
خبر«

گفتوگو«
  دكتر شعيب بهمن در گفت و گو با رسالت:

ديدار پوتين و ترامپ دستاوردي 
براي آمريكا ندارد

بعد از ماجراهاي مربوط به کمک روسيه به کمپين انتخاباتي ترامپ 
که  ديدارهايي  و  جمهوري  رياست  انتخابات  در  او  آوردن  راي  براي 
برخي نزديکان ترامپ با مامورين و فرستادگان کرملين داشتند، انجام 
شدن ديدار هاي دوستانه بين سران دو کشور همواره با حاشيه ها و 
خبرسازي هاي مختلفي رو به رو شد و روابط واشنگتن-مسکو را از هر 
زمان ديگري حساس تر ساخت. در هفته جاري اما قرار است اين ديدار 
مهم در هلسينکي فنالند برگزار شود و رسانه ها از هم اينک نفس ها را 
در سينه حبس ساخته اند تا ببينند اين ديدار چه نتايجي براي روابط 
دو کشور در بر خواهد داشت. با اين حال برخي از کارشناسان مسائل 
روسيه و آمريکا هم هستند که اعتقاد دارند خبرهاي مربوط به اين 
ديدار بي جهت بزرگنمايي شده است و با توجه به اختالفات عديده و 
تعارض منافعي که دو کشور در مسائل مهم بين المللي مانند موضوعات 
مربوط به ايران دارند، اين ديدار دستاورد چنداني نخواهد داشت. شعيب 
بهمن، کارشناس مسائل روسيه در گفت و گو با رسالت بيشتر به اين 

مسئله پرداخته است.
كه  پوتين  و  ترامپ  كيفيت  ديدار    ديدگاه شما درخصوص 
قرار است در آينده نزديک انجام شود چيست؟ با توجه به نگاه 
مثبتي كه همواره ترامپ به روس ها داشته آيا بايد شاهد توافقات 

خارق العاده يا يک اتفاق خاص در پس اين ديدار باشيم؟
 بحران هايي در سطح بين المللي وجود دارند که روسيه و آمريکا در آن 
درگير هستند؛ مثل سوريه، کره شمالي، مسئله ايران که خود داراي ابعاد 
مختلفي است. اما آنچه که به صورت کلي در مورد اين ديدار مي توان 
گفت، اين است که به واسطه وجود اختالفات ژئوپليتيک فراوان بين دو 
کشور، عمال اين ديدار نمي تواند دستاورد بزرگ سياسي به ويژه براي 
آمريکا داشته باشد. باتوجه به روحياتي که ترامپ دارد و روانشناسي که 
مي توان از روحيات وي انجام داد، ترامپ عالقه مند است که اين ديدار 
را طوري جلوه دهد که باعظمت و شکوهمند به نظر برسد و نشان دهد 
که اين ديدار دستاورد بزرگي براي وي به شمار مي رود. ولي واقعيت 

اين است که چنين اتفاقي رخ نمي دهد.
 در آستانه اين ديدار، رئيس جمهور آمريکا در چند سخنراني و 
موضع گيري، تلويحاً الحاق كريمه به روسيه را به رسميت شناخته 
بر عدم  مبني  آمريکا  رئيس جمهور سابق  از  انتقاد  با  و  است 
موضع گيري اينچنيني، انگار درصدد است با يک پيش كشي به 
ديدار پوتين برود و با اين هديه ارزشمند براي روس ها، امتيازات 
مدنظر خود را از پوتين كسب كند. ديدگاه حضرتعالي در اين 

خصوص چيست؟
اتفاقي در هفته  هاي اخير رخ داده و آن اين است که اسرائيلي ها تالش 
کردند که به نوعي نقش واسطه گري بين مسکو و واشنگتن داشته باشند؛ 
با اين پيشنهاد مشخص که روس ها به ايران فشار وارد کنند که نيروهاي 
خود را از سوريه خارج کند يا دستکم حضور نيروهاي ايراني در سوريه به 
کمرنگ ترين حالت محدود شود. در ازاي اين مطالبه، آمريکا نيز حضور 
بشار اسد را در قدرت بپذيرد و از طرف ديگر تحريم هايي را که پس 
از بحران اوکراين عليه روسيه وضع کرده بودند لغو کنند، در نهايت 
امکان اين وجود داشته باشد که الحاق شبه جزيره کريمه به روسيه 
را به نوعي به رسميت بشناسد. ولي واقعيت اين است که شايد ترامپ 
بتواند در ظاهر اقدامي در اين حوزه انجام دهد و بهره برداري رسانه اي 
از آن بکند ولي ساختار داخلي و چالش هاي دروني جامعه آمريکا اين 
موضوع را بر نمي تابد. فارغ از اين مخالفت هاي داخلي آمريکا که در 
ساختار سياسي اين کشور وجود دارد و در مقابل ترامپ خواهد ايستاد، 
با اين اتفاق روابط اروپا و آمريکا به طور کلي دگرگون مي شود چون 
موضوع کريمه براي اروپا به موضوعي چالشي بين مسکو و اتحاديه 
اروپا بدل شده و موضع گيري اينچنيني ترامپ، قاعدتاً اروپا را در مقابل 
آمريکا بسيج خواهد کرد. اقدامي که ترامپ پس از وقايعي چون معاهده 
پاريس و توافق هسته اي، شعله اختالف خود با اروپا را شعله ور کرده و 
روي دادن مسئله اي چون به رسميت شناختن الحاق کريمه به روسيه، 
اين روابط را تيره تر خواهد کرد.  به هر حال بايد بپذيريم که ساختار 
سياسي آمريکا اجازه چنين اقدامي را نخواهد داد. به اين دليل که اکثر 
تصميم ها درخصوص تحريم ها در کنگره مورد بررسي قرار گرفته و اينکه 
لغو آنها نيازمند رأي گيري در کنگره است و اين دو حزب دموکرات 
و جمهوري خواه و همچنين نهادهاي نظامي، امنيتي و اطالعاتي اين 
کشور هرگز به ترامپ اجازه نخواهند داد به چنين اقدامي دست بزند. 
کماآنکه مالحظه شد در دوره مبارزات انتخابات، ترامپ تمايل زيادي 
به ارتباط با روسيه نشان داد ولي در عمل چنين اتفاقي تاکنون نيفتاده 
و حتي انتقاداتي از داخل اروپا به ترامپ مبني بر داشتن روابط خاص 

با روس ها وارد شده است.  
 با توجه به نوع همکاري منطقه اي ايران و روسيه، به نظر شما 
ديدار ترامپ و پوتين، بر وزن و سطح همکاري تهران و مسکو 

در منطقه و به خصوص در سوريه تأثيري خواهد داشت؟
طرح صهيونيست ها و آمريکايي ها، خروج و تحديد حضور نيروهاي ايراني 
در سوريه است. واقعيت اين است که روس ها به چند نکته واقفند. نکته اول 
نفوذ استراتژيک ايران در منطقه است. آنها مي دانند که ايران در منطقه 
غرب آسيا، نفوذ قابل توجهي دارد، نفوذي که متکي بر جايگاه رفيع ايران 
در منطقه است، نسبت به نفوذي که داراي ابعاد نرم قدرت است و اين 
حضور را هيچ کشوري در سطح منطقه نمي تواند از بين ببرد. عالوه بر 
نفوذ، قدرت بازيگري ايران هم هست که حضور کشورمان را در منطقه 
منحصربفرد مي سازد و البته رقباي منطقه اي ما چنين قدرتي را ندارند. ذکر 
اين نکته هم مهم است که روس ها به واسطه منافع هم پيماني مي توانستند 
شرکاي ديگري را براي حضور در منطقه انتخاب کنند، شرکايي چون 
عربستان، ترکيه يا خود اسرائيل که پيشنهادهاي بهتري نيز از سوي اين 
بازيگران به مسکو شده بود، اما به واسطه اين قدرت نرم و نقش آفريني 

در منطقه، روس ها جمهوري اسالمي ايران را انتخاب کردند.
نکته دوم اينکه روس ها به خوبي مي دانند که حضور ايران در منطقه 
بخصوص در سوريه به واسطه دعوت دمشق بوده و از سياست ساير کشورها 
تبعيت نمي کرده است و همچنين واقفند که حضور خودشان در منطقه 
به واسطه بحث و توافق و مذاکراتي بوده که با تهران داشته اند. بنابراين 
روس ها به موضوع واقفند و بعيد است که با آمريکايي ها بخواهند وارد 

پروسه اي شوند که بخواهند نقش ايران را محدود يا ضعيف کنند.  
 آمريکا اخيرا پروژه قطع صادرات نفت ايران را دنبال مي كند، به 
نظر شما در اين ديدار اين سياست خصمانه آمريکا دنبال مي شود؟ 
با توجه به عالقه روس ها براي سرمايه گذاري در كشورمان، اين 

ديدار تا چه حد مي تواند در ميزان اين عالقه موثر باشد؟
از نظر من اين موضوع نمي تواند تأثير منفي بگذارد، به خصوص توجه 
داشته باشيد که آمريکايي ها در برنامه درازمدتي که دارند، تضعيف 
روسيه را نيز هدف گرفته اند. به عنوان مثال آمريکا در روش هاي گوناگون 
درتالش است که بازار گاز مايع)LNG( اروپا را از دست و انحصار 
روس ها خارج کند. روسيه اين موضوع را به خوبي مي داند که محدود 
کردن بازارهاي انرژي اين کشور در زمره اهداف واشنگتن قرار دارد. 
در شرايط فعلي بعيد است که روسيه در اين موضع با آمريکا همکاري 
داشته باشد. به خصوص آنکه وضعيت پيش آمده فرصت دوچنداني 
براي مسکو در جهت حضور در پروژه هاي انرژي ايران را فراهم کرده 
است. در شرايط بعد از برجام اين فرصت پيش آمد که شرکت هاي 
با ساير شرکت هاي غربي در پروژه هاي نفتي و گازي  روسي همراه 
ايران حضور داشته باشند اما اتفاقاتي که به واسطه ديدگاه هاي عمدتاً 
غرب گرايانه در نزد مديران فعلي وجود دارد، بازار را در اختيار غربي ها 
قرار گرفت و عمال روس ها از مشارکت در طرح هاي ايران جاماندند، 
ولي ديديم که در شرايط فعلي که اين شرکت هاي غربي حتي پيش 
از اعالم تحريم هاي ترامپ از ايران خارج شدند، فرصت براي روس ها 
که بتوانند در اين حوزه سرمايه گذاري کنند، ايجاد شده است. حتي 
شاهد بوديم در ديدار اخير پوتين و آقاي واليتي، رئيس جمهور روسيه 
از آمادگي 50 ميليارد دالر در پروژه هاي نفت و گاز ايران خبر داد. اگر 
اين مهم رخ بدهد و کارشکني صورت نگيرد، مي تواند يک خبر خوب 
براي روابط دو کشور باشد و بيش از قبل روابط دو کشور را پيوند دهد 

و موجبات ايجاد وابستگي متقابل را ايجاد نمايد.

»

فقط در چند ساعت 
بيش از 174 راکت به 
شهرک هاي صهيونيستي 
شليک شد
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محمد جواد ظريف:

 مي دانستم که به وعده هاي 
آمريكا نمي توان اعتماد کرد

به  تاکيد کرد: در سومين سالگرد دستيابي  وزير خارجه کشورمان 
برجام، اين توافق کماکان يک پيروزي براي ديپلماسي چند جانبه 
است. گرچه ما همواره مي دانستيم که به وعده هاي آمريکا نمي 

توان اعتماد کرد.
در  امور خارجه کشورمان  وزير  مهر، محمدجواد ظريف  گزارش  به 
توئيتر خود نوشت: »در سومين سالگرد دستيابي به برجام، اين توافق 
اقدامات  رغم  به  جانبه  چند  ديپلماسي  براي  پيروزي  يک  کماکان 
آمريکا  هاي  وعده  به  که  دانستيم  مي  همواره  ما  آمريکاست.گرچه 
نمي توان اعتماد کرد - واقعيتي که امروز متحدين آمريکا هم کشف 
کرده اند - اما برجام ثابت کرد که يک جانبه گرايي زهرآگين دولت 
به  که  داشت  توقع  آن  از  توان  نمي  که  است  معني  اين  به  ترامپ 

هرگونه توافقي پايبند بماند.«

فرمانده نيروي هوايي آمريکا در اروپا ؛

 اقدام ترکيه در خريد سامانه موشكي 
از روسيه تهديدي براي ناتو است

فرمانده نيروي هوايي آمريکا در اروپا ضمن اعالم هشدار در خصوص 
از روسيه گفت:  براي خريد سامانه موشکي اس۴00  ترکيه  تمايل 
گزارش  قرار مي دهد.به  تهديد  معرض  در  را  ناتو  ترکيه  اقدام  اين 
خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، ژنرال »تاد ولترز« فرمانده نيروي 
سامانه  خريد  براي  ترکيه  برنامه  گفت:  اظهاراتي  در  آمريکا  هوايي 
موشکي اس ۴00 از روسيه، موجب مي شود تا سالحي که توسط 
دشمن شناخته شده ما مورد استفاده بوده تا عمق رادارهاي کشورهاي 
 ۳5 اف  هاي  جنگنده  به  مربوط  رادارهاي  همچنين  و  ناتو   عضو 
 وارد شود.ژنرال ولترز که همزمان فرمانده نظاميان ناتو نيز محسوب 
مي شود در ادامه لزوم ارتباطات نظامي مستحکم ميان اعضاي ناتو 
را يادآور شد.موضوع خريد سامانه اس ۴00 از روسيه موجب ايجاد 
اختالف ميان ترکيه و آمريکا شده به طوري که واشنگتن تهديد کرده 
اگر آنکارا اين تصميم را اجرايي کند، در تحويل جنگنده هاي اف 

۳5 به ترکيه تجديد نظر مي کند.

 فرمان 7 ماده اي حيدر العبادي 
براي تامين مطالبات معترضان عراقي

نخست وزير عراق شامگاه شنبه از اتخاذ تدابيري براي حل مشکالت 
شهرهاي جنوبي و فروکش کردن نارضايتي ها در اين منطقه خبر داد.
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سومريه نيوز، نخست وزير عراق 
به مشکالت شهرهاي  بر رسيدگي فوري  شامگاه شنبه طي فرماني 

جنوبي اين کشور تاکيد کرد.
بر اساس اين گزارش، حيدر العبادي در اين فرمان 7 ماده اي تدابيري 
را براي حل مشکالت شهرهاي جنوبي و فروکش کردن نارضايتي ها 
در اين منطقه اتخاذ کرد.اين فرمان شامل اختصاص ۳/5 تريليون دينار، 
تامين آب شرب از طريق تصفيه و شيرين سازي، رفع مشکالت شبکه 
برق و تامين خدمات بهداشتي و درماني و چند تصميم ديگر در خصوص 
خدمات عمومي است.در همين حال، برخي اخبار تائيد نشده نيز حاکي 
است که بعضي از تظاهرات کنندگان در شهر کربال به ساختمان استانداري 
کربال حمله کرده اند.گفتني است که استان هاي جنوبي و مرکزي عراق 
که عموما شيعه نشين هستند، از اواخر هفته گذشته شاهد اعتراضات 

عمومي به مشکل برق، آب و بيکاري بوده است.

پليس منطقه نجران عربستان اعالم کرده است در 
پي درگيري و تيراندازي در يک مرکز پليس گذرنامه 
عربستان دستکم سه پليس کشته و سه تن ديگر 
زخمي شده اند.به گزارش خبرگزاري مهر به نقل 
از پايگاه خبري »سبق«، در پي درگيري مسلحانه 
در يک مرکز پليس گذرنامه در نجران عربستان سه 
نيروي پليس کشته و سه تن ديگر زخمي شده اند.بر 
اساس اين خبر شامگاه شنبه يکي از نيروهاي پليس 
گذرنامه عربستان در گذرگاه »الوديعه« با همکاران 
خود در مرکز پليس درگير شده است و به سوي 
آنها تيراندازي کرده است. به گفته پليس عربستان 
يک نيروي پليس در دم جان خود را از دست داده 
است و يک نفر ديگر زخمي شده است.بر اساس اين 
خبر بعد از متواري شدن پليسي که به سوي همکاران 
خود تيراندازي کرده بود نيروهاي امنيتي او را تحت 
پيگرد قرار داده اند که با نيروهاي امنيتي هم درگير 

شده و در اين درگيري يکي از نيروهاي پليس کشته 
و سه تن ديگر زخمي شده اند.در نهايت اين تعقيب 
و گريز پليس متواري اداره گذرنامه عربستان نيز به 
دست نيروهاي امنيتي کشته شده است.سخنگوي 
پليس منطقه نجران اعالم کرده است که پليس 
مهاجم ۳۴ ساله بوده و در پي اختالف با همکاران 
خود با استفاده از سالح سازماني خود به سوي آنها 

آتش گشوده است.

 تيراندازي در يک مرکز پليس عربستان
سه کشته برجاي گذاشت

سفير ترکيه در تهران اعالم کرد: آنکارا تحريم هاي 
يک جانبه آمريکا عليه ايران را مشروع نمي داند.هاکان 
تکين اين مطلب را در مصاحبه اي با خبرگزاري تسنيم 
اعالم کرده است. وي در خصوص تحريم هاي آمريکا 
عليه ايران و موضع ترکيه در اين خصوص گفت: 
تا به امروز هنوز از طرف آمريکا پيام يا درخواست 
رسمي که شما درباره ايران چطور رفتار کنيد به 
ما داده نشده، اما در آينده نزديک منتظر هيئتي 

از آمريکا هستيم که به ترکيه آمده و درخواستهاي 
خود را اعالم کند. اينکه آمريکا چه رويکردي را 
اعالم  مشخص  طور  به  گرفت  خواهد  پيش  در 
کرده اند و ما متوجه هستيم که مي خواهند در حوزه 
اقتصادي در تمامي بخش ها به ايران فشار آورند، اما 
از طرف ديگر ما در اظهار نظرهاي مقامات آمريکايي 
تناقضاتي را شاهد هستيم. به طور مثال يکبار گفتند 
صادرات نفت ايران را به صفر مي رسانيم و چند روز 
بعد گفتند مي توانيم استثناهايي قائل شويم و ما 
منتظر درخواست رسمي آمريکا هستيم، اما سياست 
ترکيه کامال روشن است. ما تحريم هاي يک جانبه 
را نه مشروع  مي دانيم و نه مفيد.تکين ادامه داد: 
پيشينه ترکيه درباره تحريم ها بسيار روشن است 
که در کنار مردم ايران قرار گرفت. ايران براي ما 
يک کشور مانند ساير کشورها نيست و ما روابط 

اقتصادي گسترده اي با آن داريم. 

 سفير ترکيه در تهران: تحريم هاي يک جانبه آمريكا 
عليه ايران را مشروع نمي دانيم

گروكشي انگليس از مذاكرات برگزيت 

بازگشت لندن و بروکسل به نقطه صفر
بخش سياسي خارجي:مقامات انگليسي طي روزهاي اخير از ثمربخش 
بودن مذاکرات برگزيت ابراز نااميدي کرده اند. با اين حال نکته قابل توجه 
اين است که ترزا مي نخست وزير انگليس تهديد کرده است که اساسا 
خروج از اروپا را فراموش کرده و برگزيت را اجرايي نکند! موضوعي که 
به نظر مي رسد از ابتدا نيز دولت انگليس به دنبال آن بوده است. ترزا 
مي نخست وزير انگليس در مطلبي که در روزنامه "ميل آن ساندي" 
منتشر شده است، نوشت: شايد اصال هيچ برگزيتي وجود نداشته باشد 
چرا که نمايندگان تالش مي کنند تا به طرح من براي خروج از اتحاديه 
اروپا لطمه وارد کنند.وي در ادامه افزود: پيام من به کشور ساده است؛ 
ما بايد نگاه خود را روي اين پاداش و جايزه متمرکز کنيم. اگر اين اتفاق 
نيفتد، ممکن است در نهايت هيچ برگزيتي وجود نداشته باشد.اين در 
شرايطي است که دو وزير کابينه انگليس پيش از اين به علت مخالفت 
با طرح ترزا مي براي برگزيت، از کابينه استعفا کرده اند. دونالد ترامپ 
رئيس جمهور آمريکا نيز به تازگي از راهبرد نخست وزير انگليس براي 

خروج از اتحاديه اروپا انتقاد کرده است.
نخست وزير انگليس در اين مطلب نوشت: بريتانيا موضع سرسختانه اي 
در دور بعدي مذاکرات با اتحاديه اروپا اتخاذ خواهد کرد.پس از درخواست 
سال گذشته ترزا مي براي برگزاري انتخابات زودهنگام با هدف تقويت 

موضعش براي اداره امور مربوط به برگزيت، قدرت و اقتدار وي به شدت 
زير سوال رفته است. اين انتخابات موجب شد تا حزب محافظه کار ، 

اکثريت مطلق در پارلمان را از دست بدهد.
برگزيت، همچنان به معمايي سخت و پيچيده در معادالت سياسي و 
اقتصادي اروپا و لندن تبديل شده است. دور اول مذاکرات برگزيت که 
حدود سه هفته قبل برگزار شد، عمال با پيشرفتي همراه نبود و بسياري 
از سران اروپايي، در خصوص به نتيجه رسيدن اين مذاکرات ابراز نااميدي 
کردند.پس از آن، زمزمه هايي مبني بر عدم خروج انگليس از اروپا قوت 
گرفت. به عنوان مثال، »ژوزف موسکات« نخست وزير مالت که کشورش 
رياست دوره اي شوراي وزيران اتحاديه اروپا را بر عهده دارد، در اين 

خصوص عنوان کرده است که برگزيت در نهايت رخ نخواهد داد!
 چندي پيش نيز، توني بلر نخست وزير اسبق انگليس و يکي از اصلي ترين 
مخالفان برگزيت، صراحتا اعالم کرد که شايد خروج انگليس از اروپا رخ 
ندهد! اين در حالي است که مطابق همه پرسي صورت گرفته در سال 
گذشته، شهروندان انگيسي خواستار خروج از اتحاديه اروپا هستند. به 
نظر مي رسد، مقامات اروپايي و انگليسي، در حال طراحي يک بازي 
مشترک در قبال برگزيت هستند. مقامات انگليسي از يک سو در ظاهر 
اصرار مي ورزند که مذاکرات برگزيت بايد پيگيري شود و از سوي ديگر، 

مقامات اروپايي ابراز اميدواري مي کنند که تصميم شهروندان انگليسي 
مبني بر خروج از اروپا به عينيت نرسد! اصرار مقامات انگليسي و انکار 
مقامات اروپايي، دو تکه بزرگ از پازلي است که تصوير نهايي آن، عدم 

خروج انگليس از اتحاديه اروپا است.
اگرچه برگزيت، به صورت ذاتي با پيچيدگي هايي رو به رو است، اما 
بسياري از پيچيدگي هايي که از سوي مقامات انگليسي و اروپايي در 
اين خصوص مدنظر قرار مي گيرد، القايي ) و نه ذاتي( است. به راستي 
 در صورتي که خروج انگليس از اروپا و مذاکرات برگزيت به نتيجه اي 
ختم نشود، تکليف همه پرسي رسمي و عمومي سال گذشته در انگليس 

چه مي شود؟
 آيا مي توان نتيجه گرفت که مقامات انگليسي و اروپايي در حال آماده سازي 
افکار عمومي براي انصراف از تصميم خود براي خروج از اروپاي واحد 
هستند؟ شواهد و مستندات موجود نشان دهنده همين حقيقت است. 
نبايد فراموش کرد که حزب محافظه کار انگليس که هم اکنون در قدرت 
قرار دارد، از اصلي ترين مخالفان برگزيت محسوب مي شد. ترزا مي نخست 
وزير فعلي انگليس نيز در دوران برگزاري همه پرسي خروج از اروپا ) که 
در مسند وزارت کشور دولت ديويد کامرون حضور داشت( نهايت تالش 

خود را جهت جلوگيري از تحقق برگزيت صورت داد.

ارتش رژيم صهيونيستي با ارائه آمار جديدي از تبادل آتش روز شنبه با گروه هاي 
مقاومت، اذعان کرد فقط در چند ساعت بيش از 170 راکت و موشک به شهرک هاي 
صهيونيست نشين شليک شد که گنبد آهنين تنها ۳0 فروند از آن ها را هدف قرار 
داده است.به گزارش خبرگزاري فارس، ارتش رژيم صهيونيستي بامداد ديروز اعالم 
کرد که طي درگيري هاي روز شنبه با گروه هاي مقاومت در نوار غزه، دستکم 170 
فروند راکت، خمپاره و موشک به سمت شهرک هاي نزديک اين منطقه شليک شده 
است.بر اساس بيانيه رژيم صهيونيستي، سامانه گنبد آهنين فقط ۳0 فروند از اين 
راکت ها را هدف قرار داده است. به ادعاي تل آويو 100 فروند اين راکت ها در محيط 
باز فرود آمده و بقيه آن ها به شهرک هاي صهيونيست نشين برخورد کرده اند.به نوشته 
وبگاه »تايمز اسرائيل« ارتش رژيم صهيونيستي همچنين اعالم کرد که در واکنش 

به اين عمليات هاي راکتي، بيش از ۴0 هدف متعلق به گروه هاي مقاومت فلسطيني 
از جمله حماس در نوار غزه را هدف حمالت هوايي قرار داده است.صهيونيست ها با 
سانسور خبرهاي مربوط به تلفات عمليات نيروهاي مقاومت فلسطيني تنها اعالم کردند 
در پي برخورد راکت هاي فلسطينيان به شهرک »سديروت«، ۳ نيروي آنان مجروح 
شدند.ارتش رژيم صهيونيستي روز شنبه چندين بار با توپخانه به ويژه با جنگنده  به 
مناطق مختلفي در غزه حمله کرد که اين حمله بزرگ ترين عمليات هوايي از زمان 
جنگ 201۴ با مقاومت در اين منطقه بوده است.وزارت بهداشت غزه اعالم کرده بود 
در اين حمالت، 2 نوجوان فلسطيني به شهادت رسيده و دستکم 25 نفر ديگر زخمي 
شدند.بعد از اين حمالت بود که گروه هاي مقاومت فلسطيني با شليک موشک، به 

حمالت صهيونيست  ها پاسخ دادند.

تحليل رسالت از ديدار  رهبران روسيه و آمريکا

پوتين و ترامپ در هلسينكي از هم چه مي خواهند؟
ثمانه اكوان: دونالد ترامپ و والديمير پوتين روساي «

جمهور آمريکا و روسيه قرار است امروز در 
هلسينکي فنالند ديدار و گفت وگويي دوجانبه 
داشته باشند. اين ديدار و گفت وگوازنظر بسياري 
از کشورهاي دنيا داراي اهميت است و مي تواند 
تأثير مهمي در حل مشکالت و مسائل دو 
طرف داشته باشد. ماجراي سوريه و حضور 
نيروهاي روسي در اين کشور، حضور نيروهاي 
ايراني در سوريه که ازنظر رژيم صهيونيستي 
تهديدي براي اين رژيم است، مسئله کريمه و 
تحريم هايي که غرب عليه مسکو به اجرا گذاشته 
است، همه ازجمله اولويت هاي اصلي در ديدار 
ترامپ و پوتين است. بااين حال رفت وآمدهاي 
ديپلماتيک چند وقت اخير در کاخ کرملين 
نشان مي دهد که احتماالً ايران به مهم ترين 

موضوع در اين ديدار تبديل خواهد شد.
 آينده ايران در سوريه

يکي از محورهاي مهم در ديداري که قرار 
است )امروز( دوشنبه دونالد ترامپ با والديمير 
پوتين در هلسينکي فنالند داشته باشد، آينده 
سوريه و طرحي است که آمريکا قرار است 
به روسيه براي بيرون راندن ايران از سوريه 

ارائه کند.
شبکه خبري »سي بي اس نيوز«، به نقل از 
جان بولتون، مشاور امنيت ملي بيان کرده 
است که اين ديدار قرار است »تنها بين روساي 
جمهور« برگزار شود و فرصتي براي بحث درباره 

مسئله سوريه به صورت تفضيلي است.
بولتون به اين مسئله نيز اشاره کرده است که 
آمريکا ديگر مانند قبل به دنبال برکناري و 
براندازي بشار اسد در سوريه نيست. او بيان 
کرده است که »فکر نمي کنم اسد مشکل 
استراتژيک ما باشد. مشکل استراتژيک ما 
ايران است.« درعين حال دو ديپلمات عرب 
و يکي از مسئوالن آمريکايي نيز پيش ازاين 
اعالم کرده اند که آمريکا ديگر قبول کرده 
قدرت  در  نزديک  آينده  در  اسد  که  است 
باقي خواهد ماندو هم اينک به دنبال راهي 

براي قانع کردن پوتين براي از بين بردن 
پيوندهاي ايران در سوريه است.

بولتون به »سي بي اس« گفته است که احتماالتي 
در مورد مذاکرات بزرگ تر و گسترده تر براي 
بازگرداندن نيروهاي ايراني از سوريه وجود 
دارد که خود مي تواند قدمي روبه جلو براي 

مذاکرات پوتين و ترامپ باشد.
 ديدار بعد از نشست ناتو و پيام هايي 

كه به پوتين مي رسد
بسياري از متحدان آمريکا در ناتو بااين حال 
معتقدند ديدار پوتين و ترامپ بعد از نشست 
اين سازمان در بلژيک و رفتار و عملکردي 
که ترامپ در نشست ناتو داشته ممکن است 
سيگنال هاي غلطي را براي روسيه بفرستد. 
برخي از مسئوالن اتحاديه اروپا معتقدند با 
توجه به درخواست ها و فشارهاي بسيار زياد 
ترامپ به اعضاي ناتو، يک ديدار صميمانه 
با پوتين مي تواندسيگنال هاي غلطي را براي 
روسيه در خصوص ضعف ناتو و اتحاد آمريکا 
با اين کشور منتقل کند. اين ديدار اگر بد 
صورت گيرد و پيام هاي اشتباهي را منتقل 
کند، مي تواند پوتين را در از بين بردن اتحاد 
بين کشورهاي اروپايي، اعضاي ناتو و آمريکا 

ياري دهد.
»سي بي اس« همچنين بيان کرده است که 
ترامپ نمي خواهد حدود 2 هزار نيروي ارتش 
آمريکا را که هم اکنون در سوريه حضور دارند، 
در اين کشور نگه دارد و درعين حال هيچ 
برتري اي نسبت به موضع ايران در سوريه 
که متحد اصلي بشار اسد است ندارد و به 
همين دليل مشاوران ترامپ به او پيشنهاد 
ايران از سوريه خارج  تا زماني که  داده اند 
نشده است، اين نيروها را همچنان در اين 

کشور نگاه دارد.
روزنامه واشنگتن پست بااين حال در گزارشي 
به اين نتيجه رسيده است که صحبت ها در 
مورد حضور ايران در سوريه يکي از مهم ترين 
محورهاي ديدار ترامپ و پوتين است اما احتماالً 
در مسيري که آمريکايي ها فکر مي کنند، پيش 

نخواهد رفت. آن هامي خواهند مذاکرات با پوتين 
بر سر خروج کامل ايران از سوريه باشد اما اين 
در حالي است که در حقيقت مي توانند بر سر 
خروج بخشي از نيروهاي ايران و يا محدود شدن 
فعاليت هاي اين کشور در سوريه مذاکره کنند. 
اين روزنامه در ادامه اضافه کرده است: پس از 
7 سال جنگ در سوريه، بشار اسد با کمک 
ديپلماتيک و نظامي ايران و روسيه توانسته 
60 درصد از قلمروي حاکميتي اين کشور را 
دوباره در کنترل خود بگيرد و اين به معناي 
از دست رفتن فرصت گفت وگوي جدي در 

خصوص تغيير رژيم در سوريه است.
 معامله روسيه با كارت ايران؟

و  پيش  روز  چند  خبرگزاري ها  از  برخي 
زماني که نتانياهو براي گفت وگو در خصوص 

ايران به روسيه سفرکرده بود، نوشتند که 
او حامل پيامي براي پوتين است. پيام اين 
است که او مي تواند سوريه را با کريمه و 
از  کريمه  جداسازي  از  ناشي  تحريم هاي 
اوکراين معامله کند. ازنظر نتانياهو کافي بود 
روسيه اعالم کند که با آمريکا و متحدانش 
در منطقه همکاري مي کند تا ايران از سوريه 
خارج شود تا تحريم ها در خصوص مسئله 
کريمه نيز از بين برود. وزارت امور خارجه 
روسيه در همان زمان چنين پيشنهادي را 
رد کرد. بااين حال به نظر مي رسد ترامپ 
قرار است به نحو ديگري به معامله با پوتين 
بپردازد. برخي از تحليلگران ازجمله»استيون 
سستانوويچ« تحليلگر شوراي روابط خارجي 
آمريکا بر اين عقيده است که با توجه به 

اينکه چند وقت پيش پوتين اعالم کرده بود 
که با استقرار نيروهاي بين المللي در کريمه 
مخالفتي ندارد، ترامپ هم احتماالً با طرحي 
اين چنيني سعي مي کند ماجراي کريمه را 
براي هميشه به همين ترتيب مختومه کند. 
اعالم  آمريکايي ها  نيز  اما در همان زمان 
اين پيشنهاد  به نظرشان  بودند که  کرده 
پوتين چندان هم جدي به نظر نمي رسد 
پوتين  با  ترامپ  مذاکرات  در  ديد  بايد  و 
افتاد  اتفاقي خواهد  اين خصوص چه  در 
با  را  اما مسلماً قرار نيست پوتين سوريه 

کريمه معامله کند.
 مذاكره در مورد اوپک و تحريم نفتي 

ايران
گرچه کشورهاي عضو سازمان توليدکنندگان 

نفت جهان هنوز به صورت رسمي در مورد 
افزايش ميزان توليدات خود تصميمي نگرفته اند 
اما زماني که بحث تحريم کردن نفت ايران و 
رساندن آن به صفر مطرح بود، عربستان و 
روسيه اعالم کردند که آماده افزايش ميزان 

صادرات خود هستند.
 ترامپ اما آن طور که رسانه ها بيان کرده اند 
هنوز در اين خصوص نگراني هايي دارد. به 
همين دليل هم مايک پمپئو طي چند هفته 
اخير با سفر به برخي کشورهاي منطقه سعي 
در ايجاد ائتالف بين المللي براي تحريم نفت 
ايران و تالش براي ثابت نگه داشتن قيمت 

نفت کرده است.
ترامپ معتقد است شايد عربستان هنوز توانايي 
افزايش توليدات خود را نداشته باشد يا اينکه 
ايران در مسير رساندن نفت به کشورهاي 
واردکننده، مشکالتي ايجاد کند. به همين 
ترتيب تالش دارد تا با روسيه همکاري بيشتري 
داشته باشد تا اطمينان حاصل کند که امکان 
دور زدن تحريم ها و فروش نفت ايران وجود 
ندارد. تحليلگر شوراي روابط خارجي آمريکا بر 
اين عقيده است که اجرايي ساختن تحريم هاي 
ايران به صورت کامل و بدون دردسر اولويت 
اول آمريکا در مذاکرات و همکاري با روسيه 
و  کارها  دستور  اين  تمام  باوجود  است. 
موضوعات مورد مذاکره، خبرگزاري روسي 
اسپوتنيک اعتقاد دارد از هم اينک نمي توان 
نتيجه مذاکرات ترامپ و پوتين در هلسينکي 

فنالند را پيش بيني کرد.
 مسائل ديگري نيز هستند که هنوز هم مورد
توجه افکار عمومي و رسانه ها در آمريکا است و 
يکي از مهم ترين آن ها، نقش روسيه در انتخابات 
رياست جمهوري آمريکا است. باوجوداينکه 
ترامپ عنوان کرده بود که صحبت هاي پوتين 
در مورد دخالت نکردن در اين انتخابات را 
مي پذيرد، اما مايک پمپئو به کنگره آمريکا 
قول داده است که اين مسئله در نشست 
قرار  جدي تري  موردبررسي  دوشنبه  روز 

خواهد گرفت.

شاهزاده فراري امارات سكوتش را 
شكست

شاهزاده فراري اماراتي که در قطر به سر مي برد، در گفتگو با روزنامه 
نيويورک تايمز در اقدامي بي سابقه در باره تنش هاي قدرت در 
امارات افشاگري کرد.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل 
از روزنامه آمريکايي نيويورک  تايمز، شاهزاده فراري اماراتي به 
قطر از افزايش تنش ها بين مقامات امارت بر سر جنگ يمن خبر 
مي دهد.اوايل خردادماه سال جاري بود که رسانه ها خبر دادند 
که »راشد بن حمد الشرقي«، شاهزاده ۳1 ساله اماراتي و رئيس  
مرکز فرهنگ و رسانه امارت الفجيره به شهر دوحه، پايتخت قطر 
»نيويورک   با  گفت  وگو  در  اماراتي  شاهزاده  اين  است.   گريخته 
تايمز« براي نخستين بار درباره مناسبات قدرت در اميرنشين هاي 

امارات افشاگري کرده است.به نوشته نيويورک  تايمز، راشد بن 
حمدالشرقي، دومين پسر امير »الفجيره«،  بامداد روز 16 ماه مي 
سرزده و بدون هماهنگي با مقامات دولت قطر وارد فرودگاه شهر 
دوحه شد و درخواست پناهندگي کرد. وي به مقامات قطري 
گفته بود که به علت  اختالف با مقامات »ابوظبي« جانش در 
خطر است.ناظران و تحليلگران سياسي خاورميانه به »نيويورک 
تايمز« گفته اند فرار »راشد بن حمدالشرقي« به دوحه و افشاگري 
عليه مقامات اماراتي پديده  اي است که در تاريخ نزديک به ۴7 
سال حکومت امارات سابقه نداشته است.اين شاهزاده اماراتي در 
گفت وگو با »نيويورک  تايمز« مقامات امارات را به پولشويي و 
باج خواهي نيز متهم کرده است. وي با اشاره به اختالف شديد 
ميان اميرنشين هاي امارات بر سر جنگ يمن مي گويد: مقامات 
نيروي  اين کشور  ديگر  اميرنشين   6 با  بدون مشورت  ابوظبي 

نظامي را به يمن اعزام کرد، اما هم اکنون پس از گذشت سه سال 
مانند  کوچکتر  شيخ نشين هاي  سربازهاي  بيشتر  جنگ  اين  از 
الفجيره به ميدان جنگ يمن فرستاده مي  شوند و بيشتر کشته ها 
نيز سربازهاي اين شيخ نشين ها هستند.به گفته شاهزاده »راشد 
بن حمدالشرقي« رسانه هاي اماراتي تعداد زياد کشته هاي جنگ 
يمن را به افکار عمومي اعالم نمي کنند و هميشه تکرار مي کنند 
که تعداد کشته ها تاکنون کمتر از 100 نفر بوده  است.او در ادمه 
افشاگري هاي خود با اشاره به اختالفاتش با سرويس هاي امنيتي 
امارات مي افزايد مقامات اطالعاتي امارات او را تحت فشار قرار 
داده اند تا ده ها ميليون دالر پول را تحويل افرادي در کشورهاي 
ديگر بدهد که حتي آنها را نمي شناخته  است. به نوشته نيويورک  
تايمز اين اقدام ماموران اطالعاتي امارات احتماال نقض قوانين 

امارات و قوانين بين المللي عليه پولشويي باشد.



خبر«

خبر«
محمد آزاد:

  بورس کاال ،مسيري براي حمايت 
از توليد داخل و کاالي ايراني است

اخير  مصوبه  شدن  اجرايي  گفت:  فوالد  و  آهن  اتحاديه  رئيس 
صادراتي قدم مثبتي در جهت شفافيت بازار، جلوگيري از التهاب 
و حمايت از توليدکنندگان است.اين تصميم به دليل نظارتي که 
ايجاد مي کند، سهم بسزايي در کاهش رانت و قاچاق خواهد داشت.
به گزارش اقتصاد آنالين؛ رئيس اتحاديه آهن و فوالد اجرايي شدن 
اين مصوبه را اقدام مناسبي در جهت شفافيت بازار، جلوگيري از 
التهاب و حمايت از توليدکنندگان مي داند و معتقد است:محصوالت 
ما بايد در کيفيت و کميت به حدي باشند که اضافه بر نياز داخل 
بتوان آن ها را صادر کرد. او افزود: اين تصميم به دليل نظارتي 
که ايجاد مي کند، سهم بسزايي در کاهش رانت و قاچاق خواهد 
داشت.رئيس اتحاديه آهن و فوالد  اجراي اين تصميم را به نفع 
توليد داخل و حمايت از کاالي ايراني دانست و گفت: پيش از اين 
برخي تجار محصوالت داخلي را با نرخ پايين تر )با قيمت دولتي( 
از بورس کاال خريد و صادر مي کردند، اما به کمک دستورالعمل 

حاضر جلوي اين اقدام گرفته مي شود. 

رئيس اتحاديه نانوايان:

 پشت درهاي بسته براي نان 
تصميم مي گيرند

رئيس اتحاديه نانوايان گفت: 4 سال است قيمت نان را تغيير نداده  اند 
و وقتي به وزير جهاد کشاورزي و وزيرصنعت در مورد مشکالت مان 
نامه مي نويسيم، هر دو مي گويند به ما مربوط نيست. پس متولي 
نان در کشور چه کسي است؟ به گزارش فارس، قاسم زراعت کار  
در جشنواره خوشه که با حضور مديرعامل شرکت بازرگاني دولتي 
ايران و رؤساي اتحاديه ها و کارخانجات صنايع آرد ونان در وزارت 
جهاد کشاورزي برگزار شد، گفت: زنجيره توليد نان از کاشت تا 
برداشت و توليد نان بسيار حائز اهميت است و خوشحاليم به 
خودکفايي گندم رسيده ايم، اما اين انتقاد وجود دارد که چرا براي 
تعيين قيمت نان به ويژه لواش پشت درهاي بسته تصميم مي گيرند 
و 4 سال است قيمت نان لواش از 210 تومان باالتر نرفته است.
وي تصريح کرد: 93 درصد از نانوايان کشور با سيلي صورت شان 
را سرخ مي کند و هر وقت مشکلي به وجود مي آيد، صنف را درگير 
مي کنند، اما در تصميم گيري ها بخش خصوصي نقشي ندارد و 

نانوايان با اين وضعيت نمي توانند ادامه دهند.

بنياد مستضعفان بدهي   130 ميليوني 
خانواده بيرجندي را تسويه کرد

با دستور محمد سعيدي کيا، بنياد مستضعفان تمام بدهي خانواده 
بيرجندي را تسويه کرد.به گزارش مرکز روابط عمومي و اطالع رساني 
 بنياد مستضعفان، بنياد مستضعفان انقالب اسالمي در راستاي فعاليت هاي 
حمايتي خود 130 ميليون ريال بدهي خانواده بيرجندي را تسويه کرد.
اين خانواده داراي فرزندان چهارقلو است. چندي پيش پدر خانواده که 
سابقا کارگر ساختماني بوده به دليل حادثه سقوط حين کار دچار معلوليت 
شد و توانايي پرداخت بدهي بانکي خود را نداشت. بنياد مستضعفان 
پس از تحقيقات الزم و طي مراحل قانوني در راستاي فعاليت هاي 
حمايتي خود در يک فقره چک کل بدهي خانواده بيرجندي را تسويه 
کرد. گفتني است اين خانواده از بسته هاي حمايتي بنياد مستضعفان 

براي خانواده هاي چندقلو نيز برخوردار است.

»

فوالدگر :

 مشکالت امروز 
 کشور به خاطر 

خود تحريمي است
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معاون وزير جهاد کشاورزي:

نيازي به واردات گندم نداريم
معاون وزير جهاد با بيان اينکه سطح زيرکشت محصوالت کشاورزي 
کاهش و توليد افزايش يافته است،گفت: امسال هم نيازي به واردات 
آغاز  و  رونمايي  آيين  در  يزدان سيف  مهر  گزارش  نداريم.به  گندم 
جشنواره عکس خوشه) گندم و نان، از مزرعه تا سفره( اظهارداشت: 
مصرف  براي  نيز  امسال  و  بود  صفر  گندم  واردات  ميزان   9٦ سال 
نيازي به واردات نداريم.وي اضافه کرد: همچنين رکورد 123 ساله 
توليد شکر در کشور شکسته شده و سال گذشته 2 ميليون و 1٥ 
هزارتن شکر در کشور توليد شد همچنين 2 ميليون تفاله چغندر و 
خوراک دام توليد کرديم.معاون وزير جهاد کشاورزي تصريح کرد: به 
طور کلي درصد وابستگي در حوزه غذا نسبت به 10 سال گذشته 
بسيار کاهش يافته و مهم ترين مسئله در اين حوزه بحث بهره وري 
زير کشت  به 10 سال گذشته سطح  نسبت  داد:  ادامه  است.سيف 
محصوالت کشاورزي در کشور کاهش يافته به دليل اينکه با چالش 
آب مواجه هستيم اما با اين حال شاهد افزايش توليد در بسياري از 

محصوالت بوده ايم.

عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس:

11  مدير دولتي پاداش نجومي گرفتند
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينکه برخي حقوق هاي 
بسيار باال و پاداش هاي پايان خدمت نجومي درپي خألهاي قانوني 
پرداخت شده است گفت:11 نفر از اين افراد درخواست بازنشستگي داده 
و پاداش خود را دريافت کردند و مجددا در سال 9۷ اعاده به کار شدند.
به گزارش تسنيم،محمد حسيني با اشاره به پاداش هاي يک ميليارد 
ارقام  اين  براي  پايان کار برخي مديران دولتي گفت:مجلس  توماني 
سقف تعيين کرد تا از پرداخت رقم هاي باال خودداري شود؛ بنابراين 
بسياري از مديران تقاضاي بازنشستگي دادند تا با قوانين قبلي پاداش 
خود را دريافت کنند.وي ادامه داد:بسياري از دوستان اعالم کردند با 
 اين کار منجر به خروج نخبگان از دولت مي شويد؛بنابراين ما عملکرد ها 
را از دستگاه هاي نظارتي درخواست کرديم و بر اساس اين گزارش 
شاهد بوديم هيچ پرداختي خالف قانون صورت نگرفته است.حسيني 
افزود: حتي آن فردي که يک ميليارد تومان پاداش پايان خدمت دريافت 
کرده،حقوق بسيار بااليي داشته که وقتي ضرب در 30 ماه شده ،پاداشي 
معادل 30 ماه دريافت کرده است.حسيني در ادامه مصاحبه با راديو 
گفت و گو با اعالم اينکه چنين اقدامي در دستگاه هاي اجرايي خالف 
قانون نبوده و بر اساس خألهاي قانوني صورت گرفته است،گفت:هم 
اينک بايد طرحي را پيگيري کنيم که در مجلس تصويب شود تا ديگر 

شاهد چنين اقداماتي نباشيم.

وزير صنعت، معدن و تجارت به زودي از جزئيات کشف 
فساد در واردات خودرو با مردم سخن مي گويد.به گزارش 
فارس، محمد شريعتمداري وزير صنعت، معدن و تجارت 
در صفحه شخصي خود در فضاي مجازي نوشت، گزارش 
جامع و شفاف وزارت صمت درباره فساد زنجيره اي از 
سوي دکتر روحاني مورد توجه واقع شد، از رئيس جمهور 
سپاسگزارم که شجاعانه گزارش را پذيرفتند و دستور 
راهگشا براي خارج کردن غده فساد با شروع از بدنه 

دولت دادند، به زودي با مردم از جزئيات آن سخن خواهم 
گفت. محمد شريعتمداري همچنين طي نامه اي به حسن 
روحاني رئيس جمهور کشورمان نوشت ،احتراما، تدبير و 
قاطعيت حضرتعالي در برخورد با پرونده تخلف در واردات 
خودروهاي خارجي و دستور آغاز مبارزه با فساد از دولت، 
قوت قلبي بود براي همه کساني که فعاليت سالم اقتصادي 
در کشور دارند.از توجه ويژه و سريع آن جناب به گزارش 
20 صفحه اي اينجانب در شفا ف سازي اين تخلف که 
در نيمه اول سال 139٦ قبل از آغاز دولت دوازدهم آغاز 
شده و در اين دولت با گزارش مردمي و رسيدگي دقيق 
حراست وزارت صمت و بررسي هاي دقيق سايبري کشف 
و به نهادهاي قضائي و اطالعاتي منعکس شد، سپاسگزارم. 
وزارت صنعت، معدن و تجارت با نصب العين قرار دادن 
دستور حضرتعالي، متخلفين را عالوه بر معرفي به دستگاه 
اطالعاتي به هيئت رسيدگي به تخلفات اداري و مراجع 

قضائي به حسب مورد معرفي مي کند. 

محمد شريعتمداري: 

 جزئيات فساد در واردات خودرو را به مردم مي گويم
رئيس اتحاديه مشاوران امالک با تاکيد بر اين که 
کنترل دستوري بازار مسکن غيرممکن است و 
اين برنامه در دولت قبل شکست خورد، راه حل 
تعادل بخش مسکن را افزايش عرضه و تغيير 
برخي قوانين عنوان کرد.مصطفي قلي خسروي 
در گفت و گو با تسنيم در خصوص مباحثي که 
براي کنترل دستوري بازار مسکن مطرح مي شود، 
اظهار کرد:  دولت قبل در برهه اي که نرخ اجاره 
بها افزايش يافته بود تالش کرد با دخالت در اين 
بازار،  قيمت ها را کنترل کند.وي ادامه داد: در اين 
راستا بود که در زمان وزارت علي نيکزاد اعالم شد 
مالکان فقط مي توانند ۷ درصد نرخ اجاره بها را 
افزايش دهند. سال بعد نيز ميزان افزايش قيمت 
به 9 درصد رسيد. اما هيچ کدام از اين دستورها 
جواب نداد و موجران بر اساس نرخ تورم اجاره 
بها را افزايش دادند.وي با تاکيد بر اين که آزموده 

را آزمودن خطاست، تصريح کرد: براي کنترل 
بازار مسکن )خريد و فروش و اجاره( بايد عرضه 
را افزايش دهيم.رئيس اتحاديه مشاوران امالک با 
بيان اين که در اين مسير نيز بايد قوانين مربوطه 
مورد بازنگري قرار گيرد، گفت: هر زمان که قيمت 
ملک افزايش يافته به همان اندازه نيز نرخ اجاره بها 
رشد داشته است و با دستور نمي توان از افزايش 

قيمت ها جلوگيري کرد.

مصطفي قلي خسروي:

 قيمت مسکن با دستور قابل کنترل نيست

رئيس اتاق بازرگاني تهران اعالم کرد؛

خيز بزرگ بخش خصوصي براي دور تازه روابط اقتصادي با کشورهاي جهان
رئيس اتاق بازرگاني تهران گفت: بخش خصوصي براي برداشتن 
گام بزرگي براي آغاز دوره تازه روابط اقتصادي ايران و کشورهاي 
جهان آماده مي شود.به گزارش خبرنگار خبرگزاري صدا و سيما، 
مسعود خوانساري با بيان اينکه در اين باره اتاق بازرگاني تهران، 
امروز ميزبان معاون اول رئيس جمهور، وزير امور خارجه و100سفير و 
رايزن بازرگاني کشورهاي خارجي خواهد بود افزود: هدف از برگزاري 
اين همايش در قدم اول، آغاز دوره تازه گفت وگوهاي ميان بخش 
خصوصي ايران و کشورهاي موردنظر است.وي گفت: با توجه به 
تحوالت چندماهه گذشته نياز به تعامل هرچه بيشتر، گسترش روابط 
و معرفي دقيق ظرفيت هاي اقتصاد ايران به کشورهاي اروپايي وجود 
دارد. ما طي سال هاي گذشته در مورد پتانسيل هاي ايران در داخل 
کشور حرف هاي زيادي زده ايم ولي به نظر مي رسد که طرف هاي 
خارجي با جزئيات در جريان اين واقعيت هاي اقتصاد ايران نيستند. 
اين درحالي است که در مقطع کنوني اقتصاد ايران به شدت به 
همکاري هاي بين المللي نياز دارد.رئيس اتاق تهران ادامه داد: پس 
از خروج آمريکا از برجام، بخش مهمي از روابط اقتصادي ايران با 
کشورهاي اروپايي و شرق آسيا شکل مي گيرد. اما پيچيدگي هاي 
روابط اقتصادي، ارتباطات بخش خصوصي کشورهاي موردتوجه ايران 
با اقتصاد آمريکا و همچنين محدوديت هاي اعمال شده، شرايطي را 
به وجود آورده که توسعه روابط اقتصادي دوجانبه و چندجانبه با 

دشواري پيش برود. متأسفانه بخشي از مشکالت هم به محافظه کاري 
کشورهاي طرف همکاري با ايران بازمي گردد که البته اين موضوع 
هم در چارچوب منطق اقتصادي کشورهاي موردنظر قابل ارزيابي 
نواقص هم مربوط به رفتارهاي  از  و تحليل است. بخش ديگري 
داخلي ما در زمينه فضاي کسب وکار است. اما قطعا شاه بيت آغاز 
اين مسير تعامل و گفت وگوست.خوانساري ادامه داد: آنچه ميان ما 
و کشورهاي طرف همکاري فاصله مي اندازد تا حدود زيادي وابسته 
به موضوع عدم شناخت دوطرفه، معرفي نشدن پتانسيل  هاي ايران 
به کشورهاي اروپايي، توسعه نيافتگي روابط شرکتي و در يک کالم 
ارتباطات توسعه  نيافته است.رئيس اتاق تهران تصريح کرد: به همين 
رئيس   اول  معاون  با حضور  را  همايشي  امروز  تهران  اتاق  جهت 
جمهور، وزير امور خارجه، فعاالن بخش خصوصي و سفراي بيش از 
100کشور جهان، در تهران برگزار مي کند.خوانساري افزود: هدف 
از برگزاري اين همايش در قدم اول، آغاز دوره تازه گفت وگوهاي 
ميان بخش خصوصي ايران و کشورهاي مورد نظر است. باوجود تمام 
مکانيزم هاي ارتباطي متأسفانه رابطه پيوسته و نظام مندي ميان بخش 
خصوصي ايران، سفراي کشورهاي خارجي و در نهايت شرکت هاي 
بخش خصوصي بين المللي وجود ندارد. رابطه اقتصادي ايران و اروپا 
عموماً در حوزه تجارت يا سرمايه گذاري هاي چند کمپاني اروپايي در 
صنايع باالدستي اقتصاد ايران خالصه  شده است. اين در حالي است 

که اقتصاد ايران به جذب سرمايه، همکاري شرکت هاي اروپايي با 
شرکت هاي ايراني و ايجاد مکانيزم هاي منطقي براي تبادالت مالي 
داريم که در صورت  اعتقاد  ما  افزود:  تهران  اتاق  دارد.رئيس  نياز 
وحدت داخلي، مي توان از پتانسيل مخالفت کشورهاي اروپايي با 
سياست هاي ترامپ به نفع اجماع سازي جهاني عليه او استفاده کرد. 
اما بايد دقت کرد که در جهت تحقق اين هدف نيازمند تعامل هرچه 
بيشتر با کشورهاي موردنظر هستيم. آنچه در سياست و اقتصاد ما 
کمتر موردتوجه قرار مي گيرد، امکان تعامالت بين المللي براي مبارزه 
عليه يک هدف جهاني است. در حال حاضر اروپا اين پتانسيل را 
دارد. در اين شرايط بخش خصوصي ايران از تمام ابزارهاي خود 
در جهت تحقق اين هدف استفاده مي کند.خوانساري با اشاره به 
همايش تهران افزود: سه ضلع توسعه روابط يعني دولت، نمايندگان 
کشورهاي هدف و بخش خصوصي در اين همايش حضور دارند. ما 
براي جلب همکاري کشورهاي هدف به تضمين و پشتيباني دولت 
در ايران، همکاري سفرا براي توسعه روابط در کشورهاي مقصد و 
حضور مؤثر و فعال بخش خصوصي در جريان مذاکرات نياز داريم. 
در اين همايش تالش کرده ايم که اين سه ضلع کنار هم قرار دهيم 
اتاق تهران اضافه  و امکان مذاکرات بيشتر را فراهم آوريم.رئيس 
کرد: توسعه روابط اقتصادي با کشورهاي ديگر جهان درواقع يک 

ضرورت ملي است.

رئيس کميسيون حمايت از توليد ملي مجلس گفت: بخش قابل توجهي از مشکالت امروز 
کشور نه بر اثر اعمال تحريم بلکه به خاطر سوء مديريت ها به وجود آمده و ما امروز به 
 نوعي از خودتحريمي رنج مي بريم.حميدرضا فوالدگر نماينده مردم اصفهان در مجلس در 
گفت وگو با فارس، با اشاره به بسته پيشنهاد ي رئيس سازمان بودجه براي مقابله با تحريم هاي 
آمريکا گفت: قواي ديگر نيز از اين بسته پيشنهاد ي حمايت مي کنند اما اگر نظرات ديگر قوا 
نيز براي اين بسته اخذ مي شد و بيشتر مورد بررسي قرار مي گرفت، طبيعتاً بهتر بود.وي 
افزود: بنده به عنوان رئيس کميسيون حمايت از توليد ملي مجلس از جزئيات اين برنامه 
اطالع ندارم اما اگر اين برنامه پيشنهاد ي مصوبه دولت باشد در هيئت تطبيق مصوبات 
دولت با قوانين مجلس مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت.وي گفت:ما معتقديم هر 
سه قوه بايد براي تحقق اين برنامه ها تالش کنند اگرچه در جنگ اقتصادي فرماندهي بر 

عهده دولت و بار اجرايي بر دوش آن است و قواي ديگر نيز بايد به دولت کمک کنند اما 
اينکه عنوان مي شود قواي ديگر قصد دارند در مديريت ها مشارکت کنند، اين گونه نيست.

فوالدگر افزود: آقاي جهانگيري در اصفهان اين بحث را عنوان کرد که مديريت جنگ 
اقتصادي با دولت است و قواي ديگر نيز بايد به دولت کمک کنند و نبايد انتظار مشارکت 
در مديريت را داشته باشند. که بايد بگويم چنين حرفي مطرح نشده و قواي ديگر چنين 
انتظاري ندارند که در مديريت مشارکت کنند، اما انتظار دارند مورد مشورت قرار گيرند 
و قوانين نيز توسط دولت اجرا شود.رئيس کميسيون حمايت از توليد ملي مجلس گفت: 
مشکالت امروز کشور بيش از آنکه نتيجه اعمال تحريم باشد، نتيجه سوء مديريت هاست 
اين مسائل را بايد خودمان در داخل حل کنيم تا فضاي کسب و کار بهبود پيدا کند و 

موانع از سر راه توليد برداشته شود.

اروميه  از  ايمان شجاع قره باغ فرزند حسن داراي شماره شناسنامه 2801 صادره  اينجانب  بدينوسيله 
متولد 1350 اظهار مي دارم که دانشنامه دائم شماره 35306 تاريخ 74/9/19 اينجانب مفقود گرديده 
است. لذا به موجب اين آگهي گواهينامه مذکور ابطال مي شود. از يابنده خواهشمند است مدارك فوق 

را به اداره کل امور آموزشي دانشگاه تبريز تسليم نمايد.
از  و  گرديده  مفقود   72 ايران  227ج42-  انتظامي  شماره  به  صبا  پرايد  سواري  مالكيت  شناسنامه 
احتمالي  فساد  گونه  هر  کشف  ضمانت  مسئوليت  مي گردد  متعهد  مالك  مي باشد.  ساقط  اعتبار  درجه 

را بر عهده خواهد گرفت.
صادره   0310383201 شناسنامه  شماره  به  علي  فرزند  پناهي  مهدي  اينجانب  فارغ التحصيلي  مدرك 
از کرج در مقطع کارشناسي پيوسته رشته مهندسي مكانيك گرايش حرارت و سياالت صادره از واحد 
دانشگاهي کرج با شماره 1/184091 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. از يابنده تقاضا 
مي شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد کرج به نشاني کرج ميدان موذن دانشگاه آزاد 

کرج ارسال نمايد.
 NATGFATL3H1019756 برگ سبز سواري تيگو 5 به شماره پالك ايران 23-419ص48 و شماره شاسي
و شماره موتور MVM484FTAH023374 مدل 96 به رنگ مشكي مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.
سند خودرو سواري پژو 405 به رنگ خاکستري متاليك مدل 1397 به شماره موتور 124K1240219 و 
شماره شاسي 381198 و شماره پالك 34-334ن41 مربوط به خانم زهره مشهدي نژاد مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
727ق12-  پالك  شماره  به   405 پژو  سواري  خودرو  به  مربوط  کارت  و  )شناسنامه(  سبز  برگ  اصل 
شاسي  شماره  و   124K0739439 موتور  شماره  و   1394 مدل  متاليك  نقره اي  رنگ  به   99 ايران 

NAAM01GE6FR226149 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل سند کمپاني و برگ سبز )شناسنامه( خودرو وانت پيكان به شماره پالك 734م11- ايران 24 به رنگ 
 NAA46AA1AG090401 سفيد روغني مدل 1389 و شماره موتور 1188076642 و شماره شاسي

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند کمپاني و برگ سبز پرايد مدل 1388 به شماره انتظامي 41-542ج48 و شماره موتور 3147003 

و شماره شاسي S1412288342686 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز خودروي سواري سمند مدل 1382 به شماره موتور 32908208594 و شماره شاسي 82208436 
و شماره پالك 278س21- ايران 91 به رنگ نقره اي متاليك متعلق به کامل عباس  زاده هالل فرزند باال 

به شماره ملي 6049799301 صادره از اهر مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
 124K1219670 برگ سبز خودروي سواري پژو 405 مدل 1397 به رنگ خاکستري متاليك و شماره موتور
مالكيت  به  36-844ي26  انتظامي  پالك  شماره  و   NAAM11VE4JK033333 شاسي  شماره  و 

مرتضي قلندرآبادي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
کارت هوشمند راننده به شماره سريال 2059589 به نام اينجانب وحيد پوالدوند به کد ملي 4172365639 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز، بنچاق، برگه فروش سواري پرايد مدل 1377 تيپ صبا جي تي ايكس به رنگ دودي روغني و 
شماره موتور 00067027 و شماره شاسي S1412277553612 و شماره پالك ايران 23-238ص54 

به نام بابك ثمري فرزند علي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
شناسنامه مالكيت برگ سبز سواري وانت سايپا مدل 1393 به شماره انتظامي 61-929د22 و شماره 
شاسي 4900720 و شماره موتور 4940879 به مالكيت هاشم اميني فرنزد تعليم مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.
 5645077/M13 برگ سبز خودرو وانت سايپا تيپ 151 به رنگ سفيد روغني مدل 1395 و شماره موتور
و شماره شاسي NAS451100G4952520 و شماره پالك ايران 58-228ج54 متعلق به محمود بهروزي 

به شماره ملي 3530005843 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
 5786788/M13 111 سيستم سايپا به رنگ سفيد و شماره موتورSE برگ سبز خودرو سواري هاچ بك تيپ
و شماره شاسي NAS431100G5703160 و شماره پالك ايران 24-789ج73 متعلق به احمد بچاري 

رده فرزند شهاب مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
شناسنامه مالكيت )برگ سبز( خودرو سواري سايپا پرايد 131TL به رنگ سفيد روغني مدل 1392 به شماره 
 NAS411100D3628722 انتظامي 357ج27- ايران 98 و شماره موتور 5052025 و شماره شاسي
متعلق به اينجانب سودابه کمالي فرزند توفيق به شماره ملي 4500704116 صادره ايالم مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
موتور  و شماره  به رنگ سفيد   2005 سايپا ديزل مدل  دانگ فنگ شرکت  کاميون کمپرسي  سند فروش 
69082085 و شماره شاسي 155001519 و شماره پالك 14-215ن31 مربوط به عباس مرمضي مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
از  صادره   18183 شناسنامه  شماره  به  محمد  فرزند  خداقلي  مهدي  اينجانب  فارغ التحصيلي  مدرك 
تهران در مقطع کارشناسي رشته کشاورزي صادره از واحد دانشگاهي يادگار امام خميني)ره( با شماره 
78139071763 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك را 
به صندوق پستي 18155/144- دانشگاه آزاد اسالمي واحد يادگار امام خميني)ره( ارسال نماييد.

مدرك فارغ التحصيلي اينجانب سيدکاظم موسوي فخر فرزند سيدحسين به شماره شناسنامه 8634 صادره 
از انديمشك در مقطع کارشناسي ارشد رشته کشاورزي - زراعت صادره از واحد دانشگاهي دزفول با 
شماره 169316502311 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. از يابنده تقاضا مي شود اصل 

مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد دزفول به نشاني دزفول کوي آزادگان ارسال نمايد.
به رنگ يشمي روغني مدل 1384 و شماره موتور  پژو آردي  آي 1600  سند کمپاني خودرو سواري 
11784055891 و شماره شاسي 13458007 به نام عبدالنبي مرادي نژاد به شماره ملي 1816578029 
ساقط  اعتبار  درجه  از  و  گرديده  مفقود  آبادان  از  صادره  عليرضا  فرزند   1206 شناسنامه  شماره  و 

مي باشد.
بابايي  مجيد  به  متعلق  دو  گواهينامه  نوع   2908554 هوشمند  کارت  شماره  به  رانندگي  کار  دفترچه 
درجه  از  و  گرديده  مفقود  مسافري  راننده   6159126857 ملي  کد  شماره  به  خرم دره  از  خمارکي 

اعتبار ساقط مي باشد.
ايران 15 و شماره  انتظامي 461ل55-  به شماره   90 پرايد مدل  شناسنامه مالكيت خودروي سواري 
موتور 4044576 و شماره شاسي S3412290873719 متعلق به اينجانب شهاب اصغرزاده عظيمي 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز )برگ اعالم وضعيت( کاميونت ايسوزو مدل 1390 به شماره انتظامي 773ع14- ايران 25 
درجه  از  و  گرديده  مفقود   946042 موتور  شماره  و   NAGNKR55E08915835 شاسي  شماره  و 

اعتبار ساقط مي باشد.
سند کمپاني و برگ سبز خودرو سواري کيا اسپورتيج مدل 2013به رنگ سفيد روغني و شماره پالك 
 KNAPC811DD7441243 و شماره شاسي G4KDDH399260 729ص81- ايران 77 و شماره موتور

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
پيكان رنگ سفيد مدل 1387 به شماره پالك ايران 47-137ج81 و شماره  برگ سبز خودرو وانت 
موتور 11487017311 و شماره شاسي NAAA46AA28G018715 به نام غالمحسن عبدالهي مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
ايران  انتظامي 452ع73-  به شماره  به کاميون اسكانيا  به شماره 2467721 متعلق  کارت هوشمند 
45 مدل 2010 به رنگ زرشكي و شماره شاسي NLGN101KPFI247466 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.
شناسنامه مالكيت )برگ سبز( و کارت پالك يك دستگاه خودروي کاميون فوتون مدل 1387 به رنگ سفيد 
 E070759 و شماره شاسي HC545729PA15 و شماره پالك 793ع11- ايران 65 و شماره موتور

به نام مهسا آريان فر مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
شناسنامه مالكيت )برگ سبز( و سند کارخانه يك دستگاه خودروي وات دوکابين تويوتا هايلوکس مدل 
1992 به رنگ قرمز و شماره پالك 651ق29- ايران 65 و شماره موتور 0986617 و شماره شاسي 

0022682 به نام اسماعيل مرادزهي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

سند کارخانه، برگ سبز، سند قطعي منقول خودروي سواري پژو تيپ CNG-405GLX-XU7 به رنگ 
 NAAM11CAXDR912756 124 و شماره شاسيK0126417 مشكي متاليك مدل 1391 و شماره موتور
ساقط  اعتبار  درجه  از  و  گرديده  مفقود  رضايي  مهدي  نام  به  91-538ق73  ايران  پالك  شماره  و 

مي باشد.
اصل شناسنامه مالكيت يك دستگاه پژو سواري 405 به شماره شاسي 14278379 و شماره موتور 12484216985 

و شماره انتظامي 651م14- ايران 11 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
 NAAM01CE3HK137165 برگ سبز خودرو سواري پژو 405 جي ال ايكس مدل 1396 به شماره شاسي
و شماره موتور 124K1164751 به نام سكينه خاتون کشاورز شهاب آباد مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.
کارت همكار اسلحه فروشي آزادگان متعلق به آقاي غالمعلي کوهيان فرزند ناصر به کد ملي 6420158798 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
مشكي  رنگ  به   1388 مدل   125 تيزباد  موتورسيكلت  خودرو  سبز(  )برگ  مالكيت  سند  کارخانه  سند 
شاسي  شماره  و   156FMINCV2009109229 موتور  شماره  و   19519-618 ايران  انتظامي  شماره  و 
اعتبار  درجه  از  و  گرديده  مفقود  بايوکاني  سلطاني  رسول  مالكيت  به   NCV***125E8824128

ساقط مي باشد.
کليه اسناد و مدارك بنچاق و اصل سند کمپاني و برگ سبز )سند راهنمايي و رانندگي( يك دستگاه سوناتا 
و   G4KED358638 موتور  شماره  به  رناني  اعتصامي  حبيبه  نام  به   2014 مدل  سي سي   YF-2400
از  و  گرديده  مفقود  67-138ب57  انتظامي  شماره  و   KMHEC41CBEA612463 شاسي  شماره 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.
ايران  انتظامي  به رنگ سفيد روغني و شماره   1385 پيكان مدل  سند مالكيت )برگ سبز( خودرو وانت 
43-833ن26 و شماره موتور 11285007329 و شماره شاسي 12172715 به مالكيت رجبعلي عراقي 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند مالكيت )برگ سبز( خودرو پژو 206 مدل 1389 به رنگ سفيد و شماره انتظامي ايران 13-989ط69 
فاطمه چيتن  مالكيت  به   NAAP31EG8AJ239265 و شماره شاسي   14189037290 موتور  و شماره 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
مدرك فارغ التحصيلي اينجانب مجيد هراتي فرزند محمدعلي به شماره شناسنامه 365 صادره از ساري 
آزاد  دانشگاهي  واحد  از  صادره  نباتات  اصالح  و  زراعت  کشاورزي  مهندسي  رشته  کارشناسي  مقطع  در 
مي شود  تقاضا  يابنده  از  مي باشد.  ساقط  اعتبار  درجه  از  و  گرديده  مفقود  دانشنامه  اصل  زاهدان  واحد 
اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد زاهدان به نشاني زاهدان - خيابان دانشگاه - دانشگاه 

آزاد اسالمي ارسال نمايد.
شماره  و   54 ايران  373ع59-  انتظامي  پالك  شماره  به   70 مدل   808 ال پي  باري  کاميون  سبز  برگ 
از  و  گرديده  مفقود  هفتاددر  موسوي  سيدمهدي  نام  به   16411893 شاسي  شماره  و   10123272 موتور 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.
و شماره   85 ايران  583س67-  انتظامي  به شماره   1393 پيكان مدل  وانت  مالكيت خودرو  شناسنامه 
موتور 118P0103791 و شماره شاسي NAAA36AAXEG695168 به رنگ سفيد شيري روغني مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
و   124K1159415 انتظامي 67-226ج85 و شماره موتور به شماره   1396 پارس مدل  پژو  برگ سبز 

شماره شاسي 762598 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند مالكيت خودرو پرايد مدل 83 به شماره انتظامي 21-488م48 به نام آقاي محمد نوروزي مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
شناسنامه مالكيت وانت پيكان به شماره انتظامي 114ط66- ايران 72 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد. مسئوليت ضمانت کشف فساد به عهده مالك است.
برگ سبز خودروي پيكان سواري 1600 مدل 1381 به شماره انتظامي 113ب62- ايران 85 و شماره موتور 

11158164898 و شماره شاسي 0081565732 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
کارت هوشمند به شماره 2223934 مربوط به اتوبوس B12 مدل 1381 و شماره انتظامي 913ع17- ايران 

79 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند کمپاني خودرو سواري سمند ال ايكس مدل 1389 به شماره انتظامي 738ب24- ايران 85 و شماره 
موتور 12489084476 و شماره شاسي NAAC91CC4AF794798 به رنگ سفيد روغني مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
انتظامي  شماره  به   1387 مدل  اسكانيا  بياباني  اتوبوس  به  مربوط   2050612 شماره  به  هوشمند  کارت 

115ع54- ايران 85 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
 85 ايران  195ج19-  انتظامي  شماره  به   94 مدل  ريسر  دوو  خودرو  مالكيت  شناسنامه  و  کمپاني  سند 
اعتبار  درجه  از  و  گرديده  مفقود  دودي  رنگ  به   474280 شاسي  شماره  و   083793 موتور  شماره  و 

ساقط مي باشد.
به علت  به شماره موتور 11283097510 و شماره شاسي 83489152  پيكان  اينجانب اکرم گرگا مالك 
فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني  اسناد مذکور را نموده است. لذا چنانچه 
هر کس ادعايي در مورد خودروي مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شرکت ايران خودرو واقع 
نمايد.  مراجعه  پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك  تهران - کرج شهرك  14 جاده مخصوص  کيلومتر  در 

بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
 AK778612 اينجانب علي اصغر صفاپور مالك پژو پارس به شماره موتور 12489091551 و شماره شاسي
به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني  اسناد مذکور را نموده است. لذا 
چنانچه هر کس ادعايي در مورد خودروي مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شرکت ايران خودرو 
واقع در کيلومتر 14 جاده مخصوص تهران - کرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد. 

بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب علي زارع احمدآبادي مالك پژو 405 به شماره شاسي FK509023 و شماره انتظامي 561م99- 
ايران 77 به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني  اسناد مذکور را نموده 
است. لذا چنانچه هر کس ادعايي در مورد خودروي مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شرکت 
ايران خودرو واقع در کيلومتر 14 جاده مخصوص تهران - کرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك 

مراجعه نمايد. بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب شرکت مهندسي و ساختماني شمس عمران مالك پيكان به شماره موتور 1127308467 و شماره 
شاسي 72417078 به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني  اسناد مذکور 
را نموده است. لذا چنانچه هر کس ادعايي در مورد خودروي مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي 
شرکت ايران خودرو واقع در کيلومتر 14 جاده مخصوص تهران - کرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند 

طبقه يك مراجعه نمايد. بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
 EH110258 124 و شماره شاسيK0372703 اينجانب شقايق ميكائيلي مالك پژو پارس به شماره موتور
به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني  اسناد مذکور را نموده است. لذا 
چنانچه هر کس ادعايي در مورد خودروي مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شرکت ايران خودرو 
واقع در کيلومتر 14 جاده مخصوص تهران - کرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد. 

بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب رضا فتاح مالك پژو 405 به شماره موتور 22528105589 و شماره شاسي 81306849 به علت 
فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني  اسناد مذکور را نموده است. لذا چنانچه 
هر کس ادعايي در مورد خودروي مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شرکت ايران خودرو واقع 
نمايد.  مراجعه  پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك  تهران - کرج شهرك  14 جاده مخصوص  کيلومتر  در 

بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
شاسي  شماره  و   11487039163 موتور  شماره  به  پيكان  وانت  مالك  بجندي  شهبندي  حسين  اينجانب 
9G037113 به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني  اسناد مذکور را 
نموده است. لذا چنانچه هر کس ادعايي در مورد خودروي مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شرکت 
ايران خودرو واقع در کيلومتر 14 جاده مخصوص تهران - کرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك 

مراجعه نمايد. بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.


