نكته
ضرب شست دهلي نو به واشنگتن

سياستهاي حمايت گرايانه اقتصادي دونالد ترامپ در عرصه بينالمللي
همچنان ادامه دارد .به چالش کشيده شدن ساختار تجارت جهاني
از سوي رئيسجمهور اياالتمتحده آمريکا و تقابل اقتصادي واشنگتن
با بازيگراني مانند چين ،هند و اتحاديه اروپا محصول و خروجي
اين روند تقابلي بوده است .اين مواجهه و منازعه تا حضور ترامپ
در کاخ سفيد همچنان ادامه خواهد يافت .به گزارش آنا بازيگران
بينالمللي در قبال سياستهاي بازدارنده اقتصادي ،رويکرد واحدي
را در پيش نگرفتهاند .بهعنوانمثال ،بازيگران اروپايي ترجيح دادهاند
واکنش منفعالنهاي در اينخصوص در پيشگرفته و به دليل وابستگي
امنيتي به اياالتمتحده و وابستگي سياسي به واشنگتن ،اقدامي در
اين خصوص صورت ندهند .همين مسئله اعتراض افکار عمومي و
حتي برخي احزاب سياسي در اروپا (که هماکنون خارج از قدرت
هستند) را برانگيخته است .اعمال تعرفههاي  10و  25درصدي بر
فوالد و آلومينيوم اروپا تاکنون با واکنشي جدي از سوي مقامات
اروپايي روبهرو نشده است.
در مقابل ،برخي بازيگران ديگر مانند چين و هند در اين خصوص
رويکرد منفعالنهاي نداشته و با اقدامات متقابل ،کنشهاي صورت
گرفته از سوي کاخ سفيد را پاسخ دادهاند .همين مسئله منجر به
نارضايتي شرکتهاي صادرکننده آمريکايي را برانگيخته است.
ضمن آنکه افزايش واردات کاالهاي چيني به آمريکا نسبت به
سال گذشته نشان ميدهد که ترامپ در اعمال سياستهاي
حمايت گرايانه خود موفق نبوده و شرکتهاي خصوصي آمريکايي
با ترامپ در اين خصوص همراه نشده است.
اخيرا ً هند نيز ب ه مانند چين ،رويکرد تقابلي خود را در برابر اقدامات
بازدارنده دولت ترامپ تقويت کرده است .بر اين اساس ،هند در
اقدامي تالفيجويانه از ماه آينده بر تمام محصوالت کشاورزي
آمريکا تعرفه وارداتي  ۳۰درصدي وضع خواهد کرد.اين بدترين
خبر ممکن براي ترامپ و مقامات آمريکايي در حوزه اقتصاد
محسوب ميشود .بديهي است که اين اقدام هنديها ،از سوي
شهروندان اروپايي که شاهد انفعال مقامات خود در برابر واشنگتن
هستند مورد تحسين قرار خواهد گرفت .از سوي ديگر ،فراتر از
تأثير رواني منفي اين موضوع بر فضاي اقتصادي آمريکا ،در آينده
اين موضوع منجر به کسري بيشتر تراز تجاري اياالتمتحده
خواهد شد .با کاهش صادرات محصوالت کشاورزي آمريکا به هند
( که متعاقب وضع تعرفههاي  30درصدي صورت خواهد گرفت)
آنهم درحاليکه بخش کشاورزي آمريکا همچنان به خريد مواد
کشاورزي و غذايي از هند ادامه ميدهد،چنين روند و نتيجهاي
کام ً
ال قابل پيشبيني است .اين اقدام قرار است از آخر ژانويه سال
جاري ( سال  )2019صورت گيرد .نبايد فراموش کرد که بيش
از  34درصد از محصوالت کشاورزي آمريکا در حوزه صادرات ،به
هند صادر ميشود .ازاينرو تأثير تصميم اخير هند و دولت اين
کشور ،محدود و مقطعي نخواهد بود .سياست تعرفهاي هند نوعي
مقابلهبهمثل مستقيم با دولت ترامپ محسوب ميشود .اين در
حالي بود که مقامات آمريکايي سعي داشتند با استناد به مناسبات
سياسي خود با دهلينو ،از اتخاذ چنين تصميمي از سوي دولت
هند جلوگيري کنند.
تصميم ترامپ در خصوص وضع تعرفههاي گمرکي بر
فوالد و آلومينيوم اروپا ،روسيه ،هند ،چين و  ....منجر به
آسيبپذيري صنايع ذوب فلزات در هند شده است .فشارهاي
نفتي اياالتمتحده آمريکا به هند( در خصوص خريد نفت
از ايران ) را نيز بايد به اين موضوع اضافه کرد .بهطورکلي،
سياستهاي اقتصادي کاخ سفيد و وزارت خزانهداري آمريکا
براي هنديها بسيار سخت تمامشده است .در چنين شرايطي
مقابلهبهمثل هنديها با دولت ترامپ ،پاسخي سخت و عملي
از سوي دهلينو به واشنگتن محسوب ميشود .پاسخ و واکنشي
که شهروندان هندي بدون شک از آن استقبال ميکنند.

»

فدريکا موگريني مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا گفت :بروکسل با ساير
اعضاي جامعه جهاني براي حفظ برجام همکاري کرده و اجازه نخواهد داد
« نزديکترين دوست و متحدمان در مورد تجارت مشروع ما با يک کشور ديگر
تصميمگيري کند».موگريني در مصاحبهاي که در تارنماي انديشکده «شوراي
روابط خارجي اروپا» منتشر شد ،اظهار داشت :ما بهعنوان يک اتحاديه  ۲۸عضوي
با بقيه اعضاي جامعه جهاني براي حفظ توافق هستهاي برجام کار ميکنيم؛ توافقي
که تاکنون بهطور کامل اجراشده و آژانس بينالمللي انرژي اتمي در  13گزارش
پياپي آن را تائيد کرده است .ما اين کار را به خاطر امنيت جمعي خود انجام
ميدهيم؛ ما نميخواهيم ايران به سالح هستهاي دست يابد .برجام دقيقه همين
هدف را محقق ميکند.

وي افزود :اغلب ميشنوم که گفته ميشود اروپا در اين مسئله عمدتاً انگيزههاي
اقتصادي و مالحظات تجاري دارد .اين مسئله موضوعيت ندارد؛ ما اين کار را براي
جلوگيري از القاي يک توافقنامه منع اشاعه هستهاي که کارآمد است و براي
جلوگيري از بروز يک بحران بزرگ امنيتي در خاورميانه انجام ميدهيم.
موگريني تصريح کرد :بخشي از اين کار مستلزم آن است که تضمين کنيم
شرکتهايي که خواهان تجارت مشروع با ايران هستند ،اجازه انجام چنين کاري
را دارند .اين همان چيزي است که درحال حاضر روي آن کار ميکنيم؛ يعني
ابزارهايي که به بازيگران اقتصادي مايل به تجارت مشروع با ايران کمک کرده ،از
آنها حمايت کرده و آنها را خاطرجمع ميکند .اين درست است که اين وضعيت
موجب درگرفتن بحثهايي در مورد حاکميت اقتصادي اروپا شده است.

موگريني:

نميخواهيم ايران
به سالح هستهاي
دست پيدا کند!

بين الملل
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کمال خرازي:

اميدواريم اشتباهات گذشته را تکرار نکنيم

سيد کمال خرازي که اکنون رياست شوراي
راهبردي روابط خارجي را بر عهده دارد ،اظهار
داشت  :اميدواريم اشتباهات گذشته را در حوزه
سياست خارجي تکرار نکنيم .سيد کمال خرازي به
مناسبت چهلمين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي
در گفتوگو با ايسنا در ارزيابي خود از سياست
جمهوري اسالمي ايران ،اظهار کرد :در اصول تغيير
زيادي در سياستهاي جمهوري اسالمي ايران پديد

نيامده ،ما بر اساس اصل استقالل خودمان و بر
اساس اصل حمايت از ملتها ،اصل ثبات کشور و
همچنينبراساساحيايارزشهاياسالميهمچنان
پابرجا بوديم ،فراز و نشيب به داليل مختلف وجود
داشته اما در کليت بر اصول خودمان ايستادگي
کرديم .وي تصريح کرد :البته ريشه مشکالتمان
هم با کشورهايي مثل آمريکا همين است که آنها
نميخواهند موجوديت جمهوري اسالمي ايران
را برتابند و بعضي از آنها بهصراحت ميگويند
ميخواهيم تغيير رژيم انجام دهيم .بعضيها نيز
با پرده اين را صحبت ميکنند ،بنابراين بسياري از
مشکالت ما ناشي از استقاللطلبي ما است ،اينکه
بر ارزشهاي خود پابرجا هستيم ،از مستضعفين
جهان حمايت ميکنيم ،اينها بر اساس قانون
اساسي وظيفه ما است و آنها نميخواهند اين
ارزشها را برتابند.

اروپا در آزمون استقالل از آمريکا موفق نبوده است
سخنگوي وزارت امور خارجه روسيه در کنفرانس
خبري خود گفت که اروپا در مورد برجام در برابر
آزمون بسيار جدي قرارگرفته و آنها در آزمون
استقالل از آمريکا موفق نبودهاند.
به گزارش خبرگزاري تسنيم" ،ماريا زاخاروا"
سخنگوي وزارت امور خارجه روسيه در کنفرانس
خبري هفتگي خود درباره برجام و سازوکار مالي
براي تسهيل همکاري با ايران گفت :بايد اتحاديه
اروپا را تحسين کرد که مهارت ديپلماسي در
سطح عالي را براي رسيدن به اين توافق از خود
نشان داد ،اما آزمون پس از امضاي برجام و اجراي
آن و مخصوصاً پس از خروج آمريکا از اين توافق
بينالمللي آغاز شد.
سخنگوي وزارت امور خارجه روسيه اضافه کرد:
برجام صرفاً يک معامله تجاري يا دوجانبه نيست
بلکه توافقي چندجانبه است که از سوي شوراي

امنيت تائيد شده و سندي الزماالجرا است و
مسکو به تالشهاي خود در خصوص اين توافق
در عرصههاي مختلف ادامه ميدهد.
وي افزود :شرکاي اروپايي ما در برابر آزمون
بسيار جدي قرارگرفتهاند و همه ميدانند که
يکي از طرفها(آمريکا) ،آزمون استقالل اروپا را
پيش روي شرکاي ما قرار داده است و شرکا در
بروکسل در اين آزمون موفق نبودند.

کوربين دستبردار نيست!

"برگزيت" همچنان به نقطه آسيب دولت ترزا مي در انگليس
تبديلشده است .به گزارش آنا،در همهپرسي سال 2016
ميالدي ،رأي شهروندان انگليسي مبني بر خروج از اروپاي
واحد ،منجر به استعفاي ديويد کامرون از قدرت شد .اين بار
نيز قرار است ترزا مي نخستوزير محافظهکار به دومين قرباني
محافظهکار برگزيت تبديل شود .اگرچه نخستوزير انگليس
سعي دارد اوضاع را طبيعي و مطلوب جلوه دهد و از توافق
بهدستآمده ميان لندن و بروکسل دفاع کند ،اما در اين مسير
با موانع سختي روبهروست! يکي از اين موانع ،همحزبيهاي
ناراضي ترزا مي و ديگري ،جرمي کوربين رهبر حزب کارگر
است .جرمي کوربين نهتنها از توافقات بهدستآمده ميان
نخستوزير انگليس و مقامات اروپايي رضايت ندارد ،بلکه
خواستار استعفاي ترزا مي ،تشکيل دولت جديد و برگزاري
مذاکرات جديد با اروپاست.جرمي کوربين ،دولت مي را در
حلوفصل معماي برگزيت ناتوان توصيف کرده و خواستار
برگزاري انتخابات سراسري جديد شده است .رهبر حزب
کارگر،معتقد است که بايد دولت جديدي در لندن مستقر شود
و مذاکرات برگزيت را با بروکسل هدايت و مديريت کند .اين
در حالي است که آنگال مرکل صدراعظم آلمان و ديگر مقامات

مدرك فارغالتحصيلي اينجانب مجيد انصاري محسني فرزند علياصغر به شماره شناسنامه  60714صادره
از مشهد در مقطع كارشناسي رشته تحصيلي مهندسي نساجي تكنولوژي نساجي صادره از واحد دانشگاهي
كاشان به شماره سريال  202445و شماره ثبت سازمان دانشنامه قديم و تاريخ  78/1/31مفقود گرديده و
از درجه اعتبار ساقط ميباشد .دانشگاه آزاد اسالمي واحد كاشان
شناسنامه مالكيت (برگ سبز) سواري پژو  405GLXXU7به رنگ خاكستري مدل  1395و شماره پالك
969هـ -59ايران  32و شماره موتور  124K0829004و شماره شاسي NAAM11VE5GR662454
به نام احمد عبدالواحدي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت (برگ سبز) سواري هاچبك سايپا  111SEمدل  1395به رنگ سفيد و شماره پالك -74
475ب 24و شماره موتور  5639331/M13و شماره شاسي  NAS431100G5872199به نام رحيم
حكيمي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
مجوز فعاليت دفتر مهندسي طراحي ساختمان به شماره  20-1273به نام مهندس غالمرضا شهرياري به
شش  1362صادره از ممسني و دارنده پروانه اشتغال شخص حقيقي به شماره  29-300-00096مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل سند كمپاني سواري سيستم پژو تيپ  206به رنگ نقرهاي متاليك مدل  1383و شماره موتور
 10FX4H2053900و شماره شاسي  82679968و شماره پالك انتظامي ايران 394-24د 13و به نام
مالك فرشاد چينيپرداز مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل سند كمپاني و اصل شناسنامه مالكيت (برگ سبز) سواري سيستم پژو تيپ  206به رنگ بژ متاليك مدل
 1382و شماره موتور  10FSJ54518725و شماره شاسي  82640567و شماره پالك انتظامي ايران
797-24م 12و به نام مالك فريدون كيانينژاد مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند و برگ سبز خودرو سواري پرايد  132به رنگ سفيد روغني مدل  1390و شماره موتور 4453864
و شماره شاسي  S1422290314878و شماره پالك 436-49ط 49مربوط به سيدجعفر چراغي مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز و كارت خودرو سواري پرايد به شماره موتور  462419و شماره پالك 981-89د 21مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
دفترچه تراكتور  ITMمدل  81سيستم معمولي  285به رنگ قرمز چهارسيلندر به شماره شاسي 801029381
و شماره موتور  94387به نام رحيم باو مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد3785 .
اصل كارت هوشمند كاميون دهچرخ مدل  85به شماره هوشمند  1768649و شماره انتظامي 684ع-16
ايران  51به نام عبدالحسين بهزادي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند مالكيت خودرو پژو  405مدل  1390به شماره پالك ايران 831-21ب 15و شماره موتور 12490171896
و شماره شاسي  NAAM11CA2BE281604به نام سيدمحمدرسول رحيمي مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز (شناسنامه مالكيت) خودرو سواري پرايد  111به شماره انتظامي 156-17ل 35مدل  1395و
شماره موتور  5528655و شماره شاسي  NAS431100G5852010به نام حسن مضموني مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد3784 .
سند كمپاني پژو  405مدل  96رنگ نقرهاي شش ايران 121-45ل 66و شم  1025816و ش شاسي
 578690مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني سواري پيكان مدل  80رنگ سفيد شش ايران 789-75س 42و شم  91128009771و ش
شاسي  80514473مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
رونوشت سند قطعي از دفترخانه خودرو سواري كار سيستم نيسان تيپ پاترول  2درب به رنگ سبز روغني
مدل  1376و شماره نيروي انتظامي ايران 662-72ص 25و شماره موتور  Z24043814Zو شماره شاسي
 PNK15Z617099به مالكيت آقاي نوذر خزايي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودرو سواري سايپا سواري  131SEمدل  1393به رنگ سفيد روغني و شماره انتظامي ايران
233-72ن 77و شماره موتور  5248502و شماره شاسي  NAS411100E3697913به نام حميد ماالميري
كجوري به شماره ملي  2200750821مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
مدرك فارغالتحصيلي اينجانب نرگس ربيعپور فرزند محمد به شماره شناسنامه  1870240944صادره
از شوشتر در مقطع كارشناسي رشته حقوق صادره از واحد دانشگاهي شوشتر مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد .از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد شوشتر به
نشاني شوشتر  -منطقه شوشترنو  -بلوار دانشگاه  -دانشگاه آزاد اسالمي واحد شوشتر كد و صندوق
پستي  6451741117ارسال نمايد.
اينجانب حسن محمد اميني مالك خودرو سواري پژو  206به شماره شهرباني 448-61م 29و شماره بدنه
 83641241و شماره موتور  3425357به علت فقدان اسناد فروش تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور
را نموده است .لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي
سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد .بديهي است پس از
مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
برگ سبز سواري سمند  LXمدل 1390به شماره انتظامي 399-41ج 35و شماره موتور 12490059667
و شماره شاسي  862436به نام فاطمه نصيري مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز پژو  405مدل  1390به شماره انتظامي 234-41ج 19و شماره موتور  12490240572و شماره
شاسي  290080به نام اينجانب مجيد صفري مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني و برگ سبز كاميونت ون نيسان مدل  1385به شماره انتظامي 731-41ج 14و شماره موتور
 319697و شماره شاسي  12407به نام اينجانب حسين مختاري مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط
ميباشد.
سند كمپاني خودرو سواري تيبا به تيپ  231مدل  1392به رنگ سفيد روغني و شماره موتور 8079098
و شماره شاسي  NAS811100O5737337و شماره پالك 586-88و 54به نام الهام رويائي مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودروي وانت پيكان تيپ  1600به رنگ سفيد شيري روغني مدل  1391و شماره انتظامي
521-91ق 71و شماره موتور  114F0014864و شماره شاسي  NAAA4GAAGCG321631مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت پژو  405مدل  93رنگ نقرهاي به شش ايران 544-64ص 41مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت هوشمند كاميون آميكو يخچالدار تيپ  2/M5مدل  1391به رنگ سفيد و شماره موتور  01140994و
شماره شاسي  NA2D2GKD4CA001649و شماره پالك ايران 911-15ع 98متعلق به تورج اسكندري
فرزند فتحعلي به شماره ملي  2971952843صادره از مياندوآب مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط
ميباشد.
اينجانب ساالر ميرزاييمقدم مالك خودرو پژو  405به شماره انتظامي 778-41ج 53و شماره بدنه
 230529و شماره موتور  758689به علت فقدان اسناد فروش تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور
را نموده است .لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي
سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد .بديهي است پس از
مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
برگ سبز خودرو سواري پژو  405مدل  1397به رنگ خاكستري و شماره انتظامي 752ب -95ايران
 84و شماره موتور 124K1221812به نام علي بهمني چاهستاني فرزند عاشور به شش  1472صادره از
بندرعباس مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودروي سواري پرايد  131SLمدل  1390به رنگ سفيد و شماره انتظامي 765ط -27ايران 84
و شماره موتور  4272955به نام يوسف آزيش مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني و برگ سبز خودروي سواري پژو  405جيالايكس مدل  1395و شماره موتور 1240838690
و شماره شاسي  413244و شماره انتظامي 635ج 77 -95به نام رضا عرباحمدي مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.

زاخاروا:

اروپايي به مقامات انگليسي در اين خصوص اولتيماتوم دادهاند!
اروپاي واحد بارها اعالم کرده است که اروپا ديگر امتيازي به
لندن در مذاکرات برگزيت نخواهد داد و مذاکرات فيمابيني،
در دوران نخستوزيري ترزا مي به اتمام رسيده است .اين
به معناي مانع سختي است که جرمي کوربين در مقابل اروپا
( در صورت استقرار در مسند نخستوزيري انگليس) پيش رو
دارد .سؤال اصلي اينجاست که رهبر فعلي حزب کارگر چگونه
ميخواهد چنين معماي سختي را حل کند؟
صورتمسئله در اين خصوص چندان پيچيده نيست! جرمي
کوربين معتقد است که با استقرار دولت جديد ،انگليس ميتواند
از البيهاي خود در ساير حوزههاي امنيتي و سياسي  ،در
راستاي اعمال فشار بر اروپا براي استمرار مذاکرات برگزيت
استفاده کند .نخستين گام در اين خصوص ،جلوگيري از رأي
مثبت پارلمان به طرح ترزا مي است زيرا در اين صورت ،خروج
نرم انگليس از اروپا رخ خواهد داد و ديگر فضايي براي مذاکرات
دوباره با بروکسل مهيا نخواهد شد .ازاينرو کوربين خطاب
به نمايندگان حزب کارگر اعالم کرده است که از رأي مثبت
به طرح ترزا مي در مجلس عوام خودداري کنند .بسياري از
تحليلگران مسائل انگليس معتقدند که در صورت رأي منفي

كليه مدارك خودروي وانت پيكان مدل  1387به شماره موتور  11487012411و شماره شاسي
 NAAA46AA08G012041و شماره انتظامي 396-69ب 53به نام عظيم لگزائي نيائي مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كاميونت ون نيسان به رنگ آبي روغني مدل  86و شماره موتور  397547و شماره شاسي  K110515و
شماره پالك 737-24د 53به نام سعد ظهيري كعب مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز ماشين سواري پژو تيپ  405جيالايكس  1800آي به رنگ مشكي متاليك مدل  1383و شماره
موتور  12483154951و شماره شاسي  83072734و شماره پالك ايران 174-18ب 91به نام علي تكلو
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت ماشين كاميون كشنده سيستم HOWOو تيپ (ZZ4257S3241N)4*6مدل  2008به رنگ خاكستري
متاليك به شماره موتور  WD61547080117007517و شماره شاسي  LZZ5C1SB18A279235و
شماره پالك ايران 266-18ع 81و شماره ملي  5849431233به نام علي محمدقلخاني مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل سند كمپاني و اصل شناسنامه مالكيت (برگ سبز) و اصل كارت شناسايي كاميونت ون سيستم نيسان
تيپ  2400مدل  1383به رنگ آبي روغني و شماره موتور  264011و شماره شاسي  D59723و شماره
پالك انتظامي ايران 848-14ب 39و به نام مالك كريم عبدالخاني مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
برگ سبز ،كارت خودرو هيوندايي تيپ كروس مدل  1381به پالك 556-79ع 48و شماره موتور -103697
 379،130-01و شماره شاسي  379،117-80-000083متعلق به حسين بيگي مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز سواري پرايد صبا مدل  1388به رنگ نقرهاي متاليك و شماره پالك ايران 742-38ن 47و
شماره موتور  3125296و شماره شاسي  S1412288042299به نام اذناله عباسي مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز پژو  206مدل  1396به رنگ سفيد و شماره پالك ايران 785-38س 22و شماره موتور
 174B0013862و شماره شاسي  NAAP13FE4HJ120754به نام سميه ظهرابي مفقود گرديده و
از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
مدرك فارغالتحصيلي اينجانب حميد هاشمي به شماره ملي  003625227كارداني حسابداري از دانشگاه
آزاد اراك مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .از يابنده تقاضا ميشود آن را به دانشگاه واحد
اراك تحويل دهد.
اينجانب مريم خوباني به شماره شناسه ملي  4231869170مالك خودرو سواري پژو  PARSXU7مدل 1393
به رنگ سفيد روغني و شماره شاسي (بدنه)  NAAN01CAXEH137163و شماره موتور 124K0467227
و شماره پالك ايران 988-49ج 51به علت فقدان اسناد فروش و برگ سبز تقاضاي رونوشت المثني اسناد
مذكور را نموده است .لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف مدت ده روز به
دفتر منطقهاي شركت ايرانخودرو واقع در اصفهان خيابان ارتش كوچه آرش مراجعه نمايد .بديهي است
پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب مظفر اسفندياري فرزند درويش به كد ملي  4650196965مالك خودرو سواري پيكان 1600i
به رنگ سفيد متاليك مدل  1383و شماره شاسي (بدنه)  83425865و شماره موتور  11282060126و
شماره پالك ايران 557-81ب 33به علت فقدان اسناد فروش و برگ سبز تقاضاي رونوشت المثني اسناد
مذكور را نموده است .لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف مدت ده روز به
دفتر منطقهاي شركت ايرانخودرو واقع در اصفهان خيابان ارتش كوچه آرش مراجعه نمايد .بديهي است
پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
گواهي موقت پايان تحصيالت اينجانب حسن تقيپور فرزند نادعلي به شماره شناسنامه  6صادره از آمل در
مقطع كارشناسي رشته مهندسي تكنولوژي خودرو با شماره  1655057صادره از واحد دانشگاهي آيتآله
آملي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .از يابنده تقاضا ميشود به آدرس آمل  -جاده قديم
آمل به بابل فرعي دانشگاه آزاد اسالمي ارسال نمايد.
مجوز حمل سالح شكاري ساچمهزني دولول كاليبر  12به شماره سالح  201121مدل كوسه ساخت تركيه به
نام اينجانب عزتاله خزائي فرزند اسد شماره شناسنامه  332و كد ملي  3960313111ساكن نهاوند مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
مجوز حمل يك قبضه سالح شكاري ساچمهزني يكلول كاليبر  16به شماره سالح  201194مدل چخماقي
ساخت تركيه به نام اينجانب مراد بيجنوند فرزند علي شماره شناسنامه  134و كد ملي 3961186626
ساكن نهاوند روستاي دهسرخه مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سه برگ سند سفيد بينام موتورسيكلت ساوين  125مدل  1394مشكيرنگ به شماره پالك 31155-511
و شماره موتور  0124NDR066893و شماره شاسي  125B9409094***NDRمفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز پرايد  SE131مدل  1393به رنگ سفيد و شماره پالك ايران 585-78م 99و شماره موتور
 5035988و شماره شاسي  NAS411100E3651003به نام وحيد محمدخاني مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
كارت هوشمند ناوگان باري كمپرسي به شماره  2319070در قبال پايانهها حمل و نقل مازندران مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند مالكيت راهور (برگ سبز) وانت مزدا به شماره انتظامي 158ب -24ايران  92مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد .ضمانت كشف هر گونه فساد احتمالي بر عهده مالك است.
سند مالكيت راهور (برگ سبز) سواري پرايد به شماره انتظامي 992ص -98ايران  82مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد .ضمانت كشف هر گونه فساد احتمالي بر عهده مالك است.
سند مالكيت راهور (برگ سبز) سواري هايما  5به شماره انتظامي 663ب -16ايران  92مفقود گرديده و
از درجه اعتبار ساقط ميباشد .مسئوليت ضمانت كشف فساد به عهده مالك است.
اينجانب زهرا رحمانزاده فريدوني مالك خودرو سواري سمند به شماره شاسي  14559575و شماره موتور
 12485122922و شماره پالك 259ي -46ايران  11به علت فقدان اسناد فروش تقاضاي رونوشت المثني
سند خودروي مذكور را نموده است .لذا چنانچه احدي ادعايي درخصوص خودروي فوق دارد ظرف مدت
 10روز به دفتر منطقهاي ساري واقع در كيلومتر  5جاده ساري به نكا جنب شركت شماليت مراجعه نمايند.
بديهي است پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب حامد طهماسبزاده مالك خودرو به شماره شهرباني 395ق -34ايران  25و شماره شاسي
 16406256و شماره موتور  11685034926به علت فقدان اسناد فروش تقاضاي رونوشت المثني اسناد
مذكور را نموده است .لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي
شركت ايرانخودرو واقع در كيلومتر  14جاده مخصوص تهران  -كرج ،شهرك پيكانشهر ساختمان سمند ،طبقه
 1مراجعه نمايد .لذا بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
برگ سبز خودرو وانت پيكان مدل  1390به رنگ سفيد شيري روغني و شماره پالك 943ب -54ايران
 89و شماره موتور  11490078324و شماره شاسي  NAAA46AA7CG304570مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند سبز خودرو پرايد مدل  1388به شماره شهرباني ايران 523-78م 28به نام آقاي حسين نوري
دوهچي با كد ملي  1671443608مفقود و تاييديه نقل و انتقال سند قطعي مالك قبلي و برگ سبز مالك
قبلي خودرو مذكور مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني و برگ سبز سواري پژو  206به رنگ نقرهاي مدل  1383و شماره پالك ايران 375-23س41
و شماره موتور  10FSS14954270و شماره شاسي  19800966مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط
ميباشد.
سند كمپاني خودرو سواري پژو  405مدل  1389به شماره انتظامي 973ب -14ايران  75و شماره موتور
 12489222741و شماره شاسي  NAAM01CA5BR543885به رنگ خاكستري متاليك مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.

پارلمان به طرح نخستوزير انگليس ،وي عم ً
ال ديگر جايي در
خانه شماره  10خيابان داونينگ استريت نخواهد داشت و بايد
سمت خود را ترک کند .ازاينرو نخستين گام کوربين  ،جلوگيري
از تصويب طرح برگزيت ( طرح فعلي و نهايي شده ترزا مي )
در مجلس عوام است .در اين خصوص ،مواضع مشترکي ميان
نمايندگان وابسته به حزب کارگر و مخالفان درون حزبي ترزا
مي در حزب محافظهکار وجود دارد .بيدليل نيست که ترزا
مي نسبت به نتيجه رأيگيري پارلمان انگليس در روزهاي
آتي هراسان است .کوربين معتقد است که منافع قشر جوان
انگليسي و کساني که در اين کشور خواستار ادامه تحصيل و
کار در ديگر نقاط اروپا هستند بهخوبي در نظر گرفته نشده
است .درهرحال ،اظهارات و مواضع اخير کوربين به معناي اعالم
آمادهباش رسمي و علني وي به ترزا مي محسوب ميشود .وي
معتقد است که مديريت بحران برگزيت ،در صورت رأي مثبت
مجلس عوام به طرح ترزا مي ديگر امکانپذير نخواهد بود.
نمايندگان مجلس عوام در  ۱۵ژانويه ( ۲۵دي) در خصوص
توافق برگزيت رأيگيري خواهند کرد.نتيجه اين رأيگيري،
تا حدود زيادي آينده سياسي حزب کارگر و جرمي کوربين
را در لندن مشخص خواهد کرد.

شناسنامه مالكيت (برگ سبز) خودرو وانت تويوتا تككابين مدل 1985به شماره انتظامي367ب -44ايران 95و
شماره موتور  297194و شماره شاسي  028392به رنگ قرمز مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني و شناسنامه مالكيت خودروي سواري پرايد مدل  1384به شماره انتظامي 529د -71ايران 85
و شماره موتور  01150584و شماره شاسي  S1412284493557به رنگ سفيد روغني مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني خودرو سواري رانا  TU5مدل  1393به شماره انتظامي 553ب -93ايران  52و شماره موتور
 163B0053639و شماره شاسي  NAAU01FE9ET051814به رنگ قرمز سير متاليك مفقود گرديده و
از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت خودرو (برگ سبز) خودرو سواري  131مدل  1390به شماره انتظامي 136د -44ايران
 85و شماره موتور  4376194و شماره شاسي  S3412290386373به رنگ سفيد مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل مجوز حمل سالح شكاري  2لول ساچمهزني كاليبر  12مدل كوسه به شماره سالح  78-282105و
شناسه  013216731784ساخت آمريكا به نام احمد عيدوزهي فرزند مراد مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
مجوز حمل سالح تكلول ساچمهزني مدل چخماقي به شماره سالح  2810و شماره سريال  1792703متعلق
به آقاي حسن گرگيچ سروري مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگسبزسواريپژوروآمدل 1389بهرنگنقرهايوشپالكايران596-43ن 92وشمارهموتور11889006224
و شماره شاسي  NAAB41PM7AH271095مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل سند كمپاني خودرو سواري سيستم پژو ئيالايكس تيپ پارس مدل 1385به شماره انتظامي877-22ط95
و شماره موتور  12685002927و شماره شاسي  11309686به نام زينالعابدين مقدم فرزند محمدباقر مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد3790 .
برگ سبز ماشين سواري هاچبك مدل 97به شماره شهرباني754م -61ايران 35به نام ابراهيم كيان بستانآباد
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اينجانب حسين زارع مالك خودرو پژو  405به شماره شاسي  83061469و شماره موتور  12483144174به
علت فقدان اسناد فروش تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است .لذا چنانچه هر كس ادعايي در
مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در پيكانشهر
ساختمان سمند مراجعه نمايد .بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
برگ سبز و سند كمپاني خودرو سواري پرايد مدل  1386به شماره انتظامي 636-17ب 46و شماره موتور
 2091999و شماره شاسي  S1412286361198به مالكيت علي عباسنژاد آذر مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت (برگ سبز) و سند كمپاني سواري بامو ايكس  3به رنگ مشكي روغني مدل  2008به شماره
پالك 239ق -95ايران  55و شماره موتور  01116707و شماره شاسي  WBAPC91048WD90778به
نام علي شهدوست مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت (برگ سبز) و سند كمپاني سواري پژو  206به رنگ نقرهاي متاليك مدل  1384و شماره پالك
356س -26ايران  23و شماره موتور  10FX5V2268603و شماره شاسي 11802307به نام محمدرضا
جوركش مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت (برگ سبز) و سند كمپاني سواري پژو  206به رنگ سفيد روغني مدل  1390و شماره پالك
757ن -77ايران  43و شماره موتور  14190007258و شماره شاسي  NAAP03ED4BJ502030به نام
شهين مومني ورنوسفادراني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اينجانب حاجيابراهيم ستاري مالك پژو  405به شماره شاسي  76302123و شماره انتظامي 819ق -62ايران
 66به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است .لذا
چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شركت
ايران خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد .بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط
مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب شاهرخ عاطفي مالك پژو  206به شماره شاسي  FJ327232و شماره انتظامي 124ب -42ايران
 32به 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 سازمان فروش شركت
ايران خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد .بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط
مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب رضا كشاورز مالك سمند به شماره موتور  12490036952و شماره شاسي  BF437250به 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 سازمان فروش شركت ايران
خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد .بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر
اقدام خواهد شد.
اينجانب شهرام اسفندياري مالك پژو  206به شماره موتور  163B0204916و شماره شاسي FJ323632
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 سازمان فروش شركت
ايران خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد .بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط
مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب مهدي ابراهيمزاده هنزايي مالك پژو 206به شماره موتور 10FSS1502954و شماره شاسي19812970
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 سازمان فروش شركت
ايران خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد .بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط
مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب صابر عبادي مالك پژو  405به شماره موتور  12483091642و شماره شاسي  83043801به 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 سازمان فروش شركت ايران
خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد .بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر
اقدام خواهد شد.
اينجانب شركت سازه پويش مالك پژو پارس به شماره موتور 12488289780و شماره شاسي AR645824
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 سازمان فروش شركت
ايران خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد .بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط
مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب داريوش قريشي مالك پژو  405به شماره انتظامي 124ق -56ايران  15وشماره شاسي 83061075
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 سازمان فروش شركت
ايران خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد .بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط
مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب مجيد عسگري مالك پژو  206به شماره موتور  10FSM84710086و شماره شاسي 83620247
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 سازمان فروش شركت
ايران خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد .بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط
مقرر اقدام خواهد شد.
گواهي ميشود فاكتور شماره 970273225مربوط به بلوك سيلندر به شماره شاسي CH310243مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد و هر گونه مسئوليت درخصوص مفقودي فاكتور به عهده اينجانب ميباشد.
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خبر
ظريف :دولت لهستان نميتواند
اين ننگ را پاک کند
وزير امور خارجه کشورمان گفت کساني که در آخرين نمايش ضد ايراني توسط
آمريکا شرکت کرده بودند ،يا مردهاند ،يا بيآبرو شده و يا به حاشيه راندهشدهاند.
به گزارش خبرگزاري صداوسيما به نقل از مرکز ديپلماسي عمومي و رسانهاي وزارت
امور خارجه ،دکتر محمدجواد ظريف در صفحه شخصي خود در فضاي مجازي
نوشت :يادآوري به ميزبان و شرکتکنندگان کنفرانس ضد ايراني :کساني که در
آخرين نمايش ضد ايراني توسط آمريکا شرکت کرده بودند ،يا مردهاند ،يا بيآبرو شده
و يا به حاشيه راندهشدهاند و ايران قويتر از هميشه است .دولت لهستان نميتواند
اين ننگ را پاک کند ،درحاليکه ايران لهستانيها را در جنگ جهاني دوم نجات
داد ،اين کشور اکنون ميزبان يک سيرک درمانده ضد ايراني ميشود.

جليقهزردهاي فرانسه براي نهمين هفته
به خيابانها آمدند

معترضان به سياستهاي اقتصادي رئيس جمهوري فرانسه ،عليرغم هشدار مقامات
دولتي ،براي نهمين هفته متوالي به خيابانهاي پاريس و ديگر شهرهاي بزرگ
فرانسه سرازير شدند.به گزارش گروه بينالملل خبرگزاري تسنيم ،تظاهراتکنندگان
و معترضان به سياستهاي اقتصادي دولت فرانسه براي نهمين هفته متوالي به
خيابانهاي شهرهاي بزرگ فرانسه از جمله پاريس سرازير شدند.اين در شرايطي
است که مقامات دولتي و نهادهاي امنيتي فرانسه وعده دادهاند بهطور جدي و با
قاطعيت به مقابله با اعتراضات اين هفته خواهند برخاست.طبق گزارش الجزيره،
شهر بورژ فرانسه از اولين نقاطي بود که شاهد حضور معترضان جليقهزرد بود.
نيروهاي امنيتي در شهر پاريس نيز از صبح روز شنبه خود را آماده مقابله با
تظاهراتکنندگان کرد ه بودند.

وزير کشور فرانسه خبر داد:

چهار کشته و  ۳۶زخمي در انفجار
صبح روز گذشته پاريس

وزير کشور فرانسه اعالم کرد که بر اثر انفجاري که صبح روز شنبه در پاريس رخ
داد ،چهار نفر کشته و  ۳۶نفر زخمي شدند.به گزارش گروه بينالملل خبرگزاري
آنا از واشنگتن پست« ،کريستف کاستانر» با اشاره به انفجاري که صبح روز
شنبه در يک نانوايي در پاريس رخ داد گفت« :بر اثر اين انفجار چهار نفر کشته
و  ۳۶نفر زخمي شدهاند .حال  ۱۲نفر از زخميها وخيم است».وي افزود« :دو
نفر از کشتهشدگان شهروند عادي و دو نفر ديگر آتشنشان بودند».وزير کشور
فرانسه ادامه داد« :بيش از  ۲۰۰آتشنشان براي خاموش کردن آتش ناشي از
انفجار فعاليت داشتند و نيروهاي امدادي تمام تالش خودشان را براي کنترل
آتش و کاهش تعداد قربانيان انجام دادند».

ک و دانشگاه علومپزشکي کرمانشاه
همکاري پستبان 
براي کمک به ارتقاء سواد سالمت روستائيان
مديريت شعب پست بانک استان کرمانشاه درراستاي ايفاي مسئوليت اجتماعي
بانک و به منظور کمک به ارتقاء سطح سواد سالمت روستائيان استان و لزوم توجه
به اصالح سبک زندگي آنها ،تفاهمنامه مشترک همکاري با دانشگاه علوم پزشکي
و خدمات بهداشتي درماني کرمانشاه منعقد كرده است.به گزارش روابطعمومي
پستبانکايران ،براساس اين تفاهمنامه پيامهاي الزم درخصوص سواد سالمت در
استان کرمانشاه و جلب توجه مردم به اصالح سبک زندگي و ارائه راهکاري الزم
در قالبهاي اقدامات بويژه در روستاها تهيه و اطالعرساني و آموزش داده خواهد
شد.همچنين براساس تفاهمنامه مذکور مقرر شد که برنامههاي الزم درزمينه
فرهنگسازي سالمت درقالب بروشور و جزوات آموزشي بصورت ماهيانه تهيه و
در بين ساکنان روستاها توزيع شود.

صدرايي اعالم کرد:

جزئيات پذيره نويسي صندوق با درآمد ثابت
آسمان اميد
صندوق سرمايه گذاري بادرآمدثابت آسمان اميد با نماد آساميد به مدت  ۵روز
کاري ،از اول تا هفتم بهمن ماه  ۱۳۹۷در فرابورس پذيره نويسي مي شود .شرکت
سبدگردان آسمان و شرکت تأمين سرمايه اميد به عنوان مؤسسين به ترتيب مدير و
بازارگردان اين صندوق هستند.محمد صدرايي ،مدير عامل سبدگردان آسمان ضمن
اعالم اين مطلب به پايگاه خبري بازار سرمايه (سنا) ،گفت :صندوق آسمان اميد
در تابلوي ابزارهاي نوين مالي فرابورس درج شده و واحدهاي آن قابليت معامله در
اين بازار را دارد.صدرايي با بيان اينکه ارزش مبناي هر واحد سرمايهگذاري صندوق
 10هزار ريال است ،تاکيد کرد که سود صندوق روز شمار است و به صورت ماهانه
از طريق شرکت سپرده گذاري مرکزي پرداخت مي شود.مدير عامل سبدگردان
آسمان توضيح داد :نرخ بازده پيش بيني شده براي اين صندوق  ۱۶درصد است و
با عنايت به برنامه اعالمي بازارگردان ،شيوه بازارگرداني صندوق در سه ماه آتي به
شکلي خواهد بود که امکان کسب بازده ساالنه  ۲۰درصد به صورت روزشمار براي
ي هاي
سرمايهگذاران مهيا است؛ پس از اين دوره با توجه به شرايط و سودآوري داراي 
صندوق ،نرخ بازده قابل تجديدنظر است .صدرايي تصريح کرد :تمام تالش ارکان
اجرايي صندوق معطوف به کسب باالترين نرخ بازده ممکن در هر دوره براي
سرمايهگذاران و نيز ايجاد روندي منظم و با ثبات در سوددهي است .در اين راستا،
بازارگردان صندوق ،به صورت دوره اي و منظم برنامه خود را براي حداقل نرخ خريد
واحدهاي سرمايهگذاري از طريق وب سايت رسمي صندوق اطالع رساني ميکند.
وي با اشاره به اينکه ميانگين بازدهي يک ساله گروه صندوق هاي سرمايهگذاري
با درآمد ثابت عددي حدود  ۲۰درصد است ،ابراز اميدوراي کرد که با سياست ها
و استراتژيهاي سرمايهگذاري ،بازدهي باالتر از اين نرخ نصيب سرمايه گذاران
صندوق آسمان اميد شود.مدير عامل سبدگردان آسمان اظهار کرد که تا  ۶۵درصد
ارزش واحدهاي اين صندوق مي تواند به عنوان وجه تضمين معامالت اعتباري در
پرتفوهاي سرمايه گذاري مورد استفاده قرار گيرد.

پاسخگويي تلفني مديران بانک رفاه
به مشتريان
مديران بانک رفاه  23و  24دي ماه سالجاري پاسخگوي سئواالت مشتريان
بانک در سراسر کشور خواهند بود.به گزارش روابط عمومي بانک رفاه کارگران
به منظور پاسخگويي ،جلب رضايت و تکريم مشتريان ،مديران امور مالي و
پشتيباني و رؤساي اداره هاي تحت نظارت آنها ،با حضور در مرکز پاسخگويي
و اطالع رساني اين بانک (فراد) ،پاسخگوي مسائل ،مشکالت و آماده دريافت
پيشنهادهاي مشتريان اين بانک در سراسر کشور خواهند بود.مخاطبان و
مشتريان بانک مي توانند روزهاي يکشنبه  97/10/23از ساعت  10الي 12
در خصوص مسائل مالي و دوشنبه  97/10/24از ساعت  10الي  12پيرامون
مسائل پشتيباني با شماره تماس  021-8525کليد  5ارتباط برقرار کرده و
موضوعات خود را مطرح کنند.

