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حواشي مرگ مک کين در آمريکا

بخش سياسي خارجي
مرگ جان مک کين ،سناتور  81ساله ايالت آريزونا،
حواشي زيادي در اياالت متحده آمريکا داشته است .چنانچه
واشنگتن پست گزارش داده است ،دونالد ترامپ رئيس جمهور
اياالت متحده آمريکا مانع از صدور بيانيه رسمي کاخ سفيد در
خصوص مرگ مک کين شد .طي دو سال گذشته ،اختالفات
سياسي زيادي ميان جان مک کين و ترامپ وجود داشت.
مک کين در جريان برگزاري کنفرانس امنيتي مونيخ در سال
 2016ميالدي ،سياستهاي ترامپ را به صورت صريح مورد
انتقاد قرار داده بود .ترامپ و مککين در موضوعات بسياري باهم
اختالف نظر داشتند .مککين اغلب سياست خارجي رئيس جمهور
فعلي آمريکا را مورد انتقاد قرار ميداد و ترامپ نيز از سناتور
ايالت آريزونا براي مخالفت با لغو قانون مراقبت درماني مقرون به
صرفه انتقاد ميکرد .در سال  2015ترامپ درباره مک کين گفت
او يک قهرمان جنگي بوده زيرا اسير شده است .سناتور مک کين
در زمان جنگ ويتنام اسير و به مدت  6سال مورد شکنجه قرار
گرفت .پس از آن ترامپ در پاسخ به انتقادات گسترده گفته بود
از کساني خوشش ميآيد که اسير نشدهاند.
براساس گزارش روزنامه واشنگتن پست ،دونالد ترامپ ،رئيس
جمهور آمريکا مانع از صدور بيانيه کارکنان کاخ سفيد به منظور
تحسين جان مک کين ،سناتور جمهوريخواه ايالت آريزونا
که روز گذشته درگذشت و تقدير از خدمات نظامي او شد.
واشنگتن پست همچنين تاکيد کرد اين بيانيه در نهايت توسط سارا
سندرز ،سخنگوي مطبوعاتي کاخ سفيد ،جان کلي ،رئيس ستاد
کارکنان کاخ سفيد و ديگر دستياران مورد ويرايش قرار گرفت.
همچنين رئيس جمهور آمريکا از صدور بياني ه رسمي درخصوص
مرگ سناتور جمهوريخواه ايالت آريزونا امتناع و اعالم کرد ترجيح
ميدهد از طريق صفحه توئيتر پيام تسليت خود را منتشر کند .در
پيام تسليت رئيس جمهور آمريکا آمده است :عميقترين همدردي
و احترام خود را به خانواده سناتور مککين ابراز ميکنم .دلها
و دعاهاي ما با تو است!برخي سياستمداران آمريکا پيام تسليت
رئيس جمهور آمريکا درباره مرگ سناتور مک کين را مورد انتقاد
قرار دادند.
اما حواشي مربوط به مرگ مک کين ،صرفا محدود و محصور
به جامعه سياسي اياالت متحده آمريکا نيست .ماجرا از اين قرار
است که "عادل الجبير" وزير امور خارجه عربستان سعودي در
پيام تسليت خود به مناسبت مرگ سناتور ايالت آريزونا ،از وي
به عنوان يک "قهرمان" ياد کرده است ،موضوعي که ترامپ را
خشمگين ساخته است .در حالي که ترامپ در پيام غير رسمي و
توئيتري خود صرفا احترام خود نسبت .به مک کين و همدردي
خود با خانواده وي را اعالم کرده است" ،عادل الجبير" پيام تسليت
متفاوتي را در اين خصوص ارسال کرد :
" صميمانهترين تسليت خود را تقديم خانواده سناتور مککين
ميکنيم ،آمريکا يک "قهرمان" را از دست داد.من يکي از دوستانم
را از دست دادم که او را از بيش از  ۱۳سال پيش ميشناختم".
استفاده از لفظ "قهرمان" در خصوص جان مک کين از سوي
مهره سعودي کاخ سفيد  ،مسلما به مذاق رئيس جمهور اياالت
متحده آمريکا خوش نخواهد آمد .الزم به ذکر است که بسياري از
جمهوريخواهان سنتي با رويکرد ترامپ در عرصه سياست خارجي
و حتي اقتصاد مخالف بوده و مخالفت خود را به صورتي صريح بيان
کرده اند .در چنين شرايطي "مک کين" به صورت ناخودآگاه به
نماد مخالفت جمهوريخواهان با ترامپ تبديل شده بود .موضوعي
که در ماههاي آينده و در انتخابات مياندوره اي مجلس نمايندگان
و سنا مي تواند براي کاخ سفيد دردسر ساز باشد.
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مسئول روابط اتحاديه ميهني کردستان عراق در بغداد گفت :تحريمهاي آمريکا در حقيقت
تحريم ملت عراق است.سعدون فيلي در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاري تسنيم درباره تالشهاي
مرتبط با اعالم فراکسيون اکثريت پارلماني و تشکيل کابينه جديد عراق و تمايل کردها براي
حضور در جبههبنديهاي موجود گفت :کردها در اين دوره با دو هدف اصلي به مذاکرات
تشکيل کابينه جديد عراق مي نگرند؛ نخست ،چارهيابي مشکالتي که سالهاست در ميان اربيل
و بغداد به صورت الينحل باقي مانده است و دوم ،مطالباتي که در قانون اساسي عراق براي
اقليم کردستان در نظر گرفته شده است.وي گفت :ما با همه جريانها گفتوگو داشتهايم و
اين گفتوگوها در آينده نيز ادامه خواهد داشت و هر جرياني که به تحقق درخواست هاي
ما نزديکتر باشد شانس ائتالف با آن بيشتر خواهد شد.وي گفت :کردها نميتوانند فراکسيون
اکثريت پارلماني را تشکيل دهند بنابراين در انتظار برادران شيعه خواهيم بود که مشخص

شود کدام جريان آنها نظر مساعدتري به درخواستها و حل مشکالت ما خواهند داشت،
جريانهاي کردي که در اين مقطع از دو حزب حاکم اقليم کردستان تشکيل مي شوند هيچ
خط قرمزي در ارتباط با جريان ها و اشخاص نداشته و عجلهاي در پيوستن به ائتالفها و
جريان هاي پسا انتخاباتي هم ندارند بلکه هدف ما اين است حکومتي تشکيل شود که عراق را
از وضعيت کنوني نجات دهد.وي در پاسخ به سوالي در خصوص تحريم هاي اعمالي آمريکا عليه
جمهوري اسالمي ايران و اظهارات نخست وزير عراق گفت :سياست تحريم و فشار اقتصادي را
به عنوان يک اقدام غير انساني قلمداد مي کنيم و عراق و اقليم کردستان هم نمي توانند خود
را بينياز از داشتن روابط اقتصادي با ايران ببيند.وي گفت :آمريکا بايد نوع روابط عراق و ايران
را درک کند ،ما با داشتن مرز طوالني مشترک متعهد به داشتن روابط حسنه با تهران بوده و
معتقديم که آمريکا با تحريم ايران در واقع مردم عراق را تحريم کرده است.

سعدون فيلي:

تحريمهاي آمريکا
در حقيقت تحريم
ملت عراق است
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سوريه:

وزير خارجه آلمان:

اروپا بايد وزنه متقابل در برابر آمريکا باشد

وزير امور خارجه آلمان گفت :اروپا بايد وزنه متقابل در
برابر آمريکا باشد.به گزارش ايسنا ،به نقل از خبرگزاري
اسپوتنيک ،وزير امور خارجه آلمان در اظهاراتي خواهان
ايجاد يک اروپاي مستقل و قدرتمند شد تاهر زمان
که آمريکا از "خطوط قرمز عبور کند" به عنوان "يک
وزنه متقابل" عمل کنند.هايکو ماس براساس گزارش
خبرگزاري آلمان گفته است که قصد دارد از مناسبت
"سال آلمان" در آمريکا که قرار است از  ۳اکتبر آغاز شود،
به منظور معرفي سياست خارجي جديد در قبال آمريکا

از تسليحات شيميايي استفاده نکرده و نخواهيم کرد

استفاده کند.وزير خارجه آلمان با اشاره به روابط کشورش
با آمريکا گفت :زمان آن رسيده که ما مجددا شراکت دو
سوي اقيانوس اطلس را به شيوهاي هوشيارانه ،انتقادي
و حتي با انتقاد از خود مورد ارزيابي قرار دهيم.همچنين
وزير امور خارجه آلمان در مقالهاي در روزنامه هندلسبالت
نوشت :اگر اروپا خواهان نجات توافق هستهاي برجام با
ايران است بايد شراکتش با آمريکا را مورد ارزيابي دوباره
قرار داده و يک نظام پرداختي در اتحاديه اروپا ايجاد
کند به نحوي که هر زمان واشنگتن از خطوط قرمز
عبور کند يک وزنه متقابل براي آن باشد.هايکو ماس
اظهار داشت :ما مسلما دست تنها در عمل به اين وظيفه
شکست خواهيم خورد .بنابراين هدف اصلي سياست
خارجي ما ايجاد يک اروپاي مستقل و قدرتمند است.
به همين دليل ضروري است که ما خودمختاري اروپا
را از طريق ايجاد کانالهاي پرداختي مستقل از آمريکا
تقويت کنيم.وي افزود :آلمان نياز به يک "شراکت
تعادل يافته" با کاخ سفيد دارد تا هر زمان که آمريکا
عقب نشيني کند از وزنه خود استفاده کند.

سفير دمشق در مسکو گفت :از تسليحات شيميايي
استفاده نکرده و نخواهيم کرد .به گزارش ايسنا ،به نقل از
خبرگزاري اسپوتنيک ،به تازگي انگليس ،فرانسه و آمريکا
بيانيهاي منتشر و اعالم کردند ،در خصوص هرگونه استفاده
دولت سوريه از تسليحات شيميايي واکنش فوري نشان
خواهند داد.اين کشورها همچنين در اين بيانيه ضمن
مطرح کردن ادعاهايي واهي ،از حاميان دولت بشار اسد
خواستار آن شدند که از نفوذ خود براي جلوگيري از
بهکار گرفته شدن تسليحات شيميايي استفاده کنند.
در همين حال ،جان بولتن ،مشاور امنيت ملي آمريکا
نيز به تازگي اظهار کرد :در صورتي که دولت سوريه از
تسليحات شيميايي استفاده کند ،واشنگتن واکنشي قاطع
خواهد داشت .رياض حداد ،سفير دمشق در مسکو به اين
ادعاهاي مطرح شده از سوي مقامات غربي واکنش نشان
داد و گفت :سوريه در سال  ۲۰۱۳زرادخانه شيميايي
خود را امحا کرد .ما هرگز از تسليحات شيميايي استفاده
نکردهايم و نخواهيم کرد .اين ديپلمات سوري خاطرنشان
کرد :در اين بيانيهها براي همه چيز تنها يک بهانه وجود

وزير جنگ اسرائيل:

دارد و آن استفاده از سالحهاي شيميايي است .پس از آن
که ارتش ما با حمايت کشورهاي دوست سرزمينمان را
آزاد کرد ،غرب و آمريکا بالفاصله درصدد آن برآمدند که
در راستاي حمله به سوريه ورود پيدا کنند تا اين کشور
تضعيف شده و جنگ در آن ادامه پيدا کند.در همين حال،
سخنگوي وزارت دفاع روسيه هم اعالم کرد :شبهنظاميان
در سوريه دست به اقدامات تحريکآميزي ميزنند تا از
اين طريق دمشق را به استفاده از تسليحات شيميايي
در ادلب متهم کنند.

آمريکا امروز همپيماني در دنيا ندارد

دبيرکل حزباهلل لبنان گفت :آمريکا امروز همپيماني در دنيا ندارد.به
گزارش گروه بينالملل خبرگزاري تسنيم به نقل از المنار ،سيد حسن
نصراله بهمناسبت اولين سالروز پيروزي عليه تروريسم در ارتفاعات شرق
لبنان از حضور گسترده مردم در برگزاري جشن سالگرد پيروزي عليه
تروريسم در ارتفاعات شرق اين کشور قدرداني کرد و عزم و اراده آنها را
ستود.وي افزود :جشن آزادسازي دوم (آزادسازي ارتفاعات شرقي لبنان از
لوث تروريسم) عيد ملت ،ارتش و مقاومت است و اين پيروزي ب ه فضل
معادله طاليي ارتش ،ملت و مقاومت حاصل شد.نصراله با بيان اينکه در پي
حوادثي که در سوريه رخ ميداد ،خطراتي کل لبنان و بهويژه منطقه البقاع
را تهديد ميکرد با طرح اين پرسش که اگر گروه تروريستي النصره و داعش
در سوريه و عراق پيروز ميشدند چه اتفاقي رخ ميداد و سرنوشت خود
کشورهاي عربي خليج فارس چه بود ،گفت :کساني که روزي به داعش و
النصره دل بسته بودند امروز از سوي اين دو گروه تروريستي تکفير ميشوند.
وي با اشاره به آمادگي جوانان لبنان براي مقاومت و حماسهآفريني در اين
زمينه گفت :ارتش اسرائيل امروز با بحراني حقيقي در زمينه نيروي انساني
مواجه است و قادر به جذب جوانان نيست.دبيرکل حزباهلل تأکيد کرد
که در سال گذشته ميالدي  44هزار نظامي صهيونيست به روانپزشک
مراجعه کردند.وي با بيان اينکه ما در طول سالهاي گذشته تجارب بزرگ
و عظيمي به دست آورديم و توانستيم روستاها ،مزارع ،و همه مرزهاي
خود با سوريه را از لوث تروريستها آزاد کنيم ،اظهار داشت :ما ميدانيم
که ارتش اسرائيل بسياري از امکانات خود را توسعه داده است اما نتوانسته

سند موتورسيكلت شاهين مدل  1391به شماره انتظامي  62471-595و شماره
موتور 81225997و شماره تنه 99176565به مالكيت پژمان مسلمي عقيلي مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز و كارت ماشين سواري پرايد مدل 1387به شماره انتظامي348-69د33
و شماره موتور  2743186و شماره شاسي  S1412287902751به مالكيت الناز
كيااحمدي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودرو سواري بام و مدل 2016به شماره انتظامي545-59س 17و شماره
موتور  N20B20AB8471245و شماره شاسي  WBA5A5102GG178425به
مالكيت زهرا منوچهري مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
آقاي حميد پزشكي فرزند سليمان داراي شناسنامه شماره  661صادره از ميانه
متولد  1348اظهار ميدارد كه پروانه تاسيس بيمارستان بركت امام خميني ميانه
مفقود گرديده است .لذا به موجب اين آگهي پروانه مذكور ابطال ميشود .از يابنده
خواهشمند است مدرك فوق را به دفتر نظارت بر امور درمان وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشكي تسليم نمايد .دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي
درماني تبريز
برگ سبز سواري پژو تيپ پارس به رنگ سفيد روغني مدل  1390و شماره پالك
انتظامي ايران 983-24ص 39و شماره موتور  12489329922و شماره شاسي
 NAAN01CA2BE271937به نام اينجانب بابك عالسوند مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز و سند كمپاني سواري مگان به رنگ نقرهاي متاليك مدل  1388به
شماره پالك انتظامي ايران 546-68ب 56و شماره موتور K4MD812D193721
و شماره شاسي  NAPLM1BOF91003506به نام اينجانب مسلم مكونديزاده
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز (شناسنامه مالكيت) و سند كمپاني خودرو وانت زامياد مدل 1388
به شماره انتظامي 436-61ط 12و شماره شاسي  NAZPL140TBM220050و
شماره موتور  511265به نام منصر مرادي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط
ميباشد1936 .
سند كمپاني موتور سهچرخ آبي رنگ فاقد پالك انتظامي به شماره شاسي  01146و
شماره موتور  94700910به نام عادل غالمي فرزند حميد مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
اينجانب عبدالرحمن حاصلدوست مالك خودرو پژو  206به شماره شهرباني ايران
543-32هـ 66و شماره بدنه  557589و شماره موتور  14190074933به علت
فقدان اسناد فروش تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است .لذا چنانچه
هر كس ادعايي در مورد خودرسوي مذكور دارد ظرف مدت ده روز به دفتر حقوقي
سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد.
بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
كارت هوشمند ناوگان باري كمپرسي بنز تيپ  1924مدل  1391با شماره
پالك ايران 716-44ع 23و شماره موتور  33592410121942و شماره شاسي
 NAB374333CA610823به نام احسان احمدي مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
كارت هوشمند ناوگان باري كمپرسي بنز تيپ  2624مدل  1395با شماره پالك
ايران 259 -55ع 17و شماره موتور  33594010128255و شماره شاسي
 NAB374465GA000529به نام شركت چينهسازه بيهق مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت هوشمند ناوگان باري كمپرسي بنز تيپ  2624مدل  1395با شماره
پالك ايران 284-55ع 17و شماره موتور  33594010128245و شماره شاسي
 NAB374465GA000492به نام شركت چينهسازه بيهق مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل شناسنامه مالكيت (برگ سبز) موتورسيكلت سيستم شباب تيپ 150CC
به رنگ يشمي مدل  1394و شماره موتور  0150NIU404980و شماره شاسي
 N1U***150H9431049و شماره پالك انتظامي  84414-629و به نام مالك
لهراسب اشيري چهاربري مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل شناسنامه مالكيت (برگ سبز) وانت سيستم پيكان تيپ 1600iبه رنگ سفيد
روغني مدل  1384و شماره موتور  11284013466و شماره شاسي  12105162و
شماره پالك انتظامي 411-24د 23و به نام مالك عبدالمجيد رجائي مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت خودرو سواري رنو  L90مدل  1396به رنگ سفيد شيري و شماره پالك ايران
656-10ل 55و شماره موتور  085675به نام محمد ميالني بنفشه درق مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.

برگ سبز و برگ كمپاني و بنچاق وانت پيكان  1600مدل  1386به رنگ سفيد
 19105و شماره پالك ايران 798-68ص 81و شماره موتور 11486069845
و شماره شاسي  31666967به نام سازمان شهرداري محمدشهر كرج مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز ،برگ كمپاني ،بنچاق كاميونت ون نيسان  2400به رنگ آبي روغني
مدل  1383و شماره پالك ايران 536-68ب 14و شماره موتور  234166و شماره
شاسي  D27921به نام سازمان شهرداري محمدشهر كرج مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت هوشمند ناوگان باري كمپرسي آميكو تيپ  M2631LTIمدل  1392با
شماره پالك ايران 134-44ع 46و شماره موتور  1512E007359و شماره شاسي
 NA2A3LLD6DA003457به نام شركت چينهسازه بيهق مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت هوشمند كاميون كشنده سيستم ولوو تيپ اف-اچ 12مدل 1384به شماره
موتور  457995و شماره شاسي  YV2AN60D95T852175و شماره پالك
817ع 84به نام حميد عموري به شماره ملي  6629548027مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت پرايد مدل  89به رنگ سفيد و شش ايران 175-95ق 24و
شم  3680107و ش شاسي  1412289646097مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
كارت هوشمند خودرو اتوبوس نوع بياباني سيستم ولوو تيپ  B9Rمدل
 1390به رنگ سفيد روغني و شماره موتور  D9181501B1Lو شماره شاسي
 NARS5L627B4147848و شماره كارت هوشمند  2620365و شماره پالك
829ع -87ايران  45مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني ،سند مالكيت (برگ سبز) كارت خودرو پرايد مدل  1388به رنگ
سفيد و شماره انتظامي ايران 446-13ن 89و شماره موتور  2976403و شماره
شاسي  S1412288275578به مالكيت شهرام روغني مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
سندوفاكتورفروشالمثنيهمچنينسندمالكيتسواريالمثنيسندمدل 1391به
رنگسفيددارايپالك968-77ص 29وشمارهشاسيNAACNICM9CF209803
بالدينتوكليفرزندسيدمحمدمهدي
وشمارهموتور 124K0022967بهنامسيدشها 
شش  2779تهران مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز وانت پيكان به رنگ سفيد مدل 1392و شماره پالك ايران354-53س36
و شماره موتور  114F0046001و شماره شاسي NAAA46AA6DG385210
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودرو امويام مدل  1393به رنگ سفيد روغني و شماره انتظامي
381س -92ايران  53و شماره موتور  MVM477FJAD011914و شماره شاسي
 NATFBAKD2D1001846مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كليه مدارك اعم از برگ سبز ،سند كمپاني ،كارت ،پالك عقب و جلو خودرو وانت
پيكان مدل  1384به رنگ سفيد روغني و شماره انتظامي ايران 597-53ب85
و شماره موتور  11284048330و شماره شاسي  12123826مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز و تسسل اسناد پيكان سواري مدل 1380به شماره انتظامي583-41ج52
و شماره موتور  11128038207و شماره شاسي  80445312مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت پرايد مدل 89رنگ سفيد شش ايران175-95ق 24و شم3680107
و ش شاسي  1412289646097مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كليه مدارك سواري پژو  405مدل  83رنگ يشمي به شماره موتور 2003732
و شماره شاسي  IN81005997و شماره پالك ايران 738-14ط 98به نام امير
مرزوقي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز ،سند كمپاني سواري پرايد مدل  1387به رنگ سفيد و شماره پالك
ايران275-43ن 21و شماره موتور 2303014و شماره شاسيS1412287697836
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت وانت نيسان مدل 85رنگ آبي شش ايران739-65ب 18و شم
 324421و ش شاسي  12679مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت كاميونت ايسوزو مدل  88رنگ نارنجي شش ايران -54
897ع 46و شم  719666و ش شاسي  16743مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت پرايد مدل  90رنگ نوكمدادي شش ايران 496-65ي49
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.

خبر »

موشکهايي ميخريم که همه نقاط
خاورميانه را بزند!

سيد حسن نصراله:

از حالت شکست خارج شود.دبيرکل حزباهلل در ادامه سخنانش با بيان
اينکه کارشناسان مسائل استراتژيک رژيم صهيونيستي ميگويند که ارتش
اين رژيم قادر به ورود به جنگ جديدي نيست ،آنها از سال  2006ميالدي
تاکنون نتوانستند روحيه شکست را از خود محو کنند تأکيد کرد که ارتش
لبنان با وجود تعلل در تصميمگيري از سوي سياستمداران ،در نبرد عليه
تروريسم در موضع دفاع قرار گرفت و در اين راه فداکاري و شهيد تقديم
کرد.وي با بيان اينکه عيد آزادسازي دوم نتيجه جديد پايبندي ما به معادله
طاليي ارتش ،ملت و مقاومت است .افزود :در پي اراده ملت ما و عزم آنها
براي دفاع ،اشغالگر يا متجاوز هيچ جايي در لبنان ندارد.وي گفت :آمريکا
براي جلوگيري از مشارکت ارتش لبنان در نبرد عليه داعش در ارتفاعات
لبنان تالش و تهديد کرد که کمکهاي خود به ارتش لبنان را در صورت
مشارکت آن در نبرد عليه داعش ،قطع خواهد کرد.نصراله خاطرنشان کرد
که کساني که داعش را در سوريه شکست دادند همان کساني هستند که
با اين گروه تروريستي جنگيدند نه آمريکاييها.دبيرکل حزباهلل اظهار
داشت :هر بار که داعش در منطقهاي در سوريه محاصره ميشد ،بالگردهاي
آمريکايي براي نجات آنها وارد عمل ميشدند.نصراله گفت :آمريکاييها دروغ
ميگويند که داعش را شکست دادهاند زيرا آنها براي طوالني کردن عمر
اين گروه تروريستي تالش کردند.وي تأکيد کرد که اتاق عمليات "الموک"
در اردن گروههاي تروريستي در جنوب سوريه را مديريت ميکرد.دبيرکل
حزباهلل اظهار داشت :آمريکا امروز هيچ همپيماني در دنيا ندارد و اين
کشور به همپيمانان خود بهشکل يک ابزار مينگرد.نصراله در ادامه تأکيد
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کرد که دست برداشتن اتاق عمليات الموک از گروههاي تروريستي در جنوب
سوريه حاوي اين عبرت بزرگ است که نبايد به آمريکا دل بست .آمريکا
بهمحض اينکه ببيند همپيمانانش به مهرهاي سوخته تبديل شده و هدف
مورد نظر را محقق کردهاند ،به آنها فرصت فرار نميدهد.وي با بيان اينکه
کردها بايد بدانند که هر لحظه ممکن است آمريکا آنها را بفروشد .گفت:
اطالعات موجود از آمادگيها براي اجراي يک نمايش حمله شيميايي در
ادلب حکايت دارد.نصراله با تاکيد بر اينکه غرب براي اجراي يک نمايش
شيميايي با هدف حمله به سوريه آماده ميشود و اين در حالي است که
در قبال جناياتي که عليه کودکان يمني صورت ميگيرد ،سکوت ميکند
اظهار داشت :هيچ کس نميداند که محمد بن سلمان عربستان و ملت عزيز
سعودي را به لبه کدام پرتگاه سوق خواهد داد.
دبيرکل حزباهلل با بيان اينکه روابط ما با ميشل عون رئيسجمهور لبنان بر
اساس احترام و اعتماد متقابل است و هيچکدام به ديگري چيزي را ديکته
نميکند افزود :ما براي تشکيل دولت به گفتوگوي داخلي چشم دوختهايم،
اما زمان محدود است .نبايد گرههاي جديدي در مسئله تشکيل دولت ايجاد
شود.نصراله اظهار داشت :از زمان انتخاب ميشل عون به سمت رئيسجمهور
در برخي محافل داخلي و خارجي گفته ميشود که وي مجري سياستهاي
حزباهلل است و جريان آزاد سياستهاي حزباهلل را اجرا ميکند ،اينها دروغ
است و کساني که چنين سخناني را مطرح ميکنند ،خود نيز ميدانند که
دروغ ميگويند.دبيرکل حزباهلل گفت :موضوع روابط با سوريه را در دولت
جديد بعد از تشکيل آن بررسي خواهيم کرد.

سند كمپاني خودرو سواري سپند پيكيآي مدل  85به رنگ بژ روشن متاليك و
شمارهموتور M131453674وشمارهشاسي 062252وشمارهپالك688-34ص44
به نام مسعود نادريان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودروي وانت مزدا كارا  1700مدل  1395به رنگ سفيد و شماره
انتظامي 328ب -88ايران  75و شماره موتور  118P0149845به نام حميد
شكري به شماره ملي  2550044797فرزند احمد صادره از نيريز مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت (برگ سبز) سواري سايپا  131مدل 1393به رنگ سفيد
روغني و شماره پالك 785ج -66ايران  95و شماره شاسي  3685038و شماره
موتور  5195807به نام عبدالواحد پراكوه مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط
ميباشد.
شناسنامه مالكيت (برگ سبز) خودروي وانت مزدا دوكابين  2000مدل  1380به
رنگ يشمي و شماره پالك 812ج -83ايران  95و شماره شاسي  802D00690و
شماره موتور  415081به نام عبدلاسالم ريگي گلزاري مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
كارت هوشمند وسيله نقليه مينيبوس بنز تيپ  309مدل  1371به رنگ سفيد و
شماره پالك 637ع -76ايران  54و شماره شاسي  37939116008376و شماره
موتور  3349111034041به نام اشرف بهاري بغدادآباد مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز ،برگ كمپاني سواري پژو  206مدل  1382به رنگ قرمز متاليك داراي
شماره موتور 3832447و شماره شاسي 82614707و پالك983-23ص 47به نام
مهدي سليماني فرزند ولياهلل مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني سواري سيتروئن زانتيا به شماره انتظامي 227ق -44ايران  82و
شماره موتور  00406286و شماره شاسي  S1512283119-47مفقود گرديده و
از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت (برگ سبز) سواري پرايد به شماره انتظامي 836ج -49ايران
 82مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .مسئوليت ضمانت كشف
فساد به عهده مالك است.
برگ سبز خودرو سواري پژو  206تيپ  2مدل  84به شماره پالك انتظامي
279ل -17ايران 16و شماره شاسي 19827667و شماره موتور10FSS15087026
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني و برگ سبز خودرو سواري پژو  405جيالايكسآي  1/8مدل
 1385به رنگ نقرهاي متاليك و شماره انتظامي پالك ايران 866-25و 34و
شماره موتور  12485163665و شماره شاسي  24246997مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگكمپانيسواريدنا EF7مدل 1396سفيدروغنيبهشمارهانتظامي462ب-84
ايران  28و شماره موتور  147H0292437و شماره شاسي  465141به نام عليرضا
قاسمي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل برگ سبز وانت پيكان مدل  1391به شماره انتظامي 879د -36ايران 95
و شماره موتور  114F0042284و شماره شاسي NAAA46AA4DG380636
به رنگ سفيد روغني به نام مسعود شهنوازي مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
سندكمپانيوشناسنامهمالكيتخودرووانتمدل 1387بهشمارهانتظامي338ج-81
ايران 85و شماره موتور D071029177و شماره شاسيNAYCD06A08A000662
به رنگ سفيد معمولي به نام سليمه قنبرزهي شهبخش مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
كارت هوشمند اتوبوس بياباني اسكانيا مدل  1386به شماره انتظامي 242ع-72
ايران  85و شماره هوشمند  2414289مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط
ميباشد.
مجوز حمل سالح يكلول ساچمهزني تهپركاليبر  12مدل كوسه به شماره سالح
 15DUA00032و شماره سريال 214765ساخت ايران به نام محمديونس مالزهي
ريگي فرزند جنگيان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
دانشنامهفارغالتحصيلياينجانبسارامحققنيافرزندمقصودبهشمارهشناسنامه
 18995و شماره ملي  0075531682صادره از تهران در مقطع كارشناسي رشته
مديريت بازرگاني صادره از واحد دانشگاهي تهران شمال با شماره 0968126مورخ
 97/2/5مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .از يابنده تقاضا ميشود
دانشنامه را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال به نشاني :تهران  -بزرگراه
شهيد بابايي (غرب به شرق) خروجي حكيميه  -خيابان شهيد صدوقي  -بلوار
وفادار  -دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال ارسال نمايد.

وزير جنگ رژيم صهيونيستي از قرارداد خريد موشکهاي جديد که مي توانند هر نقطه
از خاورميانه را هدف قرار دهند خبر داد.به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از اسپوتنيک،
آويگدور ليبرمن وزير جنگ رژيم صهيونيستي در پست توئيتري خود مدعي شد که اين
رژيم قرارداد خريد موشکهاي جديد و دقيقي را امضا کرده که مي تواند هر نقطه اي را
در خاورميانه هدف قرار دهد.وي ادعا کرد که مسئوالن اين رژيم تالش مي کنند ارتش
اسرائيل بسيار قدرتمند و پيشرفته شود.

رئيسجمهور کر ه جنوبي درصدد
ميانجيگري ميان آمريکا و کره شمالي
يک مقام دفتر رياست جمهوري کره جنوبي اعالم کرد مون جائه اين ،رئيسجمهور اين کشور
قصد دارد در جريان سفرش به کره شمالي در پاييز به هدف ديدار با رهبر اين کشور براي
تسهيل مذاکرات ميان واشنگتن و پيونگ يانگ نقش ميانجيگر را ايفا کند.به گزارش ايسنا،
به نقل از خبرگزاري اسپوتنيک ،انتظار ميرود که نشست بعدي رهبران دو کره تا حوالي
 ۱3ـ  ۱2سپتامبر در شهر پيونگ يانگ صورت بگيرد.يک مقام دفتر رياست جمهوري کره
جنوبي بنا به گزارش خبرگزاري يونهاپ گفت :من معتقدم که نقش مون جائه اين ،رئيسجمهور
کره جنوبي قرار است در اين فرآيند پررنگتر شود.به صورت واقع بينانه بايد گفت که نقش
مون جائه اين قرار است به عنوان يک ميانجيگر و تسهيلکننده و عامل کمک به تقويت
تفاهم دوجانبه ميان واشنگتن و پيونگ يانگ هرچه بيشتر شود.نشست بعدي مون جائه اين
و کيم جونگ اون سومين نشست آنها در سال  ۲۰۱۸محسوب خواهد شد.

يک رهبر کرد سوريه:

تقويت پايگاههاي ائتالف ضد داعش
ارتباطي به مذاکرات ما با دمشق ندارد
يک رهبر کرد تاکيد کرد ،تقويت پايگاههاي ائتالف ضد داعش ارتباطي با مذاکرات
کردها با دمشق ندارد.به گزارش ايسنا ،به نوشته روزنامه فرامنطقهاي الشرق االوسط،
الهام احمد ،رئيس اجرايي شوراي سوريه دموکراتيک ،شاخه سياسي نيروهاي سوريه
دموکراتيک اظهار داشت :اينکه ائتالف ضد داعش به رهبري آمريکا پايگاههاي نظامي
خود را در مناطق تحت کنترل کردها در شرق فرات تقويت ميکند ،ارتباطي به مذاکرات
ميان اين شورا و دمشق ندارد.الهام احمد گفت :فکر نميکنم آن قدر که هدف از آن
تضمين عدم بازگشت داعش به اين مناطق است ،ناکام گذاشتن مذاکرات با دمشق باشد.
همچنين اين رهبر کرد وجود هرگونه ارتباط ميان سفر اخير ويليام روباک ،نماينده وزارت
خارجه آمريکا به مناطق کرد سوريه با مسئله مذاکرات با دمشق را تکذيب و تاکيد کرد:
سفرهاي مسئوالن آمريکايي به مناطق ما مسئله تازهاي نيست و گفتوگوها در اين سفر
بر موضوعاتي چون بازسازيها و راهاندازي دوباره زيرساختها متمرکز بود و قطعا اينها
موضوعات بسيار مهمي هستند و ما از اين دست اقدامات آمريکا که در راستاي منافع
مردم سوريه است ،استقبال ميکنيم.

برگزاري قرعه کشي چهار جايزه ( 500پانصد) ميليون ريالي

نخستيندورههشتمينباشگاهمشتريانبانکآينده

قرعه کشي نخستين دوره هشتمين باشگاه مشتريان بانک آينده ،برگزار شد.درمراسم قرعه کشي
مرحله نخست اين دوره که با حضور نمايندگان معاونت بازاريابي و امور شعب،معاونت بانکداري
الکترونيکي،مديريت امور کنترل داخلي و بازرسي ،مديريت امور روابط عمومي و اطالعرساني،اداره
بازارافزايي و باشگاه مشتريان،در روز يک شنبه،چهارم مردادماه سال  ،1397انجام شد؛برندگان
خوش شانس چهار جايزه ( 500پانصد) ميليون ريالي اين مرحله،مشخص شدند.سيدعلي چاووشي
مشتري شعبه تهران  -دو راهي يوسف آباد (،)255آيت حسيني مشتري شعبه تهران  -ميرداماد
(،)228عزيزاله علي زاده مشتري شعبه تبريز -چهارراه آبرسان ( )2012و حسين کشاورز مشتري
شعبه شيراز-خيابان مالصدرا ( ،)5218چهار برنده خوش شانس جايزه ( 500پانصد) ميليون
ريالي بودند.شايان ذکراست؛هشتمين دوره باشگاه مشتريان از  10خردادماه  1397آغاز و تا پايان
شهريورماه سال جاري،ادامه دارد.تمرکز اين دوره از باشگاه مشتريان،برحساب هاي پس انداز
قرض الحسنه،جاري و کيميا در بانک آينده بود که ميزان سپرده و مانده آنان ،امتيازآور هستند.
موجودي سپرده هاي پس انداز قرض الحسنه و جاري و همچنين،استفاده از خدمات بانکداري
الکترونيکي بانک آينده،دراين مرحله از هشتمين باشگاه مشتريان ،حائز اهميت و داراي امتيازآوري
بيشتري بوده است.قابل يادآوري است؛ حداقل امتياز براي شرکت در قرعه کشي 4500 ،امتياز بود
که تا پايان مردادماه سال جاري،تعداد 70هزار نفر از باشگاه مشتريان،با کسب حداقل امتياز ،دراين
دوره،درقرعه کشي،شرکت داده شدند.

سامانه دبيرخانه محرمانه پست بانک ايران راه اندازي شد

سامانه دبيرخانه محرمانه پست بانک ايران با حضور دکتر فرحي مديرعامل ،اعضاي هيئت مديره،
مديران امور و جمعي از مديران ستادي اين بانک راه اندازي گرديد.به گزارش روابط عمومي
پست بانک ايران :دکتر فرحي در مراسم افتتاح اين سامانه با تقدير از مديران و کارکنان امور
حراست گفت :طراحي نرم افزار ايمن براي انجام مکاتبات محرمانه همواره از دغدغه هاي مهم بانک
بوده و اهتمام به ايجاد اين سامانه کاري ارزشمند و بزرگ است .فرحي امور حراست را از واحدهاي
پر تالش بانک دانست و گفت :حراست پست بانک ايران در مقايسه با حراست سازمان هاي همتراز
بسيار عالي و موفق عمل کرده و با اجراي برنامه هاي در دست اقدام مطمئنا اين موفقيت ها مستمر
و روزافزون خواهد بود.آرش شهرکي کيا مدير امور حراست پست بانک ايران نيز در اين مراسم به
تشريح روند طراحي و اجراي سامانه دبيرخانه محرمانه پرداخت و با تشکر از همکاران امور فناوري
و حراست بويژه اداره کل حفاظت فناوري اطالعات و اسناد گفت :اين سامانه براي اولين بار در بانک
ايجاد شده و فعاليتي کم نظير در سيستم اداري کشور است که ايمني حفاظت از اطالعات بانک را
بهطور چشمگيري ارتقاء مي دهد .شهرکي کيا صدور کارت شناسايي براي بازنشستگان بانک را از
ديگر اقدامات اخير حراست اعالم کرد و گفت :در راستاي تکريم و توجه به بازنشستگان بانک مجوز
صدور کارت شناسايي براي آنان اخذ و عمليات مربوطه آغاز شده که تا يک ماه آينده صدور اين
کارت ها بهطور کامل انجام مي گيرد.

بانک صادرات ايران موفق به دريافت
گواهينامه بينالمللي مديريت انرژي شد

بانک صادرات ايران با انجام مميزي و با استقرار استانداردهاي روز دنيا در زمينه مديريت
انرژي موفق به دريافت گواهينامه  ISO٥٠٠٠١:٢٠٠١شرکت  TUVآلمان شد.به گزارش
روابطعمومي بانک صادرات ايران ،ساعد امينجعفري ،مدير امور خدمات و پشتيباني اين بانک،
با بيان مطلب فوق گفت :بر اساس اين گواهينامه ،ارايه خدمات ساخت و نگهداري ساختمانها
و شعب بانک صادرات ايران ،مديريتهاي شعب مناطق پنجگانه تهران و مديريتهاي شعب
استانهاي البرز و خوزستان مميزي شده و مطابق با الزامات استاندارد ISO٥٠٠٠١:٢٠٠١
ط مشي انرژي در بانک صادرات ايران گفت :اين
شناخته شدهاند.وي با اشاره به تدوين خ 
بانک با  ٦٦سال سابقه ،در راستاي مسئوليت اجتماعي خود ،صيانت از منابع و سرمايههاي
ملي و آيندگان را رسالت خود دانسته و با بروز رساني و ارتقاي تجهيزات مربوطه  ،طبق
اولويتها و استانداردهاي معتبر جهاني ،استفاده منطقي از حاملهاي انرژي را مورد توجه
قرار داده است.امين جعفري تأکيد کرد :هدف از بيان خطمشي انرژي ،اثبات تعهد بهبود
مستمر کارايي انرژي ،کاهش هزينههاي انرژي ،هدفمند کردن سرمايهگذاريها در تعميرات
و افزايش بازده تجهيزات و کاهش آلودگي هوا بوده که در اين خصوص با همکاري شرکت
 TUVآلمان نسبت به استقرار سيستم مديريت انرژي بر اساس استاندارد ISO٥٠٠٠١:٢٠٠١
در دستور کار قرار گرفت که با انجام مميزيهاي نهايي ،اين گواهينامه براي بانک صادرات
ايران صادر شد.مدير امور خدمات و پشتيباني بانک صادرات ايران با تأکيد بر استفاده از
شاخصهاي تعيين شده به منظور بررسي عملکرد انرژي ساختمانها و فرآيندهاي انرژيبر
اين بانک افزود :ايجاد ساز و کار مناسب در جهت اطمينان از تأمين شرايط آسايشي کارکنان
در شرايط عادي و اضطراري ،بهبود مستمر عملکرد سامانههاي مصرف کننده انرژي ،تحقيق
و بررسي در خصوص استفاده از فناوريهاي نو در بخش تجهيزات انرژيبر بانک ،پايبندي به
رعايت الزامات قانوني و ساير الزامات تعيين شده در سيستم مديريت انرژي از ديگر اهداف
تدوين خطمشي انرژي در بانک صادرات ايران است.

