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اوباما:

برجام از بزرگترين دستاوردهاي
دولت من است
رئيس جمهوري آمريکا برجام ،رابطه با کوبا و کشتن «بن الدن» را
از بزرگترين دستاوردهاي دوره هشت ساله رياست جمهوري خود
معرفي کرد.به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از جوئيش تلگرافيک،
«باراک اوباما» رئيس جمهوري آمريکا در سخنراني خداحافظي
خود که در شهر «شيکاگو» ايالت «ايلينوي» برگزار شد؛ ضمن
دعوت از مردم آمريکا به حفظ اتحاد ،عليرغم همه اختالف نظرها،
از دستاوردهاي دولت خود نيز دفاع کرد.در اين ميان ،وي از توافق
هسته اي ايران ( )۲۰۱۵به عنوان يکي از مهمترين توفيق هاي
دوره هشت ساله رياست جمهوري خود نام برد و با اين ادعا که
«برجام» به رفع تهديدي بزرگ منجر شده است ،از آن به پيروزيي
براي ديپلماسي تعبير کرد.اوباما که تا  ۹روز ديگر ،رسما قدرت را
به «دونالد ترامپ» برنده انتخابات رياست جمهوري  ۲۰۱۶واگذار
مي کند ،از بهبود اقتصادي و تداوم رشد اشتغال زايي به عنوان
ديگر دستاورد دوره زمامداري خود ياد کرد حال آنکه کشتن «اسامه
بن الدن» رهبر القاعده و نيز از سرگيري رابطه ديپلماتيک با کوبا
را نيز از ديگر دستاوردهاي خود برشمرد.با اين حال ،وي ضمن
دعوت به حفظ يکپارچگي ،از تداوم نژادپرستي در آمريکا به عنوان
يکي از عوامل نفاق در اين کشور ياد کرد و به مردم درباره آزمون
دشوار دموکراسي هشدار داد.

اسرائيل صدها کالهک هستهاي دارد
و سالح شيميايي توليد ميکند
سردبير روزنامه عبري زبان هاآرتص فاش کرد ،هر چقدر که اسرائيل
بيشتر در طرح هستهاي خود پيش ميرود آمريکا بيشتر به سمت تلآويو
متمايل ميشود و با کمک تسليحاتي ،مالي و لجستيکي به آن موافقت
ميکند.به گزارش ايسنا ،آلوف بن ،سردبير روزنامه عبري زبان هاآرتص
گفت ،هر چقدر که اسرائيل بيشتر در طرح هستهاي خود پيش ميرود
آمريکا بيشتر به سمت تلآويو متمايل ميشود و با کمک تسليحاتي،
کمک مالي و لجستيکي به آن موافقت ميکند .در مقابل نيز اسرائيل
از سال  ۱۹۶۹تعهد داده است که توانايي هستهاي خود را در هالهاي
از ابهام نگه دارد و آزمايش هستهاي انجام ندهد .اين سياست از قبل
شکل گرفته بود و در حال حاضر پايه و اساس روابط اسرائيل با اياالت
متحده است.طبق گزارش اين روزنامه اسرائيلي ،در يک سند آمريکايي
که در تابستان  ۱۹۷۴برمال شد و به عنوان سندي بسيار محرمانه در
آرشيو سيا رده بندي شده ،آمده است :ما پيش بيني نميکنيم که
اسرائيليها اين ترديدهاي مطرح شده در مورد تواناييهايشان چه در
زمينه آزمايش هستهاي چه در زمينه فعالسازي آن را تاييد کنند چرا
که خطر جدي درباره سرنوشت اين دولت عبري زبان وجود داشته
است.در همين حال ،مجله فارين پالسي از سندي پرده برداشت که
آژانس اطالعات مرکزي آمريکا در اوايل ده ه هشتاد آن را تدوين کرد
که شامل برآوردهايي ميشود که احتمال وجود طرحي اسرائيلي براي
توسعه و توليد سالحهاي شيميايي و بيولوژيکي را تقويت ميکند.طبق
اين سند ،اسرائيل تصميم گرفت اين دو نوع سال ح را به عنوان يکي
از راههاي تحقيقاتي و راه نجات خود بعد از جنگ اکتبر سال ۱۹۷۳
و احساسش نسبت به خطر حمله عربي در آن زمان توسعه دهد.اين
سند به اين امر اشاره ميکند که سازمان اطالعات آمريکا بر اين باور
است که اسرائيل صدها کالهک هستهاي و بمبهاي هيدروژني دارد
و عکسهاي ماهوارههاي آمريکايي به نظر ميرسد توسعه و انبار گاز
اعصاب را نشان ميدهند .همچنين تاسيسات ديگري براي توليد سالح
شيميايي در داخل صنايع شيميايي اسرائيل وجود دارد.
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وزارت دفاع کره جنوبي با ارائه گزارشي ذخيره پلوتونيوم همسايه شمالي را حدود  ۵۰کيلوگرم
برآورد کرد که براي ساخت  ۱۰بمب هسته اي کفايت مي کند.به گزارش خبرگزاري مهر
به نقل از فرانس پرس ،کره جنوبي روز چهارشنبه مدعي شد مقدار پلوتونيومي که همسايه
شمالي در اختيار دارد ،براي ساخت حدود  ۱۰بمب هسته اي کافي است.وزارت دفاع کره
جنوبي در گزارش دو ساالنه خود ،ذخيره پلوتونيوم تسليحاتي پيونگ يانگ در پايان سال
 ۲۰۱۶ميالدي را حدود  ۵۰کيلوگرم برآورد کرده حال آنکه هشت سال پيش ،اين مقدار
 ۴۰کيلوگرم بوده است.گفتني است انتظار مي رود کره شمالي که تا کنون پنج آزمايش هسته اي
و آزمايش هاي متعدد موشکي را پشت سر گذاشته ،در سال ميالدي جاري ( )۲۰۱۷با
تالش براي ساخت موشک هاي قاره پيمايي که قابليت نفوذ به خاک آمريکا را داشته باشند،
برنامه هسته اي خود را تشديد کند«.کيم جونگ اون» رهبر کره شمالي نيز در نخستين روز

از سال ميالدي جديد ،از مراحل پاياني آزمايش موشک بالستيک قاره پيما خبر داد.اگرچه
کارشناسان در صحت اظهارات مقامات پيونگ يانگ به ديده ترديد مي نگرند ،همگي آنها بر
اين واقعيت که از زمان روي کار آمدن کيم در سال  ۲۰۱۱ميالدي ،وي توفيق چشمگيري
در تسريع بلندپروازي هاي هسته اي خود داشته است ،اتفاق نظر دارند و پيش بيني
مي کنند که کره شمالي تا پنج سال ديگر به موشک دور بردي که توانايي حمل کالهک
هسته اي را داشته باشد ،مجهز خواهد شد.همچنين ،در گزارش وزارت دفاع کره جنوبي،
توانايي پيونگ يانگ براي توليد تسليحات هسته اي با استفاده از اورانيوم غني شده ،قابل
مالحظه عنوان مي شود.موسسه علوم و امنيت بين المللي آمريکا در ژوئن سال  ،۲۰۱۶تعداد
بمب هاي زرادخانه هسته اي کره شمالي را با توجه به ذخيره پلوتونيوم و اورانيوم اين کشور،
 ۲۱عدد برآورد کرد که بيشتر از رقم اعالمي  ۱۰تا  ۱۶بمب در سال  ۲۰۱۴بود.

وزارت دفاع کره جنوبي؛

ذخيره پلوتونيوم کره
شمالي براي ساخت
 ۱۰بمب هسته اي
کافي است
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بيانيه نشست وين؛
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کميسيون مشترک برجام ،تضمينهاي ارائه شده
آمريکا را مورد توجه قرارداد

در بيانيه کميسيون مشترک برجام آمده است:
اين کميسيون تضمينهاي ارائه شده آمريکا مبني
بر اينکه تمديد قانون ايسا تاثيري بر فرايند رفع
تحريم هايي که ايران از آن بهره مند مي شود
ندارد را مورد توجه قرار داد.به گزارش خبرگزاري
مهر ،کميسيون مشترک برجام براي رسيدگي به
شکايت ايران از بدعهدي آمريکا در اجراي برجام در
هتل کوبورگ وين برگزار شد .در پي برگزاري اين
نشست بيانيه مطبوعاتي از سوي کميسيون صادر
شد.متن کامل اين بيانيه بدين شرح است:در آستانه
اولين سالگرد اجراي برجام ،نشست کميسيون
مشترک برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در
تاريخ  ۱۰ژانويه  ۲۰۱۷در وين برگزار شد.رياست
کميسيون مشترک متشکل از گروه  ،۵+۱اتحاديه
اروپا و ايران از طرف خانم موگريني ،نماينده عالي
اتحاديه اروپايي ،توسط خانم هلگا اشميت ،رئيس

امور خارجي اتحاديه ،صورت پذيرفت و جلسه در
سطح معاونان و مديران سياسي کشورهاي عضو
برجام بود.کميسيون مشترک مشخصا به منظور
بررسي نگراني هاي مطروحه از سوي ايران طي نامه
مورخ  ۱۶دسامبر جناب آقاي ظريف ،وزير امور
خارجه ايران خطاب به خانم موگريني ،نماينده
عالي اتحاديه اروپا ،به عنوان هماهنگ کننده
کميسيون مشترک ،تشکيل شد.طبق درخواست
ايران ،قبل از نشست کميسيون مشترک يک
نشست گروه کاري رفع تحريم ها نيز در سطح
کارشناسي تشکيل گرديد.کليه طرف هاي برجام
مجددا بر تعهد قاطع خود به تداوم اجراي کامل
و موثر برجام تصريح نمودند .کميسيون مشترک
ضمن تاکيد مجدد بر اهميت تعهدات مرتبط با
رفع تحريم ها وفق برجام ،بويژه در ارتباط با
قانون ايسا ،تضمين هاي ارائه شده توسط اياالت

کرملين ،داشتن اطالعات رسواکننده
درباره ترامپ را رد کرد

متحده را مبني بر اينکه تمديد قانون تحريم هاي
ايران به هيچ عنوان تاثيري بر فرايند رفع تحريم هايي
که ايران طبق برجام از آنها بهره مند
مي شود نداشته و به هيچ روي محدوديتي براي
شرکت ها از حيث انجام مراودات بازرگاني با
ايران ايجاد نخواهد کرد ،مورد توجه قرار داد.

کميسيون مشترک همچنين تعهدات طرف هاي
برجام مبني بر رفع تحريم ها به صورت مستمر
به ويژه طبق بند  ۲۱برجام را مجددا مورد تاکيد
قرار داد.از فرصت برگزاري اين جلسه کميسيون
براي بررسي برخي موضوعات هسته اي برجام
نيز استفاده شد.

پشت پرده اعالم برکناري مادورو چيست؟

توطئه جديد واشنگتن در آمريکاي التين
ادامه از صفحه اول
«دايوسدادو کابلو» معاون حزب حاکم سوسياليست ونزوئال در يک
کنفرانس خبري پيش از تصويب اين قطعنامه گفت که «رئيس
جمهور مادورو استعفاء نداده است و نخواهد داد .وي از سمت خود
کناره گيري نکرده است و ما هنوز اين پارلمان متمرد و نافرمان
را به رسميت نشناخته ايم و نخواهيم شناخت».
الزم به ذکر است که مخالفان دولت ونزوئال توانستند در انتخابات
پارلماني سال  ۲۰۱۵با بهره گيري از فضاي نارضايتي عمومي
ناشي از بحران عميق اقتصادي در اين کشور اکثريت کرسي هاي
آن خود سازند.
پارلمان را از ِ
مخالفان دولت ونزوئال در سال ۲۰۱۶ماهها تالش کردند تا تصميم گيري
در مورد ادامه رياست جمهوري نيکالس مادورو به همه پرسي
عمومي گذاشته شود ،اما اين تالشها در نهايت با واکنش مسئوالن
انتخابات -که به زعم مخالفان ،از حاميان حزب حاکم سوسياليست
هستند -به شکست انجاميد.شايان ذکر است که پارلمان ونزوئال
سال گذشته در ميانه هياهوي مخالفان مادورو و اميدواري اکثريت

ش 70112438
گواهينامه موقت پايان تحصيالت از دانشگاه آزاد انار به 
به نام مسعود طالبيپور محمدآبادي فرزند احمد شم 3040038761
صادره از رفسنجان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت دانشجويي اينجانب عظيم قزويني نام پدر قربانعلي با شماره
دانشجويي  8911215319از دانشگاه علوم پزشكي ايران ورودي 89
در مقطع دكتراي رشته پزشكي عمومي مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
مدرك فارغالتحصيلي اينجانب وانيا طهماسبي كهياني فرزند مرادقلي
به شماره شناسنامه  1268صادره از گچساران رشته حسابداري صادره
از واحد دانشگاهي مرودشت با شماره  128819800564مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك
را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد مرودشت به نشاني دانشگاه آزاد
مرودشت ارسال نمايد.
سند اصلي (كارخانه) سواري پژو  405جيالايكس رنگ خاكستري مدل
 1387و شماره پالك 452-32هـ 44و شماره موتور  12486227347و شماره
شاسي  40328150مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل سند مالكيت (برگ سبز) خودرو سواري سايپا  131مدل 1390
به رنگ سفيد روغني و شماره انتظامي ايران 379-26ص 56و شماره
موتور  4396738و شماره شاسي  S1412290221777به نام مرضيه
نوردل مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اينجانب فضلاحمد زارعي چهارمننيم مالك خودرو پيكان وانت به شماره
شهرباني 891-32ص 59و شماره بدنه NAAA46AA5BG214283
و شماره موتور  11490048058به علت فقدان اسناد فروش تقاضاي
رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است .لذا چنانچه هر كس
ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي
سازمان فروش شركت ايرانخودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند
مراجعه نمايد .بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط
مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب مجتبي كريمدادي مالك خودرو  405به شماره شهرباني -42
123ع 41و شماره بدنه  NAAM01CA59E389261و شماره موتور
 12487210515به علت فقدان اسناد فروش تقاضاي رونوشت المثني اسناد
مذكور را نموده است .لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور
دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شركت ايرانخودرو
واقع در پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد .بديهي است پس از
انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
سند اصلي (كارخانه) سند مالكيت (برگ سبز) و كارت خودرو پژو
روآ مدل  1390به رنگ نقرهاي و شماره پالك 197-32هـ 35و شماره
موتور  11890010833و شماره شاسي  NAAB41PM1BH360971به
مالكيت سيداسماعيل سيدالحسيني مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
كارت هوشمند كاميون هيونداي به شماره كارت  2020276مدل
 1385به شماره انتظامي 846-17ع 14و شماره شناسه خودرو
 VIN:IRGC857O0OD005927و شماره موتور 37912005260104
و تاريخ صدور كارت هوشمند  1387/6/11مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد12712 .
برگ سبز خودروي سواري پژو  405مدل  1388به رنگ نقرهاي متاليك و
شماره موتور 12488038143و شماره شاسيNAAM01CA19K945096
و شماره پالك ايران 554-65س 28به نام محمود شمسالديني لري
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
تمام اسناد و مدارك اتومبيل (برگ كمپاني و اسناد قطعي) مربوط به
يك دستگاه اتومبيل سمند ايكس  7مدل  1382و شماره انتظامي -37
822ص 16و شماره شاسي  0082214765و شماره موتور 32908214807
به رنگ مشكي متاليك متعلق به آقاي ريبوار خضري مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد12721 .

ي اين کشور فعاليت خود را
قانونگذاران به بهبود نظام اقتصاد 
آغاز کرد؛ اما شرايط به گونه اي ديگر رقم خورد و در کنار
تشديد مشکالت اقتصادي ،يک بن بست سياسي نيز بوجود آمد.
گفتني است که دوره رياست جمهوري مادورو در سال ۲۰۱۹
پايان مي پذيرد.
آنچه مسلم است اينکه اياالت متحده آمريکا نسبت به تحوالت
برزيل به شکل يک تجربه نگاه مي کند ،تجربه اي که سعي دارد
آن را به ديگر کشورهاي سوسياليست آمريکاي التين نيز تعميم
دهد .در دوران رياسست جمهوري باراک اوباما ،نه تنها توطئه هاي
اياالت متحده آمريکا عليه آمريکاي التين متوقف نشد ،بلکه شاهد
تشديد مداخله جويي آمريکا به شيوه اي جديد تر و خطرناک تر
بوديم .اين در حالي بود که باراک اوباما در ابتداي حضور خود در
آمريکاي التين با قول بهبود مناسبات خود با کشورهاي آمريکاي
مرکزي و جنوبي وارد کاخ سفيد شد .گذشت زمان نشان داده است
در ماوراي لبخندها و چراغ سبزهاي اوباما به کشورهايي مانند
کوبا ،توطئه هايي سهمگين در راه بوده و خواهند بود.هم اکنون،
اياالت متحده آمريکا در صدد است تا تجزيه برزيل را به ديگر

كارت هوشمند آقاي حميد شريفي به شماره  2063630و شماره كد ملي
 4411132605مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل كارت هوشمند ناوگان عمومي متعلق به كاميون باري چوبي خاور ايسوزو
مدل  1390تيپ  NPR70Lبه رنگ سفيد روغني و شماره موتور 852859
و شماره شاسي  NAG089NPRF26771و شماره پالك 567ع -54ايران
 22و شماره هوشمند  2464733در تاريخ  95/9/30مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت خودرو كاميون كفي جرثقيلدار تيپ ال 52/2622سيستم
بنز مدل  1976به شماره موتور  10119978و شماره شاسي 34330110522431
و شماره انتظامي 723-71ع 37متعلق به آقاي حميدرضا بهرامي فرزند
رحمخدا مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند سبز تويوتا سواري تيپ ياريس ( 1300هاچبك) سفيد روغني مدل
 2008به شماره شهرباني 996و -72ايران  55و شماره موتور 2NZ4909025
و شماره شاسي  JTDK9234850595633به نام مهدي ساالري مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت (سند مالكيت) سواري نيسان تيانا مدل  1390به شماره
انتظامي 821ن -47ايران  66و شماره شاسي NAPBBUJ3201000271
و شماره موتور  VQ25661264Aبه نام فاطمه روشن مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني پيكان كرايه عمومي به شماره انتظامي 785ع -98ايران 98
و شماره موتور  11128140544و شماره شاسي  81447370مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل كارت مهمات سالح تكلول تهپر ساچمهزني چخماقي كاليبر  12به
شماره سالح  5466به نام داريوش كرمزاده فرزند لطيف مفقود گرديده و
از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل كارت مجوز حمل سالح گلولهزني (برنو) به شماره  5043740به نام
زهرا جايروندي فرزند حيدربگ مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط
ميباشد.
برگ سبز و كارت خودرو پرايد مدل  90به رنگ سفيد و شماره شهرباني
ايران 257-68ن 68و شماره شاسي  S5420090048408و شماره موتور
 4112957به نام مصطفي مهمنيمقدم مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
كليه مدارك سواري پيكان تيپ  1600مدل  1375به رنگ سفيد روغني و
شماره شهرباني ايران 519-38د 63و شماره شاسي  75502855و شماره
موتور  1127505268مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت خودرو سواري پژو  405مدل  78به شماره پالك
انتظامي 178ط -15ايران  16و شماره شاسي  78311400و شماره موتور
 22527810112مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل سند كمپاني خودرو وانت سيستم پيكان تيپ  1600iبه رنگ سفيد
روغني مدل  1384به شماره موتور  11284065245و شماره شاسي
 12154746و شماره پالك 392-24م 14مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
سند اصلي (كارخانه) سند مالكيت (برگ سبز) و كارت خودرو پژو روآ مدل1390
به رنگ نقرهاي و شماره پالك 197-32هـ 35و شماره موتور 11890010833
و شماره شاسي  NAAB41PM1BH360971به مالكيت سيداسماعيل
سيدالحسيني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل برگ سبز (شناسنامه) و سند كمپاني خودرو پژو  206پالك 317ج-66
ايران  66رنگ سفيد دوپوششه مدل  1387به شماره موتور 14187012643
و شماره شاسي  NAAP03ED28J010170مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
اصل سند كمپاني و كارت خودرو نيسان به شماره پالك 966م-11
ايران  24و رنگ آبي روغني مدل  1383و شماره موتور 258724
و شماره شاسي  D53761مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط
ميباشد.
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کشورهاي آمريکاي التين تعميم دهد .همان گونه که تاکيد شد،
درا ين خصوص ميان دو حزب دموکرات و جمهوريخواه اتفاق نظر
کامل وجود دارد.در هر صورت ،نقش منفي اياالت متحده آمريکا
در تحوالت ماه هاي اخير در آمريکاي التين موضوعي نيست که
بتوان به سادگي از کنار آن گذشت .در حالي که مقامات آمريکايي
و در راس آن باراک اوباما کمترين سخني در خصوص تحوالت
جاري در آمريکاي التين به ميان نمي آورند ،شواهد و مستندات
موجود نشان مي دهد که واشنگتن کانون اصلي و اتاق فکر و
عمليات تحوالت اخير در اين منطقه محسوب مي شود.آنچه در
برزيل و ونزوئال عليه جريانهاي سوسياليست در اين کشورها و
کشورهاي ديگري نظير اکوادور ،بوليوي  ،کوبا و ....رخ مي دهد
خود نشانه کودتاي نرم آمريکا در آمريکاي التين است.هم اکنون،
ونزوئال به تازه ترين کانون بحرانسازي اياالت متحده آمريکا در
آمريکاي التين تبديل شده است .بديهي است که سوسياليستهاي
آمريکاي التين ،به صورتي جدي بازي واشنگتن و مهره هاي آن در
آمريکاي جنوبي و مرکزي را رصد مي کنند و اجازه فعليت يافتن
توطئه هاي آمريکا در آمريکاي التين را نخواهند داد.

برگ سبز پژو  405مدل  91به شماره موتور  12491049200و شماره شاسي
 492346و شماره انتظامي 376س -39ايران  69به نام اينجانب حاجي
چرخند مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني و برگ سبز (سند مالكيت) موتورسيكلت ارشيا  DMIتيپ
 125CCمدل  1386به شماره موتور  87400655و شماره تنه 8617295
به شماره انتظامي  594-75827به نام محمدعلي شكي مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز و كارت ماشين سمند الايكس مدل  1395به شماره موتور
 124K00966788و شماره شاسي  115682و شماره پالك 747س69 -57
به نام حامد اعلمشاهي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت هوشمند راننده به شماره  1286167به نام هوشنگ اميريفر تاجمير
عالي فرزند صفيخان به شماره ملي  1840064145مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز وانت نيسان مدل  87به شماره انتظامي 525ط -32ايران  91و
شماره شاسي  K146240و شماره موتور  433201مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
مدرك فارغالتحصيلي اينجانب جواد پورجعفري فرزند محيالدين به شماره
شناسنامه  1301صادره از اروميه در مقطع كارشناسي رشته دبيري زبان
ادبيات فارسي صادره از واحد دانشگاهي خوي با شماره  6217مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را به
دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوي به نشاني خوي  -دانشگاه آزاد اسالمي
ارسال نمايد12724 .
جواز اسلحه شكاري ساچمهزني 2لول كاليبر  12مدل كوسه ساخت ايران به
شماره  61825448به نام اينجانب ياسر محمدزاده با كد ملي 2972093623
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد12725 .
شناسنامه مالكيت پرايد و كارت مدل  90رنگ نقرهاي شش ايران -65
537ي 44مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند و فاكتور فروش ،سند كمپاني موتورسيكلت  125تكتاز مدل  1389به
رنگ نقرهاي و شماره انتظامي  -38726ايران  547و شماره موتور A894902
و شماره شاسي  125K8932652به نام سعيد شريفنژاد فرزند علينجات
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه سواري سايپا  131SEمدل  1395به رنگ سفيد روغني و شماره
پالك ايران 879-63ب 37و شماره شاسي  NAS411100F1178691و شماره
موتور  5514966به نام سياوش قاسمي فرزند احمد مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
اصل برگ سبز پژو  405مدل  1388به شماره انتظامي 417د -22ايران  95و
شماره موتور  12488074122و شماره شاسي NAAM01CA69K948950
به نام مهرنگار ريگي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت خودرو سواري پژو  405مدل  1390به شماره انتظامي
125و -97ايران  42و شماره موتور  12490262378و شماره شاسي
 NAAM01CAXCR570064مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط
ميباشد.
كارت هوشمند به شماره  6100455مربوط به اتوبوس ولوو  B12مدل 1382
به شماره انتظامي 786د -63ايران  54مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
سند كمپاني خودروي كاميون كشنده هوو مدل  2007به شماره انتظامي
986ع -65ايران  85و شماره موتور  WD6154707101709647و شماره شاسي
LZZ5CLSB87A176621مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند موتورسيكلت سيستم  MKZمدل  1395به رنگ آبي و شماره پالك
 517-28838و شماره شناسايي  NDR169V9590095و شماره موتور
 0169NDR081248مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز سواري سيستم ميتسوبيشي مدل  2012به شماره پالك 819-49ط41
و شماره موتور  4B11KA5971و شماره شاسي JMBXTGA2WCZ002044
به نام حسنقلي عسجدي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.

کاخ کرملين ادعاهاي مطرح شده درباره جمع آوري اطالعات رسواکننده درباره رئيس
جمهور منتخب آمريکا را رد کرده است.به گزارش گروه بين الملل خبرگزاري تسنيم به
نقل از خبرگزاري فرانسه ،کاخ کرملين روز چهارشنبه ادعاهاي مربوط به جمع آوري
اطالعات رسواکننده توسط روسيه عليه دونالد ترامپ رئيس جمهور منتخب آمريکا
را رد کرد و گفت :اين ادعاها تنها با هدف ضربه زدن به روابط مسکو و واشنگتن بوده
است.ديميتري پسکوف سخنگوي کرملين در جمع خبرنگاران تاکيد کرد :کرملين هيچ
اطالعات رسواکنندهاي درباره ترامپ ندارد.وي در ادامه ادعاهاي منتشر شده در سايت
خبري بازفيد را کامال جعلي و نادرست ارزيابي کرده و آن را تالشي براي ضربه زدن به
روابط دوجانبه خوانده است.پسکوف همچنين ادعاهاي مربوط به جمع آوري اطالعات
رسواکننده توسط روسيه درباره هيالري کلينتون را نيز رد کرده است.

 ۳۵۰تبعه خارجي به اتهام ارتباط
با داعش در زندانهاي ترکيه هستند
ترکيه بيش از  ۳۵۰تبعه خارجي را به اتهام ارتباط داشتن با گروه تروريستي داعش به
زندان انداخته است.به گزارش گروه بين الملل خبرگزاري تسنيم به نقل از خبرگزاري
آناتولي ،وزارت دادگستري ترکيه اعالم کرد :بيش از  350تبعه خارجي به اتهام ارتباط
با داعش به زندان افتادهاند 55.نفر از  780مظنوني که قبال به اتهام ارتباط با گروه
تروريستي داعش يا انجام حمالتي از طرف اين گروه بازداشت شده بودند ،اکنون رسما
به زندان محکوم شدهاند.ترکيه  73نفر ديگر را نيز به اتهام عضويت در گروه تروريستي
داعش ،محاکمه کرده و  10نفر ديگر نيز به همين اتهام دستگير شدهاند.

جنگ سوريه  ۱۱۷۰ميليارد دالر
به اقتصاد اين کشور خسارت وارد کرد
يک پژوهش صورت گرفته مجموع خسارتهاي اقتصادي در بخشهاي مختلف سوريه
در نتيجه جنگ اين کشور را بالغ بر  ۱۱۷۰ميليارد دالر ارزيابي کرده است.به گزارش
گروه بين الملل خبرگزاري تسنيم به نقل از روزنامه االخبار لبنان ،با آغاز صحبت از
گ در سوريه بار ديگر آمار و ارقام وحشتناک حجم خسارتهاي سوريه
بازسازي در جن 
طي سالهاي گذشته مطرح ميشود تا هزينه اقدامات و امکانات مادي که براي احياي
مجدد بخشهاي ويران شده سوريه نياز هست ،مشخص گردد.به نظر ميرسد مأموريت
بررسي دقيق خسارتهاي جنگ در سوريه بر ضد اقتصاد اين کشور در سايه ادامه اين
شرايط فرسايشي بر ضد بخشهاي مختلف سوريه غيرممکن باشد،با اين وجود آماري
که گزارشهاي مختلف مرتبط در رابطه با حجم خسارتها ارائه ميدهند  ،نشان دهنده
رقمهاي وحشتناک خسارتهاي اقتصادي و زيرساختهاي خدماتي سوريه است.يکي از
تازهترين گزارشها و پژوهشهاي منتشر شده در اين رابطه نشان ميدهد که خسارتهاي
سوريه طي سالهاي جنگ به رقمي بالغ بر  1170ميليارد دالر رسيده که شامل خسارتها
در تمامي بخشها و هزينههاي مربوط به بازسازي اين کشور مي شود.

برگ سبز (شناسنامه) پرايد نوكمدادي مدل  87به شماره انتظامي 427ب -31ايران
 28و شماره شاسي  S1482287251192و شماره موتور  2411384به نام فرهنگ
فتحي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
گرين كارت وارلكس آراكيس اردوشاهي مقيم آمريكا به شماره -572-094#A
 502فرزند طورگوم متولد  1366/8/5شمسي و  1987/27/10ميالدي به شماره
شناسنامه  10949و شماره ملي  275-570536-1مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد12734 .
اصل سند كمپاني سواري سيستم پژو تيپ ( 405جيالايكسآي)  8/1مدل
 1389به رنگ سفيد روغني و شماره موتور  12489101536و شماره شاسي
 NAAM01CAYAR526066و شماره پالك انتظامي ايران 748-34ص 15و به
نام مالك ابراهيم گندمي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اينجانب خديجه باغستاني مالك تندر  90به شماره موتور 7702035322d048855
و شماره شاسي  8A021526به 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 ايرانخودرو
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 زهرا وحيدي مالك پژو  405به شماره موتور  124K0574868و شماره
شاسي  EK658248به 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 ايرانخودرو 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 ربابه خاناحمدلو مالك پژو  206به شماره موتور  14189036610و شماره
شاسي  AJ140403به 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 ايرانخودرو 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 الهام رشنوزاده مالك پژو  206به شماره موتور  14189052423و شماره
شاسي  BJ464676به 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 ايرانخودرو 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 محمد بهرامي مالك پژو  206و شماره موتور  13388003382و شماره شاسي
 9J262426به 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 ايرانخودرو 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 ناوگان عمومي متعلق به كاميون باري كمپرسي دهچرخ البرز
مدل  1390به رنگ سفيد و شماره شهرباني 452ع -57ايران  44و شماره موتور
 ISLE3753087804697و شماره شاسي  NADX5DD37AH604513و شماره
هوشمند  4224798مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اينجانب فرزاد پرگر مالك پژو  206به شماره موتور  1843170و شماره شاسي81611665
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 ايرانخودرو 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.

