» خبر

ترامپ :آلمان با قرارداد گازي
گروگان روسهاست

بخش سياسي خارجي :اخبار رسيده از نشست ناتو حكايت از اختالف
شديد و بهم ريختگي در اين سازمان نظامي دارد.
ترامپ در ديدار به دبيركل ناتو گفت :آلمان يك درصد از هزينههاي ناتو را در
حالي ميدهد كه ميلياردها دالر به روسها بابت خط لول ه گاز پرداخت كرده است.
ترامپ گفت :آلمان با قرارداد گازي با روس ها كه  70درصد انرژي خود را تامين
ميكند در گروگان روسهاست .دبيركل ناتو خطاب به ترامپ گفت  :اروپا حتي
در دوران جنگ سرد با روسيه تجارت ميكرد.
ترامپ به او گفت :تجارت با وابستگي به انرژي تفاوت دارد اين را لهستان فهميد
و حاضر نشد قرارداد گازي با روسها امضاء كند .شما نميتوانيد اين رويداد
را براي من توجيه كنيد .ترامپ در اين ديدار گفت :اروپا بايد هزينه زيادتري
براي حفظ ناتو بپردازد و اين كار را خواهد كرد.ترامپ در حالي اين حرف ها را
مي زد كه با بهت دبير كل ناتو روبه رو شد.وي تاكيد كرد:سران ناتو و آلمان
بازيچه روسيه هستند.
سايه اختالفات آمريکا و اروپا بر نشست نشست ناتو در بروكسل چنان سنگين
است که حتي رسانه هاي غربي نيز به آن اشاره کرده اند.براي مثال رويترز با
تيتر «پارادوکس ناتو :متحد در برابر روسيه اما منشق شده بوسيله ترامپ» به
تحليل اين نشست پرداخته است.اسپوتنيک نيز با اين تيتر به استقبال نشست
ناتو رفته است« :به موجب کشمکش ميان آمريکا و اروپا جو بدي نشست ۲۰۱۸
ناتو را در بر گرفته است»
شکي در اين مورد نيست که شخص «دونالد ترامپ» رئيس جمهور آمريکا موجب
تشديد اختالفات ميان اياالت متحده و اروپا شده است .در حالي که هنوز نحوه خروج
ترامپ از نشست اخير جي هفت در کانادا و پيامدهاي آن نقل محافل ديپلماتيک
است وي و دولتمردانش با اميد به همراهي ناتو با واشنگتن پاي در بروکسل
مي گذارند .ترامپ پيش از سفر به بروکسل سعي کرد تا با انتشار پيام هايي در
توئيتر هم پيمانان آمريکا در ناتو را تحريک کند .وي روز گذشته در پيامي در توئيتر
نوشت :براي حرکت به سمت اروپا آماده مي شوم .اين اولين حضور در نشست ناتو
است .آمريکا در بسياري از مواقع بيش از سايرين براي حفاظت از آنها (کشورهاي
اروپايي) هزينه کرده است .اين براي ماليات دهندگان آمريکايي عادالنه نيست.
در مهمترين مورد ما در تجارت با اتحاديه اروپا  ۱۵۱ميليارد دالر از دست داده
ايم .آنها ما را با تعرفه هاي سنگين و محدوديت ها مجازات مي کنند.ترامپ پس
از اين پيام نيز با انتشار پيام هاي ديگري موضوع پرداخت سهم کشورها به ناتو را
به چالش کشيده و نوشته بود :آمريکا بيش از هر عضو ديگر ناتو در اين سازمان
هزينه کرده است .اين نه عادالنه و نه قابل قبول است .در حاليکه اين کشورها در
حال افزايش سهم خود از زمان آغاز رياست جمهوري من هستند بايد اقدامات
بيشتري در اين رابطه انجام بدهند .آلمان يک درصد و آمريکا چهار درصد هزينه
مي کند اما منافع ناتو بيش از آنکه نصيب آمريکا شود نصيب اروپا مي شود.رئيس
جمهور آمريکا در توئيت ديگري نوشت :بر اساس برخي حساب ها آمريکا در حال
پرداخت بيش از  ۹۰درصد هزينه هاي ناتو است در حالي که بقيه کشورهاي
عضو  ۲درصد سهم خود را نمي پردازند .در صدر اين کشورها اتحاديه اروپاست
که داراي مازاد تجاري  ۱۵۱ميليون دالري با آمريکاست در حالي که سد بزرگي
بر راه ورود کاالهاي آمريکايي قرار داده است .نه اينطور نمي شود.
اما در پاسخ به اين پيام هاي ترامپ« ،دونالد تاسک» رئيس شوراي اروپا خطاب
به ترامپ و انتقادهاي او از اعضاي ناتو و کشورهاي اروپايي گفت :آمريکاي عزيز به
متحدان خود احترام بگذار چون دوستان زيادي براي تو باقي نمانده است .ترامپ
در روزهاي اخير پيام هاي متعددي را در خصوص ناتو (پيمان آتالنتيک شمالي)
منتشر کرده و مدعي شده که آمريکا بيش از هر کشور ديگري در اين سازمان
نظامي هزينه مي کند و ساير کشورها نيز بايد به تعهدات خود در اين رابطه عمل
کنند .رئيس جمهور آمريکا مدعي است که کشورهاي اروپايي در برابر اقدام آمريکا
در حمايت از آنها ،تعرفه هاي تجاري بر کاالهاي آمريکايي اعمال کرده و از اين
راه به مازاد تجاري زيادي مي رسند و اين عادالنه نيست .هر چند آمريکا با اروپا
در مسائل مختلفي همچون پيمان تغييرات اقليمي ،تعرفه هاي تجاري ،توافق
هسته اي ايران و  ...اختالف دارد اما با اين وجود اصلي ترين اختالف بروکسل
با آمريکا روسيه است.ترامپ خواهان نزديکي به روسيه است و اين موضوع را به
هيچ وجه کتمان نکرده و حتي کارکنان کاخ سفيد را که مخالف تماس وي با
والديمير پوتين رئيس جمهور روسيه بوده اند «احمق» خطاب کرده است و در
سوي ديگر ميدان ديگر اعضاي ناتو هستند که به شدت با روسيه اختالف دارند.
اين ميل نزديکي به روسيه در حالي که ساير اعضاي ناتو موضعي متحد در قبال
روسيه دارند مي تواند براي واشنگتن ايجاد مشکل کند و اين در حالي است که
ترامپ و مردانش در بروکسل دو هدف را دنبال مي کنند يکي متقاعد کردن ساير
اعضا به افزايش سهم پرداختي به ناتو و دوم تالش براي همراه کردن اروپا با
موضع واشنگتن در خصوص ايران.
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روزنامه االخبار طرح آمريکا و عربستان را براي کشاندن ايران به يک جنگ قوميتي
از طريق ايجاد اتاق هاي عمليات در مرزهاي مشترک با پاکستان فاش کرد.به
گزارش خبرگزاري مهر به نقل از النشره ،روزنامه االخبار از نقشه مشترک آمريکا و
عربستان براي ايجاد اتاق عمليات مشترک در نزديکي مرزهاي ايران و پاکستان براي
شعله ور کردن اختالفات قوميتي خبر داد.اين اتاق هاي عمليات نظامي فرامرزي
همان هايي هستند که اگر نبودند جنگ در سوريه ادامه پيدا نمي کرد .قرار بود
دو هفته قبل نسخه پاکستاني آن در مرزهاي مشترک با ايران ايجاد شود .افسران
آمريکايي ،اردني ،سعودي ،اماراتي ،فرانسوي و انگليسي در اين اتاق هاي عمليات در
اردن و برخي کشورهاي منطقه دور هم جمع مي شوند تا جنگ شکست خورده در
سوريه و مسلح کردن گروه هاي تروريستي را مديريت کنند.عربستان و آمريکا براي

شعله ور کردن اختالفات نژادي در مناطق مرزي و انتقال درگيري ها به خاک ايران
از طريق ايجاد اتاق عمليات و تحريک کردن قوم بلوچ در پاکستان و عمليات در ايران
برنامه ريزي مي کنند تا بدين ترتيب ايران را به يک جنگ فرسايشي طوالني مدت
بکشانند.بر اساس اين گزارش دولت انتقالي پاکستان با درخواست آمريکا و عربستان
در اين خصوص مخالفت کرده به طوري که قرار بود يک گروه اسرائيلي -آمريکايي بر
اين نقشه نظارت داشته باشند؛ همان طور که سرويس هاي اطالعاتي آمريکا و عربستان
بر عمليات تروريستي از خاک پاکستان عليه ايران نظارت داشته و از آن حمايت مالي
مي کنند.اين نخستين باري نيست که پاکستان با طرح مذکور مخالفت مي کند بلکه
طي  ۱۰سال گذشته اين طرح بارها رد شده است .عربستان طي سال گذشته حمايت
مالي خود را از مدارس وهابي در پاکستان عليه ايران افزايش داده است.

االخبار فاش کرد؛

نقشه آمريکا و عربستان
براي ايجاد اختالفات
قوميتي در ايران
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وزير خارجه آمريکا :دستيابي به نفت ايران
پس از چهار نوامبر ،نقض تحريمهاي آمريکاست

مايک پمپئو ،وزير خارجه آمريکا اعالم کرد :دستيابي
به نفت ايران پس از  ۴نوامبر نقض تحريمهاي آمريکا
است.به گزارش پايگاه خبري تيک ( )Tik.ir؛ وزير
خارجه آمريکا با اشاره به مواضع اخير ايران در
خصوص تنگه هرمز و فروش نفت مدعي شد :آمريکا
براي مقابله با ايران تهديدات و سناريوهايي دارد.به
گزارش ايسنا ،مايک پمپئو وزير خارجه آمريکا در
گفتوگو با اسکاي نيوز عربي مدعي شد که آمريکا

پيشروي ارتش سوريه در حومه
درعا و قنيطره

براي مقابله با تهديدات اخير ايران و اشاره تلويحي
به بستن تنگه هرمز و تعطيل کردن کشتيراني
بينالمللي سناريوهايي دارد.وي مدعي شد :همه
چيز با رفتار نامناسب ايران و شليک موشک از يمن
به تمام کشورهاي حاشيه خليج (فارس) آغاز شد
بنابراين سياست آمريکا به دنبال مقابله با اين امور
است.پمپئو افزود :در خصوص اين تهديدات الزم
است تمام دنيا بداند که آمريکا ملزم به محافظت
از خطوط کشتيراني و صادرات نفت به تمام جهان
است ،آمريکا از دههها پيش به اين امر پايبند بوده
و به پايبندي خود ادامه ميدهد.وزير خارجه آمريکا
با طرح اين ادعا که ايران در برخي کشورهاي منطقه
از جمله يمن ،عراق ،لبنان و سوريه بيثباتي ايجاد
ميکند ،گفت :ما شرکايي فوقالعاده همچون امارات،
عربستان ،بحرين و ديگر کشورها را داريم که به دنبال
مقابله با اقدامات ايران هستند.

نيروهاي ارتش سوريه در حومه درعا و قنيطره به
پيشرفتهاي قابل مالحظهاي دست يافتند.پيشروي
ارتش سوريه در حومه درعا و قنيطرهبه گزارش سرويس
بين الملل خبرگزاري صداوسيما به نقل از شبکه تلويزيوني
العالم نيروهاي ارتش سوريه ضمن آزاد سازي منطقه
سوامع الحبوب و زندان مرکزي در جنوب شرق درعا در
سوريه اين منطقه را به طور کامل تحت سيطره خود در
آوردند .نيروهاي سوري همچنين وارد روستاي زيزون
و شهرک شهاب در حومه جنوب غربي درعا شدند
اين در حالي بود که پيش از آن افراد مسلح مستقر در
آن خود را تسليم نيروهاي سوري کرده بودند .اما در
شهرک ام المياذن نيروهاي ارتش از مردم خواستند که
به خانههاي خود باز گردند .نيروهاي سوري همچنين
مراکز استقرار عناصر مسلح در روستاي نبا صخر در
حومه قنيطره را هدف قرار داده که در اين حمله دهها
تن از افراد مسلح کشته شدند .از سوي ديگر خبرهايي
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آمريکا بر  ۲۰۰ميليارد دالر کاالهاي
چيني تعرفه وضع ميکند

نيز در خصوص تصميم گروههاي تروريستي براي تسليم
و واگذاري سالحهاي سنگين و نيمه سنگين خود به
ارتش سوريه در مناطق کفر شمس و کفنا سج و
عقربه در حومه درعا شنيده شده است.گزارشگر العالم
در اين باره گفت :ارتش سوريه در حال سيطره کامل
بر مناطق مرزي مشترک اين کشور با اردن تا مرزهاي
اداري شهر درعا که از جنوب تيسيا تا گذرگاه نصيب و
بلنديهاي دفاع هوايي و تا روستاي زيزون است.

عراقچي:

معاون وزير خارجه نشست اخير کميسيون مشترک
برجام را نمايش صريح انزواي آمريکا درعرصه
بين الملل ارزيابي کرد.به گزارش خبرگزاري صداوسيما،
سيدعباس عراقچي اظهار داشت  :در اين جلسه برخي
راهکارهاي عملياتي در حوزه بانکي و نفت مطرح شد
که همه وزيران خارجه بر آن تاکيد داشتند ،از جمله
اين راهکارها  ،کنارگذاشتن دالر از معامالت ايران و
شرکاي اقتصادي خود است که بايد هرچه سريعتر
تدقيق و عملياتي شود.وي در پاسخ به سوالي درباره
دستاوردها و نتايج نشست اخير کميسيون مشترک
برجام که در سطح وزيران خارجه در روز جمعه در
وين برگزار شد ،گفت :بيانيه پاياني نشست  ،بيانيه اي
قوي در بيان اراده اعضا به حفظ برجام و در تقابل
آشکار با اراده آمريکا به نابودي اين توافق بود و نکات
قابل توجهي در آن بود که بيانگر موفقيت جمهوري
اسالمي در بيان و اعمال خواسته هاي خود است.
رئيس تيم کارشناسي مذاکره کننده ايران و 4+1
در تشريح اين نکات به اعالم تعهد مجدد وزيران
خارجه کشورهاي عضو برجام بر اجراي کامل و موثر
اين توافق از جمله در حوزه رفع تحريم ها ،اذعان به

پروانه مهندسي شماره  1410000384رشته معماري اينجانب فرين قربان
علوي به شماره شناسنامه  1291متولد  1364فرزند محمدرضا صادره از
اروميه و شماره عضويت نظام مهندسي  14-1-0-00853مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد1197 .
كارت هوشمند رانندگان حرفهاي به شماره  -1106533گواهينامه پايه يكم
به شماره  9404452767تاريخ صدور  - 94/4/17كارت فني و حرفهاي
و كارت سالمت متعلق به اينجانب محمدمهدي صالحپور شهرضا مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
ب موتور خرمدشت پايين به شماره 123/1301/434به
اصل پروانه بهرهبرداري آ 
تاريخ صدور  88/3/5مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند سفيد موتورسيكلت بهرو  125به شماره شاسي  9093207و شماره
موتور  3165692متعلق به آقاي سعيد رمضاني مدل  1390و پالك انتظامي
 67542-766به رنگ نقرهاي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط
ميباشد.
كارت هوشمند به شماره  3202435مربوط به ماشين به شماره 15ع-994
ايران  55مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت زانتيا مدل  85رنگ نقرهاي شش ايران 785-55ط89
و شم  528404مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني پاترول دودرب مدل  76رنگ مشكي شش ايران -88
263س 33و شم  Z24040720Zو ش شاسي  15Z514958مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز و برگ كمپاني خودرو پيكان به شماره پالك انتظامي ايران -11
644س 72و شماره موتور  11283035843و شماره شاسي 83434624
متعلق به شركت عمران و آبادي بستان ايران (سهامي خاص) مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز وانت پيكان مدل  1387به رنگ سفيد روغني و شماره پالك
ايران 256-38د 64و ش شاسي  AAA46AA48G024998و شماره
موتور  11487027069به نام عبدالعلي رشيدي ميركوهي مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
در تاريخ  97/4/14كارت هوشمند راننده به شماره  1952416به نام اينجانب
حسين عبدالوهابي فرزند قدرتاله به شماره ملي  4172071333و كارت
ماشين و كارت هوشمند تريلر كشنده البرز به شماره  2385160و شماره
انتظامي 719-84ع 53مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت (برگ سبز) و سند فاكتور فروش خودروي چري مدل
 1388به رنگ سفيد روغني و شماره پالك 453ط -44ايران  65و شماره
موتور  SQR480EDEE8K00210و شماره شاسي  78S001140به نام
عليرضا ميهنخواه مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت (برگ سبز) خودروي سواري پژو پارس مدل  1395به
رنگ سفيد روغني و شماره پالك 853ج -93ايران  95و شماره موتور
 124K0864211و شماره شاسي  873871به نام سمانه نارويي مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
مجوز حمل سالح برنو  5تير كاليبر  7/92شماره بدنه 16445-29 :ساخت
ايران به نام خان بيبيهو براهويي كنگوري به شماره ملي 3718881659
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت دانشجويي مقطع كارشناسي ناپيوسته اينجانب محمد كردي تمنداني
فرزند :پيربخش به شماره ملي 3719918483و شماره دانشجويي94181075
رشته تحصيلي عمران گرايش سازه از موسسه آموزش عالي هاتف زاهدان
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
گواهينامه موقت كارشناسي زبان ادبيات فارسي اينجانبه ثريا بهزادنژاد
فرزند :صادق به شماره ملي  35912986181تاريخ تولد 1354/9/1 :دانشگاه
آزاد واحد ايرانشهر مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل دفترچه كار و بازرسي سرعت وسيله نقليه عمومي مسافربري درجه
 2به شماره  81/1/10-12389796به نام گودرز آسا فرزند اسفنديار
متولد  1351داراي شناسنامه به شماره  400صادره از بروجن و داراي
گواهينامه به شماره  9100059989مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.

کنار گذاشتن دالر از معامالت ايران ،عملياتي شود

اين که رفع تحريم ها و برخورداري ايران از منافع
اقتصادي حاصله ،بخش کليدي و حياتي برجام است
و استقبال از ادامه همکاري هاي صلح آميز هسته اي
با ايران اشاره کرد.عراقچي گفت :از همه مهم تر
تاکيد وزيران خارجه شرکت کننده در نشست بر
«تعهد» خود در موضوعاتي همچون حفظ و ارتقاء
روابط گسترده تر اقتصادي با ايران ،حفظ و استمرار

دانشنامهفار غالتحصيلياينجانبسارامحققنيافرزندمقصودبهشمارهشناسنامه
 18995و شماره ملي  0075531682صادره از تهران در مقطع كارشناسي رشته
مديريت بازرگاني صادره از واحد دانشگاهي تهران شمال با شماره 0968126مورخ
 97/2/5مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .از يابنده تقاضا ميشود
دانشنامه را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال به نشاني :تهران  -بزرگراه
شهيد بابايي (غرب به شرق) خروجي حكيميه  -خيابان شهيد صدوقي  -بلوار
وفادار  -دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال ارسال نمايد.
شناسنامه مالكيت پرايد  111مدل  94رنگ سفيد شش ايران 176-75س39
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اينجانب عظيم شيرمحمدلي مالك خودروي سواري سمند مدل  1394به رنگ
سفيد روغني و شماره بدنه  NAACN1CW1FF741842و شماره موتور
 124K0707372و شماره پالك ايران386-69و 52به 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
واقعدركيلومتر 5جادهساريبهنكاجنبشركتشماليتمراجعهنمايند.بديهي
است پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
برگ سبز ،سند كمپاني و كارت مالكيت خودروي سواري پرايد مدل
 86به شماره پالك انتظامي 563و -28ايران  68و شماره شاسي
 S1482286207803و شماره موتور  1961113مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز و كارت مالكيت خودروي سواري زانتيا مدل  84به شماره پالك
انتظامي 964ط -57ايران  16و شماره شاسي  S1512284124341و شماره
موتور  00425245مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت هوشمند رانندگان حرفهاي به شماره  2505330متعلق به اينجانب
محمدعلي ملكيپور مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل برگ سبز (شناسنامه مالكيت) خودرو سواري سيستم پژو تيپ 206
به رنگ نقرهاي متاليك مدل  1383و شماره موتور  FSM84680961و
شماره شاسي  83616002و شماره پالك 734-24د 13مفقود گرديده و
از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
بدينوسيله اعالم مينمايد كه مهر شركت كاسپين اروين ويرا كه به اداره
ثبت شركتها و سيستم بانكي اعالم گرديده ،مفقود شده و از درجه اعتبار
ساقط است و هر گونه استفاده از آن از تاريخ  1397/4/20در تعهد شركت
نبوده و نخواهد بود.
سند كمپاني،سند مالكيت (برگ سبز) خودرو پرايد مدل  1385به رنگ
اطلسي متاليك و شماره انتظامي ايران 596-23ط 32و شماره موتور
 1500728و شماره شاسي  S1412285836762به مالكيت رسول صادقياني
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند مالكيت (برگ سبز) خودرو پژوپارس مدل  1389به رنگ سفيد و
شماره انتظامي ايران 745-13هـ 73و شماره موتور 12488287645
و شماره شاسي  NAAN01CA5AK770831به مالكيت بتول موسوي
سرشت مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت هوشمند يك دستگاه سواري پژو  405مدل  1390به شماره شهرباني
896ع 22سري ايران  62به شماره هوشمند  3196926را مفقود نموده فلذا
بدينوسيله متعهد و ملتزم ميگردد در صورتي كه هر شخصي اعم از حقيقي و يا
حقوقي هر گونه ادعايي نسبت به آن داشته باشد و يا از آن سوءاستفادهاي نمايد
ايشان جوابگو بوده و ضامن كشف فساد نسبت به آن ميباشد.اين تعهدنامه بنا به
درخواست متعهد فوقالذكر جهت ارائه به سازمان راهداري و حمل ونقل جادهاي
استان لرستان (انجمن رانندگان شهرستان خرم آباد)تنظيم گرديده است.
سند كمپاني و شناسنامه مالكيت خودرو سمند ايكس  7به شماره انتظامي
486ب -39ايران  32مدل  1381و شماره موتور  32908108829و شماره
شاسي  81208662به رنگ سبز يشمي به نام عباسعلي مطهريفر مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني و شناسنامه مالكيت خودرو وانت تويوتا هايلوكس مدل 1976
به شماره انتظامي 255و -26ايران  32و شماره موتور  12R1187452و
شماره شاسي  RN25217333به رنگ قرمز معمولي به نام غالمرضا براقي
آيسك مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.

کانالهاي مؤثر مالي براي تعامل با ايران ،تداوم صادرات
نفت و ميعانات گازي ،محصوالت نفتي و پتروشيمي
و تداوم روابط حمل و نقل زميني ،هوايي ،ريلي و
دريايي -از جمله کشتيراني و بيمه -است .عراقچي
اظهار داشت :وزيران خارجه کشورهاي عضو برجام
در اين بيانيه اظهار تاسف عميق خود را نسبت به
خروج آمريکا از برجام اعالم کردند و در يک مقابله

آشکار با تحريم هاي يکجانبه آمريکا ،تعهد کردند که
براي اجراي موثر موضوعات فوق راه حل هاي عملي
طراحي و حتي ديگر کشورها را نيز به اتخاد سياست ها
و ايجاد سازوکارهاي مشابه در روابط اقتصادي خود
با ايران تشويق کنند.معاون سياسي وزير امور خارجه
افزود :بيانيه وزيران خارجه ايران و  1+4به لحاظ سياسي
يک بيانيه قوي در بيان اراده اعضا براي حفظ برجام
است و آشکارا در مقابل اراده آمريکا براي نابودي
برجام و اعمال مجدد تحريم ها بر ايران قرار دارد.
عراقچي در عين حال تاکيد کرد :آن چه که براي
جمهوري اسالمي اهميت دارد ترجمه اين عزم و اراده
به راه حل هاي عملياتي است به گونه اي که منافع
ايران در عمل و به صورت ملموس ،در حوزه هاي
مختلف اقتصادي به ويژه نفتي و بانکي تامين شود.
وي گفت  :البته برخي راهکارهاي عملياتي در حوزه
عمليات بانکي و خريد نفت در جلسه وزرا ارائه شد که
بايد هرچه سريعتر تدقيق و عملياتي شوند.کنارگذاشتن
دالر از معامالت ايران و شرکاي اقتصادي خود از جمله
اين راهکارها بود که همه وزراي خارجه شرکت کننده
بر آن تاکيد داشتند.

سند كمپاني و شناسنامه مالكيت خودروي سواري پرايد مدل  1373به
شماره انتظامي 729هـ -15ايران  32و شماره موتور  00777799و شماره
شاسي  S1412273503011به رنگ سفيد روغني به نام احمد گنابادي
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني و شناسنامه مالكيت خودرو وانت پيكان مدل  1378به
شماره انتظامي 298ق -11ايران  32و شماره موتور  11517802057و
شماره شاسي  78922029به رنگ سفيد معمولي به نام عباس طالئيان
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني و شناسنامه مالكيت خودرو سواري پيكان  1600مدل 1373
به شماره انتظامي 268م -94ايران  32و شماره موتور  1127303272و
شماره شاسي  73433452به رنگ سفيد يخچالي به نام محمدحسين
داميار مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اينجانب رضا رهرواني مالك پژو  206به شماره موتور 10FSS14931767
و شماره شاسي  83660561به 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.
اينجانباميرحسين عسگريمالكپژوپارسبهشمارهموتور124888073610
و شماره شاسي  9E837729به 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 جعفر الهيفر مالك وانت پيكان به شماره موتور 118P0017415
و شماره شاسي  DG295962به 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 سعيد احمدي مالك وانت آريسان به شماره موتور 118J0025568
و شماره شاسي  GV658472به 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.
كارت هوشمند به شماره  3021228به نام فائق ابراهيمي مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت كاميون تريلي مدل  1389به شماره انتظامي 575ع -61ايران 85
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني و كارت سوخت و كارت خودروي سواري پرايد مدل 1381
به شماره انتظامي 688ص -78ايران  45و شماره موتور  00412410و
شماره شاسي  S1412281877012به رنگ سبز يشمي مفقود گرديده و
از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت خودروي سواري پژو  405مدل  1397به شماره انتظامي
448ص -22ايران  85و شماره موتور  124K1236232و شماره شاسي
 K382320به رنگ نقرهاي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط
ميباشد.
كارت هوشمند رانندگي اينجانب محمد زوباراني به شماره ملي3671989718
به شماره كارت هوشمند  2540008مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط
ميباشد.
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رئيس جمهوري آمريکا ،دونالد ترامپ چين را تهديد کرد که تعرفهاي
 ۱۰درصدي بر  ۲۰۰ميليارد دالر از کاالهاي وارداتي اين کشور وضع خواهد
کرد.به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رويترز ،دوشنبه شب،رئيس جمهوري
آمريکا ،دونالد ترامپ چين را تهديد کرد که تعرفهاي  ۱۰درصدي بر ۲۰۰
ميليارد دالر از کاالهاي وارداتي اين کشور وضع خواهد کرد که با پاسخ چين
مبني بر تالفي شديد مواجه شد .تنشهاي تجاري بين دو اقتصاد بزرگ دنيا به
سرعت در حال باال گرفتن هستند.ترامپ در بيانيهاي گفت که از نماينده تجاري
ي را براي تعرفههاي جديد
آمريکا ،رابرت اليتايزر خواسته است تا کاالهاي چين 
شناسايي کند.او گفت اين اقدام براي تالفي تصميم چين جهت افزايش تعرفه
بر  ۵۰ميليارد دالر از کاالهاي آمريکايي است؛ حرکتي که خود پس از اعالم
تعرفههايي مشابه توسط ترامپ در روز جمعه ،انجام شده است!

چين :مجبور به واکنش در برابر اعمال
تعرفههاي جديد آمريکا هستيم
چين نسبت به اعمال تعرفههاي جديد آمريکا عليه خود واکنش نشان داد.به
گزارش خبرگزاري تسنيم به نقل از رويترز ،دستيار وزير تجارت چين ديروز
اعالم کرد که تعرفههاي جديد پيشنهادي توسط آمريکا باعث آسيب به سيستم
سازمان تجارت جهاني و همچنين جهاني شدن خواهد شد.دولت ترامپ روز
سه شنبه در ادامه جنگ تجاري عليه چين با اعمال  10درصد تعرفه بر
 200ميليارد دالر ديگر از واردات چين بر آتش اين تنش افزود.لي چنگ گانگ،
دستيار وزير بازرگاني چين گفت که تنها انتخاب صحيح براي روابط ميان آمريکا
و چين همکاري است.لي گفت که عزم چين براي بهبود محيط تجارت بومي
و حمايتش از سيستم تجاري چندجانبه تغيير نخواهد کرد.از سوي ديگر وزير
تجارت چين نيز در تازهترين واکنش نسبت به اين تعرفهها گفت که پکن
مجبور به واکنش در برابر اين سياست آمريکاست.

 13کشته در انفجار انتحاري
در گردهمايي انتخاباتي پاکستان
در انفجار انتحاري در يک گردهمايي انتخاباتي در پاکستان  ۱3نفر
کشته شدند.به گزارش خبرگزاري تسنيم به نقل از خبرگزاري فرانسه،
در انفجار انتحاري در يک گردهمايي انتخاباتي در شمال غرب پاکستان
دست کم  13نفر کشته و ده ها نفر ديگر مجروح شدند.بر اساس
گزارشها در ميان کشته هاي اين انفجار که در شهر پيشاور روي داده
يک مقام سياسي محلي نيز وجود دارد.

رئيس اداره روابط عمومي بانک رفاه منصوب شد
طي حکمي از سوي دکتر محمد علي سهماني مديرعامل بانک رفاه دکتر کوروش
سعيدي به سمت رئيس اداره روابط عمومي اين بانک منصوب شد.سعيدي داراي
دکتراي مديريت رسانه است و پيش از اين عهده دار سمت هايي از جمله مديرشعب
منطقه يک تهران ،مديرشعب استان اردبيل و معاون مديريت شعب استان هاي
قزوين و مازندران بانک رفاه بوده است.گفتني است دکتر الهويردي حبيب پور رئيس
سابق اين اداره به رياست اداره منابع انساني اين بانک منصوب شد.

مجمع عمومي عادي ساليانه بانک صادرات
ايران  ٣١تيرماه برگزار ميشود
مجمع عمومي عادي ساليانه شرکت بانک صادرات ايران (سهامي عام) روز  ٣١تيرماه
برگزار خواهد شد.به گزارش روابطعمومي بانک صادرات ايران ،دستور جلسه اين مجمع،
ارائه گزارش هيئتمديره ،حسابرس و بازرسي قانوني در خصوص عملکرد سال مالي
منتهي به  ٢٩اسفند  ،١٣٩٦تصويب صورتهاي مالي سال منتهي به پايان اسفند ،٩٦
انتخاب اعضاي هيئتمديره ،حسابرس و بازرس قانوني ،انتخاب روزنامه کثيراالنتشار و...
است.سهامداران بانک صادرات ايران براي اخذ برگه حضور در مجمع از روز  ٢٨لغايت
 ٣٠تيرماه در ساعات اداري ميتوانند با ارائه مدارک مالکيت سهام ،مستندات قانوني
و کارت شناسايي معتبر به حوزه سهامداران بانک مراجعه کنند.مجمع عمومي عادي
ساليانه شرکت بانک صادرات ايران (سهامي عام) ساعت  ١٥روز  ٣١تيرماه در سالن
همايشهاي بينالمللي هتل المپيک برگزار خواهد شد.

معاون مديرعامل بانک تجارت خبر داد:

شعب کمتر  ،خدمات بهتر

عليرضا مهرجو معاون مديرعامل بانک تجارت در امور استانها از برنامه اين بانک
براي بهينهسازي شبکه شعب ،کاهش شعب غيرضرور و اصالح ساختار سازماني بانک
تجارت خبر داد .معاون مديرعامل بانک تجارت در گفتوگويي در اين خصوص با اشاره
به گستردگي شعب در سراسر کشور به تشريح برنامههاي اين بانک و لزوم کاهش و
بهينهسازي شبکه شعب با هدف چابکسازي و ارائه خدمات ارزنده به مشتريان پرداخت.
مهرجو با اشاره به اينکه موضوع کاهش شعب ،بر اساس الزامات مراجع باالدستي و
سياست هاي داخلي در بانک تجارت صورت ميگيرد ،گفت :در اين راستا باتوجه به
تعدد شعب بانکهاي دولتي ،خصوصي و موسسههاي مالي و اعتباري و به دليل حضور
و رقابت در بازار فعلي اقداماتي مانند چابکسازي ،کاهش هزينهها و استفاده بهينه از
پتانسيل موجود را به عنوان اصلي اساسي سرلوحه برنامههاي خود قرار دادهايم .وي
افزود :طي سالهاي اخير با توسعه خدمات الکترونيک از جمله پايانه هاي فروشگاهي،
خودپردازها ،موبايل بانک ،اينترنت بانک و  ، ...دفعات مراجعه به شعب بانکها کاهش
يافته و مشتريان بانکها بيشتر به دنبال خدمات الکترونيک و سرويسهاي بر خط
هستند .معاون مديرعامل بانک تجارت با بيان اينکه انتظار به حق سهامداران از اين
بانک کسب سود است خاطرنشان کرد :براي رسيدن به اين هدف آيتمهاي مختلفي
مطرح شده است که بهينهسازي شعب بانک يکي از موارد تاثيرگذار در سوددهي
محسوب ميشود .مواردي همچون کاهش هزينه اداري و پرسنلي و استفاده بهينه
از نيروي انساني را ميتوان از نتايج بهينهسازي شبکه شعب دانست .مهرجو افزود :از
سوي ديگر با فروش امالک اين شعب ،داراييهاي ثابت بانک به دارايي مولد تبديل
خواهد شد ،در نتيجه افزايش قدرت پرداخت تسهيالت و ارتقاي شاخص سوددهي و
رضايتمندي صاحبان سهام را رقم خواهد زد .عضو هيات عامل بانک تجارت با اشاره
به برنامه اين بانک براي کاهش تعداد شعب تشريح کرد :ادامه اين روند در قالب يک
استراتژي و در دوره سه ساله (از سال  97تا  )99اجرايي ميشود .وي افزود :اين
برنامه ،مکانيزم ويژهاي به لحاظ شعب منتخب و نحوه اجرا خواهد داشت و معناي
آن صرفا بسته شدن شعب نيست ،بلکه احياي مجدد با تغيير مديريت داخلي و يا
محل جغرافيايي و حتي ايجاد شعب جديد با هدف پوششدهي نياز مشتريان و
افزايش سهم از بازار و در نهايت تکريم ارباب رجوع خواهد بود .معاون مديرعامل
بانک تجارت در پايان مسير پيش روي دنياي بانکداري امروز را به سمت کاهش
شعب فيزيکي دانست و عنوان کرد :طي سالهاي آينده توسعه بانکداري الکترونيک
در بانک تجارت با پيشرفت فناوري در دنياي بانکداري همگام خواهد بود و بنابراين
تعداد شعب با شرايط امروز کاهش خواهد يافت.

