» خبر

استاد دانشگاه سانفرانسيسکو:

هدف غايي ترامپ ،تغيير نظام ايران است
استاد دانشگاه سانفرانسيسکو با اشاره به اينکه هر گونه تحريم جديد آمريکا
عليه ايران کارا نيست گفت :هدف غايي رئيس جمهور آمريکا تغيير نظام
ايران است".پروفسور رابرت اسميت" استاد روابط بين الملل دانشگاه ايالتي
سانفرانسيسکو اين مطلب را در مصاحبه با خبرگزاري مهر بيان کرد .وي
در پاسخ به اين سوال که ":آيا کنگره آمريکا قادر به رسيدن به توافقي در
خصوص برجام به نحوي که خواسته هاي ترامپ را برآورده کند است؟
اين توافق احتمالي چگونه خواهد بود؟" پاسخ داد ":کنگره نمي تواند در
برابر قانون پاسخگو باشد اگر شرايط مورد نظر ترامپ در مورد برجام را
بپذيرد .اما در محافل آمريکا کساني هستند که مي خواهند نه تنها به
توانايي هاي هسته اي بلکه به تواناييهاي نظامي ايران نيز يورش برده و
به دنبال آنچه آنها تغيير نظام ايران مي نامند هستند.مشاور امنيت ملي
جديد رئيس جمهور ،جان بولتون ،يکي از اين افراد است .اگر ترامپ
واقعا از برجام خارج شود ،وضعيت خطرناک مي شود".

»

رئيسجمهور آمريکا اعالم کرد سفارتخانه اين کشور تا  3ماه آينده به بيت المقدس منتقل
خواهد شد .به گزارش فارس" ،دونالد ترامپ اين مطلب را بامداد ديروز با حضور در جمع
هوادارانش در ميشيگان ،اعالم کرد .رئيسجمهور آمريکا با تکرار ادعاهاي بياساس عليه
ايران ،بار ديگر توافق هستهاي ايران را بسيار بد و زيانبار توصيف کرد.ترامپ طي سخنراني در
جمع هوادارانش در ميشيگان ،با بيان اينکه يک کشور قوي با مرزهاي ايمن ،قوي ميشود،
مجددا بر ساخت ديوار مرزي با کشور مکزيک تاکيد کرد.وي تهديد کرد :اگر کنگره بودجه
ندهد؛ کشور را تعطيل ميکنم!رئيسجمهور آمريکا درباره افزايش هزينههاي نظامي اين کشور
گفت" :ارتش ما تهي ،فرسوده و در مشکل بود ولي ما اکنون جنگندههاي جديد سفارش
داديم ،همه چيز جديد سفارش داديم .ما بودجه  700ميليارد دالري را تصويب کرديم".
ترامپ با بيان اينکه اجازه نميدهد کشورهاي ديگر از آنها سوءاستفاده کنند ،افزود" :قدرت،

نتانياهو:

سفارت آمريکا ظرف چند روز آتي به قدس منتقل ميشود

محاصره قطر را تمام کنيد

نخست وزير رژيم صهيونيستي پيش از ديدارش با
وزير خارجه جديد آمريکا اعالم کرد سفارت واشنگتن
در تلآويو ظرف چند روز به تلآويو منتقل ميشود.به
گزارش ايسنا ،به نقل از خبرگزاري اسپوتنيک روسيه،
بنيامين نتيانياهو ،نخست وزير رژيم صهيونيستي
ديروز با مايک پمپئو ،وزير خارجه جديد آمريکا درباره
مسائل منطقهاي و بين المللي و در راس آنها پرونده
هستهاي ايران و تصميم براي انتقال سفارت آمريکا
به قدس ديدار و گفتگو ميکند.پمپئو در دومين
مقصد از سفرش به منطقه عصر ديروز وارد اراضي

نشريه آمريکايي نيوزويک در مطلبي با اشاره به رسواييهاي رئيسجمهور
آمريکا در مسائل مختلف ،برکناري او تا  ۱۴ماه آتي را پيشبيني کرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،پايگاه اينترنتي نشريه آمريکايي
نيوزويک در مقالهاي نوشت :رسواييها پيرامون دونالد ترامپ ،رئيس
جمهور آمريکا ،با سرعتي بسيار زياد -سريعتر از آنچه در چند هفته
گذشته قابل تصور بود -در حال گسترش است.در اين مطلب آمده
است :رابرت مولر در تحقيقاتش که اکنون  11ماه از آغاز آن ميگذرد،
شواهدي درباره احتمال تباني با روسها ،مانعتراشي در اجراي عدالت،
سوء استفاده از قدرت ،نقض قانون اساسي و فساد پيرامون بسياري
از اطرافيان ترامپ از جمله پسر و جرد کوشنر -داماد او -جمعآوري
کرده است.پس از آن رسوايي رابطه جنسي ترامپ با دنيلز ،بازيگر
فيلمهاي مستهجن ،و ديگر رسواييهاي شرمآور درباره رابطه وي
با ديگر زنان مطرح شد و اکنون معامالت تجاري ترامپ در ايالت
نيويورک بر پيچيدگي اوضاع افزوده است.

سفارتخانه آمريکا
تا سه ماه آينده
به قدس ميرود

بين الملل

اشغالي شد .وزير خارجه آمريکا در اولين مقصدش
عصر روز شنبه وارد رياض ،پايتخت عربستان شد و
در آخرين ايستگاه نيز به امان ،پايتخت اردن ميرود.
نتانياهو در ابتداي جلسه هفتگي کابينهاش گفت در
ديدارش با پمپئو موضوعاتي چون تحوالت منطقهاي،
توافق هستهاي ايران و آنچه از آن به عنوان "گسترش
نفوذ ايران در منطقه" ياد ميشود ،مورد بحث و
بررسي قرار خواهد داد.نتانياهو گفت سفر پمپئو به
اراضي اشغالي اهميت خاصي دارد.نخست وزير رژيم
صهيونيستي در ادامه گفت ،امروز روابط آمريکا و
اسرائيل از هر زماني قويتر است و ميخواهم در
اينجا دوباره از دونالد ترامپ ،رئيس جمهور آمريکا
به دليل تصميمش براي انتقال سفارت اين کشور
به اورشليم (قدس اشغالي) تشکر کنم و اين امر در
چند روز آينده انجام خواهد شد.وي گفت ،آن زمان
هم گفتم که ساير کشورها نيز به اين حرکت ملحق
خواهند شد و االن ميتوانم به شما بگويم که اين
کار انجام ميشود.

رويترز:

ماكرون خواهان توافق جديد با ايران نيست
رويترز اعالم کرده است که مذاکرات بين روسايجمهوري
فرانسه و آمريکا در هفته گذشته لزوما درباره يک توافق
جديد با ايران به معناي ضرورت دستيابي به يک توافق
جديد با تهران نيست.به گزارش فارس سفر امانوئل ماكرون
و آنگال مرکل صدر اعظم آلمان به واشنگتن به اميد آن
بود که دونالد ترامپ ،رئيسجمهور آمريکا تا قبل از 12
مي تحريمهاي جديد عليه ايران اعمال نکند و در توافق
هستهاي  2015بماند".توافق تازه" مورد نظر ماكرون در
نگاه اول نشانهاي از تالش بيشتر براي نامگذاري دوباره
آن چيزي است که هم اکنون آمريکا و اروپا (فرانسه،
آلمان و بريتانيا) در حال مذاکراه درباره آن هستند.يک
گويد
مقام فرانسوي که در مذاکرات حاضر بوده است ،مي 
اين در حقيقت مطابق با همان چيزي است که ما 6
ماه است درباره آن مذاکره ميکنيم .ماكرون اميدوار
بود که ترامپ را متقاعد به ماندن در توافق هستهاي
با اصالحاتي تحت اين مذاکرات بکند ،در عين حال
دري را براي مذاکرات آينده حتي در صورت خروج او
باز کرده باشد.ترامپ در تاريخ  12ژانويه ( 22دي)

براي سه کشور اروپايي مهلتي را تعيين کرد که بر
اساس آن توافق هستهاي "وحشتناک" ايران را اصالح
کنند يا اينکه او تحريمها عليه ايران را باز ميگرداند.در
کنفرانس خبري مشترک روز سهشنبه با دونالد ترامپ
در آمريکا ،ماكرون اعالم کرد که خواهان توافق جديدي
با ايران است که برخي موضوعها را حل و فصل کند؛
برنامه هستهاي ايران را براي بلند مدت و کوتاه مدت
محدود کند ،تحريمها عليه برنامههاي موشکي ايران را
بازگرداند و فعاليتهاي ايران در منطقه که غرب مدعي
است باعث بي ثباتي ميشود را محدود کند.

پتك انصاراهلل بر سر متجاوزين آل سعود

انقالبيون يمن نفس تازه كردند

نيوزويک:

احتمال برکناري ترامپ
در ماههاي آتي تقويت شده است

ترامپ:
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پيام پمپئو به ع ربستان:

يک روزنامه آمريکايي از درخواست وزير خارجه جديد آمريکا از عربستان
براي پايان دادن به محاصره قطر پرده برداشت.به گزارش ايسنا ،روزنامه
نيويورک تايمز به نقل از يک مسئول عالي رتبه در وزارت خارجه آمريکا
نوشت ،مايک پمپئو ،وزير خارجه جديد آمريکا در ديدارش با عادل الجبير،
ي خود در رياض ،از عربستان و متحدانش خواسته محاصره
همتاي عربستان 
قطر که از اول ژوئن گذشته آغاز شده را لغو کنند.همچنين پمپئو در
ديدار اخيرش با محمد بن سلمان ،وليعهد عربستان همين درخواست را
مطرح کرد.به نوشته نيويورک تايمز ،وزير خارجه جديد آمريکا در ديداري
که ديروز با سلمان بن عبد العزيز ،پادشاه عربستان داشت ،بار ديگر اين
درخواست را مطرح کرد.اين روزنامه آمريکايي در ادامه نوشت ،پيامي که
وزير آمريکايي در اولين سفر خارجياش از زمان انتصاب براي عربستان
داشت ،پيامي ساده با اين مضمون است" ،محاصره قطر بس است".همچنين
نيويورک تايمز نوشت ،واشنگتن به دنبال پايان دادن به محاصره قطر است
زيرا مقابله با ايران ،شکست داعش و پايان دادن به جنگ فاجعهباري که
عربستان عليه يمن آغاز کرده ،اولويتهاي مهمتري هستند و نميتوان با
آنها بدون پاسخ يکپارچه و قدرتمند کشورهاي عربي مقابله کرد.

ما را خارج از جنگ هستهاي نگه ميدارد ،ما را به داخل آن نميکشاند".وي با استقبال از
تحوالت اخير در کره جنوبي و کره شمالي ،توضيح داد" :طي  3يا  4هفته آينده ديداري
(با رهبر کره شمالي) خواهيم داشت و شبهجزيره کره بايد خلع سالح شود".رئيسجمهور
آمريکا با بيان اينکه براي رسيدن به توافق خلع سالح هستهاي در شبهجزيره کره تالش
ميکند ،تاکيد کرد" :اما من جان کري نخواهم بود که آن توافق فاجعهبار و بسيار بسيار
بد را با ايران امضاء کنم".ترامپ درباره پرونده ارتباط دولت او با روسيه ،گفت" :من از همه
نسبت به روسيه سختگيرتر هستم...وقتي جيمز کومي را از رياست «اف.بي.آي» برکنار
کردم ،خدمت بزرگي به شما (مردم) کردم".وي در ادامه با انتقاد از توافقهاي تجاري که
آمريکا با کشورهاي ديگر دارد ،تأکيد کرد" :من رؤساي جمهور و سران پيشين کشورمان
را به خاطر توافقهاي بد و زيانبار کنوني سرزنش ميکنم.

ادامه از صفحه اول
«مهدي المشاط» ،رئيسشوراي عالي سياسي که به عنوان
جانشين شهيد الصماد تعيين شده نيز به همراه شماري از
اعضاي اين شورا« ،يحيي الراعي» رئيسپارلمان و «عبدالعزيز
بن حبتور» نخستوزير دولت نجات در اين مراسم حضور
داشتند .شرکتکنندگان در اين مراسم با وجود پرواز جنگندههاي
سعودي بر فراز آسمان صنعا و بمباران مناطقي در نزديکي
محل تجمع آنها ،با در دست داشتن پرچمهاي يمن و تصاوير
شهيد الصماد ،عليه سياستهاي آمريکا و آلسعود در منطقه
شعار سر دادند و خواستار مقابله با تجاوز سعودي  -آمريکايي
شدند .گفته ميشود که در حمله ديروز جنگندههاي سعودي به
اطراف ميدان السبعين ،دستکم يک شهروند يمني جان خود را
از دست داده است.اما انقالبيون يمني در پاسخ به حمالت هوايي
آلسعود به صنعا اقدام به شليک چند فروند موشک بالستيک
به سمت عربستان کردند .پايگاه خبري شبکه «الميادين» در
خبري اعالم کرد ،يگان موشکي ارتش و کميتههاي مردمي

مدرك تحصيلي اينجانب امين قنواتي فرزند نصراله صادره آغاجاري شماره ملي 5270003376متولد 1369رشته
مهندسي شيمي  -صنايع پتروشيمي با معدل  14/11تاريخ صدور  1392/11/30واحد دانشگاهي اراك  -مركز
مهاجران 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
آذربايجان شرقي ،مرند ،دانشگاه آزاد مرند ارسال نمايد.
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 خ دانشگاه آزاد بلوار پرفسور موسيوند  -كد پستي  6518115743تلفن 08134494000
الي  16ارسال نمايد.
برگ سبز خودروي سواري پرايد مدل  85به شماره پالك 535م -26ايران  78و شماره موتور  1525843و
شماره شاسي  S1412285849970به نام محمد پرورش محل صدور ميانه به شماره ملي  1532761465مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
پروانه بهرهبرداري شماره  12277مورخ  1374/9/11متعلق به شركت فرآوردههاي گوشتي قزوين صادره از
اداره كل صنايع استان تهران (اداره صنايع قزوين) مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
پروانه مطب دائم اينجانب دكتر حاجيه اشرف حاجي سيدجوادي با شماره نظام پزشكي  24478از شهريورماه
سال  1396مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
پالك سيني اتاق كاميون باري چوبي ايسوزو مدل  87به رنگ مسي متاليك و شماره موتور  696887و شماره
شاسي  NAG087NPRF12308و شماره پالك ايران 669-98ع 27به نام محسن اوالد فرزند عباسعلي به
شماره ملي  4550080787مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز و سند كمپاني خودرو پژو  405مدل  92رنگ نقرهاي به شماره پالك 254ل -85ايران  14و شماره
موتور  124K0200439و شماره شاسي  NAAM11CA3DR916874به نام مسعود حميد مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند مالكيت (برگ سبز) كاميون كمپرسي سيستم ايسوزو رنگ سفيد روغني تيپ  NPR75Kمدل  1393به شماره
انتظامي 524-51ع 53و شماره شاسي  NAGNPR75PET002495و شماره موتور  4HK1247465به
مالكيت سازمان دهياري خاپورهده مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اسناد مالكيت خودرو و برگ سبز (شناسنامه مالكيت) خودرو سواري ال 90لوگان مدل  1390به شماره موتور
 W081311-K4MA690و شماره شناسايي ) VIN) NAPLSRALD01129102و شماره بدنه  1598و شماره
انتظامي 867-17ص 79به نام سينا همتي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد452 .
برگ سبز (شناسنامه مالكيت خودرو) و برگه گمرك خودرو سواري تويوتا تيپ  GLX2400كمري به رنگ سفيد
روغني مدل  2007به شماره موتور  2AZ8891815و شماره شاسي  6T1BE42K57X371088مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز سوار پرايد پراي جيتيايكسآي به رنگ نوكمدادي متاليك مدل  1386به شماره موتور 1839387
و شماره شاسي  S1412286298809و شماره پالك 966-23ص 21به نام زهرا صدرايي شش  531گلپايگان
نام پدر زينالعابدين مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت (برگ سبز) خودرو سواري پژو  405 GLXبه رنگ نقرهاي متاليك مدل  1392به شماره انتظامي
866ج -23ايران  98و شماره موتور  124K0218836و شماره شاسي  NAAM01CA8DR529711متعلق به
اينجانب عيسي قيطاسي فرزند صفر به شماره شناسنامه  1796مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز (شناسنامه مالكيت) خودرو وانت زامياد مدل  1395به شماره انتظامي 568-17ل 47و شماره
موتور  Z24705911Zو شماره تنه  699853به نام فيضاهلل خرمي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط
ميباشد449 .
مدرك فارغالتحصيلي اينجانب محمد مختاري فرزند احمد به شماره شناسنامه  18052صادره از تهران در مقطع
كارداني پيوسته رشته مكانيك خودرو صادره از واحد دانشگاهي قيامدشت (تهران شرق) به شماره 1013350
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت هوشمند رانندگي به شماره  2159361متعلق به آقاي ابوذر بحراني فرزند عباس به شماره شناسنامه 401
صادره از دير مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اينجانب حسين جديدي مياندشت مالك خودرو پژو تاكسي به شماره انتظامي 864-31ت 28و شماره بدنه
 483539و شماره موتور  124K0951077به علت فقدان اسناد فروش تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور
را نموده است .لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف مدت ده روز به دفتر حقوقي
سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد .بديهي است پس از انقضاي
مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
پروانه مسئول فني شماره  12/1769-9029مورخ 1388/1/8متعلق به خانم فاطمه محموديان فرزند مرادعلي
داراي شناسنامه شماره  66و به شماره كارت ملي  5079638206صادره از ملكان فارغالتحصيل رشته مهندسي
كشاورزي  -صنايع غذايي از دانشگاه اروميه مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد459 .
سند و فاكتور فروش خودرو پژو  405مدل  96به رنگ نقرهاي و شماره انتظامي 376س -87ايران  24و شماره
موتور  124K1051799و شماره شاسي  NAAM117E1HK758530به نام زليخا جماشياني فرزند عبدمحمد
شش  66بهبهان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل سند كمپاني خودرو سواري هيوندا  AVANTE-XDبه رنگ سفيد روغني مدل  1390به شماره موتور
 G4GCA850694و شماره شاسي NA6NG3322BC110674و شماره انتظامي938ل -36ايران 66متعلق به
سيدرضا سيادت فرزند سيدبزرگ و شماره ملي  4569130631مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني خودرو سواري پرايد  131مدل  1390به رنگ سفيد و شماره انتظامي 755ص -53ايران  75و
شماره موتور  4301674مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
پروانه اشتغال به كار مهندسي مهندس مصطفي رحيمي اسبوئي شش 2593متولد 1363كد ملي2161877836
داراي دانشنامه كارشناسي ارشد رشته مهندسي مكانيك  -تبديل انرژي از دانشگاه اروميه عضو سازمان نظام
مهندسي ساختمان استان مازندران به شماره عضويت  12-4-0-0-022522و شماره پروانه اشتغال -01136
 12-400محل صدور پروانه مازندران تاريخ صدور اولين پروانه  93/10/9تاريخ پايان اعتبار  96/10/9مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل برگ سبز خودرو سواري سيستم پيكان تيپ  1600iمدل  1383به شماره انتظامي 262-37ص 36و شماره
موتور  11283171977و شماره شاسي  10001153به نام شمزين مولودي فرزند فتاح مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد461 .
اصل سند ،سند كمپاني وانت پيكان مدل 1384به شماره انتظامي ايران189-89د 31و شماره موتور11284054256
و شماره شاسي  12129555متعلق به صورتعلي عليزاده مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز سواري سمند مدل  1391به شماره انتظامي ايران 123-89د 46و شماره موتور 147H0017215
و شماره شاسي  NAACJ1JC2CF124244متعلق به الهرضا عسگري مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط
ميباشد.
اصل شناسنامه مالكيت (برگ سبز) خودرو سواري پرايد  131SEبه رنگ سفيد مدل  1394و شماره موتور 5355401
و شماره شاسي  NAS411100F3409890و داراي پالك شماره ايران 728-71د 55به نام و مالكيت سيدغالمرضا
فلسفي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز ،سند كمپاني ،پالك و قولنامه موتورسيكلت هوندا  125هيرمن به شماره انتظامي  -36819ايران
 614و شماره موتور  156FMI66001145و تنه  N2P125C9434265مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
برگ سبز خودروي سواري سايپا  131SEمدل  94به شماره پالك انتظامي 344ق -31ايران  16و شماره
شاسي  NAS411100E1042173و شماره موتور  5291742مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.

يمن 8 ،موشک بالستيک را در پاسخ به تداوم تجاوزهاي ائتالف
سعودي به يمن و همزمان با برگزاري مراسم تشييع پيکر شهيد
«صالح الصماد» و ساير همرزمانش در صنعا به سوي عمق خاک
سعودي شليک کرده است .پايگاه اطالعرساني جنبش انصاراهلل
يمن نيز اعالم کرده که اين يگان 8 ،فروند موشک از نوع «بدر
 »1به سوي اهداف نظامي و اقتصادي سعودي در «جيزان»
شليک کرده است و اين موشکها با دقت باال به هدف مورد
نظر اصابت کرده است.از سوي ديگر ،سفير آمريکا در يمن اما
اعالم کرده که در صورت توقف حمالت نيروهاي انصارهلل يمن
عليه عربستان ائتالف متجاوز عربي حمله به الحديده را متوقف
خواهد کرد! به گزارش ايسنا ،منبعي در جنبش انصاراهلل اعالم
کرد که اواخر ماه گذشته ميالدي پيامهايي از متئو تولر ،سفير
آمريکا در يمن به صنعا رسيد که تهديد کرده بود در واکنش
به افزايش حمالت موشکي عليه عربستان ،به الحديده حمله
ميشود .طبق گزارش اين منبع ،تولر با اين مضمون مقامات صنعا
را تهديد ميکرد که هدف قرار دادن و حمالت عليه عربستان

سند كمپاني خودرو سواري پرايد مدل  92به شماره پالك انتظامي 698ط -67ايران  16و شماره
شاسي  NAS431100D5755228و شماره موتور  4974524مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط
ميباشد.
برگ سبز سواري پرايد مدل  1387به شماره انتظامي 526-25ج 56و شماره موتور  2561332و
شماره شاسي  S14122878838متعلق به اينجانب محمد ميرزائي مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
سند مالكيت (برگ سبز) كارت سوخت خودرو پرايد  132مدل  1395به رنگ سفيد و شماره انتظامي ايران
947-53و 79و شماره موتور  5652065/M13و شماره شاسي  NAS421100G1197744به مالكيت
مسعود ملكي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني ،سند مالكيت (برگ سبز) و كارت خودرو پرايد مدل  1383به رنگ سفيد و شماره انتظامي
ايران 966-53ص 11و شماره موتور  00701931و شماره شاسي  S1412283236729به مالكيت سعيد
بهرامي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند مالكيت (برگ سبز) خودرو پرايد مدل  1383به رنگ نقرهاي متاليك و شماره انتظامي ايران -13
684ب 97و شماره موتور  01027656و شماره شاسي  S1412283411419به مالكيت پرويز منشيپور
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
پروانه ساخت به شماره  38/10228متعلق به شركت تعاوني صنايع غذايي پونه مرزه مفقود گرديده و
از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني وانت مزدا تيپ  Z24ANIBمدل  1395به رنگ آبي روغني و شماره موتور  Z24725628Zو شماره
شاسي  NAZPL140BG0460576به نام پيمان سلگي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز پيكان سواري به شماره شهرباني 446ب -81ايران  28و شماره موتور  11282055821و شماره
شاسي  82523292به نام علي كريمي اصل مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت شناسايي آموزش و پرورش اينجانب خديجه كياني به شماره شناسنامه  26238فرزند حنيفه كد ملي
 3960262620و شماره پرسنلي  12571536مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني و برگ سبز خودروي وانت پيكان  1600مدل  1384به شماره انتظامي 783د -12ايران  95و شماره
موتور  11284065256و شماره شاسي  12141092مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني خودروي سواري پژو پارس مدل  1395به شماره انتظامي 238س -59ايران  85و شماره
موتور  161M0008201و شماره شاسي  NAAN81UE1GH062201مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
برگ سبز (شناسنامه مالكيت) خودرو سواري پرايد مدل  1386به شماره انتظامي 362-17ج 93و شماره
موتور  2167145و شماره شاسي  S1482286229287به نام نسرين رضازاده چونقرالو مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد463 .
برگ كمپاني كاميون كمپرسي شخصي آميكو مدل  1385به شماره انتظامي 816ق -11ايران  78و
شماره شاسي  NA2BJMD46A000969و شماره موتور  801576به نام دهياري حصاربن و به وكالت و
نمايندگي محمد خدامي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني خودرو سواري پرايد جيتيايكسآي مدل  1389به رنگ نقرهاي متاليك شماره پالك ايران
652-25د 51و شماره شاسي  S1412289419175و شماره موتور  3325965متعلق به حميد عزتخاني
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت سواري پژو  206به شماره انتظامي 448د -29ايران  82مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت سواري پرايد به شماره انتظامي 193ب -14ايران  72و شماره موتور  00906527و
شماره شاسي  S1412283295185مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز و كارت مالكيت خودرو سواري پژو پارس به شماره پالك انتظامي 839ب -87ايران  10و
شماره موتور  124K0981887و شماره شاسي  NAAN01CE9GH936092مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
اينجانب سياوش رحمتي صدر مالك پژو آردي به شماره موتور  22328115285و شماره شاسي 81715077
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 قدرتاهلل شهبازي مالك پژو پارس به شماره شاسي  19335161و شماره انتظامي 326ص-27
ايران  10به 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 علي نظري دلساز مالك پژو  405به شماره موتور  22528001262و شماره شاسي 80301349
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 حميد قاسمي بورستان مالك وانت پيكان به شماره موتور  118P0124852و شماره شاسي
 EG711195به 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 اسكندر احمدپور مالك پژو  405به شماره موتور  22568212390و شماره شاسي 82011584
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 حجتاهلل زرجام كلده مالك پژو  206به شماره موتور  14190002597و شماره شاسي BJ497798
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 مهدي الماسي مالك سمند به شماره موتور  12484196880و شماره شاسي  14536374به
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 رضا نوروزي خميني مالك پژو پارس به شماره انتظامي 137هـ 96ايران 11و شماره شاسي
 19374112به 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 سهراب مرادي مالك وانت پيكان به شماره موتور  118P0082849و شماره شاسي EG680816
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.
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نابودي  90درصد جمعيت آمريکا
با حمله الکترومغناطيسي کره شمالي
به گزارش خبرگزاري صدا و سيما ،حمله الکترومغناطيسي کره شمالي
عليه آمريکا ميتواند  ۹۰درصد جمعيت اين کشور را از بين ببرد.به گزارش
خبرگزاري اسپوتنيک از واشنگتن به نقل از پايگاه اينترنتي بزينس اينسايدر،
نتايج گزارشي در آمريکا نشان ميدهد پيونگ يانگ براي تهديد آمريکا به
موشکهاي بالستيک نيازي ندارد .بلکه تنها کافي است يک بمب هستهاي
را با کمک موشکهاي خود بر فراز خاک آمريکا بفرستد و آن را منفجر
کند که در نتيجه پالسهاي الکترومغناطيسي آن  ۹۰درصد جمعيت اين
کشور از بين خواهند رفت.بزينس اينسايدر که با استناد به گزارش کنگره
آمريکا در اين باره گزارشي را منتشر کرده است توضيح ميدهد انفجار
بمب اتمي ،باعث پالسهاي الکترومغناطيسي خواهند شد که با اين کار
شبکههاي الکترونيکي و الکتريکي از کار خواهند افتاد .يک انفجار هستهاي
خارج از جو باالي خاک آمريکا ميتواند جريان برق کل اين کشور را قطع
کند و باعث برخوردهايي هوايي شود.پالسهاي الکترومغناطيسي ناشي از
انفجارهاي اتمي در جو زمين ،ميتواند همه ماهوارهايي که در نزديکي
انفجار هستند از کار بيندازد.البته اينکه کره شمالي بخواهد به چنين حملهاي
دست بزند بيهوده به نظر ميرسد .چون با توجه به اينکه شعاع حمالت
الکترو مغناطيسي غير قابل پيش بيني است بعيد به نظر ميرسد که کره
شمالي در حالت تهديد هم به چنين حملهاي دست بزند.

حکيم:

را متوقف کنيد در مقابل حمله عليه الحديده متوقف ميشود.
در همين راستا ،صالح الصماد ،رئيسفقيد شوراي عالي سياسي
يمن تاکيد کرده بود ،توقف کامل حمالت هوايي عليه يمن و
همچنين توقف حمايت از نيروهاي وابسته به ائتالف متجاوز
عربي در مقابل توقف شليک موشکهاي بالستيک انصاراهلل به
عربستان است.همچنين «مارتين گريفيتس» فرستاده ويژه
سازمان ملل به يمن ،اعالم کرد که در چارچوب تالش براي
احياي روند صلح ،به «صنعا» پايتخت يمن خواهد رفت.منابع
آگاه نزديک به فرستاده ويژه سازمان ملل به يمن اعالم کردند
که پنجم مي آينده ،وي به صنعاء خواهد رفت .وي قرار بود
شنبه  28آوريل به پايتخت يمن برود اما انصاراهلل به او ابالغ
کرده بودند که در اين روز سرگرم مراسم تشييع پيکر مرد
شماره دو اين جنبش يعني «صالح الصماد» رئيس شوراي
عالي سياسي يمن هستند.انصاراهلل اعالم کردهاند که الصماد
در حمله جنگندههاي سعودي به استان الحديده در  19آوريل
جاري به شهادت رسيده است.

هيچگونه مداخله منطقهاي يا بينالمللي
در تشکيل دولت عراق را نميپذيريم
عمار حکيم ،رهبر جريان ملي حکمت عراق تاکيد کرد که هيچگونه
مداخلهاي را از طرفهاي منطقهاي يا بينالمللي در تشکيل دولت آتي
نميپذيرند.به گزارش ايسنا ،به نقل از سومريه نيوز ،عمار حکيم در اين
باره گفت :ما بر اهميت تشکيل دولت آتي تاکيد داريم و مداخله هر
طرف منطقهاي يا بينالمللي را در آن نمي پذيريم چرا که عراق يک
کشور داراي استقالل و حاکميت است.وي شروط جريان حکمت را
براي نامزد نخست وزيري تکرار کرد و گفت که وي بايد برنامهاي جهت
خدمترساني بر اساس بازه زماني مشخص ارائه دهد.رهبر جريان حکمت
ملي عراق با اشاره به پايان زمان "جبههگيريها" و فرارسيدن مرحله
"برنامه ريزي و کار" گفت که مرحله آتي "مرحله سازندگي و بازسازي
و خدمترساني" است.وي تاکيد کرد که بايد دولت اکثريت ملي تشکيل
شود که با چالشها قاطعانه مقابله کند.عمار حکيم همچنين خواستار
اين شد که با انتخاب بهترين گزينهها ،مبارزه با فساد و افراط گري
پيروزي انتخابات باشد.

آگهي فراخوان عمومي
دومرحله اي (نوبت دوم)

وزارت كشور
استانداري بوشهر
شهرداري بندرگناوه

شهرداري بندر گناوه در نظر دارد مناقصه عمليات بهنگام سازي طراحي  ،ساخت و نصب پالكهاي كدپستي
و پالك آبي و كد نوسازي و ارائه نقشه  gisرا بر اساس بند  5صورتجلسه شماره  23مورخ  96/9/20شوراي
اسالمي شهر از طريق مناقصه عمومي دومرحلهاي به شرح زير به متقاضيان واگذار نمايد.
 -1دستگاه مناقصه گذار  :شهرداري بندر گناوه
 -2آدرس دستگاه مناقصه گذار  :گناوه  -خيابان امام خميني (ره)  -ساختمان اداري تلفن 33130005 :
 -3موضوع مناقصه  :مناقصه عمليات بهنگام سازي طراحي  ،ساخت و نصب پالك هاي كدپستي و پالك
آبي و كدنوسازي و ارائه نقشه gis
 -4دستگاه نظارت  :شهرداري بندر گناوه
 -5برآورد اوليه  5/100/000/000 :ريال معادل پنج ميليارد و يكصد ميليون ريال (طبق جدول برآورد
پيوست)
 -6مدت اجراي پروژه  12 :ماه
 -7محل تامين اعتبار  :منابع بودجه داخلي شهرداري
 -8شركتهاي مجاز به شركت در مناقصه موضوع فعاليت خدمات نقشهبرداري و  ، gisآماري  ،كد پستي
 ،دادهپردازي و داده آمايي و ساير رشته هاي مرتبط
 -9ارائه اساسنامه  ،آخرين آگهي تغييرات  ،گواهي نمونه امضا تعهدآور فرد مجاز از دفاتر اسناد رسمي
در پاكت (ب) الزامي است.
 -10ارائه رزومه انجام پروژه بهنگام سازي كدپستي  ،سنجش از راه دور و ساير پروژههاي مرتبط و همچنين
ارائه ساير مدارك مورد نياز مذكور در اسناد مناقصه جهت ارزيابي كيفي مناقصهگران الزامي است.
 -11مبلغ تضمين شركت در مناقصه  260/000/000 :ميليون ريال كه بصورت ضمانتنامه بانكي يا اسناد خزانه
يا واريز نقدي به حساب شماره  3100001884003كه بنام شهرداري گناوه نزد بانك ملي و فيش مربوطه را
در پاكت جداگانه دربسته و الك و مهر شده به شهرداري تسليم و رسيد اخذ نمائيد.
 -12ضمانتنامه در پاكت (الف)  -رزومه كاري و مدارك شركت در پاكت (ب) پيشنهاد قيمت به همراه آناليز
آن در پاكت (ج) در بسته و الك و مهر شده از سوي شركت كننده ارائه مي گردد ،روي پاكتها درج حروف
الف يا ب يا ج ضروري مي باشد.
 -13شهرداري در رد يا قبول پيشنهادها مختار است.
 -14هزينه درج آگهي بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
-15محل و مهلت خريد اسناد مناقصه  :از روز يكشنبه مورخ  97/2/3تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه
مورخ  ، 97/2/19آدرس  :خيابان امام خميني ،شهرداري گناوه  ،واحد حقوقي
 -16مهلت و محل تحويل اسناد مناقصه  :پايان وقت اداري روز يكشنبه مورخ  97/2/23آدرس  :خيابان
امام خميني  ،دبيرخانه شهرداري گناوه
 -17تاريخ بازگشايي  :روز دوشنبه مورخ  97/2/24راس ساعت  13مي باشد.
-18در صورتي كه برندگان مناقصه تا نفر سوم حاضر به انعقاد قرارداد نگردد سپرده وي ضبط خواهد
شد.
تاريخ انتشار نوبت اول 97/2/3
تاريخ انتشار نوبت دوم 97/2/10
خ ش 97/2/3

امور حقوقي و قراردادهاي شهرداري بندر گناوه

