» نكته

شواهد قتل خاشقجي در استانبول

بخش سياسي خارجي
بحث ها بر سر سرنوشت جمال خاشقجي روزنامه نگار منتقد
سعودي همچنان ادامه دارد .روزنامه واشنگتن پست آمريکا آخرين
تصوير از روزنامهنگار و منتقد عربستاني را کمي پيش از ناپديد شدن
اسرارآميزش منتشر کرد .روزنامه واشنگتن پست آمريکا تصويري را
از جمال خاشقجي ،روزنامه نگار و منتقد عربستان زماني که قصد
داشت روز سه شنبه گذشته وارد کنسولگري اين کشور در ترکيه
شود ،منتشر کرد .طبق تصوير منتشر شدهاي که دوربينهاي بيرون
ساختمان کنسولگري آن را ثبت کردهاند ،خاشقجي با کت و شلوار
مشکي که بر تن داشت ،در صدد ورود به ساختمان کنسولگري
عربستان در ساعت يک و  ۱۴دقيقه بعد از ظهر بود و شخصي
جلوي در ايستاده که هويتش معلوم نيست.
اين روزنامه بدون بيان جزئيات نوشت ،اين تصوير را از فرد نزديک
به روند تحقيقات درباره ناپديد شدن خاشقجي به دست آورده است.
به نوشته واشنگتن پست ،پليس ترکيه تاکنون دو بار از خديجه
چنگيز ،نامزد خاشقجي بازجويي کرده است .وي گفت ،پليس براي
انجام آزمايش  DNAلباس و وسايل شخصي خاشقجي را از او
گرفته است.خديجه در بازجويي اول پليس ،تاييد کرد شخصي
که در تصوير تالش دارد وارد کنسولگري شود نامزدش است.وي
در مصاحبه با اين روزنامه آمريکايي گفت ،خاشقجي هفته پيش
درباره رفتن به کنسولگري نگران بود و ميگفت ،نرفتنش بهتر
است ،او از مسئلهاي که ممکن بود رخ دهد ،نگران بود اما نظرش را
عوض کرد و تصميم گرفت که برود.واشنگتنپست نوشت ،مقامات
سعودي در کنسولگري از مصاحبه با اين روزنامه در خصوص اين
موضوع سر باز زدند.
سکوت دولتهاي غربي ادامه دارد
فراتر از گزارشي که واشنگتن پست نوشته است ،موضوع سکوت دولتهاي
غربي در قبال پرونده قتل جمال خاشقجي درنوع خود قابل تامل است.
چنانچه پيش بيني مي شد ،مقامات اروپايي که در کنار اياالت متحده
آمريکا از اصلي ترين حاميان تسليحاتي آل سعود محسوب مي شوند،
از هر گونه موضع گيري صريح  ،رسمي و جدي در خصوص مفقود
شدن روزنامه نگار منتقد سعودي اجتناب کرده اند.گردش پترودالرهاي
آل سعود در حساب دولتهاي اروپايي سبب شده است تا آنها اين بار
نيز در مقابل جنايت آشکار سعودي ها سکوت کرده و موضعي اتخاذ
نکنند .نوع مواجهه مقامات غربي با پرونده "جمال خاشقجي" بار ديگر
برخورد و مواجهه گزينشي و ابزاري مدعيان حقوق بشر با اين مقوله
را به چالش کشيده است .در اين ميان ،مقامات دولتي و امنيتي در
غرب از تمامي ظرفيتهاي خود براي جلوگيري از "تعميم موضوع به
افکار عمومي" نيز استفاده مي کنند .به عبارت بهتر ،کشورهاي غربي
ظرفيتهاي خود را در حوزه ديپلماسي عمومي و ديپلماسي پنهان به
کار گرفته اند تا موضوع قتل احتمالي خاشقجي به دست عمال آل سعود
به موضوعي داغ در بين افکار عمومي کشورهايشان تبديل نشود.
آنچه مسلم است اينکه تالش وقيحانه سران غربي در راستاي
الپوشاني پرونده هايي مانند موضوع قتل جمال خاشقجي،
نمي تواند در عصر فعلي مثمر ثمر واقع شود! اياالت متحده آمريکا
و رژيم اشغالگر قدس به عنوان بازيگراني که قطعا در جريان موضوع
ربايش و قتل احتمالي خاشقجي بوده اند ،هزينه هاي هنگفتي را
صرف تنظيم بازي "ميداني" "،سياسي" و " رسانه اي " خود در نظام
بين الملل کرده اند اما قدرت رسانه هاي مستقل و افشاگري هايي
از سوي روزنامه نگاران مستقل در خصوص چنين پرونده هايي صورت
مي گيرد ،مانع از تحقق اين "هارموني وقيحانه" مي شود .بديهي
است که علي رغم ميل دستگاههاي امنيتي عربستان  ،آمريکا و رژيم
صهيونيستي و کشورهاي اروپايي مدعي حقوق بشر ،پرونده جمال
خاشقجي در آينده اي نزديک به يکي از پرونده هاي "رسانه اي –
امنيتي"جاري در دنيا تبديل خواهد شد.
واشنگتن پست
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روزنامه فايننشال تايمز نوشت :ايران براي فروش نفت خود و مقابله با تحريمهاي آمريکا ،خالقانه عمل
ميکند.به گزارشگروه بينالملل باشگاه خبرنگاران جوان فايننشال تايمز در مطلبي نوشت :زماني که
تحريم هاي «دونالد ترامپ» ،رئيس جمهور آمريکا بخش نفتي ايران را از ماه آينده ميالدي تحت
تأثير قرار دهد ،جمهوري اسالمي نه تنها براي يافتن راه هاي درآمد جايگزين به منظور تأمين دارو و
کاالهاي حياتي جمعيت  80ميليوني اش تالش مي کند ،بلکه به دنبال آن است که اطمينان حاصل
کند رئيس جمهور آمريکا که آنها او را «شيطان بزرگ» ناميده اند در عملي کردن اهداف خود که
مختل کردن خط مشي اصلي اقتصادي ايران است ،شکست مي خورد.يک مقام ارشد نزديک به دولت
ايران اعالم کرد :ترامپ قطعا از اين شکست ناخوشايند که نمي تواند سطح صادرات نفت ايران را به
صفر برساند ،رنج خواهد برد.فايننشال تايمز در ادامه نوشت :ايران که بخش عمده درآمدهاي دولتي
و ارزهاي خارجي آن از طريق صادرات نفت تأمين مي شود ،به دنبال يافتن راه هايي خالقانه براي
فروش نفت پيش از اعمال تحريم هاي آمريکا عليه تهران از  4نوامبر است .برخي معتقدند هرگونه

گفتوگو با واشنگتن تنها زماني اتفاق خواهد افتاد که ايران نشان دهد در برابر تحريم هاي جديد
آمريکا مقاومت کرده و در نتيجه با دست بسته بر سر ميز مذاکره نخواهد نشست .از جمله راه هاي
درنظرگرفته شده ي ايران براي دور زدن تحريم هاي آمريکا استفاده از «واسطههايي» است که بتوانند
بشکه هاي نفتي را از طريق مبادله بورس انرژي خريداري کنند و آنها را در بازارهاي جهاني تحت
پوشش بخش خصوصي ايران به فروش برسانند.نفت دست کم از سال  2015تاکنون ـ يعني از زماني
که ايران موافقت کرد در ازاي لغو تحريمهاي بينالمللي برنامههاي هسته اي اش را محدود کند  -از
طريق بورس انرژي مبادله نشده است .سياستمداران تهران اعالم کرده اند که انگليس ،فرانسه و
آلمان  -ديگر کشورهاي امضاکننده توافق هستهاي ـ در تالش هستند که يک مکانيسم مالي براي
کمک به ادامه صادرات نفت ايران به اروپا و آسيا ايجاد کنند؛ اما کارشناسان خارج از ايران معتقدند
که اين يک ديدگاه خوشبينانه است زيرا حتي با تهديد تحريم هاي آمريکا ،پيشتر شرکتهاي نفتي
خارجي مثل توتال فرانسه از تجارت با ايران اجتناب کرده اند.

فايننشال تايمز:

ايران براي مقابله
با تحريمهاي آمريکا
خالقانه عمل ميکند

بين الملل
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خوشرو :مجمع عمومي جلوي نقض حقوق بينالملل
از سوي آمريکا را بگيرد

سفير و نماينده دائم کشورمان در نيويورک از مجمع عمومي
دعوت کرد ضمن حمايت از چندجانبه گرايي ،جلوي نقض
حقوق بينالملل از سوي آمريکا را بگيرد.به گزارش گروه
سياست خارجي خبرگزاري فارس ،غالمعلي خوشرو در
کميته ششم (کميته حقوقي) مجمع عمومي سازمان
ملل متحد با موضوع حاکميت قانون سخنراني کرد.وي با
اشاره به اينکه امروز چند جانبه گرايي تحت هجوم واقع
شده است ،جلوه هاي يکجانبه گرايي را خروج از معاهدات
و پروتکلهاي بينالمللي ،خروج از آژانسهاي سازمان ملل،
آغاز جنگ تجاري با کشورها و وضع تحريمهاي فرامرزي بر
کشورها معرفي کرد.وي همچنين اقدام متخلفانه آمريکا در
خروج از برجام را تهديدي جدي اصول منشور و نظم حقوقي
ارزيابي کرد و گفت :براي نخستين بار در تاريخ سازمان ملل
متحد ،آمريکا به عنوان يک عضو دائم شوراي امنيت داراي
حق وتو ،در حال تنبيه ساير ملتها در سراسر جهان است.
نه به دليل نقض قطعنامه شوراي امنيت بلکه به دليل پيروي
از قطعنامه شوراي امنيت.وي افزود :اين تهديد جدي منشور
ملل متحد و روابط بينالملل است که نيازمند پاسخ سريع
و جدي جامعه بينالمللي است.سفير ايران در سازمان ملل

خاطرنشان کرد :اقدام متخلفانه آمريکا پديدهاي جديد و
در عين حال خطرناک است که پايه هاي اساسي حاکميت
قانون را در سطح بينالمللي به چالش مي کشد .خوشرو در
ادامه اين سوال را مطرح کرد که چگونه ايران و کشورهاي
ديگر مي توانند به آمريکا اعتماد کنند ،در حالي که آمريکا
کشورهايي را تهديد ميکند که اقدام به اجراي قطعنامهاي
کردهاند که خود آمريکا در شوراي امنيت به آن راي مثبت
داده است؟وي ادامه داد :امروز يک عضو شوراي امنيت از
کشورهاي ديگر مي خواهد حقوق بين الملل را نقض کنند.
هيچ رويه اي براي اين حرکت خطرناک وجود ندارد  .آيا
جامعه بينالمللي آماده است که اجازه دهد چنين رويه اي
نالمللي
ايجاد شود؟ در صورت ايجاد چنين رويهاي آيا جامعه بي 
آماده است که نتايج اين اقدام متخلفانه بينالمللي را بپذيرد؟
همه کشورها بايد به اين اقدام محتاط باشند و اجازه وقوع
آن را ندهند.خوشرو از مجمع عمومي دعوت کرد که در
حمايت از حاکميت قانون در سطح بينالمللي و در حمايت
از چند جانبه گرايي اقدام کند و در مقابل کشوري که ساير
کشورها را تهديد به عدم رعايت حقوق بين الملل ميکند،
بايستند.وي با اشاره به مراجعه کشورمان به ديوان دادگستري
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کورکر :يقين دارم خاشقجي در
کنسولگري عربستان به قتل رسيده است

بينالمللي براي احقاق حقوق مشروع کشورمان صدور قرار
موقت الزام آور از سوي ديوان را گواه ديگري بر غير قانوني
بودن تحريمهاي آمريکا عليه کشور ،مردم و شهروندان
ايراني دانست.خوشرو همچنين با اشاره به اقدام غير قانوني
آمريکا در مصادره اموال کشورمان گفت :جلوهاي ديگر از
اقدامات متخلفانه بين المللي آمريکا لغو مصونيت کشورها

به بهانه هاي دکترين هاي حقوقي غير معتبري است که
جامعه بينالمللي آنها را به رسميت نميشناسد .در اين
زمينه آمريکا در نقض آشکار حقوق بين الملل ميلياردها
دالر از داراييهاي دولت و بانک مرکزي جمهوري اسالمي
ايران را مصادره کرده است و همين روزها ديوان دادگستري
بينالمللي به بررسي اين موضوع نيز مي پردازد.

ترامپ :ايران ميتوانست در  ۱۲دقيقه خاورميانه را تحت کنترل درآورد

رئيسجمهور آمريکا گفت :ايران ميتوانست در  ۱۲دقيقه خاورميانه را تحت
کنترل درآورد.به گزارش گروه بينالملل خبرگزاري آنا ،دونالد ترامپ اين روزها
براي تبليغات کانديداهاي جمهوريخواه ايالت به ايالت سفر ميکند تا از شکست
جمهوريخواهان در انتخابات مياندورهاي کنگره جلوگيري کند.در تازهترين
سخنراني ،دونالد ترامپ در «آيوا» با حمله مجدد به دموکراتها گفت« :شما
ببينيد که برت کاوانا چگونه متهم شد! همه اين کارها توطئه دموکراتها بود .من
از آيوا انتخاب برت کاوانا بهعنوان قاضي ديوان عالي آمريکا را تبريک ميگويم».وي
افزود« :دموکراتها ميگفتند که ميخواهند عليه تأييد صالحيت برت کاوانا
راهپيمايي کنند ،اما نکردند! ميدانيد چرا؟ چون هنوز به کسي پول ندادهاند تا
براي حمايت از آنها به خيابان بيايد .آنها ديگر پولي به دست نميآورند ،چون
کسي آنها را قبول ندارد».ترامپ ،طرفداران خود و حزب جمهوريخواه را به
رأي دادن تشويق کرد و گفت« :شما در  ۶نوامبر ( ۱۵آبان) فرصت خوبي داريد
تا دموکراتهاي افراطي را با انتخاب نمايندگان جمهوريخواه به خانه بفرستيد.
ما حائز اکثريت هستيم ،پس ميتوانيم پيروز شويم».وي با اعالم مجدد اينکه
اقتصاد آمريکا در حال حاضر بهترين اقتصاد طول تاريخ آمريکاست ،اضافه کرد:
«دولت من تاکنون  ۴/۲ميليون شغل ايجاد کرده است .در حال حاضر کمترين

نرخ بيکاري را داريم؛ اما دموکراتها ماليات شما را ميگيرند و صرف اهداف و
شعارهاي سوسياليستي ميکنند .اگر من نميآمدم آمريکا مثل ونزوئال ميشد».وي
ادامه داد« :دموکراتها نميتوانند کاري انجام دهند و فقط شعار ميدهند .شما
کره شمالي را ببينيد! در دوره دموکراتها احتمال جنگ با آنها بود ،ولي حاال
ببينيد چه روابط دوستانهاي داريم .رئيسجمهور آمريکا با حمايت از تصميمش
به خروج از توافق هستهاي با ايران گفت« :به ايران نگاه کنيد! پيش از آنکه من به
رياست جمهوري برسم آنها ميتوانستند در  ۱۲دقيقه خاورميانه را تحت کنترل
خود درآورند».ترامپ اضافه کرد که من به پادشاه عربستان گفتهام که اگر امنيت
ميخواهيد بايد پولش را بدهيد .وي خطاب به هواداران خود گفت« :آيا ازنظر
شما عربستان کشور ثروتمندي است؟ قطعاً هست .اگر آنها امنيت ميخواهند
بايد پولش را بپردازند».وي درباره جنگ تجاري با چين با اشاره به اينکه چينيها
سالها بود که از طريق معامله بد با آمريکا ،ميلياردها دالر به جيب ميزدند،
تصريح کرد« :سودي که چينيها از معامله يکطرفه از ما ميبردند ،ديگر قطع
شده است .من اقتصاد آمريکا را بهتر خواهم کرد و نخواهم گذاشت کسي پول
آمريکا را بدزدد».ترامپ اعالم کرد که هرکسي در جهان امنيت ميخواهد بايد
پول آن را بپردازد و بدون پول امنيت ممکن نيست .وي در رابطه با کره جنوبي

گفت« :کره جنوبي کشور ثروتمندي است؛ اما چرا آمريکا بايد پول امنيت اين
کشور در مقابل کره شمالي را بپردازد؟»وي درباره ژاپن نيز گفت« :ما هزينه
امنيت ژاپن را ميدهيم ۷۰ ،درصد هزينه ارتش ژاپن را ميپردازيم؛ اما آنها اجازه
صادرات خودروي آمريکايي به کشورشان را نميدهند .من به نخستوزير آنها
گفتم که بدون پرداخت پول نميتوانيد امنيت داشته باشيد».ترامپ مقامهاي
اروپايي را نيز مورد حمله خود قرار داد و گفت که برخالف آنکه آنها ظاهرا ً خوب
به نظر ميرسند اما در باطن بسيار بيرحم هستند .وي ادامه داد که ما پول ناتو
را ميدهيم ،پول حفاظت از اتحاديه اروپا را ميدهيم ،ولي در مقابل آنها به ما
حمله ميکنند.رئيسجمهور آمريکا ارتش اين کشور را قويترين ارتش جهان
دانست و مدعي شد« :من نميخواهم از نيروي نظامي عليه کسي استفاده کنم؛
اما بايد اين را بگويم که هرکسي بخواهد سربهسر ما بگذارد ،اين دستور را خواهم
داد .اگر جاي من بوديد و اطالعاتي که من دارم را ميدانستيد ،ميفهميديد که
ارتش ما چقدر قدرتمند است».ترامپ در خاتمه اظهار کرد که در حال حاضر
همه به آمريکا احترام ميگذارند ،حرف ما را گوش ميکنند و ديگر کسي به
آمريکا توهين نميکند و ادامه داد« :اگر ميخواهيد آمريکا به عظمت گذشته
خود برگردد ،بايد رأي دهيد».

دولت انگليس اولين وزير پيشگيري از
خودکشي در جهان را منصوب کرد

مناسبت روز جهاني بهداشت رواني اعالم کرد که جکي دويل – پرايس وزير
بهداشت انگليس يک تالش ملي در اين زمينه را رهبري کرده و قصد دارد
ذهنيت بيجا که نميگذارد مردم به سراغ کمک خواستن بروند را پايان دهد.
براساس آمارها هر سال  4500نفر در انگليس دست به خودکشي ميزنند و
خودکشي همچنان علت عمده مرگ در مردان زير  45سال محسوب ميشود.
وي براساس اين تصميم نخست وزير انگليس دويل – پرايس اکنون به سمت
وزير بهداشت روان – پيشگيري از خودکشي و نابرابريها منصوب ميشود و

قرار است تضمين کند که در هر منطقهاي در انگليس برنامههايي براي متوقف
کردن مرگهاي غير ضروري اجرا شده و طرح ميکند چطور تکنولوژي ميتواند
به شناسايي کساني که بيشترين ريسک را دارند ،کمک کند.وي گفت :من
درک ميکنم که تاثير خودکشي چقدر ميتواند تراژيک ،ويرانگر ،بلندمدت و
خانودهها و جوامع باشد .من در سمتم به عنوان وزير بهداشت خيلي افراد را
ديدهام که داغدار خودکشي و ماجراهايش بودهاند و ماجراهاي آنها مدتها
در ذهن من باقي خواهد ماند.

نخست وزير انگليس اولين وزير "پيشگيري از خودکشي" در جهان را در
دولت خود منصوب کرد تا شايد آمار خودکشي در اين کشور را کاهش دهد.
به گزارش ايسنا به نقل از پرس آسوسيشن ،ترزا مي نخست وزير انگليس به

برگ سبز اتومبيل پژو پارس مدل  1384به شماره انتظامي 884ط -51ايران
 53و شماره شاسي  19310104و شماره موتور  12484051707مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
دانشنامه اينجانب سميرا معقول فرزند محمد به شماره شناسنامه  2534صادره
از الرستان در مقطع كارشناسي رشته فيزيك صادره از دانشگاه الزهرا(س) با
شماره  3728/1/94مورخ  94/12/17مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط
ميباشد .از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را به دانشگاه الزهرا(س) به
نشاني :تهران ،ده ونك ،دانشگاه الزهرا  -كد پستي 1993893973 :ارسال
نمايند.
مدرك كارداني اينجانب سميه بيات فرزند يداهلل به شماره شناسنامه 3112
صادره از تهران در مقطع كارداني ناپيوسته رشته زبان و ادبيات فارسي
صادره از واحد دانشگاهي تهران جنوب مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط
ميباشد .از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد تهران جنوب
به نشاني تهران  -كريمخان زند  -خيابان ايرانشهر شمالي  -نبش آذرشهر
پالك  209و يا كد پستي  1584715414ارسال نمايند.
گواهينامه موقت پايان تحصيالت اينجانب امين كاربر فرزند محمدرضا به
شماره شناسنامه  2687صادره از شيراز در مقطع كارشناسي رشته مهندسي
رشته برق قدرت ،صادره از دانشگاه آزاد اسالمي واحد گناباد ،با شماره 11496
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .لذا از يابنده تقاضا ميشود
مدرك را به نشاني خراسان رضوي ،شهرستان گناباد ،ميدان بسيج ،بلوار
دانشگاه ،دانشگاه آزاد اسالمي گناباد ارسال نمايد.
مدرك گواهينامه موقت پاياني تحصيالت اينجانب اسماعيل صادقي فرزند
عليحسين به شماره شناسنامه  1002صادره از قروه در مقطع كارشناسي
ارشد رشته زبان و ادبيات خارجي از واحد دانشگاهي آزاد اسالمي سنندج
به شماره /14690ف مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
مدرك فارغالتحصيلي اينجانب محسن جهانشاهي فرزند فرشاد به شماره
شناسنامه  1069صادره از تنكابن در مقطع كارداني رشته حسابداري صادره
از واحد دانشگاهي عليآباد كتول با شماره  184002255مفقود گرديده و
از درجه اعتبار ساقط ميباشد .از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را به
دانشگاه آزاد اسالمي واحد عليآباد كتول به نشاني مجتمع دانشگاه آزاد
اسالمي واحد عليآباد كتول ارسال نمايد.
دفترچه كشاورزي به شماره مسلسل  287روستاي شيرنگ در محدوده
مركز جهاد كشاورزي كماالن شهرستان عليآباد كتول به نام ناصر خاركوهي
فرزند ابراهيم در سطح يك هكتار مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط
ميباشد.
دانشنامه پايان تحصيالت اينجانب سيدعمار حايري فرزند سيدمحمدكاظم به
شماره شناسنامه  2983صادره از ايالم متولد  1367در رشته شيمي محض
مقطع كارشناسي پيوسته به شماره -7721ف مورخ  89/3/16از دانشگاه آزاد
اسالمي واحد ايالم مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .از يابنده
تقاضا ميشود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد ايالم به نشاني
ايالم  -بلوار دانشجو  -كد پستي  69311/33145ارسال نمايد.
دفترچه كشاورزي اينجانب رقيه گرائيلي كرپي به مساحت  64هكتار و  14ني
واقع در روستاي قوشكرپي از توابع شهرستان عليآباد كتول مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند و برگ سبز خودروي وانت پيكان مدل  1387به رنگ سفيد و شماره
انتظامي 613د -98ايران  65و شماره موتور  11487002887مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
مدرك فارغالتحصيلي اينجانب فرشته نعمتاللهي فرزند خدارحم به شماره
شناسنامه  1366صادره از اليگودرز در مقطع كارشناسي رشته حسابداري
صادره از واحد دانشگاهي خوراسگان با شماره سريال  800094مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را به
دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان به نشاني اصفهان خيابان جي شرقي
ارغوانيه ارسال نمايد.
شناسنامه مالكيت پرايد 132مدل  90به رنگ سفيد و شش ايران 995-65ي44
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت سمند  LXمدل  91رنگ سفيد شش ايران 391-65ي64
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
مدرك فارغالتحصيلي اينجانب سيدمحسن شفيعي فرزند سيدعليرضا به
شماره شناسنامه  3048صادره از كاشان در مقطع كارداني رشته معماري
صادره از واحد نائين مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .از يابنده
تقاضا ميشود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد نائين به نشاني
نائين  -ميدان مدرس  -بلوار دكتر حسين فاطمي  -صندوق پستي 163
كد پستي  8391965931ارسال نمايد.

برگ سبز سواري تيبا  2هاچبك مدل  1395به رنگ مشكي متاليك و شماره
شاسي  NAS821100G1062867و شماره موتور  8334608/M15و شماره
پالك ايران 738-48س 15به نام ليال غنيزاده مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز (برگ اعالم وضعيت) خودروي سواري پرايد صبا مدل  79به شماره
انتظامي 696-15ق 16و شماره موتور  00199053و شماره شاسي S1412279671946
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز و كارت ماشين سواري پژو  405تيپ  405GLXXU7مدل  1395به رنگ
نقرهاي متاليك و شماره پالك ايران 881-24ن 94و شماره موتور 124K0807308
و شماره بدنه  GK403214و شماره شاسي  NAAM01CE8GK403214به نام
احمد شيرعلي كد ملي  1870216679متولد  71/3/4فرزند عبدالنبي صادره
از شوشتر مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني و شناسنامه مالكيت رنو مدل  91به رنگ سفيد و شماره شهرباني
767د -17ايران  71و شماره موتور  125955و شماره شاسي  220869مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت مينيبوس بنز مدل  1360به رنگ نارنجي و شماره انتظامي 886ع -72ايران
 13و شماره موتور  33491110059708و شماره شاسي  37939150408614به
نام رضا بزمآور مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني سواري پژو  206مدل  83رنگ قهوهاي به شماره انتظامي 224ب-91
ايران  23و شماره موتور  2052159و شماره شاسي  82679506به نام عباس
عسگري ساري مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني و برگ سبز سواري پرايد مدل  86به رنگ مشكي و شماره
انتظامي 595و -55ايران  43و شماره موتور  1902457و شماره شاسي
 S1442286184490به نام عليرضا زارعي مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
اصل سند كمپاني و اصل شناسنامه مالكيت (برگ سبز) سواري سيستم سايپا
تيپ  132SEبه رنگ سفيد روغني مدل  1394و شماره موتور  5376631و شماره
شاسي  NAS422100F1182544و شماره پالك انتظامي ايران 132-34ص 63و
به نام مالك رضا لطيفيپور مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت كاميون كمپرسي آميكو مدل  1387به رنگ سفيد و شماره انتظامي
744ع -37ايران  22و شماره موتور  1508F113376و شماره شاسي  000763به نام
شركت بتن آسفالت مهر مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني ،برگ سبز ماشين سواري سيستم سيتروئن تيپ  SXزانتيا
مدل  1385به رنگ نقرهاي متاليك و شماره موتور  621133و شماره شاسي
 S1512285150728و شماره پالك ايران 739-28د 19به نام آقاي حسين
عبدالرحيمي به شماره ملي  3979886069مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
برگ سبز و كارت ماشين سواري پژو  405تيپ  405GLXXU7مدل  1395به رنگ
نقرهاي متاليك و شماره پالك ايران 881-24ن 94و شماره موتور 124K0807308
و شماره بدنه  GK403214و شماره شاسي  NAAM01CE8GK403214به نام
احمد شيرعلي كد ملي  1870216679متولد  71/3/4فرزند عبدالنبي صادره
از شوشتر مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل سند كمپاني و برگ سبز خودرو سواري سيستم سايپا تيپ  131SEمدل
 1393به شماره انتظامي 642-27ج 11و شماره موتور  5041745و شماره شاسي
 NAS411100E1349398به نام قادر رنگين فرزند محمد مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد2440 .
كارت كاميون كمپرسي آميكو مدل  1387به رنگ سفيد و شماره انتظامي
744ع -37ايران  22و شماره موتور  1508F113376و شماره شاسي  000763به نام
شركت بتن آسفالت مهر مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت كاميون ميكسر بنز مدل  1975رنگ طوسي به شماره انتظامي 442ع-67
ايران  11و شماره شاسي  132922به نام شركت بتن آسفالت مهر مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت پرايد  131مدل  94به رنگ سفيد و شش ايران 196-75س25
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل سند كمپاني سواري شخصي سيستم پيكان تيپ  1600مدل  1381به رنگ
سفيد روغني و شماره موتور  11158117050و شماره شاسي  0081519281و
شماره پالك انتظامي ايران 555-24د 39و به نام مالك عبدعلي سرتيپي
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني و برگ سبز سواري پرايد  111مدل  93رنگ سفيد به شماره انتظامي
796هـ -38ايران  53و شماره موتور  5240907و شماره شاسي  5803189به
نام جواد رحيميان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت هوشمند اينجانب محمد نوراني به شماره  3122056مفقود گرديده و
از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
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كارت هوشمند خودروي كاويان به شماره  2715967و شماره پالك
693-26ع 17مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
مدرك كارداني اينجانب سميه بيات فرزند يداهلل به شماره شناسنامه 3112
صادره از تهران در مقطع كارداني ناپيوسته رشته زبان و ادبيات فارسي
صادره از واحد دانشگاهي تهران جنوب مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد .از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد تهران
جنوب به نشاني تهران  -كريمخان زند  -خيابان ايرانشهر شمالي  -نبش
آذرشهر پالك  209و يا كد پستي  1584715414ارسال نمايند.
كارت هوشمند كاميون به شماره  1942231مربوط به كاميون كشنده
هوو مدل  2007به رنگ سفيد معمولي و شماره پالك ايران 239-59ع17
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اينجانب احمدرضا خداويردي مالك خودرو پژو  405به شماره انتظامي
441-47ب 13و شماره بدنه  959069و شماره موتور  12487280509به
علت فقدان اسناد فروش تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده
است .لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده
روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شركت ايرانخودرو واقع در پيكانشهر
ساختمان سمند مراجعه نمايد .بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور
طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
كارت دانشجويي اينجانب محمد دهاني به شماره دانشجويي 9525753
رشته الهيات از دانشگاه سيستان و بلوچستان مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
كارت هوشمند كاميون كمپرسي بنز مدل  1386به شماره انتظامي
174ع -95ايران به شماره هوشمند  2753731مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
دفترچه پروانه تاكسيراني اينجانب عبدي بام براهويي به شماره انتظامي
859ت -19ايران  85مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز (شناسنامه) و برگ كمپاني پرايد مدل  90به شماره انتظامي
175ل -83ايران  22و شماره شاسي  S3412290893173و شماره موتور
 4066591به نام اعظم حمزه به وكالت سيدجواد حسيني مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني خودرو كاميون باري چوبي كاويان مدل  1389به رنگ سفيد و
شماره انتظامي ايران 232-73ع 29و شماره موتور EQB1802087030921
و شماره شاسي  NA5K1192CAS774663به مالكيت غالمرضا برزو
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند مالكيت (برگ سبز) خودرو سايپا  131پرايد مدل  1397به رنگ سفيد
و شماره انتظامي ايران 648-63د 23و شماره موتور M13/6134511
و شماره شاسي  NAS411100J3452951به مالكيت عليرضا عابدزاده
زواره مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت دانشجويي ناهيد درخشان فرزند رضا به شماره ملي 6450205482
رشته روانشناسي به شماره دانشجويي  949584943از دانشگاه پيام نور
واحد راسك مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اينجانب افسون كياني مالك پژو  206به شماره شاسي GJ783445
و شماره انتظامي 671ب -41ايران  53به 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 زهرا محتاج مالك پژو  405به شماره موتور  22527815939و
شماره شاسي  78315869به 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 خليل پورپرخ مالك پژو  206به شماره موتور 10FSS15147503
و شماره شاسي  19842703به 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.

يک سناتور آمريکايي اعالم کرد که يقين دارد اين روزنامه نگار منتقد سعودي در کنسولگري
عربستان در استانبول به قتل رسيده است.به گزارش گروه بين الملل خبرگزاري تسنيم" ،باب
کورکر" سناتور آمريکايي در مصاحبه با ديلي بيست تاکيد کرد که روايت عربستان درباره
سرنوشت خاشقجي قانع کننده نبوده و تمامي نشانه ها حاکي از آن است که خاشقجي در
کنسولگري عربستان به قتل رسيده است.وي افزود :ديدگاه من درباره کشته شدن خاشقجي
پس از آن به يقين تبديل شد که به اطالعات محرمانه در اين باره دست يافتم.روزنامه
واشنگتن پست نيز اعالم کرد که تماس تلفني برخي مقامات سعودي که درباره طرح بازداشت
خاشقجي صحبت مي کردند شنود شده است اما در اين مکالمات شنود شده واضح نبوده که
آيا قصد آنها بازداشت يا قتل خاشقجي بوده است.همچنين رسانه هاي ترکيه اسم و تصاوير 15
مقام سعودي که روز ناپديد شدن خاشقجي وارد استانبول شدند را منتشر کردند.اين رسانه ها
اعالم کردند که اين  15نفر در قتل و شکنجه خاشقجي دست داشتهاند.

لغوتحريمهايسئولعليهپيونگيانگ
اقدامي موثر يا حرکتي بيفايده

آخرين اخبار از کره جنوبي حاکي از آن است که سئول درحال بررسي لغو تحريمها عليه
کره شمالي به منظور کمک به ديپلماسي است.به گزارش گروه بينالملل خبرگزاري تسنيم
به نقل از آسوشيتدپرس ،وزير خارجه کره جنوبي اعالم کرد که سئول درحال بررسي لغو
برخي تحريمهاي يکجانبه عليه پيونگ يانگ به منظور فراهم ساختن شرايط بهتر ديپلماسي
و بهبود روابط ميان طرفين بعد از بحران هستهاي در شبه جزيره کره است.کانگ کيونگ وا
روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که دولت کره جنوبي درحال بازبيني امکان لغو تحريمهاي
کره جنوبي بر کره شمالي از سال  2010و بعد از حمله مرگبار به يک کشتي اين کشور است
که منجر به کشته شدن  45ملوان کره جنوبي شد.سئول بعد از اين حادثه تمام همکاريهاي
اقتصادي مرزي خود با کره شمالي به جز منطقه صنعتي مشترک در شهر مرزي کائسونگ
را متوقف کرد .البته کره جنوبي در فوريه  2016و در واکنش به آزمايش موشک دوربرد و
همچنين آزمايش هستهاي کره شمالي اين سايت اقتصادي را تعطيل کرد.

از سوي وزارت خزانه داري آمريکا اعالم شد؛

معافيت ميدان گازي ايران در انگليس
از تحريم آمريکا

وزارت خزانهداري آمريکا براي فعاليت يک ميدان گازي در انگليس که بخشي از سهام آن
متعلق به ايران است ،مجوز صادر کرد.به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه فايننشال
تايمز ،وزارت خزانهداري آمريکا مجوزي صادر کرد که امکان بهرهبرداري از يک ميدان
گازي در درياي شمال را که بخشي از سهام آن متعلق به شرکت ملي نفت ايران است،
فراهم ميکند.ميدان گازي رام که نيمي از سهام آن به شرکت بيپي و نيمي از سهام آن
به شرکت ملي نفت ايران تعلق دارد ،حدود  ۳درصد از گاز مورد نياز انگلستان را تأمين
ميکند و به دليل تحريمهاي آمريکا ،در سالهاي  ۲۰۱۲تا  ۲۰۱۴تعطيل شده بود.شرکت
سريکا انرژي که هماهنگيهاي الزم براي خريد سهام شرکت بيپي در ميدان روم را پيش
از اعالم تحريمهاي جديد آمريکا ضد ايران انجام داده بود ،روز سهشنبه گذشته اعالم کرد
اين ميدان اکنون مجوز الزم را از دولت آمريکا دريافت کرده است.

زمان برگزاري قرعهکشي باشگاه مشتريان بانک سپه مشخص شد:

 21مهرماه روز چک کردن روياي مشتريان بانک
سپه با جوايزي همچون کمکهزينه خودرو
باشگاه مشتريان بانک سپه  21مهرماه با قرعهکشي برندگان خوششانس خود را براي طرح
روياتو چک کن مشخص خواهد کرد.به گزارش پايگاه اطالعرساني بانک سپه،مراسم قرعهکشي
اولين جشنواره باشگاه مشتريان روياتو چک کن در روز شنبه مورخ  97/07/21برگزار و به 352
نفر از برندگان اين جشنواره که از ديماه سال  96آغاز و تا پايان شهريورماه سال جاري ادامه
يافت؛جوايزي بهقيدقرعه اهدا خواهد شد.براساس اين گزارش قرعهکشي مربوط به جشنواره
همگامان سپه  2که ويژه پذيرندگان پايانههاي فروش در باشگاه مشتريان اجرايي شد نيز
بهصورت همزمان در همان تاريخ برگزار خواهد شد.عالقهمندان جهت کسب اطالعات بيشتر
به وبسايت باشگاه مشتريان به نشاني  club.banksepah.irمراجعه کنند.

مدير عامل پست بانک ايران:

 15هزار تسهيالت اشتغالزايي روستايي پرداخت شد

مدير عامل پست بانک ايران گفت 1000 :ميليارد تومان اعتبار از محل صندوق توسعه ملي براي
پرداخت تسهيالت اشتغالزاي روستايي در اختيار اين بانک قرار گرفت.به گزارش روابط عمومي
پست بانک ايران :خسرو فرحي در جمع خبرنگاران در استان گلستان اظهار داشت :يکي از وظايف
اصلي پست بانک حضور در روستاهاي کشور و ايجاد دسترسي همه مردم ساکن در روستاها
به خدمات بانکي است.وي با بيان اينکه تامين مالي طرح ها و مشاغل خرد اشتغالزاي روستايي
يکي از رسالت هاي اصلي اين بانک است ،افزود :در قانون ايجاد و توسعه اشتغال روستايي،
پست بانک به همراه سه بانک و مؤسسه اعتباري ديگر تامين مالي طرح هاي خرد روستايي
را عهده دار شدند.فرحي ادامه داد :پست بانک تقريبا  100درصد منابعي که از محل صندوق
توسعه ملي دراختيار گرفته را براي طرح هاي خرد و اشتغالزا در روستاها در نظر گرفته است.
مديرعامل پست بانک ايران با اشاره به اختصاص يک هزار ميليارد تومان اعتبار به اين بانک در
فاز اول ،تصريح کرد :همه اين ميزان تبديل به قرارداد شده و بخش عمده اي از آن پرداخت شده
است.وي بيان کرد :درسطح کشور براي حدود  15هزار طرح با اشتغالزايي بيش از  50هزار نفر
انعقاد قرارداد و تامين مالي داشتيم.وي خاطرنشان کرد :در استان گلستان بيش از صد درصد
از منابعي که از اين بخش در اختيار استان قرار گرفته(استفاده از منابع ديگر) صرف پرداخت
تسهيالت به طرح هاي روستايي شده است.فرحي گفت :با توجه به عملکرد مثبت و هم افزايياي
که مسئوالن استاني در اين طرح داشتند ،مي توان اين طرح را در سالجاري و سنوات آتي با منابع
بيشتري دنبال کرد.مديرعامل پست بانک ايران يادآور شد :در حال حاضر پست بانک در  7هزار
روستاي اصلي و کانوني کشور باجه دارد و خدمات بانکي را به مردم روستايي ارائه مي کند .با
کمک بانک مرکزي موفق شديم مجوز فعاليت اين باجه ها را به عنوان يکي از ارکان نظام بانکي
بگيريم.وي اظهارداشت :روستاييان با داشتن يک شعبه بانک در روستا مي توانند منابع مالي
خود را را در بانک نزديک محل زندگي شان داشته باشند و اين منابع نيز براي طرح ها و آباداني
روستا به کار گرفته خواهد شد.همچنين شرکت در جلسه شوراي اداري مديريت شعب استان و
ديدار با استاندار و امضاي تفاهم نامه تعامل و همکاري في مابين درخصوص ارائه خدمات بانکي
و استفاده بهينه از ظرفيت هاي طرفين در حوزه روستائي در راستاي توسعه روستاها و کمک
به توليد ،اشتغال ،خودکفايي و توانمندي نهاد دهياري ها و شهرداري هاي استان گلستان و
بازديد از شعبه مرکزي و پنجمين واحد توليدي نهاده هاي دارويي جهان و انجام مصاحبه با
صدا و سيماي استان از ديگر برنامه هاي وي در اين سفر استاني بود.

وجود يک حساب قرض الحسنه به ازاي هر دو
ايراني در بانک ملي ايران
اطالعات موجود نشان مي دهد به ازاي هر دو ايراني ،يک حساب قرض الحسنه در بانک
ملي ايران وجود دارد.به گزارش روابط عمومي بانک ملي ايران ،در حال حاضر بيش از
 40ميليون حساب قرض الحسنه در اين بانک وجود دارد که حاکي از اعتماد مردم و تمايل
آنها به مشارکت در امور خيرخواهانه و عام المنفعه از طريق بانک ملي ايران است.حجم منابع
موجود در حساب هاي قرض الحسنه پس انداز اين بانک طي سه ماه منتهي به پايان مرداد ماه
 20درصد افزايش يافته است.موجودي حساب هاي قرض الحسنه به پرداخت تسهيالت قرض
الحسنه با کارمزد چهار درصد از جمله تسهيالت ازدواج ،ساخت مراکز بهداشتي و مدارس در
مناطق محروم ،آزادسازي زندانيان غيرعمد ،اشتغالزايي و  ...تخصيص مي يابد.نسبت مطالبات
معوق به کل تسهيالت پرداختي ( )NPLتسهيالت قرض الحسنه بانک ملي ايران نيز کمتر از
دو درصد است که نشان دهنده تعهد دريافت کنندگان اين نوع تسهيالت است.

