفيت خالي باقيمانده آماده به كار است.
 -6شركتهايي كه در سامانه ستاد ايران ثبتنام نمودهاند و داراي شرايط الزم (رتبه و صالحيت حداقل پايه()5راه باند و يا()4ابنيه)و كد ميباشند حق شركت در مناقصه
فوقالذكر را دارند.
 -7متقاضيان جهت شركت در مناقصه و كسب اطالعات بيشتر به سامانه تداركات الكترونيكي دولت ستاد به آدرس  www.setadiran.irمراجعه نمايند.
تاريخ انتشار97/01/27 :
خ ش97/01/27 :

شهردار مراغه  -احمدي

آگهي مزايده عمومي
(نوبت اول)

شهرداري چهارباغ در نظر دارد براساس مجوز شماره /96/1415ش ش ج مورخ  96/12/28شوراي اسالمي شهر چهارباغ نسبت به مشروحه
ذيل مطابق شرايط ذكرشده اقدام نمايد .لذا از كليه شركتكنندگان دعوت به عمل ميآيد جهت دريافت اسناد مزايده حداكثر ظرف مدت 10
روز از انتشار آگهي نوبت دوم به واحد امور قراردادهاي شهرداري مراجعه نمايند.
معادل  %5مبلغ اوليه پيمان به عنوان سپرده شركت در مزايده به يكي از صور ذيل قبل از ارائه قيمت به شهرداري تسليم گردد:
الف) واريز وجه نقد به حساب سپرده شهرداري
ب) ضمانتنامه بانكي با اعتبار حداقل سه ماهه
ج) چك تضميني بانكي
 -2برندگان اول و دوم و سوم مزايده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.
 -3شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است.
 -4ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مزايده مندرج است.
 -5هزينه انتشار آگهي به عهده برنده مزايده ميباشد.
رديف

نوع واگذاري

متراژ

مبلغ كارشناسي (ماهيانه)

 %5سپرده

1

زميني واقع در پارك مهديآباد جهت راهاندازي دستگاه ترامپولين

مساحت تقريبي  200مترمربع

 2/500/000ريال

 1/500/000ريال

2

يك باب غرفه تجاري واقع در پارك ملكآباد

مساحت تقريبي  36مترمربع

 2/500/000ريال

 1/500/000ريال

3

چمن مصنوعي واقع در پارك مهديآباد

مساحت تقريبي  680مترمربع

 7/500/000ريال

 4/500/000ريال

4

يك باب غرفه تجاري واقع در پارك مهديآباد

مساحت تقريبي  48مترمربع

 3/000/000ريال

 1/800/000ريال

شماره تماس 026-44562500
تاريخ انتشار نوبت اول97/01/27 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/2/3 :
خ ش97/01/27 :

رسول عظيمي  -شهردار چهارباغ

