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نخست وزير عراق:

بهاردنوسوريه،نفتصادرخواهيمکرد

تحليل رسالت از گزارش واشنگتن پست

سيگنالهاي نا اميد کننده ب راي ت رامپ

گروه بين الملل
رئيس جمهور اياالت متحده آمريکا سيگنالهاي نااميد کننده اي را از
نظرسنجي هاي اخير در اين کشور دريافت کرده است .اين سيگنالها،
ترامپرابرسردوراهيسختيقراردادهاست:گذرازوضعيتموجوديااصرار
برسياستهايقبليخود!بسياريازمشاورانرئيسجمهورآمريکامعتقدند
که وي راهي جز تغيير برخي سياستهاي کليدي خود در حوزه سياست
خارجي و روابط بين الملل نخواهد داشت زيرا در غير اين صورت ،استمرار
روند فعلي فرجامي جز شکست و ناکامي براي وي به همراه ندارد.
روزنامه واشنگتن پست ،اخيرا ًنظرسنجي معناداري را در خصوص آخرين
وضعيت رئيس جمهور اياالت متحده و رقباي دموکرات وي منتشر ساخته
است.نتايجنظرسنجيمشترکشبکه«ايبيسينيوز»وروزنامهآمريکايي
«واشنگتنپست» حاکي از آن است که «دونالد ترامپ» رئيسجمهور
آمريکا با اختالف  14درصد از رقيب دموکرات خود «جو بايدن» معاون
«باراک اوباما» رئيسجمهور سابق آمريکا عقب افتاده است .نظرسنجي
اخير نشان داد که ترامپ در ميان تمامي شرکتکنندگان در نظرسنجي
با اختالف  14درصد از بايدن عقب افتاده است و معاون سابق اوباما موفق
به کسب  55درصد آراء و ترامپ موفق به جلب حمايت  41درصد از آنها
شده است.اين نظرسنجي همچنين نشان ميدهد که ترامپ در ميان
يدادنثبتنامکردهاندنيزبااختالف
آندستهازآمريکاييهاييکهبرايرأ 
 10درصد از بايدن عقبتر است.
کار به اين نقطه ختم نمي شود!تحقيقات واشنگتنپست،ايبيسي نيوز
نشان ميدهد که ديگر نامزدهاي دموکرات انتخابات رياستجمهوري
 2020آمريکا نيز با اختالفهايي کمتر از دونالد ترامپ پيشي گرفتهاند.
طبق اين گزارش« ،کاماال هريس» با اختالف هشت درصد« ،اليزابت
وارن» با اختالف هفت درصد« ،برني سندرز» با اختالف  6درصد و «پيت
بوتهجج» با اختالف چهار درصد از ترامپ جلوتر هستند.
نقشهيسپانهاياآمريکاييهايالتينتباردرانتخاباتموضوعديگرياست
که نمي توان به سادگي از کنار آن گذشت.هم اکنون رئيس جمهور آمريکا
به نقطه اي رسيده است که هرگز تصور آن را نمي کرد! اينکه هيسپانها
يا همان آمريکايي هاي التين تبار به پاشنه آشيل وي در انتخابات رياست
جمهوري سال  2020تبديل شوند! آمريکاييهاي هيسپانيک و التين
يک گروه قومي زباني از آمريکاييها است که ريشههاي تبارشناسانه آن
به کشورهاي آمريکاي التين و اسپانيا بر ميگردد .بهطور کلي تر ،اين گروه
همه اشخاصي در اياالت متحده را دربر ميگيرد که خود را خواه کامل خواه
بهطور جزئي هيسپاني يا التين ميشناسند.هيسپانيها در  ۲۰۱۱با ۵۲
ميليون جمعيت  ۱۶/۷درصد از جمعيت آمريکا را تشکيل ميدادند .نرخ
رشد آنها از سال  ۲۰۰۰تا  ۲۸/۷ ،۲۰۰۷درصد يعني سه برابر نرخ رشد
کل جمعيت اين کشور است .از اين رو هيسپانها اقليتي تعيين کننده در
انتخاباترياستجمهوريسالآيندهدرآمريکاخواهندبود.اينتاثيرگذاري،
به مراتب در اياالت خاکستري و پاندولي بيشتر خواهد بود .در ايالت فلوريدا،
نزديک به  60درصد از هيسپانهايي که در انتخابات رياست جمهوري سال
 2016به ترامپ راي داده بودند ،اين بار تاکيد دارند که آراي خود را به سود
نامزد رقيب وي به گردش در آورند .در اياالت ويسکانسين و پنسيلوانيا و
ميشيگان نيز هيسپانها مي توانند نقش تعيين کننده اي داشته باشند.
اگرچه ترامپ نسبت به تاثيرگذاري آراي هيسپانها در اياالت جنوبي و
مرکزي ( که اکثر آنها به صورت سنتي به جمهوريخواهان راي مي دهند )
واهمه اي ندارد ،اما هيسپانها در اياالت تاثيرگذار مي توانند بازي را به ضرر
رئيس جمهور آمريکا تغيير دهند .موضوعي که مشاوران ترامپ و اعضاي
ارشد کمپين انتخاباتي وي نسبت به آن هشدار داده اند.

خبر

نخست وزير عراق با تأکيد بر صادرات
قريبالوقوع نفت به اردن و سوريه ،تأکيد
کرد که بغداد مسيرهاي صدور نفت خود را از دست
داده و قصد دارد ،به مسيرهاي صادرات نفتي خود
تنوع ببخشد.به گزارش خبرگزاري فارس« ،عادل
عبدالمهدي»نخستوزيرعراقدرکنفرانسخبري
هفتگي خود مطالبي درباره صادرات نفت عراق و
مسئله ادغام برخي از گروههاي مقاومت عراقي
مطرح کرد.عبدالمهدي در جريان کنفرانس تأکيد
کرد که دستوراتي را درباره صادرات نفت عراق
به اردن و سوريه صادر کرده است.پايگاه خبري
«بغداد اليوم» به نقل از نخست وزير عراق گزارش
داد که عراق منافذ صدور نفت خود را از دست داده
است و قصد دارد به مسيرهاي صادرات نفتي خود
تنوع ببخشد.وي همچنين اظهار داشت که «دولت
عراق ،طرحهاي فوقالعاده را بررسي خواهد کرد تا
مسيرهايجايگزينرابرايصادراتنفتايجادکند».
عبدالمهديدربخشديگريازاظهاراتخود،اعالم
کرد که نيروهاي سازمان «الحشد الشعبي» (بسيج
مردمي) عراق« ،يک گروه فداکار است که خون آن

به آزادسازي عراق کمک کرده است».نخست وزير
عراق با اشاره به اينکه اجراي فرمان حکومتي درباره
نيروهاي الحشد الشعبي را آغاز کرده ،درباره عدم
پذيرش برخي از گروههاي الحشد با ادغام ،تصريح
کرد که به آنان فرصت خواهد داد تا ادغام شوند.
در فرمان  10بندي نخست وزير عراق تأکيد شده
که الحشد الشعبي «بخشي جدانشدني از نيروهاي

کلينتون:

آمريکا با خروج از برجام ،اهرم فشار خود
عليه اي ران را از دست داد

وزيرخارجهاسبقآمريکاباانتقادشديدازرويکرددولت
ترامپ در قبال ايران نوشت که رئيس جمهور آمريکا با
خروج از توافق هستهاي ،اهرم فشار خود عليه ايران را
از دست داد.به گزارش خبرگزاري فارس« ،هيالري
کلينتون»وزيرامورخارجهاسبقآمريکابهاقداماخير

ايران در کاهش تعهدات برجامي واکنش نشان داد.
وي در پيامي در توئيتر نوشت« :سال گذشته زماني
که دولت ترامپ تهديد کرد که از توافق با ايران خارج
ميشود و تحريمهاي بيشتري را عليه ايران اعمال
ميکند ،اين آشکار بود که ما اهرم فشار خود را از
دست ميدهيم و ايران براي آن چيزي که ميخواهد
آزاد خواهد بود .قابل پيش بيني بود ،ايران هم اکنون
از محدوديتهاي غنيسازي که توافق اعمال کرده
بود،عبورکردهاست».وزيرخارجهاسبقآمريکاافزود:
«همانطورکهمن زمانحصولتوافقهستهايباايران
گفتهبودم،اينتوافقکاملنبودامابهماموريتاساسي
خود براي مسدود کردن تمام مسيرهاي دستيابي
ايران به بمب (هستهاي) دست يافته بود».

وزارت خارجه آمريکا:

فروش سالح به تايوان
مغاير با سياست چين واحد نيست!

وزارت خارجه آمريکا مدعي است فروش سالح به تايوان با هدف
تامين صلح منطقهاي صورت ميگيرد و آمريکا قصدي براي به چالش
کشيدن اصل چين واحد ندارد.به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از

بدينوسيله به اطالع ميرساند پروانه بهرهبرداري مركز درمان سوء مصرف مواد هومن
به شماره /20/97611/208م/ت به تاريخ  1390/2/24متعلق به دكتر حميد اسماعيلي
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
گواهيفعاليتصنعتيبهشماره72895درتاريخ-1372/12/1بدينوسيلهگواهيميشود
كارگاه آقاي محمد مختاري واقع در جاده قديم قم بعد از پليس راه حسنآباد جنب اتوبان
دست راست سنگبري سپيدكوه از تاريخ  1371مشغول فعاليت صنعتي در رشتههاي
توليدي انواع سنگهاي ساختماني دوازده هزار مترمربع ( )12000در يك شيفت در سال
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
مدركفارغالتحصيلياينجانباشكانعربشاهيفرزندكاظمبهشمارهشناسنامه50948
صادره از تهران در مقطع دانشنامه پايان تحصيالت دوره كارشناسي رشته مهندسي
مكانيك طراحي جامدات صادره از واحد دانشگاهي قزوين با شماره 168921402526
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را به
دانشگاه آزاد اسالمي واحد قزوين به نشاني قزوين ،ابتداي جاده بارجين دانشگاه آزاد
اسالمي قزوين اداره فارغالتحصيالن ارسال نمايد.
برگ سبز و شناسنامه مالكيت خودرو وانت پيكان به رنگ سفيد شيري روغني مدل
 1390و شماره پالك 795-69ص 34و شماره موتور  11490061999و شماره شاسي
 NAAA46AA2CGبه نام آقاي هادي غريب فرزند هاشم مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
برگ اعالم وضعيت (برگ سبز) خودروي سواري پرايد به رنگ نقرهاي مدل  1394و شماره
انتظامي 839-15ي 36و شماره موتور  5488734و شماره شاسي  NAS4111004مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند پژو  405به شماره پالك 616-23ص 56مدل  1383و شماره شاسي 83007864
و شماره موتور  12483015808به نام فاطمه نيكبخت مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
برگ سبز خودرو سواري پژو آردي مدل  1384به رنگ يشمي تيره به شماره موتور
 11784017140و شماره شاسي  13420870و شماره پالك ايران 846-65س 12به نام
حمداله اصغرزاده مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگسبزخودروسواريسمندمدل1397بهرنگسفيدروغنيباشمارهپالك538ب-13
ايران  89و شماره موتور  124K1240040و شماره شاسي NAAC91CE5JF390133
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند مالكيت خودرو (برگ سبز) مربوط به سواري پرايد صبا بنزيني مدل  1383به رنگ
مشكي روغني و شماره انتظامي (پالك) 117س -21ايران  59و شماره موتور 00897597
و شماره شاسي  S1412283286744مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اينجانب محسن شهراسوند مالك خودرو پژو پارس به شماره انتظامي 181-41ج65
و شماره بدنه  962498و شماره موتور  124K0975248به 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 ايران خودرو
واقع در پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد .بديهي است پس از مهلت مزبور طبق
ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب حسن وحيدا مالك خودرو پژو پارس به شماره انتظامي 166-13س 96و شماره
بنه 19377574و شماره موتور  12485159898به 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 ايران خودرو واقع در
پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد .بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط
مقرر اقدام خواهد شد.
اصل برگ سبز و سند كمپاني خودرو كاميون كمپرسي آميكو مدل  1387به شماره موتور
 1508G133270و شماره شاسي  NA2A3LLD68A000518و تيپ  M2631LTIو
شماره پالك ايران 575-62ع 43به نام نعمتاله عابدي به شماره ملي 2142554806
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل برگ سبز و سند كمپاني خودرو وانت مزدا مدل  1390به شماره موتور FE140529
و شماره شاسي  NAGDPX2PC18D40918و تيپ بي  2000آي و شماره پالك ايران
292-72ج 78به نام احمدعلي علينژاد هريكندئي به شماره ملي  2060998654مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت وانت مزدا كارا مدل  96رنگ سفيد شش ايران 981-75س 45و شم
 0192و ش شاسي  250785مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سندكمپانيپژو405مدل85رنگنقرهايششايران565-65ي66وشم12485148211
و ش شاسي  24239294مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني و شناسنامه مالكيت موتورسيكلت رادان  125مدل  87رنگ نقرهاي شش
ايران  78839-812و شم  81236140و ش شاسي  8760964مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز و سند كمپاني سواري سايپا تيپ  131LEرنگ سفيد روغني به شماره پالك
ايران 196-14ق 63و شماره موتور  4732098و شماره شاسي  S1412291134952به
نام مژگان خوشحال دهدار فرزند علي صادره از اهواز كد ملي  1753517680شماره
شناسنامه  542مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت برگ سبز موتورسيكلت رخش مدل  1390به شماره انتظامي -89681
 375و شماره تنه  9014036و شماره موتور  251367به مالكيت علي محمدي فرزند رحيم
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.

مسلحعراق»استوآندستهازگروههاييکهتمايل
ندارند به «نيروي مسلح عراق » بپيوندند ،ميتوانند
جدا شوند و به کار سياسي بپردازند.در پي حمله
گروه تروريستي داعش به عراق و اشغال بخشهاي
گستردهايازاينکشور،مردمعراقباحکممرجعيت
مبني بر لزوم حضور در جنگ در برابر تروريسم،
روانه جبه ه نبرد شدند تا از کشور خود دفاع کنند.

حضور جوانان و مردم عراق در مبارزه با داعش باعث
شکلگيريالحشدالشعبيشد.بهگفتهکارشناسان،
حضورپرشورنيروهايالحشدالشعبيدرکنارارتش
عراق ،دليل اصلي شکست گروه تروريستي داعش و
پسگيريشهرهاياشغالشدهتوسطاينگروهبوده
است.وي درباره عمليات نظامي که نيروهاي الحشد
و ارتش عراق از يکشنبه هفته جاري تحت عنوان
«ارادة النصر» آغاز کردند ،تصريح کرد« :عمليات
نظامي گستردهاي را آغاز کرديم ...که در آن همه
اقشار نيروهاي مسلح ،الحشد الشعبي ،ائتالف
بينالمللي و جنگندههاي عراقي حضور دارند».
عبدالمهدي تصريح کرد که در پي اين عمليات،
مناطق گستردهاي پاکسازي و مقرهاي داعش نيز
منهدم شده است.اين مسئول عراقي در پايان اعالم
کرد که تروريسم بسيار ضعيف شده است ،ولي «ما
آن را تعقيب خواهيم کرد و به آن فرصت نخواهيم
داد که در هيچ جايي از خاک عراق ،باقي بماند.
مرحله نخست اين عمليات کامال موفقيتآميز بود
و مساحتهاي گستردهاي از [استانهاي] نينوي،
صالح الدين و االنبار پاکسازي شد».

ائتالف آمريکا به ق ربانيان حمالتش در سوريه
غ رامت پرداخت کند

اسپوتنيک ،وزارت خارجه آمريکا که به تازگي با فروش احتمالي
تسليحاتي به ارزش  ۲/۲ميليارد دالر به تايوان موافقت کرده ،در
مواجهه با اعتراض شديداللحن چين؛ به توجيه اين اقدام پرداخت.در
همين راستا« ،مورگان اورتگاس» سخنگوي وزارت خارجه آمريکا
مدعي شد :منافع ما در تايوان ،به ويژه در مورد قرارداد تسليحاتي
اخير ،بر مبناي تقويت صلح و ثبات منطقهاي است .به اين ترتيب ،هيچ
تغييري در موضع بلندمدت آمريکا مبني بر حمايت از سياست چين
واحد ايجاد نشده.اين در حالي است که «گنگ شوآنگ» سخنگوي

سندكمپانياسنادفروشموتورسيكلترخشمدل1390بهشمارهانتظامي375-89681
وشمارهتنه9014036وشمارهموتور251367بهمالكيتعليمحمديفرزندرحيممفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز مالكيت اتومبيل ريو سواري به شماره انتظامي ايران 374-66ي 91و شماره
موتور  1047646و شماره شاسي  NAS61002281148645مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
اصل شناسنامه مالكيت (برگ سبز) كشاورزي سيستم  ITMتيپ 4*4-399
مدل  1396به رنگ قرمز روغني و شماره موتور  YAW3907Eو شماره شاسي
 N3HKTAA5DHHS02546و شماره پالك انتظامي ايران 238-14ك 11و به نام
مالك روحاله ملكي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اينجانب رضا ميرزايي مالك خودرو پژو پارس به شماره شهرباني ايران 656-52ص62
و شماره بدنه  FH272836و شماره موتور  124K0757170به 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 ايران خودرو
واقع در پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد .بديهي است پس از مهلت مزبور طبق
ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
پروانه به شماره  2993مورخه  93/9/17واحد مرغداري گوشتي به نام حميرا والئي صادره
از اداره كل دامپزشكي استان مازندران مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كارخانه ،سند مالكيت (برگ سبز) ،كارت موتورسيكلت هرم  125مدل  1385به
رنگ مشكي و شماره انتظامي  -38195ايران  632و شماره موتور  5158650و شماره
شاسي  NCT***125A8514222به مالكيت سعيد گالبدار مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت (برگ سبز) خودروي سواري سايپا  131SEمدل  1395به رنگ سفيد و
شماره شاسي  NAS411100G1256669و شماره موتور  M13/5716468و شماره پالك
ايران 162-69ط 13مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل كارت هوشمند به شماره  1942055خودرو كاميونت سيستم هيوندا رنگ سفيد
مدل خودرو  1386و شماره پالك 237ع 51 -36و شماره شاسي 37911786008950
و شماره موتور  37912007335309صادره از قروه مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
اصل كارت هوشمند راننده به نام جمال بدري به شماره هوشمند  2393138و كد ملي
 5589362563مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز موتورسيكلت آميكو رنگ مشكي مدل  83به شماره انتظامي  - 4193اصفهان
 27و شماره موتور  04023393و شماره تنه  12540679به نام آمير سيدحسن اعتمادي
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت هوشمند كاميون به شماره  2572875مربوط به كاميون اسكانيا  2011و شناسه
كارت  NLGL111KPFI272072به شماره انتظامي ايران 122-59ع 57به نام اينجانب
حسين بزه مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
دفترچه مهمات اسلحه تكلول تهپر چخماقي كاليبر  12ساخت تركيه به شماره سالح
 8883848به نام رضا ميرعالي متولد  1338فرزند شيرمحمد به شماره شناسنامه 117
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
دفترچه مهمات اسلحه گلولهزني مدل 5تير گلنگدني ساخت ايران كاليبر  7/92به شماره
سالح  28667/8796/1به نام رضا ميرعالي فرزند شيرمحمد به شماره شناسنامه 117
متولد  1334مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامهمالكيتسمندمدل83رنگآبيششايران577-33ج33وشم12483020942
و ش شاسي  83207200مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سندكارخانهوكارتموتورسيكلتشينگفوتيپ125CCقرمزرنگمدل1388بهشماره
پالك-5922همدان18وشمارهموتور6000320وشمارهتنهNET***125X8813846
به نام ناصر ظفري مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني و برگ سبز موتورسيكلت رايكا تيپ  CG125رنگ آبي مدل  1382به شماره
پالك  498 -39339و شماره موتور  3011397و شماره تنه  8738148به نام جهانگير
آورزماني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
چون آقاي سامان فرخزادي مالك سواري رنو (تيپ  )TONDAR90K4Mبه شماره
شهرباني 735ب -78ايران  28و شماره موتور  100014067RD212831و شماره شاسي
 NAALSRALDCA215645مدل  91به علت فقدان برگ فروش كمپاني تقاضاي
رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است .لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي
مذكور دارد ظرف مهلت ده روز به دفتر حقوقي شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر 14
جاده مخصوص تهران  -كرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد.
بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
كارت ،بيمهنامه و كارت سوخت خودرو پرايد  132مدل  1393به شماره شهرباني -43
569هـ 15و شماره موتور  5145031و شماره شاسي  NAS421100E1211338مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز و سند كمپاني خودروي سواري پرشيا مدل  84به شماره پالك انتظامي
722ب -92ايران  16و شماره موتور  12484128699و شماره شاسي  19322126مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني (مادر) پژو  206 SDمدل  1389به شماره انتظامي 782ن -17ايران  82و
شماره شاسي  NAAP41SD1BG304335و شماره موتور  13389036384مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.

دادگاه ف رانسه ب هدنبال اعمال حکم  6ماه
حبس تعليقي ب راي خواهر بنسلمان

ديدبان حقوق بش ر:

ديدبان حقوق بشر از ائتالف آمريکا خواست به
خانواده هاي قربانيان حمالت جنگنده هاي اين
ائتالف در سوريه غرامت پرداخت کند.
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از النشره،
سازمان ديدبان حقوق بشر از ائتالف آمريکايي
به اصطالح ضد داعش در سوريه خواست تا به
خانواده هاي قربانيان حمالت جنگنده هاي اين
ائتالف غرامت پرداخت کند.اين سازمان اعالم
کرد که ائتالف آمريکا بايد خسارات وارده به غير
نظاميان در جريان عمليات نظامي در سوريه را
بررسي کند.ديدبان حقوق بشر اعالم کرد که
براساستحقيقاتمستقلصورتگرفتهجنگندههاي
ائتالف آمريکا از سپتامبر  ۲۰۱۴دستکم جان

دادگاه فرانسه قصد دارد خواهر بنسلمان وليعهد سعودي را بهخاطر کتک زدن
يک طراح داخلي به  6ماه حبس تعليقي محکوم کند.

به گزارش خبرگزاري فارس ،دادگاهي در فرانسه در تالش است «حصه
بنت سلمان» خواهر «محمد بنسلمان» وليعهد سعودي را به  6ماه حبس
تعليقي محکوم کند.به نوشته خبرگزاري «رويترز» ،اين جلسه دادگاه
که روز سهشنبه برگزار شد ،بهدليل وجود حکم جلب بينالمللي عليه
بنتسلمان ،به طور غيابي انجام شد.
«امانوئل موين» وکيل حصه با رد اتهامات عليه موکلش گفت  :پيشنهاد
دادگاه براي برگزاري جلسه با حضور متهم از طريق ويدئو کنفرانس
نيز رد شد.بر اساس گزارشهاي منتشر شده در فرانسه« ،اشرف عيد»
طراحدکوراسيونداخليمصرياألصلدارايتابعيتفرانسويبهپليس
گفت مشغول عکسبرداري از اتاقي بوده که بايد تزئين ميشده ،اما
بنت سلمان وي را به تالش براي عکسبرداري مخفيانه و فروش آنها
به رسانهها متهم کرده و به محافظش دستور داده اين طراح فرانسوي
را کتک بزند.به گفته اين طراح دکوراسيون ،محافظ بنت سلمان وي را
به شدت کتک زده و او را مجبور کرده که زانو بزند و پاي اين شاهزاده
سعودي را ببوسد .وي چند ساعتي هم در اين ساختمان گير افتاده
بوده و نهايتاً تنها پس از ضبط وسايلش ،به او اجازه دادهاند ساختمان را
ترک کند.درصورت تأييد درخواست دادستان اين پرونده ،بنتسلمان
و محافظ شخصي او هر يک پنج هزار يورو غرامت پرداخت خواهند
کرد.همچنين اين محافظ شخصي نيز که پيشتر محاکمه شده بود،
به هشت ماه حبس محکوم شد.

محمود الزهار:

تالشهايي ب راي از سرگيري
روابط حماس و سوريه در جريان است

هفت هزار غير نظامي را در عراق و سوريه گرفته
اند.براساساينگزارش،اينائتالفدرسالهاي
 ۲۰۱۷و  ۲۰۱۸چهار حمله هوايي غير قانوني
در سوريه انجام داده که به دنبال آنها دهها غير
نظامي کشته شده اند.

وزارت خارجه چين ،فروش تسليحات آمريکايي به تايوان را نقض
جدي حقوق بينالملل و اصول ابتدايي روابط بينالملل عنوان کرد.
وي افزود :اين اقدام سياست چين واحد و همچنين  ۳يادداشت تفاهم
چين و آمريکا را نقض مي کند .اين اقدام همچنين دخالتي آشکار در
امور داخلي چين محسوب شده و حاکميت و منافع امنيتي اين کشور
را تهديد مي کند.گفتني است چين به تايوان به چشم استاني متمرد
نگاه کرده و درباره هرگونه اقدام از سوي آمريکا که به جريانهاي
جداييطلب منطقه کمک کند؛ هشدار داده است.

مجوزحملسالحساچمهزنيدولولكاليبر 12ساختتركيهبهشمارهسالح 172017متعلق
به اينجانب سام حسينوند فرزند عليخان به شماره ملي  4172395007مفقود گرديده و از
درجهاعتبارساقطميباشد.
سند و فاكتور فروش و سند مالكيت (برگ سبز) و پالك بدنه خودرو وانت تويوتا  2000رنگ
سبز روغني مدل  1980به شماره انتظامي 172ع -55ايران  63و شماره موتور 1945976
و شماره شاسي  11023534به نام محمدولي فوالدچنگ مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقطميباشد.
اصل برگ سبز خودرو وانت تويوتا دوكابين مدل 1992به رنگ نوكمدادي معمولي و شماره
موتور 982782وشمارهشاسي 0021962وشمارهپالك744ج-12ايران 84بهنامعلياكبر
داغسرمفقودگرديدهوازدرجهاعتبارساقطميباشد.
سند كمپاني و شناسنامه مالكيت خودرو كاميون كشنده اسكانيا مدل  2011به شماره
انتظامي 278ع -75ايران  85و شماره موتور  DC1206L026692787و شماره شاسي
 XLER4X20005278221به رنگ قرمز روغني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط
ميباشد.
گذرنامهاينجانباحساناروزگانيفرزندگلمحمدبهشمارهپاسپورت 0A1392327متولد
 1357مفقودگرديدهوازدرجهاعتبارساقطميباشد.
سندكارخانهبرگسبز،كارتومعاينهووكالتنامهوبيمهنامهكليهمداركخودرومينيبوس
مدل 2007به شماره انتظامي299ع -22ايران 85و شماره موتور DY74D34165و شماره
شاسي  NLN0P740107400222به رنگ سفيد روغني مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقطميباشد.
سند و فاكتور فروش و سند مالكيت (برگ سبز) خودروي سواري پژو  405مدل 1394
به شماره پالك 548س -68ايران  95و شماره موتور  164B0039470و شماره شاسي
 NAAM31FE9FK725152به رنگ سفيد روغني به نام ميالد رحماني سرجوئي مفقود
گرديدهوازدرجهاعتبارساقطميباشد.
برگاعالموضعيت(برگسبز)خودرويوانتپيكانمدل1390بهشمارهانتظاميايران-35
874م 76و شماره شاسي  NAAA46AA7BG187698و شماره موتور 11490006683
مفقودگرديدهوازدرجهاعتبارساقطميباشد.
سندكمپانيوبرگاعالموضعيت(برگسبز)خودرويسواريسمندالايكسمدل1388بهرنگ
نقرهايمتاليكوشمارهموتور12487275032وشمارهشاسيNAAC91CC59F188468
وشمارهانتظامي257-91ي 38مفقودگرديدهوازدرجهاعتبارساقطميباشد.
سند كمپاني و برگ سبز و كارت سواري سايپا 131مدل 1392به رنگ سفيد روغني و شماره
انتظامي191و-57ايران43وشمارهموتور4791839وشمارهشاسيNAS411100D1225935
بهناممحسنكوچكزادهمفقودگرديدهوازدرجهاعتبارساقطميباشد.
اينجانب هادي درويش پورنوحداني مالك خودرو پژو 405مدل 81به رنگ يشمي متاليك و
شمارهانتظامي478س29ايران33بهشمارهشاسي81005565وشمارهموتور22568105193
بهعلتفقداناسنادفروشوسندمالكيتراهورتقاضايرونوشتالمثنياسنادمذكوررانموده
است .لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي
سازمانفروششركتايرانخودروواقعدرپيكانشهرساختمانسمندمراجعهنمايد.بديهي
استپسازمهلتمزبورطبقضوابطمقرراقدامخواهدشد.
اينجانبصمدزهديچرمخورانمالكخودرووانتپيكانمدل91بهرنگسفيدشيريروغني
بهشمارهانتظامي472ج55ايران68بهشمارهشاسيNAAA46AA7DG370540وشماره
موتور114F0029444بهعلتفقداناسنادفروشوسندمالكيتراهورتقاضايرونوشتالمثني
اسنادمذكوررانمودهاست.لذاچنانچههركسادعاييدرموردخودرويمذكورداردظرفده
روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند
مراجعهنمايد.بديهياستپسازمهلتمزبورطبقضوابطمقرراقدامخواهدشد.
سندمالكيتراهور(برگسبز)سواريريوبهشمارهانتظامي854ب-35ايران72مفقودگرديده
وازدرجهاعتبارساقطميباشد.مسئوليتضمانتكشففسادبهعهدهمالكاست.
كارتهوشمندرانندهبهشماره 2998380متعلقبهآقايحسينخصافيفرزندجوادمتولد
1364بهشمارهملي 1263336493مفقودگرديدهوازدرجهاعتبارساقطميباشد.
برگسبزخودرويسواريپرايدمدل1382بهپالكانتظاميايران121-54د63وشمارهموتور
 00491129وشمارهشاسي S14122829722772بهناماينجانبكريمرحمانيكوهبنانيكد
ملي 3090669374فرزندمحمدمفقودگرديدهوازدرجهاعتبارساقطميباشد.
اينجانب فرهاد محمودي مالك خودرو پژو 206مدل 89به رنگ سفيد روغني به شماره
انتظامي962س64ايران22بهشمارهشاسيNAAP51FE9BJ365999وشمارهموتور
 13589013713به 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 سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در پيكانشهر
ساختمان سمند مراجعه نمايد .بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام
خواهد شد.
يکعدددفترچهوکالتبهشماره/۹۹۸۱/۱۸۷م/پمورخه۲۵/۱۰/۸۹کانونوکالومشاوران
حقوقيبنامراضيهمهدويگلهکالييفرزندشعبانعليوکيلپايهيکحوزهقضاييشهرستان
ساري ازتاريخ۹۸/۳/۲۵مفقودشدهاست.
مدرکفارغالتحصيلياينجانبشهابپورداداشيآسيابرفرزندمرتضيبهشمارهشناسنامه
51123صادرهازتهراندرمقطعکارشناسيناپيوستهرشتهمهندسيتکنولوژيعمرانصادره
ازواحددانشگاهيفيروزکوهباشماره129413501954مورخه1395/05/18مفقودگرديده
است و فاقد اعتبار ميباشد ،از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمي
واحدفيروزکوهبهنشانيفيروزکوه-دانشگاهآزاداسالميارسالنمايد.
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عضو ارشد جنبش مقاومت اسالمي حماس ضمن تمجيد از حمايت هاي
اسد از گروه هاي مقاومت فلسطين ،گفت :تالش هايي براي از سرگيري
روابط حماس و سوريه در جريان است.
بهگزارشخبرگزاريمهربهنقلازپايگاهعربزبان«النهضهنيوز»«،محمود
الزهار» عضو دفتر سياسي جنبش مقاومت اسالمي حماس ،سخناني را
در خصوص روابط اين جنبش با سوريه مطرح کرد.بر اساس اين گزارش،
وي در اين خصوص گفت :تالش هايي در گذشته براي از سرگيري روابط
ميان حماس و سوريه آغاز شده و اين تالش ها هم اکنون نيز ادامه دارد.
ما بايد ترتيبي دهيم که با تمامي کساني که در کنار فلسطين و در مقابل
اسرائيل ايستادند ،رابطه داشته باشيم.
الزهار ادامه داد :مصلحت مقاومت در داشتن روابط خوب با تمامي
کشورهايي است که با اسرائيل دشمن هستند و موضع ثابتي در قبال
مسئله فلسطين دارند .ازجمله اين کشورها مي توان به سوريه ،لبنان و
جمهوري اسالمي ايران اشاره کرد.
وي همچنين تأکيد کرد :از زمان آغاز بحران سوريه ،روابط حماس با اين
کشور تيره شد .ما بايد صداقت داشته باشيم و واقعيت را بگوييم و واقعيت
اين است که قبل از بحران سوريه ،بشار اسد هر کاري را براي ما انجام داد.
ما پيش از بحران سوريه ،آزادانه در اين کشور فعاليت مي کرديم؛ درست
مانند فعاليت هايمان در فلسطين .بهتر بود که سوريه را ترک نمي کرديم
و نه له و نه عليه اسد در بحران سوريه وارد نمي شديم.

کسبرتبهاولرعايتحقوقمصرفکنندگان
استانسمنانتوسطب انکملياي ران

بانک ملي ايران در ارزيابي رعايت حقوق مصرف کنندگان و منشور حقوق شهروندي در بين
دستگاه هاي اجرايي استان سمنان موفق به دريافت لوح تقدير و تنديس رتبه اول رعايت حقوق
مصرف کنندگان شد.به گزارش روابط عمومي بانک ملي ايران ،در جلسه شوراي اداري استان که
با حضور احمد همتي نماينده مردم شهرستانهاي سمنان ،مهديشهر و سرخه در مجلس  ،حسن
بيگينمايندهمردمدامغاندرمجلسومديرانسازمانهاياجرايياستانسمنانبرگزارشد،لوح
تقدير و تنديس رتبه اول رعايت حقوق مصرف کنندگان از سوي عليرضا آشناگر استاندار سمنان
به احمد بهکار مرام رئيس اداره امور شعب استان سمنان بانک ملي ايران اهدا شد.

دبير ستاد خيرين مدرسهساز بانک خبر داد؛

آغازعملياتاحداثوبازسازي ٢١مدرسه
درمناطقسي لزدهتوسطبانکصادراتاي ران

همزمان با دهه کرامت و در آستانه ميالد باسعادت عليبنموسيالرضا(ع) ،عمليات احداث
و بازسازي  ٢١مدرسه در مناطق سيلزده کشور توسط بانک صادرات ايران آغاز شد.به
گزارش روابطعموميبانک صادرات ايران ،دبير ستاد خيرين مدرسهساز اين بانک با اشاره
به تالشهاي بانک صادرات ايران در راستاي کمکرساني به مناطق سيلزده کشور ،افزود:
ستاد خيرين مدرسهساز بانک صادرات ايران در راستاي کمک به سيلزدگان و بازسازي
مناطق آسيبديده از سيل ،بازسازي و احداث  ٢١مدرسه را در استانهاي گلستان و لرستان
برعهده گرفته است.حمداله عظيمي ماسوله ادامه داد :از محل کمکهاي نقدي کارکنان
خير اين بانک ،پروژه احداث يک مدرسه  ١٢کالسه در روستاي آققميش استان گلستان
آغاز شده و عالوه بر آن ،پنج مدرسه آسيبديده از سيل در استان گلستان نيز توسط اين
ستاد بازسازي و تجهيز ميشود.وي خاطرنشان کرد :در راستاي کمک به آمادهسازي مدارس
آسيبديده از سيل در استان لرستان نيز ،ستاد خيرين بانک صادرات ايران بازسازي و
تجهيز  ١٥مدرسه را برعهده گرفته است که در تالش هستيم اين مدارس تا آغاز سال جديد
تحصيلي به بهرهبرداري برسند.

آگهي مجمع عمومي عادي ساليانه
بانك اقتصاد نوين

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه بانک اقتصادنوين (سهامي عام) به شماره ثبت
 177132و شناسه ملي 10102194601
مجمع عمومي عادي ساليانه بانک اقتصادنوين براي بررسي عملکرد سال مالي منتهي به
 ،1397/12/29رأس ساعت  15روز دوشنبه مورخ  1398/04/31در محل مجموعه سالنهاي
ش و مراسم صدرا ،بـه نشاني تهران ،خيابان مالصدرا ،خيابان شيخ بهايي جنوبي ،جنب
هماي 
مسجد بقية اهلل (عج)؛ تشکيل ميگردد.
بدينوسيله از کليه صاحبان محترم سهام بانک يا نمايندگان قانوني آنان دعوت مينمايد ،به
منظور اخذ برگه ورود و حضور در جلسه مجمع عمومي مذکور؛ در يکي از روزهاي شنبه مورخ
1398/04/29ويکشنبهمورخ1398/04/30ازساعت8:30صبحالي15:30بادردستداشتن
مدارک مالکيت سهام يا مستندات نمايندگي ،وکالت ،واليت ،قيمومت و کارت شناسايي معتبر
به امور سهام بانک ،به نشاني تهران ،وليعصر ،روبهروي نيايش ،بلوار اسفنديار ،پالک  ،17طبقه
اول مراجعه فرمايند.تلفن مستقيم امور سهامداران24594277 -24594266 :
ضمناًترتيبياتخاذشدهاستکهبهجزاياممذکور،برگهورودبهجلسه،ازساعت14:00روزبرگزاري
مجمع ( )1398/04/31نيز در نشانـي صدرالذکر ،به حضور سهامداران محترم ارائه گردد.
دستور جلسه:
 .1استماع گزارشات هيئت مديره و حسابرس مستقل و بازرس قانوني بانک در خصوص عملکرد
سال مالي منتهي به  29اسفند .1397
 .2تصويب صورتهاي مالي سال مالي منتهي به  29اسفند  1397و اتخاذ تصميم نسبت به
تخصيص و تقسيم سود.
 .3انتخاب بازرس قانوني اصلي و عليالبدل و حسابرس مستقل.
 .4تعيين حقالزحمه بازرس قانوني و حسابرس مستقل.
 .5انتخاب روزنامه کثيراالنتشار براي درج آگهيهاي بانک.
 .6تعيين پاداش و جبران خدمات اعضاي هيئت مديره.
 .7انتخاب اعضاي هيئت مديره بانک.
 .8ساير مواردي که قابل طرح در مجمع عمومي عادي ساليانه باشد.

