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آمانو:

بر اساس پروتکل الحاقي ،فرقي بين
سايتهاي نظامي و غيرنظامي نيست

مدير کل آژانس بينالمللي انرژي اتمي ميگويد هرگاه نيازي احساس
شود ،آژانس تقاضاي دسترسي خواهد داد و در اين خصوص تفاوتي بين
سايتهاي نظامي و غيرنظامي وجود نداشته و اين براي تمامي کشورها
صادق است.به گزارش بينالملل خبرگزاري فارس ،يوکيا آمانو ،مدير کل
آژانس بينالمللي انرژي اتمي در کنفرانس خبري خود در حاشيه اجالس
شوراي حکام آژانس ،تصريح کرد که آژانس بينالمللي انرژي اتمي از روز
اجراي برجام ،پروتکل الحاقي را در ايران اجرا کرده است .بر اساس اين
پروتکل ،هرگاه نيازي احساس شود ،آژانس تقاضاي دسترسي خواهد داد
و در اين خصوص تفاوتي بين سايتهاي نظامي و غيرنظامي وجود نداشته
و اين براي تمامي کشورها [که پروتکل الحاقي در آنها اجرا ميشود]
صادق است.وي در اين کنفرانس خبري با سوالي در خصوص ديدارش
با نيکي هيلي ،نماينده آمريکا در سازمان ملل مواجه شد اما تصريح کرد
که جزئيات اين ديدار ديپلماتيک را فاش نخواهد کرد.آمانو اظهار داشت
که از روز اجرا ،دسترسيهاي مکمل در ايران وجود داشته است و اين
دسترسيها ادامه خواهد يافت.
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وزير امور خارجه اسبق کشورمان معتقد است اگر آمريکا از برجام خارج شود ،توافق
هسته اي از بين خواهد رفت .کمال خرازي در مصاحبه اي با ايسنا ،تالش آمريکا
براي ضربه زدن به برجام را "جدي" خوانده و در عين حال با اشاره به فضاسازي براي
برهم زدن برجام توسط اين کشور گفت :اگر ديگران (آمريکا) از برجام خارج شوند،
برجامي باقي نخواهد ماند و بايد سياستهاي گذشته را دنبال کرد.بر پايه همين
گزارش ،وي در پاسخ به اين پرسش که در داخل کشور برخي دلواپس هستند و دائم
بر ضعف برجام و نقض آن توسط آمريکا تاکيد دارند و واکنشهاي ايران به اقدامات
آمريکا را متناسب نميدانند در حالي که دولت و وزارت امور خارجه تاکيد دارند که
وارد بازي آمريکا در مقصر جلوه دادن ايران در نقض برجام نبايد شد؟ گفت :واکنش
ما بايد متناسب با شرايط باشد .اگر ديگران از برجام خارج شوند ،طبيعي است که

رويترز به نقل از منابع آمريکايي:

ترامپ درحال بررسي راهبرد تهاجميتر
عليه ايران است

خبرگزاري رويترز از قول منابع آگاه مدعي شد دولت آمريکا در حال
بررسي راهبردي تهاجمي تر عليه جمهوري اسالمي ايران است.به
گزارش خبرگزاري مهر ،رويترز طي گزارشي از قول مقامات سابق
آمريکايي نوشت واشنگتن در حال بررسي راهبردي تهاجمي تر براي
پاسخ دادن به ايران و حاميان منطقه اي اش مانند گروه هاي مبارز
در عراق و سوريه است.بر اين اساس طرح مذکور توسط شماري از
اعضاي کابينه ترامپ از جمله وزيران دفاع ،خارجه و مشاور امنيت
ملي ارائه شده است.به نوشته رويترز اگر طرح مذکور مورد موافقت
قرار گيرد ،تا پايان ماه جاري ميالدي با عنوان راهبرد جديد آمريکا
در مقابله با ايران ،مورد اعالم عمومي قرار مي گيرد.منابع آگاه هدف
اصلي اين طرح را افزايش فشارها به ايران با هدف توقف برنامه موشکي
و حمايت از گروه هاي مبارز در خاورميانه عنوان کردند.

كمال خرازي :

اگر از برجام
خارج شوند
برجامي
باقي نمي ماند

بين الملل
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رئيس سيا:

توافق هسته اي با ايران ،ارزش مذاکره نداشت

تصويبقطعنامهجديدشورايامنيت
عليهکرهشمالي

شوراي امنيت سازمان ملل در جلسه اي قطعنامه جديدي عليه کره
شمالي با اکثريت آرا به تصويب رساند.به گزارش خبرگزاري صداوسيما،
تمامي  15عضو شوراي امنيت به قطعنامه پيشنهادي آمريکا راي مثبت
دادند.شوراي امنيت سازمان ملل متحد روز دوشنبه به اتفاق آراء در
واکنش به ششمين و قوي ترين آزمايش هسته اي کره شمالي که سوم
سپتامبر انجام شد ،تحريم ها عليه اين کشور را افزايش داد .قطعنامه
جديد تحريم ها عليه کره شمالي شامل ممنوعيت صادرات منسوجات
اين کشور و محدود شدن واردات نفت به کره شمالي است.به گزارش
خبرگزاري رويترز از نيويورک ،اين نهمين قطعنامه تحريم هاي شوراي
امنيت سازمان ملل متحد عليه کره شمالي از سال  2006تاکنون به شمار
مي رود که به اتفاق آراء تصويب مي شود .اين قطعنامه ها در واکنش
به برنامه هسته اي نظامي و آزمايش هاي موشکي بالستيک و هسته اي
کره شمالي تصويب شده است .آمريکا پيش از اين راي گيري ،متن
پيش نويس قطعنامه را با ايجاد تغييراتي در آن تلطيف کرد تا بتواند
حمايت روسيه و چين را نيز جلب کند.

برجامي باقي نخواهدماند و بايد سياستهاي گذشته را دنبال کرد .البته ،همانطور
که مسئوالن اعالم کردهاند براي هر شرايطي که پيش آيد آمادهاند .درست است که
آمريکاييها مرتب بدعهدي ميکنند و نه تنها روح ،بلکه متن و نص برجام توسط
آمريکا نقض شده است ،اما هنوز رسماً از برجام خارج نشدهاند .البته ،شوراي عالي
امنيت ملي و مجلس طرحهايي را در قبال نقض برجام توسط آمريکا در دست تهيه
دارند که بر اساس آن عمل خواهد شد.وي با تاکيد بر اينکه "آمريکاييها در ضربه
زدن به برجام واقعاً جدي هستند و دنبال آن هستند تا بهانهاي بتراشند و نقض
ي آنهاست" گفت :همانطور که
برجام را به گردن ايران بيندازند و اين خط راهبرد 
آژانس بارها تأييد کرده است ايران برجام را به طور کامل اجرا کرده است و اروپاييها
هم اين مسئله را تأييد ميکنند.

رئيسسازماناطالعاتمرکزيآمريکاگفت:توافقهستهاي
با ايران ارزش مذاکره نداشت.به گزارش خبرگزاري
صداوسيما مايک پمپئو اين مطلب را در مصاحبه با
شبکه فاکس نيوز ،اعالم کرد .در اين مصاحبه مجري
فاکس نيوز از وي پرسيد :هنگامي که شما عضو کنگره
بوديد از شما در مورد توافق هسته اي ايران پرسيدم.
که اکنون فيلم آن مصاحبه را مي بينيم .آقاي پمپئو
آيا اين توافق نکته خوبي در خود دارد؟ پمپئو جواب

داد :چيزي به نظر من نمي رسد .مجري سوال کرد:
حتي يک نکته هم به نظرتان نمي رسد؟ پمپئو گفت:
به نظر من اين توافق آمريکا را در هيچ زمينه اي در
شرايط بهتري قرار نخواهد داد .مجري از رئيس سيا
سوال کرد :اکنون رئيس جمهور اين اختيار را دارد
که توافق هسته اي را تاييد کند يا نکند .آيا امروز
ديدگاه متفاوتي داريد؟ پمپئو گفت :امروز من در
جايگاه متفاوتي هستم و نقش متفاوتي دارم .نظر
من اينست که رئيس جمهور نظر خود را اعالم کرده
است .به نظر وي اين توافق ارزش مذاکره را نداشت.
بيشتر اعضاي دولت نيز همين نظر را دارند .عالوه بر
اين فراتر از توافق هسته اي ،آزمايش هاي موشکي،
فعاليت شبه نظاميان شيعه در عراق ،کار در کنار
حزب اهلل لبنان در سوريه و لبنان و فعاليت هاي بدخواهانه
آنها در سراسر جهان از زماني که اين توافق به دست
آمد به نحو قابل توجهي افزايش يافته است.

سيد حسن نصراله :
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مقاومت ،معادالت را به نفع مسلمانان تغيير مي دهد
سيد حسن نصراله گفت ما در حال رقم زدن تاريخ
لبنان و کل منطقه هستيم و دستاوردهاي مقاومت
معادالت را به نفع مسلمانان تغيير ميدهد.به گزارش
خبرگزاري صداوسيما ،به نقل از روزنامه االخبار لبنان،
سيدحسن نصر اله دبير کل حزب اهلل لبنان اين مطلب
را در ديدار با مداحان اهل بيت عصمت و طهارت
عليهم السالم اعالم و تصريح کرد :ما در جنگ (سوريه)
بصيرت داريم و شهدا ،زخمي ها  ،اسرا و به طور کلي
ملت ما معادالت را تغيير خواهند داد از اين رو ما نه
تاريخ لبنان بلکه تاريخ منطقه را رقم خواهيم زد.وي تاکيد
کرد :ما در جنگ (سوريه) پيروز شديم و آنچه باقيمانده
است درگيريهايي پراکنده است .طرف مقابل ما شکست
خورده است و مي خواهد مذاکره کند تا دستاوردهايي
براي خود محقق کند .مسير طرف مقابل ما به سمت
شکست است اما مسير ما که در آن رنجهاي زيادي را
متحمل شديم در نهايت پيروزي و نتايج بزرگي است

راي مخالف مجلس عراق به همه پرسي
در کردستان

که معادالت را به نفع امت تغيير خواهد داد.دبير کل
حزب اهلل لبنان گفت :مبارزه با داعش و جبهه النصره
بزرگترين مشکلي بود که از سال  2010تاکنون با آن
مواجه بوده ايم  .چالشي که از جنگ تابستان سال
 2006نيز خطرناکتر بوده است .وي افزود :از سال
 2011مطمئن بوديم فتنه بزرگي در جريان است و
توطئهاي آمريکايي  -اسرائيلي  -قطري  -سعودي براي
مقاومت و آرمان فلسطين چيده شده است.

ديده بان حقوق بش ر:

عربستان در يمن دست به جنايات جنگي زده است

ادامه از صفحه اول
ديدهبان حقوق بشر گفت ائتالف مذکور در چهارم
اوت خانهاي را در صعده هدف گرفت که  ۹عضو
يک خانواده از جمله شش کودک سه تا  ۱۲سال
در آن کشته شدند .سوم ژوئيه در يک حمله هوايي
هشت عضو يک خانواده را در استان تعز کشت
که از جمله شامل همسر و يک دختر هشت ساله
بود.ديدهبان حقوق بشر گفت ،با  ۹عضو خانواده و
شاهدان درباره آن پنج مورد حمله هوايي که بين
نهم ژوئن تا چهارم اوت انجام شد ،مصاحبه کرده
و متوجه شده است که هيچ گونه هدف نظامياي
در آنجا نبوده است.جنگ يمن تاکنون بيش از
 ۱۰هزار کشته داشته و بيش از  ۳ميليون تن را
آواره کرده است و بيشتر زير ساختهاي اين کشور
فقير ويران شده است .ائتالف تحت امر عربستان
در  ۲۰۱۵حمالت هوايي و زميني خود در يمن
را آغاز کرد .ديدهبان حقوق بشر از شوراي امنيت
سازمان ملل متحد خواست تا تحقيقاتي بينالمللي
ض قوانين بين المللي و حقوق بشر انجام
درباره نق 
دهد .سازمان ملل متحد دوشنبه اعالم کرد ،کشته

قبضانبارشماره 1331725بهناماسماعيلجال لآباديمربوطبهانبارهايعموميمستقر
در گمرك امام خميني(ره) مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت مجوز حمل سالح شكاري ساچمهزن دولول روي هم به شماره 166482
ساخت تركيه به نام محمدحسين نرهاي به همراه دفترچه مهمات با شماره سريال
 1196886مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.مدرك فارغالتحصيلي
اينجانب رضا بساقزاده فرزند مرتضي به شماره شناسنامه  1990027601صادره
از دزفول در مقطع كارشناسي رشته مهندسي نفت  -مخازن نفت صادره از واحد
دانشگاهي اميديه با شماره 103/11171
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .از يابنده تقاضا ميشود اصل
مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد اميديه به نشاني خوزستان  -اميديه  -بلوار
دانشگاه  -دانشگاه آزاد اميديه ارسال نمايند.
مدرك فارغالتحصيلي اينجانب مهدي كشاورز قاسمي فرزند عليرضا به شماره
شناسنامه  3253صادره از قزوين در مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي
مكاترونيك صادره از واحد دانشگاهي آزاد قزوين با شماره 34/186مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را به دانشگاه
آزاد اسالمي واحد قزوين به نشاني قزوين ،خيابان دانشگاه ،بلوار نخبگان ،مجتمع
شهيد عباسپور ارسال نمايد.
سند مالكيت راهور خودرو با شماره پالك ايران 328-22ص 27و شماره شاسي
 410051مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصلبرگسبز(شناسنامه)خودروسواريپژوپارس XU7بهشمارهانتظامي854م-69
ايران  24رنگ سفيد مدل  1396به شماره شاسي NAAN01CEXHH817498
و شماره موتور  124K1017489مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند لودر زدال  50شماره سريال دستگاه  078167و شماره موتور 50610120137
به نام كريم صفري مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامهمالكيتيكدستگاهخودرووانتتويوتالندكروزبهرنگكرمروغنيمدل
 1989و شماره پالك 657ج -92ايران  95و شماره شاسي  0080918و شماره موتور
 246537به نام يونس طائفي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت يك دستگاه خودرو سواري سايپا 131به رنگ سفيد روغني مدل
 1396و شماره پالك 993ج -37ايران  52و شماره شاسي NAS411100H1016141
و شماره موتور  5892983/M13به نام ابراهيم جاني خلف مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت پالك و شناسنامه مالكيت يك دستگاه خودرو سواري پرايد به رنگ
زيتوني متاليك مدل  1388و شماره پالك 396ج -42ايران  95و شماره شاسي
 S1422288118928و شماره موتور  3173712به نام زيتون ناروئي مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت دانشجويي اينجانبه عاطفه اربابي به شماره ملي  5970026311و شماره
دانشجويي 923917089رشته الهيات (فقه مباني حقوق) دانشجوي دانشگاه پيام
نور واحد ايرانشهر مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت هوشمند خودرو به شماره  2392678به نام اينجانب اكرم محجوب فرزند
عيسي كد ملي  0849514207مربوط به خودرو جك آراز مدل  1389به شماره
پالك ايران 625-42ع 53مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اينجانب رويا زماني مالك خودرو پژو  405جيالايكس مدل  1381به شماره بدنه
 81308948و شماره موتور  22528107358و شماره پالك 351هـ -98ايران
 23به 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 منطقهاي شركت ايرانخودرو واقع در اصفهان خ ارتش نرسيده به فلكه
ارتش كوچه آرش مراجعه نمايد .بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق
ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
برگ سبز سواري پرايد تيپ صبا (جيتيايكس) به رنگ سفيد شيري معمولي مدل
 1379و شماره پالك انتظامي ايران752-14د 63و شماره موتور 00194947و شماره
شاسي  S1412279669579مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
مجوز حمل سالح ساچمهزني دولول تهپر مدل كوسه ساخت ايران كاليبر 12شماره
سالح  022009296متعلق به اينجانب ستاره سلطاني سولگاني فرزند ميرزآقا
به شناسنامه  9و كد ملي  1911341103مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط
ميباشد.
سندمالكيت(برگسبز)وشناسنامهخودروپرايدمدل 81وشمارهپالك883د-97
ايران  51و شماره موتور  00412324و شماره شاسي  S1412281876813به نام
خانم تسكين كياني فرزند :شاپور و ش ملي 3720704378 :مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.

شدن  ۵۱۴۴غيرنظامي در جنگ يمن را که عمدتا
حاصل حمالت هوايي ائتالف تحت امر عربستان
بوده تاييد ميکند و خواستار تحقيقات بينالمللي
در آن باره شد.در اين ميان ،سازمان ملل متحد
همچنان سعي دارد به مصالحه و مدارا با رياض بر
سر کشتار ملت مظلوم يمن ادامه دهد .کميسر

سند كمپاني ،برگ سبز و اتيكت شاسي و موتور ماشين وانت پيكان تيپ 1600
به رنگ آبي معمولي مدل  1363و شماره موتور  01516315212و شماره شاسي
 15146574و شماره پالك 293-24ن 37به نام محمد نوري پورفرد به شماره
ملي 1882402855و شماره شناسنامه 2556فرزند اكبر صادره از شوشتر مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز سواري پيكان مدل  1381به شماره انتظامي 287-25ج 91و شماره
شاسي  0081521904و شماره موتور  11158120271متعلق به اينجانب غالمرضا
مسلمزاده پارپار مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني خودرو سواري مزدا  N3مدل  1391به رنگ سفيد روغني و شماره
پالك ايران 887-10ق 53و شماره موتور  LF11154236و شماره شاسي
 NAGS7CC22CB601355متعلق به فرهاد ضرابي دروازه مفقود گرديده و
از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگسبزوسندكمپانيسواريپژو 405مدل 89بهشمارهپالكانتظامي342ق-38ايران
 16و شماره موتور 124892728060و شماره شاسيNAAM01CAGBE037483
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز سواري پژو  405مدل  96به شماره پالك انتظامي 318ل -64ايران 16
و شماره موتور  124K1042262و شماره شاسي NAAM01CE7HK583514
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل پروانه ساختمان مسكوني به شماره  1380/2/29-2510به كد نوسازي
 2-6-103-24/2به نام اينجانب بشارتاهلل موسويتبار به آدرس بروجن خ 15
خرداد جنوبي كوچه اعتمادي صادره از شهرداري بروجن مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل برگ سبز خودرو سواري سيستم پرايد تيپ  131SLمدل  1391به شماره
انتظامي351-27ج 81و شماره موتور 4630027و شماره شاسيS1412291101558
به نام پريسا تدين فرزند محسن مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
2208
كارت هوشمند به شماره  3190385كاميون كشنده به شماره انتظامي -27
224ع 36و شماره شاسي  NADG3DV26DH613797و شماره موتور
 ISLE3753087665068به نام غفور سليماني آغبالغ مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد2209 .
كارت و برگ سبز وانت نيسان مدل  1363به رنگ كرم روغني و شماره پالك
ايران 841-23ص 27و شماره شناسنامه  IRPC631XOW6002352و شماره
شاسي  002352و شماره موتور  122835به نام رامين عبيري فرزند حسين شش
 14گلپايگان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
مجوز حمل اسلحه شكاري تهپر دولول مدل كوسه كاليبر 12ساخت كشور تركيه
ي لي دوجي مفقود گرديده
به شماره جواز حمل 1178920متعلق به آقاي قليچ حاج 
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سندوفاكتورفروشهمچنينسندمالكيتسواريسمندمدل 1391بهرنگسفيد
داراي پالك 968-77ص 29و شماره شاسي  NAACNICM9CF209803و
شماره موتور 124K0022967به نام سيدشهامالدين توكلي فرزند سيدمحمدمهدي
شش  2779تهران مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اينجانب اسماعيل براتي مالك خودرو سواري پژو تيپCNG-405GLX-XU7
به شماره بدنه  NAAM11VE3FR516939و شماره موتور  124K0713468و
شماره پالك 851ط -25ايران  69به علت فقدان اسناد فروش تقاضاي رونوشت
المثني اسناد مذكور را نموده است .لذا چنانچه هر كس ادعايي درخصوص خودروي
فوق دارد ظرف ده روز به دفتر منطقهاي ساري واقع در كيلومتر  5جاده ساري به
نكا جنب شركت شماليت مراجعه نمايد .بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور
طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانبناهيدبادپامالكخودرويسواريپژو 405بهشمارهبدنهNAAM01CV5FR206054
و شماره موتور  124K0616123و شماره پالك ايران 959-69ط 44به علت فقدان
اسناد فروش تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است .لذا چنانچه هر
كس ادعايي درخصوص خودروي فوق دارد ظرف ده روز به دفتر منطقهاي ساري
واقع در كيلومتر 5جاده ساري به نكا جنب شركت شماليت مراجعه نمايد .بديهي
است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
سند مالكيت خودرو (برگ سبز) و كارت خودرو مربوط به سواري پژو 405
تيپ  405GLXIمدل  1390به رنگ نقرهاي متاليك دوگانهسوز به شماره
انتظامي 335ج -76ايران  59و شماره موتور  12490036480و شماره شاسي
 NAAM11CA8BK642867متعلق به اينجانب غالمرضا طالبا فرزند كاظم
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.

عالي حقوق بشر سازمان ملل خواستار تحقيقات
بين المللي در باره نقض حقوق بشر در جنگ يمن
شد« .زيد بن رعد الحسين» گفت که سازمان ملل
کشته شدن هزاران غير نظامي در جنگ يمن را
که اکثرشان در حمالت هوايي ائتالف بين المللي
به سرکردگي عربستان جان باخته اند ،تائيد کرده

است.وي در عين حال افزود که اين موضوع نياز
مبرم به تحقيقات بين المللي دارد.زيد بن رعد
در سخناني در شوراي حقوق بشر سازمان ملل
در ژنو گفت که در گذشته تالش هاي اندکي در
اين باره انجام شده است ،اما اين تالش ها براي
رويارويي با خطر نقض روزانه حقوق بشر در جنگ
يمن کافي نيست.کميسر عالي حقوق بشر سازمان
ملل گفت :ويراني يمن و مصيبت هاي مردم اين
کشور پيامدهاي زيادي درپي داشته و در سراسر
منطقه ادامه خواهد يافت.اين دومين بار است که
زيد بن رعد الحسين خواستار تحقيقات بين المللي
در باره نقض حقوق بشر در يمن مي شود.سازمان
ملل اعالم جنگ داخلي در يمن را بزرگترين بحران
انساني در جهان که ميليون ها نفر را با قحطي
روبه رو ساخته ،توصيف کرده است.با اين حال
سوال اصلي اينجاست که چرا مقامات سازمان
ملل متحد علي رغم آگاهي نسبت به اقدامات
جنايتکارانه آل سعود در يمن در اين خصوص
سکوت کرده و اقدامي در راستاي مهار رياض
صورت نمي دهند؟!

سند كمپاني ماكسيما  ATمدل  88به رنگ سفيد روغني و ش شهرباني ايران -68
127ي 39و ش شاسي  PKLHA33CDL819902و ش موتور  VQ30011589Qبه نام
رامز رستمي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل برگ سبز خودرو وانت زامياد  2800CC-Z28NDمدل  1390رنگ آبي روغني به
شماره موتور  80037172و شماره شاسي  NAZDL104TKA039215و شماره انتظامي
ايران 123-81ب 59به نام حميدرضا همتيار به شماره ملي  4650593085مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودروي سواري پژو پارس مدل  1394به شماره انتظامي 864ج -27ايران 99
و شماره موتور  161M0003499و شماره شاسي  NAAN81UR4EH657456مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت مهمات اسلحه اينجانب غالم نبي كرد ساالرزهي فرزند اعظم نوع ساچمهزني كاليبر
 12به شماره سالح  0815385989مدل 5تير نيمهاتوماتيك ساخت روسيه به شماره
سريال  1221342مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت پالك خودروي سواري پرايد 131SXمدل 1390به رنگ سفيد روغني به نام فقيرمحمد
صالحي گمشادزهي به شماره انتظامي 775س -31ايران  95و شماره موتور  4417025و
شماره شاسي  S3412290379454مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند مالكيت (برگ سبز) خودرو وانت تويوتا  2000رنگ قرمز روغني مدل  1983به نام
سهراب رادمنش به شماره انتظامي 422ج -55ايران  73و شماره موتور  2140933و
شماره شاسي  600554مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني و شناسنامه مالكيت سواري پژو  405مدل  89به شماره پالك انتظامي
612ب -92ايران  66و شماره موتور  12481924049و شماره شاسي  212050مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل سند مالكيت (برگ سبز) و فاكتور فروش خودرو نيسان به رنگ سفيد و شماره
شهرباني 175و -87ايران  33و شماره موتور  089771و شماره شاسي  42339به
نام بتول رضاقلي الالني به شش  18فرزند لطفعلي مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
برگ سبز خودرو فولكس واگن  211مدل  1976بژ روغني به شماره پالك ايران 861-10ط59
به نام آرش اروينفرد و شماره موتور  1F278413و شماره شاسي  2162085225مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني ،برگ سبز و كارت ماشين و سند محضري پژو  405مدل  89به شماره موتور
 12488365289و شماره شاسي  506704و شماره انتظامي 156س -52ايران  69به
نام اينجانب حكيمه خسروينوده مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اينجانب غالمحسن عشقزاده زنجاني مالك پيكان به شماره موتور  1127307117و شماره
شاسي  73435626به 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 ايرانخودرو 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 حسين رشيديان صالحي مالك وانت پيكان به شماره موتور  11488077760و
شماره شاسي  AG886544به 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 ايرانخودرو 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 يگانه رجبي مالك پژو  206به شماره موتور  14191011145و شماره شاسي
 CJ579926به 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 ايرانخودرو 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 سيد موسي حسيني مالك پژو پارس به شماره شاسي  FK750816وشماره
انتظامي 399ب 34ايران22به 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 ايرانخودرو 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 سوسن ناطقي مالك پژو  405به شماره موتور  12487079449و شماره شاسي
 8E373533به 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 ايرانخودرو 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.
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نمايندگان مجلس عراق پس از راي مخالف به برگزاري همه پرسي در کردستان
عراق ،نخست وزير اين کشور را ملزم کردند براي حل اين مشکل با کردستان
عراق وارد مذاکرات مستقيم شود.به گزارش خبرگزاري صداوسيما به نقل از
شبکه تلويزيوني الميادين ،اعضاي مجلس عراق به مخالفت با همه پرسي در
کردستان راي دادند.خبرنگار الميادين در عراق گفت :نمايندگان پارلمان عراق
پس از راي مخالف به برگزاري همه پرسي در کردستان عراق ،نخست وزير
اين کشور را ملزم کردند براي حل اين مشکل با کردستان عراق وارد مذاکرات
مستقيم شود .نمايندگان پارلمان عراق ،حيدر العبادي نخست وزير اين کشور
را ملزم کردند همه تدابير الزم را براي حفظ وحدت عراق اتخاذ کند.نمايندگان
کرد در پارلمان عراق در اعتراض به راي همکارانشان به مخالفت با همه پرسي
در کردستان عراق ،صحن پارلمان را ترک کردند.محمد الکربولي نماينده پارلمان
عراق اعالم کرد در راي گيري روز سه شنبه پارلمان ،برگزاري همه پرسي درباره
استقالل اقليم کردستان که قرار است  25سپتامبر برگزار شود ،رد شد و به
نخست وزير اجازه داده شد تا هرگونه اقدام الزم را براي حفظ وحدت عراق انجام
دهد.الکربولي گفت :در زمان راي گيري نمايندگان کرد از پارلمان خارج شدند
اما تصميم درمورد رد اين همه پرسي از سوي اکثريت اتخاذ شد.

شيخ نعيم قاسم خطاب به کشورهاي خليج فارس:

در رفتار با ايران تجديد نظر کنيد

شيخ «نعيم قاسم» معاون دبيرکل حزب اهلل از کشورهاي خليج فارس خواست
تا در رفتار با ايران تجديدنظر کنند و به سمت تفاهم با تهران حرکت کنند.به
گزارش ايرنا ،شيخ قاسم اين مطلب را شامگاه دوشنبه بيان کرد و گفت :ايران
در هيچ يک از اين کشورها طمعي ندارد و تاريخ نشان مي دهد که ايران از زمان
پيروزي انقالب مبارک اسالمي با تجاوزهاي مختلفي مواجه شده که کشورهاي
خليجي با حمايت آمريکا باعث آن بودند اما ايران هيچگاه دست به تجاوزگري
به اين کشورها نزده بلکه همواره دست دوستي و برقراري رابطه به سمت آنها
دراز کرده است.شيخ قاسم در اين مراسم که «محمد فتحعلي» سفير ايران
در لبنان نيز حضور داشت ،با تاکيد بر اينکه دشمني با ايران نفعي براي هيچ
کس جز اسرائيل ندارد ،گفت :ايران در حمايت از محور مقاومت ،در سوريه
حضور دارد و براي حمايت از مقاومت فلسطين هزينه سنگيني پرداخت کرده و
مي کند .ايران از مقاومت در لبنان پشتيباني کرده و از ملت عراق و يمن و
بحرين و همه ملت هاي مستضعف حمايت به عمل مي آورد براي همين نيز
ما بايد از ايران تشکر کنيم نه اينکه بناي دشمني با آن بگذاريم.معاون دبيرکل
حزب اهلل با راهبردي خواندن رابطه اين حزب با ايران گفت :اين رابطه تاکنون
پيروزي هاي مختلفي را براي ما به ارمغان آورده است .اين رابطه ،رابطه ضعيف با
قوي است و باعث مي شود طرف ضعيف تر از طرف قوي تر قدرت و توان بگيرد
و در برابر مزدوراني که تسليم بردگي شده اند ما را قدرتمند مي سازد.

قرارداد اگزيم بانک کره جنوبي
و بانک پارسيان امضا شد
در چارچوب قرارداد تامين مالي  ۸ميليارد يورويي ايران و کره ،قرارداد تأمين مالي بلندمدت
بانک پارسيان و اگزيم بانک کرهجنوبي (به عنوان يکي از  12بانک ايراني) به امضاي طرفين
رسيد.به گزارش روابط عمومي بانک پارسيان ،اين بانک يکي از  12بانک ايراني است که
در چارچوب توافق بانک مرکزي ،قرارداد تامين مالي بلندمدت به ارزش  8ميليارد يورو
با اگزيم بانک کره جنوبي منعقد کرد و به همين منظور اين بانک در زمين ه قراردادهاي
فاينانس ،آماده بررسي قبول عامليت پروژههاي ارائه شده از سوي متقاضيان است.بر اساس
اين قرارداد ،اگزيم بانک کره جنوبي از طريق بانکهاي عامل ايراني ،نسبت به تأمين مالي
پروژههاي مختلف کشورمان در حوزههاي عمراني و توليدي اقدام ميکند و نتيجه اين
تفاهم راه اندازي بسياري از پروژههاي عمراني و توليدي است که اثرات بسيار مثبتي بر رشد
اقتصادي کشور خواهد گذاشت.هدف از اين طرح ،تامين مالي ميانمدت (با دوره بازپرداخت
نهايتاً تا  10سال) خريد کاالها و خدمات از کشور کره جنوبي به منظور اجراي طرح هاي
زيربنايي توليدي و صنعتي و طرحهاي توسعه اي در ايران مي باشد و وزارت امور اقتصاد
و دارايي به منظور تضمين بازپرداخت تسهيالت دريافتي تحت قرارداد ،نسبت به صدور
ضمانتنامه بازپرداخت اقدام ميکند.همچنين در قالب قرارداد مذکور ،معادل يورويي 100
ميليون دالر به عنوان تسهيالت ارزي کوتاه مدت (ريفاينانس) نيز منعقد شد که تسهيالت
مورد نظر در قالب گشايش اعتبار اسنادي و با هدف تامين مالي کوتاه مدت جهت خريد
کاالهاي اساسي ،ضروري ،دارو و تجهيزات پزشکي (حداکثر با دوره بازپرداخت  180روزه)
و مواد اوليه واحدهاي توليدي ( حداکثر با دوره بازپرداخت  360روزه) توسط خريداران
ايراني از صادرکنندگان کره جنوبي قابل استفاده است .نرخ سود بابت تسهيالت  180روزه با
يوريبور (نرخ سود تسهيالت بين بانکي)  6ماهه با حاشيه سود  18درصد؛ و براي تسهيالت
 360روزه با يوريبور شش ماهه با حاشيه سود  2/3درصد است و همچنين سررسيد اعتبار
اسنادي؛ حداکثر  7ماهه و غيرقابل تمديد است.نوع ارز اعتباري اسنادي از نوع يورو است
که شعب بانکها مي توانند درصورت درخواست استفاده از هر کدام از تسهيالت مذکور
مراتب را با اداره فاينانس مديريت امور بين الملل هماهنگ کرده و نسبت به اخذ تسهيالت
اقدامات الزم را انجام دهند.

افتتاح هفتمين مدرسه اميد آينده
در شهر مادوان ياسوج با حمايت بانک آينده
با حمايت بانک آينده ،دبيرستان اميد آينده در شهر مادوان از توابع شهرستان ياسوج در استان
کهگيلويه و بويراحمد ،افتتاح شد.بانک آينده،درادامه برنام ه زمانبندي شده خود ،مبني بر افتتاح
 8باب مدرسه در سال جاري،اينبار نيز طي مراسمي ،هفتمين مدرسه اميد آينده را در قالب
دبيرستاني با  6کالس،درزميني به مساحت  2/100متر مربع و با زيربناي آموزشي،بالغ بر 650
مترمربع با برخورداري از امکاناتي نظير:آزمايشگاه ،فضاي اداري،ساختمان سرايداري،در شهر
مادوان شهرستان ياسوج افتتاح کرد.گفتني است؛اين مراسم ،روز دوشنبه 20 ،شهريور ماه جاري
و با حضور مقامات استاني،مسئوالن محلي،مديران ارشد و جمعي از اهالي منطقه برگزار گرديد.
دراين مراسم،علياکبر اصغري،معاون اجرايي بانک آينده،ضمن تشکر از حضور و همراهي اهالي و
مسئوالن اين استان اظهار داشت:اين ساختمان،هفتمين مدرسه از مجموعه مدارس اميد آينده
درسطح کشور است که طي  10روز اخير ،وفق برنامه مقرر،افتتاح شده است.

تقدير سرمايه گذاران اروپايي از عملکرد
بانک ملي ايران
سرمايه گذاران آلماني و ايرلندي که به احداث نيروگاه خورشيدي در استان همدان مشغولند،
از خدمات بانک ملي ايران تقدير کردند.به گزارش روابط عمومي بانک ملي ايران ،در ديدار
اين فعاالن اقتصادي با رئيس بانک ملي استان همدان از تالش هاي اين بانک براي تسهيل
سرمايه گذاري خارجي قدرداني و بر تداوم اين روند تاکيد شد.محمد طوماسي رئيس
اداره امور شعب استان همدان بانک ملي ايران نيز در اين ديدار براي ادامه همکاري با
سرمايه گذاران در شعب داخلي و خارجي بانک اعالم آمادگي کرد.فعاالن اقتصادي آلماني و
ايرلندي تاکنون مبلغ  6ميليون يورو از طريق شعبه هامبورگ بانک ملي ايران براي احداث
نيروگاه خورشيدي در استان همدان سرمايه گذاري کرده اند .تا کنون دو نيروگاه از اين طريق در
استان راه اندازي شده و نيروگاه سوم نيز در حال احداث است.اين سرمايه گذاري ها در راستاي
مراودات پسابرجامي بين ايران و اتحاديه اروپا از نيمه اول سال گذشته آغاز شده است.

