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وحشت آمريکا از شکست تروريس تهاي تکفيري؛

ارتشسوريهدريکقدميپيروزيبزرگ

تحليل «رسالت» از گزارش واشنگتن پست

دروغ پردازيهاي ب يپايان ت رامپ

گروه بين الملل
دروغ پردازي هاي دونالد ترامپ رئيس جمهور
اياالت متحده آمريکا ديگر به يک عادت در ميان
افکار عمومي و رسانه هاي اين کشور تبديل شده
است .ترامپ و جان بولتون هر دو در يک خصلت
مشترک هستند  :اينکه ترس و ابايي در خيره
شدن در دوربين و دروغ گفتن ندارند!بسياري از
رسانه هاي آمريکايي معتقدند که حضور ترامپ در
کاخ سفيد مترادف و همگام با سايه انداختن امپراتوري دروغ در اياالت متحده
بوده است ،موضوعي که نمي توان به سادگي از کنار آن گذشت.
گزارش اخير روزنامه واشنگتن پست در خصوص دروغ پردازي هاي رئيس
جمهور اياالت متحده آمريکا بيانگر عمق فاجعه در کاخ سفيد است .روزنامه
واشنگتن پست گزارش داد ،دونالد ترامپ ،رئيسجمهور آمريکا به طور
ميانگين از  ۲۶آوريل که رکورد  ۱۰هزار دروغ را حين حضور در کاخ سفيد
شکست ،روزانه  ۲۰ادعاي نادرست بيان کرده است .ترامپ براي دوره رياست
جمهوري خود به طور ميانگين حدود  ۱۳ادعاي گمراهکننده يا غلط به صورت
روزانه گفته است.
واشنگتنپستگزارشداد،تقريبايکپنجمادعاهايغلطياگمراهکنندهترامپ
درباره مهاجرت است .او  ۱۹۰بار مدعي شده است که ديواري در امتدادمرز
آمريکا و مکزيک ساخته شده است .با اين حال ،طبق گزارشها دولت ترامپ
صرفا بخشهايي از حصارها و موانع مرزي موجود را جايگزين کرده است .او
براي  ۲۰۵مايل موانع از کنگره اعتبار گرفته است.
ترامپ در گذشته از اين نوع تجزيه و تحليلها انتقاد کرده است .او ماه فوريه در
کمپين ال پاسو ايالت تگزاس اين افراد را «نوعي از بيصداقتترين مردم حوزه
رسانه» توصيف کرد .او همچنين از منتقدان گاه و بيگاه واشنگتن پست است
و آن را به انتشار «اخبار جعلي» متهم ميکند و جف بزوس ،مالک آمازون که
مالک اين روزنامه هم هست ،از انتقادات او در امان نميماند.واشنگتن پست
همچنين به اظهارات رئيسجمهور آمريکا درباره اقتصاد ،تجارت و مداخله
روسيه در انتخابات رياست جمهوري  ۲۰۱۶اشاره کرد .هر کدام از اينها حدود
 ۱۰درصد از اظهارات غلط يا گمراهکننده ترامپ را در بر ميگيرد .براساس
اين گزارش ،ترامپ  ۱۸۶مرتبه از ژوئن  ۲۰۱۸گفته است که اقتصاد اين کشور
بهترين وضعيت را در طول تاريخ به خود گرفته است ،اما اين گزارش با بررسي
شاخصهاياقتصاديمتعددنشاندادهاوضاعاقتصاديبهخوبيدورانرياست
جمهوري آيزنهاور ،ليندون جانسون ،کلينتون يا گرانت نيست.
در کنار موضوع دروغ پردازي مقامات آمريکايي ،بايد به بي تعهدي هاي آنها
نيز در قبال موضوعات و پيمانهاي بين المللي اشاره کرد.
بي اعتباري قول و امضاي مقامات آمريکايي ،منحصر به دونالد ترامپ رئيس
جمهور فعلي اياالت متحده نيست .همگان به ياد دارند که متعاقب امضاي
توافق هسته اي ميان ايران و اعضاي  ،۵+۱باراک اوباما به وزارت خزانه داري
خود دستور داد تا با اعمال نفوذ و البي هايپشت پرده ،مانع از عادي سازي
روابط بانکي با ايران شود .اين اقدام به معناي نقض ماده  ۲۹برجام بود .تنها
تفاوت ترامپ و اوباما ،در صراحت و رفتار اين دو است! ترامپ رسما از توافق
هسته اي ميان ايران و اعضاي  ۵+۱خارج شد و اوباما ،اين اقدام را به صورت
غير رسمي صورت داد.
چنين قاعده اي در خصوص رئيس جمهور بعدي اياالت متحده آمريکا نيز
صدق مي کند .در اين ميان کمترين اهميتي ندارد که برني سندرز و جو بايدن
راهي کاخ سفيد شوند يا مجددا ترامپ در رأس معادالت سياسي و اجرايي
آمريکا باقي بماند! در هر دو وضعيت ،کمترين احتمالي براي پايبندي مقامات
کاخ سفيد نسبت به تعهدات خود وجود ندارد.

خبر

پيشروي هاي برق آساي ارتش سوريه در شمال غرب
اين کشور ادامه دارد و مناطق مهمي به کنترل نيروهاي
سوري درآمده است.
به گزارش خبرگزاري مهر،ارتش سوريه در دروازه هاي شهر
راهبردي خانشيخون در جنوب ادلب قرار دارد .ارتش سوريه
در حومه جنوبي ادلب به ويژه محور الهبيط به خان شيخون به
پيشروي هاي خود ادامه مي دهد و پيروزي هاي جديدي به
دست آورده است.
اين در حالي است که ساعاتي قبل نيز نيروهاي ارتش سوريه در
جديدتريندستاوردنظاميخودکنترلشهرککفرعيندراستان
ادلب را به دست گرفتند .ارتش سوريه در ادامه مبارزه با گروه
تروريستي جبهه النصره و تروريست هاي وابسته در جنوب استان
ادلب،شهرکهايکفرعينوبلنديهايتلعاسدرشرقشهرک
الهبيط را آزاد کرده است.اين پيروزي هاي برق آسا سبب شده
است که روحيه تروريست هاي موجود در شهرک هاي اللطامنه،
مورک،لطمينوکفرزيتادرهمبشکند.نيروهايمسلحسوريهروز
يکشنبهگذشتهنيزمنطقهتلسکيک،شهرکسکيکوشهرک
الهبيط را به طور کامل به کنترل خود درآورده بودند.
ارتشسوريهپاتکتروريستهادرمحورشهرکالقصابيهدرحومه
جنوبيادلبراهمدفعکردهاستوتالشتروريستهابرايمشغول
کردن ارتش سوريه در اين جبهه راه به جايي نبرده است .نيروهاي
ارتش سوريه به دروازه هاي شهر راهبردي خان شيخون پس از
پيشروي هاي خود رسيده اند و اشراف آتشباري دارند .نيروهاي

تحت فرماندهي سهيل الحسن معروف به ببر با پوشش هوايي
سوري-روسي به تروريستها به شکل برق آسائي حمله کرده و
مواضع و خطوط امداد تروريستها درهم شکسته است.
اما چرا تسلط بر خان شيخون اهميت دارد؟شهر خان شيخون
از اهميت راهبردي فراواني برخوردار است زيرا بر جاده هاي
حياتي مشرف است و نقطه تالقي ميان حومه شرقي ،غربي و
شمالي ادلب است و سيطره بر آن اولين گام براي بازگشايي جاده
حياتي ميان حلب پايتخت اقتصادي سوريه و دمشق پايتخت
سياسي آن است.
از بُعد نظامي هم سيطره ارتش سوريه بر خان شيخون راه را
در برابر نيروهاي ارتش سوريه براي پيروزي هاي بيشتر هموار
ميکندتابهسويکفرسجنهومعرهالنعماندرشمالپيشبروند.
تسلطارتشسوريهبرخانشيخونبهمثابهمحاصرهمساحتقابل
توجهي در حومه شمالي حماه و آنچه مثلث مرگ ناميده مي شود
ومورک که نقطه ديده باني ترکيه در آن قرار دارد و تروريستها از
اطراف آن به مواضع ارتش سوريه و شهرک هاي مسکوني تحت
کنترل ارتش سوريه حمله مي کنند ،است.
با محاصره گروههاي تروريستي در حومه شمالي حماه ،راهي در
برابر آنها جز مرگ يا فرار از منطقه با کمک ترکيه به سوي ادلب
باقي نمي ماند .اين مفهومش آزادسازي همه حومه شمالي حماه
است و شهرهاي محرده و سقيلبيه نفس خواهند کشيد و ديگر
حمالت راکتي که روزانه به آنها مي شود ،تمام خواهد شد.نکته
ديگري که با نزديک شدن به شهر خان شيخون اهميت دارد،

دختر شيخ زکزاکي:

پدرم در هند فقط اجازه دارد در بيمارستان باشد

دختر شيخ ابراهيم زکزاکي خبر داد که پدر وي
در هند کامال آزاد نبوده و تنها اجازه دارد در
بيمارستان باشد.به گزارش خبرگزاري فارس،
«سهيال زکزاکي» دختر شيخ ابراهيم زکزاکي
رهبر جنبش اسالمي نيجريه روز سهشنبه گفت
که پدر وي با مشکالت جسماني زيادي از جمله
فشارخونباالمواجهاست.ويکهباشبکهخبري
پرستيويمصاحبهميکرد،افزود:باوجودآنکه
شيخزکزاکيبرايدرمانبههندمنتقلشدهاست
اما وي کامال آزاد نبوده و تنها اجازه دارد که در
بيمارستانباشد.سفارتنيجريهدرهندنيزخبر
داده است که شيخ ابراهيم زکزاکي تحت کنترل

مدرك پروانه وكالت دادگستري صادره از كانون وكالي دادگستري مركز مورخ
93/10/28بهشماره22533بهناماينجانبالهامپناهندهفرزندعبدالحسينبهشماره
ملي  0079915345مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل پروانه تاسيس واحد پرورش پولت تخمگذار به شماره  3917مورخ 1387/2/11
متعلق به آقاي حجتاله رحماني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه وانت پيكان تيپ  1600iمدل خودرو  1393به شماره شاسي
 NAAA36AA2DG931391و شماره موتور  118P0034849و شماره پالك ايران
767-58ص35بهرنگسفيدشيريروغنيبهنامحيدرصياديجوفرزندمحمدمفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سندكمپانيوبرگسبزخودروسواريپرايدمدل1383بهشمارهانتظامي495-69د36
و شماره موتور  00725635و شماره شاسي  S1412283256323به مالكيت خديجه
مشكاني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سندمالكيتوسندمادرخودروسواريسمندمدل1388بهشمارهانتظامي819-69ق17
و شماره موتور  12488272335و شماره شاسي  NAACC1CF7AF425540به
مالكيت عباسعلي صادقي جزي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند مالكيت يا برگ سبز كاميونت ون نيسان مدل  1388به شماره انتظامي -69
853م 23و شماره موتور  486859و شماره شاسي  NAZPL140TBL198509به
مالكيت عبدي گري مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سندكمپاني(رسمي)وبرگسبزخودرووانتپيكان1600مدل1393بهشمارهپالك-25
572م44وشمارهموتور118P0105471وشمارهشاسيNAAA46AA0EG409759
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سندكمپانيواسنادفروشخودروسواريپرايدسيستمسايپاتيپ131SEمدل1396
و شماره انتظامي 317-78ص93و شماره شاسي  NAS411100H1036717و شماره
موتور  M13/5936914به مالكيت رحيم سبحاني فرزند محمدصالح مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
بدينوسيله اعالم ميگردد اصل شناسنامه سواري سايپا مدل  1393به رنگ سفيد
روغني و شماره پالك 714ج -68ايران  93و شماره موتور  5048301به نام اميد
عباسي فرزند محمد به شماره ملي  2297666780مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقطميباشد.
بدينوسيله اعالم ميگردد اصل شناسنامه خودرو سواري سايپا مدل  1390به رنگ
سفيد روغني و شماره پالك 978ط -14ايران  73و شماره موتور  4215225به نام
خدابخش نيكخو فرزند علي به شماره ملي  2450360433مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامهمالكيت(برگسبز)اعالموضعيتسواريسمندبهرنگسفيدصدفيروغني
مدل1385بهشمارهانتظامي361س-17ايران72وشمارهشاسي14539912وشماره
موتور12484216170بهنامصدرامدانلوجويباريباواليتطاهرمدانلوجويباريمفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت فعاليت راننده حرفهاي (هوشمند) به شماره كارت  2213952تاريخ صدور
 93/11/19كد ملي  5829933314گواهينامه  9382348091راننده باري به نام
جابر ميرزايي دونچالي فرزند غالمعلي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط
ميباشد.
بدينوسيله اعالم ميگردد اصل شناسنامه خودرو سواري پژو پارس به رنگ سفيد
روغني و شماره پالك 514م -44ايران  73و شماره موتور  124K0317862و شماره
شاسي NAAN01CA5DH909065بهنامسيدهحنانهموسويفرزندسيدحمزهبه
شماره ملي  5159723315مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
مدرك فارغالتحصيلي اينجانب امين زمانيان فرزند قاسم به شماره شناسنامه 709از
نهاوند در مقطع كارشناسي رشته مهندسي كامپيوتر نرمافزار صادره از دانشگاه آزاد
اسالميمركزنهاوندباشمارهسريالمدرك2536130وشمارهمدرك149217101196
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را
به دانشگاه آزاد اسالمي مركز نهاوند به نشاني كيلومتر  3جاده بروجرد دانشگاه آزاد
اسالمي مركز نهاوند ارسال نمايد.
چون آقاي احمد سوري مالك پژو پارس تيپ  ELXبه شماره شهرباني 513ب-86
ايران  28و شماره موتور  12683003404و شماره شاسي  11300429مدل  84به علت
فقدان برگ فروش كمپاني و برگ سبز تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده
لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي
شركتايرانخودروواقعدركيلومتر14جادهمخصوصتهران-كرجشهركپيكانشهر
ساختمانسمندطبقهيكمراجعهنمايد.بديهياستپسازانقضايمهلتمزبورطبق
ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
سند و برگ سبز سواري پژو  405جيالايكسآي  8/1مدل  1389به شماره شاسي
 NAAM01CA5BR543643وشمارهموتور 12489220598وشمارهپالكايران
343-48ج 27به رنگ نقرهاي متاليك به نام خدابخش خنسير مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.

اين سفارت قرار دارد و شخص سفير مسئول و
ناظر بر پيگيري وضعيت ايشان است.
شيخ ابراهيم زکزاکي ،رهبر جنبش اسالمي
نيجريه به همراه همسرش ،ابوجا ،پايتخت اين
کشور را به سوي هندوستان ترک کرد .شيخ
ابراهيم زکزاکي ،در دوسال گذشته عليرغم
حکم دادگاه ،در بازداشت نيروهاي امنيتي
نيجريه بود و از نظر سالمت جسماني دچار
آسيبهاي جدي شده گفته ميشود يکي از
چشمان شيخ زکزاکي تقريبا بينايي خود را از
دست داده است.
سه روز پيش 187 ،پزشک ايراني و غيرايراني با
اشاره به شاخصهاي حياتي و معاينات باليني
رهبرجنبشاسالمينيجريهدربارهفراگيرشدن
مسموميت سربي در خون و بافتهاي بدن شيخ
ابراهيم زکزاکي هشدار دادند و تأکيد کردند وي
بايد هرچه زودتر به يک بيمارستان تخصصي
منتقل شود.با اين حال مقامات امنيتي نيجريه
به دستور عربستان سعودي و مقامات آمريکايي
و صهيونيستي ،از انتقال وي به بيمارستان
جلوگيري کردند.

شناسنامه مالكيت برگ سبز خودرو سواري پژوپارس به رنگ سفيد روغني مدل
1389وشمارهانتظامي594-66د39وشمارهشاسيNAAN51FA4BK653059
وشمارهموتور13489001069بهمالكيتشهرامضرغاميفرزندمحمدمفقودگرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني و شناسنامه مالكيت موتورسيكلت باختر  125مدل  88رنگ مشكي
شش ايران  24685-812و شم  0939087و ش شاسي  8867338مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت هوشمند اينجانب مجيد تاجاحمدي تبريزي به شماره كارت  1248492مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودرو سواري پژو  405جيالايكسآي  1/8مدل  1387به رنگ نقرهاي
متاليك و شماره انتظامي 352ب -17ايران  59و شماره موتور  12487066552و
شماره شاسي  NAAM01CAX8E369988به نام محسن سليمي مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند سواري پرايد به رنگ سفيد روغني مدل  88و شماره موتور  2945172و شماره
شاسيS1412288263435وشمارهپالك158-24د94بهنامعليكالنتريانمفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سندسواريپژو405بهرنگنقرهايمتاليكمدل93بهشمارهموتور124K0444740
و شماره شاسي 037515و شماره پالك778-34ج 21و (پالك جديد694-24و)84
به نام حسين شريفي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند مالكيت راهور (برگ سبز) سواري پژو پارس به شماره انتظامي865ل -65ايران
 88مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .ضمانت كشف هر گونه فساد
احتمالي بر عهده مالك است.
سندمالكيتراهور(برگسبز)سواريپرايد 132بهشمارهانتظامي332ب-18ايران
72مفقودگرديدهوازدرجهاعتبارساقطميباشد.ضمانتكشفهرگونهفساداحتمالي
بر عهده مالك است.
سند كمپاني و سند مالكيت راهور (برگ سبز) سواري  MVMبه شماره انتظامي
968م -36ايران  82و شماره شاسي  NATGCASL1G1003889و شماره موتور
 MVM484FCBDG004042مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
مجوزحملسالحشكاريتكلولساچمهزنيبهشماره1488669بهنامعليرضازريننژاد
به شناسه  013211969678مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
مجوزحملسالحشكاريتكلولگلولهزنيبهشمارهسالح 751932وشمارهسرايل
1013564وشناسه013221969678بهنامعليرضازريننژادمفقودگرديدهوازدرجه
اعتبار ساقط ميباشد.
اينجانبحليمهحسنيمالكسواريپژو206بهشمارهموتور165A0056141وشماره
شاسي  NAAP03EE7GJ822635و شماره پالك 851ق -29ايران  82به علت
فقدان اسناد فروش تقاضاي رونوشت المثني سند خودروي مذكور را نموده است .لذا
چنانچهاحديادعاييدرخصوصخودرويفوقداردظرفمدت10روزبهدفترحقوقي
سازمانفروشايرانخودروواقعدرپيكانشهرساختمانسمندمراجعهنمايند.بديهي
است پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد گرديد.
برگسبزخودرويسواريتيبا2هاچبكمدل1395بهشمارهانتظامي795م-87ايران
 21و شماره موتور M15/8328689و شماره شاسي NAS821100G1059011مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
لپارستندر90مدل1395بهشمارهانتظامي434ق-12ايران
برگسبزخودرويسواريا 
78وشمارهشاسيNAPLSRALDG1281448وشمارهموتورK4MA690R139411
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودروي سواري سمند تيپ  SEXU7به رنگ سفيد مدل  1393و شماره
موتور  124K0402052و شماره شاسي  NAACN1CM8EF233335و شماره
پالك ايران 617-34ط 29به مالكيت اسماعيل جنامي به شماره ملي1899487980
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارتهوشمندرانندهباريبهنامصادقنصارياباحمزهفرزندجباربهشمارهشناسنامه
776وشمارهملي1829066927وشمارهكارتهوشمند1952474رانندهباريمفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگسبز،برگكمپاني،برگبنچاق،كارتسواريپرايدمدل1383بهرنگسورمهاي
متاليكوشمارهپالكايران175-88س16وشمارهموتور00467914وشمارهشاسي
 S1412282187798به نام نسرين پايبرجا به وكالت مجيد چاكاني مفقود گرديده و
از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودرو سواري پرايد مدل  88به شماره پالك انتظامي 786س -14ايران
 16و شماره شاسي  S1412288337947و شماره موتور  3117836مفقود گرديده و
از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
مهر محك به اسم و امضاء اينجانب كاسعلي باهوش شارمي جهت انجام امور اداري
و امور بانكي و ساير امورات شخصي (نياز به امضاء) استفاده ميشد در سال ( 97يك
سال قبل) مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.

ترامپ:

روشن شدن زواياي بازي شيميايي است که کاله سفيدها براي
متهمکردنارتشسوريهبهراهانداختندوپسازآنآمريکادخالت
نظامي انجام داد و پايگاه الشعيرات را هدف حمالت موشکي قرار
داد .همان بازي مضحکي که سبب شد در آوريل  ۲۰۱۷آمريکا
به بهانه حمله شيميايي در خان شيخون پايگاه الشعيرات در
حمص را از ناو جنگي خود در درياي مديترانه با  ۵۹موشک تام
هاک هدف قرار دهد .بهانه آمريکا اين بود که از اين پايگاه حمله
شيمياييبهخانشيخوندرادلبرخدادهاست؛بهانهايکهبدون
مدرک و دليل بود.اگر ارتش سوريه طي عمليات کوبنده ،سريع و
غافلگيرکننده ادلب را آزاد کند چه تأثيري بر آمريکا و نظاميانش
در سوريه خواهد داشت؟ در پاسخ بايد گفت که اياالت متحده
آمريکا نگران اين است که ارتش سوريه همه نقاط تمرکز نظامي
و ميداني که آمريکا و متحدان منطقه اي مي توانند از آن براي
فشار بر دمشق استفاده کنند از دست آنها خارج کند به ويژه که
نبرد ادلب مرحله آخر از مراحل آزادسازي کل جغرافياي سوريه
از لوث تروريسم خواهد بود.
با آزادسازي ادلب برگ برنده و عامل فشار ضد ارتش سوريه از
دست گروههاي مسلح و حاميان آنها خارج مي شود .با آزادسازي
ادلب،دولتسوريهبهشرايطقبلازبحرانبازميگرددومفهومش
اين است کساني که جنگ عليه سوريه را به راه انداختند دست
خالي باز خواهند گشت و دمشق پيروز از اين جنگ خارج خواهد
شد و اين را آمريکايي ها نمي خواهند و از همين رو دست به
تحرکاتي خواهند زد.

رئيس دفتر سياسي حماس:

اس رائيل را در صورت حمله به غزه ،موشکباران خواهيم کرد
رئيس دفتر سياسي جنبش حماس در نوار غزه
به رژيم صهيونيستي هشدار داد که «اگر اين
رژيمبخواهدواردجنگبامقاومتفلسطينشود،
مناطقمختلفسرزمينهاياشغاليموشکباران
خواهدشد»«.يحييسنوار»رئيسدفترسياسي
جنبش حماس در غزه در سخناني به تلآويو
هشدار داد که در صورت تجاوز و حمله به غزه،
اراضي اشغالي موشکباران خواهد شد .رئيس
دفتر سياسي جنبش حماس در غزه گفت که
«اگر وارد جنگ با رژيم اشغالگر شويم ،در يک
شليک ،با  100موشک مناطق اراضي اشغالي
را هدف قرار ميدهيم».به گزارش خبرگزاري
فلسطينيشهاب،ويتأکيدکردکه«اگرارتشرژيم
اشغالگرواردغزهشود،آنراشکستخواهيمداد».
السنوار در ديدار با خانوادههاي شهر خانيونس،
از عمليات «هاني ابو صالح» که چند روز پيش
در شهر مزبور به شهادت رسيده بود ،تقدير کرد
و شهيد ابوصالح را قهرمان خواند.رئيس دفتر
سياسي حماس در نوار غزه خاطر نشان کرد :
«درحمايتازمقاومتفلسطينتاشکستدشمن
صهيونيستي ترديد نخواهيم کرد».

الزم باشد از سازمان تجارت جهاني
خارج م يشويم

رئيس جمهور آمريکا نسبت به خارج کردن کشورش از سازمان تجارت جهاني در
صورتي که به گفته وي شروط اين سازمان بهبود پيدا نکند ،تهديد کرد.به گزارش
خبرگزاري مهر به نقل از الجزيره ،رئيس جمهور آمريکا سه شنبه شب دوباره ساز
خروج از يک نهاد بين المللي را کوک کرد و نسبت به خارج کردن کشورش از سازمان
تجارت جهاني در صورتي که به گفته وي شروط اين سازمان بهبود پيدا نکند ،تهديد
کرد.دونالد ترامپ اعالم کرد :اگر الزم شود از سازمان تجارت جهاني خارج خواهيم
شد.رئيسجمهورآمريکادرجمعکارگرانيککارخانهدرايالت«پنسيلوانيا»گفت:
در صورتي که الزم باشد [از سازمان تجارت جهاني] خارج خواهيم شد .مي دانيم که
آنها سال هاست ما را دور مي زنند و اين امر دوباره اتفاق نخواهد افتاد.

آمريکا ،رسماق راردادخريدسامانه
صهيونيستي«گنبدآهنين»را امضاکرد

به گزارش فلسطين اليوم ،رسانه هاي صهيونيستي از امضاي رسمي قرارداد
فروش سامانه موسوم به «گنبد آهنين» به آمريکا خبر دادند.بر اساس اين
گزارش ،رسانه هاي صهيونيستي اعالم کردند که آمريکا رسما قرارداد
خريد اين سامانه از اسرائيل را امضا کرده است.شبکه «اسرائيل »۲۴
گزارش داد که وزارت دفاع آمريکا (پنتاگون) اخيرا قرارداد خريد دو سامانه
گنبد آهنين را امضا کرده است و مذاکرات براي انتقال اين دو سامانه به
اياالت متحده آغاز شده است.پايگاه اخبار امنيتي  Defense Newsدر
اين خصوص اعالم کرد :بعد از گذشت  6ماه از اعالم پنتاگون براي دريافت
اين سامانه قراردادي در اين خصوص امضا شده است.اين در حالي است
که سامانه موسوم به «گنبد آهنين» در دفع موشک هاي شليک شده از
نوار غزه ناکام بوده است.

افزايشتي راندازيهايمرگبار
در تورنتوي کانادا

همچنين يحيي سنوار در جريان بازديد از
شماري از خانوادههاي فلسطيني در نوار غزه
خاطرنشان کرد که خانوادههاي فلسطيني
اندوختهاي استراتژيک براي پروژه آزادسازي
و بازگشت و حامي هميشگي مقاومت هستند
که مسئوليتپذيري خود را به اثبات رساندهاند.
سنوار افزود که مقاومت فلسطين ايستادگي و
پايداريخوددربرابررژيمصهيونيستيرامديون
حمايتهاي خانوادههاي شرافتمند فلسطيني
است .در بازديد از خانواده هاي فلسطيني در غزه
شمارزياديازرهبرانحماسازجملهاسماعيل
هنيهرهبراينجنبشويحييسنواررئيسدفتر
سياسي آن در غزه حضور داشتند.

برگ سبز سواري پرايد  132به رنگ سفيد مدل  1390و شماره انتظامي ايران -53
353هـ 27وشمارهموتور 4075412وشمارهشاسي S1422290260353بهنامزهرا
چگيني شاهوردي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني سواري سمند مدل  1394به رنگ سفيد روغني و شماره انتظامي
856هـ -61ايران  53و شماره موتور  147H0146983و شماره شاسي  606148به
نام خانم طاهره تاريخ مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارتهوشمندرانندهاتوبوسبهناماينجانبمحمدرضاجهانآباديبهشماره2758731
صادره از ناوگان مسافربري گرگان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصلسندكمپانيواصلشناسنامهمالكيت(برگسبز)واصلپالكانتظاميموتورسيكلت
سيستم گلكسي تيپ  130CCبه رنگ مشكي مدل  1386و شماره موتور  05615و
شماره تنه  NE8***130P8600675و شماره پالك انتظامي  52765-116و به نام
مالك اميرحسين محمودزاده قم مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصلبرگسبزخودروسواريسايپاSL131مدل1390بهشمارهانتظامي214ص-19ايران
95وشمارهموتور3967174وشمارهشاسيS3412290857062بهرنگنوكمدادي
متاليك به نام عليمراد آزغابي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند و فاكتور فروش و سند مالكيت (برگ سبز) موتورسيكلت ليفان  CGX200مدل
 1395به شماره پالك  66325-774و شماره موتور  0200NC5049834و شماره
شاسي  NC5200K9515298به رنگ سفيد به نام محسن مشعلدار آستانه مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت هوشمند به شماره  1318735متعلق به نوروز جامي خالقداد به شماره ملي
 5339480356مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگسبزوكمپانيخودروسواريسيستمپژو405بهرنگمشكيمتاليكمدل1379
و شماره پالك ايران 237-55ن 73و شماره شاسي  0079313368و شماره موتور
 22527911500صادره از قروه مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز كاميون كشنده فوتون مدل  1397به شماره انتظامي 497ع -58ايران 43
وشمارهموتورISM11E444071048001وشمارهشاسيNAB374518JA000138
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني و برگ سبز كاميون كشنده اسكانيا مدل  1396به شماره انتظامي
381ع -36ايران  55و شماره موتور  DC1622L011140793و شماره شاسي
 NACR4X200H3906557به نام غالمحسين شمالي شهرضا مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سندكمپانيوبرگسبزخودروسواريپرايدمدل1392بهشمارهانتظامي539و-23
ايران  83و شماره شاسي  NAS421100D1342699و شماره موتور  4933590به نام
مجتبي حداد مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
چون اينجانب حسينعلي خالدي برهنه مالك خودرو سواري پيكان مدل  1382به
شماره انتظامي 294س -69ايران  81و شماره موتور  11158276400و شماره شاسي
 82465792به علت فقدان اسناد فروش (سند كمپاني) 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 ايرانخودرو واقع در پيكانشهر
ساختمان سمند مراجعه نمايد .بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط
مقرر اقدام خواهد شد.
برگ سبز خودرو وانت نيسان به شماره پالك 971-82د 41و شماره شاسي
NAZPL140TBN281379وشمارهموتور57556بهنامسليمهكاويانپورسنگنو
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل سند و برگ سبز و كارت شناسايي خودرو پژو  405مدل  94به شماره شاسي
 NAAM01CE3FH254660و شماره موتور  124K0756859و شماره پالك
ايران 622-82ج 15به نام محمدعلي قاسمپور اطاقسرا مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
اصلسندوبرگسبزخودروپژوپارسXU7مدل91بهشمارهشاسيNAAN01CA0DK816845
وشمارهموتور 124K0119475وشمارهپالكايران268-77م 28بهناممرضيهپيشوا
يزديمفقودگرديدهوازدرجهاعتبارساقطميباشد.
اصل سند و برگ سبز خودرو سمند ايكس  7مدل  90به شماره شاسي
NAACN1CMXBF759901وشمارهموتور12490191890وشمارهپالكايران-72
128ج 93به نام محمد حسينزاده مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اينجانب مرتضي بصيرت تبريزي مالك پژو  405به شماره موتور  22527801244و
شماره شاسي  78302922به 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
واقعدرپيكانشهرساختمانسمندمراجعهنمايد.بديهياستپسازمهلتمزبورطبق
ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
شناسنامهمالكيتوانتمزدا2000مدل86رنگنقرهايششايران793-75س47وشم
 101210و ش شاسي  18D06826مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
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نخستوزيرکاناداجهتمقابلهباگسترشخشونتناشيازاستفادهازسالحهاي
گرم با شهردار تورنتو ديدار کرد.همزمان با افزايش شمار موارد تيراندازي در
تابستان سال جاري در تورنتوي کانادا« ،جاستين ترودو» ،نخستوزير اين
کشور خواستار اتخاذ سياستهايي به منظور مقابله با اين معظل شده است.
ترودو در همين رابطه سه شنبه با «جان توري» شهردار تورنتو ديدار و با وي در
خصوص مقابله با گسترش خشونت در کانادا رايزني کرد .به نوشته خبرگزاري
«رويترز» جاستين ترودو در نشست مطبوعاتي پس از ديدار با شهردار تورنتو
گفت« :تيراندازيهاي اخير بر لزوم قضاوت صحيح در زمينه سياست استفاده
از سالح هاي گرم تأکيد ميکند .ما در اين زمينه به اقدام عملي نياز داريم.
اما من و توري ،شهردار تورنتو موافقيم که نميتوانيم به سادگي راهي را براي
حل اين مشکل پيدا کنيم ».به گفته پليس ،تورنتو شاهد افزايش خشونت
اسلحه در سال  2019بود به طوريکه  267تيراندازي منجر به کشته شدن
 20تن و جراحت  132نفر شد .اين درحالي است که در بازه زماني مشابه
در سال گذشته ( )2018در  248مورد تيراندازي  30 ،نفر کشته و  109نفر
زخمي شده بودند .در حالي که مرگ ناشي از تيراندازي در کانادا در مقايسه با
آمريکا ناچيز است ،اما بحث کنترل اسلحه به در اين کشور به سرعت در حال
شکل گيري است و به يک موضوع مهم در انتخابات آينده فدرال در کانادا که
ماه اکتبر (آبان) برگزار ميشود تبديل خواهد شد.

کسب رتبه برتر پرداخت وام ازدواج
توسط بانک ملي استان هرمزگان

کسب رتبه برتر پرداخت وام ازدواج توسط بانک ملي استان هرمزگان اداره امور شعب استان
هرمزگانبانکمليايرانتوانستباکسبرتبهبرترپرداختوامقرضالحسنهازدواجدرايناستان،
تنديس و لوح تقدير دهمين جشنواره ازدواج را از آن خود كند.به گزارش روابط عمومي بانک ملي
ايران ،همزمان با برگزاري دهمين جشنواره ازدواج در شهر بندرعباس ،عبداهلل آبسواران رئيس
اداره امور شعب استان هرمزگان بانک ،اين لوح را بابت کسب رتبه برتر ميان بانک هاي استان در
زمينه پرداخت وام ازدواج دريافت کرد.بانک ملي ايران طي سال گذشته در استان هرمزگان شش
هزار و  305فقره وام ازدواج به مبلغ بيش از  955ميليارد ريال پرداخت کرده است.

پن جشنبه و جمعه دفاتر پستي
ب راي تحويل کارت سوخت فعالند

دفاتر پستي تهران در روزهاي پنجشنبه و جمعه نيز براي توزيع و تحويل کارت سوخت باز هستند.
به گزارش روابط عمومي شرکت ملي پست ،شهروندان تهراني مي توانند روز پنجشنبه بيست و
چهارم مرداد از ساعت  8تا  18در تمامي واحدهاي معطله (اينجا) ،کارت سوخت خود را تحويل
بگيرند.همچنين دفاتر پستي رسالت ( واقع در ميدان رسالت ،خيابان نيروي دريايي) شهرک
قدس (خيابان ايوانک جنب وزارت بهداشت) ،شهرري (ميدان معلم ،خيابان  24متري) و نبرد
(خيابان نبردجنوبي ،بلوار شهيد ده حقي ،خيابان کوثر جنب دادگاه خانواده) در روز جمعه از
ساعت  8تا  14آماده خدمت رساني به متقاضيان کارت سوخت است.

عضو هيئت مديره بانک قرض الحسنه مهرايران:

خدمات بانکداري الکترونيک ،بدون مرز
و قابل اشاعه است

عيسي امامي عضو هيئت مديره بانک قرض الحسنه مهرايران در جريان بازديد از شعب استان
اصفهان و در جمع همکاران به توانايي بانک در حوزه ارائه خدمات بانکداري مدرن تأكيد كرد و
گفت :بانكداري الكترونيك ،بدون مرز است ،بدين معنا كه هر كدام از شعب مي توانند از شهرهاي
ديگرهممشتريداشتهباشندكهاينمستلزمافزايشاطالعاتوارتباطاتشخصيكاركناناست.
به گزارش روابط عمومي بانک قرض الحسنه مهر ايران ،عيسي امامي در بازديد از شعب استان
اصفهان کليه امور شعبه اعم از نظم و انضباط کارکنان ،نحوه برخورد با مشتري ،بايگاني هاي
شعبه ،نظافت ،اجراي تمامي طرح هاي مصوب و غيره را مورد بررسي قرار داد.عضو هيئت مديره
بانک قرض الحسنه مهرايران در جريان بازديد از شعب استان اصفهان ،اطالعات ،تحليل ها و
طرز فکر همکاران در مورد اوضاع استان را سنجيد و تسلط کاركنان بر مسائل اقتصادي را ارزيابي
كرد.امامي در جلسات با کارکنان شعب با اشاره به اعتبار بانک قرض الحسنه مهرايران در شبکه
بانكي كشور بيان داشت :همه كاركنان بايد براي رشد و تعالي بانك با استفاده از آموزه ها و اصول
بازاريابي و شناخت ظرفيت هاي اقتصادي تالش كنند.وي افزود :هر مسئول شعبه بايد نسبت به
تکميل پيش نويس فرم منابع تا پايان سال جاري بر اساس معيارهاي مد نظر اقدام نمايد و با توجه
به اطالعات جمع آوري شده ،طرح هاي بانک را به صورت زنجيره وار به ديگران معرفي کند.عضو
هيئت مديره بانک قرض الحسنه مهرايران ادامه داد :با توجه به اجراي کميته راهبرد در استانها،
تمامي همکاران بايد مباحث و آمارهاي ابالغ شده را براي رسيدن به اهداف و بازاريابي هاي
مطلوب مطالعه نمايند و در اجرا بتوانند قسمت بزرگي از بازار هدف را جذب کنند.

بانک رفاه اعالم کرد:

افزايش سقف تسهيالت قرض الحسنه
اعطايي به کارفرمايان

بانک رفاه در راستاي مسئوليت هاي اجتماعي ،حمايتو توسعه مشاغلخانگيوکسبو
کارهايخرد،کوچکوارزشآفرين،سقفتسهيالتقرضالحسنهاعطاييبهکارفرمايان
کميته امداد امام خميني (ره) ،سازمان بهزيستي و مشاغل خانگي را افزايش داد.به
گزارش روابط عمومي بانک رفاه کارگران ،بر اساس ضوابط ابالغي بانک مرکزي ج.ا.ا،
سقف تسهيالت قرض الحسنه قابل اعطا به کارفرمايان کميته امداد امام خميني (ره)،
سازمان بهزيستي و مشاغل خانگي حداکثر به ميزان دو ميليارد ريال ( 200ميليون
تومان) براي اشتغال حداقل پنج نفر از مددجويان به کارگرفته شده ،تعيين شد.

