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جبهه گيري دموکرات ها
مقابل ترامپ

بخش سياسي خارجي
گذار از رئيس جمهور فعلي اياالت متحده آمريکا به هدف
اصلي دموکراتهاي اياالت متحده آمريکا تبديل شده است .دموکراتها
که طي دو سال اخير در انزوا بوده و عالوه بر کاخ سفيد ،مجلس
نمايندگان ،مجلس سنا و بسياري از فرمانداري ها را از دست داده اند،
قصد دارند با پيروزي در انتخابات ميان دوره اي کنگره ،خود را
براي حضور در قدرت آماده کنند .از سوي ديگر ،شکل گيري
نارضايتي هاي عمومي نسبت به عملکرد رئيس جمهور آمريکا ،
مخالفان دموکرات ترامپ را در خصوص پيروزي در انتخابات ميان
دوره اي اميدوار کرده است.
دونالد ترامپ اخيرا نسبت به پيروزي دموکراتها در انتخابات ميان دوره اي
کنگره هشدار داده است .رئيس جمهور اياالت متحده معتقد است که در
صورت پيروزي دموکراتها ،احتمال استيضاح وي افزايش خواهد يافت.
از اين رو رئيس جمهور اياالت متحده از همه طرفداران خود خواسته
است تا در انتخابات ميان دوره اي شرکت کرده و آراي خود را به سود
جمهوري خواهان به گردش در آورند .دموکراتها معتقدند که در صورت
شکست در انتخابات ميان دوره اي ،آنها حداقل تا سال  2024قدرت
بازگشت موثر به قدرت را نخواهند داشت .از اين رو دموکراتها نهايت
تالش خود را براي پيروزي در انتخابات پيش رو صورت خواهند داد .هر
اندازه به رقابتهاي انتخابات ميان دوره اي کنگره در ماه نوامبر(آبان ماه )
نزديک تر شويم ،شاهد افزايش حمالت لفظي و سياسي دموکرات ها
عليه شخص ترامپ و همراهانش در کاخ سفيد خواهيم بود .برخي
تحليلگران معتقدند در صورت شکست جمهوري خواهان در انتخابات
مياندوره اي کنگره  ،شاهد ايجاد شکافي سخت ميان جمهوري خواهان
سنتي و ترامپ خواهيم بود .اين شکاف در حال حاضر نيز وجود
دارد اما سران حزب جمهوري خواه و رسانه هاي وابسته به
اين حزب ،از آشکار سازي کامل آن خودداري مي کنند .با اين
حال ،به نظر مي رسد اگر جمهوري خواهان کنگره را از دست
بدهند ،توان ادامه اين بازي از سوي سران حزب جمهوري خواه
سخت و دشوار باشد! در اين صورت "ترامپ" به عنوان متهم اصلي
شکسست جمهوري خواهان ،مورد عتاب بسياري از چهره هاي
بانفوذ در اين حزب قرار خواهد گرفت.دموکراتها به خوبي
مي دانند که شکست جمهوري خواهان در انتخابات ميان دوره اي
کنگره ،اختالف ميان اعضاي اين حزب با يکديگر را دوچندان ساخته
و شانس پيروزي ترامپ را در انتخابات رياست جمهوري آتي افزايش
مي دهد.
طي روزهاي اخير بسياري از اعضاي حزب دموکرات آمريکا حمالت
لفظي و سياسي خود عليه دونالد ترامپ رئيس جمهور اين کشور
را شدت بخشيده اند .جان کري وزير امور خارجه اسبق آمريکا
ضمن تاييد حضور احتمالي خود در انتخابات رياست جمهوري
سال  ، 2020از بحراني بودن وضعيت اياالت متحده ( پس از
حضور ترامپ در کاخ سفيد) خبر داده است .ال گور ،ديگر چهره
شاخص دموکراتها و معاون بيل کلينتون رئيس جمهور اسبق آمريکا
نيز صراحتا از دونالد ترامپ خواست تا از سمت خود استعفا دهد.
عالوه بر اين موارد ،باراک اوباما رئيس جمهور سابق آمريکا نيز در
مراسم خاکسپاري جان مک کين سناتور ايالت آريزونا ،به صورت
غير مستقيم و بدون آنکه نامي از ترامپ ببرد ،سياستهاي جاري
در اياالت متحده را به چالش کشيد .با اين حال اوباما به گونه اي
سخن گفت که همگان متوجه خطاب وي به دونالد ترامپ و مقامات
فعلي کاخ سفيد شدند!
با اين حال نبايد فراموش کرد که حزب دموکرات مسير سختي
را در راستاي اقناع طرفداران اين حزب پيش رو دارد .در هر حال
انتخابات ميان دوره اي کنگره امسال ،تا حد زيادي آرايش سياسي
و اجتماعي موجود در اياالت متحده آمريکا را نشان خواهد داد...

»

»

وزير خارجه سوريه با اشاره به اينکه  ،ادلب را با هر ابزاري بازپس خواهد گرفت به تحرکات آمريکايي
ها در پايگاه التنف در آماده کردن بازمانده هاي داعش براي جنگ با ارتش سوريه پرداخت.به گزارش
خبرگزاري مهر ،وليد المعلم در گفت و گوي اختصاصي با آر تي در مقر سازمان ملل در نيويورک
تحوالت سوريه و پرونده آوارگان و روابط با همسايگان را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد.وي ضمن
تمجيد از حمايت سياسي و نظامي روسيه در زمينه حل بحران سوريه اعالم کرد :عمليات روسيه
اوضاع را در سوريه به شکل ريشه اي تغيير داد و تحوالت نظامي و سياسي را ايجاد کرد .هدف از
تجهيز سوريه به اس  ۳۰۰با هدف ايجاد امنيت و ثبات حريم هوايي سوريه است.وي درباره تدوين
کميته قانون اساسي سوريه نيز گفت :دي ميستورا غير بي طرف و گروه کوچک روند تشکيل تدوين
قانون اساسي سوريه را با مانع روبه رو کردند .گروه کوچک از واشنگتن دستور مي گيرند و گروه هاي
مسلحي که با ارتش سوريه جنگيده اند را حمايت مالي کرده است.وزير خارجه سوريه گفت :اين
حق سوريه است که از همه ابزار اعم از مصالحه يا ديگر ابزار براي بازپس گيري ادلب استفاده کند.

اجراي توافق منطقه حائل در ادلب شروع شده است و ما همچنان راهکار مسالمت آميز را ترجيح
مي دهيم .راه حل در ادلب ممکن است و ترکيه به خوبي هويت افراد مسلحي که در آن هستند را
مي شناسد.المعلم ضمن متهم کردن واشنگتن براي حمايت از کردها و تحريک آنها براي جدايي از
سوريه بيان کرد :ملت سوريه ضد جدايي است و کردها از حقوقي سخن مي گويند که برخي از آنها
قابل اجراست .آمريکايي ها به شکل غيرقانوني وارد سوريه شدند و حضور آنها جدايي طلبي کردها را
تقويت مي کند .واشنگتن گفت و گوهاي ميان دمشق و شوراي سوريه دموکراتيک را به بن بست
کشاند و حمايت نظامي به آن کرد .واشنگتن بازمانده هاي داعش را جذب مي کند و افراد آن را در
پايگاه التنف آماده مي کند تا با نيروهاي سوريه بجنگند چرا؟ براي اينکه آنها خواهان طوالني شدن
بحران سوريه به نفع اسرائيل هستند .اين اقدامات از روي ياس و خصمانه است و بارها گروههايي
را به نزديکي تدمر فرستاده اند و همه اين گروهها نابود شده اند از اين رو آينده اي براي اين پايگاه
در اراضي سوريه وجود ندارد.
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محمدجواد ظريف:

مکانيزم اروپايي ناکارآمد باشد از برجام خارج ميشويم
وزير امور خارجه کشورمان گفت :مکانيزم اروپايي ناکارآمد باشد از
برجام خارج ميشويم.به گزارش گروه بي نالملل خبرگزاري تسنيم،
محمدجواد ظريف در گفت و گو با خبرنگاران در نيويورک اعالم
کرد که تهران در حال نزديک شدن به توافقي بر سر فروش نفت
به کشورهاي اروپايي است ،صرف نظر از اينکه اياالت متحده
کشورهاي ديگر را به خاطر تجارت با ايران به اعمال تحريم تهديد
کرده است.به نوشته نيويورکتايمز ،سخنان ظريف نشان ميدهد
که وي نسبت به ماههاي اخير در خصوص جدا شدن همپيمانان
سنتي آمريکا از تالشهاي ترامپ براي قطع درآمدهاي ايران،
خوشبينتر شده است.طبق گزارش اين نشريه آمريکايي ،ظريف
همچنين تشديد حمالت کالمي ترامپ عليه برنامه موشکي ايران
و حمايت تهران از حزباهلل ،حماس و دولت سوريه را رد کرد و
در پاسخ به اين پرسش که آيا اياالت متحده ميتواند با افزايش
فشارها دولت کنوني ايران را سرنگون کند ،خنديد.ظريف در
خصوص پرسشي در خصوص احتمال حمله آمريکا به تأسيسات
کشورمان گفت« :اگر اياالت متحده باور داشت که در انجام اين

حمالت موفق ميشود ،تاکنون چنين کاري را کرده بود».وزير
امور خارجه کشورمان همچنين در خصوص ديدارهايش با جان
کري گفت« :آنچه که وي [در اين ديدارها] انجام داد تشويق ما
به باقي ماندن در توافق بود».رئيس دستگاه ديپلماسي کشورمان
همچنين در خصوص ادعاهاي نتانياهو در مجمع عمومي سازمان
ملل گفت که بر اين باور است که [مکان مورد ادعاي نتاياهو]
تأسيسات تميز کردن فرشهاي ايراني [قاليشويي] است.وي
همچنين از برنامهها و طرحهاي ايران براي دور زدن تحريمهاي
آمريکا عليه فروش نفت از سوي تهران و انجام تجارتهاي
بينالمللي با ارزهايي به غير از دالر آمريکا سخن گفت.ظريف
تصريح کرد که «سازوکار اصلي شامل اجتناب از دالر است»؛ و
اينکه کشورهاي طرف تجارت در حال انجام ترتيبات الزم براي
استفاده از ارزشهاي خودشان براي انجام تجارتهاي دو طرفه
است.طبق گزارش واشنگتنپست ،وي افزود« :شما ميتوانيد از
ارزهاي خود استفاده کنيد  ...اجناس را با ارزهاي خود بفروشيد،
اجناس را با ارزهاي کشور ديگري بخريد ،و در يک دوره زماني

سائرون:

نايب رئيس پارلمان سوريه:

تحويل اس ۳۰۰به سوريه مانع کمکرساني
رژيمصهيونيستيبهتروريستهاميشود
نايب رئيس پارلمان سوريه گفت :تحويل اس ۳۰۰به سوريه مانع کمکرساني
رژيم صهيونيستي به تروريستها ميشود.نجدت انزور در گفت و گو با خبرنگار
مهر در پاسخ به اين سوال که متعاقب اسقاط هواپيماي روسيه در سوريه که
با شيطنت اسرائيل صورت گرفت روسيه اعالم کرد که سامانه اس  ۳۰۰را
به سوريه تحويل مي دهد .داليل اين امر از سوي روسيه چيست؟گفت :اين
موضوع تحولي طبيعي و در چارچوب روابط مستحکم و تاريخي ميان متحدان
مبارزه گر با تروريسم به ويژه ميان سوريه و روسيه است .اينگونه اقدامات که
جزء همکاري هاي بسيار مهم هستند ،بايد صورت گيرد و اگر اين موضوع
به آرزوها مربوط است ،يقين داريم که دوست روس ما از مدت ها پيش در
آرزوي اجراي آن بوده است.وي افزود :ما نيز طبيعتا ميزان پيچيدگي ها در
روابط منطقه اي و بين المللي را درک مي کنيم؛ به ويژه اينکه هدف هر محور

مشخص ،با ارزي غير از دالر تسويه کنيد .اين کار کامال ممکن
است و حتي ممکن است سودآور باشد».رئيس دستگاه ديپلماسي
کشورمان گفت که اگر سازوکاري که از سوي اروپاييها در حال
ايجاد شدن است ،اگر کارايي نداشته باشد ،ايران ممکن است از
توافق هستهاي خارج شود.ظريف در واکنش به اظهارات مقامات
آمريکايي عليه نقشآفريني منطقهاي ايران به حضور پرشمار

پايگاههاي نظامي آمريکا در اطراف ايران اشاره کرد؛ «ما در منطقه
خودمان هستيم .ما به هيچ کشوري يورش نبردهايم .ما نيروهايمان
را به هيچکجايي که از ما خواسته نشده اعزام نکردهايم .ما هيچ
سرزميني از هيچ کشوري را نگرفتهايم .ما از اندازه کشورمان،
جغرافياي آن ،و منابع آن راضي هستيم .ما به سرزمين ،منابع يا
مردم هيچ طرف ديگري چشم ندوختهايم».

برگ سبز كاميون كشنده مدل  1382به شماره انتظامي 676ع -14ايران  13و شماره
شاسي  YV2A4CEAX3T838427و شماره موتور  358873مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
مجوز حمل به شماره  1441220مربوط به اسلحه برنو ساخت بلژيك متعلق به اينجانب
عبدالحسين بكياني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
پروانه بهرهبرداري موسسه فيزيوتراپي اهورا واقع در دروازه شيراز شهر اصفهان به
شمارههاي /624/457ف/ت و تاريخ  91/10/16مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
گواهينامه موقت مدرك فارغالتحصيلي اينجانب مهسا حسيني فرزند غالمعلي به شماره
شناسنامه  1920195076صادره از انديمشك در مقطع كارشناسي رشته كامپيوتر صادره
از واحد دانشگاهي انديمشك با شماره  2690432تاريخ  95/3/31مفقود گرديده و
از درجه اعتبار ساقط ميباشد .از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد
اسالمي واحد انديمشك به نشاني انديمشك خيابان فرمانداري سابق دانشگاه آزاد اسالمي
واحد انديمشك ارسال نمايد.
اصل مدرك مدرك فارغالتحصيلي اينجانب مهسا حسيني فرزند غالمعلي به شماره شناسنامه
 1920195076صادره از انديمشك در مقطع فوقديپلم رشته كامپيوتر صادره از واحد
دانشگاهي دزفول با شماره  2493224تاريخ  93/8/28مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد .از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد
دزفول به نشاني دزفول صندوق پستي 6461645169ارسال نمايد.
سند كمپاني خودرو سواري سمند ايكس  7مدل  1383به رنگ خاكستري روشن متاليك و
شماره موتور  12483170773و شماره شاسي  83250947و شماره پالك 375-67د37
مربوط به خانم حميده ديلمي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودرو سواري سيستم پژو رنگ خاكستري روشن متاليك مدل خودرو  1384به شماره
پالك 674س -21ايران  51و شماره شاسي  19814910و شماره موتور 10FSS15060326
صادره از قروه مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
پروانه فعاليت روستا مهد مينا به شماره  933/94/100/8364مورخه 1394/6/26
متعلق به خانم فضه خاتون كشيري مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني و برگ سبز سواري پژو پارس مدل  96به رنگ مشكي و شماره انتظامي
512هـ -42ايران  53و شماره موتور  164B0153048و شماره شاسي  034367به
نام ميثم شاهجوان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اينجانب محمدرمضان احمدي مالك خودرو پژو پارس به شماره انتظامي 341-14د96
و شماره شاسي  NAAN11FC5EK682536و شماره موتور  139B0059710به علت
فقدان اسناد فروش تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است .لذا چنانكه
هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت
ايرانخودرو واقع در كيلومتر چهارده مخصوص تهران – كرج شهرك پيكانشهر ساختمان
سمند طبقه يك مراجعه نماييد .بديهي است پس از انقضاي مهلت مذكور طبق ضوابط
مقرر اقدام خواهد شد.
سند مالكيت و شناسنامه مالكيت (برگ سبز) خودرو سواري پژو پارس  PARSXU7مدل
 1395به شماره موتور  124K0969516و شماره شاسي NAAN01CEXGH936151
به رنگ سفيد و داراي شماره پالك ايران 812-81ب 85به نام و مالكيت اينجانب سكينه
غفاري به شماره ملي  4640185413مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز اتوبوس اسكانيا مدل  1390به رنگ سفيد روغني و شماره شهرباني 812ع-31
ايران  42و شماره موتور  6655544و شماره شاسي  NC0CB12CXB1873725به
نام معصومه پيوندزاده مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز پژو  206مدل  1388به رنگ سفيد و شماره پالك ايران 214-68هـ 62و شماره
موتور  14188051223و شماره شاسي  NAAP03ED28J086798به نام محمدحسين
خليلزاده مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كارخانه و برگ سبز راهور و كارت ساختماني تراكتور  ITMتيپ  399مدل  1393به
رنگ قرمز و شماره موتور  YAW2354Bو شماره شاسي N3HKTAA5DEHP06812
و شماره انتظامي 262-18ك 23متعلق به آقاي رضا محمودي خالق فرزند مهدي به شش
 109542به كد ملي  3871079324مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز ،برگ كمپاني ،بنچاق ،بيمهنامه و كارت خودرو نيسان پاترول  2درب مدل 1378
به رنگ آبي نقرهاي و شماره پالك ايران 526-72ط 36و شماره موتور Z24055659Z
و شماره شاسي  PNK15Z825280به نام محسن جهان مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
دفترچه كار رانندگي به شماره  409665به نام آقاي مهدي مسعودي فرزند رمضان مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اينجانب سامان آوردي صاحب مالك خودرو سواري پژو  405جيالايكس به شماره
شهرباني 328-61ب 99و شماره بدنه  13205723و شماره موتور  12484063199به
علت فقدان اسناد فروش تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است .لذا چنانچه
هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف مدت  10روز به دفتر حقوقي سازمان
فروش شركت ايرانخودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد .بديهي است
پس از مهلت مذكور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اصل شناسنامه مالكيت (برگ سبز) سواري سيستم پرايد تيپ (جيتيايكسآي) به رنگ
سفيد روغني مدل  1385و شماره موتور  1706218و شماره شاسي S1412285948129
و شماره پالك انتظامي 495-24د 42و به نام مالك ابراهيم سروشنيا مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت هوشمند رانندگي به شماره  2529400كاميون ايسوزو  6تن به شماره پالك انتظامي
ايران 948-24ع 46و شماره موتور  891657و شماره شاسي NAGNPR70PBT030021
مدل  1390به رنگ سفيد روغني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
يالايكس  8/1مدل  1382به رنگ بژ متاليك و
سند و پالك و كارت خودرو سواري پژو  405ج 
شماره موتور  22568231055و شماره شاسي  0082030108و شماره پالك 247-24ط25
مربوط به محمد رحيميپور مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.

در آن نيز آغاز شد و کشورهاي بسيار ديگري نيز همينگونه هستند و اروپا و آمريکا و
اشغالگران درصدد ويران کردن آن مي باشند؛ درست همانند آنچه در سوريه و يمن و
فلسطين و ديگر کشورها رخ مي دهد .ما از گذشته تاکنون همراه وحدت امت اسالمي
و عربي بوده ايم و خواهان حل اختالفات ميان طرف هاي درگير هستيم.وي در جواب
اين سوال که پيروزي ايران در برابر متجاوزان چه تاثيري در تقويت گروه هاي مبارز و
جهادي مانند حماس و حزب اهلل و غيره در منطقه داشته است؟گفت :بالشک ايران از
جمله معدود کشورهايي است که از مقاومت از جمله جنبش حماس يا جهاد يا ديگر
گروه ها با تمام وسايل مشروع حمايت مي کند .هرچند اين حمايت ها براي آزادي
فلسطين کافي نيست اما در مقايسه با ديگر کشورهاي عربي که با مقاومت سر جنگ

دارند ،اعالم مي کنيم که حمايت و پشتيباني ايران از مسئله فلسطين قابل تقدير و معتبر
است.الزهار در جواب اين سوال که تاثير تظاهرات بازگشت در عرصه بين المللي را تا
چه ميزان ارزيابي مي کنيد؟گفت :در حقيقت تاثير آن در جهان زياد نيست .زيرا جهان
متمايل به طرف خاصي است و فقط کشورهاي عربي و اسالمي هستند که مي دانند
مردم فلسطين در برابر اشغالگري تسليم نمي شوند .آنچه حائز اهميت است ،اشغالگران
از اين راهپيمايي هاي بازگشت رنج مي برند و جهان غربي فقط منافع رژيم اسرائيل
برايش اهميت دارد.وي افزود :اشغالگران نيز قادر به مقابله با اين وضعيت نيستند و به
همين دليل به برخي کشورهاي عربي براي کاهش اين اقدامات(تظاهرات بازگشت)
متوسل مي شوند.

مبارزه کننده با تروريسم ،بازگرداندن توازن به روابط بين المللي از طريق
حفظ ثبات و ناکام گذاشتن سياست ايجاد آشوب تحت مديريت آمريکايي
هاست.بنابراين اطمينان داريم که اين تحول که در چارچوب روابط صورت
گرفته است ،تحولي عظيم است که قدرت رژيم صهيونيستي را در همکاري
مستقيم با گروه هاي تروريستي موجود در سوريه به ميزان زيادي تضعيف و
ناکارآمد مي کند.وي گفت :از سوي ديگر به صورت مستقيم قدرت دشمن در
هدف قرار دادن مراکز علمي و پژوهشي و کارخانه هاي خصوصي و معمولي
سوريه را محدود مي کند؛ دشمن هنگام حمله به اين مراکز مدعي مي شود
که آنها متعلق به حزب اهلل يا ايران بوده اند و اين ادعايي سخيف است.زيرا
ايران و حزب اهلل به کارخانه ها در سوريه نياز ندارند و طبيعتا دشمن در
صدد هدف قرار دادن رابطه تکميل کننده عناصر مقاومت از ايران تا عراق
و سوريه و لبنان است .اين سالح (سامانه اس  )۳۰۰قدرت دفاعي ارتش
سوريه که پيش از سال  ۲۰۱۱از آن برخوردار بود ،به ارتش بازمي گرداند
و توان آن را بسيار افزايش مي دهد.
انزور در جواب اين سوال که اسرائيل اعالم کرده که اين اقدام روسيه خطرناک
است و تنش در منطقه را زياد مي کند .واکنش احتمالي اسرائيل در صورت
عملياتي شدن اين موضوع چيست؟گفت :هر پاسخ و واکنشي بدهند ،باز

هم شکست خورده هستند .زيرا اطالعات آنها در ارزيابي توان ارتش و ملت
و رهبري سوريه ناکام مانده است .تا جايي که پژوهش هاي آنها از سقوط
دولت سوريه در کمتر از يک سال خبر داده بود اما اکنون حکومت دشمن
درصدد بازيابي ايرادات سياست هاي خود است.از سوي ديگر محور دنباله
رو دشمن در حال متزلزل شدن است .اين در حالي است که اتحاد مداوم از
چين تا روسيه و ايران و همپيمانان مقاومت ،در حال تقويت است .طبيعتا
در حال حاضر ايران بيش از ديگران مورد هجمه است اما پس از ايجاد ثبات
در سوريه ،وضعيت ايران نيز بسيار بهتر خواهد شد و تمام تالش هاي آمريکا
و اسرائيل هم به شکست منجر مي شود.نايب رئيس پارلمان سوريه همچنين
در جواب اين سوال که طبيعتا آمريکا و اسرائيل از اين اقدام خيلي هراس
دارند .زيرا نيروهاي هوايي آنها عامل غلبه شان بر کشورهاي محور مقاومت
بود و هنگامي که اين يگان آنها از کار بيفتد ،موازنه قوا خيلي بيشتر با ميل
و منافع ما در عرصه ميداني شکل مي گيرد.وي افزود :بايد اشاره کنيم
که سامانه ديگر غير از اس  ۳۰۰شايد مهم تر باشد .از سوي ديگر ما بايد
قدرتمان را در ديگر ميادين از جمله اقتصاد ،فرهنگ ،تربيت و رسانه و ...
افزايش دهيم و تحولي جامع در مقابله با نقشه هاي غرب و خادم هايشان
در منطقه به ويژه اسرائيل ايجاد کنيم.

برگ سبز سواري پرايد تيپ  131SLمدل  1390به شماره شاسي  S1412290763641و
شماره موتور  4100376و شماره پالك ايران 772-58ج 38به رنگ نوكمدادي متاليك
به نام جاصم بحريزاده مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني و برگ سبز موتورسيكلت آپاچي مدل  93رنگ سفيد به شماره انتظامي -54478
ايران  629و شماره موتور  2241348و شماره شاسي  9312395به نام محمدرضا تحقيقينيا
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپانيوشناسنامهمالكيتپژو 405مدل 90رنگنقرهايششايران485-65ي 55وشم
 12490182769و ش شاسي  211283مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت و برگ سبز موتورسيكلت كوير  CDI125CCمدل  93به رنگ آبي و شماره موتور
 0125N3C232702و شماره شاسي  125K9317489و شماره پالك 48378-568
به نام حسين متقيان خسرج مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
مدرك فارغالتحصيلي اينجانب مرضيه مزيدي فرزند علي به شماره شناسنامه  30صادره
از عليآباد كتول در مقطع كارشناسي رشته پژوهشگري علوم اجتماعي صادره از واحد
دانشگاهي آزاد آزادشهر با شماره  138518600096مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط
ميباشد .از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد آزادشهر به
نشاني آزادشهر – واحد دانشگاه آزاد اسالمي آزادشهر ارسال نمايد.
سند كمپاني و برگ سبز خودرو سواري هيوندا آزرا مدل  2008به رنگ نقرهاي با شماره
پالك 945ل -56ايران  99و شماره موتور  G6DB7A028330و شماره شاسي
 KMHFC41DP8A305137مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
مدركفارغالتحصيلياينجانبمجتبيپردلفرزندحسنبهشمارهشناسنامه 3صادرهازبجستاندر
مقطع كارشناسيرشتهمهندسيمعماريصادرهازواحددانشگاهيقزوينباشماره138621400992
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را به دانشگاه
آزاد اسالمي واحد قزوين به نشاني قزوين ،دانشگاه آزاد اسالمي ارسال نمايد.
كارت هوشمند اينجانب بهمن كرمي به شماره كارت  2805594مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودرو سواري سيستم پژو به رنگ نقرهاي متاليك مدل خودرو  1388و شماره
پالك 259هـ -47ايران  21و شماره شاسي  NAAM01CA39K934424و شماره موتور
 12487270844صادره از قروه مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز و سند كمپاني خودرو سمند LXمدل 1394به رنگ سفيد روغني و شماره انتظامي ايران
564-43ن 73و شماره موتور 147H0116504و شماره شاسيNAACR1HE9EF586686
به مالكيت مرضيه رضائي يزدآبادي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني ،سند مالكيت (برگ سبز) خودرو وانت پيكان مدل  1389به رنگ سفيد شيري
و شماره انتظامي ايران 179-53و 99و شماره موتور  11489055083و شماره شاسي
 NAAA36AA9BG146196به مالكيت محمدجعفر علي مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
برگ سبز خودرو بنز 240سيسي مدل 2002به رنگ سفيد روغني و شماره انتظامي885ل-32
ايران  13و شماره موتور  11291231374082و شماره شاسي WDB2030611F350481
به مالكيت منير امامي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز سواري سايپا تيبا مدل  1393به رنگ سفيد و شماره انتظامي 543و -73ايران
 43و شماره موتور  8112592و شماره شاسي  NAS811100E5765317به نام مهدي
قابلهباشي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودرو پرايد GTXمدل 1382به رنگ سفيد معمولي و شماره انتظامي514هـ-54
ايران  23و شماره موتور  00567440و شماره شاسي  S1412282126042به مالكيت
حميده محمدي سمساني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني خودرو كاميون باري چوبي بنز ال   52/1921مدل  1350به رنگ سبز روغني
و شماره انتظامي ايران 199-13ع 98و شماره موتور  33593010000678و شماره
شاسي  34932110731860به مالكيت عباسعلي عليرضائي ورنوسفادراني مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اينجانب حسين جعفري برواتي مالك خودرو وانت مزدا  2000به شماره پالك 422ج-18
ايران  65و شماره موتور  FE527989و شماره شاسي NAGBPX2PC18D11886
مدل  1388به رنگ بژ به علت فقدان سند خودرو تقاضاي صدور المثني سند مذكور را
نمودهام لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودرو مذكور دارد ظرف ده روز به اداره
فروش گروه بهمن (ايران وانت سابق) واقع در تهران – جاده مخصوص كرج كيلومتر 13
مقابل ايساكو سايت  2گروه بهمن مراجعه نمايد .بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور
طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب سولماز سعيدي رفسنجاني مالك خودرو پژو  206شماره شاسي  83615016به
شماره انتظامي  664ج  82ايران  11بعلت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي
رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است لذا چنانچه  كسي 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 سياوش حبيبي مالك  خودرو  پژو  206شماره  شاسي  Aj230289شماره انتظامي
 372م  88ايران  11بعلت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني
اسناد مذكور را نموده است لذا چنانچه  كسي 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 بهرام صادقي كمالي مالك خودرو وانت پيكان شماره شاسي  EG 699414شماره
انتظامي  453ل  71ايران  68بعلت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي
رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است لذا چنانچه  كسي 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.

خبر »

عبدالمهدي بيش از هر زمان ديگري
به کرسي نخست وزيري نزديک شده است

الزهار :ايران از معدود کشورهايي است که از مقاومت حمايت ميکند

عضو ارشد حماس گفت :ايران از معدود کشورهايي است که از مقاومت حمايت ميکند.
محمود الزهار در گفت و گو با خبرنگار مهر در پاسخ به اين سوال که ديدگاه شما درباره
حمله رژيم بعثي صدام به ايران حدود  ۴۰سال قبل و حمايت دولت هاي غربي از
اين تجاوز چيست؟ گفت :تاکيد مي کنم که ما از گذشته تاکنون و در آينده با هر نوع
اختالفات عربي-عربي و عربي-اسالمي و اسالمي-اسالمي مخالف هستيم .زيرا اشغالگران
اسرائيلي و استعمارگران غربي مورد حمايت آمريکاي صليبي از اين وضعيت استفاده
و بهره مي برند.وي افزود :بر همين اساس از ابتدا بر وحدت صفوف عربي و اسالمي
تاکيد کرديم .زيرا فلسطين جز با اين وحدت آزاد نخواهد شد .عراق توسط طرف هاي
خارجي اشغال شد و بر آن حکومت کردند؛ به ويژه پس از اشغال عراق ،نفوذ غربي ها
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اينجانب سجاد رضايي مالك خودرو پژو  206شماره موتور  182 A 0005525شماره
شاسي   H j 0894999بعلت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت
المثني اسناد مذكور را نموده است لذا چنانچه  كسي 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 داود مراد خاني مالك خودرو پژو پارس شماره موتور  124K 1159424شماره
شاسي  HH 762452بعلت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت
المثني اسناد مذكور را نموده است لذا چنانچه  كسي 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 معزي گفتاره  مالك خودرو سمند شماره موتور  12484066557شماره
شاسي  14517715بعلت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت
المثني اسناد مذكور را نموده است لذا چنانچه  كسي 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 نعيمه  كاشاني مالك خودرو پژو  206شماره موتور  14190079391شماره شاسي
 cj 561215بعلت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني
اسناد مذكور را نموده است لذا چنانچه  كسي 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 اكبر عباسي پور چهارده مالك خودرو پژو  405شماره موتور 12491035464
شماره شاسي  CR 572860بعلت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي
رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است لذا چنانچه  كسي ادعايي در مورد  خودروي
مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت ايران  خودرو واقع در كيلومتر 14
جاده 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  صفري مالك خودرو پژو پارس شماره موتور  12488161762شماره
شاسي  AE 661081بعلت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت
المثني اسناد مذكور را نموده است لذا چنانچه  كسي 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.
شناسنامه مالكيت ( برگ سبز) خودروي پژو  206مدل  1391به شماره  انتظامي  394س
 -68ايران  85به شماره موتور  14191001675و شماره شاسي NAAP03ED2CJ571065
به رنگ سفيد مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.
اصل برگ سبز خودرو سواري پرايد  131مدل  1390به شماره  انتظامي  733ق  -12ايران
 95به شماره  موتور  4085311و شماره شاسي  S1412290761557به رنگ نقره اي
متاليك بنام فرهاد هاشم زهي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.
پروانه  بهره برداري واحد توليدي گلخانه اي به شماره پروانه   /13/4184د  /صن/
گ مورخه    93/7/7كد پروانه    9522170030317001صادره از نظام مهندسي
كشاورزي و منابع طبيعي استان سيستان و بلوچستان به نام اينجانب هاشم ملكي فرزند
عطا محمد مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.
كارت هوشمند كاميون كمپرسي بنز مدل  1375به شماره انتظامي  182ع  -75ايران
 85به شماره هوشمند  4271974مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.
كارت هوشمند كاميون كمپرسي بنز مدل  1389به شماره انتظامي  369ع  -77ايران
 85به شماره هوشمند  2626094مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.
شناسنامه مالكيت ( برگ سبز) وكارت خودروي وانت پيكان مدل  1393به شماره  
انتظامي  338د  – 95ايران  85به شماره موتور  118P0051427و شماره شاسي
 NAAA36AA4EG654387به رنگ سفيد مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط
است.
كارت هوشمند رانندگي اينجانب محمد يوسف براهويي نژاد فرزند نظر به شماره
ملي  3671854316و شماره  هوشمند  1952402مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط است.
كارت دانشجويي اينجانب علي داوطلب قروتخوار به شماره دانشجويي 9424153
رشته مهندسي متالوژي مواد از دانشگاه سيستان   و بلوچستان مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط است.
برگ سبز و سند كمپاني خودرو سمند  LXمدل  1394رنگ  سفيد روغني به شماره
انتظامي ايران  564 -43ن  73و شماره موتور  147H0116504و شماره شاسي
   NAACR1HE9EF586686به مالكيت مرضيه  رضائي يزد آبادي مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .
كارت هوشمند اينجانب بهمن كرمي به شماره  كارت   2805594مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند و برگ كمپاني خودرو سواري پژو  405 GLXIرنگ نقره اي به شماره  انتظامي
 416ب  26ايران   99به شماره موتور  12489115691بنام خانم ندا كريم خاني مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
بدينوسيله  اعالم ميگردد اصل سند مالكيت خودرو سواري رانا تيپ  TU5به مدل 1393
به رنگ خاكستري – متاليك و به شماره  موتور  163 B 0073318به شماره شاسي
  NAAU01FE8ET055207به شماره  پالك  383 -21ص  51بنام سعيد عزت نژاد
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.

يکي از رهبران ائتالف سائرون اعالم کرد که عادل عبدالمهدي بيش از هر زمان ديگري به
کرسي نخست وزيري عراق نزديک شده است.به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از النهرين،
رائد فهمي گفت :موضوع نامزدي عادل عبدالمهدي براي تصدي پست نخست وزيري عراق
تا حدود زيادي قطعي شده است و وي هم اکنون بيش از هر زمان ديگري به اين کرسي،
بدون اينکه رقيب قوي داشته باشد ،نزديک شده است.فهمي تاکيد کرد :گفت و گوها در
حال حاضر براي حل نحوه معرفي عادل عبدالمهدي به عنوان نخست وزير مکلف به تشکيل
کابينه است و اينکه چه گروه سياسي وي را معرفي خواهد کرد .بر اساس قانون اساسي،
فراکسيون بزرگ نخست وزير را معرفي مي کند .درباره عبدالمهدي توافق سياسي بزرگ
حاصل شده و وي نامزد تعدادي از گروهها و احزاب بزرگ است و از همين رو رايزني ها به
منظور خروج از اين برون رفت در جريان است.

وزير اقتصاد آلمان:

آمريکاستيزي در آلمان روبه افزايش است
وزير اقتصاد آلمان گفت :آمريکاستيزي در آلمان روبه افزايش است.به گزارش خبرگزاري
مهر« ،پتير آلتماير» وزير اقتصاد آلمان در يادداشتي که در روزنامه ولت ام زونتاگ
منتشر شده درباره مناسبات برلين -واشنگتن نوشت :چندي است که شاهد افزايش موج
آمريکاستيزي در آلمان هستيم .اين رويداد پيامدهاي خوبي را به دنبال نخواهد داشت.
وي در ادامه اين يادداشت آورده است :دوستي ميان آلمان و آمريکا از قدمت ديرينه اي
برخوردار بوده و بايد براي حفظ و تداوم آن تالش کرد.وزير اقتصاد آلمان همچنين در
بخش ديگري از يادداشت خود به افزايش بودجه دفاعي اشاره و عنوان کرد :افزايش بودجه
دفاعي در کشور مي تواند ضامن امنيت براي شهروندان باشد .ارگان هاي زيربط بايد
تدبيري براي اين امر اتخاذ کنند.

سومريه نيوز خبر داد:

افزايش سفر صهيونيست ها به عراق
و فعاليت در اين کشور
يک رسانه عرب زبان از افزايش سفر صهيونيست ها به عراق و فعاليتهاي آنها تحت پوشش
نهادهاي مختلف خبر داد.به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سومريه نيوز ،طي دوره اخير
روند ورود صهيونيستها به عراق با استفاده از پاسپورت آمريکا و کشورهاي اروپايي افزايش
يافته است.صهيونيست هايي که به عراق سفر مي کنند از اماکن ديني و تاريخي در بابل،
بغداد و بصره بازديد به عمل مي آورند.بر اساس اين گزارش صهيونيست هايي که از اماکن
تاريخي و ديني عراق بازديد مي کنند مدعي هستند که اين آثار باستاني متعلق به اجداد
يهودي آنها در عراق است!يک مسئول امنيتي عراقي نيز اعالم کرد که اخيرا دستگاه هاي
اطالعاتي اين کشور متوجه ورود دستکم  ۶صهيونيست به عراق با استفاده از پاسپورتهاي
انگليسي ،فرانسوي و آمريکايي شده بودند.وي تاکيد کرد که فعاليتهاي صهيونيستها در
عراق از طريق برخي نهادها که در برخي از کشورهاي غربي به ثبت رسيده اند افزايش يافته
است .اقليم کردستان گذرگاه اصلي ورود آنها به عراق به شمار مي آيد.

اعالم ساعات کار شعب بانک آينده
در نيمه دوم سال 1397
ساعات کار شعب بانک آينده ،تا پايان سال  ،1397در کالنشهرها و شهرستان هاي
سراسر کشور براي حضور کارکنان و ارائه خدمات به مشتريان اعالم شد .ساعت
ارائه خدمات شعب بانک آينده در شهرهاي تهران ،کرج ،اصفهان ،شيراز ،مشهد،
تبريز ،اروميه ،کاشان و بوئين زهرا ،در نيمه دوم سال  1397از شنبه تا چهارشنبه،
از ساعت  7و  30دقيقه صبح تا ساعت  16و  30دقيقه است.هم چنين؛ ساعت ارائه
خدمات در ساير شهرستان ها ،از شنبه تا چهارشنبه ،از ساعت  7و  30دقيقه صبح
تا ساعت  14بوده و باجه عصر اين شعب از ساعت  16و  15دقيقه تا ساعت  17و
 45دقيقه ،به مشتريان خدمات ارائه مي کنند.ساعت ارائه خدمات به مشتريان در
شعب بانک در تمام کالنشهرها و شهرستان ها در روزهاي پنج شنبه ،از ساعت  7و
 15دقيقه صبح تا ساعت  13و  15دقيقه مي باشد.همچنين؛ ساعت ارائه خدمات به
مشتريان در جزيره کيش تا پايان سال  ،1397از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7
و  30دقيقه صبح تا ساعت  15و  30دقيقه و در روزهاي پنج شنبه نيز ساعت کار
از ساعت  7و  15دقيقه صبح تا ساعت  12و  30دقيقه است.

با ارتقاي سيستم بانکداري الکترونيک محقق شد :

ورود به نرم افزار همراه بانک دي از طريق اثر انگشت
در پي ارتقاي سيستم بانکداري الکترونيک بانک دي  ،ورود مشتريان به نرم افزار
همراه بانک از طريق اثر انگشت ممکن شد.به گزارش اداره روابط عمومي و تبليغات
بانک دي؛ محمد علي بخشي زاده ،معاون فناوري اطالعات و بانکداري الکترونيک بانک
دي با اعالم اين خبر گفت :نسخه جديد نرم افزار همراه بانک دي با به روز رساني
قابليت هاي جديد خدمت رساني به مشتري و محيطي کاربرپسند با تالش کارشناسان
اداره توسعه نرم افزار و اطالعات پايه اين معاونت در دسترس مشتريان قرار گرفته
است .محمد علي بخشي زاده ،معاون فناوري اطالعات و بانکداري الکترونيک بانک
دي با اشاره به اهميت کاربرپسند بودن نرم افزار هاي بانکي گفت :بانک دي در
راستاي توسعه بانکداري الکترونيک و ايجاد سهولت و امنيت بيشتر در عمليات بانکي
اقدام به ايجاد قابليت هاي جديدي در نسخه نرم افزار همراه بانک دي کرده است
که امکان پاسخگويي مطلوب را بر اساس نياز مشتريان فراهم مي آورد.بخشي زاده
با بيان اين که کاهش ميزان تردد هاي شهري به منظور دريافت خدمات بانکي و
کاهش آلودگي هاي زيست محيطي از جمله مزاياي توسعه بانکداري الکترونيک
است  ،افزود :بانک دي در راستاي ايفاي نقش در حوزه مسئوليت اجتماعي خود و
نيز تامين رفاه حال مشتريان  ،نرم افزار همراه بانک دي را با افزودن قابليت هاي
کاربردي و روزآمد ارتقاء داده است.

معاون اعتبارات بانك صادرات خبر داد:

بدون ضامن و وثيقه با سه طرح از بانک
صادرات ايران تسهيالت بگيريد
معاون اعتباري بانک صادرات ايران گفت :متقاضيان تسهيالت ميتوانند در قالب ٣
طرح ،بدون وثيقه تا  ٨٠درصد سپرده خود را در کمترين زمان ،با نرخهاي ترجيحي
از اين بانک دريافت کنند.به گزارش روابطعمومي بانک صادرات ايران ،امير يوسفيان
با اعالم اين خبر افزود :تالشهاي صورت گرفته براي پاسخگويي به نيازهاي مختلف
مشتريان و هموطنان در بانک صادرات ايران شرايط دريافت وام با نرخ سود کمتر
از نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار را در قالب طرحهاي مذکور فراهم کرده
که ضمن انجام برنامهريزي و ارائه سه طرح اعتبار سپهر،سپرده کوتاهمدت طرح
 ٦٧و حساب جاري طاليي بدون دسته چک در اين بانک ،ميتوان بدون معطلي
تا  ٨٠درصد موجودي خود را به صورت تسهيالت با نرخ سود ترجيحي دريافت
کرد.وي در خصوص ويژگي هاي طرح اعتبار سپهر گفت :مشتريان بانک صادرات
ايران ميتوانند با سپردهگذاري در طرح اعتبار سپهر ظرف  ٤٨ساعت بدون نياز به
وثيقه تا  ٨٠درصد سپرده خود را تسهيالت بگيرند .در اين طرح سقف تسهيالت
 ٢ميليارد ريال است و عمال توان پولي مشتري دو برابر شده و در عين حال سود
 ١٥درصدي ساالنه از سپرده خود را نيز دريافت ميکند .استقبال از اين طرح تا کنون
قابل توجه بوده و خدمت جديدي در نظام بانکي کشور به حساب ميآيد و نياز بخش
مهمي از مشتريان بانک با اين شيوه تامين شود.

