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اردوغان :هرگز زير بار تحريمهاي
آمريکا عليه ايران نمي رويم
رئيسجمهور ترکيه با اعالم نارضايتي از تحريمهاي يکجانبه آمريکا
عليه ايران گفت  :آنکارا هرگز زيربار چنين تحريمي نخواهد رفت
و آن را قبول نخواهد کرد.
به گزارش گروه بينالملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از آناتولي،
رئيسجمهور ترکيه با تاکيد بر نادرست بودن تحريمهاي آمريکا
عليه ايران گفت  :آنکارا به هيچوجه زير بار تحريمهاي زورگويانه
آمريکا نخواهد رفت.رجب طيب اردوغان که پس از پايان جلسه
حزب حاکم «عدالت و توسعه» در جمع خبرنگاران در آنکارا
صحبت ميکرد با اعالم نارضايتي از تحريمهاي يکجانبه آمريکا
عليه ايران گفت تحريمها عليه ايران خالف قوانين بينالمللي و
ديپلماسي است.وي در ادامه تصريح کرد« :ما تحريمهاي آمريکا
عليه ايران را درست نميدانيم چون از نظر ما اين تحريمها در
جهت بر هم زدن موازنه جهاني اعمال شدهاند».رئيسجمهور
ترکيه ادامه داد« :ما ميخواهيم در يک جهان صلحآميز زندگي
کنيم ،نه در يک جهان امپرياليستي .ما نميخواهيم در دنيايي با
فشارهاي امپرياليستي زندگي کنيم .نبايد گفته شود ما چون زور
و امکانات داريم پس هر کاري بخواهيم انجام ميدهيم».اردوغان
اضافه کرد« :ما از همان ابتدا مخالفت خودمان را با تحريمهاي
يکجانبه اعالم کرديم و گفتيم آنها را رعايت نميکنيم .کشورهاي
اروپايي هم با اين مسئله مخالفند و قرار است در نشست پاريس
درباره آن گفتوگو کنند».رئيسجمهور ترکيه در پايان با اشاره
به اينکه آنکارا ساالنه  10ميليارد متر مکعب گاز از ايران وارد
ميکند ،گفت« :مگر قرار است با رعايت تحريمهاي آمريکا مردم
ما در سرماي زمستان يخ بزنند! ما زير بار چنين تحريمي نخواهيم
رفت و آن را قبول نخواهيم کرد».
طبق گزارشهاي رسمي منتشر شده ،در دسامبر  2017يک پنجم
کل گاز مصرفي ترکيه از ايران وارد شده است.

ارتش سوريه ،کودکان و زنان دربندِ
داعش را آزاد کرد
نيروهاي ارتش سوريه در عمليات «منحصر به فرد» خود موفق
شدند  19نفر از زنان و کودکان ربوده شده توسط گروه تروريستي
داعش را آزاد کنند.به گزارش خبرگزاري فارس ،ارتش سوريه زنان
و کودکان ربوده شده توسط گروه تروريستي داعش را آزاد کرد.
خبرگزاري رسمي سوريه گزارش داد که نيروهاي ارتش اين کشور در
عمليات منحصر به فرد خود  ۱۹زن و کودکي را که گروه تروريستي
داعش تابستان امسال آنها را در استان «سويداء» ربوده بود ،آزاد
کرده است.بر اساس اين گزارش ،ارتش سوريه در اين عمليات،
توانسته است با حمله به مواضع تروريستهاي داعش در «حميمه»
واقع در شمال شرق «تدمر» با آنها درگير شود و گروگانها را آزاد
کند.نيروهاي امنيتي و ارتش سوريه پيشتر و دراواخر شهريور ماه
در جريان يک عمليات مشابه موفق شدند چهار کودک و دو زن
از ساکنان روستاهاي استان سويداء را از بند اسارت داعش رها
کنند.گروه تروريستي داعش سوم مرداد ماه بود که از شرايط پيش
آمده در جنوب سوريه و عمليات ارتش اين کشور عليه گروههاي
تروريستي مسلح در استانهاي درعا و قنيطره سوء استفاده كرده
و به مواضع دولت سوريه در استان سويدا حمله کرد.
داعش در اين حمله که از سمت منطقه التنف ( منطقه اشغال شده
توسط آمريکا) صورت گرفت ،با حمالت انتحاري ۲۵۰ ،نفر را کشت
و  ۳۰تن را به گروگان گرفت که بيشتر آنان زنان و کودکان بودند.
از زماني که داعش اين افراد را گروگان گرفت ،دو نفر را گردن زد
و اعالم کرد که يک زن  ۶۵ساله هم فوت کرده است.

»

وزير امور خارجه ايران با تاکيد بر تالش ايران براي تامين مايحتاج غذايي و دارويي
مردم خود ،دولت آمريکا را مسئول جنايات بشري در ايران و يمن معرفي کرد.
به گزارش خبرگزاري تسنيم ،محمد جواد ظريف در پيامي توئيتري به ادعاهاي
همتاي آمريکايي خود که حکومت جمهوري اسالمي را مسئول عدم دسترسي
ايراني ها به غذا و دارو خوانده بود ،پاسخ داد.وي با انتقاد از ادعاهاي مايک پمپئو
که در مصاحبه با «بي بي سي» فارسي دولت ايران را مسئول فشار بر زندگي
مردم خود و ادامه يافتن جنگ در يمن توصيف کرده بود ،نوشت« :درست مثل
مورد يمن ،وزير پمپئو (حکومت) ايران را به خاطر تحريم هاي غيرقانوني آمريکا
که جلوي دسترسي ايرانيان به خدمات مالي براي غذا و دارو را گرفته است،
سرزنش مي کند».

وي تاکيد کرد« :به طور طبيعي ،ما با وجود تالش هاي (خصمانه) آمريکا ،آن ها
(غذا و دارو) را براي مردم خود مهيا مي کنيم ولي آمريکا مسئول جرائم عليه
بشريت در ايران و يمن است».
واکنش ظريف پس از آن مطرح شد که مايک پمپئو وزير خارجه آمريکا در
مصاحبه با «بي بي سي» فارسي ،دولت ايران را مسئول نابودي ثروت ايراني ها
معرفي کرده و تالش کرد تا با تطهير چهره آمريکا ،تحريم هاي واشنگتن عليه
تهران را به نفع ايراني ها جلوه دهد.
پمپئو همچنين جمهوري اسالمي را عامل ادامه يافتن جنگ در يمن توصيف
کرده و از عربستان سعودي به خاطر اختصاص بودجه براي کمک هاي انساني به
مردم يمن تمجيد کرده بود.

ظريف:

آمريکا مسئول
جنايات بشري در
يمن و ايران است

بين الملل
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ماکرون :

پوتين:

تحريمهاي آمريکا عليه ايران ،غير قانوني است

رئيسجمهور روسيه در نشست با اعضاي شوراي
امنيت ملي اين کشور ،تحريمهاي آمريکا عليه ايران
را غيرقانوني خواند.
به گزارش خبرگزاري فارس« ،والديمير پوتين»
رئيسجمهور روسيه تحريم هاي آمريکا عليه ايران
را غيرقانوني توصيف کرد.بنا بر گزارش خبرگزاري
«اسپوتنيک» ،کاخ کرملين با انتشار بيانيهاي اعالم
کرد ،رئيسجمهور روسيه در جلسه اي با اعضاي

نكته »

تصميمات ترامپ ،تهديدي براي امنيت اروپاست

شوراي امنيت ملي روسيه ،تحريمهاي اخير آمريکا
عليه ايران را به بحث و گفتوگو گذاشت.
بر اساس اعالم کاخ رياستجمهوري روسيه ،پوتين در
اين نشست تأکيد کرده که اقدامات آمريکا عليه تهران
کامال غيرقانوني است«.ديميتري پسکوف» سخنگوي
کاخ کرملين در اين رابطه گفت« :رئيسجمهور پوتين
در ديدار با اعضاي دائم شوراي امنيت ملي روسيه به
تبادل آراء درباره اوضاع پس از وضع تحريمهاي آمريکا
عليه ايران پرداخت .در اين نشست بر غيرقانوني بودن
اقدامات واشنگتن در اين رابطه تأکيد بسيار شد».
«سرگئي الوروف» وزير امور خارجه روسيه نيز در
مادريد در کنفرانس مطبوعاتي مشترک با همتاي
اسپانيايي خود به موضوع تحريمهاي واشنگتن عليه
تهران پرداخت و اين تصميم آمريکا را مغاير با قوانين
و تصميمات شوراي امنيت سازمان ملل و اقدامي
«کامال غيرقانوني» توصيف کرد.

رئيس جمهور فرانسه تاکيد کرد که تصميمات ترامپ
تهديدي براي امنيت اروپا محسوب مي شود.
به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صداوسيما به
نقل از خبرگزاري آناتولي ،رئيس جمهور فرانسه تصميمات
اخير ترامپ را تهديدي براي امنيت اروپا دانست .
امانوئل ماکرون ايجاد يک ارتش اروپايي واقعي را براي
حفاظت از قاره کهن در برابر تهديدات خواستار شد.
امانوئل ماکرون در گفتوگويي با راديو يوروپ  1گفت:
اگر ما تصميم نگيريم که يک ارتش اروپايي واقعي داشته
باشيم از اروپايي ها حفاظت نخواهيم کرد.
ماکرون با اشاره به تهديدات روسيه ،بر لزوم داشتن اروپايي
که به تنهايي از خود دفاع کند و بدون وابستگي به آمريکا
و با حفظ حاکميت خود باشد تاکيد کرد.
ماکرون همچنين در مورد تشديد پوپوليسم و
ملي گرايي در اروپا هشدار داد.
وي در اين باره گفت :تندروي ممکن است در انتخابات

استيصال ترامپ در برابر ايران

اروپايي ماه مه سال آينده پيروزي بزرگي کسب کند
و از اروپا خواست با آن مقابله کند .ماکرون با يادآوري
اينکه اتحاديه اروپا طرحي براي صلح و توسعه است
که در تاريخ جهان بي سابقه است؛ گفت :جهاني که
ما در آن زندگي مي کنيم خطرناک است.
وي همچنين تاکيد کرد :تصميمات اخير دونالد ترامپ
رئيس جمهور آمريکا تهديدي مستقيم براي امنيت
اروپاست.

لوئيس فراخان:

نتيجه كشيده شدن ماشه جنگ در خاورميانه ،پايان آمريكاست

رهبر جنبش «امت اسالم» آمريکا خطاب به ترامپ گفت :مرگ بر آمريکا
و اسرائيل باعث پايان دادن به آمريکا نيست ،بلکه اين شما هستيد و شما
مسئول نابودي آمريکا خواهيد بود.اگر ماشه جنگ کشيده شود ،پايان
آمريکا رقم خواهد خورد .به گزارش فارس ،لوئيس فراخان رهبر جنبش
«امت اسالم» آمريکا در نشستي خبري در محل «پرس تي وي» طي
اظهاراتي ضمن ابراز خرسندي از حضور در ايران ،از مقام معظم رهبري
قدرداني کرد.وي که سفري به قم داشته و با آيت اهلل مکارم شيرازي
ديدار کرده از مهمان نوازي مردم ايران تشکر کرد.فراخان از رسانههاي
تحت امر رژيم صهيونيستي به خاطر ناديده انگاشتن واقعيات درباره وي
و تحريف واقعيات انتقاد کرد.اين فعال مدني آمريکا ادامه داد :شيطان
چهره اسالم ،مسيحيت و يهوديت را خدشه دار کرده و به اين خاطر
حضرت مهدي (عج) بايد بيايد تا چهره واقعي شيطان را برمال و بار ديگر
دين و مذهب را تطهير کند و ما انسانها با برادري و مودت براي بار
ديگر در کنار هم زندگي کنيم.فراخان در بخش ديگري از سخنانش با
اشاره به راهپيمايي يک ميليون نفري در آمريکا گفت :اين راهپيماييها
بر پايه سه رکن بنا شدهاند ،توبه ،آشتي و مسئوليت و تالش من اين
بود که گروههاي مختلف را کنار هم بياورم که با سازش و وحدت در
کنار هم زندگي کنيم.رهبر بزرگترين جامعه مسلمانان آمريکا اضافه
کرد :جهان اسالم نياز به فرآيندي دارد که باعث شود اختالفات را کنار
گذاشته و با وحدت در کنار هم در قالب يک جامعه زندگي کنيم که

اصل برگ سبز (شناسنامه) و پالك موتور سيكلت كبير به شماره پالك  563-18521رنگ آبي مدل  1388به
شماره موتور  200882051و شماره تنه  8800750مفقود گرديده است كه از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت هوشمند كاميون باري فلزي تيپ  8بي  14مدل  1381به رنگ سفيد روغني به شماره موتور L0226ADW
به شماره شاسي  386810101874ـ  A082و به شماره پالك  15ايران  121ع  69متعلق به هوشنگ پناهي
بيرام كندي فرزند باباعلي به شماره ملي  5079257792مفقود و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل سند كمپاني يك دستگاه سمند سواري  LXبه شماره شاسي  784525و شماره موتور 12488362049
مفقود و از درجه اعتبار ساقط ميباشد
سند كمپاني و برگ سبز سواري سپند مدل  1381به شماره انتظامي  488-21ق  79و شماره موتور
 1541528HC4Gو شماره شاسي  1004704C68PSVبه نام اينجانب فضلاله محمدي فرزند نصرت
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت برگ سند كاميونت ون نيسان  2400مدل  1383به رنگ آبي روغني به شماره انتظامي
 947ب  69ايران  22و شماره موتور  248569و شاسي  42997Dبه نام عليعباس محمدي فرزند عباس
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت (برگ سبز) و كارت خودروي وانت دو كابين مزدا  2000مدل  1378به رنگ يشمي متاليك
و به شماره شاسي  00072D7820و شماره موتور  341456و شماره پالك ايران 926-96ج 83به نام
مهدي ابراهيمي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.
بيمهنامه ثالث به شماره  0/96/622ـ  1/41333/0و بيمه بدنه و كارت معاينه فني خودرو و كارت ماشين
خودروسواري پرايد تيپ  132به رنگ بژ ـ متاليك مدل  1378به شماره موتور  2730958و شماره شاسي
 1422287047547Sو شماره انتظامي 571-25د 37به مالكيت مهرداد قرهداغي فرزند مهدي متولد
 52/10/2به شماره ملي  1530282357مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت هوشمند ماشين سواري كاميون كشنده ـ كاميون سيستم ولوو تيپ اف.اچ  )6*4( 12مدل  1384به
رنگ سفيد ـ روغني به شماره موتور  470904و شماره شاسي  855110T5PV60AN72Yبه نام آقاي رضا
قلخاني به شماره پالك (-18ايران  392ع  )98مفقود گرديده است و از درجه اعتبار ساقط است.
ي به شماره شناسنامه  2174صادره از گرگان در
مدرك تحصيلي فارغالتحصيلي اينجانب اكبر مرزي فرزند عل 
مقطع كارشناسي رشته مديريت دولتي صادره از واحد دانشگاهي عليآباد كتول با شماره  184006828مفقود
گرديده و فاقد اعتبار ميباشد .از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد عليآباد
كتول به نشاني بلوار دانشجو ـ كيلومتر  1جاده كردآباد ـ مجتمع دانشگاه آزاد اسالمي ارسال نمايد.
برگ سبز و برگ كمپاني سمند ايكس  7رنگ خاكستري مدل  1386شماره پالك  166-68د  84شماره
شاسي 70700506 :شماره موتور 12486005272 :مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني سند مالكيت (برگ سبز) خودرو سايپا مدل  131پرايد مدل  1396رنگ سفيد به شماره انتظامي
ايران  378-71د  93و شماره موتور  13M/5842332و شماره شاسي  356335H411100NASبه
مالكيت سعادت حيدري دهكردي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل كارت هوشمند ناوگان عمومي حمل و نقل متعلق به كاميون باري ايسوزو  L70NPRمدل  1391به
رنگ سفيد روغني به شماره شهرباني 913ع 75ايران  31و به شماره شاسي  032021PBt70NAGNو به
شماره موتور  929223و به شماره هوشمند  2676337به نام آقاي ياسر ناصري كيش فرزند الفت به شماره
شناسنامه  5315مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد
كارت هوشمند وسيله نقليه كاميون باري مدل  1976به رنگ نارنجي شماره پالك 944ع 77ايران  45به
شماره هوشمند  4132776شاسي  14260430به شماره موتور  10137261به نام حمزه عليشاهي مفقود
گرديده و از درجه اعبار ساقط ميباشد.
كارت هوشمند راننده  1333317به نام اينجانب مجيد گنجي فرزند محمود به شماره ملي 4170121309
و كارت هوشمند كاميون بنز تك به شماره  4222165و شماره انتظامي 248-33ع 19مفقود گرديده و
از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودرو پرايد سواري مدل  1386به شماره شهرباني  344 53ج  46و شماره موتور 1857709
و شماره شاسي  1412286037995Sمفقود شده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد
اصل كارت فعاليت حرفهاي راننده باربري (هوشمند) به شماره  1132716به تاريخ صدور  84/2/4به
نام اينجانب محسن صفايينيا فرزند فرجاهلل داراي كدملي  4650399726مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
كارت سواري پيكان مدل  1382رنگ سفيد به شماره انتظامي  586ق  – 61ايران  15و شماره موتور
 11158228591و شماره شاسي  0082417036به نام يعقوب بخشي كوربالغي مفقود و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
اصل كارت پالك و بيمه شخص ثالث وانت تويوتا هايلوكس مدل  1992به شماره انتظامي  735ق  -14ايران
 45به شماره موتور  0345587و شماره شاسي  011714به رنگ سفيد روغني به نام عابد شهنوازي مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.
گواهي موقت پايان تحصيالت اينجانب غالمحسين بام بري فرزند حسن متولد  1346به شماره شناسنامه
 1250صادره از زابل به شماره  72/8/1-11-12461مقطع كارداني امور زراعي از دانشگاه سيستان و
بلوچستان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.
برگ سبز خودرو سواري پژو  405مدل  1385به شماره انتظامي 539ج – 55ايران  85به شماره موتور
 12485241431و شماره شاسي  40200077به رنگ نقرهاي متاليك مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط است.
كارت هوشمند كاميون كشنده آميكو مدل  1390به شماره انتظامي 418ع -21ايران  25به شماره هوشمند
 2505657مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.
سند كمپاني و شناسنامه مالكيت خودرو وانت مزدا مدل  1376به شماره انتظامي 941ط -56ايران 22
به شماره موتور  230609و شماره شاسي  7616003910به رنگ آبي متاليك مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط است.
سند و فاكتور فروش و سند مالكيت (برگ سبز) موتور سيكلت احسان  cc150به رنگ مشكي مدل  1391به شماره
پالك  16518-822و شماره موتور  0269904Fmi156kmHCGو شماره شاسي N2N-9112549A150
به نام علي دهوارينژاد مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.
شناسنامه مالكيت وانت نيسان يخچالدار به شماره انتظامي 577د-85ايران  82مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط است ،مسئوليت ضمانت كشف فساد به عهده مالك است.
اينجانب سوگند سلطاني مالك سواري پژو  405به شماره موتور  0970610k124و شماره بدنه
 492278GK3VE11NAAMو شماره پالك 197ق 71ـ ايران  82به علت فقدان اسناد فروش تقاضاي
رونوشت المثني سند خودروي مذكور را نموده است .لذا چنانچه احدي ادعايي در خصوص خودروي فوق
دارد ظرف مدت ده روز به دفتر منطقهاي ساري واقع در كيلومتر جاده ساري به نكا جنب شركت شماليت
مراجعه نمايند .بديهي است پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
كارت شناسايي اينجانب مصطفي اكبريزاده مشكاني به شماره كارمندي 959825 :متعلق به هواپيمايي
جمهوري اسالمي ايران (هُ ما) مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ كمپاني ،برگ سبز وانت پيكان سيستم  1600به رنگ سفيد روغني مدل  1382به شماره موتور 11538211371
و شماره شاسي  0082912726و شماره پالك  11721923به نام عليرضا جهانگيري شماره شناسنامه 17521
محل صدور خوانسار نام پدر رحيم مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل برگ سبز پرايد مدل  1390به شماره انتظامي 614د-29ايران 95به شماره موتور  4131083و
شماره شاسي  53412290918835به رنگ سفيد روغني به نام زينب ريگي مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط است.
دفترچه وكالت به شماره /2/18448پ به نام اينجانب عبداله صوفي وكيل پايه يك دادگستري به شماره
پروانه  35384مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت هوشمند ناوگان به شماره انتظامي 561ع 11ـ ايران ـ  19به شماره كارت  4264758مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني و شناسنامه مالكيت خودرو سواري پژو  5TU-SLX405مدل  1395به شماره موتور 0086018B164
و شماره شاسي  258973GK1FE31NAAMو شماره انتظامي 151ط-42ايران 79-به نام آقاي پيمان
احمد مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.

شيطان نتواند به ما صدمه برساند.رهبر جنبش امت اسالم گفت :من
در مقطعي در ايران حضور دارم که برادران و خواهران به خاطر غضب
رئيس جمهور و دولت آمريکا و اعمال تحريمهاي ظالمانه مورد هجمه
قرار گرفتهاند.وي با اشاره به توافق برجام و تاکيد همه نهادهاي ناظر
مبني بر پايبندي ايران به اين توافق ،اظهار داشت :گفتند به ايران
ميلياردها دالر را ميدهند ،ولي چنين نکردند.ايران به تعهدات خود
پايبند بود ولي آمريکا متعهد نبود و با آمدن ترامپ ،آمريکا از اين توافق
خارج شد .االن ترامپ سخت ترين تحريمها را عليه ايران اعمال کرد.
وي گفت :از من مي پرسند چرا اينجا (ايران) هستي؟ چون خانواده من
اينجاست و من در آمريکا متولد شدم ،اما شهروند دنيا هستم.فراخان
اضافه کرد :من به همه ايرانيان ميگويم اين يک آزمايش الهي است و
اگر مقاوم باشيم ،شامل نعمت خدا خواهيم شد.اين فعال مدني آمريکا
درباره انتقادهاي وارد شده به وي به خاطر سفر به ايران و اينکه به وي
گفتهاند همانطور که به ايران رفتهاي در همان جا بمان ،خطاب به آنها
اظهار داشت :چطور جرات ميکنيد ،با من حرف بزنيد؟ آمريکا متعلق
به من و ما است و عرق و خون ما باعث شده آمريکا به وجود بيايد،
من خيلي وطن پرست تر از آنهايي هستم که ادعا ميکنند آمريکا براي
آنهاست ،من تسليم نخواهم شد و به آمريکا باز ميگردم و اين حقيقت
را براي آنها بازگو خواهم کرد.وي افزود :من به آنها هشدار ميدهم ،من
حمايت حضرت مهدي و حضرت عيسي و حمايت حق و حقيقت را

سند اصلي و برگ سبز خودروي وانت سيستم پيكان به رنگ سفيد شيري ـ روغني مدل  1393به شماره موتور
 0031682p118و شماره شاسي  635274EG6AA36NAAAشماره انتظامي  65ايران  143د  86به
نام ساسان نيكويي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
مدرك فارغ التحصيلي اينجانب شيما حاج آقاجاني فرزند محمدرضا به ش ش  0370253396صادره
از قم در مقطع كارشناسي رشته مديريت و برنامه ريزي آموزشي صادره از واحد دانشگاه قم با شماره
 7/335548مفقود گرديده و فاقد اعتبار است .از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد
اسالمي واحد قم به نشاني قم  -پرديسان  -بلوار دانشگاه  -مجتمع دانشگاهي ص پ  364/37185اداره
فارغ التحصيالن ارسال نماييد.
مدرك فارغ التحصيلي اينجانب شيما سوخته سرايي فرزند محمدحسين به شماره شناسنامه  2810صادره از
علي آباد در مقطع كارداني رشته نقاشي صادره از واحد دانشگاه سما علي آباد كتول با شماره 184002687
مفقود گرديده است و فاقد اعتبار مي باشد .از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي
واحد علي آباد كتول به نشاني دانشگاه آزاد اسالمي ارسال نمايد.
برگ سبز ،كارت ماشين و سند فروش خودروي سواري پژو  206آريان به رنگ سفيد مدل  1389به شماره
پالك ايران  658 -66و  81و شماره موتور  13389033963و شماره شاسي NAAP41FD1BJ301841
به نام رضا خورشيدي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
دفترچه خدمات كشاورزي به شماره  1810به مساحت  0/69هكتار ( 3وردش) واقع در كردكوي به نام
فرشته مرادي پور فرزند غالمحسين مفقود گرديده و ازدرجه اعتبار ساقط مي باشد.
دفترچه خدمات كشاورزي به شماره  2037به مساحت يك هكتار واقع در كردكوي به نام محمود النگي
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
شناسنامه مالكيت (برگ سبز) كارت پالك خودروي سواري پرايد  131مدل  1390به رنگ سفيد روغني شماره
پالك 356ج 56ايران  95به شماره شاسي  1412290750459به شماره موتور  4052180به نام آسيه دادگر
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
شناسنامه مالكيت (برگ سبز) خودروي وانت پيكان مدل  1388به رنگ سفيد شماره پالك  251ج  41ايران
 95به شماره شاسي  G876280به شماره موتور  11488063536به نام محمد كريم ريگي مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
جواز حمل سالح شكاري مدل تك لول ته پر كوسه ساخت كشور اسپانيا كاليبر  12به شماره سالح 780708/11
بنام عابدين ستوان به شماره ملي  3591402699مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
شناسنامه مالكيت (برگ سبز) كارت پالك خودروي سواري پرايد  131مدل  1390به رنگ نقره اي شماره
پالك 961د 71ايران  84به شماره شاسي  S1412290224531به شماره موتور  4387512به نام نورنساء
مزارزئي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
شناسنامه مالكيت (برگ سبز) خودروي سواري پرايد  141مدل  1388به رنگ نقره اي شماره پالك 519
ج 55ايران  65به شماره شاسي  S1482288311462به شماره موتور  3259623به نام شعله پورطاهري
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اجرائيه
مشخصات محكوم له/محكوم لهم
مهدي فاضل زاده فرزند وهاب به نشاني استان ايالم  -شهرستان ايالم  -ايالم  -بلوار خرم رودي آزادگان
كوچه شهيد عقابي ساختمان ياس
مشخصات محكوم عليه/محكوم عليهم
وحيد صالحي فرزند سليمان مجهول المكان
محكوم به:
بموجب درخواست اجراي حكم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه  9709978422100284محكوم
عليه محكوم است به مبلغ  124/000/000ريال به عنوان اصل خواسته به انضمام مبلغ  2/500/000ريال
بابت هزينه دادرسي و كارشناسي و  60/000ريال بابت هزينه اجراييه صادر شد.
محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه:
 -1ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد ( ماده  34قانون اجراي احكام مدني) -2ترتيبي
براي پرداخت محكوم به بدهد -3مالي معرفي كندكه اجراي حكم و استيفا محكوم به از آن ميسر باشد
چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجراييه نداند بايد ظرف سي روز كليه اموال خود را شامل تعداد يا
مقدار و قيمت همه اموال منقول و غير منقول به طور مشروح مشتمل بر ميزان وجوه نقدي كه به هر عنوان
نزد بانك ها و موسسات مالي واعتباري ايراني يا خارجي دارد به همراه مشخصات دقيق حساب هاي مذكور
و كليه اموالي كه او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و كليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست
نقل و انتقاالت و هرنوع تغيير ديگر دراموال مذكور از زمان يك سال قبل از طرح دعوي اعسار به ضميمه
دادخواست اعسار به مقام قضايي ارائه نمايد واال به درخواست محكوم له بازداشت مي شود(مواد 3و 8
قانون نحوه اجراي محكوميت مالي  -4 )1394خودداري محكوم عليه از اعالم كامل صورت اموال به
منظور فرار از اجراي حكم حبس تعزيري درجه  7را در پي دارد (ماده  34قانون اجراي احكام مدني و
ماده  20ق م ا و ماده  16قانون نحوه اجراي محكوميت مالي  -5 ) 1394انتقال مال به ديگري به هر نحو
با انگيزه فرار از اداي دين به نحوي كه باقيمانده اموال براي پرداخت ديون كافي نباشد موجب مجازات
تعزيري درجه  6يا جزاي نقدي معادل نصف محكوم به يا هر دو مجازات مي شود( ماده  21قانون نحوه
اجراي محكوميت مالي  -6 )1394چنانچه صورت اموال پس از مهلت  30روز ارائه شود آزادي محكوم
عليه از زندان منوط به موافقت محكوم له يا توديع وثيقه يا معرفي كفيل توسط محكوم عليه خواهد بود(
تبصره  1ماده  3قانون نحوه اجراي محكوميت مالي )1394
مسئول دفتر شعبه شوراي حل اختالف اختالف شعبه  11شوراي حل اختالف اختالف شهرستان ايالم  -احسان
جعفري نژاد
اخطاريه
كالسه پرونده1/336/97 :
اخطار شوندگان :قاسم عباس زاده و مهدي بائو هر دو مجهول المكان
محل حضور :شعبه اول شوراي حل اختالف سيمرغ
وقت حضور 97/8/27 :ساعت  12ظهر
علت حضور :درخصوص دادخواست علي حسين كريم زاده به طرفيت شما در وقت مقرر حاضر شويد.
شعبه اول شوراي حل اختالف سيمرغ
تاريخ انتشار 97/8/19
د ش 97/8/19
آگهي ابالغ
در اجراي ماده  10آئين نامه اجرايي قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه
مسكن اسامي اشخاصي كه نسبت به تصرفات آنها در شهر فيروزكوه در اجراي ماده  7آئين نامه مذكور
راي به صدور سند مالكيت صادر گرديد جهت اطالع مالكين ثبتي بشرح ذيل اعالم مي گردد.
سنگ پنج اصلي
پالك  1028فرعي :آقاي علي فخرآور فرزند شعبان ششدانگ عرصه واعيان يك قطعه زمين محصور تحت
پالك ثبتي شماره  1028فرعي از سنگ  5اصلي واقع در فيروزكوه به مساحت  20/70مترمربع
لذا مراتب بعلت عدم دسترسي به مالكين آگهي تا چنانچه اعتراضي دارند اعتراض كتبي خود را ظرف
مدت  20روز از تاريخ انتشار اين آگهي به اداره ثبت اسناد وامالك فيروزكوه تسليم نمايند معترضين پس
از تسليم اعتراض به اداره ثبت  20روز مهلت دارند كه دادخواست خود را به دادگاه تقديم و گواهي طرح
دعوي به ثبت محل ارائه دهند در غير اينصورت پس از اتمام مهلت ياد شده سند مالكيت مربوطه بنام
متصرفين صادر خواهد شد.
احمد رحيمي
رئيس ثبت اسناد و امالك فيروزكوه
د ش 97/8/19
		
تاريخ انتشار 97/8/19

خواهم داشت.لوئيس فراخان در ادامه به سؤاالت مطرح شده پاسخ داد و
در ارزيابي از سياست خارجي آمريکا در خاورميانه عنوان کرد :خاورميانه
بسيار غني از منابع نفتي است و کشورهاي بزرگ صنعتي به اين منابع
نياز دارند و آمريکا و انگليس و بقيه به دنبال دسترسي به اين منابع و
دستيابي به منافعشان در اين زمينه بودند.وي به کودتاي  ۲۸مرداد با
همکاري سيا اشاره کرد و افزود :مصدق به دنبال ملي کردن نفت ايران
بود و کشور من در اين زمينه دست به دامان توطئه شد و توطئهاي از
سوي سيا انجام و مصدق برکنار و شاه جايگزين آن شد.فراخان ادامه
داد :مالکيت نفت از طريق شاه به دست غربيها افتاد و شاه و مالزمانش
ثروتمند بودند و مردم ايران در فقر زندگي ميکردند .کساني که اين
شرايط را دوست نداشتند مورد آزار و اذيت قرار گرفته يا کشته شدند و
يکي از آنها حضرت امام خميني بود.به خاطر اين نارضايتي امام خميني
تبعيد و پس از آن هم انقالب ايران پيروز شد.رهبر جنبش امت اسالم
آمريکا با اشاره به دعوت ترامپ از عربستان براي گردهم آوردن کشورهاي
اهل سنت در رياض ،خاطرنشان کرد :وقتي تصاوير جلسات در رياض
را مشاهده ميکرديم هواپيماهاي جنگي ،سالح و  ...بود که ترامپ به
عربستان فروخت به ارزش  ۱۱۰ميليارد دالر و رئيس جمهور آمريکا با
هدفي زهرآلود به دنبال ايجاد تفرقه بين اين کشورها بود و گفت شما
بايد اين سالحها را عليه ايران به کار ببريد و باعث شد يک کشور برادر
و مسلمان را از ديگر کشورهاي مسلمان جدا کند.

آگهي ابالغ وقت دادرسي و دادخواست و ضمائم به
كالسه پرونده 4/710/97
وقت رسيدگي  97/9/20ساعت  9صبح
خواهان اكبر نظري
خوانده محسن تقي پور
خواسته مطالبه طلب
خواهان دادخواستي تسليم دادگاههاي عمومي نموده كه جهت رسيدگي به شعبه چهارم حل اختالف اختالف
ارجاع گرديده و وقت رسيدگي تعيين شده بعلت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور
دادگاه و بتجويز ماده  73قانون آئين دادرسي مدني مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي مي
شود تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهي ظرف يك ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رسيدگي حضور بهم رساند .چنانچه
بعدا ابالغي بوسيله آگهي الزم شود فقط يكنوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
مدير دفتر شعبه چهارم شوراي حل اختالف قائم شهر  -ولي نيا
تاريخ انتشار 97/8/19
د ش 97/8/19
برگ دادخواست به دادگاه نخستين

مشخصات طرفين
خواهان :زيبا حسيني كاشاني لوئي نام پدر محمدرحيم سن  33سال شغل خانهدار محل اقامت انديشه فاز
 - 1ارغوان  -2نبش تقاطع معلم پالك  134واحد 1
خوانده  :داود يوسفي ماواني فرزند علي سن  36سال شغل آزاد محل اقامت كرمانشاه شهرك مسكن ايستگاه
طالقاني كوي  11پالك 22
خواسته يا موضوع و بهاي آن :تقاضاي رسيدگي و صدور حكم مبني بر مطالبه نفقه فرزندان مشترك از مورخه
 97/4/16لغايت تا صدور و اجراي دادنامه وفق نظر كارشناس و هزينه دادرسي و كارشناسي با رعايت ماده
 1199از قانون مدني مقوم به  529/000/000ريال
دالئل و منضمات دادخواست (مدارك) :كپي مصدق عقد نامه  -كپي مصدق شناسنامه
شرح دادخواست
رياست محترم دادگاه عمومي
اينجانب خواهان همسر خوانده مي باشم كه داراي دو فرزند مشترك بنامهاي محمد يوسف و غزل  6ماه و 15
ساله مي باشيم كه خوانده پدرشان از پرداخت نفقه آنها امتناع نموده است كه در عسر و حرج مي باشند( .با
رعايت ماده  1199از قانون مدني مطالبه نفقه فرزندم از محضرتان خواستارم
فلذا با توجه به مراتب ذكر شده و توجها به ماده  1199از قانون مدني نسبت به شرح ستون خواسته صدور حكم
مقتضي مورد استدعاست
شعبه  8مجتمع شماره  1شهرستان شهريار
تاريخ انتشار 97/8/19
د ش 97/8/19
آگهي ابالغ وقت رسيدگي

شماره پرونده 386/8/97
خواهان زيبا حسيني كاشان لوئي
خوانده داود يوسفي ماواني
موضوع پرونده مطالبه نفقه فرزند
زمان رسيدگي روز  10ماه  9سال  97ساعت 15:00
محل حضور ساختمان شوراي حل اختالف اختالف شهرستان شهريار واقع در ابتداي شهرك اداري طبقه دوم
حوزه هشتم
با توجه به دادخواست تقديمي كه جهت رسيدگي به شوراي حل اختالف حوزه هشتم شهريار ارجاع گرديده و
به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده  73قانون آئين دادرسي دادگاه
هاي عمومي در امور مدني مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي مي شود تا خوانده پس از
نشر آگهي اطالع از مفاد آن به حوزه هشتم حل اختالف شهريار مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود و رويت
ضمائم دادخواست در موعد مقرر در جلسه رسيدگي حاضر گردد.
رئيس حوزه هشتم حل اختالف شهريار
تاريخ انتشار 97/8/19
د ش 97/8/19
آگهي مزايده اموال منقول و غيرمنقول
بموجب پرونده كالسه  9603974له كاظم وحداني عليه ابراهيم نژاد احمد و غيره جهت وصول محكوم
به و هزينه هاي اجرائي اموال مشروحه زير متعلق به محكوم عليه توقيف و بمبلغ  1/600/000/000ريال
ارزيابي و مقرر شد در روز مورخ  97/9/1از ساعت  9الي  11از طريق مزايده حضوري در محل دفتر شعبه
اول اجراي احكام مدني ساري بفروش برسد و قيمت از ميزان ارزيابي شده شروع و به كساني كه باالترين
قيمت را پيشنهاد نمايند فروخته خواهد شد ضمنا  %10از قيمت پيشنهادي نقدا از برنده اخذ و مابقي بايد
ظرف يكماه پرداخت گردد همچنين در صورت انصراف يا عدم پرداخت به موقع مابقي وجه  %10سپرده به
نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد.
مال مورد مزايده عبارت است از آپارتمان مسكوني به مساحت  99/02مترمربع در طبقه سوم (واحد شرقي)
به انضمام انباري به مساحت  4/30مترمربع و پاركينگ قطعه دو به مساحت  15:30مترمربع به نشاني ساري خ
خيام كوچه معراج ساختمان ارم  2مي باشد.
متقاضيان مي توانند جهت اطالعات بيشتر از مال مورد مزايده به دفتر شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري
ساري مراجعه نمايند.
مسئول شعبه اول اجراي احكام مدني ساري  -يعقوبي
تاريخ انتشار 97/8/19
د ش 97/8/19

آگهي اصالحي دعوت مجمع عمومي فوقالعاده
شركت كيمياگران نويد بخش (سهامي خاص)
به شماره ثبت  508738و شناسه ملي 14006724854
با توجه به آگهي منتشره در روزنامه رسالت به شماره  9351مورخ  12آبان  1397با
دستور جلسه انحالل و انتخاب مدير تصفيه بدينوسيله اعالم ميدارد مقام دعوت كه
هيئت مديره است در متن آگهي مذكور از قلم افتاده كه بنابراين مقام دعوت هيئت
مديره براي آگهي مزبور اعالم و مراتب بدينوسيله تصحيح ميگردد.
تاريخ انتشار 97/8/19
خ ت 97/8/19
هيئت مديره
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بخش سياسي خارجي
طي روزهاي اخير ،بسياري از رسانه هاي غربي به بررسي آثار و تبعات اعمال تحريمهاي
يکجانبه اياالت متحده عليه ايران پرداخته اند .بسياري از اين رسانه ها تاکيد کرده اند
که سرنوشت اين رفتار دولت ترامپ ،چيزي جز شکست و انزواي بيشتر اياالت متحده
در نظام بين الملل نمي باشد .يکي از اين روزنامه ها ،نيويورک تايمز است .روزنامه اي
که طي ماههاي اخير بارها در خصوص اعمال تحريمهاي آمريکا عليه ايران و آثار
اين اقدام هشدار داده است .اين بار نيويورک تايمز اين هشدار را به صورت جدي تر
عليه ترامپ و همراهانش مخابره کرده است .نيويورک تايمز با توجه به آغار تحريم ها
نوشته است که او( رئيس جمهور اياالت متحده آمريکا ) در واقع مشغول قمار
است ،تالش براي به صفر رساندن درآمدهاي نفتي ايران با فشار به متحدان خود
براي پايان دادن به خريد نفت آن کشور مشخص نيست جه سرنوشتي داشته باشد.او
مدعي است که دولت ايران به نوعي شکست خواهد خورد و به زودي به ميز مذاکره
بازخواهد گشت و گرنه با سقوط و فروپاشي اقتصادي مواجه مي شود .معاون وزير
امور خارجه او نيز مي گويد ما مي خواهيم دموکراسي را در آنجا بازسازي کنيم و
اين چيزي است که همه مي حواهند.بسياري از کارشناسان بيروني که در طول
چند دهه با ايران برخورد کرده اند مي گويند که آنها اعتقاد دارند که آقاي ترامپ
ممکن است در دو مرحله اول خود موفق شود اما در شکست کامل ايران ناکام
خواهد ماند.ريچارد ن .هاس ،رئيس شوراي روابط خارجي در اين باره گفت" :توليد
نفت ايران و درآمد اين کشور کاهش مي يابد ،اما خبري از فروپاشي نيست.وي
ادامه داد :هيچ چيزي در مورد تحريم ها وجود ندارد که نشان دهد آنها مي توانند
ايران را مجبور به انجام کاري بزرگ و چشمگير کنند .به عبارت ديگر اجبار و زور
در دي ان اي انقالب ايران نيست.نيويورک تايمز در ادامه تاکيد کرده است که البته،
اعمال خشونت آميز هسته اي و رويکرد آقاي ترامپ نسبت به متحدان و مخالفان
در اين مورد به معني تعهدي است که آقاي ترامپ در طول مبارزات انتخاباتي سال
 2016انجام داده است ،زماني که بارها اعالم کرد که توافق «وحشتناک» با ايران
را به پايان مي رساند .امروز ،آقاي ترامپ اين اعالميه را به عنوان يکي از وعده هاي
خود جامع عمل پوشاند.با ان حال مطابق آنچه نيويورک تايمز نيز اذعان کرده است،
ترامپ در اين ميدان پيش از پيش مستاصل و ناتوان به نظر مي رسد .نيويورک
تايمز در اين خصوص تاکيد کرده است :اروپايي ها ،چيني ها و روس ها ديگر
امضا کنندگان اين معامله وعده داده اند که ايران را در انزوا نگذرانند و اروپايي ها
مي گويند که آنها به سمت يک سيستم مبادله اي اقدام مي کنند که به آنها امکان
خريد نفت ايران را بدون انجام تجارت در دالر مي دهد.همانطور که اروپا اقدام
مي کند ،آقاي ترامپ به وضوح از درد و رنج آنها خرسند است .او در ماه مه اعالم
کرد که از اعتراض به رهبران اروپايي از جمله نخست وزير ترسا مي از بريتانيا ،رئيس
جمهور امانوئل ماکرون از فرانسه و آنگال مرکل از آلمان موافقت کرده است .اروپايي ها
تا چند ساعت قبل از اعالم اين مطلب فکر کردند که آنها به سمت يک رويکرد
جديد حرکت مي کنند تا توافق را حفظ کنند تا به توافقنامه هاي اضافي با تهران
براي محدود کردن آزمايشات موشکي و  .....دست پيدا کنند!
نيويورک تايمز

اطالعيه بانک ملي ايران در خصوص استرداد
وجوه زائران اربعين
بانک ملي ايران باصدور اطالعيه اي ضمن قدرداني وتشکر از صبوري و همراهي
زائران محترم اربعين ،اعالم کردمبالغ پرداختي تمامي افرادي که موفق به دريافت ارز
اربعين (دينار عراق) نشده اند به طور کامل تامين شده و آماده پرداخت به ذينفعان
در تمامي شعب اين بانک در سراسر کشور مي باشد .به گزارش روابط عمومي بانک
ملي ايران ،در اين اطالعيه آمده است :هموطنان عزيز مي توانند با در دست داشتن
گذرنامه و کارت ملي به نزديکترين شعبه بانک ملي ايران مراجعه کرده وپس از
احراز هويت مبلغ مورد نظر را دريافت نمايند .بر اساس اين اطالعيه بسياري از
متقاضيان در روز دوشنبه بامراجعه به شعب مبالغ خود رادريافت کرده اند .بانک
ملي ايران اين اطالعيه تاکيد کرده است هموطنان مي تواننددر صورت مشاهده
هر گونه مشکلي با شماره هاي  021-۶۴۱۴۰واحد ارتباط مردمي (کال سنتر)
بانک ملي ايران و  ۰۲۱- ۸۳۳۸۶واحد کال سنتر شرکت داده ورزي سداد،تماس
بگيرند تا پيگيري الزم بهعمل آيد.

بانک آينده يک نوجوان زنداني را آزاد کرد
با پرداخت ديه و جلب رضايت خانواده مقتول توسط بانک آينده ،يک نوجوان
کرماني از زندان آزاد و به کالس درس بازگشت.دانشآموز  17ساله کرماني
که از سال  1396در بند نوجوانان زندان کرمان به سر ميبرد؛ با وساطت
اهالي محل و خيرين و پرداخت ديه توسط بانک آينده و جلب رضايت خانواده
مقتول ،از زندان آزاد شد.بانک آينده؛ در راستاي عمل به مسئوليت اجتماعي
خود در قبال اقشار مختلف جامعه به ويژه نوجوانان و دانشآموزان ،عالوه بر
ساخت مدارس اُميد آينده و توزيع لوازم التحرير و بسته هاي فرهنگي در مناطق
کم تر برخوردار کشور ،در يک اقدام خيرخواهانه ،آزادي اين نوجوان کرماني را
رقم زد تا وي همزمان با آغاز سالتحصيلي ،به کالس درس و به آغوش خانواده
خود بازگردد .بر اساس گزارش مراجع ذيربط ،اين دانش-آموز ،در تابستان
سال  ،1396در يک غفلت و در يک نزاع دسته جمعي درگير شده که منجر
به ضرب و جرح و کشته شدن پسر همسايه گرديده و از اين نظر در دادگاه
به پرداخت ديه محکوم و به دليل عدم توانايي مالي خانواده ،وي در زندان
کرمان به سر مي برده است.با پيگيريهاي بانک آينده؛ اين دانشآموز کرماني
شامگاه  28مهرماه  ،1397از زندان آزاد شد و اکنون براي ادامه تحصيل به
کالس درس بازگشته است.

حجتاله صيدي :

بانک صادرات ايران  ٨٥٠٠ميليارد تومان
از مطالبات دولتي خود را دريافت ميکند

مديرعامل بانک صادرات ايران از تسويه ٨هزار و  ٥٠٠ميليارد تومان از مطالبات
بانک از دولت در قالب اوراق اسناد خزانه اسالمي خبر داد.به گزارش روابط
عمومي بانک صادرات ايران به نقل از خبرگزاري فارس ،حجتاله صيدي با
اعالم اين خبر افزود :اميدواريم فرآيند تهاتر  ١٠٠هزار ميليارد توماني بدهي
پيمانکاران ،دولت ،شرکتهاي دولتي و عمومي ،بانکها و بانک مرکزي براساس
تبصره  ٥قانون بودجه سال  ٩٧تا چندهفته آينده نهايي شده و اوراق اسنادخزانه
براي آن منتشر شود.وي تصريح کرد :سهميهاي که براي بانک صادرات ايران
از رقم  ١٠٠هزار ميليارد تومان در قالب انتشار اوراق خزانه اسالمي در بودجه
سالجاري در نظر گرفتهاند  ٨هزار و  ٥٠٠ميليارد تومان است و ما در اين
چارچوب مطالباتمان را از پيمانکاران و شرکتهاي دولتي و عمومي غيردولتي
وصول و بدهي بانک را با بانک مرکزي تسويه ميکنيم.صيدي همچنين با اشاره
به روند ارائه خدمات ارزي به تجار و بازرگانان کشور در گستره شعب خارجي
بانک صادرات ايران نيز گفت :تاکنون مشکل خاصي بابت انجام حوالههاي ارزي
وجود نداشته و تا زماني که امکان استفاده از سامانه پيامرساني مالي وجود
داشته باشد ،حواله ارزي هم انجام ميشود.مديرعامل بانک صادرات ايران افزود:
بانک مرکزي در تالش است تا سامانه پيامرسان جايگزين سوئيفت ايجاد کند
اما هنوز سامانهاي جايگزين سوئيفت براي پيامرسانيهاي مالي کل سيستم
بانکي اجرايي نشده است.

