» گفتوگو

محمد دهقان در گفتوگو با رسالت:

مذاکره سياسي با عربستان اشکالي ندارد
عضو کميسيون قضائي و حقوقي
مجلس شوراي اسالمي گفت:
بحث مذاکره سياسي با عربستان
اشکالي ندارد اما به شرط اينکه
از ماجراجويي هاي منطقه اي و
بمباران مردم مظلوم يمن دست
بردارند.
محمددهقاناظهارکرد:همانطور
که مي دانيد ريشه داعش و جريان
هاي تکفيري در عربستان است
بنابراين آنها بايد حسن نيت داشته
باشند و از بمباران مردم يمن ،ظلم و جنايت و ماجراجويي هاي
منطقه اي دست بردارند.
وي ادامه داد :اگر اين شروط مورد قبول آنها باشد نسبت به عادي سازي
روابط و برقراري رابطه سياسي خود با اين کشور تمايل داريم.
اين نماينده مجلس درباره مذاکره با فرانسه در مورد مسائل دفاعي
جمهوري اسالمي بيان کرد :مسائل دفاعي قابل مذاکره نيست و
ما با هيچ کشوري در اين خصوص مذاکره اي انجام نخواهيم داد.
طبعا فرانسوي ها هم نمي خواهند ما راجع به مسائل دفاعي آنها و
هم پيمانانشان وارد مذاکره شويم.
دهقان با ابراز تاسف از اينکه هدف فرانسوي ها ،آمريکايي ها و صهيونيست ها
در اين رابطه مشترک است ،گفت :اگرچه ما مي خواهيم ميان فرانسه
با اسرائيل و آمريکا تمايز قائل شويم اما متاسفانه در برخي مسائل
همه آنها به يک صورت فکر مي کنند و مي خواهند فعاليت هاي
دفاعي و موشکي جمهوري اسالمي را محدود کنند.
وي با بيان اينکه آمريکا و اسرائيل دنبال فروپاشي جمهوري اسالمي
هستند و بحث تغيير رژيم ايران را در دستور کار دارند ،افزود :برخالف
گذشته که آنها موضوع تغيير رفتار ايران را مدنظر قرار داده بودند،
امروز به دنبال تغيير رژيم هستند و براي تحقق اين خواسته و نيت
خود مي خواهند قدرت ايران را از بين ببرند.
عضو کميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسالمي يادآور شد:
آنها در گذشته قدرت هسته اي ايران را از طريق برجام تضعيف کردند
و تا اندازه اي به هدف خود رسيدند و در حال حاضر مدعي هستند که
بايد قدرت هسته اي ايران به صورت دائم از بين برود.
وي ادامه داد :از سوي ديگر در پي مقابله با قدرت موشکي جمهوري
اسالمي هستند و معتقدند ما نبايد موشکي که بردش باالتر از 300
کيلومتر است توليد کنيم و اين خواست آمريکايي هاست و فرانسوي ها
و انگليسي ها هم اين مسئله را پيگيري مي کنند تا قدرت ايران
را نابود کنند.
اين نماينده مجلس بيان کرد :يکي ديگر از خواسته هاي آنان که بارها
مطرح کرده اند ،از بين بردن قدرت منطقه ايران است ،به عبارت ديگر
آنها براي فروپاشي نظام اسالمي مي خواهند اين کشور را ضعيف کنند
تا بتوانند به راحتي با فشارهاي اقتصادي ،توطئه هاي منطقه اي و
بسيج منافقين براي فراخوان مردم در اعتراض به گراني ها؛ زمينه
الزم را براي جنگ داخلي فراهم سازند.
دهقان در پاسخ به اين پرسش که آيا اروپايي ها درباره تغيير رژيم
ايران سخن گفته اند يا خير ،عنوان کرد :بعضي از مقامات اروپايي
روابط پشت پرده با آمريکا دارند و در پازل سردمداران اين کشور
حرکت مي کنند اما به دنبال تغيير رژيم نيستند ،البته آنها درباره
ضعيف کردن ما در حوزه موشکي ،منطقه اي و هسته اي با آمريکا و
اسرائيل هم داستان هستند.
وي با اشاره به تداوم برجام با حضور و همراهي اروپايي ها تصريح
کرد :معنايي ندارد به برجام با همراهي اروپايي ها خوشبين باشيم،
هرچند يک طرفه نبايد برجام را نقض کرد اما اميدي هم به آن نبايد
بست بنابراين ضروري است ،مسير خودمان را طي کرده و با دستور
کار قرار دادن اقتصاد مقاومتي به ظرفيت هاي داخلي ،همسايگان و
منطقه توجه داشته باشيم.

»

ديويد فريدمن سفير آمريکا در سرزمين هاي اشغالي فلسطين گفت که دولت آمريکا
هيچگاه با برنامه شهرک سازي هاي رژيم صهيونيستي مخالفت نمي کند و اسرائيل
براي ساخت و ساز در کرانه باختري نيازي به اجازه واشنگتن ندارد.
به گزارش ايرنا ،تارنماي روزنامه صهيونيستي هاآرتص با درج اين خبرافزود :اين
اظهارات فريدمن بخشي ازمصاحبه طوالني وي با روزنامه اسرائيلي هيوم بود .به
گفته فريدمن ،اسرائيل اکنون برنامه هاي ساخت و ساز خود را به دولت ترامپ
ارائه مي کند که بعضي اوقات با يادداشت ها و درخواست هايي مواجه مي شود.
وي همچنين ابراز داشت که تل آويو مالحظات آمريکا براي تغييرات در برنامه
ساخت و ساز را بهرسميت شناخته و آنها را اعمال مي کند.وي با تاکيد بر موضع
ترامپ در مورد اينکه شهرک سازي ها مانعي براي توافق صلح نيست ،گفت  :اگر

گسترش (ساخت و ساز) بي قيد و شرط ادامه پيدا کند ،محدوديت هاي بيشتري
براي تخصيص احتمالي مناطقي به فلسطيني ها ايجاد خواهد شد .هنگامي که از
او در مورد واکنش آمريکا به طرح ساخت وساز 'کمربند قدس شرقي' پرسيده شد،
وي از پاسخ مستقيم طفره رفت و فقط به بيان اينکه اين طرح بايد در خدمت ثبات
و صلح منطقه اي باشد ،بسنده کرد.سفير آمريکا افزود که بر خالف دولت باراک اوباما
رئيس جمهور سابق آمريکا ،دولت ترامپ هر خانه يا محله ساخته شده در کرانه
باختري را مورد بررسي قرار نمي دهد.اتحاديه اروپا ماه گذشته ميالدي سياست
رژيم صهيونيستي درگسترش شهرک ها را مغاير با قوانين بين المللي عنوان کرد.
همچنين شوراي حقوق بشر سازمان ملل نيز شهرک سازي هاي رژيم صهيونيستي
در قدس ،کرانه باختري و مناطق اشغالي را محکوم کرده بود.

فريدمن:

اسرائيل براي ساخت
شهرک به اجازه
آمريکا نياز ندارد
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رهبر انصاراهلل:

تجاوز به يمن با نظارت مستقيم آمريکا صورت ميگيرد

رهبر جنبش مردمي انصاراهلل يمن تاکيد کرد که
تجاوز ائتالف متجاوز سعودي اماراتي به اين کشور
زير نظر مستقيم آمريکا انجام ميشود.
به گزارش خبرگزاري تسنيم به نقل از الميادين،
عبدالملک الحوثي رهبر جنبش انصاراهلل يمن
طي سخناني گفت :ما ملت يمن تصميم به آغاز
جنگ نگرفتيم بلکه به ما تجاوز شد و ما مجبور
بوديم که از خودمان دفاع کنيم.وي افزود :در

گذشته طرف متجاوز مصر بود که آنچه را در
جنگ به دنبال آن بود از طريق ديپلماسي به
دست آورد.
الحوثي گفت :به شکست کشاندن مشورتهاي
ژنو کاري عمدي از سوي ائتالف متجاوز سعودي
بود و اين ائتالف خواهان راه حلهاي عادالنه
بحران يمن نيست.رهبر جنبش انصاراهلل يمن
در ادامه اظهار داشت :هيئت يمن در دور قبلي
نيز با خطرات و مانعتراشيهاي زيادي از سوي
ائتالف متجاوز سعودي مواجه شد.
وي تصريح کرد :تجاوز عربستان و امارات عليه
يمن تحت نظارت مستقيم آمريکا انجام ميشود
و آمريکا تمايل ندارد که اين تجاوز متوقف شود،
زيرا براي رسيدن به اهداف اقتصادي و سياسي
و اجراي برنامههاي خرابکارانهاش در منطقه از
اين تجاوز بهره ميبرد.

ترامپ:

نكته »

شايد روابطمان با ژاپن تيره شود
دونالد ترامپ با اشاره به اختالفات تجاري بينالمللي
آمريکا به ويژه با ژاپن گفت :شايد پس از مطرح شدن
اين اختالفات روابط قوي آمريکا با ژاپن پايان يابد.به
گزارش فارس ،رسانههاي محلي آمريکايي به نقل از
دونالد ترامپ اعالم کردند ،اين احتمال وجود دارد
که با مطرح شدن مشکالت تجاري آمريکا با توکيو
روابط قوي سياسي بين دو کشور پايان يابد.جيمز
فريمن ،سردبير و ستوننويس مجلس والاستريت
ژورنال ميگويد که وي روز پنجشنبه با دونالد ترامپ
ديدار کرده و وي مصمم به نظر ميرسيد و متأسفانه
همچنان بر موضوع از بين بردن کسري تراز تجاري
آمريکا و متحدان آن متمرکز است.وي ادامه داد :ترامپ
به من گفت روابط آمريکا با ژاپن مستحکم است،
اما زماني که من به آنها بگويم چقدر بايد پرداخت
کنند ،اين مسئله خيلي سريع از بين خواهد رفت.
بنا به گزارش فايننشيال تايمز آمريکا در ماه جوالي

»

 ۱۲ميليارد دالر از ژاپن واردات داشته است .کسري
تراز تجاري آمريکا با ژاپن به عنوان سومين اقتصاد
بزرگ جهان در  ۱۲ماه منتهي به ماه جوالي ۴۰
ميليارد دالر برآورد شده است که نسبت به ميانگين
 ۵سال گذشته  ۷۳/۳ميليارد دالر کاهش داشته
است .در ديدار دونالد ترامپ و نخستوزير ژاپن
در ماه ژوئن دو طرف توافق کردند تا به مذاکرات
خود ادامه دهند.

حسين شيخ االسالم در گفتوگو با رسالت:

کار تروريست ها در ادلب تمام است
مشاور سابق وزير امور خارجه گفت :کار تروريست ها
در «ادلب» تمام است و آنها چاره اي جز تسليم شدن
ندارند .حسين شيخ االسالم اظهار کرد :نشست سه
جانبه ميان روسيه ،ترکيه و ايران براي آزادسازي ادلب
از چنگال تروريست ها ،دستاوردهاي متعددي به دنبال
داشت که يکي از مهمترين دستاوردهاي آن حل مسائل
منطقه بدون دخالت آمريکايي ها بود.
وي ادامه داد :بي ترديد اين نشست سه جانبه نشان داد
که مسائل منطقه مي تواند در داخل منطقه حل شود
و نيازي به دخالت آمريکايي ها و غربي ها نيست .آنها
اين بحران و جنايت را در سوريه آغاز کردند و هفت
سال است که تمام منطقه را به هم ريخته اند بنابراين
اميدواريم بدون خون ريزي يا خون ريزي هر چه کمتر
ادلب که جزء خاک سوريه است ،از چنگال تروريست ها
آزاد شده و حاکميت دولت در آنجا مستقر شود .اين
تحليلگر مسائل بين المللي با تاکيد بر اينکه بايد افراد
مسلح اسلحه را کنار گذاشته و در جامعه مدني سوريه
ادغام شوند ،اظهار کرد :اين موضوع هم مي تواند از ديگر
دستاوردهاي نشست سه جانبه ميان ايران ،روسيه و
ترکيه باشد .وي با اشاره به هشدار کاخ سفيد نسبت به
استفاده از سالح هاي شيمايي در استان ادلب سوريه

گواهينامه موقت پايان تحصيالت اينجانب محمدرضا سرآهنگر فرزند يداهلل دارنده شماره شناسنامه
 5810058450صادره از ملكشاهي متولد  1374در رشته مهندسي شيمي مقطع كارشناسي پيوسته
به شماره /70445ف مورخ  96/11/24از دانشگاه آزاد اسالمي واحد ايالم مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد .از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد ايالم به
نشاني ايالم  -بلوار دانشجو كد پستي  69311/33145ارسال نمايد.
سند و برگ سبز يك دستگاه موتورسيكلت متين 150به شماره انتظامي 48-89937و شماره تنه9588590
و شماره موتور  101928به مالكيت جعفر ربيعي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز يك دستگاه موتورسيكلت آپاچي  180به رنگ سفيد و شماره انتظامي  481-64519و شماره
تنه  9007186به نام محمد فروتن مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز يك دستگاه آپاچي  180به رنگ سفيد و شماره انتظامي  29291-323متعلق به فرشيد عسگري
شماره تنه  9100611و شماره موتور  159052مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل سند كمپاني و اصل شناسنامه مالكيت (برگ سبز) اتومبيل سواري سمند  X7به رنگ سفيد روغني
مدل  1390و شماره پالك انتظامي ايران 418-24و 45و شماره موتور  12490184808و شماره
شاسي  NAACN1CM3BF759416و به نام مالك عبدالكريم آلاكثير مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
مدرك فارغالتحصيلي اينجانب شبنم باقريان فرزند ابراهيم به شماره شناسنامه  3145صادره از تهران
در مقطع كارشناسي رشته معماري صادره از واحد دانشگاهي تهران مركزي با شماره 158810103318
و تاريخ  93/6/6مفقود گرديده است .از يابنده تقاضا ميگردد اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي
واحد تهران مركزي به نشاني :خ آزادي  -خ اسكندري شمالي  -خ فرصت شيرازي  -پالك 136
صندوق پستي  13185/768ارسال نمايد.
گواهينامه موقت فارغالتحصيلي اينجانب حسن محبي فرزند شهباز به شماره شناسنامه  2363و شماره
ملي  3521006360صادره از دشتستان در مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي شيمي  -مهندسي
شيمي صادره از واحد دانشگاهي تهران شمال مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .از يابنده
تقاضا ميشود گواهينامه موقت 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.
كارت ماشين و كارت سوخت خودرو سواري پژو پارس مدل  1395به شماره انتظامي 893-27ي25
و شماره موتور  164B0091823و شماره شاسي  NAAN11FE3GH725432به نام محمد شاكر
گامشگلي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد2083 .
سند مالكيت (برگ سبز) خودرو سواري سايپا مدل  1394به شماره انتظامي 743-27ي 39و شماره
شاسي  NAS411100F1185073و شماره موتور  5509295به نام امير نيكخواه مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد2084 .
كارت بازرسي اينجانب اميدرضا سپهرينيا به شماره ملي  1199189499حوزه فعاليت شهرستان چابهار
به شماره كد بازرسي  1503100065مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اينجانب اميرحسين حافظ بستاني مالك خودرو سمند به شماره شاسي  BF288746و شماره شهرباني
599س -44ايران  56به 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.
سند كمپاني و بيمه ماشين سواري سيستم سيتروئن تيپ  SXزانتيا مدل  1385به رنگ نقرهاي متاليك
و شماره موتور  621133و شماره شاسي  S1512285150728و شماره پالك ايران 739-28د19
به نام آقاي حسين عبدالرحيمي به شماره ملي  3979886069مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
كارت ماشين و برگ سبز موتور هوندا تريل مدل  1386به رنگ نقرهاي و شماره موتور  099275و شماره
شاسي  8684709به نام آقاي قاسم شمساللهي نام پدر علياكبر به شماره پالك ايران 34236-499
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني و برگ سبز وانت پيكان به رنگ سفيد مدل  1381و شماره پالك 653د -44ايران 65
و شماره موتور  11518110217و شماره شاسي  81910345به نام غضنفر ميرشكارپور مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اينجانب علي فضلي مالك خودروي سواري پژو مدل  1390به شماره انتظامي 925-15ل 74و شماره
شاسي  NAAM11CA0BE092014و شماره موتور  12490108508به علت فقدان اسناد فروش تقاضاي
رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است .لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد
ظرف  10روز به دفتر حقوقي شركت ايرانخودرو واقع در كيلومتر  14جاده مخصوص تهران  -كرج
شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه  1مراجعه نمايد .بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق
ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
سند كمپاني و كارت نيسان پاترول دودرب مدل  67به رنگ خاكستري و شش ايران 632-65ب 82و
شم  24052208و ش شاسي  15Z701993مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
جواز حمل به شماره  2192182مورخ  96/6/6اسلحه متعلق به اينجانب نرجس حميدي مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
ي به شماره
گواهينامه موقت پايان تحصيالت كارشناسي اينجانب مجتبي عليزاده فرد درآباد فرزند عل 
ملي  0074350137به شماره  08/28/5/15944در رشته مهندسي كشاورزي زراعت و اصالح
نباتات صادره از دانشگاه آزاد اسالمي واحد ورامين مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
از يابنده تقاضا ميشود مدرك فوق را به نشاني ورامين  -پيشوا  -ميدان بقيهاهلل  -دانشگاه آزاد
اسالمي واحد پيشوا ارائه نمايد.
برگ سبز خودرو سواري پژو  405جيالايكس به رنگ نقرهاي متاليك مدل  84و شماره موتور
 12484233807و شماره شاسي  13216023و شماره پالك 474-16ب 27به نام پروين اقباليان
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
مدرك فارغالتحصيلي اينجانب عباس قاسمي فرزند محمدعلي به شماره شناسنامه  6397صادره از
دامغان در مقطع ليسانس رشته عمران صادره از واحد انشگاه دامغان به شماره  90171100002مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي
واحد دامغان به نشاني دامغان بلوار چشمهعلي بعد از ميدان سعدي دانشگاه آزاد اسالمي واحد دامغان
كد پستي  36716-39998دانشآموختگان ارسال نمايد.
سند كمپاني كمپرسي سيستم بنز مدل  1381تيپ  40/LK2624به رنگ نارنجي و شماره پالك 896ق26
و شماره موتور  335932-10-083314و شماره شاسي  374355-16-604759متعلق به شركت
ليزينگ خودروكار (سهامي خاص) مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل سند كمپاني و برگ سبز خودرو سواري جك به شماره موتور  4J93DDAF024879و شماره
شاسي  NAKNJ7245FB127920و شماره انتظامي ايران 781-99ق 79مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
مدرك كارشناسي اينجانب الهه آزادي فرزند ولياله به شماره ملي  0322323630در رشته مهندسي
كشاورزي زراعت تكنولوژي بذر صادره از دانشگاه آزاد اسالمي واحد آشتيان مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد .از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را به نشاني :استان مركزي  -آشتيان  -بلوار
امام خميني(ره) دانشگاه آزاد اسالمي واحد آشتيان ارسال نمايد.

بيان کرد :اين موضوع بهانه است و آنها آنقدر از اين بهانه
استفاده کرده اند که ديگر نخ نما شده ،معموال هرگاه
تروريست ها ضعيف مي شوند ،غربي ها براي اينکه بتوانند
به تروريست ها کمک کرده و روحيه آنها را باال ببرند،
اين مسائل را دستاويز قرار مي دهند اما ظاهرا هنوز
متوجه نشده اند که اين ادعا خيلي کهنه و نخ نما شده
است .مشاور سابق وزير امور خارجه افزود :سوريه توسط

برگ سبز اتومبيل سمند X7مدل  1384به شماره شاسي  14542833و شماره موتور 12484228668
و شماره انتظامي 279ط-34ايران  53مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
جواز حمل به شماره  1744008مورخ  92/5/22اسلحه متعلق به اينجانب حبيباله حداد مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اينجانب محمدعلي خطيب مالك پژو 405به شماره شاسي CE370129و شماره شهرباني219ي -13ايران
 66به 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  10روز 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 الهه رستگار دباغي مالك پژو پارس به شماره شاسي BK112299و شماره شهرباني354ب -41ايران
 23به 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  10روز 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.
برگ سبز ،سند كمپاني و كارت ماشين سواري پژو  405مدل  1396تيپ  405GLXXU7CNGبه رنگ
خاكستري متال و شماره موتور 124K0981412و شماره شاسي NAAM11VE3HK741874و شماره بدنه
 HK741874به نام عبداالمير خدايار به شماره شناسنامه 2798متولد 63/11/19و كد ملي1751952495
فرزند مجيد صادره از اهواز مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني و كارت موتورسيكلت پالس مدل  89رنگ مشكي به شماره انتظامي  -87194ايران  619و
شماره موتور  DKGBSL38004و شماره ش اسي  8916264به نام وحيد جعفرآبادي مفقود گرديده و
از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل كليه مدارك (برگ سبز ،سند كمپاني ،سند فروش) ماشين سواري پرايد رنگ سفيد روغني تيپ
جيتيايكسآي مدل  1388به شماره موتور  2896516و شماره شاسي  S1412288246452و شماره
پالك ايران 335-81ب 92به نام اينجانب روحاهلل جانبازي به شماره ملي  4660050114مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت برگ سبز تراكتور كشاورزي سيستم ايتيام تيپ  285مدل  1391به شماره انتظامي
744-51ك 12و شماره شاسي  N3HKA2CE2TAM15402و شماره موتور  LFW13310Vبه مالكيت
ي ف محمدامين مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
احمد خاتوني عربعل 
برگ سبز سواري امويام تيپ 550سفيد روغني مدل 95به شماره انتظامي336ب -56ايران 28و شماره
موتور MVM484FCAFG003659و شماره شاسي NATGCARK9G1003426به نام عنبر طال قياسي
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
چونمهديقاسميمالكپژوپارسبهشمارهانتظامي898م-88ايران 99وشمارهموتورNAAN01CA99E830670
و شماره شاسي  12488022934به علت فقدان برگ فروش كمپاني و برگ سبز 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 فضلاله خليلي مالك خودرو پژو پارس به شماره انتظامي234-41ج 51و شماره بدنه19334137
و شماره موتور  12484201499به 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 علياكبر محمودزاده مالك خودروي پيكان سواري مدل  1383به رنگ سفيد روغني و شماره بدنه
 10007440و شماره موتور  11284004126و شماره پالك 615-96ب 42به علت فقدان اسناد فروش سند
مالكيت و برگ سبز و برگ كمپاني از كارخانه تقاضاي رونوشت المثني خودروي مذكور را نموده است .لذا
چنانچه احدي ادعايي درخصوص خودروي فوق دارد ظرف مدت ده روز به دفتر منطقهاي ايرانخودرو
ساري واقع در كيلومتر  5جاده ساري به نكا جنب شركت شماليت مراجعه نمايند .بديهي است پس از انقضاي
مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
مجوز حمل سالح دولول ساچمهزني مدل كوسه كاليبر  12به شماره سريال  1770387و به شماره سالح
21801012ساخت ايران به نام سليمان حسيني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت دانشجويي اينجانب ميثم ساالري مردهك به شماره دانشجويي  9228013رشته جغرافيا برنامهريزي
روستايي از دانشگاه سيستان و بلوچستان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني خودرو وانت پيكان مدل  1393به شماره انتظامي 141س -15ايران  85و شماره موتور
 118P0074928و شماره شاسي  NAAA36AA8EG675467به رنگ سفيد شيري روغني مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
دفترچهمهماتسالحشكارياينجانبعبدالرحمنسياهانيفرزنداللوكمتولد 1348بهشمارهشناسنامه232
سالح ساچمهزني كاليبر  12شماره سالح  8877806مدل دولول تهپر كوسه به شناسه 0242577370146
ساخت پاكستان صادره از سپاه پاسداران انقالب اسالمي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
مدرك فارغالتحصيلي اينجانب محسن دهدار فرزند محمد به شماره شناسنامه  3610026286صادره از
زاهدان در مقطع كارشناسي رشته مهندسي عمران صادره از واحد دانشگاهي زاهدان با شماره -4377
 92/3/7-14-11-1مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك
را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد زاهدان به نشاني ميدان دكتر حسابي  -دانشگاه آزاد اسالمي واحد
زاهدان ارسال نمايد.
سند كمپاني (سند كارخانه) خودرو كاميون باري آميكو مدل  1392به رنگ سفيد روغني و شماره انتظامي
ايران 494-23ع 38و شماره موتور  01141123و شماره شاسي  NA2D2JKD4DA001781به مالكيت
داود صادقيان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز (سند مالكيت) خودرو پژو  206SD-TU5مدل 95به رنگ سفيد روغني و شماره انتظامي ايران
382-99ج 55و شماره موتور  167B0003913و شماره شاسي  NAAP41FE9GJ762073به مالكيت
ايمان سينائي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سندكمپاني،سندمالكيت(برگسبز)خودروهاچبكليفان X60مدل 1393بهرنگمشكيمتاليكوشمارهانتظامي
ايران213-67د 64و شماره موتور LFB479Q130802058و شماره موتورNAKSG431XDB109376
به مالكيت محمدرضا مهاجراني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز و سند كمپاني سواري پژو  206تيپ  3مدل  1385به شماره شاسي  10846975و شماره موتور
 13085027069و شماره انتظامي 916ب -75ايران  79به نام آقاي احمد مهدويدوست مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل سند كمپاني و برگ سبز وكالت محضري خودرو سواري سيستم پژو تيپ  1900آردي مدل  1380به
شماره انتظامي758-27ج 22و شماره موتور 22327926727و شماره شاسي 79727328به نام كريم
معروفينيا فرزند يوسف مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد2095 .
شناسنامه مالكيت (برگ سبز) سواري پيكان به شماره انتظامي 786د -91ايران  82مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد .مسئوليت ضمانت كشف فساد به عهده مالك است.
دانشنامه پايان تحصيالت دوره كارشناسي به شماره  861163920تاريخ  1395/11/12به نام غالمرضا
ذبيحي فرزند غالمحسين كد ملي  2130008666رشته مديريت صنعتي صادره از دانشگاه پيام نور مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.

سازمان بازرسي سالح هاي شيميايي خلع سالح شده
و اساسا دولت سوريه چنين سالحي نداشته و اگر هم
مي خواست سالح شيميايي توليد کند ،غربي ها متوجه
مي شدند پس تمامي اين مباحث بازي است.
شيخ االسالم يادآور شد :ترامپ و اسرائيلي ها از تمام
توان و امکاناتي که دارند استفاده مي کنند تا ادلب آزاد
نشود و طرح ادعاي استفاده از سالح هاي شيميايي هم

در جهت مقابله با آزادسازي ادلب است اما آمريکاييها
خوب مي دانند که اگر بخواهند عملياتي انجام بدهند
با شکستي مفتضحانه روبهرو خواهند شد.
وي تاکيد کرد :همان طور که پيش از اين مطرح کردم،
کار ادلب از نظر نظامي تمام شده و تروريست ها بايد
تسليم شوند و از سوي ديگر دولت سوريه بايد کاري
کند تا افراد مسلح با عفو عمومي در جامعه مدني
سوريه ادغام شده و مسائلي را که از طريق نظامي دنبال
مي کردند را از نظر سياسي پيگيري کنند.
شيخ االسالم در پاسخ به اين پرسش که تروريست هاي
ادلب مدعي شده اند مذاکره سياسي را نمي پذيريم و خود
را آماده جنگ کرده ايم ،گفت :اين ادعا؛ طرح آمريکايي،
صعودي و اسرائيلي است و موفق هم نخواهند شد ،شک
نکنيد که شکست مي خورند ،به ويژه اينکه ترکيه هم
گفته است با تروريست ها همکاري نمي کند بنابراين
آنها چاره اي جز رفتن ندارند.
وي درباره اهميت آزادسازي منطقه ادلب و تاثير آن بر
پايان بحران در سوريه عنوان کرد :اين آخرين منطقه
از خاک سوريه است که آزاد نشده بود و بعد از آزادي
ديگر مشکل جدي در رابطه با بحث حاکميت و حکومت
مرکزي سوريه وجود نخواهد داشت.

سند مالكيت خودرو (برگ سبز) پژو پارس به شماره انتظامي 522ق -56ايران  82مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط
ميباشد .مسئوليت ضمانت كشف فساد به عهده مالك است.
كارت هوشمند به شماره  3228254به نام جالل وزمان در قبال پايانههاي حمل ونقل استان مازندران مفقود گرديده و
از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اينجانب يداهلل كمالي مالك خودروي پژو پارس به شماره بدنه  50310778و شماره موتور  12486028647و شماره پالك
522ق -56ايران 82به علت فقدان اسناد فروش تقاضاي رونوشت المثني خودروي مذكور را نموده است .لذا چنانچه احدي
ادعايي درخصوص خودروي فوق دارد ظرف مدت ده روز به دفتر منطقهاي ايرانخودرو ساري واقع در كيلومتر 5جاده ساري
به نكا جنب شركت شماليت مراجعه نمايند .بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب بهروز شاهي مالك وانت پيكان به شماره موتور  118P0071437و شماره شاسي  EG671419به 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 وحيد رضايي مالك پژو  405به شماره موتور  12488185897و شماره شاسي  AK972846به 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 امير صلواتي مالك پژو  206به شماره موتور  13586001443و شماره شاسي  21700744به 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 طناز طهماسبي مالك پژو 206به شماره شاسي  HJ494382و شماره انتظامي 171ي -17ايران  77به 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 محمد سروندي مالك دنا به شماره موتور  147H0211327و شماره شاسي  GE409648به 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 علياوسط فتحآبادي بزچلوئي مالك پژو روآ به شماره موتور  11686104808و شماره شاسي  61224120به
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 ابوالفضل انگشتباف مالك وانت پيكان به شماره موتور  11490075161و شماره شاسي  CG265119به 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 حميد اميري مالك پژو  206به شماره موتور  15090010227و شماره شاسي  BJ458064به 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 محمديوسف حامدي مالك پژو آردي به شماره موتور  11783046063و شماره شاسي  83146368به 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 الله مالك پژو 206به شماره موتور 174B0002785و شماره شاسي GJ894003به 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 علي فضلي مالک خودروي سواري پژو مدل 1390به شماره انتظامي 925-15ل  74و به شماره شاسي
 NAAM11CA0BE092014و به شماره موتور 12490108508به علت فقدان اسناد فروش تقاضي رونوشت المثني
اسناد مذکور را نموده است .لذا چنانچه هر کس ادعايي در مورد خودرو مذکور دارد ظرف  10روز به دفتر حقوقي شرکت
ايران خودرو واقع در کيلومتر  14جاده مخصوص تهران -کرج شهرک پيکانشهر ساختمان سمند طبقه  1مراجعه نمايد
بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط اقدام خواهد شد.
بدينوسيلهاعالمميگرددبرگسبزخودروسواريتيبابهشمارهپالک۶۴۲م ۹۷ايران ۳۸بهشمارهموتورirpc96r22jo112911
به نام سهيل ساماني پور مفقود کرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد۰
اعالم ميگردد کارت ماشين ،سند کمپاني و برگ سبز خودرو سواري پرايدبه تيپ صبا دو گانه سوز به شماره پالک ۴۶م۵۷۷
ايران  ۶۸به مدل  ۸۶به شماره شاسي  s۱۴۱۲۲۶۰۷۱۲۲۶و شماره موتور  ۱۹۰۹۶۴۰بنام عامر هاشمي مفقود گرديده و
از درجه اعتبار ساقط ميباشد
اعالم ميگردد برگ سبز خودرو سواري پرايد تيپ جي تي ايکس آي مدل  ۸۵به شماره موتور  ۱۵۹۷۵۳۹و شماره شاسي
 ۱۴۱۲۲۸۵۸۸۵۱۰۷ sبه شماره پالک ۷۹ص ۲۴۱ايران  ۲۱بنام مجتبي مفاخري الله مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط
ميباشد.
دانشنامه پايان تحصيالت دوره کارشناسي رشته مهندسي عمران صادره از دانشگاه آزاد اسالمي واحد نوشهر و چالوس
با شماره تاييد سازمان مرکزي  138115800049و تاريخ تاييد  85/11/28بنام محمد کثيري فرزند رضا داراي شماره
شناسنامه  33138صادره از تهران متولد  1358مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .از يابنده تقاضا ميشود
اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد نوشهر و چالوس ارسال نمايد.
اينجانب علياصغر قنبري مالك خودرو پژو  206سواري به شماره بدنه  19845681و شماره موتور 1013084001938
و شماره پالك ايران 218-72ط 18به علت فقدان سند كمپاني خودرو تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده
است .لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر منطقهاي ايرانخودرو واحد فروش
مهندس اعظمي كيلومتر  5جاده ساري به نكا جنب شركت شماليت مراجعه نمايد .بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور
طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
آگهي فقدان سند خودرو-سند خودرو پژو پارس به شماره انتظامي 18ج -949ايران  99متعلق به اينجانب بابك خادمي
آلكوهي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.لذا از يابندگان خواهشمند است با شماره تلفن 09306078300
تماس حاصل نمايند.

استيصال رياض و ابوظبي در سوريه

بخش سياسي خارجي
استيصال عربستان سعودي و امارات متحده عربي در سوريه به نقطه اوج خود
رسيده است .اين دو مهره بي اراده واشنگتن و رژيم صهيونيستي از سال 2011
ميالدي تا کنون از هيچ گونه اقدامي در راستاي مواجهه با حکومت و ملت سوريه
فروگذار نکردند .رد پاي رياض و ابوظبي در تشکيل گروه تروريستي -تکفيري
داعش و ديگر گروههاي تروريستي در سوريه به چشم مي خورد .اين دو بازيگر ،
در صدد بودند تا با استفاده از مهره هاي بازي خود در سوريه،نظام اين کشور
را از بين برده و بر مردم اين کشور زخم خورده تسلط پيدا کنند اما در نهايت
ناکام ماندند .بدون شک رياض و ابوظبي دو بازيگر اصلي شکست خورده در
منطقه هستند که عالوه بر سوريه ،در يمن و بحرين و عراق نيز زمينگير شده اند.
در آينده اي نزديک مقامات سعودي و اماراتي چاره اي جز اعالم رسمي اين
شکست نخواهند داشت.
عربستان سعودي و امارات متحده عربي براي کمکهايشان به منظور بازسازي
سوريه براي دولت اين کشور شرط گذاشتند.روزنامه فرانسوي فيگارو با اعالم اين
خبر نوشت که شواهد موجود حاکي از آن است که سعوديها ،قطر و امارات
متحده عربي که تروريستهاي مخالف «بشار اسد» رئيسجمهور سوريه را از
لحاظ مالي پشتيباني ميکردند و تا همين چند وقت پيش هم مخالف حضور
اسد در مسند قدرت بودند اکنون از باقي ماندن وي در اين سمت حمايت کردهاند
مشروط بر اينکه اسد رابطه خود را با ايران قطع کند.
يک کارشناس عرب از کشورهاي حاشيه خليجفارس در اين مورد گفت« :دولتهاي
زيادي به توازن درست به منظور تحقق اين حقيقت چشم دوختهاند».
وي افزود« :رژيم سوريه در جنگ پيروز شد و اکنون با همپيمان روس خود
ميخواهد ما را بدون وجود همتايي ،در اين زمينه متقاعد کند .ما بايد اين کار
را انجام دهيم البته نه اينکه بهايي نداشته باشد و بايد سطح معيني از فشار
را بر اسد حفظ کنيم!"
اين در حالي است که پيشتر «وليد المعلم» وزيرخارجه سوريه ضمن تأکيد
بر عميق بودن روابط ايران و سوريه و اينکه کشورهاي عربي خليج فارس
صاحب اختيار خود نيستند ،تصريح کرده بود که روابط سوريه با ايران اصال
قابل چانهزني نيست.
اين مقام سوري گفت«:اين روابط راهبردي است که از زمان پيروزي انقالب
اسالمي در ايران در سال  ۱۹۷۹شکل گرفته و اين به دليل موضع ايران در
مقابل فلسطين است .اگر مواضع جمهوري اسالمي را با زمان شاه مقايسه کنيد،
تحولي واقعي را شاهد خواهيد بود .روابط سوريه و ايران ،به شکلي سريع و عميق
گسترش يافت .حاال هر چقدر هم پيشنهادها وسوسهانگيز باشد ،بايد اعالم کنيم
که رابطه با ايران محل چانهزني ندارد.
چنانچه از گزارش فيگارو و ديگر رسانه هاي غربي بر مي آيد ،کشور سوريه
ديگر محلي براي جوالن حاميان منطقه اي داعش از جمله عربستان سعودي
و امارات متحده عربي نخواهد بود .اين موضوعي است که رژيم منفور سعودي
و رژيم وابسته امارات بايد آن را درک کنند.عربستان سعودي و امارات متحده
عربي بايد در انتظار عواقب و تبعات کشتار ملت سوريه و حمايتهاي تسليحاتي
و مالي خود از گروههاي تروريستي و تکفيري از جمله داعش و جبهه النصره
نشسته و در انتظار سيلي سخت ملت سوريه به خود باشند .بديهي است که اين
دو بازيگر ،نه تنها جايي در آينده سوريه ندارند بلکه به زودي پاسخگوي  7سال
جنايت و خونريزي خود در مناطق مختلف اين کشور خواهند بود.
منبع:فيگارو

همزمان با تکميل ظرفيت در فاز اول؛

امکان توثيق اوراق خزانه زرين سپهر
براي تسهيالت فراهم شد
رئيس اداره کل تحقيقات و برنامهريزي بانک صادرات ايران از تکميل ظرفيت فاز اول
صدور گواهيسپرده سکه طال (خزانه زرين سپهر) خبر داد و گفت :دريافت مجوز از بورس
کاالي ايران براي افزايش ظرفيت پذيرش تا  ۸۰هزار قطعه سکه در ساير استانهاي
کشور در دستور کار است.به گزارش روابطعمومي بانک صادرات ايران غالمرضا طالبيان
گفت :با استقبال گسترده مشتريان و هموطنان از اوراق گواهي سپرده سکه طال (خزانه
زرين سپهر) بانک صادرات ايران و تکميل ظرفيت زودتر از پيشبينيها ،افزايش ظرفيت
براي پذيرش سکه تا  ۸۰هزار قطعه به صورت جدي پيگيري ميشود.وي افزود :امکان
توثيق اين اوراق براي دريافت تسهيالت از بانک صادرات ايران نيز فراهم شده و دارندگان
اين اوراق ميتوانند از اين امکان نيز براي افزايش ارزش افزوده داراييهاي خود استفاده
کنند.طالبيان با بيان اينکه اين طرح در فاز اول در  ۵استان بزرگ کشور اجرا شده گفت:
با عبور از مرز  ۱۶هزار قطعه تا اواخر هفته گذشته ،پيشبيني ميشود در اين هفته
ظرفيت پذيرش  ۲۰هزار قطعه سکه و صدور اوراق گواهيسپرده آن تکميل شود.وي در
تشريح مزيتهاي اصلي اين محصول در شرايط کنوني ،هزينه کم و صرفه اقتصادي اين
طرح را براي دارندگان سکه مورد تاکيد قرار داد و گفت :با توجه به افزايش نرخ سکه و
ريسکهاي نگهداري آن در منازل ،صندوقهاي امانات بانک صادرات ايران امنترين محل
براي حفظ و ايجاد ارزش افزوده آنهاست.بنابراين گزارش ،از آغاز معامالت اوراق گواهي
سپرده سکه طرح خزانه زرين سپهر در بورس کاالي ايران ،طي  ١٨روز کاري ،بيش از
 ٧١هزار و  ٢٨٠واحد ( ٧١٢٨سکه) مورد معامله قرار گرفت و نرخ پاياني هر واحد در
جريان معامالت روز يکشنبه ۱٨شهريور به مرز  ٤ميليون و  ٥٠هزار ريال رسيد.

تمديد عضويت بانکپاسارگاد در انجمن
بانکداران آسيايي ()ABA
بانکپاسارگاد عضويت خود را در انجمن بانکداران آسيايي ( )ABAدر سال 2018
تمديد کرد.به گزارش روابط عمومي بانک پاسارگاد ،اين بانک در سال  2018عضويت
خود را در انجمن بانکداران آسيايي ( )ABAتمديد کرد.اين انجمن با عضويت بيش
از  120بانک معتبر از کشورهاي مختلف ،بزرگترين انجمن بانکي در حوزه آسيا
و اقيانوسيه است که برقراري تعامل و ارتباط بين آنها در بهبود ارتباطات و تسهيل
روابط دولتها مؤثر خواهد بود.

شيردل تاکيد کرد:

توسعه سامانه آوا ،در دستور کار قرار دارد

مدير امور فناوري اطالعات و ارتباطات بانک مسکن با تشريح مزاياي سامانه آوا براي افراد
کم بينا و نابينا ،از توسعه اين سامانه با همکاري شرکت هاي پشتيبان خبر داد.به گزارش
پايگاه خبري بانک مسکن-هيبنا ،بانک مسکن در  12ماه نخست شروع به کار دولت
دوازدهم ،سعي در گسترش خدمات خود به تمامي مشتريان داشته است .در سال هاي
گذشته ،افراد کم توان از لحاظ بينايي و افراد سالمند ،نمي توانستند از خدمات
بانکداري الکترونيک استفاده کنند و اين موضوع باعث کاهش مطلوبيت خدمات دهي
به اين افراد شده بود .اما در اسفند ماه سال  ،1396بانک مسکن با راه اندازي
سامانه آوا ،گامي بزرگ براي ارائه خدمات بانکي به اين افراد کم توان برداشته شد.در
اين سامانه که روي برخي از دستگاه هاي خود پرداز قرار دارد ،تمامي متن ها
شامل مواردي نظير نام و نام خانوادگي ،مبالغ ،شناسه قبض و پرداخت ،صورتحساب،
شرح خطاها و نتايج ارسالي قابل قرائت توسط دستگاه خودپرداز خواهد بود و به صورت
پارامتريک قابل تعريف است.ساسان شيردل ،مدير امور فناوري اطالعات و ارتباطات
بانک مسکن در گفت و گو با هيبنا ،در خصوص شاخص هاي اين سامانه گفت :در
زمان سرويس دهي به مشتريان متن ها به شکل مکانيکي وجود دارد ،اما اين سامانه
به شکل پويا و دايناميک ،عمليات را از طريق آوايي به اطالع مشتريان مي رساند و
به شکل صوتي خدمات بانکي را ارائه مي کند .اين موضوع براي افراد کم توان ،نابينا
و کم بينا و همچنين افراد سالخورده که براي ارتباط با سيستم هاي مکانيکي ،دچار
مشکل هستند ،طراحي شده است .با فعال شدن اين سامانه ،فرد در يک خود پرداز
قرار مي گيرد و اين سامانه نحوه تراکنش را به اطالع مشتري مي رساند که اين کار با
مالحظات امنيتي صورت مي گيرد.

