پنجشنبه  29مهر 1400

سال سیوششم

 14ربیع االول  21 1443اکتبر 2021

شماره 10159

تلآویو در دفاع حداقلی از خود ناتوان است

رجزخوانیمضحکصهیونیستها

گروه بینالملل
طیروزهایاخیر،مقاماترژیمصهیونیستیبه
رجزخوانیعلیهجمهوریاسالمیایرانوفعالیتهای
هستهای کشورمان روی آوردهاند .وزیر جنگ رژیم
اشغالگر قدس میگوید این کشور برای مقابله با
احتمال دستیابی ایران به سالح هستهای ،نیازمند
بودجهدفاعیجدیدیاست.به گزارشنشریهاسرائیلی
اورشلیم پست ،بنی گانتز در جلسه کمیسیون امور
خارجیودفاعیپارلمانرژیمصهیونیستی (کنست)،
درخواست بودجه اضافی را مطرح کرد.
به گزارش ایندیپندنت ،گانتز به همراه ژنرال آویو
کوخاوی،رئیسستادمشترکنیروهایمسلحاسرائیل،
در جلسه این کمیسیون شرکت کرده بود.گانتز در این
جلسهادعا کرد«،دراجرایالیحهبودجه،اولویتواضح
مربوط به سطح آمادگی عملیاتی تهدیدی است که از
جانببرنامههستهایایرانمتوجهموجودیتاسرائیل
است...ماشاهدپیشرفتبرنامهغنیسازی[اورانیوم]
ایران هستیم ،که آن کشور را قادر خواهد ساخت ا گر
بخواهد ،به آستانه تولید سالح هستهای برسد.ما
هرچه در توان داریم برای جلوگیری از این وضعیت
انجام میدهیم و روی تواناییهای تهاجمی و دفاعی
خود سرمای ه گذاری خواهیم کرد ،برتری تکنولوژیکی
خود را بهبود خواهیم بخشید و تالشهای خود را
تسریع خواهیم !»
ایندیپندنت تصریح کرده است که پیشتر،کانال ۱۲
تلویزیوناسرائیلازتصویببودجه۱/۵میلیارددالری
بهمنظور آمادگی نظامی برای حمله احتمالی رژیم
صهیونیستی به تأسیسات هستهای ایران خبر داد.
پیشازاین ،گزارشهایمتعددیدربارهشتاببخشی
بهپروژههایاسرائیلعلیهبرنامههایهستهایایران
منتشرشدهبود.آویو کوخاویماه گذشته گفتهبود که
بودجه دفاعی اسرائیل برای فعالیتهای جاسوسی
و توانمندیهای عملیاتی در این زمینه افزایش یافته
است.براساساین گزارش،اینبودجهبرایپهپادهای

جاسوسی و سالحهای الزم برای چنین حملهای
استفاده خواهد شد ،سالحهایی که قادر باشند به
هدف در اعماق زمین برخورد کنند.
صهیونیستها به فکر امنیت دیمونا باشند!
اظهارات و رجزخوانیهای صورت گرفته از سوی
مقامات رژیم اشغالگر قدس در حالی ادامه دارد که
تلآویو ،به نماد و مصداق یک بازنده اطالعاتی،
نظامی و امنیتی در تقابل با جبهه مقاومت تبدیل
شده است .در سوم اردیبهشت امسال و درحالیکه
صهیونیستهابهواسطهشکستدر نبردغزه،روحیه
خود را بهطور کامل ازدستداده بودند ،افشای خبر
فرود آمدن موشکی سوری(از نوع موشک سام  )۵در
منطقهممنوعهوبهشدتحفاظتشدهدیمونا(منطقه
اتمیاراضیاشغالی)،بهتوحیرستسازمانموساد
ونظامیانصهیونیستیرادوچندان کرد.اینموشک
از سوی پدافند نیروی دفاع هوایی سوریه و بهسوی
یک جنگنده متجاوز صهیونیستی شلیک شد .این
جنگنده اسرائیلی آماده حمله به اهدافی در سوریه
در خارج از مرز سوریه بود و بر فراز اراضی اشغالی پرواز
میکرد.البتهجنگندهاسرائیلیتوانستازچنگموشک
بگریزد اما این موشک مسافتی حدود ۲۵۰کیلومتر را
طی کردتادرنزدیکیدیمونافرودآید.پسازاینحادثه،
ی کردند کاش موشک سوری به
صهیونیستها آرزو م 
ی کردامابراینخستین
جنگندهصهیونیستیاصابتم 
بار در طول تأسیس رژیم نامشروع صهیونیستی،
حریم امنیتی و بهظاهر خدشهناپذیر منطقه دیمونا
را نمیشکست .ا کنون از آن حادثه چهار ماه سپری
شده است و مقامات رژیم اشغالگر قدس نتوانستهاند
خود و دیگران را قانع کنند که موشک سالم  ،۵چگونه
سختترینومحکمترینحریمامنیتیصهیونیستها
را در هم نوردیده است.
ٔ
درزمینه درگیری موشکی
نکته مهم و قابلتوجه
این بود که تا چندی قبل یعنی در اوج جنگ سوریه
جنگند ههای اسرائیلی راحت دست به تحرکات

ی که صهیونیستها دست از پا خطا کنند ،جمهوری اسالمی ایران و دیگر اعضای جبهه مقاومت پاسخ پشیمان
بدون شک درصورت 
کننده و غیرقابل جبرانی به تلآویو و حامیان آن خواهند داد
هوایی زده و با نزدیک شدن به حریم هوایی سوریه با
حداقلخطرممکنچنینحمالتیراصورتمیدادند.
بااینحال،نیروهایسامانهدفاعهواییباارتقایتوان
خود این معادله را بهطورکلی تغییر دادهاند .ا کنون
نهتنهاتلآویووحیفا،بلکهپایگاههستهایدیمونانیز
در معرضشلیکموشکهایمقاومتقرار دارد.این

روزانه چهار کودک یمنی
کشته یا معلول میشوند
سخنگوییونیسفاعالم کرد کهاز آغاز درگیریهادر
یمنتا کنونبهصورترسمی10هزار کودکوبهصورت
غیررسمی دهها هزار کودک در کشور کشته و زخمی
شدهاند.جیمزالدر،سخنگویصندوق کودکانملل
متحد(یونیسف)،در نشستخبریسازمانمللدر
ژنو گفت« :جنگ یمن بهتازگی به مرحلهای شرمآور
رسیدهاست.ماا کنون۱۰هزار کودکداریم کهازمارس
 ۲۰۱۵کشتهیامعلولشدهاند.بهعبارتیهرروز چهار
کودک کشته و یا زخمی میشوند».
به گزارش یورونیوز،الدر تأ کید کرد که از هر پنج
کودک ،چهار نفر ،درمجموع  ۱۱میلیون نفر ،در یمن
به کمکهای بشردوستانه نیاز دارند ،درحالی که

نماینده حزب رقیب حزبهللا با اسلحه کمری
به جلسه پارلمان رفت

چهارصد هزار نفر از سوءتغذیه شدید رنج میبرند و
بیشاز  ۲میلیوننفرنیزدسترسیبهمدرسهندارند.
طبقبرآوردهایایننهادسازمانمللتعدادقربانیان
واقعیاحتماال بسیار بیشتراز میزانثبتشدهاست.
طبق آمارهای سازمان ملل در فاصله مارس ۲۰۱۵
و سپتامبر سال جاری میالدی درمجموع ۳۴۵۵
کودک کشته و بیش از  ۶۶۰۰نفر دیگر نیز مجروح
شدهاندسخنگوییونیسفدر ادامهبااشارهبهبدتر
شدن شرایط کودکان در این کشور جنگزده آمار
جانباختگانراهمیادآورشد.طبقآمارهایرسمی
حدود صد و سی هزار نفر در اثر چند سال جنگ در
یمن جان خود را ازدستدادهاند.

مدارک اینجانب مسعود پرسته فرزند علی ا کبر به شماره شناسنامه  252صادره از تهران در مقطع کارشناسی رشته
مهندسی نرم افزار صادره از واحد دانشگاهی تهران جنوب به شماره  25/5268مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می
باشد از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب به نشانی تهران ،خ کریمخان
زند  ،خ ایرانشهر شمالی  ،نبش آذرشهر پ  209و یا کد پستی  1584715414ارسال نماید.
گواهیبهرهبرداریزراعیبهشمارهسریال7233345مورخ99/8/20بهمساحت4/75هکتار واقعدر روستاییساقی
به نام صفیه مؤمن یساقی فرزند محمد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
سند کمپانیخودروسواریپژوپارسمدل1397بهشمارهانتظامی724-69د12وشمارهموتور 181B0088159وشماره
شاسی  NAAN11FE0JH958403به مالکیت ابراهیم فراتی مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط است.
اصل سند کمپانی موتورسیکلت کثیر  125CCبه شماره پالک  569-42879رنگ مشکی مدل  1395به شماره موتور
 260734و شماره شاسی  9544713به نام حاتم عیسوند محمودی فرزند رستم به کد ملی  4160562078مفقود گردیده
است و از درجه اعتبار ساقط است.
اینجانب تقی اصغری مالک خودروی سمند ال ایکس به شماره بدنه  NAAC91CC1AF821925به شماره موتور
 12488195791به شماره پالک 811د -18ایران  82به علت فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی سند خودروی
مذکور را نموده است لذا چنانچه احدی ادعایی درخصوص خودروی فوق دارد ظرف مدت ده روز به دفتر منطقه
ای ساری واقع در کیلومتر  5جاده ساری به نکا جنب شرکت شمالیت مراجعه نمایند بدیهی است پس از مهلت مزبور
مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
برگ سبز خودرو سمند ال ایکس مدل  1388به شماره پالک 811 -82د 18و شماره موتور  12488195791و شماره شاسی
 NAAC91CC1AF821925به نام تقی اصغری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
برگ سبز سواری پراید مدل  1380به شماره انتظامی 878 -35ط 72به شماره موتور  00263457به شماره شاسی
 S1412280727811به نام علی رضا فاروقی فر مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
برگ سبز سواری سایپا هاچ بک مدل  1399رنگ سفید روغنی به شماره انتظامی 577س 68ایران  43و شماره موتور
M13/6429558و شماره شاسی  1081024به نام علیرضا سنجرآرانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
سندکمپانی و برگ سبز و سند قطعی سواری سایپا تیبا مدل  1398رنگ سفید روغنی به شماره انتظامی 125ط42
ایران  23و شماره موتور  M15/8758622و شماره شاسی  5846188به نام سعید فردوسی بادی مفقود گردیده واز
درجه اعتبار ساقط است.
سند کمپانی و برگ سبز و کارت سواری پراید صبا رنگ دودی روغنی مدل  1379به شماره انتظامی 395و -34ایران
 43و شماره موتور  M13164931و شماره شاسی  S1412279643033به نام محمدعلی آقایی سه ده مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط است.
سند کمپانیوبرگسبزو کارتسواریزانتیامدل1381رنگنقرهایبهشمارهانتظامی938ب94ایران44وشمارهموتور
 2001156و شماره شاسی  102415به نام حسین تنباکوکار مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب نیلوفر سادات الجوردی حسینی فرزند سیدمرتضی به شماره شناسنامه 1250253004
صادرهاز کاشاندر مقطع کارشناسیرشتهتحصیلیمهندسیمعماریصادرهاز واحددانشگاهیآزاداسالمی کاشان
به شماره سریال  0769914و شماره ثبت سازمان  18505و تاریخ ثبت  96/12/20مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد
از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد کاشان به نشانی کاشان – بلوار قطب راوندی
– خیابان استادان – اداره امور فارغ التحصیالن ارسال نماید.
سند کمپانیوسندمالکیت(برگسبز)خودروسواریپرایدمدل1382بهشمارهانتظامی826-17ط81بهشمارهموتور543012
به شماره شاسی  S1412282103629به نام رضا صمدی علیائی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است998.
سند کامل و برگ سبز و کارت پال ک متعلق به یک دستگاه خودروی پیکان سواری مدل  1381به رنگ سفید به
شماره پال ک 783ل 93ایران  95به شماره موتور  11158165344به شماره شاسی  81566366به نام رابعه گرگیج
کارگر مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
سند کمپانی (مادر) و کارت ماشین سواری پژو  405جی ال ایکس مدل  1379به رنگ یشمی متالیک به شماره انتظامی
885ل 38ایران  72شماره موتور  22527904265شماره شاسی  79305897به نام حسینعلی گرائلی فرزند رمضان
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
سندفاکتور فروش کمپانیخودرویسواریسمندLX-EF7مدل1394بهرنگسفیدمعمولیبنزینیبهشمارهانتظامی
169د 31ایران  98به شماره موتور  147H0113395و شماره شاسی  NAACR1HW6EF585342به نام سهیال نیک بخت
به شماره ملی  4501230525صادره از ایالم مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
سند کمپانیوبرگسبزوانتپاژندوکابینمدل 85رنگسفیدششایران768-75س 83شم4831221ششاسی
 000135مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
سند مالکیت و کارت و قولنامه مربوط به وسیله نقلیه موتورسیکلت نسیم  125مدل  1388به رنگ قرمز به شماره نیروی
انتظامی18825-594بهشمارهموتور 0931278بهشمارهشاسی(تنه)8840836متعلقبهاینجانبسیدایوبحسینی
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
کارت هوشمند راننده ناوگان باری به شماره  1290075تاریخ صدور  1395/10/13صادره از سازمان راهداری وحمل
و نقل جاده ای کشور به نام لقمان محمدیان فرزند عثمان به شماره ملی  3761975971مفقودگردیده و از درجه
اعتبار ساقط است.
کارت هوشمند راننده ناوگان باری به شماره کارت  1249999صادره از سازمان راهداری و حمل ونقل جادهای کشور به
نام ایرج یگانه فرزندحسین به شماره ملی  3730212508مفقودگردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
اصل شناسنامه مالکیت (برگ سبز) متعلق به ترا کتور کشاورزی فرگوسن ام اف  285مدل  1389به رنگ قرمز روغنی به
شماره پالک  451ک  11ایران  98به شماره موتور  LFW10293Wو به شماره شاسی  J09372به نام آقای علی صفری
فرزندحسینعلی به شماره شناسنامه  3و دارای شماره ملی  4559916152شناسنامه صادره از شهرستان دره شهر
مفقودگردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
شناسنامه مالکیت ( برگ سبز) سواری هاچ بک هایما تیپ  T-AT-S7مدل  1397به رنگ مشکی متالیک شماره موتور
 484QT81001173Aشماره شاسی  NAAD391Z5JY738263به شماره انتظامی 636س -47ایران  82به نام شهال
میکالئی پاشا مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
برگ کمپانی خودروی پژو  PARS TU5به نام سعید ابراهیمی مهر پال ک 514ط 64ایران  79به شماره شاسی
 NAAN11FELH298602به شماره موتور  167B0088071مدل  99مفقودگردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
کارت ماشین وانت نیسان  1389به رنگ آبی روغنی به شماره انتظامی 468ج 58ایران  11و شماره موتور  543451و
شماره شاسی  NAZPL140TIN250985به نام محمد کریمی راد به شماره شناسنامه  1160و کد ملی 0492358745
فرزند غالم مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
کارت پال ک و پال کت و جفت پال ک خودرو سواری پژو  405GLX-XU7به رنگ نقره ای – متالیک مدل  1392به
نام محمدرضا دررازهی به شماره انتظامی 892س 64ایران  95به شماره موتور  124K0190310و شماره شاسی
 NAAM01CA7DR525987به علت سهل انگاری مفقودگردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
سند مالکیت (برگ سبز) خودرو وانت تویوتا تک کابین هایلوکس رنگ قرمز روغنی مدل  1987به نام ناصر سپاهی به
شماره انتظامی 659س 15ایران  95به شماره موتور  3Y0579479و شماره شاسی  0076241-YN57به علت سهل
انگاری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
اصل برگ سبز و کارت شناسایی خودروی سواری پژو  207هاچ بک (پانوراما) به رنگ مشکی مدل  1400به شماره
موتور  17AB0063930و شماره شاسی  NAAR03FE9MJ438424به شماره انتظامی 475ط 54ایران 40مفقود و
از درجه اعتبار ساقط است.

بدترینخبرممکنبرایصهیونیستهاییمحسوب
میشود کهقدرتبازدارندگیسیستمهایپدافندی
خودرافراترازحدتصوربشریتمیدانستند.درهرحال،
موشکی کهبهنزدیکیدیمونااصابت کرد،درعمقاراضی
ن که گنبد آهنین اسرائیل بتواند آن را
اشغالی بدون ای 
رهگیری کند ،فرود آمد! ا کنون ،موشک سام ، ۵مایه

رعب و وحشت خلبانان اسرائیلی را نیز فراهم کرده
است ،زیرا جنگنده های پیشرفته صهیونیستی را در
باالترین ارتفاع ممکن هدف قرار دادند.
صهیونیستها بهشدت آسیبپذیرند
نکتهمهمتردیگراینکهرژیماشغالگرقدسبرخالفآنچه
ادعامیکندیادررسانههایوابستهبهخودالقامیکند،

رسانههای لبنانی اعالم کردند ،یکی از
نمایندگانحزب«القواتاللبنانیه»درجلسه
ُ
پارلمان این کشور با کلت حاضر شده است.
«پییر
شبکه «الجدید» لبنان اعالم کردِ ،
بوعاصی»نماینده فرا کسیون «الجمهوریه
القویه» متعلق به حزب «القوات اللبنانیه»
ُ
در جلسه دیروز (سهشنبه) پارلمان کلت به
همراه خود داشته است.
بر اساس این گزارش ،در آستانه پایان
جلسه پارلمان  ،نیروهای امنیتی پارلمان
لبنان این کلت را به کمر بوعاصی میبینند
و هنگام خروج وی از جلسه تفتیش انجام

میدهندوازایننمایندهمیخواهنداسلحه
را به محافظ خود تحویل دهد.در ادامه
این گزارش آمده ،لحظه خروج بوعاصی
همزمانباخروج«نبیهبری»رئیسپارلمان
بوده و بری نیز در جریان این موضوع قرار
گرفته است.
«فیصل کرامی» دیگر نماینده لبنانی در
همینخصوصدرتوییترخودنوشت،بهنظر
میرسدنمایندهحزبالقواتمیانشورای
جنگ و پارلمان دچار اشتباه شده (پارلمان
را با میدان جنگ اشتباه گرفته) و با اسلحه
جنگی در پارلمان حاضر شده است.

کارت وسیله نقلیه کامیون کشنده رنو پریمیوم  )2*4(44019Tرنگ – مدل  2009به شماره انتظامی 794ع 32ایران 23
شماره موتور  173501شماره شاسی  VF625GPA000009941به مالکیت شرکت جاده طالئی سپاهان به شماره ثبت
 671مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
اینجانب فرزاد حاجی پور سودابه به شماره شناسنامه  28919و دارای شماره ملی  4198655936شناسنامه صادره از
شهرستان کوهدشت مالک خودرو سواری سمند ال ایکس مدل  1388به رنگ خاکستری متالیک و به شماره شهربانی
(پالک) 795س 58ایران  41و شماره شاسی  NAAC91CC39F804796و به شماره موتور  12488089562به علت
فقدان اسناد فروش (اصل سند کمپانی و اصل شناسنامه مالکیت (برگ سبز) ) تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را
نموده است لذا چنانچه هر کس ادعایی در مورد خودروی مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقی سازمان فروش
شرکت ایران خودرو واقع در پیکانشهر ساختمان سمند مراجعه نماید بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور طبق
ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
شناسنامه مالکیت (برگ سبز) سواری کوپه تویوتا کروک  IS300Cلکسوس شماره موتور  3GR00263700شماره شاسی
 JTHFG252092500042مدل  2009به رنگ مشکی روغنی به شماره انتظامی 591ب -42ایران 77مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط است.
برگ کمپانی و شناسنامه مالکیت خودروی کامیونت ون زامیاد مدل  1397به شماره انتظامی 779ص 36ایران 85
به شماره موتور  Z24772833Zو شماره شاسی  NAZPL140TJ0507222به نام احسان گمشادزهی مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط است.
پالکتترا کتور کشاورزیITMتیپ285بهشمارهموتورLFW88492BوشمارهشاسیN3HKTAA1CEFN13142مدل
 1393به شماره انتظامی 199ک 12ایران  85به نام شمس الدین فتوحی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
کارت پالک و کارت سوخت خودرو کامیونت ون نیسان  2400به رنگ آبی روغنی مدل  1388به نام نادر عمرزهی به
شماره انتظامی 195د 36ایران  95به شماره موتور  500495و شماره شاسی  NAZPL140TIM210395به علت سهل
انگاری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
سندوفاکتور (سند کارخانه)سندمالکیت(برگسبز) کارتپالکووکالتنامهوبرگ گمرکیخودرووانتتویوتااستاوت
 2000رنگ یشمی روغنی مدل  1983به نام رسول بخش بلوچ زهی به شماره انتظامی 133س 25ایران  95به شماره
موتور  2139049و شماره شاسی  600010به علت سهل انگاری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
شناسنامه مالکیت خودروی سواری تیبا یک سفید مدل  1400به شماره انتظامی 239ط 26ایران  85به شماره موتور
 M15/9300151و شماره شاسی  NAS811100M5760681به نام نرگس اربابی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط
است.
برگ سبز خودروی پراید  131مدل  1392به رنگ سفید به شماره انتظامی 747د 84ایران  85به شماره موتور  4919771و
شماره شاسی  NAS411100D1272774به نام فرحناز گزمه مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
سند کمپانیوبرگسبزخودرویسواریپرایدصبا(جیتیایکس)مدل1379بهشمارهانتظامی674ل-42ایران95بهشماره
موتور  00186166و شماره شاسی  S1412279661881به نام فریده رخشانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
شناسنامه مالکیت سواری تیبا  2مدل  1400به شماره پالک  430و  46ایران  16و شماره موتور  9206860و شماره شاسی
 1316055مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
اصل برگ سبز خودرو وانت مزدا  CARA2001دوکابین مدل  1396رنگ سفید روغنی به شماره موتور  E2J5A3831و
شماره شاسی  NAGP2PC32HA267537به شماره پالک 112-81ص 22به نام شیروان طاهری عبدالوندی مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
سند کمپانی پژو  SD 206مدل  1394پال ک 938ص 23ایران  87شماره موتور  163B0191180و شماره شاسی
 NAAP41FE24J279944متعلق به سیامک بیات مفقودو از درجه اعتبار ساقط است.
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انفجارتروریستی
در دمشق
خبرگزاری رسمی سوریه از وقوع انفجار تروریستی در مسیر
یک اتوبوس در دمشق و کشته و زخمی شدن چندین
نفر خبر داد.
خبرگزاری رسمی سوریه (سوریه) و تلویزیون دولتی سوریه
اعالم کردند کهدر اینانفجار کهدر نزدیکیپل«الرئیس»در
دمشقرویداد،چندیننفر کشتهوزخمیشدند.براساس
این گزارش،دلیلانفجار دوبمب کار گذاشتهشدهدر مسیر
ایناتوبوسنظامیبودو یگانهایمهندسیخنثیسازی
بمب ،موفق شدند بمب سوم کارگذاشته شده در محل
انفجار را کشف و خنثی کنند.لحظاتی پس از انتشار این
خبر،منابعآ گاهپزشکیشمار اولیهقربانیانانفجار دوبمب
ت کم  ۱۳کشته و سه مجروح اعالم کردند.
در دمشق را دس 

برگ سبز خودرو پراید سواری  131SEمدل  1396به شماره پالک 553-72ط 75و شماره موتور  M135899625و شماره
شاسی  NAS411100H3364231به نام محمدتقی محمدپور مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
سندکمپانیخودروپرایدسواری131SEمدل1396بهشمارهپالک553-72ط75شمارهموتور M135899625وشماره
شاسی  NAS411100H3364231به نام محمدتقی محمدپور مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
سند کمپانی  ،برگ سبز و اسناد فروش خودرو وانت نیسان رنگ آبی روغنی مدل  1389به شماره پالک ایران -885
96ب78وشمارهموتور 564273وشمارهشاسیNAZPL140TIN0516بهناممحمدعلیعلیمیرزائیمفقود گردیده
واز درجه اعتبار ساقط است.
اینجانبمحمود کاهنیمالکخودرووانتپیکانمدل1389شمارهشاسیAG097280وبهشمارهموتور11488099432
و شماره انتظامی  52ایران 115د 32به علت فقدان اسناد فروش و سند مالکیت راهور تقاضای رونوشت اسناد المثنی
اسناد مذکور را نموده است لذا چنانچه کسی ادعایی درمورد خودروی مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقی
سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در پیکانشهر ساختمان سمند مراجعه نماید.بدیهی است پس از مهلت مزبور
طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
شناسنامه مالکیت (برگ سبز) خودروی وانت سایپا تیپ  151مدل  1394به رنگ سفید و به شماره شاسی
 NAS451100F4941283به شماره موتور  5425165و شماره پالک ایران 135-69ن 56به نام محمد فرخنده مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
برگ سبز (شناسنامه) متعلق به یک دستگاه خودروی وانت سیستم زامیاد مدل  1390به رنگ آبی به شماره پال ک
387ص 22ایران  95به شماره موتور  621745به شماره شاسی  NAZPL140TB0338843به نام عبداهلل چاکری
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
برگسبز،برگ کمپانی،وکالتنامههاخودروسواریپژوتیپپارسمدل1386بهشمارهموتور12486096166وبهشمارهشاسی
 50326991و به شماره پالک 247ط 41ایران  78به نام قهرمان خیری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
برگ سبز ماشین وانت پیکان به شماره پال ک 628 -21ط 82و شماره موتور  11487024125و شماره شاسی
 NAAA46AA8G023404به نام ایوب عسگری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
برگسبزسواریوننارونمدل1386بهشمارهانتظامی978ت22ایران13بهشمارهشاسیNAGAVV2VCC11J00073
به شماره موتور  JM491QMF-582807مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
سندمالکیت راهور (برگ سبز) سواری پژو  206به شماره انتظامی 297ب 64ایران  92مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط است.
پروانه بهره برداری به شماره  30/7889/005تاریخ  75/5/29شرکت تعاونی  147مرغداری گوشتی به شماره ثبت 729
و شناسه ملی  10760119382مفقودگردیده واز درجه اعتبار ساقط است.
پروانه بهره برداری به شماره  30/859/005تاریخ  75/1/21شرکت تعاونی  324مرغداری گوشتی به شماره ثبت 779
و شناسه ملی  10760119389مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
برگ سبز و سند مالکیت موتورسیکلت هرم اسپید  125رنگ مشکی مدل  1389و شماره موتور 1P52FM1*9124019و
شماره شاسی NCT***125D8920310پالک انتظامی  33835ایران  368به نام اینجانب حامد حرمان فرزند
محمدحسین کدملی  4431787399مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
سند کمپانیوبرگسبزخودروتاکسیپژوروآمدل1386بهرنگزردخورشیدیبانوارمشکیروغنیباشمارهپالک836ت13
ایران 79و شماره موتور  11686029814و شماره شاسی  61350369مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
سند کمپانی و برگ سبز خودروی سواری پراید صبا به رنگ سفید مدل  1382به شماره انتظامی 162د 94ایران 65
و به شماره موتور  398384به نام محمد صالحی به شماره ملی  3070733735مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط می باشد.

شهرداری قروه درگزین در نظر دارد بر اساس مجوز شماره  115تاریخ  1400/06/22شورای محترم اسالمی شهر ،مقداری از آهن آالت اسقاطی خود را از
طریق مزایده (حراج حضوری) به فروش برساند.
 -1آهن آالت اسقاطی به صورت های مختلف که حدود  10تن و قیمت پایه کارشناسی از قرار هر کیلو  90/000ریال می باشد.
 -2تاریخ مزایده روز یکشنبه تاریخ  1400/08/09ساعت  10:00صبح
 -3حراج شماره  3000090298000001سامانه ستاد ایران
 -4شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.
 -5شرکت کنندگان باید مبلغ  30/000/000ریال را به حساب سپرده  0106878088004شهرداری نزد بانک ملی واریز نمایند و یک نسخه از فیش واریزی را
در روز برگزاری مزایده به همراه داشته باشند.
 -6در صورت انصراف فرد برنده ،سپرده آن به نفع شهرداری ضبط خواهد شد در مورد نفر دوم و سوم نیز به همین صورت خواهد بود.
 -7برنده مزایده باید حدا کثر تا ده روز پس از ابالغ برنده شدن خود توسط شهرداری نسبت به واریز بهای مورد مزایده اقدام نماید که در غیر اینصورت
سپرده نامبرده به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 -8سپرده شرکت کنندگان پس از  15روز قابل برگشت می باشد در صورتی که برنده مزایده زودتر از موعد نسبت به واریز بها مورد مزایده اقدام نماید سپرده
سایر شرکت کنندگان زودتر پرداخت خواهد شد در صورت انصراف برنده اول در مورد برنده دوم مزایده این مهلت تکرار خواهد شد.
 -9هزینه چاپ آ گهی روزنامه به عهده برنده مزایده می باشد.
-10محل برگزاری مزایده سالن جلسات شهرداری به صورت حراج حضوری (آنالین) خواهد بود.
 -11شهرداری هیچگونه تعهدی نسبت به بارگیری اجناس مورد مزایده برای برنده ندارد.
-12شرکت کنندگان می توانند در ساعات اداری از اجناس مورد مزایده با هماهنگی مسئول مربوطه بازدید نمایند و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با
شماره تلفن  081-36462993تماس حاصل فرمایند.
خ ش 1400/7/29

ماکرون نگرانتر از همیشه است

در نبرد نظامی و امنیتی بهشدت آسیبپذیر است.
تازهترینشوکی کهبهصهیونیستهاوجامعهامنیتی
رژیمصهیونیستیواردشده،مربوطبهحملهسایبری
گستردهایاست کهاطالعاتمیلیونهاصهیونیست
راهک کردهودر اختیار منابعناشناسقرار دادهاست.
روزنامهعبریزبانیدیعوتآحارانوت،سهشنبهشب
خبر داد گروهی از هکرها توانستهاند به اطالعات چند
میلیونصهیونیستدسترسیپیدا کنند.برایناساس،
گروهیادشده کهخودراSangkancilنامیده،توانستهبا
نفوذ به وبگاه مقامات محلی اطالعات هفت میلیون
صهیونیست را هک کند.
طبقاین گزارش،این گروهاسنادبرخیصهیونیستها
رابرایاثباتمدعایخوددراینترنتمنتشر کرده کهاین
اسناد،شاملکارتشناسایی،گواهینامه،وحسابهای
مالیاتی است .یدیعوت آحارانوت همچنین نوشت
ک گذاری به افرادی
اطالعات افشاشده پس از اشترا 
نیزفروختهشدهاست.یدیعوتآحارانوت،اوایلسال
جاری میالدی نیز از حمله سایبری به چند شرکت در
فلسطیناشغالی،آمریکاوهندخبردادهبودامااینبار
اطالعاتسا کناناراضیاشغالیبهصورت گسترده،در
اختیارمنابعبیرونیدرسرزمینهایاشغالیقرارگرفته
است.آحارانوت در گزارش قبلی خود اشار ه کرده بود
یکی از شرکتهایی که هدف حمله قرارگرفته ،شرکتی
وابستهبهصنایعدفاعیرژیمصهیونیستیبودهاست.
پیشازاین اقدام نیز منابع خبری از حمله سایبری
به وزارتخانههای آمریکا و همچنین شرکتهای
صهیونیستیخبردادهبودند کهدرجریانآن،دانشگاه
صهیونیستیبن گوریونهدفحملهقرار گرفت.بدون
شک آنچه امروز در سرزمینهای اشغالی میگذرد،
نماد آسیبپذیری شدید این رژیم جعلی و اشغالگر
است.بدونشکدرصورتیکهصهیونیستهادست
از پا خطا کنند ،جمهوری اسالمی ایران و دیگر اعضای
جبههمقاومتپاسخپشیمان کنندهوغیرقابلجبرانی
به تلآویو و حامیان آن خواهند داد.

(( آ گهی مزایده فروش آهن آالت ))
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ترجمه
وتحلیل

روابط عمومی شهرداری قروه درگزین

گروه بینالملل
 6ماه مانده به برگزاری دور اول
انتخاباتریاستجمهوریفرانسه،احزاب
وجبهههایسیاسیجدیدبرایمشارکت
در اینرقابتسیاسیآمادهمیشوند.از
زمان تشکیل جمهوری پنجم و تبدیل
فرانسه از یک رژیم پارلمانی به یک رژیم
ریاستی،هیچ کاندیدایینتوانستهدردور
اولانتخاباترأی۵۰درصدشهروندانرا
کسب کند .امانوئل ما کرون ،در دور اول
انتخابات سال  ،۲۰۱۷تنها  ۲۴درصد آرا را کسب کرد.
ی کهامانوئلما کرون،جوانترینرئیسجمهوری
به گزارشیورونیوز،درحال 
تاریخ فرانسه در دوران  ۵ساله حا کمیت خود با بحرانهای زیادی ازجمله
«جلیقهزردها»وشیوعویروس کرونادرگیرشد،ویهمچنانبختاولپیروزی
در انتخاباتریاستجمهوریسال ۲۰۲۲بهشمار میرود.اینبختبلند،
فار غ از عملکرد شخص ما کرون در افتراق و از هم گسستگی در جبهههای
رقبا هم ناشی میشود .راست افراطی که تا کنون تنها با حزب اجتماع ملی
(جبهه ملی سابق) و شخص مارین لوپن نمایندگی میشد ،در این دوره
احتماال باپدیدهاریکزمور،چهرهرسانهایبیگانهستیزمواجهخواهدبود.
عالوه بر زمور ،که هنوز رسما کاندیداتوری خود را اعالم نکرده ،باید فلوریان
فیلیپو،عضوپیشینجبههملیورهبرحزبتازهتاسیس«میهنپرستان»
و همچنین نیکوالس دوپون-اینان ،رهبر حزب «برپاخیز فرانسه!» را هم
افزود.اوضاع در میان راست میانه هم چندان به سامان نیست .حزب
جمهوریخواهانبامحکومیتنیکالسارکوزی،رئیسجمهوریپیشینو
شخصیتمحوریراستهایمیانهرو،ضربهحیثیتیبزرگیخوردهاست.
ی کهانتخاباتدرونحزبیبرایمعرفی کاندیدایجمهوریخواهان
درحال 
بهزودی برگزار میشود ،ادوارد فیلیپ ،نخستوزیر سابق ما کرون ،هفته
گذشته از یک حزب جدید راست با نام «افقها» رونمایی کرد؛ حزبی که
از قرار معلوم باید رأی هواداران سنتی راست را به نفع «ا کثریت[هوادار]
ریاست جمهوری» بهحساب امانوئل ما کرون جمع کند.والری پکرس،
رئیس شورای منطقه ایل دو فرانس (به مرکزیت پاریس) ،زاویه برتراند،
رئیس شورای منطقهای فرانسه علیا و میشل بارنیه ،دیپلمات اروپا و
مذا کر ه کنندهارشدبرکسیت ،کاندیداهایانتخاباتداخلیبرایبرگزیدن
نامزد جناح راست هستند.وضعیت اردوگاه «چپ» ،از سوسیالیستهای
میانهرو گرفته تا کمونیستهای انقالبی ،تراژیکتر از همیشه است .حزب
سوسیالیست ،پس از شکست سخت در انتخابات ریاست جمهوری
 ،۲۰۱۷ان ایدالگو ،شهردار پاریس را برای انتخابات پیش رو نامزد کرده
است .هنوز موضع جریان معروف به نسل سوسیالیست ،به رهبری بنوآ
امون ،کاندیدای انتخابات پیشین سوسیالیستها دراینباره مشخص
نیست.ارنو مونبور ،وزیر پیشین اقتصاد دولت فرانسوا اوالند هم یکی دیگر
از کاندیداهایچپمیانهاست.اویکیاز منتقدانبزرگامانوئلما کرونبه
شمار میروداماحزبوجریانخاصیحامیبرنامههایاونیست.در میان
سبزها ،نیروی بالنده نوین سیاسی در اروپا ،یانیک ژدو توانست با اختالفی
اندکیساندرینروسو،نمایندهسبزهایانقالبیراشکستدهدو کاندیدای
واحدا کولوژیستهادر انتخاباتپیشروخواهدبود .کاندیداتورییانیک
ژدو ،نماینده پارلمان اروپا که در میان چپها به «نئولیبرال سبز» مشهور
است،امکانهرگونهائتالفومعرفی کاندیدایواحدمیانسبزوچپهای
رادیکالها را منتفی کرده است.
ما کرون از شکست میترسد
رئیسجمهورفعلیفرانسهدراینمعادله،چشمبه کاهشآرایمخالفان
خودواختالفدر میاناعضایجریاناترقیبوشکستهشدنآرایآنها
دارد.ما کرونبهخوبیمیداند کهدرغیراینصورت،شانسیبرایپیروزی
در انتخابات ریاست جمهوری نخواهد داشت و باید بهمانند سارکوزی و
اوالند ،خود را برای تک دورهای شدن و خروج از کاخ الیزه آماده کند.
یورونیوز

اصل سند کمپانی و سند مالکیت (برگ سبز) خودرو سواری سیستم رنو تیپ لوگان  L90مدل  1391به شماره انتظامی
265-27ج 85به شماره موتور  W003733به شماره شاسی  NAPLSRDLDA1166415به نام علی خاتونی فرزند
حمزه مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است1000.
اصل سند مالکیت (برگ سبز) خودرو سواری سیستم پراید تیپ جی تی ایکس آی مدل  1389به شماره انتظامی
154-27ج 38به شماره موتور  3313520به شماره شاسی  S1412288408455به نام محمود سیدی فرزند کریم
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است1001.
اصل سند مالکیت (برگ سبز) خودرو سواری سیستم پژو تیپ آردی آی  1600مدل  1385به شماره انتظامی 715-27ج81
به شماره موتور  11785011243به شماره شاسی  23405219به نام طاهر صادق نژاد فرزند علی مفقود گردیده و از
درجه اعتبار ساقط است1002.
سهبرگسندسفیدخامموتورسیکلتسیستمساوین 125CCرنگمشکیمدل 1395بهشمارهموتور 0124NDR084191
و شماره شناسایی  NDR125B9506082شماره پالک  41579 -511مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
برگسبز(شناسنامه)سند کاملمتعلقبهیکدستگاهخودرویسواریپرایدتیپ131مدل1390بهرنگنقرهایمتالیک
بهشمارهپالک349م29ایران95بهشمارهموتور 4267653بهشمارهشاسیS3412290981040بهنامرضوانهدشتبان
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
سند کمپانی و برگ سبز و سند قطعی وانت نیسان رنگ آبی مدل  1387به شماره انتظامی 239ع 42ایران  43و شماره
موتور  459281و شماره شاسی  L170884به نام محمدرضا هاشمی نیا مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط است.
چون آقای جبار ذوقی شرینکند مالک کامیون مدل  1379به شماره انتظامی 447ع -13ایران  17با شماره شاسی
 37433116585306و شماره موتور  33593210077506به علت فقدان سند تقاضای صدور سند المثنی نموده است
لذاچنانچههرگونهادعاییدر موردخودرویمذکور وجودداردظرفمدت15روز از تاریخنشرآ گهیبادر دستداشتن
مدارک کافی به دفتر فروش شرکت ایران خودرو دیزل واقع در تهران کیلومتر  8جاده ساوه مراجعه نمایند.
سند کمپانی و شناسنامه مالکیت و کلیه اسنادمالکیت خودرو سواری هاچ سابرینا  BAICC30Dمدل  1395به شماره
انتظامی 632ص 98ایران  20به شماره شاسی  NAYCE5HDBFA300708به شماره موتور  4A91SHQ5146مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
اینجانبلطیفهجمشیدیمالکپژوپارسبهشمارهموتور124K0611311وشمارهشاسیFH164866بهعلتفقداناسناد
فروش و سند مالکیت راهور تقاضای رونوشت المثنی سند خودروی مذکور را نموده است لذا چنانچه احدی ادعایی
درخصوصخودرویفوقداردظرفمدتدهروز بهدفترحقوقیسازمانفروششرکتایرانخودروواقعدر پیکانشهر
ساختمان سمند مراجعه نماید بدیهی است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اینجانب افشین عبدلی محمودی مالک پژو  405به شماره موتور  12490171535و شماره شاسی  BE208890به علت
فقداناسنادفروشوسندمالکیتراهور تقاضایرونوشتالمثنیسندخودرویمذکور رانمودهاستلذاچنانچهاحدی
ادعایی درخصوص خودروی فوق دارد ظرف مدت ده روز به دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در
پیکانشهر ساختمان سمند مراجعه نماید بدیهی است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

دادنامه
پرونده کالسه  140035920001702318شعبه 1
شورای حل اختالف شهرستان میاندوآب
تصمیم نهایی شماره 140035390003972657
خواهان  :خانم زهرا لطفی نخطلو فرزند لطف اله به نشانی استان تهران – شهرستان
تهران – تهران – اتوبان محالتی جنب درمانگاه ولی اهلل نبش ک فائز پ  318واحد 5
خواسته  :گواهی حصروراثت
خانم زهرا لطفی نخطلو به شناسنامه شماره  258به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و
فتوکپیشناسنامهورثهدرخواستیبهشماره0000902تقدیماینشورانمودهچنیناشعار
داشته است که شادروان  :لطف اله لطفی نخطلو به شناسنامه شماره  107در تاریخ
 1358/7/2در اقامتگاه دائمی خود در گذشته و ورثه حینالفوت وی عبارتند از :
 -1کشور لطفی نخطلو فرزند لطفاله شماره ملی  2960950453ت ت  1331صادره از
شاهیندژ دختر متوفی
 -2نازدار لطفی نخطلو فرزند لطفاله شماره ملی  6750050301ت ت  1335صادره از
شاهیندژ دختر متوفی
 -3منظر لطفی نخطلو فرزند لطفاله شماره شناسنامه  257ت ت  1343صادره از
شاهیندژ دختر متوفی
 -4زهرا لطفی نخطلو فرزند لطفاله شماره شناسنامه  258ت ت  1346صادره از
شاهیندژ دختر متوفی
پسازتشریفاتقانونیوانتشاریکنوبتآ گهیدر روزنامهوعدموصولالیحهاعتراضیا
ارائهوصیتنامهسرییارسمیحسب گواهیمتصدیمربوطومالحظه گواهینامهمالیات
بر ارث به شماره  1818/1400/481مورخه  1400/6/24سرانجام در تاریخ 1400/6/27
در وقت فوق العاده شعبه اول شورای حل اختالف به تصدی امضا کننده زیر تشکیل
و پس از مالحظه پرونده کار و نظریه اعضای شورا گواهی می نماید که ورثه درگذشته
منحصر به اشخاص یاد شده در باال بوده و وراث دیگری ندارد و دارایی آن روانشاد پس
از پرداخت و انجام حقوق و دیونی که بر ترکه تعلق می گیرد.
طبق شر ع مقدس اسالم و موازین قانون مدنی پس از کسر دیون متوفی کلیه ماترک
متوفی بالسویه بین فرزندان اناث قابل تقسیم خواهد بود.
اعتبار قانونی این گواهینامه از حیث مبلغ نامحددود است.
تاریخ انتشار 1400/7/29
د ت 1400/7/29

قاضی شعبه اول شورای حل اختالف
میاندوآب – عادل گل حسینی

