» خبر

تصويب اليحه تحريم آمريکا
در دوماي روسيه
دوماي روسيه در پاسخ به اقدامات خصمانه واشنگتن ،اليحه تحريم
آمريکا و متحدانش را تصويب کرد .به گزارش سرويس بين الملل
خبرگزاري صداوسيما دوماي روسيه اليحه تحريم آمريکا و متحدانش
را تصويب کرد.هدف از تصويب اين اليحه که به موجب آن دولت
روسيه مجاز به اعمال تحريمهايي بر ضد آمريکا و متحدان اين کشور
خواهد بود ،پاسخ به اقدامات خصمانه واشنگتن و ديگر کشورها در
راستاي اعمال تحريمهاي اقتصادي عليه مسکو توصيف شده است.
براساس گزارش ها ،تازهترين تحريمهاي آمريکا عليه  ۳۸شخصيت
حقيقي و حقوقي از جمله هفت مقام تجاري و اقتصادي و  ۱۷مقام
ارشد روسيه به دليل آنچه «اقدامات شيطاني» در جهان توصيف
شده توسط آمريکا در آوريل اعمال شده است.فهرست اقدامات
ضدتحريمي احتمالي روسيه شامل ممنوعيت يا محدوديت واردات
توليدات کشاورزي ،مواد غذايي ،تنباکو ،دارو ،تجهيزات و نرم افزار
و همچنين ورود شهروندان آمريکايي به روسيه ميشود.

»

نخست وزير پاکستان گفت :براي حمايت از قدس و مردم فلسطين بايد با يکديگر متحد
شويم و خواهان تحقيقات شفاف سازمان ملل درباره جنايات رژيم صيهونيستي هستيم.
به گزارش فارس « ،شاهد خاقان عباسي» نخست وزير پاکستان با شرکت در نشست سازمان
کنفرانس اسالمي در ترکيه گفت :براي حمايت از مردم فلسطين بايد با يکديگر متحد شويم
و خواهان تحقيقات شفاف سازمان ملل متحد درباره جنايات رژيم صهيونيستي هستيم.
عباسي انتقال سفارت آمريکا به بيت المقدس را محکوم و خواهان پايان دادن به جنايات
صهيونيستها عليه مردم غزه شد.وي افزود :زمان آن رسيده که سازمان ملل متحد به
قراردادهاي خود درباره فلسطين عمل کند.نخست وزير پاکستان به نمايندگي از سوي
کشورهاي عربي و اسالمي و کشورهاي حامي مسئله فلسطين پيشنويس قطعنامهاي را
براي بررسي در نشست فوقالعاده شوراي امنيت ارائه کرد.اين پيشنويس قطعنامه استفاده

 30ميليون پوند هزينه امنيت
مراسم عروسي نوه ملکه انگليس

همزمان با آغاز مراسم ازدواج شاهزاده «هري» نوه ملکه اليزابت دوم
با «مگان مرکل» در کاخ سلطنتي ويندزور ،فضاي شهر ويندزور به
شدت امنيتي شده و حدود 3هزار نيروي امنيتي با هزينه اي بالغ
بر 30ميليون پوند مسئوليت برقراري امنيت اين مراسم را برعهده
دارند.به گزارش روز گذشته ايرنا ،منابع انگليسي ميگويند که بيش
از  3هزار نيروي پليس و امنيتي همراه با پليسهاي لباس شخصي و
ک تيراندازها در ساختمانهاي اطراف محل برگزاري اين مراسم
نيز ت 
مستقر شدهاند و اوضاع امنيتي را کنترل ميکنند.پليس پيشبيني
ميکند که بيش از 100هزار گردشگر براي تماشاي مراسم عروسي
سلطنتي به شهر ويندزور سرازير شده اند .بر همين اساس ايستهاي
بازرسي متعددي در مبادي مرکزي شهر براي کنترل عبور و مرور
خودروها در نظر گرفتهشده است.همچنين حصارهايي براي جلوگيري
از حمالت احتمالي با خودرو به عابران ايجادشده و بالگردهاي پليس
بر فراز اين شهر در حال چرخش هستند.

نخست وزير پاکستان:

براي حمايت
از قدس بايد
متحد شويم

بين الملل
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پيروزي ائتالف محور مقاومت و ضد آمريکايي
در عراق

ترکيه يک سوم ادلب را تحويل
سوريه مي دهد
آنکارا ،تهران و مسکو هم اينک در صدد دستيابي به توافقي هستند که
در صورت تحقق يافتن آن تقريبا يک سوم استان ادلب در اختيار ارتش
سوريه و نيروهاي همپيمانش قرار خواهد گرفت.به گزارش ايرنا ،تارنماي
'لبنان  '24ديروز به نقل از منابع خود ضمن اعالم اين مطلب اعالم کرد:
هدف از اين توافق مشترک ،گشايش اتوبان دمشق – حلب و تامين امنيت
آن است ،به ويژه بخشي که از استان ادلب عبور مي کند ،زيرا امنيت
ساير بخش هاي اين اتوبان پس از تسلط ارتش سوريه بر شمال حمص
تامين شده است.الزمه تامين امنيت اتوبان مزبور آن است که گروه هاي
تروريستي تقريبا  10کيلومتر از غرب راه آهن ادلب به سمت غرب اتوبان
ادلب – حلب عقب نشيني کنند.منابع ياد شده افزودند :پست هاي
بازرسي ترکيه که هم اکنون در غرب راه آهن ادلب قرار دارند ،به غرب
اتوبان دمشق  -حلب منتقل خواهند شد و در اين صورت منطقه اي
به عرض  10کيلومتر در غرب اتوبان به منطقه عاري از تسليحات تبديل
خواهد شد و بدين ترتيب نيروهاي نظامي سوريه به طور کامل بر شبکه هاي
راه هاي اصلي سوريه که استان هاي مختلف اين کشور را به هم پيوند
داده اند ،مسلط خواهند شد.

کورکورانه از زور توسط نيروهاي اشغالگر عليه غيرنظاميان فلسطين را محکوم ميکند
و خواهان تشکيل کميته بينالمللي مستقل تحقيقات درباره همه نقضهاي اسرائيل در
زمينه حقوق بشر در اراضي اشغالي به ويژه قدس و نوار غزه است.پيشنويس قطعنامه
مورد نظر همچنين خواهان توقف فوري همه حمالت ،اقدامات تحريکآميز و خشونت
عليه فلسطينيان است.در ادامه اين پيشنويس آمده است که اسرائيل از طريق گشودن
غيرمشروط و دائمي گذرگاهها به محاصره غيرقانوني غزه پايان دهد .اين خبر در حالي
منتشر ميشود که مردم پاکستان به درخواست نخست وزير اين کشور به خيابانها آمده و
روز همبستگي با مردم فلسطين برپا کردند.از سوي ديگر سراج الحق رهبر جماعت اسالمي
از کشورهاي اسالمي درخواست کرد با اخراج ديپلماتهاي آمريکايي از کشورشان نسبت
به جنايات اسرائيل واکنش نشان دهند.

براساس نتايج شمارش آراء در عراق ،ائتالف مقتدي
صدر با  ۵۴کرسي جايگاه نخست و فتح با کسب
 ۴۷کرسي و العبادي  ۴۲کرسي به ترتيب در رتبه دوم
و سوم قرار گرفتند.به گزارش خبرگزاري صداوسيما ؛
کميسيون انتخابات عراق اعالم کرد براساس جديدترين
نتايج شمارش آراء ،ائتالف مقتدي صدر در انتخابات
پارلماني اين کشور پيروز شده است .بر اساس اعالم
کميسيون انتخابات عراق ،ائتالف صدر توانست

 ۵۴کرسي پارلماني را از آن خود کند .ائتالف فتح
که نقشي اساسي در شکست گروه تروريستي داعش
ايفا کرد ،در اين انتخابات با کسب  ۴۷کرسي دومين
جايگاه را به خود اختصاص داد .ائتالف حيدر العبادي
نخست وزير کنوني عراق نيز در اين انتخابات  ۴۲کرسي
را از آن خود کرد و سوم شد .رياض البدرن ،رئيس
کميسيون مستقل انتخابات عراق ،در يک کنفرانس
خبري در مورد نتايج نهايي انتخابات در بغداد عراق
سخن گفت .شبکه العراقيه نيز اعالم کرد بر اساس
اعالم نتايج نهايي انتخابات عراق ،ائتالف صدر بيشترين
کرسي را به خود اختصاص داد .کميسيون عالي
انتخابات عراق ،نتايج نهايي انتخابات قانوني  2018را
اعالم کرد.ائتالف «سائرون» در ليست فراکسيون هاي
سياسي صدر نشين شد .پس از آن ائتالف «الفتح»
و «النصر» به ترتيب بيشترين کرسي هاي پارلمان
را به خود اختصاص دادند.

مخالفت رژيم صهيونيستي با تشکيل کميته حقيقت ياب
حوادث غزه
وزارت خارجه رژيم صهيونيستي با صدور بيانيه اي
مخالفت قاطع خود را با تصميم شوراي حقوق
بشر سازمان ملل مبني بر تشکيل کميته
حقيقت ياب درباره حوادث غزه اعالم کرد.به
گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سومريه نيوز،
وزارت خارجه رژيم صهيونيستي با صدور بيانيه
اي اعالم کرد :اسرائيل کامال با مصوبه شوراي
حقوق بشر سازمان ملل در خصوص تشکيل کميته
حقيقت ياب درباره حوادث غزه مخالف است.در
ادامه اين بيانيه آمده است :شوراي حقوق بشر بار
ديگر نشان داد که داراي ساختار ضد اسرائيلي
بوده و نفاق بر آن سايه افکنده است!در بيانيه
وزارت خارجه رژيم صهيونيستي تاکيد شده
است :نتايج تحقيقات اين کميته از پيش مشخص
شده است و هدف آن يافتن حقيقت نيست بلکه
ممانعت از حق اسرائيل در دفاع از خود محسوب

مي شود.در ادامه اين بيانيه ادعا شده است :ارتش
اسرائيل در چارچوب قانون براي ممانعت از ورود
افرادي که هدفشان کشتن اسرائيلي ها و اقدامات
تروريستي بود از زور استفاده کرد.نظاميان رژيم
صهيونيستي با حمله به معترضان فلسطيني در
سالروز نکبت و انتقال سفارت آمريکا به قدس
اشغالي تعداد زيادي از آنها را به شهادت رسانده
و مجروح کردند.

ماکرون از تغيير برجام سخن مي گويد

چراغ سبز برجامي دوباره اروپا به آمريکا

ادامه از صفحه اول
همچنين ماکرون تاکيد کرده است که اروپا بر سر ايران ،با اياالت
متحده آمريکا جنگ تجاري راه نمي اندازد .يک رسانه آمريکايي
نيز در گزارشي نوشته «مايک پمپئو» ،وزير خارجه اين کشور در
سخنراني خود درباره ايران احتماالً خواستار مذاکراتي گستردهتر با
اين کشور با حضور شمار بيشتري از کشورها خواهد شد.پيشتر وزارت
خارجه آمريکا در بيانيهاي اعالم کرده بود پمپئو در سخنراني خود در
انديشکده هريتيج ،راهبرد جديد آمريکا در قبال ايران بعد از خروج از
توافق هستهاي برجام را اعالم خواهد کرد.نيويورکتايمز نوشت« :انتظار
ميرود پمپئو خواستار گسترش شمار کشورهاي درگير در گفتگوها
شود و احتماالً اميدوار به جلب حمايت کشورهاي ديگر نظير ژاپن و
کشورهاي عربي است که در مذاکره بر سر توافق هستهاي سال 2015
مشارکت نداشتند».به نوشته روزنامه آمريکايي انتظار نميرود راهبرد
جديد پمپئو در قبال ايران با استقبال قدرتهاي اروپايي رو به رو شود
که بعد از خروج آمريکا از برجام به دنبال راههايي براي خنثي کردن
آثار تحريمهاي فراسرزميني آمريکا هستند.نيويورکتايمز نوشته پمپئو
در طرح جديد به دنبال مذاکراتي جديد براي رسيدن به توافق بر سر
محدوديتهاي شديدتر و طوالنيتر براي فعاليتهاي هستهاي ايران،

مدرك فارغالتحصيلي اينجانب عبدالحليم آخوندنژاد فرزند عبدالجبار به شماره شناسنامه  628صادره
از گنبدكاووس در مقطع كارشناسي رشته مديريت بازرگاني صادره از واحد دانشگاهي عليآباد مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي
واحد عليآباد كتول به نشاني عليآباد  -دانشگاه آزاد اسالمي واحد عليآباد كتول ارسال نمايد.
برگ سبز خودرو سواري سايپا  132مدل  1389به شماره انتظامي 427-69ق 17و شماره موتور
 3626183و شماره شاسي  S1422289183114به مالكيت معصومه حبيبي مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند موتورسيكلت فالت تيپ تريل  249CCبه رنگ سفيد مدل  1395و شماره موتور 0249NBF004080
و شماره تنه  NBF***249G9503678و شماره پالك  59719-511به نام حسين ارتباحي فرزند
هادي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
به استحضار ميرساند موضوع پروانه گمركي شماره  6135738مربوط به سال  94متعلق به شركت سمن
خودرو كومش به هنگام جابجايي شركت مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .مديرعامل
 محمد تبريزياناصل برگ سبز (شناسنامه مالكيت) سواري پرايد تيپ (جيتيايكسآي) به رنگ سفيد روغني مدل
 1388و شماره موتور  3190086و شماره شاسي  S1412288359563و شماره پالك انتظامي
ايران 715-24م 34و به نام مالك عبدالعلي مشعلي بنوار ناظر مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
سند خودرو پژو  405دوگانه مدل  1389به رنگ نقرهاي متاليك و شماره موتور  12489203592و
شماره شاسي  NAAM11CA6BE054688و شماره پالك ايران 538-63ن 31به نام حمزه زارعي
فرزند علي با شماره شناسنامه  1465متولد  1344مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت و سند خودرو پژو  405مدل  1383به رنگ مشكي متاليك و شماره موتور 12483059377
و شماره شاسي  83030854و شماره پالك ايران 863-48ب 13به نام سپهدار اسكندرپور فرزند
اسفنديار با شماره شناسنامه  314متولد  1341مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
مدرك تحصيلي اينجانب امين قنواتي فرزند نصراله صادره آغاجاري شماره ملي  5270003376متولد
 1369رشته مهندسي شيمي  -صنايع پتروشيمي با معدل  14/11تاريخ صدور  1392/11/30واحد
دانشگاهي اراك  -مركز مهاجران مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز اتومبيل پرايد صبا مدل  1376به شماره انتظامي 898ط -32ايران  53و شماره موتور
 0050689و شماره شاسي  S1412276540706مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز اتومبيل نيسان مدل  1397به شماره انتظامي 549ط -53ايران  53و شماره موتور
 8595574/M15و شماره شناسايي  NAS831100J5778270مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
برگ سبز (شناسنامه) ،كارت و بيمهنامه خودرو سواري برليانس به رنگ سفيد روغني مدل  1395و
شماره موتور  BM15L/F081733و شماره شاسي  NAS731100G1004555و شماره انتظامي ايران
299-65س 62به نام فرامرز حمزهنژاد مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز سواري سمند ايكس ( 7برونشهري) مدل  1385به شماره انتظامي ايران 629-79ع38
و شماره موتور  124485059457و شماره شاسي  14552751به نام آقاي مجتبي جليليكيا مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت هوشمند ناوگان به شماره انتظامي 554ع -42ايران  44و شماره كارت  2803959مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز (شناسنامه مالكيت) خودرو سواري پژو  405مدل  1396به شماره انتظامي 177-17م 19و
شماره موتور  124K1132102و شماره شاسي  NAAM01CE4HK095315به نام زليخا اسمخاني
آده مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد722 .
برگ سبز سواري پرايد به شماره پالك انتظامي 224س -36ايران  82و شماره موتور  4454304و
شماره شاسي  S1412290045578مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اسناد مالكيت راهور خودروي سواري هيوندا  I20مدل  2015به شماره پالك انتظامي 782و -13ايران
 88و شماره موتور  J4FADU227499و شماره شاسي  NAMBC51C2FM644202مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز سواري جك مدل  94به شماره پالك انتظامي 735ق -56ايران  16و شماره موتور
 4G93DDAF026633و شماره شاسي  NAKNG7248FB127782مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
مدرك فارغالتحصيلي اينجانب ياسمن علوي هاشمي فرزند محمد به شماره شناسنامه  71صادره از
رامسر در مقطع كارداني رشته رياضي كابردي صادره از تهران واحد دانشگاهي تهران مركزي به
شماره  248883و تاريخ  85/4/1مفقود گرديده است .از يابنده تقاضا ميگردد اصل مدرك را به
دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزي به نشاني تهران  -خ آزادي  -خ اسكندري شمالي  -خ
فرصت شيرازي  -پالك  136صندوق پستي  13185/768ارسال نمايد.
سند مالكيت (برگ سبز) سواري كروكي جيپ تيپ توسن مدل  1367به شماره انتظامي 647-61ب27
و شماره شاسي  703575و شماره موتور  002987به مالكيت محمد عليمرادي فرزند حسن مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
گواهي موقت فارغالتحصيلي اينجانب يداله خشتزر فرزند خداداد به شماره شناسنامه  1261صادره
از ايوان در مقطع رشته كارشناسي پيوسته مهندسي منابع طبيعي  -جنگلداري صادره از واحد
دانشگاهي ايالم با شماره ف 2935/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 به كد
پستي  69311-33145ارسال نمايد.
سند كمپاني سواري پژو پارس مدل  1384به رنگ نقرهاي و شماره پالك ايران 695-53ي 19و شماره
موتور  12684001166و شماره شاسي  11302568مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند مالكيت (برگ سبز) خودرو پرايد  132مدل  1389به رنگ سفيد روغني و شماره انتظامي ايران
798-53ص 68و شماره موتور  3649219و شماره شاسي  S1422289186800به مالكيت نگار
ماندگار مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني ،برگ سبز و سواري پرايد مدل  1386به شماره پالك ايران 427-13ب 69و شماره موتور
 2150530و شماره شاسي  S1412286383180مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز و برگ كمپاني لندمارك رنگ بادمجاني مدل  94به شپ ايران 897-68ج 91و ش موتور
 SPM4076و ش شاسي  NAG72CF23FC752552به نام علياكبر محمودي مفقود گرديده و
از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت ماشين و برگ سبز خودرو سواري سايپا مدل  1393به رنگ سفيد روغني و شماره پالك 344ب-55
ايران  97و شماره موتور  5281092و شماره شاسي  NAS411100E3574572مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز (شناسنامه مالكيت) خودرو سواري پرايد مدل  1388به شماره انتظامي 927-27ي 26و
شماره موتور  3315049و شماره شاسي  S1422288139240به نام عزيز پورششوان مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد728 .
كارت شناسايي خودرو پيكان سواري به شماره انتظامي 527ط -64ايران  44و شماره موتور
 11127610164و شماره شاسي  76410843مدل  1376به نام اينجانب خداداد فخرآور مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.

اعمال محدوديتهايي براي آزمايشهاي موشکي ايران و گسترش
محدوديتها عليه فعاليتهاي منطقهاي ايران خواهد بود.مقامهاي
آمريکايي همچنين ميگويند در حال تالش براي يافتن راههايي جهت
اعمال محدوديتهايي براي فعاليتهاي سايبري ايران هستند ،چرا که
آنها نگرانند ايران اقدامات آمريکا را با حمالت سايبري به موسسات مالي
و بانکهاي آمريکايي پاسخ دهد.انتظار ميرود پمپئو در سخنراني خود
اختالفات با کشورهاي اروپايي را کماهميت جلوه بدهد.برايان هوک،
مدير بخش سياستگذاري وزارت خارجه آمريکا گفت« :به نظر من
منصفانهتر اين است که بگوييم ما با اروپاييها بيشتر از آنکه اختالف
داشته باشيم ،اتفاق نظر داريم».مقامهاي آمريکايي گفتهاند بعيد است
پمپئو در سخنراني روز دوشنبه سخني درباره تغيير حکومت ايران! به
ميان بياورد ،اما او به طور گسترده درباره سياستهاي واشنگتن براي
«مهار» ايران صحبت خواهد کرد.همچنين فدريکا موگريني ،مسئول
سياست خارجي اتحاديه اروپا بيانيهاي منتشر و اعالم کرد که اين اتحاديه
گامهايي را براي حفظ برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در دستور
کار خود قرار داده است.بنا بر گزارش پايگاه اينترنتي اتحاديه اروپا ،در
اين بيانيه آمده است :اتحاديه اروپا بهطور متحد و سريع براي حفظ
برجام دست به اقدام زده و گامهايي که امروز کميسيون اروپا برداشت

مدرك فارغالتحصيلي اينجانب علي مفيدي فرزند قربان به شماره شناسنامه  805صادره از خوي در مقطع
كارشناسي رشته حسابداري صادره از واحد دانشگاهي آزاد اسالمي مرند باشماره (بدونشمارهسريال) مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد
مرند به نشاني مرند ،ميدان دانشگاه آزاد اسالمي واحد مرند ،كد پستي  54189416571ارسال نماييد.
شناسنامه مالكيت وانت اريسان مدل  94به رنگ سفيد و شش ايران 485-65ب 56مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند و فاكتور فروش پيكان وانت مدل  1388رنگ سفيد به ش پالك ايران 751-55س 59و ش موتور
 11488034078و ش شاسي  NAAA46AA49G075838به نام محمد عشقجو مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند مالكيت (برگ سبز) وانت سيستم نيسان پاترول مدل  1369به شماره انتظامي 466-27ص 48و
شماره شاسي  80P903783و شماره موتور  771458به مالكيت عايشه قادري فرزند خضر مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگسبزخودروپژوپارسبهرنگخاكستريمتاليكمدل 1393وشمارهشاسيNAAN01CA8EH153765
و شماره موتور  124K0524808و شماره پالك ايران 985-34ط 33به مالكيت اميرهوشنگ زارعي به
شماره ملي  1940400171مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودرو سواري پژو پارس مدل  1394به رنگ خاكستري و شماره انتظامي 348د -56ايران 65
و شماره موتور  124K0684460به نام آقاي اصغرنژاد خراساني به شش  3فرزند علي صادره از سيرجان
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند ماشين ،كارت ماشين ،كارت سوخت پرايد نوكمدادي به شپ ايران 936-68ل 42و ش شاسي
 S1412288079694و ش موتور  3199618به نام حميدرضا سيدعصري مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت (برگ سبز) خودروي سواري پرايد  131مدل  1391به رنگ سفيد روغني و شماره پالك
355ج -54ايران 95و شماره موتور 3925476و شماره شاسي S1412289712632به نام عليرضا بامري
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت هوشمند وانت زامياد مدل  1389به شماره پالك 615-25م 32و شماره موتور  80010499و شماره
شاسي  NAZPL104TJK008854مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني ،سند مالكيت (برگ سبز) و كارت خودرو پرايد  132مدل  1390به رنگ سفيد و شماره انتظامي
ايران 421-53ق 43و شماره موتور  4000854و شماره شاسي  S1422290247772به مالكيت زهره
سلماني خاتونآبادي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سندكمپاني،سندمالكيت(برگسبز)،كارتوكارتسوختخودروپرايد 132مدل 1394بهرنگسفيدوشماره
انتظامي ايران218-53ل 37و شماره موتور 5372558/M13و شماره شاسيNAS421100F1182319
به مالكيت اصغر حيدري مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند مالكيت (برگ سبز) خودرو پژو پارس  TU5مدل  1395به رنگ خاكستري متاليك و شماره انتظامي
ايران 977-13ج 89و شماره موتور  164B0111301و شماره شاسي  NAAN11FE3GH737306به
مالكيت مهدي بصيري مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كارخانه ،سند مالكيت (برگ سبز) موتورسيكلت آپاچي 180مدل 1393به رنگ سفيد و شماره انتظامي
ايران  43695-629و شماره موتور  0E6GE2040324و شماره شاسي  N2G***180P9320931به
مالكيت روحاله لطفي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني ،سند مالكيت (برگ سبز) كارت خودرو وانت مزدا  2000مدل  1387به رنگ نقرهآبي و شماره
انتظامي ايران 221-13ن 17و شماره موتور  FE107185و شماره شاسي NAGBPX2PC18D00999
به مالكيت صنايع كاشي اصفهان با نمايندگي مصطفي حسيني ملكآبادي مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
كارت بيمه خودرو سواري پژو 405به رنگ بژ و شماره موتور 12483187570و شماره شاسي 14202662و
شماره پالك559-28ط 35متعلق به جواد ارغواني مينا فرزند جعفر متولد 1357و كد ملي4051753409
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني ماشين وانت زامياد تيپ  Z24NIBبه رنگ آبي روشن روغني مدل  1393و شماره موتور
 653468و شماره شاسي  NAZPL40BD0366448به نام آقاي مصطفي محمدظاهري به شماره پالك
ايران 591-28د 44مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز ماشين نيسان مدل  1382به رنگ آبي روغني و شماره پالك ايران 939-28د 25و شماره بدنه
خودرو  D23734و شماره موتور  229507تيپ خودرو يك كابينه و به رنگ پالك سفيد به نام آقاي داود
اعظميفر مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند سواري پرتون مدل  2007به رنگ قرمز روغني و شماره شاسي  PLCM6LN7G110376و شماره
موتور  S4PHNN0999و شماره پالك ايران 188-48ب 81به نام هوشنگ قديمي مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند مالكيت خودرو (برگ سبز) و اصل سند كمپاني (سند مادر) مربوط به سواري پژو پارس مدل 1389
به رنگ سفيد روغني و شماره انتظامي 794د -62ايران  59و شماره موتور  12489045954و شماره
شاسي  NAAN01CAXAK777466متعلق به آقاي حسين شاهكومحلي فرزند يوسف به شماره ملي
 2110356545مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ فروش كمپاني كاميون يخچالدار سيستم الوند آتو مارك  BJ1051VCJEA-Fسفيد روغني مدل
 1390به شماره انتظامي 721ع -46ايران  31و شماره موتور  IS38S314189008561و شماره شاسي
 NADV4BB4AJ041695به نام حجتاله اميري مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت سواري سمند به شماره انتظامي 529و -82ايران  99مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد .مالك متعهد ميگردد مسوليت ضمانت ناشي از كشف هر گونه فساد احتمالي را بر عهده
خواهد گرفت.
شناسنامه مالكيت سواري تيبا به شماره انتظامي 416ط -61ايران  99مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد .مالك متعهد ميگردد مسئوليت ضمانت ناشي از كشف هر گونه فساد احتمالي را بر عهده
خواهد گرفت.
شناسنامه مالكيت وانت نيسان به شماره انتظامي 455س -22ايران  65مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد .مالك متعهد ميگردد مسئوليت ضمانت ناشي از كشف هر گونه فساد احتمالي را بر عهده
خواهد گرفت.
شناسنامه مالكيت سمند سورن به شماره انتظامي892د -22ايران 82مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط
ميباشد .مسئوليت ضمانت كشف هر گونه فساد احتمالي به عهده مالك است.
اينجانب حامد محتاري مالك خودرو سمند سواري به شماره بدنه NAACR1HW7GF340553و شماره
موتور  147H0205328و شماره پالك 529و -82ايران  99به علت فقدان اسناد فروش تقاضاي رونوشت
المثني سند خودرو مذكور را نموده است .لذا چنانچه احدي ادعايي درخصوص فوق دارد ظرف مدت 10
روز به دفتر منطقهاي ايرانخودرو ساري واقع در كيلومتر 5جاده ساري به نكا جنب شركت شماليت مراجعه
نمايد .بديهي است پس از مهلت مذكور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانبمرجانگرجينيافوشكناريمالكخودروسواريسمندسورنبهشمارهبدنهNAACC1CF2BF438746
و شماره موتور  12490180656و شماره پالك 892د -22ايران  82به علت فقدان اسناد فروش تقاضاي
رونوشت المثني سند خودرو مذكور را نموده است .لذا چنانچه احدي ادعايي درخصوص فوق دارد ظرف
مدت 10روز به دفتر منطقهاي ايرانخودرو ساري واقع در كيلومتر 5جاده ساري به نكا جنب شركت شماليت
مراجعه نمايد .بديهي است پس از مهلت مذكور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

تاييدي محکم بر اين تعهد است .اين تدبير در پي اقدام بسيارسريعي
روي ميدهد که پس از اعالم خروج آمريکا از توافق هستهاي با ايران
در روز هشتم ماه مه و وضع مجدد تحريمهاي آمريکا انجام داديم.
موگريني در ادامه بيانيه خود افزود :در راستاي گامهايي که از آن پس
تاکنون برداشته شده ،بيانيهاي به نيابت از اتحاديه اروپايي صادر کردم
که در آن بر تعهد ما به اجراي کامل و کارآمد توافق هستهاي و عزم
و اراده ما به همکاري با جامعه بينالملل براي حفظ توافق تاکيد شده
است ،مشروط به اينکه ايران به پايبندي خود به تعهداتش ادامه دهد.
خواستار برگزاري نشست وزراي امور خارجه فرانسه ،آلمان ،انگليس
و ايران شدم تا درباره پيامدهاي خروج آمريکا از برجام گفتگو کنيم
و بر سر تمهيدات و اقدامهايي که بايد انجام شود به توافق برسيم.وي
خاطر نشان کرد :من به همراه رئيس يانکر (رئيس کميسيون اروپا)
اقدامات احتمالي که براي حفظ برجام و حفاظت از منافع اروپا الزم است
برداشته شود در اختيار شوراي سياسي کميسيونرها (مديران سياسي
کشورهاي عضو اتحاديه اروپا) قرار داديم .اين گامهاي احتمالي همان
روز در صوفيه (پايتخت بلغارستان) در اختيار سران اتحاديه اروپا قرار
گرفت و آنها هم تعهد محکم خود به برجام را مورد تاکيد قرار دادند
و حفظ برجام را براي امنيت اروپا حياتي خواندند.

اينجانب شعبانعلي قليپور مالك سواري پژو پارس به شماره بدنه  12483194288و شماره شاسي
 19300710و شماره پالك 489ب -34ايران  72به علت فقدان اسناد فروش تقاضاي رونوشت المثني
سند خودرو مذكور را نموده است .لذا چنانچه احدي ادعايي درخصوص فوق دارد ظرف مدت 10
روز به دفتر منطقهاي ايرانخودرو ساري واقع در كيلومتر  5جاده ساري به نكا جنب شركت شماليت
مراجعه نمايد .بديهي است پس از مهلت مذكور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
برگ سبز و كارت خودرو وانت پيكان  1600انژكتوري مدل  1384به رنگ سفيد و شماره انتظامي
ايران 159-23س 23و شماره موتور  11283076117و شماره شاسي  12152037به مالكيت يداله
رحماني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت دانشجويي اينجانب حسن بالگردي فورگ به شماره دانشجويي  9662783رشته مربيگري
ورزش از دانشگاه سيستان و بلوچستان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت (برگ سبز) و كارت سوخت و كارت خودروي هاچبك دانگفنگ به شماره
انتظامي 192ص -93ايران  74مدل  1396به شماره موتور  FA173B0016349و شماره شاسي
 NAAE4CFZ5HX029596به رنگ سفيد به نام عليرضا آهنجان كمالي مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني و شناسنامه مالكيت خودروي سواري پژو پارس مدل  1395به شماره انتظامي 312د-71
ايران  85و شماره موتور  124K0897706و شماره شاسي  NAAN01CE9GH915713به رنگ
سفيد روغني به نام عبدالباسط فروغيمقدم مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت خودرو سواري جيلي امگراند مدل  2013به شماره انتظامي 548د -79ايران
 85و شماره موتور  JL4G18C8ND01047و شماره شاسي  L6T7844S2DN004720به رنگ
نقرهاي متاليك مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت دانشجويي اينجانب مطهره پيام به شماره دانشجويي  9404054رشته مهندسي صنايع از
دانشگاه سيستان و بلوچستان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل برگ سبز خودرو زانتيا مدل  1385به شماره انتظامي 684س -85ايران  44و شماره موتور
 0616486و شماره شاسي  S1512285148033به رنگ نوكمدادي متاليك به نام محمد برازنده
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
قرارداد واگذاري مسكن به شماره  1381/10/29-212-5057مربوط به واحد شماره  831واقع
در بلوك  8طبقه سوم مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.
مدرك فارغالتحصيلي اينجانب صديقه رستمي فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه  214صادره از
گنبد در مقطع كارشناسي رشته آموزش و پرورش ابتدايي صادره از واحد دانشگاهي آزاد اسالمي
خاش با شماره  14-14-1/11427مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .از يابنده تقاضا
ميشود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد خاش به نشاني خيابان امام مجتمع دانشگاه
آزاد خاش ارسال نمايد.
اينجانب محمدكريم آبائي مالك خودرو سواري پيكان وانت به شماره بدنه NAAA36AA09G821835
و شماره موتور  11487083104و شماره پالك ايران 387-69ن 26به علت فقدان اسناد فروش
(سند و فاكتور فروش ،شناسنامه مالكيت (برگ سبز)) ،تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را
نموده است .لذا چنانچه احدي ادعايي درخصوص فوق دارد ظرف مدت  10روز به دفتر منطقهاي
ايرانخودرو ساري واقع در كيلومتر  5جاده ساري به نكا جنب شركت شماليت مراجعه نمايد .بديهي
است پس از مهلت مذكور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب ميالد عباسي مالك پژو  405به شماره موتور  12488276202و شماره شاسي AR318530
به 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 ملكي مالك پژو  206به شماره موتور  14187036579و شماره شاسي  9J032394به
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 طاهر شعباني شهيداني مالك پژو  405به شماره موتور  124K0946531و شماره شاسي
 GK433573به 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 خداكرم رخش مالك پژو  206به شماره موتور  174B0029533و شماره شاسي HJ040511
به 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 سيدهمژگان جامهدار مالك پژو  206به شماره موتور  163A0087165و شماره شاسي
 HJ050024به 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 محمدرضا قرباني مالك پژو  405به شماره موتور  12488024320و شماره شاسي
 9R289422به 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 حسين زارعينژاد مالك پژو  405به شماره موتور  12491008151و شماره شاسي
 CE302219به 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 محمدرحيمي نيا مالك پژو  206به شماره موتور  165A0036287و شماره شاسي GJ801162
به 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.
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الوروف :تا زماني که بشار اسد
نياز داشته باشد در سوريه ميمانيم
وزير خارجه روسيه تاکيد کرد :ماموريت روسيه در سوريه هنوز تمام نشده و تا
زماني که بشار اسد ،رئيس جمهور سوريه به روسيه نياز داشته باشد ،در دمشق
حضور خواهيم داشت.به گزارش ايسنا ،به نقل از روسيا اليوم ،سرگئي الوروف،
وزير خارجه روسيه در اظهارات مطبوعاتي در آرژانتين گفت ،نيروهاي نظامي
روسيه از سال  ۲۰۱۵و به درخواست دولت سوريه در اين کشور مستقر هستند
و در دسامبر  ۲۰۱۷بخش بزرگتري از اين نيروها از خاک سوريه خارج شدهاند.
وي افزود :ماموريت روسيه در سوريه هنوز تمام نشده و تا زماني که بشار اسد،
رئيس جمهور سوريه به روسيه نياز داشته باشد ،در دمشق حضور خواهيم داشت.
اظهارات الوروف فرداي گفتگوي والديمير پوتين ،رئيس جمهور روسيه با اسد
مطرح شد که وي در اين گفتگو گفته بود ،پس از آغاز روند سياسي در کشور
بايد نيروهاي خارجي از سوريه خارج شوند.طبق آمار منابع غربي ،مسکو پس
از اعالم کاهش نيرو در سوريه ۱۳ ،مارس  ۲۰ ،۲۰۱۷جنگنده و يک هواپيماي
نفربر را روزهاي  ۱۵و  ۱۶همين ماه به روسيه بازگرداند.

تيراندازي مرگبار در شهر سانتا فه آمريکا
 9كشته بر جا گذاشت
رسانههاي خبري از وقوع تيراندازي در يک دبيرستان در شهر «سانتا
فه» در ايالت تگزاس آمريکا خبر دادند.به گزارش خبرگزاري فارس،
رسانهها از وقوع تيراندازي در يک دبيرستان در شهر سانتا فه در ايالت
تگزاس خبر دادند.برخي منابع خبري مي گويند که مهاجم همچنان
فعال است.پليس مي گويد هنوز گزارشي درباره کشته يا مجروح شدن
کسي دريافت نکرديم اما يک دانش آموز به شبکه «اي بي سي» گفته
است ،مشاهده کرده است که مهاجم به يک دختر در کالس درس
شليک کرده .در حال حاضر نيروهاي پليس ،آتش نشاني و اورژانس
اطراف مدرسه را محاصره کرده اند و در آنجا مستقر هستند.با گذشت
ساعتي پس از انتشار خبر اوليه تيراندازي ،يک مقام آمريکايي گزارش
داد که در اثر اين حمله چندين دانش آموز کشته شدند اما به تعداد
دقيق تلفات اشاره نکرد.شبکه سي.ان.ان به نقل از منابع خبري گزارش
داد که حداقل  8دانش آموز در اين تيراندازي کشته شدند و فرد ضارب
که به نظر او نيز دانش اموز است ،بازداشت شده است.بنا بر گزارش برخي
رسانههاي آمريکايي ،يک فرد در بازداشتگاه است و نفر دومي هم توسط
نيروهاي پليس بازداشت شده است.کالنتر شهرستان «هريس» که شهر
سانتا فه در آن واقع است ،گفته که فعال نميتوان دقيق درباره تعداد
تلفات اظهارنظر کرد اما ميتوان گفت بين  8تا  10نفر کشته شدند.
به گفته« ،ا ِد گونزالز» دو مظنون به دست داشتن در اين تيراندازي
مرگبار در بازداشتگاه نيروي پليس هستند.

پرداخت بيش از  6هزار ميليارد ريال
به بنگاه هاي کوچک و متوسط
بانک رفاه طي سال  96و فروردين ماه سال جاري ،بالغ بر  6.101ميليارد ريال
تسهيالت از محل منابع بانک به بنگاه هاي کوچک و متوسط پرداخت کرده است.به
گزارش روابط عمومي بانک رفاه؛ مديريت شعب استان هاي آذربايجان شرقي ،خراسان
رضوي و فارس به ترتيب داراي بيشترين مبلغ پرداختي از محل منابع بانک به بنگاه
هاي کوچک و متوسط به ميزان  591 ،599و  588ميليارد ريال بوده اند.

صرف هزينه مراسم افطاري همراه اول
براي امور خيريه
همراه اول هزين ه مراسم هاي افطار در ماه مبارک رمضان سال  ۹۷خود را صرف
امور خيريه مي کند.به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سيار ايران،
همراه اول در راستاي حمايت از فعاليت هاي خيرخواهانه در نظر دارد هزين ه هاي
مربوط به مراس م افطاري خود را صرف امور خيريه کند .اين اپراتور همچنين از
ت هاي همکار خود خواسته تا در اين امر خير شرکت کنند.پيش از اين نيز
شرک 
در اسفند ماه  ،۹۶همراه اول ،هزينه اقالم تبليغاتي نوروزي خود را صرف کمک به
مردم زلزل ه زده استان کرمانشاه کرده بود.

عضو هيئت مديره بانک قرض الحسنه مهر ايران:

اثبات سرآمدي بانک قرض الحسنه مهر ايران
در بانکداري الکترونيک
امامي ،عضو هيئت مديره بانک قرض الحسنه مهر ايران ،بر اهميت استفاده از تکنولوژي ها
و خدمات نوين جهت پيشبرد اهداف بانک با تکيه بر آموزش هاي كاربردي تأكيد كرد.
به گزارش روابط عمومي بانک قرض الحسنه مهر ايران ،عيسي امامي ،عضو هيئت مديره
بانک قرض الحسنه مهر ايران ،با تأکيد بر اهميت سخنراني و برقراري ارتباطات فردي در
پيشبرد اهداف تأکيد كرد :ما امروز با برقراري نشست و سخنراني مي توانيم بحث هاي
بسيارخوبي را پيش ببريم.امامي افزود :سال گذشته در سايه خودباوري رشد صورت گرفت؛
خوشبختانه فضاي رقابتي شديدي ايجاد شد و موجبات به حرکت درآمدن نيروي انساني
و شعب شد و جذب  ۱۱۰هزار و  ۳۶۱ميليارد ريال منابع اين بانک در سال  ۹۶با ۸۲
درصد رشد گواهي بر همين مدعاست.عضو هيئت مديره بانک قرض الحسنه مهر ايران در
ادامه گفت :همينک  ۱۲هزار ميليارد تومان در حال ورود به فضاي کسب و کار است و
نياز است تا رصد مطلوبي براي اين كه اين پول براي چه رسالت و هدف اقتصادي و در چه
استان هايي بناست هزينه شود صورت پذيرد تا با در نظر گرفتن اين مهم شرايط براي رشد
بانك نيز فراهم شود .وي همچنين به حوزه آموزش نقب زد و با تمجيد از وضع مطلوب
جايگاه آموزشي در بانک قرض الحسنه مهر ايران اذعان داشت :بانک قرض الحسنه مهر ايران
از حوزه آموزشي مطلوبي بهره مند است و کارمندان از تخصص الزم و دانشگاهي مطلوب
بهره مند هستند و صرفا بايد تجارب عملي را در کنار اطالعات كالسيك خود تقويت كند و
آمادگي الزم رو براي كاهش ريسك ها به وجود بياورد؛ و اين هم منوط به تقويت ارتباطات
هست.امامي در ادامه بيان داشت :امروزه نياز است تا نگاه جانشين پروري را تقويت ،و
آمادگي الزم را براي انتقال مديريت ايجاد کنيم؛ اين نگاه تنها با هدف توسعه بانک است و
براي اين مهم نيز نياز است تا آموزش هاي کاربردي تقويت شود.عضو هيئت مديره بانک
قرض الحسنه مهر ايران در ادامه با اشاره به نتيجه مطلوب نشست هاي مسئوالن ارشد بانک
با نمايندگان مجلس و ائمه جمعه به ويژه در سطح شهرستان ها و روستا ها اذعان داشت:
امروز در استان هاي سني نشين نيز ظرفيت هاي خوبي را توانسته ايم ايجاد کنيم و اين
به خاطر برگزاري نشست ها و پيگيري هاي پس از آن بوده است.وي در ادامه به اهميت
استفاده از تکنولوژي ها و خدمات نوين جهت پيشبرد اهداف اشاره داشت و گفت :اين پيام
آقاي سيف است که اعالم مي کند  ۱۶درصد از تمام دريافت ها و پرداخت ها با اسکناس
و سكه در جامعه اتفاق مي افتاد و امروز به  ۲درصد رسيده است و اين يعني به بانكداري
الكترونيك نزديك تر شده ايم .امامي همچنين با ابراز اميدواري از اينکه بانک قرض الحسنه
مهر ايران مي تواند با استفاده از خدمات کارت ملي هوشمند ،خدمات متعددي را در راستاي
بانکداري الكترونيكي اجرايي كند ،افزود :پس سرمايه گذاري روي خدمات نوين بسيار مهم
است و هرچه سرمايه گذاري در اين زمينه كنيم ،كم نخواهيم آورد و بانك قرض الحسنه
مهر ايران نيز امسال تا حدود  ۵۰امتياز براي اين حوزه در نظر گرفته است.

