» نكته

چه کسي پيروز جنگ تجاري
خواهد بود؟

بخش سياسي خارجي
منازعات اقتصادي اياالت متحده آمريکا و چين در حالي تشديد
مي شود که بسياري از تحليلگران ،معتقدند در دراز مدت ،دولت ترارمپ
بازنده اين منازعه خواهد بود .روابط اياالت متحده آمريکا و چين در
دوران رياست جمهوري ترامپ همچنان رو به افول است .البته در دوران
رياست جمهوري باراک اوباما نيز اختالفاتي ميان پکن و واشنگتن بر سر
مسائل امنيتي و سايبري به وجود آمده بود ،اما وقوع اختالفات تجاري و
اقتصادي در مناسبات دوجانبه اين دو را بايد "فراتر از يک اختالف ساده "
مورد تحليل و ارزيابي قرار داد.
کنفرانس مشترک اخير مايک پمپئو ،وزير امور خارجه اياالت متحده
آمريکا و وانگ ايي ،وزير امور خارجه چين ،بار ديگر به نقطه آشکار ساز
اختالفات پکن و واشنگتن تبديل شد .اين دو در حالي با يکديگر ديدار
و گفت و گو کردند که بسياري از تحليلگران معتقدند اختالفات چين و
آمريکا همچنان به صورت تصاعدي و خصوصا در حوزه هاي اقتصادي و
امنيتي رو به افزايش است.
وانگ ايي در يک نشست مطبوعاتي مشترک با پمپئو اظهار داشت :
"اخيرا ً آمريکا تنشهاي تجاري با چين را افزايش داده است و اقداماتي را
درخصوص تايوان انجام داده که به حقوق چين صدمه ميزند همچنين
انتقادات بي اساسي را عليه سياستهاي خارجي و داخلي چين مطرح
کرده است".
اين اظهارات وزير امور خارجه چين با واکنش مايک پمپئو مواجه شد .
او در اين خصوص خطاب به وانگ ايي اظهار داشت :
"ما درباره مسائلي که شما بيان کرديد اختالف نظرهاي بنيادي داريم .ما
نگرانيهاي زيادي درباره اقداماتي که چين انجام داده است ،داريم".
نيويورک تايمز در خصوص منازعه اقتصادي جاري ميان آمريکا و چين
مي گويد :گر فرصت هاي شغلي و ثروت بيشتر معيار سنجش «پيروزي
در جنگ تجاري باشد» اين چين است که پيروز اين نبرد لقب مي گيرد،
نه آمريکا .هزينه تعرفه هاي وضع شده از سوي دولت آمريکا را بيشتر
شرکت ها و مصرف کنندگان آمريکايي پرداخت مي کنند و دولت چين
نيز با اقداماتي که موجب کاهش آسيب هاي وارده به شرکت هاي چيني
مي شود ،اين اقدامات را تالفي مي کند.
براي پيروز شدن در جنگ تجاري ،آمريکا بايد تعرفه هايي وضع کند که
آنچنان لطمه اي به اقتصاد چين بزند که رهبران اين کشور به خواست
آمريکا يعني تغيير قوانين مالکيت معنوي تن دهند .سالمت اقتصاد چين
بستگي به صادرات اين کشور دارد ،بنابراين در نگاه نخست اين گونه به
نظر مي رسد که دولت چين به درخواست هاي دولت آمريکا تن خواهد
داد.اما اين استراتژي دولت ترامپ بدون هزينه نيست :حدود  60درصد
از صادرات چين به آمريکا توسط شرکت هايي انجام مي گيرد که چيني
نيستند .بسياري از آنها کاالهاي اوليه مورد استفاده توليد کنندگان
آمريکايي از جمله شرکت هاي توليد روتر ،ال اي دي و موتور قايق را توليد
مي کنند .اين بدان معناست که تعرفه هاي وضع شده از سوي دولت
ترامپ که هدف آن چين است ،در حقيقت بر شرکت هاي آمريکايي (و
اروپايي) که کارخانجاتي در چين دارند تاثير مي گذارد.
فراتر از آن چيزي که نيويورک تايمز به آن اشاره کرده است ،چينيها
حدود يک تريليون دالر از بدهيهاي خارجي آمريکا را در تملک خود
دارند .همچنين چين بزرگترين خريدار مزايدههاي وزارت خزانهداري
اياالت متحده آمريکا در طول سالهاي اخير بوده است و بيدليل نيست
که افرادي مانند هيالري کلينتون ـ نامزد حزب دموکرات در انتخابات
رياستجمهوري سال  2016آمريکا ـ نسبت به تقابل تجاري با چين
هشدار دادهاند .بسياري از اقتصاددانان آمريکايي از چين به عنوان «بانکدار
آمريکا» ياد ميکنند .در چنين شرايطي ،تقابل تمامعيار اقتصادي دولت
خودزني تجاري و اقتصادي
جديد آمريکا با پکن ميتواند در قالب يک
ِ
مورد تفسير قرار گيرد.
نيويورک تايمز

»

رئيسجمهور آمريکا در واکنش به ماجراي سرنوشت نامعلوم نويسنده مشهور
سعودي گفت که وي وارد کنسولگري عربستان در استانبول شده است و بهنظر
نميرسد که از آن خارج شده باشد.
به گزارش خبرگزاري تسنيم،ترامپ همچنين افزود :تيم تحقيق آمريکا براي
بررسي سرنوشت جمال خاشقجي در ترکيه بهسر ميبرند؛ «ما خيلي جدي و
سفت و سخت هستيم و تيم تحقيق ما آنجا حضور دارد و ما با ترکيه در حال
کار کردن هستيم ،و صراحتاً بگويم که با عربستان سعودي کار ميکنيم .ما
ميخواهيم بفهميم که چه رخ داده است».
رئيس جمهور آمريکا که با شبکه فاکسنيوز گفت و گو کرده ،در ادامه تأکيد کرد

که بدون وجود اياالت متحده ،عربستان سعودي وجود نخواهد داشت .وي تأکيد
کرد که اياالت متحده ميلياردها دالر براي حفاظت از آنها هزينه کرده است.
ترامپ در بخش ديگري از سخنانش عنوان کرد که از زمان تصدي پست رياست
جمهوري ،ميلياردها دالر از دست داده است ،اما بهگفته ترامپ اين کار ارزشش
را داشت.رئيس جمهور آمريکا در ادامه با اشاره به انتشار يادداشتي بدون نام
نويسنده در نشريه نيويورکتايمز ــ که ادعا شده نويسنده آن يکي از اعضاي
ارشد دولت ترامپ است ــ که در آن از سياستهاي دولت ترامپ بهشدت انتقاد
شده بود ،گفت« :احتماالً اين خود نيويورکتايمز است که اين يادداشت را نوشته
است ،اين يک روزنامه بسيار بسيار متقلب است».

ترامپ:

بدون حمايت
آمريکا ،عربستاني
وجود نخواهد داشت

بين الملل
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مادورو:

آمريکا به دنبال کشتن من است

رئيس جمهور ونزوئال اعالم کرد که آمريکا به
دنبال کشتن وي است.
به گزارش گروه بين الملل خبرگزاري تسنيم به
نقل از رويترز" ،نيکالس مادورو" رئيس جمهور
ونزوئال روز پنج شنبه دولت ترامپ را متهم کرد
که به دنبال قتل وي است.کاخ سفيد هنوز

پاسخي به اين اظهارات رئيس جمهور ونزوئال
نداده است.از سوي ديگر مخالفان مادورو با
شگفت آور توصيف کردن اين اتهامات مدعي شده
اند که وي با مطرح کردن اين اتهامات به دنبال
طفره رفتن از بي کفايتي خود است.
واشنگتن ،ونزوئال را تحت تحريم قرار داده و با
ديکتاتور توصيف کردن مادورو اعالم کرده که
وي حقوق بشر در اين کشور را نقض کرده و
باعث نابودي اقتصاد ونزوئال شده است.مادورو
در گفت و گوي تلويزيوني گفت که آمريکا از
دولت کلمبيا خواسته تا وي را بکشند.وي گفت:
آنها از کاخ سفيد دستور يافتهاند که مادورو را
بکشند اما آنها حتي به يک تار موي من دست
نخواهند يافت.

وزارت بهداشت يمن اعالم کرد که ائتالف متجاوز
سعودي بيمارستان عمومي الدريهمي در استان
الحديده را ويران کرده است.به گزارش خبرگزاري
مهر به نقل از المسيره ،وزارت بهداشت يمن اعالم
کرد که ائتالف متجاوز سعودي بيمارستان عمومي
الدريهمي در استان الحديده واقع در غرب يمن
را به طور کامل ويران کرده است.بر اساس اين
گزارش ،وزارت بهداشت يمن در بيانيه اي اعالم
کرد که ائتالف متجاوز سعودي در بمباران و سلسله
حمالت هوايي خود ،شهر الدريهمي را هدف قرار
داده است که منجر به ويراني بيمارستان عمومي
الدريهمي شده است.
طبق اين بيانيه ،تا اين لحظه ميزان قربانيان
مشخص نيست و آمبوالنس بيمارستان عمومي

و منازل شهروندان و تاسيسات مورد هدف قرار
گرفته که اين اقدام نقض آشکار قوانين و معاهدات
بين المللي است.
وزارت بهداشت يمن در عين حال اتخاذ موضع
جدي و قاطع در خصوص کشتار مردم يمن
توسط متجاوزان را خواستار شده است.

نيکي هيلي؛ از نامزدي وزارت خارجه تا قرباني شدن به خاطر انزواي آمريکا

دولت آمريکا تحت رهبري دونالد ترامپ روزهاي پرهياهويي را داشته
که قسمتي از اين هياهو مربوط به کنار رفتن چهره هاي مختلف از
بدنه کابينه و جايگزين شدن آنها با چهره هاي جديد است.
به گزارش خبرگزاري مهر،با ورود چهره هاي جديدي همچون «جان
بولتون» به کاخ سفيد ،يکجانبه گرايي ترامپ و سياست هاي تهاجمي
وي شکل شديدتري به خود گرفت و هشداري که کارشناسان در
خصوص انزواي آمريکا در صورت پيش گرفتن چنين سياست هايي
به کاخ سفيد داده بودند خيلي زود رنگ واقعيت گرفت.در يک سال
گذشته بارها شاهد تنها ماندن آمريکا در جامعه جهاني بوده ايم اما
بدون شک هفتاد و سومين مجمع عمومي سازمان ملل که در ماه
گذشته برگزار شد بارزترين نمونه از انزواي آمريکاست.
سازمان ملل را به دليل حضور نمايندگان اغلب کشورهاي جهان
مي توان به عنوان نمونه کوچک شده جهان در نظر گرفت از همين
رو «نيکي هيلي» به دليل حضور در سازمان ملل بيشتر از ساير
اعضاي کابينه ترامپ شاهد انزواي روزافزون آمريکا در جهان بوده
است و به احتمال زياد همين امر دليلي بوده تا وي قيد حضور در
سازمان ملل را به نمايندگي از اياالت متحده بزند.
خروج از معاهده هاي بين المللي همچون معاهده آب و هوايي
پاريس و برجام ،اعمال سياست هاي افراطي مهاجرتي ،حمايت
بي چون و چرا از رژيم صهيونيستي و تصميم به انتقال سفارت به
بيت المقدس ،قطع کمک ها به آنروا و  ...از مواردي هستند که به
انزواي آمريکا در جامعه جهاني منجر شده است.
در خصوص اقداماتي که منجر به انزواي آمريکا در جامعه جهاني

برگ سبز ،برگ كمپاني و بنچاق پرايد  131دوگانهسوز مدل
 1389رنگ نقرهاي به شماره پالك ايران 974-68ب 62و
شماره موتور  3639576و شماره شاسي S1412289634809
به نام محمد عبدي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط
ميباشد.
برگ سبز سواري پيكان مدل 1381به شماره انتظامي -25
865ج 28و شماره موتور  11158122772و شماره شاسي
 0081528839متعلق به اينجانب حسن باقري كلجاهي
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز (شناسنامه مالكيت) خودرو سواري پژو پارس
مدل  1394به شماره انتظامي 299-27ب 25و شماره موتور
 124K0637778و شماره موتورNAAN21CA5FH383694
به نام كارخانه سيمان آذرآبادگان خوي (سهامي خاص)
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد2459 .
مدرك تحصيلي ليسانس كارشناسي ناپيوسته مكانيك
خودرو اينجانب اصغر صفري فرزند رسول به شماره ملي
 0311281745مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط
ميباشد.
برگ سبز (شناسنامه مالكيت) خودروي سواري پژو پارس
مدل  1390به شماره انتظامي 338-27ب 99و شماره موتور
 12490125676و شماره شاسي NAAN21CA8BK122668
به نام كارخانه سيمان آذرآبادگان خوي (سهامي خاص)
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد2460 .
سند كمپاني سواري سپند تيپ پيكي مدل  1383به رنگ
قرمز و شماره پالك ايران 362-23م 39و شماره موتور
 M13608660و شماره شاسي  2023292مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل برگ قرارداد زمين معوض به شماره قراردد 25/4/18434
به نام زهرا طاهري خوزاني واقع در شهرك قدس خمينيشهر
به شماره  149به مساحت حدود  200متر مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني سواري پژو  206مدل  95رنگ سفيد به شماره
انتظامي 343و -77ايران  43و شماره موتور 165A0052195
و شاسي  817218به نام علي طهان مفرد طاهري مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل سند كارخانه و سند مالكيت خودرو (برگ سبز) و
بنچاق قطعي مربوط به سواري پرايد تيپ جيتيايكسآي
به رنگ نقرهاي متاليك مدل  1387و شماره انتظامي
397د -54ايران  59و شماره موتور  2388172و شماره
شاسي  S1412287460098متعلق به اينجانب محمد قدمنان
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند اصل خودرو سواري تويوتا كروال به رنگ نقرهاي مدل
 2008به ش پالك  -19247چابهار و به ش موتور 3054844
و ش شاسي  000415به نام حامد حيدري مفقود گرديده و
از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني و سند برگ سبز خودرو هاچبك سايرينا 2014
به شماره شاسي  LNBSCBAJ3ER332071و شماره موتور
 4A91SHL8781و شماره پالك ايران 664-34ص63
به رنگ نقرهاي متاليك مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
برگ سبز (سند مالكيت) خودرو پژو  405به نام رحيم
اسالمي گيكو به شماره انتظامي 513-91س 86مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.

ائتالف متجاوز سعودي ،بيمارستان عمومي الدريهمي را
ويران کرد

شده  ،محمد جواد ظريف ،وزير امور خارجه ايران ،در يک مصاحبه
در شبکه سيانان گفت که دونالد ترامپ ،رئيس جمهور آمريکا،
اين کشور را به انزوا کشانده است.
ظريف در اين مصاحبه گفته بود که خيلي عجيب بود ترامپ
رياست جلسهاي را به عهده بگيرد و همه با او مخالف باشند.اشاره
ظريف به رياست جلسه شوراي امنيت است که آمريکا رياست آن
را بر عهده داشت .ترامپ در زمان حضورش در نيويورک و شرکت
در مجمع عمومي سازمان ملل متحد ،در جلسه شوراي امنيت نيز
شرکت و سخنراني کرد.
حکايت رياست ترامپ بر نشست شوراي امنيت به اين شرح است:
نيکي هيلي پيش از برگزاري مجمع عمومي سازمان ملل طرحي
براي برگزاري نشست شوراي امنيت اين سازمان با موضوع ايران و به
رياست ترامپ مطرح کرد اما چند روزي از طرح اين موضوع نگذشته
بود که هيلي متوجه شد که در صورت برگزاري اين نشست ،آمريکا
بيش از گذشته در ميان همپيمانان خود تنها مي شود.
کمتر از يک هفته از اعالم اين موضوع نگذشته بود که هيلي
عقب نشيني کرده و گفت اين جلسه بر «طيف گسترده تري از
موضوعات» از جمله «اشاعه تسليحات کشتار جمعي» و همچنين
ايران متمرکز خواهد بود .همچنين شايعاتي مبني بر احتمال لغو
حضور ترامپ به عنوان رئيس در اين نشست شوراي امنيت از ترس
منزوي شدن و قرار گرفتن در موضع ضعيف مطرح شد.
يک روز پيش از اين جلسه شوراي امنيت ،وزيران خارجه کشورهاي
عضو برجام به همراه وزير خارجه ايران نشست کميسيون برجام را

اصل سند و كارت ماشين و بيمهنامه ايران و كارت هوشمند
و كارت سوخت كاميون كشنده ولوو مدل  1381به شماره
انتظامي 152-15ع 47و شماره موتور  308417و شماره شاسي
 VV2A4CEA33T834011متعلق به اينجانب ابوالفضل جهانگيري
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت بازرگاني اينجانب محمد ريگي فرزند رسول به شماره
كارت  6119986121و تاريخ انقضاء  1396/9/17مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت پالك و پالك عقب و پالكت بدنه خودرو وانت شخصي
تويوتا  2000مدل  1984به شماره پالك 753ن -26ايران 32
و شماره موتور  2203975و شماره شاسي  61191به رنگ قرمز
متاليك به نام علي عبداللهي مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
اصل برگ سبز پژو  405مدل  1395به شماره انتظامي 542د-48
ايران  95و شماره موتور  124K0841793و شماره شاسي
 NAAM01CE8JK414052به رنگ نقرهاي متاليك به نام ملكناز
شهنوازي اصل مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت سالمت رانندگان اينجانب محمدنبي الهيراد فرزند
فيضمحمد به شماره ملي  3620278581مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودروي سواري پژو روآ دوگانهسوز مدل 1387
به شماره انتظامي 972ج -26ايران  85و شماره موتور
 11687005968و شماره شاسي NAAB31AA88H0152999
به رنگ نقرهآبي متاليك مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
كارت هوشمند كمپرسي  6چرخ مدل  1980به شماره انتظامي
244ج -14ايران  32و شماره كارت  2619413مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت هوشمند اتوبوس اسكانيا مدل  1385به شماره انتظامي
521ع -66ايران  85و شماره هوشمند  2368117مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت هوشمند اتوبوس اسكانيا مدل  1387به شماره انتظامي
155ع -66ايران  85و شماره هوشمند  2760673مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت دانشجويي اينجانب نغمه مجريان شرقي به شماره دانشجويي
 909774486از دانشگاه پيام نور چابهار مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني خودرو سواري پژو  206به رنگ بژ متاليك مدل  1380و
شماره شهرباني 559-96ص 46و شماره موتور 10FSB43440525
و شماره شاسي  0080601026متعلق به آقاي سعيد اكبري مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني و شناسنامه مالكيت وانت پيكان مدل  89رنگ سفيد
شش ايران 336-75س 15و شم  11489014496و ش شاسي
 215908مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني و شناسنامه مالكيت وانت پيكان مدل  84رنگ سفيد
شش ايران 821-65د 23و شم  11284073450و ش شاسي
 12149417مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل سند كارخانهاي (سند كمپاني) و سند مالكيت خودرو
(برگ سبز) و بنچاق قطعي مربوط به سواري پرايد تيپ
جيتيايكساي به رنگ نقرهاي متاليك مدل  1387و شماره
انتظامي 397د -54ايران  59و شماره موتور  2388172و شماره
شاسي  S1412287460098متعلق به اينجانب محمد قدمنان
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.

در نيويورک بدون حضور نماينده آمريکا برگزار کردند و آنچنان که
انتظار مي رفت يک صدا به حمايت از اين توافق و پايبندي به آن
تاکيد کردند.در جلسه شوراي امنيت در چهارم مهر ماه در حالي
که ترامپ نيم ساعت ديرتر رسيد ،حمايت يکپارچه اعضاي شوراي
امنيت از برجام باعث شد وي به هدف ضدحمله هاي ديگر کشورها
تبديل شده و در اواسط نشست صندلي خود را ترک کند.
فرار از شکست هاي بيشتر
ترامپ مدعي شده که هيلي از  6ماه قبل خواستار کناره گيري
بوده اما وي توانسته هيلي را از اين کار منصرف کند .همان طور
که اشاره شد هيلي از نزديک شاهد انزواي آمريکا در جامعه جهاني
بوده و با توجه به اينکه ترامپ قصدي براي تغيير رويه خود در بخش
سياست خارجي ندارد به احتمال زياد هيلي با کناره گيري از پست
نمايندگي آمريکا در سازمان ملل خواسته خود را از شکست هاي
بعدي ترامپ در نزد جامعه جهاني خارج کند.
هيلي چهره اي نسبتا ميانه رو در نزد جمهوري خواهان محسوب
مي شد و حتي برخي وي را يکي از نامزدهاي انتخابات رياست
جمهوري  2020آمريکا مي دانستند اما دو سال حضور در کنار
ترامپ و کمک به پيشبرد سياست هاي وي حقايقي را براي هيلي
روشن ساخته تا او دور شدن از کانون قدرت در آمريکا را براي
خود انتخاب کند.
حضور در کنار ترامپ قطعا نمره اي منفي در کارنامه سياسي هيلي
محسوب مي شود و شايد همين نمره منفي او را براي هميشه از
دنياي سياست دور کند.

برگ اعالم وضعيت (برگ سبز) و سند مالكيت خودرو سواري
پيكان  1600به شماره موتور  01127421325و شماره شاسي
 0074421658و شماره انتظامي 257-15م 42مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ اعالم وضعيت (برگ سبز) و كارت ماشين كاميونت بنز
باري مدل  53به شماره موتور  017473و شماره شاسي 16819
و شماره انتظامي ايران 881-15ع 71متعلق به اينجانب مهدي
حقبر مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز (برگ اعالم وضعيت) خودروي سواري پرايد مدل 1388
به شماره موتور  2783213و شماره شاسي S1412288203458
و شماره انتظامي ايران 781-35م 98مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
مجوز حمل به شماره  1630089مورخ  92/2/1اسلحه ساچمهزني
تهپر تكلول كاليبر  12به شماره  25915ساخت تركيه متعلق
به اينجانب محمود عاشوري مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
اصل كارت هوشمند فعاليت رانندگان حرفهاي متعلق به اينجانب
جهانگير طوالبي فرزند يكشنبه به شماره شناسنامه  342و
تاريخ تولد  1351و شماره ملي  4198913021و شماره هوشمند
 2683165مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد و
همچنين اصل كارت هوشمند ناوگان حمل و نقل متعلق به كاميون
باري دنگفنگ مدل  1390به رنگ سفيد و شماره شهرباني
978ع -61ايران  31و شماره هوشمند ماشين  2564232به
مالكيت آقاي جهانگير طوالبي مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
اينجانب رحيم اسالمي گيلكو مالك خودرو  405به شماره شهرباني
513-91س 86و شماره شاسي  NAA11CA4BE0585258و
شماره موتور  12489228290به علت فقدان اسناد فروش 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.
اينجانب كارخانه سيمان آذرآبادگان خوي (سهامي خاص) مالك
خودرو پژو پارس به شماره شهرباني ايران 338-27ب 99و
شماره شاسي  NAAN21CA8BK122668و شماره موتور
 12490125676به علت فقدان اسناد فروش 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 شد2456 .
اينجانب كارخانه سيمان آذرآبادگان خوي (سهامي خاص) مالك
خودرو پژو پارس به شماره شهرباني ايران 399-27ب 25و
شماره شاسي  NAAN21CA5FH383694و شماره موتور
 124K0637778به علت فقدان اسناد فروش 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 شد2457 .
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احتمال آزادي کشيش آمريکايي
دستگير شده در ترکيه در قبال لغو تحريم
يک روزنامه آمريکايي مدعي شد ترکيه به زودي کشيش دستگير شده در اين
کشور را در ازاي لغو تحريم هاي آمريکا آزاد مي کند.به گزارش خبرگزاري مهر به
نقل از واشنگتن پست ،مقامات آمريکايي در خصوص آزادي قريب الوقوع کشيش
شهروند اين کشور که دو سال پيش به اتهام جاسوسي در ترکيه دستگير شد،
ابراز خوش بيني کردند.اين مقامات گفتند در مورد اين که «اندرو برانسون» پس
از جلسه روز جمعه دادگاه ترکيه از بند رهايي يابد ،زياد است.در اين گزارش
ادعا شده که ترکيه با آمريکا توافق کرده دو سال بازداشت شدن اين کشيش به
عنوان دوران محکوميت وي محابسه شده و او از زندان آزاد شود.در مقابل نيز
آمريکا تعهد داده تحريم هايي را که عليه ترکيه اعمال کرده است ،لغو کند.به
گفته اين مقامات ،توافق مذکور در ديدار روساي جمهوري دو کشور در حاشيه
مجمع عمومي سازمان ملل در نيويورک حاصل شده است.

وزارت خزانهداري آمريکا :چين ارز
ملي خود را دستکاري نکرده است
کارکنان وزارت خزانهداري آمريکا ميگويند بر خالف آنچه ترامپ مدعي
شده چين ارز ملي خود را دستکاري نکرده است.
به گزارش خبرگزاري تسنيم به نقل از بلومبرگ ،کارکنان وزارت
خزانه داري آمريکا به استيون منوچين ،وزير خزانه داري اعالم کرده اند
که چين در حال دستکاري ارزش يوان ارز ملي خود نيست.
دولت ترامپ قرار است گزارشي دقيق درباره ارزهاي خارجي منتشر
کند و اگر منوچين اين نتيجه گيري کارمندان خود را بپذيرد تنش
تجاري ميان چين و آمريکا دچار تغيير خواهد شد و به عبارت ديگر
يکي از منابع نگراني واشنگتن برطرف شده است.دولت آمريکا که وارد
يک جنگ تجاري با چين شده است ،تا کنون محدوديت هاي زيادي
را براي تجارت با پکن وضع کرده و تعرفه هاي سنگيني بر واردات
محصوالت چيني به آمريکا اعمال کرده است.
در جديدترين اقدام "ريک پري" وزير انرژي آمريکا در بيانيه اي اعالم
کرد که واشنگتن قصد دارد به دليل مالحظات امنيت ملي ،صادرات
فناوري غيرنظامي هسته اي به چين را به ميزان زيادي محدود کند.
دونالد ترامپ رئيس جمهور آمريکا در ماه فروردين با انتشار توئيتي
روسيه و چين را متهم به کاهش نرخ ارز کرد .ترامپ ادعا کرد که در
شرايطي که اياالت متحده نرخ بهره بانکي خود را افزايش مي دهد،
روسيه و چين ارزش پول خود را عمدا کاهش مي دهند.رئيس جمهور
آمريکا توئيت کرد :روسيه و چين در حال بازي کاهش نرخ ارز هستند
آن هم در شرايطي که آمريکا همچنان در حال افزايش نرخ بهره بانکي
است .اين قابل قبول نيست.

ب رندگان  ۱۴۱۱جايزه مشخص شدند:

هشتمين طرح باشگاه مشتريان بانک آينده
با عنوان نزديکتر از هميشه
انجام قرعهکشي هشتمين طرح باشگاه مشتريان بانک آينده؛ با عنوان «نزديکتر از هميشه».
روز س هشنبه ،هفدهم مهرماه سال  ،۱۳۹۷با انجام قرعهکشي هشتمين طرح باشگاه مشتريان
بانک آينده ،با عنوان «نزديکتر از هميشه» ،برندگان خوش شانس  ۱/۴۱۱جايزه اين دوره از
باشگاه مشتريان ،مشخص شدند.گفتني است؛ ( ۱۵پانزده) ميليارد ريال جايزه براي اين دوره
از باشگاه مشتريان در نظر گرفته شده بود که چهار جايزه ( ۵۰۰پانصد) ميليون ريالي براي
چهار نفر در پايان مردادماه سال جاري ،قرعهکشي و به برندگان اهدا گرديد .عالوه بر آن ،جوايز
ديگري شامل( ۲ :دو) ميليارد ريال براي ( ۱يک) نفر( ۱۰۰ ،يکصد) ميليون ريال براي ۱۰
(ده) نفر( ۲۰ ،بيست) ميليون ريال براي ( ۱۰۰يکصد) نفر( ۱۰ ،ده) ميليون ريال براي ۳۰۰
(سيصد) نفر و ( ۵پنج) ميليون ريال براي ( ۱۰۰۰يکهزار) نفر ،در نظر گرفته شده بود.برنده
خوش شانس هشتمين دوره باشگاه مشتريان بانک آينده ،سرکار خانم عجبناز لجم اورک
چراغي ،از شعبه ستارخان  -ميدان توحيد تهران بزرگ بود و نتيجه قرعه جايزه بزرگ اين
دوره از باشگاه مشتريان بانک آينده ،به مبلغ ( ۲دو) ميليارد ريال ،به نام ايشان ثبت گرديد.
در دوره هشتم باشگاه مشتريان بانک آينده که از تاريخ  ۱۰خردادماه تا  ۳۱شهريورماه سال
 ۱۳۹۷به اجرا درآمد؛ تعداد  ۱۰۱/۱۱۶نفر از مشتريان در طول طرح ،موفق به کسب حداقل
 ۴.۵۰۰امتياز شده و شرط اوليه براي حضور در قرعهکشي را کسب نمودند.

حجتاله صيدي :

براي ورود به سودآوري بانک صادرات ايران
همافزايي خوبي ايجاد شده است
حجتاله صيدي هدف بانک صادرات ايران در سال  ٩٧را خروج از زياندهي و ورود به
منطقه سود عنوان کرد و گفت :قدمهاي خوبي در اين مسير توسط همکاران بانک برداشته
شده و ضمن اصالح ساختار و فرآيندها ،بين بخش هاي مختلف بانک از جمله فناوري
اطالعات ،محصوالت و خدمات ،بازاريابي و ...همافزايي کاملي ايجاد شده است.به گزارش
روابطعمومي بانک صادرات ايران ،مديرعامل بانک صادرات ايران در مراسم اختتاميه همايش
سراسري روساي حوزههاي صف ،ستاد و شعب ممتاز اين بانک در مشهد مقدس با تاکيد
بر اين مطلب ،گفت :براي تحقق اهداف بانک صادرات ايران در سال  ٩٧در حوزه افزايش
منابع و تعيين تکليف عملي مطالبات و براي خروج از زياندهي و ورود به منطقه سود دهي
همگي با هم تالش خواهيم کرد تا بانک صادرات ايران هميشه در اوج نگه داشته شود.
وي تأکيد کرد :يکي از عوامل موفقيت توجه به قانون است و ما براي موفقيت بايد قانون
را رعايت و اجرا کنيم و به درستي به آن پايبند باشيم ضمن اين که دستورالعمل ها و
سياست هاي ابالغي را کام ًال رعايت کنيم.صيدي با اشاره به سازو کارهاي انتخاب مديران،
گفت :اين بانک به منظور ارائه خدمات مطابق با استانداردهاي روز دنيا ارتقاي توانمندي
همکاران و همچنين بهبود شرايط شغلي آنها را بر اساس شاخصهاي شايستهساالري در
دستورکار قرار داده و تمهيدات الزم را در نظر گرفته است.

سي و هشتمين مرحله قرعه کشي حساب هاي
قرض الحسنه بانك مسكن برگزار شد
سي و هشتمين مرحله قرعه کشي حساب هاي قرض الحسنه پس انداز بانک مسکن در
راستاي بهره مندي اقشار جامعه از نيات خيرخواهانه سپرده گذاران بانک برگزار شد .به
گزارش پايگاه خبري بانک مسکن -هيبنا  ،مراسم قرعه کشي حساب هاي قرض الحسنه
پس انداز بانک مربوط به سال  1396با حضور اعضاي هيئت نظارت بر انجام قرعه کشي
شامل نمايندگان دادستان کل کشور  ،نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي  ،نمايندگان
بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران  ،عضو هيئت مديره بانک و نيز مديران امور  ،روسا
و کارشناسان ادارات برگزار شد .در اين مراسم ،جعفر آقا ماليي عضو هيئت مديره بانک
مسکن با اشاره به مدت سپرده پذيري اين دوره از قرعه کشي حساب هاي قرض الحسنه
که از ابتداي تيرماه  96تا پايان تيرماه  97ادامه داشت ،تصريح کرد :سپرده گذاراني که
داراي حداقل موجودي 200هزار ريال و به مدت  90روز متوالي در دوره سپرده پذيري
بودند و روز قرعه کشي حساب آنان مفتوح است ،واجد شرکت در اين دوره از قرعه کشي
حساب هاي قرض الحسنه بانک مسکن هستند.

