نكته
سالي سخت براي ترامپ

بخش سياسي خارجي
برآيند شرايط موجود در آمريکا نشان ميدهد که سال آينده براي
رئيسجمهور اين کشور بسيار سخت خواهد بود.
کنارهگيري جيمز متيس از سمت وزارت دفاع آمريکا از يکسو و ديگر
رفتارهاي منحصربهفرد ترامپ در آستانه فرارسيدن سال نو ميالدي ،منجر
به بروز مناقشات زيادي در اين کشور شده است .اين تنشها در حالي
تقويت ميشود که واشنگتن در حال گذار به سال  ۲۰۱۹ميالدي است،
سالي که در آن به سبب برگزاري رقابتهاي درونحزبي دموکراتها و
تشديد بحرانهاي اجتماعي ،سياسي و اقتصادي در آمريکا ،سال سختي
براي رئيسجمهور جنجالي آمريکا محسوب ميشود.
ترامپ در چنين شرايطي سعي دارد با فرافکني و عادي جلوه دادن
اوضاع ،مانع از تمرکز افکار عمومي کشورش بر فضاي آشفته کاخ سفيد
شود .هنوز مشخص نيست که ترامپ تا چه زماني قصد دارد به بازي
توليد بحرانهاي مقطعي براي الپوشاني بحرانهاي عميق در آمريکا
ادامه دهد ،اما برخالف خواسته رئيسجمهور اين کشور ،تاريخمصرف
اين بازي رو به پايان است.
طي روزهاي اخير عملکرد ترامپ بهشدت زير ذرهبين رسانههاي آمريکايي
قرار گرفته است .کار ب ه جايي رسيده است که مطابق آخرين نظرسنجي
صورت گرفته از سوي فاکس نيوز (رسانه حامي ترامپ) ،تنها  ۳۹درصد
از شهروندان آمريکايي نسبت به انتخاب دوباره ترامپ در آوردگاه سياسي
 ۲۰۲۰اطمينان دارند و  ۵۵درصد با انتخاب دوباره وي مخالف هستند.
درصورتيکه اين آمار حفظ شود ،شاهد بروز تنشهاي مزمني در بين
سالهاي  ۲۰۱۸تا  ۲۰۲۰در کاخ سفيد خواهيم بود .اين در حالي است
که اعضاي مجلس نمايندگان جديد متشکل از اکثريت دموکراتهاي
مخالف ترامپ نيز بهزودي در کنگره مستقر خواهند شد.
بسياري از رسانههاي آمريکايي پيشبيني کردهاند که اقدامات و
سياستهاي جنجالي ترامپ ،اين کشور را با بحرانهايي در زمينههاي
مختلف مواجه خواهد کرد .آنها معتقدند که اين بحرانها در حوزههاي
مختلف تبلور پيدا خواهد کرد و به نقطه آسيب آمريکا در عرصه
داخلي و بينالمللي تبديل خواهد شد.
روزنامه واشنگتنپست در يکي از گزارشهاي خود ،به نمادهاي
بحرانسازي ترامپ در عرصههاي مختلف اشاره کرده و شهروندان
آمريکايي را بابت انتخاب وي بهعنوان رئيسجمهور آمريکا مورد
شماتت قرار داده است .در بخشي از اين مطلب آمده است :متعاقب
منازعه بر سر تأمين هزينه ديوار مرزي بيفايده که دونالد ترامپ
مدعي بود مکزيک پول آن را پرداخت خواهد کرد ،دولت آمريکا
تعطيل شده است .نوسانات بازارهاي مالي و آشفتگيهايي که در
آنها به وجود آمده است نيز معلول رويکرد ترامپ و مشاوران وي
است .استعفاي جيمز متيس زير دفاع آمريکا بر سر هوس جديد
ترامپ نيز قدرت نظامي آمريکا را تقليل داده است.
در بخشي ديگر از اين مطلب ،به وضعيت شاخص سهام در بازارهاي
بورس آمريکا (کاهش شديد شاخص سهام در بورس) اشاره شده است.
عليرغم اعالم استيو منوچين وزير خزانهداري آمريکا مبني بر عادي
شدن اوضاع ،بار ديگر ارزش سهام در بازار آمريکا کاهش يافت .نکته
حائز اهميت اينکه بسياري از تحليلگران و روزنامهنگاران آمريکايي
معتقدند که اوضاع دولت آمريکا و رئيسجمهور اين کشور در سال
آينده ميالدي (سال  )۲۰۱۹تحت تأثير عوامل مختلفي بدتر خواهد شد.
واشنگتنپست معتقد است ،بهزودي نتايج چند تحقيق مهم در آمريکا
اعالم ميشود که شامل تحقيقات رابرت مولر ،بازرس ويژه تحقيقات در
ارتباط با مداخله احتمالي روسيه در انتخابات رياست جمهوري آمريکا
است .ترامپ بدون شک از اين گزارش انتقاد خواهد کرد .درنتيجه به
نظر ميرسد اوضاع بدتر شود.
در نهايت اينکه حضور ترامپ در رأس معادالت سياسي و اجرايي آمريکا
مولد نوعي بحران داخلي و بينالمللي مزمن و دامنهدار اين کشور است.
بحراني که تا ساليان دراز و حتي در صورت خروج ترامپ از قدرت
گريبانگير کاخ سفيد خواهد شد.

»

روزنامه 'نيويورک تايمز' در يادداشتي به وليعهد سعودي حمله کرد و نوشت:
محمد بن سلمان عامل بي ثباتي خاورميانه است به طوري که منافع عربستان
و آمريکا را به صورت يکسان در اين منطقه تهديد مي کند.
به گزارش ايرنا« ،نيکالس کريستف» روز پنج شنبه مقاله اي تصريح کرد :آمريکا
بايد براي پايان يافتن جنگ يمن ،از نفوذ خود عليه عربستان استفاده کند ،اما به نظر
مي رسد که واشنگتن با موضوع گرسنگي مردم يمن مماشات مي کند.
نويسنده نيويورک تايمز که به همراه هيئت سازمان ملل متحد پس از سفر به
يمن ،به عربستان رفته بود ،در مورد وليعهد سعودي مي افزايد :بن سلمان يک
شخصيت سرکوبگر و نابلد اقتصادي است اما با اين وجود ،در ميان جوانان سعودي
مقبوليت دارد .بسيار دشوار خواهد بود که خود را در يک کشور سراسر امنيتي

ببيني و با شخصيت هايي مصاحبه کني و از آنان در مورد رهبرانشان بپرسي
که جنگ در يمن را رهبري مي کنند و موجب گرسنگي کودکان و شکنجه زنان
مي شوند.کريستف ادامه داد :در سفرم به عربستان با يک تاجر زن به نام «ناهد
قطان» مصاحبه کردم ،او به خاطر آن که زنان مي توانند در عربستان سعودي
رانندگي کنند ،قدردان وليعهد بود اما زماني که از او پرسيدم که زنان ،شکنجه و
زنداني مي شوند و آزادي ها در کشورش سرکوب مي شود ،سکوت کرد.وي افزود:
در اين سفر مشاهده کردم بخش اعظم عربستاني ها بر اين باورند که بن سلمان
مسئول قتل جمال خاشقجي منتقد سعودي بود اما آنها در عين حال بر
اهميت روابط عربستان با آمريکا و اين که واشنگتن بايد آنها را ياري کند،
تأکيد دارند.

نيويورک تايمز:

بن سلمان
عامل بي ثباتي
خاورميانه است

بين الملل
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سناتور آمريکايي:

طالبان خطاب به آمريکا:

از سرنوشت شوروي عبرت بگير!

طالبان در بيانيهاي به مناسبت سالگرد حمله
نظامي شوروي سابق به افغانستان به آمريکا
هشدار داد ،اگر خاک افغانستان را ترک نکند
به سرنوشتي مشابه شوروي در دهه ۱۹۸۰
گرفتار خواهد شد.
به گزارش ايسنا ،به نقل از خبرگزاري فرانسه
اين بيانيه در حالي منتشر شده که اخيرا دولت
آمريکا از برنامههاي خود براي کاهش تعداد

خبر

بايد والاستريت را اشغال کرد

نظامياناش در افغانستان خبر داد.
گروه شبه نظامي طالبان در اين بيانيه به مناسبت
ي و نهمين سالگرد حمله شوروي سابق به
س
افغانستان تصريح کرد :نيروهاي آمريکايي با
«خفت» روبهرو هستند و بايد «خيلي چيزها
از تجربه دشمن سابق جنگ سرد خود فرا
بگيرند».
نيروهاي شوروي سابق در سال  ۱۹۸۹بعد از يک
دهه اشغالگري در افغانستان خاک اين کشور را
ترک کردند که در پي اين اتفاق جنگ داخلي
خونين در افغانستان به راه افتاد و طالبان ظهور
پيدا کرد.ذبيحاهلل مجاهد سخنگوي طالبان در اين
بيانيه که به سه زبان انگليسي ،فارسي دري و
فارسي پشتو منتشر شد ،گفت :از شکست شوروي
در افغانستان عبرت بگيريد و دست از آزمودن
غيرت قبال ثابت شده افغانها ،برداريد.

سناتور برجسته حزب دموکرات خواستار اشغال
والاستريت براي پايان طمع در آمريکا شد.به گزارش
خبرگزاري آنا ،سناتور برني سندرز در حساب کاربري
خود در توئيتر با اشاره به تضاد طبقاتي موجود در
آمريکا از ساختار سياسي و اقتصادي اين کشور
انتقاد کرد.وي در توئيتر خود نوشت :پيشرفت واقعي
اجتماعي در اين کشور به وجود نخواهد آمد مگر اينکه
ما شجاعت به دست آوردن (اشغال) والاستريت،
شرکتهاي بيمه ،شرکتهاي دارويي ،مجتمعهاي
نظامي ،صنعت سوخت فسيلي ،صنعت زندان و ساير
نيروهايي را که حرص و طمع دارند داشته باشيم.به
گزارش آنا ،سناتور ايالت ورمونت بارها نظام طبقاتي
آمريکا و شرکتهاي بزرگ اين کشور را مورد انتقاد
قرار داده که بنا به مالحظات اقتصادي خود در حال
نابود کردن جامعه آمريکايي هستند.برني سندرز
که در انتخابات درونحزبي دموکراتها با خيانت

بعد از امارات ،بحرين نيز سفارتخانهاش
در سوريه را بازگشايي کرد

سوپردليگيتهاي حزب (افراد ردهباال و تأثيرگذار)
رقابت را به هيالري کلينتون واگذار کرد ،از حاميان
قشر ضعيف آمريکا و منتقد شرکتهاي بزرگ است.
جنبش «آکيوپاي والاستريت» (اشغال والاستريت)
که به جنبش  ۹۹درصدي معروف است ،از حاميان
برني سندرز است .نام وي بهعنوان يکي از کانديداهاي
مطرح براي انتخابات رياست جمهوري  ۲۰۲۰و رقابت
با دونالد ترامپ مطرح است.

نيويورکتايمز:

طوفان سياسي در آمريکا نزديک است

نيويورک تايمز در گزارشي نوشت تمامي رويدادهايي که در
دو سال اول رياست جمهوري ترامپ روي داده در مقايسه با
آن چيزي که پيش روي آمريکا و ترامپ است آرامش قبل
طوفان است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران ،اين روزنامه آمريکايي به انزواي
ترامپ در داخل و خارج از کشور اشاره کرده و نوشته است که
در دو سال آينده ترامپ با چنان چالشهايي روبه رو خواهد
بود که دو سال پرتنش گذشته از دولت وي مانند يک دوره
آرام به نظر خواهد رسيد.
نيويورکتايمز در اين گزارش نوشت در دو سال گذشته ،ترامپ
در جنگ با دولت خود بوده و اين اعتقاد را ايجاد کرده که
اطرافيانش را احمقان تشکيل دادهاند .ترامپ عصباني است،
چون اطرافيان وي در برابر خواستههايش مقاومت ميکنند و
زماني که آنها به ترامپ ميگويند قدرتي براي انجام چيزي
که ميخواهد ندارد آشفته ميشود و مظنون ميشود که مبادا
آنها مخفيانه در حال تضعيفش هستند.
اين روزنامه آمريکايي در ادامه گزارش خود نوشت :در حالي که
رئيس جمهور يک بار اعالم کرده "به تنهايي ميتواند سيستم را
رو به راه کند" ،اکنون به تنهايي در سيستمي قرار دارد که بيش
از هر زمان ديگري شکست خورده به نظر ميآيد .تعطيلي دولت،

مدرك فارغ التحصيلي اينجانب مجيد انصاري محسني فرزند
علي اصغر به شماره شناسنامه  60714صادره از مشهد در مقطع
كارشناسي رشته تحصيلي مهندسي نساجي تكنولوژي نساجي
صادره از واحد دانشگاهي كاشان به شماره سريال  202445و شماره
ثبت سازمان دانشنامه قديم و تاريخ  78/1/31مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز و كارت سوخت خودرو سواري هاچ بك تيپ -TIGG05
 CVTبه شماره موتور  MVM484FTAG003145و به شماره
شاسي  NATGBATLXG1002967به شماره پالك  99ايران
 876و  68مدل  1395به نام آقاي اسماعيل خداشاهي مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني و شناسنامه مالكيت برگ سبز خودروي وانت زامياد
به رنگ آبي روشن -روغني مدل  1392و به شماره موتور 652804
و شماره شاسي  NAZPL 140 BD 0366617و شماره پالك ايران
 753-69و  34به نام ماريا ميرزاعلي مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
مفقودي مدارك-برگ سبز اتومبيل سواري پرايد  111مدل 1397
به شماره پالك ايران  341-22س  58و شماره موتور  6120642و
شماره شاسي  1026248J431100NASسند خودرو ،كارت خودرو
و بيمه نامه خودرو به نام محسن خليلي ،گواهي نامه ،كارت ملي
به شماره  4899922809بنام حسن محمدي مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد .اين آگهي بنا به درخواست نامبرده
منتشر ميگردد.
برگ سبز و كارت خودرو سواري بي ام و مدل  523رنگ مشكي با
پالك انتظامي  454-56-54ايران و شماره موتور  N52B25AFو
شاسي  WBRAFP310KBC621458بنام اينجانب هادي دشتكي
كدملي  4432434189فرزند اصغر مفقود گرديده از درجه اعتبار
ساقط است.
سند مالكيت (برگ سبز) خودرو پي كي مدل  1383رنگ كرم به
شماره انتظامي ايران  141 67ب  21و شماره موتور M13632434
و شماره شاسي  2025986مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط
ميباشد.
كارت هوشمند ناوگان باري به شماره  4171635مربوط به كاميون
ولوو به شماره انتظامي  584ع  71ايران  23مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز و كارت اتومبيل پرايد صبا مدل  1384به شماره انتظامي
 227ن  33ايران  23به شماره موتور  01283409و شماره شاسي
 S1412284644928مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط
ميباشد.
برگ سبز اتومبيل پارس TU5به رنگ سفيد مدل  96به شماره
پالك 457ن -31ايران  34به شماره موتور  164B0141599و شماره
شاسي  NAAN11FEXHH994545بنام عبدالوهاب فصيحي
فرزند حسنعلي ش.ش  11كهگيلويه لنده مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
سند اتومبيل  MVM550مدل  1396به رنگ سفيد به شماره پالك
 677ن 28ايران  34و شماره شاسي NATGCASL6H1006739
و شماره موتور  MVM484FCBDH006881بنام علي عباسي
نسب فرزند يداله ش.ش  370بهبهان مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
كارت سالمت اينجانب محسن چشم شب گرگيچ فرزند نظر به ش.م
 3580167065مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.

رسواييهاي اخير ،بي ثباتي بازار سهام ،خارج کردن نيروهاي
آمريکايي از سوريه و استعفاي وزير دفاع متحد خود ،اين احساس
را بيش از هر زمان ديگر تقويت کرده که دولت در خطر از
کنترل خارج شدن ،قرار دارد .در حالي که رئيس جمهور آمريکا
در تالش براي يافتن مسيري رو به جلو است ،مسير پيش رو
بسيار خطرناک به نظر ميرسد .با توجه به پر سرو صدا بودن
رويدادهايي که در دو سال نخست رياست جمهوري ترامپ روي
داده تمامي اين رويدادها در مقايسه با آن چيزي که در پيش رو
است آرامش (قبل طوفان) است.
بر اساس گزارش نيويورکتايمز ،کمتر از دو هفته ديگر نانسي
پلوسي رياست مجلس نمايندگان آمريکا را بر عهده خواهد
گرفت و دموکراتهاي مجلس نمايندگان اين قدرت را پيدا
خواهند کرد که درباره روابط تجاري خانواده ترامپ ،کمپين
رقابتهاي رياست جمهوري وي و دولتش تحقيق و بازرسي
کنند .پس از همه اين موارد ،وي با نتايج گزارش رابرت مولر
بازرس ويژه درباره ارتباط کمپين انتخابات رياست جمهوري با
روسيه مواجه خواهد شد .پس از آن نيز ،پلوسي ممکن است
از سوي همحزبيهاي خود براي استيضاح ترامپ تحت فشار
قرار بگيرد و درگيريهايي ميان دموکراتها و جمهوريخواهان
درباره استيضاح روي خواهد داد.

برگ سبز و سند مالك خودروي پژو آردي بنام عباس مظفري
به شماره پالك  824-57ب 45مدل  1378به شماره شاسي:
 78715482موتور  2232716007مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
برگ سبز خودرو جك سواري تيپ  j 5HFC7180BTFبه رنگ
مشكي مدل  -1393به شماره پالك 474-72ط 68و به شماره موتور
4G93DDAE011557وشمارهشاسي NAKNG7245EB111652بنام
رضا ابراهيمي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني و شناسنامه مالكيت خودروي سواري پژو  405مدل
 1383به شماره انتظامي 716ص-23ايران  85شماره موتور
 12483181446شماره شاسي  83304368به رنگ نوك مدادي
روغني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني و شناسنامه مالكيت و كارت خودروي وانت تويوتا
 2000به شماره انتظامي 531ق-15ايران  95شماره موتور 2110964
شماره شاسي  1151246به رنگ سفيد روغني بنام دوستين برم
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز كاميون كشنده دانگ فنگ مدل  1390به شماره انتظامي
 828ع  -88ايران  44شماره موتور  87794637و شماره شاسي
 NADG4DY39BH606388مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت (برگ سبز) خودروي سواري پژو  405مدل
 1393به شماره انتظامي  864س -22ايران  85شماره موتور
 124K0363467شماره شاسي NAAM01CA2EK634738
به رنگ نقره اي متاليك مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط
ميباشد.
اصل سند كمپاني سواري سيستم پژو تيپ 405GLX-XU7به مدل
 1394به رنگ خاكستري متاليك به شماره موتور 124K0779206
و به شماره شاسي  NAAM01CE6FR232565و به شماره پالك
انتظامي ايران 351-14م  72و بنام مالك جميل خرسان مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل كارت هوشمند فعاليت رانندگان حرفه اي متعلق به اينجانب
مسعود احمدي منفرد فرزند صيدعلي به ش.م  4190162973و
به تاريخ تولد  1370/2/1صادره از كوهدشت و به شماره هوشمند
 2924139در تاريخ  97/9/6مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
اينجانب مرتضي مطهري مالك خودروي سواري سمند ايكس 7
مدل  1383به رنگ نقره اي متاليك به شماره بدنه 83252050
شماره موتور  12483151146به شماره پالك  298-96ب 13به علت
فقدان اسناد فروش تقاضاي رونوشت المثني سند خودرو مذكور را
نموده است لذا چنانچه احدي ادعايي درخصوص فوق دارد ظرف 10
روز به دفتر منطقه اي ايران خودرو ساري واقع در كيلومتر  5جاده
ساري به نكا جنب شركت شماليست مراجعه نمايند .بديهي است
پس از مهلت مذكور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
برگ سبز وانت پيكان رنگ سفيد شيري مدل  1390به شماره
انتظامي  287و  -34ايران  43و شماره موتور  11490057461و
شماره شاسي  220932به نام مرتضي حسن بيكي مفقود و از درجه
اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز سواري سايپا  132مدل  1390رنگ سفيد به شماره
انتظامي  448و  -36ايران  43و شماره موتور  4436868و شماره
شاسي  s3412290392192به نام حسين رحيمي مفرد مفقود و از
درجه اعتبار ساقط مي باشد.

نيويورک تايمز در گزارش خود به سخنان مايکل استيل مشاور
سناتورهاي جمهوريخواه اشاره کرد که وي معتقد است هيچ
چيزي از چالشهايي که طي دو سال آينده روي ميدهد شبيه
رويدادهايي که طي دو سال گذشته اتفاق افتاده نخواهد بود و
افزايش اين احساس که رئيس جمهور تحت محاصره دشمنان
سياسي خود قرار خواهد گرفت اوضاع را وخيمتر خواهد کرد.
البته ترامپ اخيرا با جمهوريخواهان نيز درگير شده است.
آنها آشکارا مخالفت خود را با تصميم ترامپ براي بيرون
آوردن نيروهاي آمريکايي از سوريه و افغانستان ابراز داشتهاند.
جمهوريخواهان همچنين به شدت از رفتار واشنگتن با عربستان
پس از قتل جمال خاشقجي روزنامهنگار منتقدعربستان مخالفت
کردند .خروج جيمز متيس وزير دفاع از کابينه که مخالف
خروج نيروهاي آمريکايي از سوريه بوده و رويکرد سرگردان
ترامپ در قبال متحدان آمريکا نيز باعث ايجاد تزلزل در ميان
جمهوريخواهان شده است.
اين روزنامه آمريکايي در پايان نوشت :روزهاي گذشته مملو از
درگيريهايي بوده که بخش عمدهاي از آن توسط رئيسجمهور
ايجاد شده است .مشاوران بيشتري مسير خروج از کاخ سفيد را
در پيش گرفته و اختالفات به جاي آنکه کاهش يابند در حال
افزايش هستند و هيچ نشانهاي از ايجاد آرامش وجود ندارد.

آگهي مزايده اموال غيرمنقول
(نوبت اول)

در پرونده اجرايي به شماره  950619اموالي با مشخصات
ذيل از محكوم عليه توقيف و قيمت آنها توسط كارشناس
رسمي دادگستري ارزيابي و بشرح زير به مزايده گذاشته
ميشود.
اموال توقيفي مورد مزايده عبارت است از:
ساختماني در يك طبقه با زيرزمين (قديمي ساز) داراي
سند رسمي به پالك ثبتي  412فرعي از  35اصلي در
مالكيت آقاي بختيار حسين پور فاقد مستاجر به صورت
نيمه اسكلت فلزي به مساحت  233/12مترمربع واقع
در نظرآباد ،سيدجمال الدين ،خ ميرزاي شيرازي ،كوچه
عارف  1پالك  36به ارزش  1/920/000/000ريال
اموال توقيفي با قيمت پايه به شرح فوق از طريق اجراي
احكام مدني در مورخ  97/10/29ساعت  11در محل دفتر
شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان نظرآباد
به فروش خواهد رسيد.اشخاصي که مايل به شرکت در
مزايده مي باشند مي توانند  5روز قبل از روز معين مزايده
اموالي را که آگهي گرديده مالحظه نمايند مزايده از قيمت
پايه کارشناسي شروع و به باالترين قيمت پيشنهادي
فروخته خواهد شد .برنده مزايده بايد  10درصد بها را
في المجلس و الباقي را ظرف مهلت حداکثر يک ماه
پرداخت نمايد.
تاريخ انتشار97/10/8 :

دادورز شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان نظرآباد

خانم سكينه چاكري با كدملي  5979804714به شرح دادخواست به
كالسه  97/54از اين دادگاه درخواست نموده چنين توضيح داده كه
شادروان سه شنبه چاكري با كدملي  3590787929در تاريخ 88/7/23
در اقامتگاه دائمي خود بدرود حيات گفته ورثه حينالفوت آن مرحوم
منحصر است به:
-1متقاضي با مشخصات فوق همسر متوفي
 -2يكشنبه چاكري به ش.م 3590799463
-3نصراهلل چاكري به ش.م 3590802545
 -4رحم اهلل چاكري به ش.ش 1754
 -5غالم رضا چاكري به ش.ش  19فرزندان ذكور متوفي
 -6سميه چاكري به ش.ش 77
 -7رحيمه چاكري به ش.م  3580118145فرزندان اناث متوفي مرحوم
ورثه ديگري ندارد.
اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي
مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه نزد او باشد از تاريخ
نشر نخستين آگهي ظرف يكماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهي صادر
خواهد شد.
اميرارسالن خادمي
قاضي شوراي حل اختالف شهرستان دلگان
مالف 396
تاريخ انتشار97/10/8 :
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وزارت خارجه بحرين اعالم کرد که سفارتخانه اين کشور در سوريه
فعاليت خود را از سرگرفته است.
به گزارش گروه بينالملل خبرگزاري تسنيم  ،وزارت خارجه بحرين،
پنج شنبهشب با صدور بيانيهاي ،ازسرگيري فعاليتهاي سفارتخانه اين
کشور در سوريه را مورد تاييد قرار داد.در اين بيانيه ،که در خبرگزاري
رسمي بحرين( بنا) منتشر شده ،از جمهوري عربي سوريه به نام «کشور
برادر» ياد شده و آمده است سفارتخانه سوريه در بحرين نيز به فعاليتهاي
خود ادامه ميدهد و سفرهاي هوايي بين دو کشور ،بيوقفه انجام ميشود.
وزارت خارجه بحرين بر عالقهمندي منامه به ادامه روابط با سوريه و
بر اهميت تقويت نقش کشورهاي عربي در حفظ استقالل ،حاکميت و
تماميت ارضي سوريه تأکيد کرده و خواستار جلوگيري از دخالتهاي
خارجي در امور سوريه شده است.عصر پنج شنبه نيز وزارت خارجه
امارات در بيانيهاي از آغاز به کار مجدد سفارت اين کشور در سوريه
خبر داد و تصريح کرد که روابط اين دو کشور «به مسير طبيعي» خود
بازگشته است.

روسيه :حضور ايران در سوريه تنها براي
حفظ حاکميت آن است
نماينده ويژه رئيس جمهور روسيه در امور خاورميانه تاکيد کرد که
حضور نظامي ايران در سوريه ،به درخواست مقامات دمشق و براي
حفظ استقالل و تماميت ارضي اين کشور است و بعد از برقراري مجدد
حاکميت سوريه ،آنها اين کشور را ترک خواهند کرد.
به گزارش خبرگزاري تسنيم به نقل از خبرگزاري «نووستي»" ،ميخائيل
بوگدانوف" نماينده ويژه رئيس جمهور روسيه در امور خاورميانه و
کشورهاي آفريقايي و معاون وزير امور خارجه اين کشور در مصاحبه
با آژانس خبري بلومبرگ يادآور شد که علت حضور نظاميان ايراني در
سوريه تنها حفظ حاکميت اين کشور است و بعد از برقراري مجدد
تماميت ارضي ،آنها سوريه را ترک خواهند کرد.
اين ديپلمات روس در پاسخ به سوالي درباره حضور نظامي ايران در
سوريه گفت« :روسيه اطمينان دارد که اگر استقالل ،حاکميت و تماميت
ارضي سوريه برقرار شود ،ايران ديگر دليلي براي باقي ماندن در اين
کشور ندارد».
به گفته وي ،مقامات تهران و دمشق بارها اعالم کردهاند که نيروهاي
ايراني (برخالف نظاميان آمريکايي) تنها به درخواست دولت قانوني سوريه
و براي کمک به نيروهاي دولتي در مبارزه با گروههاي تروريستي در اين
کشور حضور دارند .مقامات رسمي جمهوري اسالمي نيز تاکيد کردهاند
که قصد ايجاد پايگاه نظامي در خاک سوريه را ندارند.

با حضور وزير بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي؛

 ۲۵خانه بهداشت ساخته شده توسط بانک آينده در
مناطق زلزلهزده استان کرمانشاه به بهره برداري رسيد
با حضور وزير بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي  ۲۵خانه بهداشت ساخته شده توسط
بانک آينده در مناطق زلزلهزده استان کرمانشاه ،افتتاح و به بهرهبرداري رسيد.بانک
آينده ،که پروژههاي ساخت  ۲۵خانه بهداشت را با هدف کمک به تأمين آسايش خاطر
هموطنان عزيز زلزلهزده استان کرمانشاه ،از حدود يکسال پيش آغاز کرده بود؛ آنان را
با حضور جمعي از مردم منطقه ،سيد حسن قاضي زاده هاشمي وزير بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکي ،هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه ،اعضاي هيئت مديره بانک آينده و
تعدادي از مسئوالن استاني و محلي ،در روز پنجشنبه ششم دي ماه سال  ،۱۳۹۷افتتاح
نموده و به بهرهبرداري رساند.در پي وقوع زلزله دلخراش در استان کرمانشاه در سال
 ،۱۳۹۶بانک آينده ،در راستاي ايفاي مسئوليتهاي اجتماعي ،ساخت تعداد  ۲۵خانه
بهداشت را در اين مناطق در دستور کار خود قرار داد که پس از گذشت حدود يک
سال ،اين پروژهها ،با موفقيت کامل ،به اتمام رسيده و مورد بهرهبرداري قرار گرفتند.
تعداد  ۴خانه بهداشت در شهرستان جوانرود و در روستاهاي تابعه چشمه ميران ،زيران،
مزران و برده رش بازان ۴ ،خانه بهداشت در بخش کوزران و در روستاهاي تابعه دايار،
شيخ مصطفي ،جعفرآباد و گلودره ۱۷ ،خانه بهداشت نيز در شهرستان سرپل ذهاب
و در روستاهاي تابعه کالشي تپه رش ،کلينه ،کوئيک عزيز ،الياسي احمد ،باني هوان،
سر زل والي نظري ،بزميرآباد ،آب باريک ،دارتوت ،مشکنار ،قرهبالغ اعظم ،کلم کبود
عليا ،تپه داراب خان ،ميل قادر عليا ،امام عباس عليا ،تايشهاي و کليه سفيد؛  ۲۵خانه
بهداشت احداث شده توسط بانک آينده در اين منطقه هستند.شايان ذکر است؛ عمليات
اجراي اين پروژهها از سوي بانک آينده ،با پيگيري و هماهنگي وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکي و مساعدت استانداري و دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي،
درماني استان کرمانشاه در سال گذشته آغاز و همزمان با آغاز چهلمين سالگرد پيروزي
انقالب اسالمي در مناطق تعيين شده ،به بهرهبرداري رسيد.

تهران درآستانه برگزاري مهم ترين رويداد
نمايشگاهي صنعت در و پنجره
شرکت هاي مختلف داخلي و خارجي ،توليد کنندگان و دست اندرکاران صنعت در و پنجره از
جاي جاي کشورمان و ديگر کشورهاي جهان خود را آماده مي کنند تا جديدترين توليدات و
خدمات خود را در دهمين نمايشگاه بين المللي در و پنجره و صنايع وابسته تهران به نمايش
بگذارند.به گزارش روابط عمومي و اطالع رساني دهمين نمايشگاه بين المللي در و پنجره و
صنايع وابسته:در اين نمايشگاه که از  3تا  6بهمن ماه در فضايي بالغ بر  30هزار متر مربع و
در محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران برگزار مي شود ،بيش از  350شرکت داخلي
و خارجي حضور و مشارکت دارند.فرهاد امينيان رئيس ستاد برگزاري اين نمايشگاه گفت:
نمايشگاه بين المللي در و پنجره از نخستين دوره برپايي آن در سال 1388تا به امروز از رشد
صعودي بسيار مناسبي برخوردار بوده و مورد استقبال مطلوب شرکت ها و واحدهاي فعال در
اين صنعت واقع شده است.امينيان افزود :به رغم رکود مزمني که در حوزه صنعت ساختمان
حاکم شده و نيز شرايط اقتصادي ويژه ناشي از اعمال تحريمهاي خارجي ،نوسانات نرخ ارز و
ممنوعيت ورود کاالهاي در و پنجره به کشور ،استقبال بسيار خوبي از سوي فعاالن صنعت در
و پنجره کشور از نمايشگاه امسال به عمل آمده و نمايشگاه در فضاي بسيار گسترده اي برگزار
مي شود.وي با بيان اينکه اين نمايشگاه از سوي شرکت بين المللي بازرگاني و نمايشگاهي
تهران برگزار مي شود،گفت :البته نبايد منکر اين موضوع شد که حضور شرکتهاي خارجي
نسبت به سالهاي قبل کمتر شده است با اين وجود برپايي يک نمايشگاه صنعتي در شرايط
فعلي در چنين سطحي  ،حاکي از چشم انداز روشن و اميدوار کننده صنعت در و پنجره کشور
محسوب مي شود و اين نمايشگاه تخصصي کماکان به عنوان نقطه اتکا و اميد فعاالن و دست
اندرکاران اين صنعت به شمار مي آيد.رئيس ستاد برگزاري اين نمايشگاه اضافه کرد :دهمين
نمايشگاه بين المللي در و پنجره و صنايع وابسته به صورت تفکيک شده و در سالن هاي
مجزا برگزار مي شود که شامل گروه هاي پروفيل يو پي وي سي ،گروه در و پنجره يو پي وي
سي ،گروه ماشين آالت و تجهيزات و گروه در و پنجره آلومينيومي است که هرکدام يک يا
چند سالن مستقل را در اختيار دارند و مابقي گروه ها مانند يراق آالت ،شيشه پنجره ،توري
پنجره  ،نشريات تخصصي و ساير حوزه هاي مرتبط جانمايي شده اند.امينيان گفت :مخاطبين
اين نمايشگاه عالوه بر مصرف کنندگان عام ،عمدتاً شرکت هاي ساختماني ،انبوه سازان
مسکن و شهرک ها ،مجتمع هاي مسکوني ،اداري و تجاري ،هتل ها ،بيمارستان ها ،مراکز
آموزشي و ورزشي هستند.

