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موشک بالستيک ارتش يمن پادگان
نيروهاي ويژه عربستان را بهلرزه درآورد
موشک بالستيک ارتش و کميتههاي مردمي يمن پادگان نيروهاي
ويژه عربستان در نجران را بهلرزه درآورد.
به گزارش خبرگزاري تسنيم به نقل از المسيرة ،يگان موشکي ارتش و
کميتههاي مردمي يمن با يک فروند موشک بالستيک از نوع قاهر ام2
پادگان نيروهاي ويژه سعودي در نجران را در هم کوبيد.
يک منبع در يگان موشکي ارتش يمن گفت که اين موشک
محل فرود بالگردهاي آپاچي در اين پادگان را هدف قرار داده
است.يگان موشکي ارتش و کميتههاي مردمي يمن قبل از
اين با يک فروند موشک زلزال 2مراکز تجمع مزدوران ائتالف
متجاوز سعودي در پايگاه عباسه در اطراف گذرگاه الخضراء
در نجران را در هم کوبيد.
نيروهاي يمني در سال  2017ميالدي  45فروند موشک
بالستيک به عمق عربستان و امارات و مواضع نظاميان و
مزدوران آنها در جبهههاي مختلف شليک کردند.حمالت
عربستان سعودي و محاصره همهجانبه اين کشور عليه يمن
از ششم فروردين  94آغاز شده است که اين حمالت بهجز
ويراني و کشته شدن هزاران يمني ،هيچ نتيجهاي نداشته است.
نيروهاي ارتش و کميتههاي مردمي يمن در پاسخ به تجاوز
و ادامه حمالت عربستان ،مواضع متجاوزان را با موشکهاي
بالستيک و غيربالستيک هدف قرار ميدهند.

اسد :توطئه دشمن براي تجزيه
سوريه شکست خورده است
رئيس جمهور سوريه تاکيد کرد که توطئه دشمن براي تجزيه
سوريه و کل منطقه شکست خورد.
به گزارش ايسنا ،به نقل از شبکه المنار ،الکساندر الورنتييف ،نماينده
ويژه پوتين و هيئت همراهش در کاخ رياست جمهوري سوريه
با بشار اسد ديدار کردند که اين ديدار درباره مسائل مختلفي از
جمله مذاکرات آتي در سوچي و نيز روند مذاکرات دولت سوريه
با مخالفان سوري بود.
بنا بر اعالم دفتر رياست جمهوري سوريه بحث آمادگي براي
ديدار سوچي ميان مخالفان سوري و دولت دمشق و نيز ادامه
حمايتهاي روسيه از روند مبارزه با تروريسم محور اصلي اين
ديدار بوده است.
بشار اسد در اين ديدار به پيروزيهاي مهمي که ارتش سوريه به
همراه روسيه و ديگر همپيمانانش در شکست تروريسم به دست
آورده اشاره کرد و گفت ،اين مسئله باعث شکست طرح دشمن
براي تقسيم سوريه و منطقه شد که غرب و عوامل آن براي اين
طرح نقشههاي بسيار کشيده بودند .او گفت ،اين پيروزيها باعث
ميشود که راه براي يافتن چارهاي مسالمت آميز جهت بازگرداندن
ثبات به سوريه هموار شود.
اسد ادامه داد :مواضع روسيه در حمايت از ملت سوريه که در
سالهاي گذشته همواره موجود بوده ،برخاسته از روابط تاريخي
عميق ميان دو کشور است و اين همکاري به ويژه در زمينه اقتصادي
به سود دو کشور خواهد بود.نماينده پوتين نيز در اين ديدار تاکيد
کرد که کشورش تمامي حمايتهاي الزم را براي کمک به سوريه
و ملت آن در رويارويي با تروريسم و حفظ حاکميت ملي و وحدت
اراضي اين کشور به کار خواهد بست.

کاخ سفيد :ترامپ همچنان برجام را
بدترين توافق تاريخ ميداند
سخنگوي کاخ سفيد گفت که رئيس جمهور آمريکا همچنان معتقد
است که برجام يکي از بدترين توافقات تاريخ است.
به گزارش خبرگزاري تسنيم ،سارا ساندرز ،سخنگوي کاخ سفيد
گفت که تصميم نهايي درباره تمديد تعليق تحريم هاي ايران ذيل
برجام هنوز گرفته نشده است.
وي همچنين گفت که رئيس جمهور آمريکا همچنان معتقد است
که برجام يکي از بدترين توافقات تاريخ است و دست ايران را براي
ساخت تسليحات هسته اي باز مي گذارد.
سخنگوي کاخ سفيد گفت که دولت آمريکا با کنگره در زمينه
پرداختن به نواقص موجود در توافق هسته اي همکاري مي کند.
استيون منوچين ،وزير خزانه داري آمريکا نيز گفته است که انتظار
دارد که تحريم هاي جديدي عليه ايران وضع شوند.

واشنگتن :از رفع فيلتر شبکههاي
اجتماعي در ايران دلگرم شديم
معاون وزير خارجه آمريکا ميگويد که از رفع فيلتر شبکههاي
اجتماعي در ايران دلگرم شده است!
به گزارش خبرگزاري فارس« ،استيو گلداستين» معاون ديپلماسي
عمومي و روابط عمومي وزارت امور خارجه آمريکا در سالن کنفرانس
خبري وزارت متبوعش ،با خبرنگاران در خصوص مسائل مختلف
و از جمله در خصوص ايران سخن گفت.
گلداستين ابتدا به بحث تمديد تعليق تحريمهاي ايران پرداخت؛
مسئلهاي که بر اساس نص صريح برجام ،وظيفه هيئت حاکمه
آمريکاست ولي از زمان روي کار آمدن «دونالد ترامپ» چهل و
پنجمين رئيسجمهور آمريکا ،به موضوعي پر از اما و اگر تبديل
شده است.
اين ديپلمات ارشد آمريکايي گفت که «جيمز متيس» و «رکس
تيلرسون» وزراي دفاع و خارجه آمريکا ،در تعطيالت کريسمس
در کمپ ديويد حاضر شده و در اين خصوص با ترامپ رايزني
کردهاند.وي همچنين اعالم کرد که از رفع فيلتر شبکه هاي
اجتماعي درايران دلگرم شده است.
گلداستين که تخصصش ديپلماسي عمومي و سالحش شبکههاي
اجتماعي است ،در اين خصوص گفت :اقدام دولت ايران و رئيسجمهور
روحاني در بازگشايي شبکههاي اجتماعي (اينستاگرام) دلگرمکننده
بود».

وزير خزانهداري آمريکا :تحريمهاي
جديدي عليه ايران در راه است
وزير خزانهداري آمريکا گفته است انتظار دارد که تحريمهاي
جديدي عليه ايران وضع شوند.
به گزارش خبرگزاري تسنيم ،استيون منوچين گفت که منتظر
تحريمهاي جديدي عليه ايران است.اظهارات وزير دولت آمريکا در
حالي است که قرار است دونالد ترامپ ،رئيس جمهور آمريکا تصميم
خود را درباره تمديد تعليق تحريمهاي ايران ذيل برجام را تا روز
جمعه اعالم کند.برخي گمانهزنيهاي رسانهاي حکايت از اين دارند
که رئيس جمهور آمريکا احتماالً با تمديد تعليق تحريمهاي ذيل
برجام ،تحريمهاي جديدي را عليه ايران وضع کند .اظهارات وزير
خزانهداري آمريکا را شايد بتوان در اين راستا ارزيابي کرد.
برخي رسانههاي آمريکايي با اشاره به پيشرفت گفتگوهاي کاخ
سفيد در زمينه اصالح قانون مربوط به برجام در کنگره معتقدند
که احتماالً ترامپ تعليق تحريمها را بهمدت  120روز ديگر تمديد
ميکند تا اينکه اصالحاتي در قانون کنگره اعمال شوند ،البته بر
اساس گزارشها ،اين موارد پيشنهادات وزراي خارجه ،دفاع و
مشاور امنيت ملي کابينه ترامپ بودهاند و معلوم نيست که رئيس
جمهور آمريکا چه تصميمي را اعالم خواهد کرد.

»

رئيس جمهوري روسيه با بيان اينکه آمريکا همواره در امور ساير کشورها دخالت مي
کند ،گفت :دخالت آمريکايي ها در انتخابات رياست جمهوري روسيه نشان مي دهد که
اولويت آنها چيست و مي خواهند چه کساني را در راس روسيه ببينند.به گزارش ايرنا
به نقل از کاخ کرملين« ،والديمير پوتين» در ديدار با روزنامه نگاران باسابقه روس به
مناسبت روز مطبوعات در روسيه ،در پاسخ به اين پرسش که نظر شما درباره واکنش
هاي تند مقامات آمريکا و اتحاديه اروپا مبني بر رد نامزدي «آلکسي ناوالني» چيست؟،
اين مطلب را بيان کرد وگفت :عالوه بر او ،نامزدي چند نفر ديگر در انتخابات رياست
جمهوري رد شد اما مقام هاي آمريکايي نام آنان را ذکر نکردند.رئيس جمهوري روسيه
گفت :اين وضعيت حاکي از اولويت دولت آمريکا است که مي خواهد چه کسي را در
راس روسيه ببيند.پوتين با بيان اينکه مقاصد مقامات آمريکايي با تکيه کردن به اين

موضوع ،برمال شد ،اظهار داشت :بهتر بود که آنها (مقام هاي آمريکا) سکوت مي کردند.
آلکسي ناوالني پر سر و صدا ترين منتقد دولت پوتين در رسانه هاي غربي است که بارها
به دليل ناتواني در اثبات اتهاماتي که به دولت مردان روسيه زده ،محکوم و بازداشت
شده است.اگر چه او ضمن سخنراني هاي انتقادي ،فراخوان هاي مختلفي براي اعتراض
به دولت روسيه مي دهد اما توسط روس ها ،چندان جدي گرفته نمي شود.شايد دليل
اين امر با وجود تالش رسانه هاي غربي ،محبوبيت باالي پوتين در پهناورترين کشور
جهان باشد.پوتين در ادامه افزود :اوال اينکه هيچکس نمي خواهد خارجي ها در امور
داخلي کشورش مداخله کنند؛ بويژه دوستان آمريکايي ما اين مسئله را دوست ندارند.
پوتين افزود :ما شاهد واکنش آنها (آمريکايي ها) به اطالعات نادرست در مورد مداخله
روسيه هستيم و اينکه واکنش آنها چقدر تند و حتي خشن است.

پوتين:

آمريکا
در امور کشورها
دخالت مي کند

بين الملل
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جکاستراو :جهان در برابر آمريکا
ايستادگي خواهد کرد

وزير خارجه اسبق انگليس تاکيد کرد :اگر آمريکا به رويکرد
امپرياليستي خود درباره جهان ادامه دهد جهان در برابرش
خواهد ايستاد.خبرگزاري صدا و سيما نوشت ،جک استراو
وزير خارجه اسبق انگليس در گفتگو با شبکه سي ان ان
درباره نگرانيها در ايران درباره احتمال اينکه ترامپ رئيس
جمهور آمريکا تعليق تحريمها را تمديد نکند وجود دارد
گفت :هم اکنون نگراني زيادي در تهران وجود دارد .ما
اين نگراني را در ايرانيها احساس کرديم زماني که با

نخستوزير لبنان :روابط با ايران بايد
در بهترين شکل باشد

وزراي ارشد از جمله ظريف وزير خارجه ايران و صالحي
معاون رئيس جمهور ايران که مدير کميسيون انرژي
ايران است ،ديدار داشتيم آنها از بابت تاثيرات اقتصادي
برقراري مجدد تحريمهاي مستقيم آمريکا نگرانند .شکي
نيست که ايران به اين توافقنامه پايبند بوده است و به
همه وظايف خود در اين چارچوب عمل کرده است ،اما
واقعيت اين است که کشورهاي اروپايي نتوانسته اند به
اين توافقنامه آن طور که بايد عمل کنند ،نه به اين علت
که نخواسته اند بلکه در نتيجه تحريمهاي بانکي فرامرزي
آمريکا چنين امکاني فراهم نشده است.جک استراو افزود:
يک مسئله ديگر که مي خواهم اضافه کنم اين است آنچه
که ما درباره آن صحبت مي کنيم تحريمهاي آمريکا
عليه شرکتها و نهادهاي آمريکايي نيست ،بلکه چيزي
که شاهديم قدرت امپرياليستي است که آمريکا بر همه
کشورهاي جهان اعمال مي کند زيرا بيشتر معامالت و
تراکنشها به دالر است.

نخستوزير دولت لبنان که از متحدان سياسي
عربستان در کشورش به شمار ميرود ،در گفتگو
با يک رسانه آمريکايي خواستار روابط با ايران به
بهترين شکل شد.
به گزارش خبرگزاري فارس« ،سعد الحريري»
نخستوزير لبنان که استعفاي سوالبرانگيز او تحت
فشار عربستان ،در ماه گذشته ،جنجالي شد ،اکنون
ميگويد ،روابط کشورش با ايران بايد به بهترين
شکل اما در جهت منافع لبنان باشد.
سعد بر خالف سياستهاي حزب «المستقبل»
که برخي آن را تابعي از سياستهاي عربستان
در لبنان ميدانند ،حضور حزباهلل و ديگر احزاب
بزرگ در دولت کشورش را مايه ثبات سياسي
دانست .سعد الحريري از متحدان سياسي عربستان
در کشورش به شمار ميرود و تا پيش از اين
معموال مواضعي عليه حزباهلل اتخاذ ميکرد .او

گفته که تالش ميکند کشورش را از اختالفات
عربستان با ايران دور نگاه دارد.
نخستوزير لبنان در گفتگو با روزنامه «وال
استريت ژورنال» آمريکا ،هر گونه انديش ه براي
مقابله با حزب اهلل را رد کرد و گفت « :حزباهلل
عضوي از دولتي است که همه احزاب بزرگ
سياسي در آن حضور دارند ،اين مسئله سبب
ثبات سياسي در کشور ميشود».

در بروکسل چه گذشت؟

ادامه از صفحه اول
کشورهاي اروپايي و جامعه بينالملل نسبت به
هرگونه خروج يکجانبه آمريکا از برجام هشدار
داده و مخالفت خود را اعالم کردهاند.
وزير امور خارجه ايران پس از ديدار با همتاي
روس در مسکو و وزراي خارجه اروپايي و مسئول
سياست خارجه اتحاديه اروپا در بروکسل گفت :آنچه
ديروز و امروز در جلسات مشخص بود ،اين بود
که اجماع يکپارچه بين المللي بر اين مبنا هست
که هر حرکتي که به تخريب برجام بينجامد يا
آن را دستخوش تغيير کند ،غيرقابل قبول بوده و
جامعه جهاني با آن مقابله خواهد کرد .ايران در
زمينه برجام انتخابهاي متعددي دارد.
با اين حال سوال اصلي اينجاست که آيا کشورهاي
اروپايي و خصوصا تروئيکاي اروپايي ( سه کشور
آلمان ،انگليس و فرانسه) واقعا نسبت به توافق
هسته اي پايبند بوده اند؟ آيا مي توان نسبت
به تعهدات اروپا در قبال توافق هسته اي حساب
ويژه اي باز کرد؟در اين خصوص الزم است دو نکته
مهم مدنظر قرار گيرد  :نخست اينکه تروئيکاي

آيا اروپا واقعا به برجام پايبند است ؟

اروپايي طي دو سال اخير نيز نسبت به برجام تعهد
پذيري مطلق و کاملي نداشته اند .عدم همکاري
بانکهاي بزرگ اروپايي با ايران و حتي همراهي
نسبي برخي کشورهاي اروپايي مانند انگليس با

برگ سبز اتومبيل پرايد مدل  1388به شماره انتظامي  715د  65ايران 23
به شماره موتور  2930815و شماره شاسي  S1482288292345مفقود
گرديده از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز خودرو پژو پارس مدل  1394به شماره پالك  396ج  81ايران 99
شماره شاسي  NAAN11FCXFK836319و شماره موتور 139B0088172
مفقود گرديده از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
مدرك تحصيلي اينجانب عبدالجليل رئيسي در رشته روابط عمومي مقطع
كارداني به شماره مدرك  1084978از دانشگاه علمي كاربردي منطقه آزاد
چابهار مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
مدرك فارغ التحصيلي اينجانب هادي عرفان فرزند غالمحسين به شماره
شناسنامه  1875صادره از تهران در مقطع كارداني رشته پروتز دندان
صادره از واحد دانشگاهي دندانپزشكي تهران مفقود گرديده و فاقد اعتبار
ميباشد .از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي
واحد دندانپزشكي تهران به نشاني خ پاسداران نيستان دهم پالك 4
ارسال نماييد.
مدرك فارغ التحصيلي اينجانب مهرداد فرخ فرزند خداداد به شماره
شناسنامه  75صادره از بويراحمد در مقطع كارداني رشته عمران صادره
از واحد دانشگاهي آزاد رامهرمز با شماره  1019887مفقود گرديده و فاقد
اعتبار ميباشد  .از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد
اسالمي واحد رامهرمز به نشاني خوزستان  ،رامهرمز ،دانشگاه آزاد امور
فارغ التحصيالن ارسال نمايد.
بدين وسيله اعالم مي گردد برگ سبز خودرو سواري پرايد مدل  88سفيد
رنگ روغني به شماره موتور  2876620و شماره شاسي S1412288957170
و شماره پالك  77383س  15به نام اسماعيل ابراهيمي فرزند محمدرضا
به شماره ملي  6579992131مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي
باشد.
شناسنامه مالكيت ليفان  X60مدل  95رنگ سفيد ش.ش ايران 256 -75
س  36مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.
اصل گواهينامه موقت پايان تحصيالت به شماره  516506به تاريخ 94/12/24
بنام اينجانب اكرم جمشيدي فرزند ابراهيم به شماره ملي 4171432669
در مقطع كارشناسي رشته حقوق صادره از دانشگاه آزاد اسالمي واحد
اليگودرز مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد از يابنده تقاضا
مي شود اصل مدرك را به نشاني اليگودرز  -ميدان دانشگاه  -دانشگاه
آزاد اسالمي واحد اليگودرز ارسال نمايد.
بنچاق قطعي و سند مالكيت (برگ سبز) وانت نيسان مدل  1371به شماره
پالك  826ن  21ايران  25شماره موتور  419651شاسي  71044به مالكيت
ميكاييل احمدزاده مفقود و فاقد اعتبار است.
كارت هوشمند رانندگي اينجانب محمد سرابندي فرزند ملك محمد به
شماره ملي  3621486909و شماره هوشمند  1931719مفقود گرديده و
از درجه اعتبار ساقط است.
اينجانب عاطفه مشعشي ده كبودي فرزند كريم مالك خودرو پژو 206
تيپ  2مدل  1390به شماره شهرباني  88ايران  716ب  21و شماره شاسي
 NAAP03ED2BJ507095و شماره موتور  14190013105به علت فقدان
اسناد فروش سند كمپاني و سند مالكيت (برگ سبز) تقاضاي رونوشت
المثني اسناد مذكور را نموده است لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد
خودرو مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شركت
ايران خودرو واقع در پيكان شهر ساختمان سمند مراجعه نمايد بديهي
است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

سياستهاي خصمانه آمريکا در قبال ايران و از
همه مهم تر ،سکوت اروپاي واحد در برابر بدعهدي
هاي اياالت متحده آمريکا در قبال توافق هسته
اي ،جملگي نماد نقض عهد مشترک واشنگتن و

اتحاديه اروپا محسوب مي شود .بنابراين ،اتحاديه
اروپا عمال طي دو سال اخير کارنامه قابل دفاعي
در قبال توافق هسته اي با ايران نداشته است .در
چنين شرايطي تعهدات اروپا مبني بر پايبندي
مطلق به برجام نمي تواند مبناي تصميم گيري
دستگاه سياست خارجي ما قرار گيرد .ضمن آنکه
وضع دوباره تحريمهاي وزارت خزانه داري و کنگره
آمريکا ،بيش از پيش روابط بانکي و اعتباري با
اتحاديه اروپا را تحت تاثير قرار خواهد داد .نکته
ديگر اينکه اتحاديه اروپا طي ماههاي اخير نيز در
عين مخالفت با سياستهاي برجامي آمريکا ،چراغ
سبزهايي به واشنگتن در خصوص تغيير در توافق
هسته اي نشان داده است .به عنوان مثال مقامات
فرانسوي اعالم کرده اند که مي توان حول موضوعاتي
مانند تمديد محدوديتهاي هسته اي عليه ايران
( و مادام العمر کردن آنها) و گنجاندن موضوع
توان موشکي ايران در برجام با تهران وارد مذاکره
شد! کشورهاي انگليس و آلمان نيز رويکرد دوگانه
اي در اين خصوص داشته اند .در چنين شرايطي
نمي توان سخن از اعتماد به اروپا به ميان آورد.

كارت هوشمند يكدستگاه كاميون كشنده دانگ فنگ مدل  1391به
رنگ سفيد -روغني به شماره پالك 959ع 37ايران  22به شماره
موتور  ISLE3753087692151به شماره شاسي  611519به نام
سازمان شركت پرسي ايران گاز مفقودگرديده و از درجه اعتبار
ساقط مي باشد.
سند كارخانه كاميون كشنده اويكو  330به شماره شاسي 129660
و شماره موتور  280971مدل  1371به شماره شهرباني ايران -15
139ع 15به مالكيت محرم علي يوسفي فرزندعطا اله متولد 1350
صادره از ميانه به ش.ش  293و شماره ملي  1530653150مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند كمپاني و سند مالكيت (برگ سبز) خودرو پژو پارس مدل 1391
رنگ سفيد به شماره انتظامي ايران  428 - 13د  52و شماره موتور
 124120092406و شماره شاسي  NAAN21CA8DK160775به
مالكيت حميدرضا فريدپور مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط
مي باشد.
سندكمپاني  -برگ گمركي  -سند مالكيت (برگ سبز) خودرو هيونداي
سانتافه مدل  2007رنگ مشكي روغني به شماره انتظامي ايران
 893 -13ق  23و شماره شاسي  KMHSH81DP7U243305و
شماره موتور  G6EA7A928474به مالكيت اميرحسين حاج حيدري
ورنوسفادراني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
شناسنامه مالكيت وانت پيكان مدل  90رنگ سفيد ش.ش ايران
 564 -65ي  51ش موتور  11490031686شماره شاسي 205465
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند مالكيت و شناسنامه مالكيت پژو  405مدل  85رنگ نقره اي
ش.ش ايران  262 -65ي  48ش موتور  12485136675و شماره
شاسي  24236079مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.
كليه مدارك سواري پرايد مدل  76به رنگ سفيد روغني ش شهرباني
 68ايران  379ق  89شماره شاسي S1412276532934شماره موتور
 00038767مفقود و فاقد اعتبار مي باشد.
اصل سند كارخانه و برگ سبز سواري پژو  206مدل  91به شماره
انتظامي  494 -35ط  29به شماره موتور  1559005904به شماره
شاسي  NAAPFD8CJ-608814متعلق به اينجانب ليال احمدي
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل دفترچه مهمات اسلحه شكاري  5تير نيمه اتوماتيك كاليبر 12
به شماره سالح  0915313128و شناسه  0242577454319اينجانب
حليم كردي تودزيل فرزند جهانگير به شماره شناسنامه  412مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.
سند كمپاني و شناسنامه مالكيت خودرو سواري دوو ريسر جي
تي آي مدل  1994به شماره انتظامي 195ج -19ايران  85به شماره
موتور  083793شماره شاسي  474280به رنگ دودي روغني مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.
كارت دانشجويي اينجانب نياز ديوبند به شماره دانشجويي 935156037
رشته علوم سياسي دانشگاه پيام نور خاخش مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط است.
اصل برگ سبز خودرو ون پرايد  131مدل  1393به شماره انتظامي
 216د  13ايران  95به شماره شاسي  NAS411100E3681525و
شماره موتور  5182574به نام خدابنده برهان زهي مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط است.
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معاون وزير خارجه سوريه :ترکيه
نيروهاي خود را از سوريه خارج کند
معاون وزير خارجه سوريه ضمن انتقاد از حضور نيروهاي آمريکايي و ترکيه
اي در خاک اين کشور ،تأکيد کرد که قانون اساسي سوريه بايد در خاک
اين کشور تدوين شود.به گزارش خبرگزاري فارس« ،فيصل مقداد» معاون
وزير خارجه سوريه ،حضور ترکيه در خاک اين کشور را متجاوزانه و غير
قابل پذيرش قلمداد کرد.مقداد از دولت ترکيه خواست که همه نيروهاي
خود را از سوريه خارج کرده و در امور داخلي اين کشور مداخله نکند.وي
درباره موضع دمشق در خصوص پايگاهها و نيروهاي آمريکايي حاضر در
سوريه نيز گفت« :حضور هر گونه پايگاه خارجي از نظر دولت سوريه غير
قابل پذيرش نيست و [اين مسئله] اشغالگري است و بر اين اساس با آن رفتار
خواهيم کرد».اين مسئول سوري درباره ترديد سازمان ملل براي مشارکت
در کنفرانس آتي «سوچي» تصريح کرد« :اين ترديد براي ما غافلگيرکننده
نيست؛ زيرا ديميستورا در دستيابي به راه حل [بحران سوريه] جدي نيست
و من فکر ميکنم صرف ترديد فرستاده ويژه سازمان ملل در خصوص حضور
در کنفرانسي که فرزندان ملت سوريه در آن حضور دارند ،غير مسئوالنه و
با وظايف او در تناقض است .لذا جامعه بينالملل بايد وي را به خاطر اين
موضع بازخواست کند».خبرگزاري رسمي سوريه (سانا) به نقل از مقداد
گزارش داد که «دي ميستورا صالحيت رهبري روند مسالمتآميزي را ندارد
که به صلح ميان شهروندان سوري منجر شود».

ترامپ سفر رسمي خود به انگليس را لغو کرد
پايگاه خبري «اينديپندنت» گزارش داد که ترامپ از بيم مورد استقبال
قرار نگرفتن از سوي مردم انگليس ،سفر خود به اين کشور را لغو کرده
است.اينديپندنت مينويسد :به دليل نگرانيهايي درباره عدم استقبال
از سوي مردم انگليس ،دونالد ترامپ سفر خود به اين کشور را لغو و
«رکس تيلرسون» را براي اين سفر انتخاب کرده است.پيش از اين
قرار بود دونالد ترامپ براي افتتاح سفارت جديد  ۷۵۰ميليون پوندي
آمريکا در لندن ،به انگليس سفر کند اما اکنون از اين سفر منصرف
شده است.اواخر سال گذشته در کاخ سفيد اعالم کرده بود که روزهاي
 ۲۶و  ۲۶ماه فوريه ترامپ به انگليس سفر و با «ترزا مي» ،نخست وزير
اين کشور ديدار ميکند.اين در حالي است که پيش از اين نيز مردم
و برخي مقامات انگليس مخالفت خود با سفر ترامپ به اين کشور را
اعالم کردهاند.اواخر سال جاري نيز دونالد ترامپ سه ويدئو با محتواي
اسالمهراسانه را از يک حزب نژادپرست و اسالمستيز انگليسي در
صفحه توئيتر خود بازنشر کرد که «ترزا مي» اين اقدام ترامپ را مورد
انتقاد قرار داد و در پي تنش لفظي ايجاد شده ميان دو طرف ،کاخ
سفيد اعالم کرد که ترامپ تا زمان نامعلومي سفر خود به انگليس را
به تعويق انداخته است.

تضمين امنيت «بله» توسط بانک ملي ايران
عضو هيئت مديره بانک ملي ايران با تاکيد بر اينکه حمايت اين بانک از صاحبان
فکر و ايده و نخبگان جوان کشور در پيام رسان « بله» محقق شده است ،گفت:
امنيت پيام رسان «بله» تضمين شده و اکنون  ۱۳بانک به اين شبکه پيوسته
اند.به گزارش روابط عمومي بانک ملي ايران ،مسعود خاتوني در نشست خبري
حمايت از رونق کسب و کارها در فضاي مجازي با استفاده از پيام رسان بانکي
«بله» که با حضور مسئوالن شرکت داده ورزي سداد و تيم مهندسي «بله» برگزار
شد ،با تاکيد بر اهميت حضور کسب و کارها در فضاي مجازي اظهار کرد :بانک
ملي ايران طي چند سال گذشته و در راستاي سياست هاي اقتصاد مقاومتي و
همسو با فرمايشات مقام معظم رهبري سعي کرد تا فضا را براي حضور صاحبان
ايده ،نو آوران و شرکت هاي دانش بنيان فراهم کند و در همين راستا هم سال
گذشته نخستين نسخه پيام رسان بله ارائه شد.وي با تاکيد بر اينکه امروز پيام
رسان بومي و ملي «بله» بدون هيچ گونه تبليغات و صرفاً با اطالع رساني محدود
و خودجوش حدود  600هزار کاربر عضو دارد ،تصريح کرد :بانک ملي ايران براي
متمايز کردن «بله» با ديگر پيام رسان ها ،نقش خود را پر رنگ کرده و به عنوان
نخستين بانک در دي ماه سال گذشته با بانک مرکزي براي حضور سرويس هاي
بانکي درفضاي مجازي وارد مذاکره شد.

مديرعامل بانک صادرات ايران :

وصول مطالبات Tجلوگيري از انحراف
منابع عمومي است
مديرعامل بانک صادرات ايران ،در ادامه بازديدهاي خود از شعب مناطق
مختلف تهران ،با تاکيد بر وصول مطالبات به عنوان مهمترين مولفه نقشه راه
بانک در راستاي بازيابي توان پرداخت تسهيالت به بخش هاي مولد کشور،
اظهار اميدواري کرد که مصوبه اخير کميسيون تلفيق مجلس در خصوص تهاتر
مطالبات بانک ها ،نقش موثري در کاهش مطالبات معوق ايفا کند.به گزارش
روابط عمومي بانک صادرات ايران،سياوش زراعتي افزود:وصول مطالبات سر
لوحه کار همه مديران ستادي و شعب بانک قرار گرفته و به انحاء مختلف از
جمله به صورت مسالمت آميز و وفق مقررات ،پيگيري مي شود که تاکنون
به نتايج ملموسي رسيده است.وي درعين حال از حمايت همه ظرفيت هاي
حاکميتي و قضائي کشور براي دريافت مطالبات از بدهکاران کالن بد حساب
اين بانک خبر داد و تاکيد کرد:باز پس گيري مطالبات بانک به عنوان يک تعهد
در حفظ منافع ملي ،سهامداران،سپرده گذاران ،هدايت دوباره منابع به سمت
توليد واقعي و اشتغال در کشور و همچنين جلوگيري از انحراف سرمايه هاي
عمومي به سمت فرصت طلبي هاي نامشروع،با جديت در دستور کار مجموعه
بانک صادرات ايران قرار دارد.

قدرداني فرمانده انتظامي قوچان
از خدمات بانک اقتصادنوين
فرمانده انتظامي شهرستان قوچان با اهداي لوحي ،از خدمات اين شعبه بانک
اقتصادنوين به پرسنل اين فرماندهي قدرداني کرد.به گزارش روابط عمومي
بانک اقتصادنوين ،سرهنگ قدمگاهي فرمانده انتظامي شهرستان قوچان با حضور
در شعبه بانک اقتصادنوين در اين شهر از محمود عباسزاده رئيس و کارکنان
اين شعبه در ارايه خدمت به پرسنل فرماندهي انتظامي اين شهرستان تشکر
و قدرداني کرد.محمود عباسزاده رئيس شعبه قوچان بانک اقتصادنوين ،در
خصوص اين مراسم گفت :بانک اقتصادنوين ارائه خدمات مورد نياز مشتريان
در کوتاهترين زمان و با بهترين کيفيت را در دستور کار دارد که توجه به اين
دو شاخص موجب افزايش رضايتمندي مشتريان اين بانک شده است.وي
ضمن قدرداني از فرمانده انتظامي شهرستان قوچان در برگزاري اين مراسم،
افزود :نيکانديشي ايشان در قدرداني از همکاران اين شعبه ،روحيه مضاعفي
در ميان همکاران اين شعب براي ارائه بهتر خدمات ايجاد کرده است و همکاران
اين شعبه بيش از پيش تالش خواهند کرد تا خدمات مورد نياز مشتريان را
مطلوبتر از گذشته ارائه کنند.

