» خبر

انتخابات مياندورهاي کنگره آمريکا
و پيامدهاي آن براي ترامپ
انتخابات مياندورهاي کنگره و درونايالتي آمريکا ميتواند تأثيرات عميق
و قابلتوجهي بر آينده سياسي ترامپ و سياستهاي اياالت متحده
داشته باشد.
به گزارش خبرگزاري تسنيم ،انتخابات مياندورهاي کنگره آمريکا هم براي
جمهوريخواهان و هم براي دموکراتها براي کنترل مجلسين اين کشور
اهميت زيادي دارد.ميزان مشارکت در انتخابات مياندورهاي کنگره آمريکا
معموالً از انتخابات رياست جمهوري کمتر است ،اما بررسيهاي اخير نشان
داده است که ميزان مشارکت در رقابتهاي مقدماتي درونحزبي امسال
در سرتاسر آمريکا افزايش داشته است.
طبق نظرسنجي مؤسسه پيو ،نيمي از رأيدهندگان آمريکايي اعالم
کردهاند که نسبت به سالهاي پيش ،عالقه بيشتري براي مشارکت
در انتخابات سال جاري دارند .در رقابتهاي درونحزبي دموکراتها
براي تعيين نامزدهاي نهايي مجلس نمايندگان آمريکا ،ميزان مشارکت
بيشتر از رقابتهاي درونحزبي سال  2014بود.افزايش ميزان مشارکت
رأيدهندگان احتماالً بازتابي از هيجان و گرماي انتخابات مياندورهاي
سال جاري خواهد بود .دموکراتها در تالش براي کسب اکثريت مجلس
نمايندگان آمريکا هستند ،با اين حال مسير دشواري را براي کنترل سنا
ش ِروي خود دارند.خروجي انتخابات آبانماه آمريکا براي آينده رياست
پي 
جمهوري ترامپ و اولويتهاي قانونگذاري جمهوريخواهان و دموکراتها
بسيار مهم و اثرگذار خواهد بود.
اگر جمهوريخواهان همچنان بتوانند کنترل کنگره را در دست
داشته باشند ،برخي از اولويتها و وعدههاي انتخاباتي اصلي ترامپ
ميتوانند بار ديگر احيا و پيگيري شوند .براي نمونه ،دونالد ترامپ
براي تغيير قانون خدمات بهداشتي و درماني مصوب دوران اوباما
(موسوم به اوباماکر) ،وعدههايي قوي و جدي داده است ،ترامپ سال
گذشته نيز تالش کرد در راستاي اين وعده انتخاباتي خود عمل کند،
اما سناتورهاي جمهوريخواه از جلب رأي مثبت همتايان خود در
اين ماجرا بازماندند .در اين وضعيت ،جمهوريخواهان در شرايطي
ميتوانند بار ديگر چنين تالشي کنند که کنترل کنگره را همچنان
در اختيار داشته باشند.
اما اگر دموکراتها بتوانند کنترل کنگره را به دست آورند ،اعضاي اين حزب
ميتوانند برخي اقدامات مدنظرشان که پيشتر با مانع جمهوريخواهان
مواجه ميشد را به پيش برده و تصويب کنند .براي مثال ميتوانند مانع
از ساخت ديوار مرزي در امتداد مرز با مکزيک شوند يا با طرح ترامپ
براي کاهش هزينهها در بخش خدمات اجتماعي مقابله کنند .عالوه بر
آن دموکراتها ميتوانند با قدرت بيشتري بر اقدامات دولت ترامپ نظارت
کنند .آنها ميتوانند دستياران و منصوبان ترامپ را به اداي شهادت در
مقابل هر يک از مجلسين وادار کنند يا نهادهاي دولتي را ملزم به ارائه
گزارشهاي رسمي درباره سياستها و اقداماتشان کنند .دموکراتها با
اکثريت يافتن در هر يک از دو بخش کنگره (مجلس نمايندگان و سنا)
ميتوانند درباره اقدامات شخص ترامپ يا تيم وي تحقيقاتي رسمي را
آغاز کنند.
اما شايد مهمترين پيامد اکثريتيافتن دموکراتها در مجلس نمايندگان
آمريکا ،توان آنها براي آغاز فرآيند استيضاح ترامپ است ،مسئلهاي که
ترامپ به شدت از مواجه شدن با آن پرهيز دارد.
انتخابات مياندورهاي کنگره آمريکا قرار است روز سهشنبه مورخ
 6نوامبر ( 15آبانماه) برگزار شود .همچنين در دهها ايالت آمريکا ،فرآيند
رأيگيري براي انتخاب فرماندار ،شهرداران و مجالس قانونگذاري ايالتي
نيز در همان روز برگزار خواهد شد.براي کنترل سنا ،هر حزب بايد
 51کرسي را به دست آورد؛ براي کنترل مجلس نمايندگان نيز هر حزب
بايد دستکم  218کرسي را در اختيار داشته باشد.
در حال حاضر دموکراتها  195کرسي مجلس نمايندگان آمريکا را در
اختيار خود دارند و براي کنترل اين مجلس بايد مجموع کرسيهاي خود
را دستکم  23عدد ديگر افزايش دهند.

»

وزير امور خارجه فرانسه در سخناني گفت که حمله به ادلب سوريه به دليل ترس
از متفرق شدن عناصر مسلح مستقر در اين منطقه و انتقال آنها به اروپا ،احتماال
امنيت اين قاره را به خطر خواهد انداخت.
ژان ايو لودريان ،وزير خارجه فرانسه در گفتوگو با شبکه "بي اف ام تي وي" اظهار
کرد :حمله نيروهاي نظامي سوريه به ادلب به دليل ترس از متفرق شدن عناصر
مسلح در اين منطقه و انتقال آنها به اروپا ،پيامدهاي مستقيمي براي امنيت اين
قاره به همراه دارد.
لودريان گفت :تا زماني که تعداد زيادي از نيروهاي وابسته به القاعده در ادلب مستقر
هستند ،تهديد امنيتي نيز همچنان وجود دارد .تعداد اين نيروها  ۱۰تا  ۱۵هزار تن
است و يک خطر جدي براي امنيت ما در آينده هستند.وي تعداد فرانسويهايي

که عضو گروه "هيئت تحرير الشام" هستند را چند  ۱۰نيرو تخمين زد.وزير خارجه
فرانسه تاکيد کرد :در صورت حمله ارتش سوريه به ادلب که حدود سه ميليون نفر
در آن ساکن هستند ،امکان بروز يک "فاجعه انساني" وجود دارد و آنچه در دسامبر
 ۲۰۱۶در حلب در زمان ورود نيروهاي نظامي سوريه به اين استان رخ داد به هيچ
وجه با فجايعي که در اين حمله ممکن است اتفاق بيفتند ،قابل مقايسه نخواهند
بود.وي افزود :ترس من اين است که در اين حمله از سالح شيميايي استفاده شود
و اين موضوع "خط قرمز" فرانسه است.اين مقام فرانسوي در اظهاراتي بيپايه و
اساس مدعي شد« :اظهارات مقامات روس درباره استفاده از تسليحات شيميايي و
متهم کردن گروههاي تروريستي به انجام آن نوعي آماده سازي روانشناختي براي
استفاده از اين سالحهاست.

لودريان:

حمله به ادلب
امنيت اروپا را
به خطر مي اندازد

بين الملل
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پوتين:

روسيه و چين پول ملي خود را جايگزين دالر ميكنند

رئيس جمهور روسيه از تصميم مسکو و پکن
براي استفاده بيشتر از پول ملي خود در مبادالت
تجاري دوجانبه خبر داد.
به گزارش مهر به نقل از شبکه خبري آسيا،
همزمان با تيرگي روابط روسيه و غرب،
«والديمير پوتين» در نشست خبري مشترک با
«شي جين پينگ» رئيس جمهور چين خطاب
به خبرنگاران گفت که مسکو و پکن قصد دارند
بيش از گذشته در مبادالت تجاري دوجانبه از
پول ملي کشورهاي خود (روبل روسيه و يوآن
چين) استفاده کنند.گفتني است که اين نشست

خبري پس از همايش اقتصادي در شهر «والدي
وستک» روسيه برگزار شد.پوتين همچنين که اين
اقدام «در شرايطي که خطرات همواره بازارهاي
جهاني را تهديد مي کند ،ثبات و امنيت داخلي
در سرويسهاي مرتبط به عملياتهاي واردات و
صادرات در بانکها را افزايش مي دهد».
اين در حالي است که از زمان الحاق شبه جزيره
کريمه به روسيه در سال  ۲۰۱۴و حمايت مسکو
از جدايي طلبان در شرق اوکراين ،که خشم
کشورهاي غربي و مقامات کي ي ِف را بر انگيخت،
روسيه با تحريمهاي سنگين تر غرب مواجه شد.در
ماههاي اخير نيز اياالت متحده به بهانه مداخله
ادعايي روسيه در انتخابات رياست جمهوري
 ۲۰۱۶آمريکا و مسموميت شيميايي جاسوس
دوجانبه روس تبار -سرگئي سکريپال -و دختر
وي در بريتانيا تحريمهاي جديدي عليه مسکو
وضع کرده است.در همين راستا ،پوتين در ماه
ژوئيه گفت که «مجادالت سياسي» به دالر به
عنوان ارز ذخيره جهاني لطمه مي زند.

بخش سياسي خارجي
طي ماههاي اخير شاهد تشديد بحران در حزب جمهوريخواه
آمريکا شده ايم .حضور دونالد ترامپ در راس معادالت سياسي و
اجرايي اياالت متحده مولد بحرانهاي عميقي در اين حزب سنتي
آمريکا بوده است .برخي جمهوريخواهان صراحتا با حضور ترامپ
در قدرت مخالف هستند  .در بسياري از نظرسنجي ها نيز شاهد
مخالفت بخش قابل توجهي از بدنه راي دهندگان جمهوريخواه
با سياستهاي ترامپ هستيم .در چنين شرايطي بسياري از
تحليلگران و کارشناسان روابط بين الملل ،آينده روشني براي
حزب جمهوريخواه متصور نيستند.فراتر از آن ،در صورت شکست
جمهوريخواهان در انتخابات مياندوره اي کنگره امسال ،شاهد
وقوع بحرانهاي عمقيق تري در اين حزب خواهيم بود.
در اين صورت تقابل برخي اعضاي ارشد حزب جمهويخواه با
ترامپ  ،از فاز مخفي وارد فاز علني خواهد شد .اين موضوع مي
تواند به برخي سناتورهاي حزب جمهويخواه نيز سرايت پيدا کند.
شکافهاي به وجود آمده در حزب جمهوريخواه و بحرانهايي که
اين حزب پس از ورود ترامپ به کاخ رياست جمهوري پيدا کرده
است ،مورد توجه بسياري از رسانه هاي آمريکايي قرار گرفته

مدركفارغالتحصيلياينجانبامينكيمياييفرفرزندجهانپوربهشمارهشناسنامه
 3025صادره از شيراز در مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسيمكانيك  -طراحي
كاربردي صادره از واحد دانشگاهي شهيد باهنر كرمان با شماره 0318749941
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .از يابنده تقاضا ميشود اصل
مدرك را به دانشگاه شهيدباهنر كرمان به نشاني كرمان ،دانشگاه شهيد باهنر،
ارسال نمايند.
برگ سبز سواري پژو آردي مدل  84به شماره انتظامي 528-35ط 16و شماره
موتور  11784008263و شماره شاسي  13410525به نام عباس رشدي مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودرو پژو پارس سيستم سواري رنگ سفيد مدل  1388به شماره
پالك ايران 343-61س 36و شماره شاسي  NAAN01CA99E842589و
شماره موتور  12488096966صادره از قروه مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
سند كمپاني و شناسنامه مالكيت تيبا هاچبك مدل  94به رنگ آبي و شش
ايران 215-75س 25و شم  8168352و ش شاسي  1015256مفقود گرديده و
از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سندكمپانيال 90مدل 88رنگسفيدششايران617-65ي 64وشم690D080643
و ش شاسي  91050395مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند و برگ سبز خودرو سواري پژو  405جيالايكسآي به رنگ نقرهاي متاليك
مدل  1384و شماره موتور  12484185971و شماره شاسي  13211769و شماره
پالك 512-24س 19مربوط به خانم رضوان اسدي مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
مدرك فارغالتحصيلي اينجانب محمد عاطفي فرزند مهدي به شماره شناسنامه
 1250005558صادره از كاشان در مقطع موقت كارداني پيوسته رشته تحصيلي
مكانيك خودرو صادره از واحد دانشگاهي آزاد كاشان به شماره سريال116005213
و شماره ثبت  04/20/5/6053و تاريخ ثبت  88/08/4مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد .از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي
واحد كاشان به نشاني :كاشان  -بلوار قطب راوندي  -خيابان استادان  -اداره امور
فارغالتحصيالن ارسال نماييد.
اصل برگ سبز (شناسنامه) خودرو سواري پرايد به شماره پالك392م -76ايران24
به رنگ سفيد روغني مدل 1396و شماره موتور 5897763/M13و شماره شاسي
 NAS411100H1026254مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل سند كمپاني خودرو سواري پژو پارس به شماره پالك 514م -21ايران
 24به رنگ سفيد روغني مدل  1389و شماره موتور  12489157423و شماره
شاسي  NAAN01CA6AK474586مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط
ميباشد.
پروانه ساختماني به شماره  8649/1/1/7/90/283به تاريخ  - 90/3/9صادره از
بخش مركزي عباساي نور  -مازندران به نام مجيد پورغالمي مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني خودرو وانت مزدا  -تيپ  2000به شماره پالك 799-72ط 21و شماره
موتور FEA04819و شماره شاسي NAGPXPE11B2071075به نام ولي خاكپور
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز و سند كمپاني خودرو نيسان وانت يخچالدار مدل  89به شماره موتور
 555102و شماره شاسي  264402و شماره پالك ايران 599-72ط 42به نام
مجتبي هداينيزاده مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
مدرك كارداني اينجانب سميه بيات فرزند يداهلل به شماره شناسنامه 3112صادره
از تهران در مقطع كارداني ناپيوسته رشته زبان و ادبيات فارسي صادره از واحد
دانشگاهي تهران جنوب مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .از
يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد تهران جنوب به نشاني
تهران  -كريمخان زند  -خيابان ايرانشهر شمالي  -نبش آذرشهر پالك  209و يا
كد پستي  1584715414ارسال نمايد.
گواهينامه موقت پايان تحصيالت اينجانب امين كاربر فرزند محمدرضا به شماره
شناسنامه 2687صادره از شيراز در مقطع كارشناسي رشته مهندسي برق قدرت،
صادره از دانشگاه آزاد اسالمي واحد گناباد ،با شماره  11496مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد .لذا از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را به نشاني
خراسان رضوي ،شهرستان گناباد ،ميدان بسيج ،بلوار دانشگاه ،دانشگاه آزاد
اسالمي گناباد ارسال نمايد.
كارت هوشمند رانندگي به شماره كارت  2988189به نام امامعلي محبي مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.

الوروف:

خبر »

آمريکاييها اول تحريم ميکنند بعد مذاکره!
وزير خارجه روسيه از منطق آمريکايي در سياست
خارجي واشنگتن که بر اساس آن گزينه تحريم پيش
از گفتوگو بررسي ميشود ،انتقاد کرد.به گزارش گروه
بينالملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از خبرگزاري
فرانسه ،سرگئي الوروف ،وزير امور خارجه روسيه،
از سياست آمريکا در قبال کشورها که ابتدا تحريم
و سپس پيشنهاد گفتوگو ارائه ميکند ،به شدت
انتقاد و در حاشيه مجمع اقتصادي والدي ووستوک
در خاور دور روسيه در جمع ديپلماتهاي جوان
تاکيد کرد« :در اغلب موارد دولت آمريکا براي مذاکره
چندان آماده نيست .آمريکاييها ابتدا تحريم ميکنند،
فشار ميآورند ،دوباره تحريم ميکنند و سپس وارد
گفتوگو ميشوند».او تصريح کرد :اين وضع فقط به
روابط روسيه و آمريکا مربوط نميشود گرچه روابط
ميان دو کشور در حال حاضر به شدت مسموم است،
رويکرد تحريم و سپس مذاکره را آمريکا در قبال کره
شمالي ،اتحاديه اروپا و چين نيز به اجرا گذاشته و
جنگي تجاري با همه اينها به راه انداخته است.وزير
امور خارجه روسيه افزود« :متاسفانه اين سياست به

جان کري :
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رفتار دائمي آمريکاييها تبديل شده است به محض
اين که چيزي به مذاقشان خوش نميآيد ،آنها به
فشار و تحريم روي ميآورند .من تصور نميکنم که
بتوان براي اين سياست در درازمدت موفقيتي متصور
بود».دولت آمريکا از سال  2014تحريمهاي اقتصادي
شديدي ضد روسيه به علت نقش احتمالي اين کشور
در بحران اوکراين به اجرا گذاشته است .روابط روسيه با
آمريکا از آوريل سال  2014در پي متشنج شدن اوضاع
در اوکراين ،رو به تيرگي نهاد و با الحاق شبهجزيره
کريمه به روسيه به اندازهاي تشديد شد که از پايان
جنگ سرد به اين طرف بيسابقه بود.

بحران در حزب جمهوريخواه

است .به عنوان مثال واشنگتن پست نوشته است که دوران
زمامداري ترامپ و حضورش در کاخ سفيد هزينه هايي براي
حزب جمهوري خواه به همراه داشته و اين حزب شأن و اعتبار
خود را از دست داده است.
پايگاه اينترنتي واشنگتن پست در گزارشي به قلم ريچارد کوهن
نوشت :حزب جمهوري خواه آمريکا يک بيماري مسري دارد .اين
حزب مدتي طوالني است که با دونالد ترامپ ،رئيس جمهور آمريکا،
دمخور شده است و در نتيجه اقداماتي که انجام مي دهد شباهت
بسياري به اقدامات رئيس جمهور (کنوني) آمريکا دارد .ترامپ
دروغ مي گويد و بعد از آن جمهوري خواهان هم درباره دروغ هاي
ترامپ دروغ مي گويند .برايشان هم اصال مهم نيست که چه مي
گويند ،تنها بايد سر و صدا راه بيندازند .دوران زمامداري ترامپ
و حضور وي در کاخ سفيد هزينه هايي براي حزب جمهوري خواه
به همراه داشته است .اين حزب شأن و اعتبار خود را از دست
داده است و اين کار توسط رئيس جمهوري صورت گرفته است
که هيچ يک از اين دو (يعني شأن و اعتبار) را ندارد.
نوع جديدي از مک کارتيسم در آمريکا شکل گرفته است.
مک کارتيسم اصطالحي است که از نام سناتور جوزف مککارتي ،

اصل سند كمپاني و اصل شناسنامه مالكيت (برگ سبز) سواري سيستم سايپا
تيپ  132SEبه رنگ سفيد روغني مدل  1393و شماره موتور  5174522و شماره
شاسي  NAS421100E1215778و شماره پالك انتظامي ايران 374-34ص 67و
به نام مالك سعيد كردوئي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني خودرو  206مدل  1396به شماره موتور  163B0300985و شماره
شاسي  NAAP13FE6HJ110355به رنگ سفيد روغني و به شماره پالك
673ط -35ايران  58به نام مرضيه نبكي فرزند قاسم به شماره شناسنامه
 3560009081مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
گواهي موقت به شماره  10862متعلق به آقاي سعيد پورزلفي پاريزي فرزند ناصر
به ش شناسنامه  3060130884صادره از سيرجان متولد  1370در مقطع كارداني
پيوسته در رشته مكانيك خودرو صادره از دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرمان
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
مهر موسسه اتومبيل كرايه ناهيد كد  751از تاريخ  97/06/13مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد و استفاده از آن پيگرد قانوني خواهد داشت.
اينجانب فاطمه رستميان مالك خودرو پژو استيشن  405جيالايكس به شماره
بدنه  79100724و شماره موتور  22557900275و شماره پالك 825-86ب64
به علت فقدان اسناد فروش تقاضاي رونوشت المثني سند خودروي مذكور
را نموده است .لذا چنانچه احدي ادعايي درخصوص خودروي فوق دارد ظرف
مدت ده روز به دفتر منطقهاي ساري واقع در كيلومتر  5جاده ساري به نكا جنب
شركت شماليت مراجعه نمايند .بديهي است پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط
مقرراقدام خواهد شد.
برگ معاينه فني سواري ريو مدل 1384رنگ نقرهاي متاليك به شماره پالك ايران
959-22ص 92و شماره شاسي 00383221و شماره موتورNAS61002251100762
به نام محمود بهرام مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز و بيمهنامه سواري مدل 1384به رنگ نقرهاي متاليك و شماره پالك ايران
959-22ص 92وشماره موتور 00383221و شمارهشاسي NAS61002251100762به
نام مرضيه داداشي فرزند جبار مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
گواهينامه موقت پايان تحصيالت اينجانب فرشته پرواز فرزند حسين دارنده شماره
شناسنامه 3241170659صادره از كرمانشاه متولد 1353در رشته آموزش ابتدايي
مقطع كارداني نظام آموزشي طرح معلمان به شماره /3648ف مورخ  87/8/8از
دانشگاه آزاد اسالمي واحد ايالم مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .از
يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد ايالم به نشاني
ايالم  -بلوار دانشجو به كد پستي  99311/33145ارسال نمايند.
شناسنامه مالكيت سمند كرايه مدل  95رنگ زرد به شش ايران 185-45ع19
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني و شناسنامه مالكيت سواري پيكان مدل  83به رنگ سفيد شش
ايران 166-65ب 15و شم  11283104544و ش شاسي  83469473مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز و سند كمپاني سواري پژو  405جيالايكس مدل  1396به شماره
انتظامي 997د -74ايران  41و شماره موتور  124K102496و شماره شاسي
 NAAM01CEOHKD78641مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط
ميباشد.
مجوز سالح تفنگ دولول نخجير 2به شماره 022304156به نام اينجانب عبدالخالق
درويش متولي به شماره ملي  0430052421مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
سند مالكيت (برگ سبز) خودرو پرايد مدل  1389به رنگ مسي متاليك و
شماره انتظامي ايران 665-43ب 67و شماره موتور  3350867و شماره شاسي
 S1412289145564به مالكيت حكيمه احمدي مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
اينجانب محسن كشاورزي دارنده كارت بازرگاني به شماره 118628اعالم ميدارد
كه كارت مذكور مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز و سند كمپاني خودرو سواري ليفان هاچبك تيپ at-X60مدل 1395به
شمارهموتور LFB4795QL1510400174وشمارهشاسيNAKSG4321GB137645
و شماره پالك 998-71د 66به نام چنگيز فرهادي به شماره ملي 4650472271
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
دفترچه وكالت پايه يك دادگستري به شماره /187/17121م/پ اينجانب امير
جوادي افشار داراي كد ملي 2753720037متولد 1359/6/10و شماره شناسنامه
 2010صادره از مركز امور مشاوران حقوقي وكال و كارشناسان قوه قضائيه در حوزه
قضايي اروميه مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد2136 .
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از ايالت ويسکانسين ،و در آغاز دوران جنگ سرد اقتباس شده
است .مک کارتيسم به فعاليتهاي ضدکمونيستي اشاره دارد که
موجب شد موجي از عوامفريبي ،سانسور و مخالفت با روشنفکران
فضاي اجتماعي دهه  ۱۹۵۰آمريکا را دربرگيرد .اما مک کارتيسمي
که اکنون در آمريکا دنبال مي شود با مک کارتيسم دهه 1950
اين کشور متفاوت است .مک کارتيسم جديد از نام کوين
مک کارتي ,از نمايندگان کاليفرنيا در مجلس نمايندگان آمريکا
و رهبر اکثريت اين مجلس ،اقتباس شده است.کوين مک کارتي
به نمايندگي از نامزدهاي جمهوري خواه که اکنون در مجلس
نمايندگان آمريکا عضو هستند ،به گوشه و کنار آمريکا سفر مي
کند و در همه اين سفرها از دونالد ترامپ تعريف مي کند تا شايد
بتواند براي خود اعتبار کسب نمايد.
درنهايت اينکه انتخابات مياندوره اي کنگره امسال براي دونالد
ترامپ رئيس جمهور اياالت متحده آمريکا حکم مرگ و زندگي
را دارد .در صورتي که جمهوريخواهان در اين انتخابات شکست
بخورند ،مسير شکست ترامپ در انتخابات رياست جمهوري سال
 2020هموار تر خواهد شد .موضوعي که براي رئيس جمهور فعلي
آمريکا و همراهانش يک کابوس سخت محسوب مي شود.

سند كمپاني خودرو سواري پژو  206مدل  1382به شماره انتظامي 182ل-53
ايران  95و شماره موتور  10FSF94294595و شماره شاسي  0082621983به
رنگ بژ متاليك مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت (برگ سبز) خودرو سواري پرايد  132به شماره انتظامي
819ب -71ايران 95و شماره موتور 3140828و شماره شاسيS1422288106540
مدل  1388به رنگ مسي متاليك مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط
ميباشد.
كارت هوشمند خودرو كمپرسي بنز دهچرخ مدل  1390به شماره انتظامي
761ع -75ايران  85و شماره هوشمند  2512909مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
كارت و بيمهنامه خودرو سواري پرايد جيتيايكس مدل  1386به شماره انتظامي
616ب -81ايران 95و شماره موتور 2252009و شماره شاسيS1412286420823
به رنگ سفيد روغني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني و شناسنامه مالكيت و كارت خودرو سواري پژو پارس مدل 1389
به شماره انتظامي 741ج -59ايران  65و شماره موتور  12489096941و شماره
شاسي  NAAN01CA5AE552158به رنگ سفيد روغني مفقود گرديده و
از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني و شناسنامه مالكيت خودرو سواري پژو پارس مدل  1385به
شماره انتظامي 664ج -11ايران  45و شماره موتور  12485077242و شماره
شاسي  19359987به رنگ نقرهاي متاليك مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
اينجانب عباس شاهي مالك مينيبوس  309به ش شاسي  37939150413006و
شماره انتظامي 531ص -24ايران  13به 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 ايران
خودرو 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 مصطفي عليپور مالك پژو  405به شماره موتور  22568208472و
شماره شاسي  82007868به 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 ايران خودرو
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 شاهي مالك پژو  405به شماره موتور  124K0849212و شماره
شاسي  GK459275به 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 ايران خودرو
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 محمدعلي اشرفي مالك سمند به شماره شاسي  15502170و شماره
انتظامي 496ت -14ايران  11به 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 ايران خودرو
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 غالمرضا منصوري مالك پژو آردي به شماره موتور  11784060550و
شماره شاسي  13463816به 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 ايران خودرو
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.
سند مالكيت راهور پژو  206به شماره شاسي  GJ855904و شماره انتظامي
589م -21ايران  99به نام مهديه هوشمنديان مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.

وزير خارجه سابق آمريکا در کتاب خاطراتش اعتراف کرده  ۱/۷ميليارد
دالري که آمريکا حدود  ۳سال پيش براي حل و فصل يک مناقشه حقوقي
مربوط به قبل از انقالب اسالمي به ايران پرداخت کرده نزديک به يک پنجم
مبلغي بوده که ممکن بوده دادگاه آمريکا را وادار به پرداخت آن کند.به
گزارش فارس« ،جان کري» ،وزير امور خارجه سابق آمريکا در بخشهايي
از کتاب خاطراتش که به تازگي منتشر شده ،فرايندهاي توافق با ايران بر سر
تبادل زندانيان را شرح داده است .ايران و آمريکا روز  ۲۶ديماه سال ،۱۳۹۴
مصادف با روز «اجراي برجام» ،اعالم کردند به توافقي براي تبادل زندانيان
دست پيدا کردهاند .در اين توافق مقرر شده بود در ازاي آزادي چهار زنداني
از ايران ،چند تن از ايرانيان بازداشت شده در آمريکا آزاد شوند .همزمان با
اين توافق ،دولت آمريکا اعالم کرد با پرداخت  ۱/۷ميليارد دالر به ايران براي
حل و فصل يک دعواي حقوقي قديمي هم موافقت کرده است.جان کري در
فصل هجدهم کتاب خود که به موضوع ايران و مذاکرات با اين کشور
اختصاص دارد درباره پرداخت مبلغ  ۱/۷ميليارد دالر به ايران توضيح
داده و تصريح کرده در صورتي که اين مبلغ به ايران پرداخت نميشد
ممکن بود واشنگتن به پرداخت  ۱۰ميليارد دالر محکوم ميشد .وي
ماجراي اين پرونده را ،از آغاز اينطور شرح ميدهد« :در دهه ،۱۹۷۰
قبل از انقالب ايران ،اياالت متحده به ايران که در آن زمان متحد ما
بود صدها ميليون دالر تجهيزات نظامي ميفروخت .دولت شاه در
پرداختيهاي خود ُکند عمل ميکرد و طرفها اوايل سال  ۱۹۷۹به
توافق رسيدند که ساختار پرداختها را عوض کنند».

محمد جواد ظريف:

آمريکا سياست خارجي خود را
براي حمايت از تروريسم حراج کرده است

وزير خارجه کشورمان در سالگرد حوادث  ۱۱سپتامبر در محکوم کردن اقدامات
واشنگتن در حمايت از تروريستها تأکيد کرد« :آمريکا سياست خارجي خود
را براي حاميان تروريسم به حراج گذاشته است».به گزارش خبرگزاري مهر،
«محمدجواد ظريف» با انتشار پيامي سياستهاي آمريکا در حمايت از حاميان
مالي تروريسم در جهان را محکوم کرد.ظريف در پيامي که در صفحه توئيترش
منتشر کرد ،نوشت 17« :سال پس از يازده سپتامبر ،ايران  -نخستين کشور
مسلماني که اين فاجعه را محکوم کرد و براي قربانيان آن متأثر شد و اقدامي
واقعي عليه القاعده و شاخههاي اين گروه شامل داعش و جبههالنصره صورت
داد  11 -ميليارد دالر جريمه شده و شهروندان اين کشور از ورود به آمريکا
منع شدهاند».وزير خارجه ايران تأکيد کرد« :تمام اينها در شرايطي است که کاخ
سفيد ،سياست خارجي خود را براي حاميان مالي تروريسم ،که شهروندانشان
مرتکب حمالت يازده سپتامبر شدند ،به حراج گذاشته است».

بازديد اعضاي هيئت مديره از شعبه سيار
بانک م ّلي ايران
سه عضو هيئت مديره بانک ملي ايران به همراه رئيس شعبه مرکزي تهران ضمن بازديد از
شعبه سيار و واحد پشتيباني سامانه هوشمند بانکي بانک ملي ايران ،از طريق قابليت ارتباطي
اين سامانه با برخي مشتريان در اقصي نقاط کشور به صورت تصويري گفت و گو کردند .به
گزارش روابط عمومي بانک ملي ايران ،برات کريمي ،محمود شايان و مسعود خاتوني اعضاي
هيات مديره بانک امروز در بازديد از شعبه مرکزي از نزديک با روند خدمات رساني و خدمات
دهي واحد پشتيباني و مانيتورينگ سامانه هوشمند بانکي بانک ملي ايران آشنا شدند .شايان
و کريمي در اين بازديد ضمن تقدير از خدمات کارکنان خستگي ناپذير ،بر لزوم افزايش سطح
رضايت مشتريان از خدمات بانک تاکيد و رضايتمندي مشتريان را اولويت همه اقدامات بانک
عنوان کردند.مسعود خاتوني ديگر عضو هيئت مديره بانک ملي ايران نيز در اين بازديد اظهار
کرد :سعي کرديم بهترين و با کيفيت ترين خدمات ارتباطي و بانکي غير حضوري را در همه
واحدهاي بانک به مشتريان ارائه کنيم.وي با کم نظير خواندن اين خدمت در نظام بانکي ،گفت:
تجهيزات استفاده شده در شعبه سيار از پيشرفته ترين و به روز ترين دستگاه هاي خدمات بانکي
در دنياست و اميدواريم با راه اندازي گسترده اين شعبه ،بتوانيم خدمات مطلوب تري به مشتريان
ارائه دهيم.الزم به ذکر است ،شعبه سيار بانک ملي ايران ،خدمات بانکداري غيرحضوري را در
خود جا داده و در هر زمان و مکان امکان ارائه خدمات به مشتريان را در همه شهرهاي کشور
فراهم خواهد کرد .همچنين امکان دريافت و پرداخت وجه ،پرداخت مبلغ چک ،افتتاح حساب،
صدور کارت هديه ،خريد شارژ ،پرداخت قبوض و  ...در اين شعبه وجود دارد.

افتتاح رسمي شرکت پتروشيمي مرجان عسلويه
با حمايت بانک ملت
شرکت پتروشيمي مرجان عسلويه با حضور رئيس جمهوري ،بيژن زنگنه وزير نفت و امير
سرتيپ حاتمي وزير دفاع در شهر عسلويه منطقه پارس جنوبي و با استفاده از تسهيالت
بانک ملت به صورت رسمي به بهره برداري رسيد.به گزارش روابط عمومي بانک ملت،
شرکت پتروشيمي مرجان با ظرفيت ساالنه توليد  ۱،۶۵۰،۰۰۰تن گاز متانول از مهم ترين و
بزرگ ترين توليد کنندگان اين محصول و از مشتريان ارزنده بانک ملت است.بر اساس اين
گزارش ،در آيين افتتاح اين پروژه ملي ،مسعود نصر اصفهاني مدير امور بانکداري شرکتي
بانک ملت و تعدادي از مديران ارتباط با مشتري نيز به نمايندگي از اين بانک حاضر شدند و
سپس از بخش هاي مختلف پروژه بازديد کردند.حسن بيگي ،مدير عامل شرکت پتروشيمي
مرجان در اين بازديد ،با قدرداني از مساعدت هاي بانک ملت ،گسترش روز افزون روابط في
مابين به ويژه در تامين مالي و راه اندازي و تکميل سايت هاي جديد را خواستار شد.

افتتاح سيستم يکپارچه سازي ال سي دي هاي
شعب بانک دي
با اتمام پروژه يکپارچه سازي « ال سي دي » هاي شعب از ال سي دي هاي شعب بانک دي در
سراسر کشور رونمايي شد.به گزارش اداره روابط عمومي و تبليغات بانک دي؛طي مراسمي با حضور
محمدرضا قرباني ،مديرعامل ،علي فتحعلي ،نائب رئيس هيئت مديره  ،محمد علي بخشي زاده،
معاون فناوري اطالعات و بانکداري الکترونيک ،جمشيد قزوينيان ،مدير روابط عمومي و
تبليغات و جمعي از مديران و کارکنان بانک دي ،نرم افزار يکپارچه سازي ال سي دي هاي
شعب(ديجيتال ساين ايج) به صورت رسمي افتتاح شد .محمد رضا قرباني ،مديرعامل بانک دي
در اين مراسم ضمن قدرداني از تالش همکاران اداره روابط عمومي و معاونت فناوري اطالعات
و بانکداري الکترونيک و اداره کل پشتيباني طي سال هاي گذشته در راستاي راه اندازي و
يکپارچه سازي ال سي دي هاي شعب گفت:اطالع رساني منظم و منسجم در ايجاد هم افزايي
و پيشبرد اهداف هر سازمان يک ضرورت است و ال سي دي هاي شعب ابزاري است که اين
امکان را فراهم مي آورد.قرباني افزود:صرفه جويي در منابع و هزينه هاي سازمان در راستاي
تحقق اقتصاد مقاومتي يک اولويت است که با راه اندازي سيستم يکپارچه سازي ال سي دي هاي
شعب و ميسر شدن امکان تبليغات رايگان ،اقدامي موثر در اجراي تبليغات اثربخش و هدفمند
صورت مي پذيرد.جمشيد قزوينيان ،مدير روابط عمومي و تبليغات بانک دي نيز در جريان
مراسم رونمايي از ال سي دي هاي شعب با تشريح فرآيند گسترده اين پروژه گفت:فرآيند
عملياتي شدن يکپارچه سازي ال سي دي هاي شعب طي چندين مرحله جلسات کارشناسي
با معاونت فناوري اطالعات و بانکداري الکترونيک و نيز بررسي شرکت هاي مختلف و ارزيابي
نحوه عملکرد سيستم در محيط عملياتي از لحاظ کيفيت ،عملکرد و پشتيباني در ساير بانک ها
و اجراي آزمايشي در چند شعبه بانک محقق شده است.

