بامطبوعاتجهان
تحليل رسالت از گزارش دويچه وله

آمريکا از"توافق بهتر" سخن ميگويد!

بخش بين الملل
مقامات آمريکايي همچنان در قبال ايران سردرگم به نظر مي رسند.
اين سردرگمي طي ماههاي اخير و متعاقب واکنش جمهوري اسالمي
ايراننسبتبهاقداماتدولتترامپ(درخصوصکاهشبرخيتعهدات
برجامي کشورمان ) تشديد شده است .در چنين شرايطي افرادي
مانند جان بولتون مشاور امنيت ملي اياالت متحده و مايک پمپئو
وزير امور خارجه دولت ترامپ متهمان اصلي سوق دادن واشنگتن به
سوي شکست محسوب مي شوند .بولتون دردوران رياست جمهوري
بوش پسر نيز نماد شکست و ناکمي در حوزه سياست خارجي آمريکا
بود .وي هم اکنون بار ديگر به نماد اين شکست همه جانبه در برابر
ايران تبديل شده است.
اظهرت اخير سخنگوي وزارت امور خارجه آمريکا نشان مي دهد که
مقامات آمريکايي در فضايي از توهم و در عين حال سردرگمي به سر
مي برند .چنانچه دويچه وله گزارش داده است،مورگان اورتگاس،
سخنگوي وزارت خارجه آمريکا ،اظهار نموده است که حل اختالفات
بين واشنگتن و تهران تنها از طريق دستيابي به يک توافق «جديد
و بهتر» ميسر است که همه تهديدهاي ايران را به طور کامل شامل
شود!اورتگاس در بيانيهاي با اشاره به سفر وزير امور خارجه آلمان
به ايران و همچنين سفر نخست وزير ژاپن به تهران اظهار داشت،
آمريکا و متحدانش در خصوص اقدام براي جلوگيري از دستيابي
ايران به سالح هستهاي هيچ اختالفي ندارند.در عين حال سخنگوي
وزارت امور خارجه آمريکا هشدار داده است که واشنگتن به هيچ
کشوري( از جمله ژاپن و تروئيکاي اروپايي) اجازه معامله با ايران
را نخواهد داد ،اما آماده مذاکره با ايران است.
واقعيت امر اين است که مقامات آمريکايي در حال بازگشت به
سال  2017ميالدي هستند! آنها خواستار گنجانده شدن شروطي
از جمله اعمال محدوديتهاي فرازماني در برجام ،بازرسي از اماکن
نظامي ايران ،تحديد توان موشکي کشورمان و کاهش قدرت مانور
منطقه اي ايران هستند.
البته اين بار واشنگتن سعي دارد اين موارد را نه در ذيل برجام،
بلکه در قالب توافقي جديد گنجانده و به نظام بين الملل ديکته
کند .واقعيت امر اين است که جمهوري اسالمي ايران ،بر اساس
تاکيد و دستور رهبر معظم انقالب و مطابق محاسبات عيني خود
و واقعيات جاري در نظام بين الملل ،نه تنها اجازه شکل گيري
چنين معامله اي را به واشنگتن نخواهد داد ،بلکه هرگونه مذاکره اي
با دولت ترامپ را نيز منتفي مي داند.
از سوي ديگر ،ترامپ که محاسبات اطرافيان خود ،به خصوص جان
بولتون و مايک پمپئو را در قبال ايران نادرست و ايده آل گرايانه ديده
است ،هم اکنون سعي دارد از شدت تنش در حوزه سياست خارجي
آمريکا بکاهد و موقعيت متزلزل خود را در نظرسنجي هاي عمومي
و ايالتي بهبود بخشد .ترامپ که با گماشتن پمپئو به جاي رکس
تيلرسون و جان بولتون به جاي مک مستر نسبت به پروژه اعمال
فشار همه جانبه ايران  ،حضور ايران پاي ميز مذاکره و در نهايت خلع
سالح کامل موشکي ،هسته اي و منطقه اي ايران تا ابتداي سال 2019
ميالدي اميد بسته بود ،هم اکنون در بن بست سختي گرفتار شده
است .در چنين شرايطي مقامات آمريکايي از يک سو در مالقاتهاي
پشت پرده خود با مقامات ژاپني و اروپايي خواستار واسطه گري آنها
ميان واشنگتن و تهران مي شوند و از سوي ديگر ،در ظاهر سخنان
خود به اين بازيگران نسبت به "معامله با تهران" هشدار مي دهند!
موضوعي که نشان دهنده وجود کالفي سردرگم در حوزه سياست
خارجي آمريکاست.

»

تحليلگر مسائل امنيتي و سياسي آمريکا معتقد است که اختالفات اعضاي
کاخ سفيد بر سر ايران و ديگر مسائل جاري در نظام بين الملل کامال
جدي است.
رابرت استيل در گفت و گو با رسالت اظهار داشت :
"اختالفات ميان ترامپ و برخي اعضاي حاضر در تيم سياست خارجي آمريکا
بر سر ايران جدي است .رئيس جمهور آمريکا به خوبي مي داند که قدرت
ايران با عراق و کشورهاي ديگري که اتفاقا ما نتوانستيم بر آنها هم پيروز
شويم ،قابل مقايسه نيست .در چنين شرايطي بعيد مي دانم که ترامپ در
دام دروغها و محاسبات نادرست افرادي مانند جان بولتون و مايک پمپئو
گرفتار شود .تصو ر مي کنم با توجه به شرايط حاکم بر حوزه امنيت و سياست

خارجي اياالت متحده آمريکا،امکان برکناري مشاور امنيت ملي و وزير امور
خارجه از سوي ترامپ وجود دارد" .
اين افسر سابق سازمان سيا افزود " :جان بولتون در کسوت مشاور
امنيت ملي اياالت متحده آمريکا،فردي بي مصرف و بي فايده بوده است.
اين قاعده در خصوص مايک پمپئو وزير امور خارجه آمريکا نيز صدق
مي کند .دونالد ترامپ نيز اين موضوع را درک کرده و مطمئن باشيد که به
خوبي نسبت به آن آگاه است! حتي ترامپ نسبت به نقش آفريني و البي هاي
خاص جرد کوشنر داماد خود در حوزه سياست خارجي آمريکا واقف است.
کوشنر يک جنايتکار است و بايد برنامه هاي وي براي خاورميانه مهار و
خنثي شوند" .

رابرت استيل
در گفتوگو با رسالت:

اختالفات ميان اعضاي
کاخ سفيد جدي است

بينالملل
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دستيار وزير خارجه آمريكا:

عراقچي:

تحريمهاي ضدايراني ،امنيت منطقه را هدف گرفته است

معاونسياسيوزيرامورخارجهجمهورياسالميايران
درديداربانمايندهويژهوزيرامورخارجهسنگاپور،گفت:
تحريم هاي اقتصادي آمريکا عليه ايران ،امنيت کل
منطقه را هدف قرار داده است.
بهگزارشخبرگزاريمهربهنقلازادارهکلاطالعرساني
و سخنگويي وزارت امور خارجه ،عراقچي روز سه شنبه
درديداربا«زينالعابدينرشيد»نمايندهويژهوزيرامور
خارجهسنگاپوردرامورخاورميانهضمنتشريحآخرين

خبر

فروش سالح به عربستان،پيامي براي ايران است!

وضعيت برجام و عملکرد ايران در راستاي حفظ اين
توافق ،اظهار داشت :تنها مسئله منطقه خاورميانه که
از طريق مذاکره و ديپلماسي حل و منتج به توافق شد،
مسئله هستهاي ايران است که آمريکا به داليل غير
منطقي و غيرقابل فهم از اين توافق خارج شد.
وي بيان کرد :آمريکا اکنون وارد يک جنگ اقتصادي با
جمهوري اسالمي شده و اين ريشه افزايش تنشها در
منطقهاست.معاونوزيرامورخارجهجمهورياسالمي
ايرانتصريحکرد:تحريمهاياقتصاديآمريکادرحقيقت
امنيت کل منطقه را هدف قرار داده ،لذا بدون آتش بس
در جنگ اقتصادي نميتوان انتظار آرامش و امنيت
در منطقه داشت«.زين العابدين راشد» نماينده ويژه
وزير امور خارجه سنگاپور در امور خاورميانه نيز در اين
ديدار ضمن اشاره به فشار تحريمها بر همه کشورها،
بر حمايت کشورش از برجام تاکيد و نسبت به کاهش
تنشها در منطقه اظهار اميدواري کرد.

دستيار وزير خارجه آمريکا مدعي است يکي از اهداف
فروشسالحبهعربستانوامارات،ارسالپياميخطاببه
ايراناست.بهگزارشخبرگزاريمهربهنقلازسيبياس،
قرار است «کالرک کوپر» دستيار وزارت خارجه آمريکا
درامورنظامي-سياسيباحضوردرکميتهروابطخارجي
مجلس نمايندگان اين کشور ،از تصميم دونالد ترامپ
رئيسجمهوري آمريکا مبني بر فروش تسليحات به
عربستان سعودي آن هم بدون کسب مجوز از کنگره،
دفاع کند.در بخشي از پاسخهاي از پيش آماده شده وي
که به رؤيت سيبياس رسيده است ،وي مدعي است:
هدف از قراردادهاي فروش و همچنين تأييده هايي که
نشاندهنده ضرورت اين اقدام است ،رفع نياز نظامي
شرکاي آمريکا در مواجهه با تهديد منطقهاي برخاسته
از جانب ايران است .هدف تقويت رابطه حياتي دوجانبه
از راه تضمين دادن به متحدان و همچنين حفظ برتري
راهبردي در مقابل رقبا است.

نامزد انتخابات آمريکا :برجام لطف به ايران
نبود ،پيروز شوم به برجام بازميگرديم

کوپردربخشيازاظهاراتخودنيزمدعيميشود:موضع
ما در قبال ايران همچنان بر مبناي ضمانت به ارتقاء
توانمندي نظامي شرکا استوار است.ادعاهاي کوپر در
حالي مطرح خواهد شد که پيش نويس طرح محدود
سازي فروش سالح به عربستان که از سوي سناتور «تاد
يانگ»ازحزبجمهوريخواهوسناتور«کريسمورفي»
از حزب دموکرات آماده شده و از حمايت هر دو حزب
برخوردار است اخيرا ً به سنا ارائه شده است.

الميادين:

اروپا و آمريکا در فشار بر ايران تقسيم نقش کردهاند

الميادين نوشت ،حرف بي عمل اروپاييها درباره پايبندي به تعهداتشان
در قبال ايران نشان مي دهد که آنها در پس پرده با دولت آمريکا در فشار
حداکثري عليه ايران تقسيم نقش کردهاند و هر دو از يک قماشند.
بهگزارشخبرگزاريفارس،وبگاهخبريشبکه«الميادين»دريادداشتيبه
قلم«قاسمعزالدين»باعنوان«پشتپردهپايبندنبودناروپابهتعهداتشدر
قبال ايران چيست؟» ،روابط استراتژيک اروپا با آمريکا و نه منافع اقتصادي
مشترکشان را مانع پايبندي اروپا به تعهداتش در قبال ايران دانست.
در اين يادداشت آمده است« :هايکو ماس» وزير خارجه آلمان در پايان
ديدارش با «محمد جواد ظريف» همتاي ايراني خود در تهران ميگويد که
تروئيکاي اروپايي به توافق هستهاي متعهد هستند ،اما انتظار معجزه ندارند.
چيزي که کشورهاي اروپايي هر بار اعالم کردهاند .اظهارات اروپاييها به
ظاهر نشانه تمايز آنها از دولت آمريکاست و البته اجرا نکردن تعهدات خود
را اين گونه توجيه ميکنند که تحت فشارهاي آمريکا هستند که منافع
اروپا با آمريکا را تهديد ميکنند.
الميادينافزود:وزيرخارجهآلمانهمچنينگفتکهمهمادامهگفتوگوست
تاجلويجنگگرفتهشود.شايداينسخنانمنعکسکنندهچهرهکمتردغل
بازآلماندرمقايسهباديگراروپاييهاستکهتمايلکشورشرابراياجتناب
از جنگ نشان ميدهد؛ اما واقعيت چهره اروپاييها در عدم پايبندي عملي
به تعهداتشان را «امانوئل ماکرون» رئيس جمهور فرانسه نشان ميدهد که
خواهان تکميل توافق هستهاي شده و ميخواهد اين توافق ،برنامه هستهاي

مدرك فارغالتحصيلي اينجانب مريم نخعيمقدم فرزند عبدالعلي به شماره
شناسنامه  63صادره از زاهدان در مقطع كارشناسي رشته حسابداري صادره از
واحد دانشگاهي آزاد اسالمي واحد زاهدان با شماره 07-22-1-10434مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك
را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد زاهدان به نشاني زاهدان خيابان دانشگاه
ارسال نمايد.
گواهينامه موقت پايان تحصيالت/دانشنامه اينجانب رضا مظلوم فرزند
مهدي به شماره شناسنامه  0921251671مقطع كارشناسي رشته مهندسي
كامپيوتر صادره از دانشگاه شريف مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط
ميباشد.
اصل مدرك تحصيلي كارداني فو قديپلم اينجانب حوا جاني ايرندگان
فرزند لشكر متولد  1364/1/1به شماره ملي  3719776761رشته تحصيلي
آموزش ابتدايي از دانشگاه آزاد واحد خاش مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
مدرك تحصيلي (دانشنامه) اينجانب علي جعفري شملي  0620547146از
دانشگاه آزاد واحد زاهدان رشته مهندسي عمران  -عمران به شماره تاييد
سازمان مركزي  138310900645و تاريخ تاييد سازمان مركزي 1388/7/5
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
مدرك فارغالتحصيلي اينجانب مهسا سليمي دهكردي فرزند سيديداهلل به
شمارهشناسنامه8686صادرهازشهركرددرمقطعكارشناسيارشدناپيوسته
رشته مهندسي معماري صادره از واحد دانشگاهي اردستان با شماره 0800647
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .از يابنده تقاضا ميشود اصل
مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد اردستان به نشاني اردستان ،دانشگاه
آزاد اردستان ارسال نمايد .نوبت اول  - 98/2/18نوبت دوم  -98/3/6نوبت
سوم 98/3/23
رسيد كارت هوشمند كاميون باري به شماره 359ع -83ايران  44و شماره
هوشمند  3050739و شماره شناسه  IRDD951K375932141به مالكيت
شركت خوشگوار تهران مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز و كارت خودروي سواري پژو  405به رنگ خاكستري متال مدل 1394
وشمارهموتور124K0661798وشمارهشاسيNAAM01CE2FR213365
و شماره پالك ايران 199 -45ص 29به نام امالبنين تاجآبادي مفقود گرديده و
از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز پرايد صبا به شماره شاسي  S1412280693063و شماره موتور
 00219572و پالك ايران 974-79ق 49مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط
ميباشد.
اصل پروانه ساخت به شماره  1721مورخه  1373/2/6مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز سواري پرايد سايپا مدل  1396به شماره انتظامي 249-37ص 39و
شماره موتور  M13/5833632و شماره شاسي NAS411100H3597638
به نام طوبي بهامين مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز سواري هاچبك  HAIMAبه شماره موتور  GN15TF84001844و
شماره شاسي  NAAD5C342JY719248تيپ  T-AT-S5مدل  1397با
مالكيت مرتضي فراهاني به كد ملي  0533236789مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
سندكمپاني،برگسبزخودرونيسانوانتمدل73بهشمارهپالك732-72ص47
و شماره موتور  00025632و شماره شاسي  00C00930به نام مرتضي بالي چلندر
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
بدينوسيلهاعالمميشودپروانهبهرهبرداريبهشماره30220مورخ1397/02/29
به نام احمد تبريزي به شماره ملي  5309736573به نشاني تهران ،شهرك
صنعتي شمسآباد ،بلوار گلستان ،نبش جنوبي گلشن  ،10پالك  ،1جهت
توليد -1 :شيرآالت بهداشتي معمولي (بدون عمليات ريختهگري و آبكاري)
-2شيرآالتبهداشتياهرمي(بدونعملياتريختهگريوآبكاري)-3خدمات
تراشكاري فلزات (يك شيفت) ،صادره از تهران مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
برگ سبز و كارت خودروي سواري ماكسيما دندهاتوماتيك مدل  1390به رنگ
سفيد و شماره انتظامي ايران 669-66ن 51و شماره موتور 016119Q-VQ30
و شماره شاسي  NAPLE2A3301024543به نام اسمعيل قراياق شمسايلي
به شماره ملي  4839666326و شناسنامه  42مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.

و آنچه مقابله با نفوذ ايران در منطقه خوانده است ،شامل شود.
به عقيده نويسنده ،به نظر ميرسد کشورهاي اروپايي که ادعا ميکنند
به برجام متعهدند به ادامه گفتوگوي ديپلماتيک با ايران اميد بستهاند
در حالي که به ادعاي اينکه اراده سياسي ندارند نميتوانند روابط سياسي
واقتصادي خود را با ايران عادي کنند.الميادين آورده است :در اين راستا،
پس از خروج آمريکا از برجام ايران به اروپاييها براي حفظ آبرويشان کمک
کرد و به توافقي موسوم به  INSTEXدست يافت که به اروپا فرصت مقابله
با تحريمهاي آمريکا ميدهد اما کشورهاي اروپايي به همين ساز و کاري هم
که خودشان وضع کردند متعهد نماندند.
اين وبگاه خبري افزود :اروپا پس از توافق بر اين مکانيسم در شوراي امنيت
قطعنامهاي را به پيشنهاد فرانسه درباره مقابله با تامين مالي تروريسم به
تصويب رساندند و ايران براي اين که از ليست سياه ( FATFکارگروه
اقدام مالي) خارج شود ،بايد در کنوانسيون بينالمللي مقابله با تأمين مالي
تروريسم که مخفف آن ميشود  CFTعضو شود .کنوانسيوني که اسرائيل
هم در آن عضويت دارد و مي تواند از اطالعات محرمانه مالي ايران مطلع
شود .از همين رو اروپاييها به روابط اقتصادي با ايران در زمينه بشردوستانه
يعني غذا و دارو و نه ديگر کاالهاي مورد نياز ايران اکتفا کردند.
نويسنده تصريح کرد :آنچه کشورهاي اروپايي درباره عدم توانايي براي انجام
تعهدات خود و عدم اراده سياسي نشان ميدهند معلوم ميکند موضوعي
شک برانگيز و ترسناک در پس پرده وجود دارد .مبادالت تجاري اروپا با

جواز تفنگ ساچمهزني تكلول تهپر كاليبر  12مدل چخماقي ساخت تركيه به
شماره  228698TMTS8به نام احمدعلي قپانوري فرزند ميرزاولي به شش
 632كد ملي  3960626010مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اينجانب فاطمه ملكيان مالك خودرو پژو  SD206به شماره بدنه
 NAAP61ME6BJ410655و شماره موتور  13889001788و شماره پالك
385ص -39ايران  72به علت سند كمپاني خودرو تقاضاي رونوشت المثني
سندخودرويمذكوررانمودهاستلذاچنانچههركسادعاييدرموردخودروي
مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر منطقهاي شركت ايرانخودرو واقع در كيلومتر
 5جاده ساري به نكا جنب شركت شماليت مراجعه نمايند بديهي است پس از
مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
برگ سبز خودروي سواري پرايد جيتيايكسآي مدل  1383به شماره موتور
0064904343وشمارهشاسيS1412282189537وشمارهانتظامي581-32ط65
به نام كريم خاني يدكي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت هوشمند خاور هيوندا چوبي فلزي به نام همت نجفي موئيلي فرزند مختار
به شماره شناسنامه  7متولد  1361به شماره ملي  1672094127مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت خودرو و برگ سبز خودرو سواري پرايد تيپ صبا  GTXمدل  1382به
رنگ سبز يشمي متاليك و شماره شهرباني ايران 686-28ب 13و شماره موتور
00377288وشمارهشاسيS14122818847908بهنامفرديندلوچيمفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت هوشمند راننده به نام جواد صادقي كردكندي فرزند رسول به شماره
ملي  1718060580و كارت هوشمند كاميون كانتينر اسكانيا مدل  2011به
شماره پالك 475-15ع 43و شماره موتور  DC1108L026682714و
شماره شاسي  VLUP6X200A9161597مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
سند مالكيت (برگ سبز) ،برگ كمپاني و برگ انتقال خودرو پژو  206هاچبك
به شماره انتظامي ايران 216-55ص 16و شماره موتور  174B0021491و شماره
شاسي  NAAP13FE5HJ133707به نام سيدشهابالدين هاشميدوست
به شماره شناسنامه  2705و كد ملي  0491769105فرزند سيدرسول مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت و كارت سواري پيكان مدل  77رنگ سفيد شش ايران
297-65ب 23و شم  11127776217و ش شاسي  0077478887مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني پژو  206مدل  94رنگ سفيد شش ايران 626-75س 21و شم
 163B012739و ش شاسي  250064مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط
ميباشد.
اصلگواهينامههوشمندپايهدومرانندگيموتورسيكلتبهشماره9504926920
تاريخ صدور  1395/4/14متعلق به اينجانب علي شاهيني فرزند محمدحسن
به شماره ملي  2121528229و شماره شناسنامه  479در تاريخ 1398/3/13
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگسبزپژوپارسمدل1390بهرنگسفيدروغنيوشمارهپالكايران537-99ن96
وشمارهموتور12490129426وشمارهشاسيNAAN01CA5BE273410به
نام سحر اسماعيلي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت ماشين ،برگ سبز ،بنچاق خودروي سواري پرايد تيپ جيتيايكسآي
مدل  1389به شماره موتور  3531172و شماره شاسي  S1412289198571و
شماره پالك ايران 887-68هـ 16به نام محمدعلي مومائي مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني و برگ سبز خودروي سواري پژو پارس به شماره انتظامي
669س -85ايران  85و شماره موتور  161M008280و شماره شاسي
 NAAN81UE6GH062341به رنگ سفيد روغني به نام زهرا صديقي مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت (برگ سبز) كاميون كشنده اسكانيا مدل  2013به شماره
انتظامي 243ع -93ايران  45و شماره موتور  DC13103L016796749و
شماره شاسي  YS2G4X200D534054مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت كاميون كشنده اسكانيا مدل  2014به شماره انتظامي
955ع -93ايران  45و شماره موتور  DC13103L016822236و شماره
شاسي  YS2G4X200E5355044مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط
ميباشد.

آمريکا  20درصد از تجارت اروپاست که  2791ميليارد يورو از صادرات و
 2578ميليارد يورو از واردات را شامل ميشود.الميادين گفت :اين مبادالت
تجاري اروپاييها با اياالت متحده کمتر از دو سوم مبادالت تجاري بين
اياالت متحده و چين است ،کشوري که براي فرار از اجراي تعهدات ذيل
برجامي خود ،منافع اقتصادي با آمريکا را بهانه نميکند.
عز الدين ديدگاه چين به منافعش را با کشورهاي اروپايي متفاوت خواند و
گفت :چين منافع خود را در يک چارچوب استراتژيک و سياسي وسيعتر و
عميقتر از منافع برخي شرکتهاي بزرگ ميبيند و منافع آن به منافع اين
شرکتهايتجاريمحدودنميشود.آنچهچينبهعنواناختالفاستراتژيک
و سياسي با اياالت متحده ميبيند ،منافع اقتصادي و مبادالت تجاري آن را از
بين نميبرد.وي تاکيد کرد :اما کشورهاي اروپايي خود را به اياالت متحده به
طور استراتژيک و سياسي نزديک ميبينند ،براي همين ،منافع اقتصادي و
مبادالت تجارتي را بهانه ميکنند تا تقسيم نقشهايشان در فشار بر ايران
را کتمان کنند.الميادين نوشت :آنچه کشورهاي اروپايي در مذاکره با ايران
اميد دارند ،همان چيزي است که ترامپ با فشار حداکثري بر ايران دنبال
ميکند؛ يعني بر سر برنامه موشکي ايران و آنچه عدم بيثباتسازي ايران
در منطقه ميخواند ،با تهران وارد مذاکره شود.اين وبگاه خبري افزود :با
اينکه بهانههاي ترامپ و کشورهاي اروپايي در اين زمينه متفاوت است اما
نقطه التقاي منافع راهبردي و سياسي آنها در اسرائيل و منافع تجاري و
مالي آنها در عربستان و امارات است.

برگ سبز ،كارت و سند محضري خودرو پژو پارس مدل  1387به شماره بدنه
 50509149و شماره موتور  12486218496و شماره پالك 744و -78ايران
 13به نام شركت فوالدگران امروز به نمايندگي سيدمحمد عطاني كچوئي مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند مالكيت راهور (برگ سبز) و كارت شناسايي و سند كمپاني و كارت
سوخت سواري سمند سورن به شماره موتور  141H0202167و شماره شاسي
NAACS1HE8GF212500وشمارهپالك286ق-61ايران82مفقودگرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگسبزخودرومزدا1600بهرنگسورمهايمتاليكوشمارهانتظامي964ق-55
ايران73وشمارهشاسي7516002167وشمارهموتور225038متعلقبهمهدي
محمدي فرزند بهروز مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سندمالكيت(برگسبز)كارتشناساييوبيمهموتورسيكلتبهشمارهانتظامي
-75195ايران136وشمارهموتور2301943وشمارهبدنه14937بهنامحسين
يعقوبي به شماره شناسنامه  0371301416فرزند عليمحمد مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند مالكيت (برگ سبز) خودرو امويام  X33مدل  1397به رنگ سفيد و
شمارهانتظاميايران411-67د55وشمارهموتورMVM484FBDJ022675
ي وندي
و شماره شاسي  NATGBAYL4J1023278به مالكيت بهنوش عيد 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني ،سند مالكيت (برگ سبز) خودرو كاميون كشنده دانگفنگ مدل
 2007به رنگ سفيد شيري و شماره انتظامي ايران 239-13ع 79و شماره موتور
69182502وشمارهشاسي473010850بهمالكيتقاسمدوستمحمديمفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اينجانبحديثهكامرانكسماييمالكوانتآريسانبهشمارهموتور118J0009162
و شماره شاسي  FV518793به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور
تقاضايرونوشتالمثنياسنادمذكوررانمودهاست.لذاچنانچههركسادعايي
درموردخودرويمذكورداردظرفدهروزبهدفترحقوقيسازمانفروششركت
ايران خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد .بديهي است
پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب سعيد رجائيفر مالك سمند به شماره شاسي  BF855055و شماره
انتظامي ايران 939-38د 64به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور
تقاضايرونوشتالمثنياسنادمذكوررانمودهاست.لذاچنانچههركسادعايي
درموردخودرويمذكورداردظرفدهروزبهدفترحقوقيسازمانفروششركت
ايران خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد .بديهي است
پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانبحميدرضاحبيبزادهمالكوانتپيكانبهشمارهموتور11490047303
و شماره شاسي  BG252773به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور
تقاضايرونوشتالمثنياسنادمذكوررانمودهاست.لذاچنانچههركسادعايي
درموردخودرويمذكورداردظرفدهروزبهدفترحقوقيسازمانفروششركت
ايران خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد .بديهي است
پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب حسن درزاده شتان مالك پژو  405به شماره موتور 12484152820
و شماره شاسي  14256556به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور
تقاضايرونوشتالمثنياسنادمذكوررانمودهاست.لذاچنانچههركسادعايي
درموردخودرويمذكورداردظرفدهروزبهدفترحقوقيسازمانفروششركت
ايران خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد .بديهي است
پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب علي ارونقيان مالك پيكان به شماره موتور  1516401429و شماره
شاسي  16157527به 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.
اينجانب نسرين كرد اردكاني مالك پژو  206به شماره موتور 10FSS14890443
و شماره شاسي  83657418به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور
تقاضايرونوشتالمثنياسنادمذكوررانمودهاست.لذاچنانچههركسادعايي
درموردخودرويمذكورداردظرفدهروزبهدفترحقوقيسازمانفروششركت
ايران خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد .بديهي است
پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
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نامزددموکراتانتخاباترياستجمهوريآمريکاضمنانتقادازسياستهاي
ترامپ تأکيد کرد که در صورت پيروزي در انتخابات رياستجمهوري،
مجددا ً به برجام بازميگردد.به گزارش خبرگزاري فارس«،پيت بوته جج»
شهردار «ساوث بند» ايالت «اينديانا» و نامزد حزب دموکرات در انتخابات
رياستجمهوري  2020آمريکا ،روز سهشنبه طي يک سخنراني با محور
سياست خارجي و امنيت ملي در دانشگاه اينديانا در «بلومينگتون» ،ضمن
انتقاد از خروج «دونالد ترامپ» رئيسجمهور آمريکا از «برجام» تصريح
کرد« :نزديک هنر واقعي معامله بوديم».پايگاه اينترنتي «جي ان اس»
گزارش کرد ،اين اظهارنظر بوتهجج به يکي از کتابهاي ترامپ تحت عنوان
«هنر معامله» اشاره داشت.اين نامزد دموکرات انتخابات رياستجمهوري
آمريکا که  37سال سن دارد ،ضمن دادن وعده بازگشت به توافق هستهاي
ايران و ( 5+1آمريکا ،انگليس ،فرانسه ،روسيه ،چين به عالوه آلمان) در
صورتپيروزيدرانتخاباترياستجمهوريگفت«:جلوگيريازگسترش
سالحهاي هستهاي همچنان بايد اصل مهم حاکميت جهاني ما باشد و به
همين دليل من به شرکاي بينالمللي خود (در برجام) ميپيوندم و مجددا ً
آمريکا را به توافق هستهاي ايران متعهد ميکنم».

حمله يمن به فرودگاه سعودي «أبها»
با موشککروز

ارتش يمن بامداد چهارشنبه موفق شد فرودگاه سعودي أبهـــا را با يک
فروند موشک کروز ،هدف قرار دهد .به گزارش گروه بينالملل خبرگزاري
فارس ،گزارشها حاکي است ارتش يمن موفق شده فرودگاه سعودي
«أبهـــا» را با يک فروند موشک کروز مورد هدف قرار دهد .اين حمله
که دومين حمله يمنيها با موشک کروز به سمت يک هدف متعلق به
رژيمهاي متجاوز به اين کشور است به توقف پروازهاي اين فرودگاه منجر
شد .يگان موشکي ارتش يمن ،پيش از اين ،نيروگاه هستهاي امارات را نيز
هدف حمله قرار داده بود.همچنين اين حمله ،سومين حمله موشکي يمن
به فرودگاههاي سعودي پس از اعالم راهبرد حمله به فرودگاههاست که
روز شنبه ( ۱۸خردادماه) مطرح شد.
عربستان سعودي ،با حمايت آمريکا ،امارات و چند کشور

ائتالفي به رهبري
ديگر از سال  ۱۳۹۴کشور فقير يمن را تحت محاصره زميني ،دريايي و
هوايي قرار داده است .يمن اقدام به ساخت چندين نوع موشک براي مقابله
با تجاوزهاي اين ائتالف کرده است .بيشتر اين موشکها از نوع «زالزل،»۱-
«زلزال »۱-و «بدر »۱ -و «بدر  »p1هستند که جز موشکهاي بومي يمن
محسوب ميشوند .شليک اين موشکها در سال گذشته ميالدي بيشتر از
سالهاي قبل بود و به همين دليل يمنيها سال  ۲۰۱۸را «سال موشکي
يمن» نامگذاري کردند.

صورتهاي مالي حسابرسي نشده سال  ٩٧نشان م يدهد؛

جهش بزرگ بانک صادرات ايران
در مسير سوددهي

عملکرد مالي بانک صادرات ايران با ارتقاي قابل توجهي مواجه شده و اين بانک را براي تحقق
«جهش بزرگ» آمادهتر کرده است.به گزارش روابطعمومي بانک صادرات ايران ،گزارش مالي
حسابرسينشده سال مالي  ١٣٩٧بانک صادرات ايران که روز گذشته در سايت کدال منتشر
شد ،نشان از بهبود عملکرد قابل توجه اين بانک و تحقق وعدههاي مديرعامل بانک دارد.کاهش
 ٨١درصدي بدهي بانک صادرات ايران به بانکها و ساير مؤسسات اعتباري و افت  ٢٣درصدي
بدهي بانک به بانک مرکزي و صندوق توسعه ملي در کنار افزايش  ٥١درصدي سپردههاي
ديداري و ارزانقيمت حکايت از تالش و عزم شبکه بانک صادرات ايران براي خروج از زيان و
تحقق دستيابي به نقطه سر به سر در آينده نزديک دارد.تهاتر بيش از  ٩٠هزار ميليارد ريال از
مطالبات بانک از دولت با بدهي به بانک مرکزي ،تأثير قابل توجهي بر بهبود صورتهاي مالي
بانک داشته که در کنار افزايش سرمايه  ٢٠٣درصدي اواخر سال  ،٩٧موجب خروج کامل بانک
از شموليت ماده  ١٤١قانون تجارت را فراهم آورد.در ١٢ماه منتهي به پايان اسفندماه سال ،٩٧
افزايش  ١٣٧درصدي سهم بانک از درآمدهاي مشاع و افزايش  ٣١درصدي درآمدهاي غيرمشاع
نيز موجب تقويت چشمانداز سودآوي در سال  ٩٨شده است.با کاهش  ٧٩درصدي زيان اين
بانک در  ١٢ماه منتهي به پايان سال  ٩٧نسبت به سال  ،٩٦زيان هر سهم بانک صادرات ايران از
 ٢٠٥ريال سال  ٩٦به ٤٤ريال کاهش يافت تا وعده مديرعامل در تحقق سودآوري سال  ٩٨را
دستيافتنيتر کند.زيان عملکردي بانک صادرات ايران از رقم  ٣٥هزار و  ٨٧٨ميليارد ريال در
سال  ٩٦به هفت هزار و  ٦٦٥ميليارد ريال در سال  ٩٧رسيد و به اين ترتيب حجم اين زيان نسبت
به سال قبل به يک پنجم سقوط کرد که نشان از نتايج مثبت و اميدوارکننده برنامههاي مديريت
جديد و تالش کارکنان دارد.مديرعامل بانک صادرات ايران پيش از اين گفته بود سال  ٩٨سال
«جهش بزرگ» براي بانک صادرات ايران است که محوريت آن تسهيل تأمين سرمايه در گردش
واحدهاي توليدي با ارائه طرحهاي نوين بانکي و خروج کامل از زيان است.

مديرعامل بانک انصاراز نمايشگاه بين المللي
نوآوري و فناوري بازديدکرد
دکتر آيت اهلل ابراهيمي مديرعامل بانک انصار به همراه جمعي از معاونين و مديران از نمايشگاه
بين المللي نوآوري و فناوري ( )INOTEXبازديد و در غرفه مرکز فناوري هاي نوين مالي بانک
انصار حضور يافت .به گزارش اداره کل روابط عمومي و تبليغات  ،بانک انصار با حضور در نمايشگاه
بين المللي نوآوري و فناوري و برپايي غرفه مرکز فناوري هاي نوين مالي نسبت به معرفي اين
مرکز به بازديدکنندگان اقدام نمود .اين مرکز با توجه به نيازهاي روزافزون و متفاوت مشتريان
درحوزه صنعت مالي و بانکداري و دريافت خدمات متنوع و ب ه روز در زمينه سرويسهاي مالي
ل گرفته و هدف آن به وجود آوردن تجربه ناب و نوين در استفاده از سرويسهاي بانکي براي
شک 
مشتريان با همکاري فين تکها است تا ضمن برقراري ارتباط با بازيگران زيست بوم نوآوري در
ب وکارهاي موفق ،پايدار و پويا
حوزه مالي بستر مناسبي را براي رشد ايدهها و تبديل آنها به کس 
فراهم کند.دراين گزارش آمده است،مرکز فناوري هاي نوين مالي بانک انصار با ارائه خدماتي از
قبيل :تأمين مالي و سرمايهگذاري نقدي در استارتاپ هاي حوزه فين تک،فضاي کار اشتراکي ،
مشاوره و منتورينگ  ،برگزاري دورههاي آموزشي و ترويجي (مدرسه فين تک) ،همکاري در
پروژههايعلميوتحقيقاتي،مشارکتوهمکاريهايغيرنقديآمادهارائهخدماتبهعالقهمندان
اين حوزه است .شايان ذکر است،نمايشگاه بين المللي نوآوري و فناوري ( )INOTEXدر هفت
دوره خود ،ميزبان استارتاپ ها و شرکت هاي فناور زيادي از کشورهاي مختلف بوده و در طول
هفت دوره گذشته خود ،بيش از  1000شرکت کننده (غرفه دار) از  25کشور مختلف که با هدف
تبادل فناوري ميان شرکتهاي خصوصي ،سرمايه گذاري مشترک ،مشارکت در پروژه هاي
تحقيق و توسعه و  ...درآن شرکت کرده اند .

تعطيلي شعب بانک شهر در خوزستان
به دليل دماي باالي هوا
تمامي شعب بانک شهر در خوزستان با اعالم استانداري روز چهارشنبه به دليل گرما و
دماي باالي هوا تعطيل بودند.به گزارش مرکز ارتباطات و روابط عمومي بانک شهر،با
توجه به اعالميه استانداري خوزستان مبني بر تعطيلي ادارات ،دانشگاهها و بانکها
در جهت کاهش مصرف برق و پايداري اين شبکه باتوجه به دماي باال در سطح استان
ک شهر در خوزستان چهارشنبه تعطيل بود.
تمامي شعب بان 

