» خبر

دهها كشته و زخمي در حمله انتحاري
به کاخ دادگستري دمشق
حمله انتحاري تروريستها به کاخ دادگستري سوريه دهها کشته و زخمي به
جا گذاشت.به گزارش خبرگزاري تسنيم  ،يک تروريست انتحاري خود را در
داخل کاخ دادگستري در منطقه الحميديه در مرکز پايتخت منفجر کرد که
در نتيجه آن دستکم  30نفر جان باخته و دهها نفر ديگر زخمي شدهاند.بر
اساس اين گزارش ،يک تروريست انتحاري در حالي که براي فريب نيروهاي
امنيتي ،يونيفورم نيروهاي نظامي سوريه را به تن کرده بود،خود را در داخل
کاخ دادگستري منفجر کرد ،اين ساختمان بزرگ در منطقه الحميديه واقع
است که روبهروي آن ورودي بازار بزرگ الحميديه و قلعه دمشق است و از
مناطق شلوغ و پر رفت و آمد دمشق به شمار ميرود.اين مکان همواره مملو
از وکال و قضات و نيز شمار زيادي از شهروندان است که براي کارهاي ثبت و
اسناد خود به اين مکان مراجعه ميکنند.عاليترين مقام قضائي سوريه درباره
چگونگي وقوع اين جنايت گفته است  :تروريست انتحاري براي ورود به کاخ
دادگستري تالش کرد ،اما نيروهاي پليس مانع وي شدند که اين تروريست
خود را به داخل انداخت و منفجر کرد.يک منبع امنيتي اعالم کرد  :شمار
زيادي از مردم در نتيجه اين حمله تروريستي شهيد و زخمي شدهاند.خبرنگار
تسنيم از وضعيت اضطراري در اين شهر در پي اين حمله تروريستي خونين
گزارش داده است به طوري که نيروهاي امنيتي از ورود هر فردي از جمله
خبرنگاران و عکاسان به محل انفجار جلوگيري ميکنند به ويژه با توجه به
اينکه گمان ميرود بمبي در اين مکان کارگذاشته شده باشد.
.

هويت جسد برادر ناتني
رهبر کره شمالي احراز شد

معاون نخست وزير مالزي از مشخص شدن هويت جسد برادر ناتني رهبر
کره شمالي با استفاده از نمونه «دي ان اي» يکي از فرزندانش ،خبر داد.به
گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز« ،احمد زاهد حميدي» معاون
نخست وزير مالزي گفت :کارشناسان پزشکي قانوني مالزي هويت جسد
«کيم جونگ نام» برادر ناتني «کيم جونگ اون» رهبر کره شمالي را با
استفاده از نمونه «دي ان اي» يکي از فرزندانش مشخص کردند.الزم به
ذکر است که کيم جونگ نام برادر بزرگتر و ناتني کيم جونگ اون رهبر
کنوني کره شمالي ،در  ۱۳فوريه ( ۲۲بهمن) در فرودگاه کواالالمپور،
پايتخت مالزي با ماده اي سمي به قتل رسيد.اين در حالي است که هويت
شخص مقتول به عنوان کيم جونگ نام ،برادر ناتني رهبر کره شمالي
هنوز به تاييد مقامات پيونگ يانگ نرسيده است.

وزير دفاع پاکستان اعزام نيرو
به عربستان را تکذيب کرد
وزير دفاع پاکستان طي اظهاراتي اعزام نيروهاي امنيتي اين کشور
به عربستان را تکذيب کرد.به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از
«روزنامه پاکستان»« ،خواجه آصف» وزير دفاع پاکستان طي
اظهاراتي در مجلس سناي اين کشور اعالم کرد که اخبار منتشر
شده مبني بر اينکه اسالم آباد به عربستان نيرو اعزام کرده است،
بي پايه و اساس است.وي افزود :طبق قراردادي که اسالم آباد و
رياض در سال  ۱۹۸۲ميالدي داشته اند ،پاکستان يک هزار نيرو
در عربستان سعودي دارد.آصف همچنين گفت که ما در مسئله
يمن دخالت نمي کنيم اما براي حل مسائل کشورهاي اسالمي از
طريق مذاکرات آماده همکاري هستيم.الزم به ذکر است که چند
روز گذشته پايگاه خبري ميدل ايست آي به نقل از برخي منابع
امنيتي اعالم کرد که پاکستان به مرزهاي جنوبي عربستان نيرو
اعزام کرده است و اين نيروها براي حمايت از عربستان در مقابل
حمالت تالفي جويانه حوثي هاي يمن است.

»

رئيس هيئت نمايندگان دولت سوريه با بيان اينکه ترکيه ضامن گروههاي مسلح است
گفت :اين دور از مشورتها سازنده بود.به گزارش خبرگزاري تسنيم به نقل از رسانههاي
سوري ،بشار جعفري رئيس هيئت نمايندگان دولت سوريه در مذاکرات آستانه در نشستي
خبري گفت که ترکيه به عنوان يک کشور ضامن گروههاي مسلح ،به دنبال ايجاد موانع در
مذاکرات آستانه است.وي افزود :جمهوري عربي سوريه از تالشهاي صادقانه روسيه براي
پيشبرد حل سياسي بحران ،قدرداني ميکند.جعفري تاکيد کرد که عدم پايبندي به تاريخ
مشخص شده براي حضور در نشست آستانه ،به منزله به تمسخر گرفتن آن است.وي در
ادامه اظهار داشت :به جز يک پيشنهاد در خصوص مينزدايي از شهر تدمر ،پيشنهاد رسمي
ديگري مطرح نشده است.رئيس هيئت نمايندگان دولت سوريه گفت :ما با دوستان روس و
ايراني خود تالشهاي زيادي براي پيشبرد موفقيت آميز اين دور از مذاکرات انجام داديم

و به نتايج رضايتبخشي رسيديم.وي افزود :مشورتها سازنده بود و بر ضرورت آتشبس
و مبارزه با تروريسم و جداسازي گروههاي تروريستي از گروههاي معارض مسلح تمرکز
داشت.الکساندر الورينتيف رئيس هيئت روسيه در مذاکرات آستانه نيز طي سخناني گفت
که ما اميدواريم مناطق ديگر در سوريه نيز به آتشبس بپيوندند.وي افزود :عدم حضور
معارضان در اين دور از مذاکرات آستانه ،به نفعشان نيست.الورينتيف اظهار داشت که بعد
از اجرايي شدن نظام آتشبس در سوريه ،سطح خشونت در اين کشور خيلي کاهش يافته
است«.خيرات عبدالرحمانف» وزير خارجه قزاقستان نيز گفت :ما به نتايج مشخصي در
مذاکرات آستانه رسيديم ،و اميدهايي براي حل بحران وجود دارد«.خيرات عبدالرحمانوف»
وزير خارجه قزاقستان گفت که اين دور از نشستهاي آستانه بخش مهمي از مذاکرات
چند جانبه به حساب ميآيد و باعث غناي مذاکرات ژنو خواهد شد.

بشار جعفري:

مذاكرات آستانه
سازنده بود

بين الملل
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بغداد:

ترکيه به نقض حريم هوايي و حاکميت عراق پايان دهد

وزير خارجه عراق بر لزوم خروج نيروهاي ترکيه
از کشورش تاکيد کرد.به گزارش گروه بين الملل
خبرگزاري تسنيم به نقل از شبکه تلويزيوني السومريه
نيوز ،دفتر ابراهيم جعفري وزير خارجه عراق در
بيانيهاي اعالم کرد :ابراهيم جعفري در جريان
مالقات با فاتح يلدز سفير ترکيه در عراق بر لزوم
پايان دادن ترکيه به نقض حاکميت عراق و توقف
نقض حريم هوايي اين کشور از سوي جنگنده هاي

ترکيه تاکيد کرد.در اين بيانيه آمده است :دوطرف
در اين ديدار مسائل مورد اهتمام بغداد و آنکارا و
راههاي تقويت روابط بين دو کشور و تالش هاي
عراقي ها در جنگ عليه تروريست و پايان دادن
به نقض حاکميت عراق از سوي ترکيه را بررسي
کردند.براساس اين بيانيه ،جعفريگفت :سفر
نخست وزير ترکيه خوب بود اما بايد توافق هاي
صورت گرفته در اين سفر را پيگيري کنيم.وي
بر “اهميت برگزاري سومين نشست شوراي عالي
راهبردي دو کشور تاکيد کرد زيرا بر توسعه
روابط دو جانبه بين بغداد و آنکارا تاثير مثبت
مي گذارد”.از سوي ديگر ،سفير ترکيه در عراق بر
“تالش دولت ترکيه براي ترميم روابط دو کشور”
تاکيد کرد و سفر نخست وزير ترکيه را در اين
راستا دانست و گفت :ما براي اجراي نتايج اين
سفر تالش مي کنيم”.

سنايي:

مشارکت ايران و روسيه در مبارزه با تروريسم نتايج موثري داشته است
سفير ايران در روسيه تاکيد کرد :موفقيت مشارکت
نه چندان درازمدت تهران و مسکو در عرصه مبارزه
با داعش در سوريه ،چنان نتايج موثري داشته که
اقدامات سايرين طي سالها نتوانسته بود به چنين
موفقيتي دست يابد.به گزارش خبرگزاري تسنيم
به نقل از خبرگزاري «نووستي»“ ،مهدي سنايي”
سفير ايران در فدراسيون روسيه اعالم کرد که تهران
و مسکو در خصوص مسائل منطقهاي ،بخصوص در
مورد سوريه و افغانستان موضع گيري مشترکي
دارند.سفير ايران در جريان ميزگرد ويدئويي تحت
عنوان «روابط روسيه-ايران در حال حاضر و دورنماي
آينده» از شبکه تلويزيوني «راشا تودي» گفت« :در
رابطه با دستورکار منطقهاي در روابط روسيه و
ايران بايد بگويم که هر دو کشور در حال مقابله با
بي ثباتي در منطقه قفقاز و اورآسيا هستند و مواضع
ما در قبال مسائل سوريه و افغانستان کامال يکسان

است و اين واقعيت مورد توجه کشورهاي زيادي
قرار گرفته است که تالشهاي مشترک روسيه و
ايران در سوريه موفقيت آميز بوده و در طول مدت
کوتاهي که از آن مي گذرد ،چنان نتايجي در پي
داشته که اقدامات ديگران طي سالها نتوانسته به
آن دست يابد و همانطور که همه مي دانند اين
مشارکت در عرصه مبارزه با گروه تروريستي داعش
در سوريه است».

غرب در سالي که گذشت ؛

افزايش تنشهاي آمريکا و اروپا
ادامه از صفحه اول
در جريان برگزاري کنفرانس امنيتي مونيخ
در سال  ،1395شاهد بروز اختالفات عميقي
ميان اياالت متحده آمريکا و متحدان آن بوديم،
اختالفاتي که نشانه اي از رفع يا تخفيف آنها
مشاهده نمي شود .مقامات اروپايي شرکت
کننده در کنفرانس مونيخ نيز نتوانستند
نگراني خود را در خصوص حضور ترامپ در
کاخ سفيد و رويکرد سلبي واشنگتن نسبت
به اروپاي واحد ،منطقه يورو و ناتو کتمان
کنند .از اين رو مهم ترين و اصلي ترين پيام
برگزاري کنفرانس امنيتي مونيخ ،بروز شکاف
در جبهه غرب (ميان آمريکا و اروپا) است؛
شکافي که حداقل در برهه فعلي نشانه اي
دال بر ترميم آن وجود ندارد.تقابل واشنگتن
و کشورهاي اروپايي ،تقابلي امنيتي ،اقتصادي
و سياسي است .اين تقابل ،در سال 2017
ميالدي (سال جاري ميالدي) و متعاقب
برگزاري انتخابات رياست جمهوري فرانسه

كارت هوشمند ناوگان كاميون باري به شماره  4226524مربوط به كاميون
چوبي بنز به شماره انتظامي 672ع -35ايران  16مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
گواهينامه موقت پايان تحصيالت كارشناسي اينجانب مريم عليان فرزند عباسعلي
به شماره ملي  2593270373صادره از رشت در مقطع كارشناسي رشته حسابداري
صادره از واحد دانشگاهي سمنان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
لذا از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد سمنان
به نشاني سمنان ،كيلومتر پنج جاده دامغان مجتمع دانشگاه آزاد اسالمي واحد
سمنان ارسال نمايد.
مدرك فارغالتحصيلي اينجانب زهرا جمالي فرزند محمد به شماره شناسنامه 35
صادره از دشتستان در مقطع كارشناسي رشته معارف صادره از واحد دانشگاهي
بوشهر به شماره --------مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .از
يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد بوشهر به
نشاني بوشهر  -دانشگاه آزاد اسالمي ارسال نمايد.
مدرك فارغالتحصيلي اينجانب عليرضا وثوقسرچشمه فرزند رحيم به شماره
شناسنامه  933صادره از شهرري در مقطع كارشناسي رشته مديريت صنعتي
صادره از واحد دانشگاهي يادگار امام (ره) با شماره  110446مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد .از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را به صندوق پسي
 18155/144دانشگاه آزاد اسالمي واحد يادگار امام خميني(ره) ارسال نماييد.
مدرك كارداني فارغالتحصيلي اينجانب مهنوش ذاكري فرزند محمدابراهيم به
شماره شناسنامه  11249صادره از تهران در مقطع كارداني رشته گرافيك رايانه
صادره از دانشگاه جامع علمي كاربردي فرهنگ و هنر واحد  12تهران مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را
به مركز آموزش علمي كاربردي فرهنگ و هنر واحد  12تهران به نشاني :تهران،
خيابان انقالب اسالمي ،پيچ شميران ،خيابان شريعتي ،خيابان حقوقي ،پالك 61
و يا كد پستي  1611837683ارسال نمايد.
دانشنامه و ريز نمرات دوره دكتري رشته دندانپزشكي آقاي سيداميد ديانت
فرزند سيدمحمد شماره شناسنامه  2628صادره از كاشان متولد  1360مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .از يابنده درخواست ميشود مدارك
فوق را به اداره كل آموزش دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني
شهيد بهشتي تحويل نمايند.
دانشنامه و ريز نمرات دوره دكتري رشته دندانپزشكي خانم فرناز يوسفيان
فرزند مهدي به شماره شناسنامه  26227صادره از تهران متولد  1364مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .از يابنده درخواست ميشود مدارك
فوق را به اداره كل آموزش دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني
شهيد بهشتي تحويل نمايند.
دانشنامه و ريز نمرات دوره تخصصي رشته ارتودانتيكس خانم دكتر فرناز يوسفيان
فرزند مهدي به شماره شناسنامه  26227صادره از تهران متولد  1364مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .از يابنده درخواست ميشود مدارك
فوق را به مديريت تحصيالت تكميلي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي
درماني شهيد بهشتي تحويل نمايند.
مدرك فارغالتحصيلي اينجانب مهدي همايونفر فرزند عباسعلي به شماره شناسنامه
 419صادره از زاهدان مقطع كارداني رشته امور گمركي صادره از دانشگاه آزاد
با شماره  85/4/3- 07-19-1/15572مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط
ميباشد .از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد
زابل به نشاني زابل جاده بنجار  -دانشگاه آزاد اسالمي زابل ارسال نمايد.
مدرك فارغالتحصيلي اينجانب غالمعباس چراغي فرزند علي به شماره شناسنامه
 6201صادره از تهران در مقطع كارشناسي رشته حقوق صادره از واحد دانشگاهي
تهران مركزي با شماره  24348و تاريخ  92/7/15مفقود گرديده است .از يابنده
تقاضا ميگردد اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزي به
نشاني :تهران ،خ آزادي ،خ اسكندري شمالي ،خ فرصت شيرازي ،پالك ،136
صندوق پستي  13185/768ارسال نمايد.
اصل كارت هوشمند فعاليت رانندگان حرفهاي متعلق به اينجانب حميدرضا
هدايت به شماره ملي  43227200196و به تاريخ تولد  1342به شماره هوشمند
 1181497مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
مدرك فارغالتحصيلي اينجانب محمدحسين فرضي فرزند هاشم به شماره شناسنامه
 6360صادره از هشترود در مقطع كارشناسي رشته حسابداري صادره از تهران
واحد دانشگاهي تهران مركزي با شماره  780101065966و تاريخ 1381/03/28
مفقود گرديده است .از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد
اسالمي واحد تهران مركزي به نشاني تهران  -خيابان آزادي  -خيابان اسكندري
شمالي  -خيابان فرصت شيرازي  -پالك  136صندوق پستي 13185/768
ارسال نمايد.

شدت خواهد گرفت .ترامپ در اين انتخابات
ّ
حمايت همه جانبه اي از مارين لوپن خواهد
کرد .اين موضوع براي سران اتحاديه اروپا

كارت هوشمند راننده كاميون باري به شماره  1360328به نام رضا دادويي اتويي
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز و سند كارخانه نيمهيدك كانتينر چادري مارال مدل  85به شماره
شاسي  84121716متعلق به اينجانب اسماعيل مادري مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودرو سواري پيكان تيپ  1600iرنگ سفيد روغني مدل  1383به
شماره موتور  11283067388و شماره شاسي  83513338و شماره پالك
969-81ب 11به نام عباسعلي ياري بروجني مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
كارت هوشمند راننده به نام آقاي ذوالفقار پرهيز ويژناني فرزند صحبت به شماره
كارت  1970625و شماره ملي  3329483474مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
كارت هوشمند خودرو دنگوفنگ به شماره  2900399به شماره پالك -19
667ع 37مدل  1392به شماره موتور  ISLE3753087657128و شماره
شاسي  NADG3DV20DH612984مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط
ميباشد.
برگ كمپاني ،سند فاكتور فروش سواري پژو  405جيالايكس به رنگ
خاكستري متاليك مدل  1392داراي شماره موتور  124K0234500و شماره
شاسي  NAAM01CA9DR532486و پالك 369-23ص 62به نام محمودرضا
نادري شش  2798گلپايگان نام پدر حميدرضا مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
سند كمپاني سواري پيكان تيپ  1600iبه رنگ سفيد روغني مدل  1383شماره
پالك انتظامي ايران 879-24ص 12و شماره موتور  11283153531و شماره
شاسي  83534021مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند مالكيت و كارت سبز ماشين سواري پژو تيپ  SLXTU5 405رنگ
سفيد روغني مدل  1394به شماره موتور  164B0018826و شماره شاسي
 NAAM31FE3FK710646و شماره پالك ايران 529-58م 14به نام دنيا
عمراني فرزند خدابخش مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل سند و برگ سبز (شناسنامه) خودرو سواري پژو  405جيالايكس مدل
 1384رنگ نقرهاي متاليك به شماره پالك 771م -73ايران  24و شماره موتور
 12484186416و شماره شاسي  14268197مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
مدرك فارغالتحصيلي اينجانب الهام درويشي فرزند رضا به شماره شناسنامه
 5269835061صادره از شوش در مقطع كارشناسي رشته مامايي صادره از واحد
دانشگاهي دزفول به شماره  1816665مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط
ميباشد .از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد
دزفول به نشاني كوي آزادگان ،بلوار دانشگاه ارسال نمايد.
كارت هوشمند اينجانب محمد ارژنگي فرزند جانمحمد متولد  1370داراي كد
ملي  0921494173مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز كاميون كانتينر فوتون مدل  1387به رنگ سفيد روغني و شماره
شاسي  NADV9JE668E070490و شماره موتور  HC549947PA15و شماره
انتظامي 157-42ع 19به مالكيت احمد شيخاحمدي مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
كارت هوشمند به شماره  2396235كاميون كشنده سيستم بنز تيپ اكسور
الاس  1843مدل  1389رنگ سفيد به شماره موتور  45793700183626و
شماره شاسي  NAB3746515B465889و شماره انتظامي 383-42ع49
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل كليه مدارك (شناسنامه مالكيت ،كارت ماشين ،سند مالكيت ،تسلسل
اسناد) خودرو وانت تويوتا  1600مدل  1983رنگ سفيد معمولي به شماره
موتور  2831031و شماره شاسي  176292پالك شماره انتظامي ايران -14
178ع 55به نام اينجانب طعميه نسي فرزند شمال مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
اصل كليه مدارك (شناسنامه مالكيت ،كارت ماشين ،سند مالكيت ،تسلسل
اسناد) خودرو سواري سپند  PKمدل  1384رنگ مشكي متاليك به شماره
موتور  M131066735و شماره شاسي  05471پالك شماره انتظامي ايران -23
157ب 39به نام اينجانب اسماعيل عبدالهي فرزند عبدالعلي مفقود گرديده و
از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل كليه مدارك (شناسنامه مالكيت ،كارت ماشين ،سند مالكيت ،تسلسل
اسناد) خودرو سواري پيكان دولوكس مدل  1365رنگ آبي روغني به شماره
موتور  1126510776و شماره شاسي  19480093پالك شماره انتظامي ايران
455-23ج 56به نام اينجانب محمود انتشاري فرزند احمد مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.

که حضور لوپن در پاريس را کابوسي براي
خود و اتحاديه اروپا مي دانند ،بسيار سنگين
تمام خواهد شد .همچنين ترامپ به حمايت

خود از گروه هاي راست افراطي و ملي گرا
در اروپا ادامه خواهد داد؛ موضوعي که بر
ميزان چالش هاي موجود ميان آمريکا و
اروپا خواهد افزود.
در هر حال ،برگزاري انتخابات رياست جمهوري
فرانسه ،نقطه مهم تقابل کاخ سفيد و سران
فعلي اتحاديه اروپا و منطقه يورو خواهد بود.
از اين رو مي توان برگزاري انتخابات رياست
جمهوري فرانسه را مهم ترين واقعه در ترسيم
مناسبات جديد اياالت متحده و اروپاي واحد
دانست .هر نتيجه اي که در اين انتخابات حاصل
شود ،بر روي مناسبات واشنگتن –بروکسل
تاثيرگذار خواهد بود.
در نهايت اينکه غرب نه تنها در سالي که در
آخرين روزهاي آن قرار داريم ،بلکه در سال
جديد نيز با بحرانهاي جدي و مهمي دست به
گريبان خواهد بود .شکستهاي مکرر غرب در
منطقه و خصوصا در سوريه و عراق و يمن و
بحرين ،اين روند را تشديد کرده است.

اصل كليه مدارك (شناسنامه مالكيت ،كارت ماشين ،سند مالكيت ،تسلسل
اسناد) خودرو وانت نيسان  2000مدل  1355رنگ آبي روغني به شماره موتور
 572591و شماره شاسي  A13492پالك شماره انتظامي ايران 371-23د37
به نام اينجانب نعمتاهلل مطهري فرزند رضاقلي مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
مدرك فارغالتحصيلي اينجانب الدن احمد امرجي فرزند احمد به شماره شناسنامه
 812صادره از تنكابن در مقطع كارشناسي رشته مامايي صادره از واحد دانشگاهي
تنكابن مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .از يابنده تقاضا ميشود اصل
مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد تنكابن به نشاني :مازندران ،تنكابن ،كيلومتر
 3جاده چالوس ،وليآباد ،مجتمع دانشگاه آزاد يا صندوق پستي 4684161167
ارسال نمايد.
گواهينامه و كارت ملي و گواهينامه فني حرفهاي همگي به نام خانم اعظم حيدر
بارچينژاد فرزند ريحان شش  553صادره از يزد مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
مدرك تحصيلي گواهينامه موقت كارشناسي رشته زمينشناسي از دانشگاه آزاد
زرند به نام عباس نوروزي بهجت فرزند رضا شش  353صادره از رفسنجان مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
پيرو آگهي منتشره مورخ  95/12/17به شماره  8893مبني بر مفقودي برگ سبز
پرايد سواري به شماره انتظامي 248-42ط 14صحيح ميباشد كه بدينوسيله
اصالح ميگردد.
اصل كارت شناسايي خودرو سواري هيونداي اكسنت مدل  2016به رنگ سفيد و
شماره انتظامي  48219سازمان منطقه آزاد اروند به شماره G4LCFU423734
و شماره شاسي  KMHCT41B2GU941718و به نام محمدسعيد مطور مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز و كارت خودرو كاميون  -تانكر مدل 1385رنگ نارنجي روغني و
شماره انتظامي ايران 429-11ل 46و شماره موتور  33491010163206و شماره
شاسي  37405116432622به مالكيت جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي
ايران مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت هوشمند راننده به شماره  2996711به نام فرهاد عطائي كچوئي مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودرو سواري پيكان  1600مدل  83رنگ سفيد روغني شماره پالك
689ي -16ايران  24و شماره موتور  11282056738و شماره شاسي 82523499
به نام وليمحمد فرهادي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كليه مدارك (برگ سبز ،سند كمپاني ،كارت ،بيمه و كارت سوخت) سواري روآ
مدل  86به شماره پالك 129ق -59ايران  16و شماره موتور  11686003928و
شاسي  61322874مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت يك دستگاه خودرو سواري  405به رنگ نقرهاي متاليك به
مدل  1393و شماره پالك 393ج -85ايران  95و شماره موتور 124K0408091
و شماره شاسي  NAAM01CA0ER031777به نام محمدياسر محتشمي مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت و سند كمپاني خودروي سواري پژو  405مدل 1389
به شماره انتظامي 199ب -36ايران  85و شماره موتور 12488357113
و شماره شاسي  NAAM01CA0AR505656مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
مجوز حمل سالح كمري به شماره  AX1320مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
كارت معافيت وظيفه عمومي اينجانب زكريا شهنوازي فرزند محمدگل داراي كد
ملي  3719060039مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سندكمپاني،تسلسلاسنادوشناسنامهمالكيتوانتپيكانبهشمارهانتظامي637ق-46
ايران 82و شماره موتور 11490091956و شماره شاسيNAAA36AA1CG269317
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني و شناسنامه مالكيت سواري سمند به شماره انتظامي 688ب -81ايران
 72و شماره موتور  12489280848و شماره شاسي NAAC51CA6BF013200
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه خودرو سواري پژو  405مدل  1391به شماره موتور  12491059084و
شماره شاسي  NAAM11CA7CR494364و شماره پالك 284-14ص 42به
نام محمود حمادي فرزند علي شش  21407محل صدور اهواز مفقود گرديده و
از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه خودروي سواري پرايد مدل  1390به شماره موتور  4334960و شماره
شاسي  S3412290354156و شماره پالك 789-49ط 35به نام پريسا قبادي
فرزند محمد شش  438محل صدور چرام مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
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ترکيه اروپا را تهديد به لغو
توافق پناهندگان کرد

با توجه به تشديد تنشها بين ترکيه و اروپا بر سر نشستهاي تبليغاتي وزراي
ترک در اين اتحاديه ،آنکارا بروکسل را تهديد به لغو توافق پناهندگان کرد.به
گزارش خبرگزاري تسنيم به نقل از روزنامه “فرانکفورتر آلگماينه سايتونگ” ،ترکيه
در مناقشات با آلمان و هلند درباره نشست هاي تبليغاتي وزراي ترک اتحاديه
اروپا را تهديد به برداشتن گام هاي دردناک کرد.آنکارا با توجه به اين مناقشات،
توافق پناهندگان با اتحاديه اروپا را زير سوال قرار داده و “عمر سليک” ،وزير امور
اروپاي ترکيه در سخناني تاکيد کرد که به اعتقاد وي زمان آن فرا رسيده که
اين توافق را مورد بازنگري قرار دهيم .ترکيه سهم خود در عمل به تعهداتش را
انجام داده است.وي که در گفتگو با رويترز سخن مي گفت مدعي شد که اتحاديه
اروپا بر خالف ما به وعده هايش پايبند نبوده است .بنابراين به طور فزاينده اي
روشن شده است که اتحاديه اروپا به صورت منصفانه در برابر وعده آزادي ويزا
براي شهروندان ترک عمل نکرده است .از اين رو هيچ دليلي براي پايبندي به
اين توافق وجود ندارد“.کاليديا روت” ،معاون رئيس پارلمان آلمان نيز اخيرا در
گفتگو با سايت راديو آلمان با اشاره به تشديد تنش ها با ترکيه خواستار لغو توافق
پناهندگان با اين کشور شد.وي درباره تحوالت اخير در ترکيه ابراز نگراني شديد
کرده و اردوغان را يک قمارباز غير مسئول ،يک مستبد تشنه قدرت دانست که
براي وي همه پرسي اصالح قانون اساسي از همه چيز مهم تر است.

ديميستورا :مذاکرات ژنو براي حل
بحران سوريه  ۲۳مارس برگزار ميشود
فرستاده ويژه سازمان ملل در امور سوريه اعالم کرد که مذاکرات ژنو براي
حل بحران سوريه  ۲۳مارس برگزار خواهد شد.به گزارش خبرگزاري تسنيم،
شبکه تلويزيوني المنار خبر داد که دفتر مطبوعاتي استفان دي ميستورا
فرستاده ويژه سازمان ملل در امور سوريه اعالم کرد :مذاکرات ژنو براي
حل بحران سوريه  23مارس از سرگرفته خواهد شد.دفتر دي ميستورا
افزود :دي ميستورا به شرکت کنندگان در کنفرانس ژنو  4دعوتنامه
ارسال کرده است تا در کاخ سازمان ملل در ژنو سوئيس براي از سرگيري
مذاکرات در بيست و سوم ماه جاري حضور يابند.اين در حالي است که
دور سوم مذاکرات آستانه با هدف حلوفصل سياسي مناقشۀ سوريه در
پايتخت قزاقستان در جريان است.اين مذاکرات از صبح سهشنبه با ديدار
نمايندگان سازمان ملل و هيئت روسيه آغاز بهکار کرد.مذاکرات آستانه
با ميانجيگري روسيه ،ايران و ترکيه برگزار شده است؛ دو دور پيشين
اين مذاکرات به ترتيب در روزهاي  23و  24ژانويه ( 3و  4بهمن) و 15
و  16فوريه ( 27و  28بهمن) برگزار شده است.نمايندگان دولت سوريه
و معارضان دولت دمشق در اين مذاکرات شرکت دارند و نمايندگان ايران،
روسيه و ترکيه بر روند برگزاري اين مذاکرات نظارت دارند.

غالتحصيلياينجانبمحمدزمانساوريفرزنددرويشبهشمارهشناسنامه47
مدركفار 
صادره از گرگان در مقطع كارشناسي رشته مديريت بازرگاني صادره از واحد دانشگاهي
عليآباد كتول به شماره  184005881مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد عليآباد كتول به
نشاني مجتمع دانشگاه آزاد اسالمي واحد عليآباد كتول ارسال نمايند.
شناسنامه مالكيت خودرو كيا اپتيما سفيد روغني مدل  2014به شماره پالك ايران
711-88د 98به نام مجيد وحيد دستگردي به شماره موتور  G4KEDH141499و
شماره شاسي  KNAGN412BE5456408مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط
ميباشد.
شناسنامه مالكيت خودروي پرايد  111مدل  1390به شماره انتظامي 625د -39ايران
 85و شماره موتور  4384301و شماره شاسي  S54300900778مفقود گرديده و
از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز (شناسنامه) پرايد مدل  85به شماره انتظامي 594ب -55ايران  10و شماره
موتور  1754632و شماره شاسي  S1412285978899به نام زهرا سياوشي مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز (شناسنامه) پژو روآ مدل  1387به شماره انتظامي 727ب -29ايران  28و
شماره شاسي  003652و شماره موتور  11687013081به نام محمدعلي بخشي مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اينجانب اكبر پورفاطمي مالك پژو 405به شماره موتور 12490253880و شماره شاسي
 CE372670به 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 فريدون رمضاني كليشمي مالك سمند به شماره موتور 124K0311230
و شماره شاسي  DF936685به 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 اكرم منوچهري مالك پژو پارس به شماره موتور 164B0113601و شماره شاسي
 GH738701به 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 عليرضا كنگراني فراهاني مالك سمند به شماره موتور 12690002111و شماره
شاسي BN000383به 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 بهرام شاهينزاد مالك پيكان تاكسي به شماره موتور 11158144192و شماره
شاسي 81545869به 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 الدن زنگنه مالك سمند به شماره شاسي  BF880090و شماره انتظامي
582د -35ايران 62به 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 سند كمپاني خودرو سواري سيستم پژو تيپ  405جيالايكس  8/1مدل
 1389به رنگ نقرهاي متاليك و شماره موتور  12489136707و شماره شاسي
 NAAM01CA9AR531155و شماره پالك 371-66ب 93مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني سواري پژو  405اسال مدل  90پالك 453ط -25ايران  91و شماره
شاسي  98800و شماره موتور  12490128916به نام رحمت برونوش شاوون مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.

