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تلفنهاي دردسرساز ت رامپ

|گروه بين الملل|
ماجرايتلفندردسرسازترامپومکالمهويبازلنسکي
رئيس جمهور اوکراين ،آشيانه جمهوريخواهان را به
شدت آشفته ساخته است .بسياري از سناتورهاي
جمهوريخواه از سوي افکار عمومي به دليل سکوت
در برابر اقدام ترامپ شماتت مي شوند و سران حزب
جمهوريخواهنيزنگرانافزايشحمايتهاازاستيضاح
ترامپ هستند.
مشاوران ترامپ ،از قبل در خصوص مکالمات تلفني ترامپ و تبعات افشاي آن
ابراز نگراني کرده بودند .روزنامه آمريکايي «واشنگتنپست» در گزارشي نوشت
که مدتهاست که مشاوران ترامپ نگران تماسهاي تلفني «دونالد ترامپ»
رئيسجمهورآمريکابارهبرانکشورهايخارجيهستند.اينگزارشواشنگتنپست
در حالي منتشر شده است که اخيراافشاي رسوايي «اوکراينگيت» در آمريکا
جنجال برپا کرده است .يکي از مأموران سابق «سيا» در خصوص تماس اخير
ترامپ با «والديمير زلنسکي» رئيسجمهور اوکراين ،طرح شکايت کرده است.
افشاگري وي روشن کرده است که ترامپ با هدف بياعتبار کردن «جو بايدن»
رقيب بالقوهاش در انتخابات رياستجمهوري سال  ۲۰۲۰ميالدي ،از اختيارات
رئيسجمهور و روابط خارجي آمريکا سوء استفاده کرده است.
واشنگتنپست طبق گفتوگوهايي که با  12مقام سابق و کنوني آمريکا انجام
داده است ،در خصوص نگراني مشاوران رئيسجمهور آمريکا از تماسهاي تلفني
وي با رهبران كشورهاي خارجي گزارش کرد :ترامپ در يکي از اين تماسها به
مقامات سعودي قول داد که به آنها براي ورود رياض به «گروه  »7که ائتالفي
از پيشروترين اقتصادهاي دموکراتيک جهان است ،کمک کند.وي همچنين در
يکي از تماسهاي تلفني خود به رئيسجمهور پرو قول داد که ظرف يک شب،
هواپيماي نظامي «سي  »130به آنها ارائه ميدهد که اين يک کابوس لجستيکي
است که نگراني زيادي را در غرب آمريکا و پنتاگون به وجود ميآورد.اين گزارش
ادامه داد :ترامپ در يکي از آخرين تماسهاي تلفني خود از «والديمير پوتين»
رئيسجمهور روسيه که متهم به دخالت در انتخابات رياستجمهوري 2016
آمريکا است ،براي برقراري روابط دوستانه با «کيم جونگ اون» رهبر کره شمالي
درخواست راهنمايي کرد.
انتقاداتازترامپروزبهروزدرحالافزايشاست.بسياريازکارشناسانوتحليلگران
معتقدند که وي عمال سياست خارجي اياالت متحده را در راستاي تحقق اهداف
و خواسته هاي خود به گروگان گرفته است و همچنين در گزارشي به سياست
خارجي دولت ترامپ و استفاده از آن در راستاي کمپين رقابتهاي انتخاباتي
خود اشاره کرد.در اين گزارش آمده است :آيا سوء استفاده آشکار از قدرت که در
جلوي دوربينهاي تلويزيون انجام ميشود در مقايسه با تماس تلفني محرمانه،
مجازاتي کمتر از استيضاح به همراه خواهد داشت؟
ترامپ اخيرا اقدام جنجال برانگيز ديگري اين بار در بخش جنوبي کاخ سفيد
انجام داده است؛ تنها چند روز پس از آنکه ترامپ هرگونه اعمال فشار بر اوکراين
براي تحقيقات درباره «جو بايدن» معاون رئيس جمهور سابق آمريکا را رد کرد،
در اقدامي ديگر چين را براي انجام رفتاري مشابه تحت فشار قرار داد .وي با تهديد
پکن گفت« :اگر آنها آن چيزي که ما ميخواهيم انجام ندهند ،ما قدرت بسيار
زيادي داريم».دولتهاي خارجي در حال حاضر درس آشفتهاي را فرا گرفتهاند:
«اگر شما دموکراتها را هدف قرار دهيد يا پولي در جيب دونالد ترامپ قرار دهيد،
ممکن است مزاياي ديپلماتيکي از دولت آمريکا به دست بياوريد».
در نهايت اينکه ترامپ نماد عقب گرد  ،فالکت و شکست اياالت متحده در نظام
بين الملل محسوب مي شود.بدون شک در آينده اي نزديک ،تبعات حضور
ترامپ در کاخ سفيد  ،براي اياالت متحده و حتي دولت بعدي اين کشور بيشتر
مشخص خواهد شد.
واشنگتن پست

خبر

تبعات« اوکراين گيت» براي کاخ سفيد؛

آياکابوسترامپ  تحقق  پيدا  ميکند؟

معادلهرادگرگونکند،بهاعمالفشارسرانارشدحزب
جمهوريخواه براي استعفاي ترامپ تا قبل از برگزاري
انتخابات رياست جمهوري سال  2020باز مي گردد.
در صورت افزايش حاميان استيضاح ترامپ در جامعه
آمريکا و رسيدن تعداد حاميان استيضاح به باالي 70
درصد ،سر ان حزب جمهوريخواه از ترامپ خواهند
خواست تا در انتخابات رياست جمهوري سال آينده
حضور پيدا نکند .البته بسياري از تحليلگران معتقدند
که دونالد ترامپ با چنين درخواستي قطعا موافقت
نخواهد کرد.دموکراتها در جبهه مقابل ،استيضاح
ترامپ را يک بازي دو سر برد براي خود مي دانند .آنها
معتقدند که اگر استيضاح ترامپ با شکست نيز مواجه
شود ،به دليل تأثيري که بر افکار عمومي اياالت متحده
مي گذارد ،مي تواند بسيار مؤثر باشد .در مقابل ،طرح
استيضاح ترامپ در کنگره ،يک بازي دوسر باخت براي
دونالد ترامپ خواهد بود .در صورتي که اين استيضاح
به ثمر برسد ،وي از سمت خود برکنار خواهد شد و در
غير اين صورت نيز با وي به عنوان يک فر د خطاکار ( به
لحاظسياسي)دراياالتمتحدهوخصوصادرانتخابات
رياستجمهوريآتيبرخوردخواهدشد.بنابراين،ترامپ

وزير خارجه انگليس:

اقدام آمريکا در اعطاي مصونيت
ديپلماتيک،مايهنااميدياست

وزير خارجه انگليس از تصميم آمريکا براي اعطاي مصونيت
ديپلماتيکبههمسريکديپلماتآمريکاييکهدرسانحهرانندگي

گواهي ميشود فاكتور بلوك سيلندر به شماره  961474175و شماره موتور 12481840231
مفقود گرديده است .لذا درخواست صدور فاكتور المثني دارم .الزم به ذكر ميباشد هر گونه
مسئوليت درخصوص فاكتور قبلي بر عهده اينجانب ميباشد.
دفترچهمهماتاسلحهگلولهزن5تيرگلنگدنيكاليبر8/57ساختايرانبهشماره032100720
به نام فرهاد دلخواسته مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
گواهينامهموقتپايانتحصيالتدررشتهمهندسيتكنولوژيعمران-عمراندرمقطعكارشناسي
ناپيوستهدرنظامآموزشيتماموقتصادرهازدانشگاهآزاداسالميواحدآزادشهربهشماره1488
تاريخ90/10/6متعلقبهاينجانبمجتبيحاتميفرزندوليالهمتولد63/4/12بهشمارهشناسنامه
 612و به كد ملي  2121959531مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .از يابنده تقاضا
ميشود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد آزادشهر به نشاني آزادشهر  -خيابان شهيد
رجايي  -دانشگاه آزاد اسالمي به صندوق پستي شماره  30ارسال نمايد.
مدركفارغالتحصيلياينجانبفاطمهعربفرزندرضابهشمارهشناسنامه22537صادرهازتهران
در مقطع كارشناسي رشته حسابداري صادره از دانشگاه آزاد اسالمي واحد فيروزكوه به شماره
 791353350و به تاريخ  1380/06/22مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
مدركفا رغالتحصيلياينجانبانسيهفرجيفرزندعليميرزابهشمارهشناسنامه 22440صادرهاز
تهراندرمقطعكارشناسيرشتهفقهوحقوقصادرهازواحددانشگاهييادگارامامخميني(ره)بهشماره
82139099269مفقودگرديدهوازدرجهاعتبارساقطميباشد.ازيابندهتقاضاميشوداصلمدركرا
بهصندوقپستي- 18155/144دانشگاهآزاداسالميواحديادگارامامخميني(ره)ارسالنمايد.
كارت هوشمند رانندگان حرفهاي به شماره  2502137به نام اسماعيل دهقاني مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز سواري تيبا  2مدل  1396به رنگ سفيد روغني و شماره پالك ايران 548-38ن 58و
شماره موتور  M15/8526480و شماره شاسي  NAF821100H1133915به نام فاطمه روحزاد
شيخجان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصلپروانهبهداشتيساختنان"حجيمونيمهحجيم"باشمارهپروانهساخت38/11003بهتاريخ
 1393/7/8به نام شركت "نان دانه طاليي" مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارتهوشمندخودروشماره1380565مربوطبهكاميونولووبهشمارهانتظامي899-59ع56
و شماره موتور  122882847و شماره شاسي  837352به مالكيت مهدي كماليفر مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
بدينوسيله آگهي ميشود پروانه بهرهبرداري به شماره /01/44836الف مورخه 1388/7/28
سازمان صنايع و معادن استان تهران متعلق به شركت بايكيم كيميا مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
كليه مدارك سواري پرايد صبا مدل  1382به رنگ سفيد متاليك و شماره پالك ايران -38
586د 13و شماره موتور  00545700و شماره شاسي  S1412282100498به نام حميد توكلي
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند مالكيت (برگ سبز) سواري پرايد مدل  1378به رنگ سفيد شيري و شماره پالك ايران
584-53ق 93و شماره موتور  127026و شماره شاسي  S1412278606430مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل سند كمپاني و برگ سبز (شناسنامه) و كارت خودرو وانت پيكان  1600Cبه شماره پالك
723ج -34ايران  31به رنگ سفيد روغني مدل  1389و شماره موتور  11489001445و شماره
شاسي  NAAA36AA3AG210640مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني اسناد فروش سواري نيسان پاترول  4درب رنگ مشكي متاليك مدل  1374به
شمارهانتظامي634-44هـ79وشمارهشاسيPNV35P419171وشمارهموتورP020580Z
به مالكيت علي ظهري فرزند محمدجمعه مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
بدينوسيلهبهاطالعميرساندكهپروانهمطببهناممژگانحسينيبهشمارهنظا مپزشكي59982
و تمام گواهيهاي دورههاي پوستي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل پايان كار ساختمان اينجانب رمضان طاهرخاني مالك پالك شماره  7349/20603با شماره
پروانه  9477مورخ  80/5/20مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
بدينوسيله اعالم ميدارد اصل دفترچه قرارداد شماره  15495مورخ  85/11/2فيمابين شركت
شهركهاي صنعتي مازندران و شركت فوالد ستاره عصر موضوع حق انتفاع يك قطعه زمين
به شماره  A2به متراژ  3491مترمربع از اراضي شهرك صنعتي بندپي مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
اينجانب مسعود كريمنژاد فرزند رسول مالك خورو پژو  405جيالايكس مدل  1383به شماره
انتظامي424-61م26وشمارهشاسي83074040وشمارهموتور12483170153بهعلتفقدان
اسناد فروش (برگ كمپاني) 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 قديم كرج ،شهرك پيكانشهر،ساختمان سمند مراجعه نمايد .لذا بديهي
است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اصلمدركفارغالتحصيليكارشناسيارشدناپيوستهاينجانبفتانهنادرياصلفرزندصيدعلي
داراي شماره كد ملي  4073594117به شماره شناسنامه  454صادره از خرمآباد متولد 1367
در رشته فيزيولوژي ورزشي  -فيزيولوژي فعاليت ورزشي محض از واحد دانشگاهي شوشتر
به شماره  15920401187مورخه  1396/3/16مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
از يابنده تقاضا ميشود مدرك را به آدرس شوشتر واحد دانشگاهي شوشتر ارسال نمايد.
اصل سند كمپاني خودرو وانت مزدا بي  2000آي مدل  1393به شماره موتور  FEA30827و
شمارهشاسيNAGP2PC11EA154192وشمارهپالكايران943-82ق98بهنامرحمتاله
بابازاده گتكال مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني و برگ سبز سواري سمند مدل  1393به رنگ خاكستري متاليك و شماره انتظامي
125و -84ايران  43وشماره موتور  147H0105307و شماره شاسي  583203به نام سيدحميد
جاللي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني و برگ سبز سواري پژو  206مدل  1393به رنگ سفيد روغني و شماره انتظامي
268و -93ايران  43و شماره موتور  163B0013413و شماره شاسي  649844به نام خانم سميه
بارفروش مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.

در مخمصه سياسي سختي گرفتار شده که عبور از آن
عمالامکانپذيرنيست.ترامپدرهفتههاياخيرمتهم
شده است که در تماس با رئيسجمهور جديد اوکراين،
او را براي پيشبرد يک پرونده قضائي عليه پسر بايدن،
تحت فشار قرار داده است .هلدينگ «بريسما» که
«هانتر بايدن» يکي از اعضاي هيئت مديره آن است،
دراوکراينبهفسادماليمتهماست.متنمکالمهترامپ
و زلنسکي نشان ميدهد که ترامپ از همتاي اوکرايني
خودخواستهاطمينانحاصلکندکهدادستاناوکراين
اين پرونده را پيش ميبرد.گفته ميشود رئيسجمهور
آمريکا اعطاي کمکهاي مالي و نظامي به اوکراين را به
پيشرفت اين پرونده منوط کرده است .به نظر ميرسد
ترامپايناقدامرابهاميدبياعتبارکردنبايدنوکاستن
از شانس وي در انتخابات رياستجمهوري سال۲۰۲۰
انجام داده است.دموکراتها با بيان اينکه ترامپ با اين
اقدام از اختيارات خود براي رسيدن به نفع شخصي
سوءاستفادهکردهاست،روندرسمياستيضاحرئيسجمهور
راآغازکردهاند.ترامپدرروزهاياخيرباعصبانيتبهاين
تحقيقات واکنش نشان داده و حتي خواستار بازداشت
«آدامشيف»رئيسکميتهاطالعاتمجلسنمايندگان

در مرکز انگليس مقصر شناخته شده بود ،ابراز نااميدي کرد.به
گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز ،در پي مرگ شهروند
 ۱۹ساله انگليسي به نام «هري دان» در يک تصادف جاده اي در
نزديکي پايگاه هوايي «نورث همپتون شاير» در مرکز انگليس و
مقصر شناخته شدن همسر يک ديپلمات آمريکايي در اين سانحه
مرگبار ،وزير خارجه انگليس در گفتوگو با همتاي آمريکايي خود
نسبت به تصميم واشنگتن براي اعطاي مصونيت ديپلماتيک به

رئيسجمهور آمريکا با هشدار مجدد به ترکيه درباره هرگونه اقدام
نظامي خطرناک در سوريه« ،باراک اوباما» رئيسجمهور پيشين
اياالت متحده را مقصر جنگ بين آنکارا و ُکردها معرفي کرد.
به گزارش خبرگزاري فارس« ،دونالد ترامپ» رئيسجمهور آمريکا،
بامداد سهشنبه در هشداري مجدد به ترکيه درباره عمليات در سوريه
گفتاگراقداميخارجازچارچوبانسانيصورتبگيرد،خشمواشنگتن
را با اقتصادي ويران حس خواهند کرد.
ترامپ طي نشست خبري در مراسم عقد قرارداد تجاري با سفير
ژاپن در کاخ سفيد ،به سؤال خبرنگاري که پرسيد چرا جانب ترکيه
را گرفته و متحدان آمريکا يعني ُکردهاي سوريه را رها کرده ،توضيح
داد« :من از هيچکسي طرفداري نميکنم .ما سالها در سوريه بوديم
در صورتي که قرار بود يک اقدام کوتاه مدت باشد .ما بايد ميرفتيم
و برميگشتيم».
وي ضمن اشاره به حضور  ۵۰نظامي آمريکايي در «منطقه کوچکي»
در شرق سوريه ،اظهار داشت« :نميخواهم آن  50نفر صدمه ببينند
يا کشته شوند .نميخواهم هيچ اتفاق بدي براي افرادمان بيفتد و اين
را به رئيسجمهور [رجب طيب] اردوغان هم گفتم ،که اگر هر کدام از
افراد ما آسيب ببيند ،شما در مشکل بزرگي خواهيد بود».
رئيسجمهور آمريکا با بيان اينکه فشار زيادي روي ترکيه است ،افزود:
«آنها سالهاست با PKKدر حال جنگ هستند .آنها دشمنان قديمي
يکديگرهستند...تماماينمشکالتبارئيسجمهور[باراک]اوباماشروع
شد .او جنگ بين ترکيه و دشمن قديمياش را آغاز کرد».

سند كمپاني و برگ سبز سواري پرايد رنگ دودي متاليك مدل  1372به شماره انتظامي
682ب -41ايران  23شماره موتور  735693و شماره شاسي  5522118به نام امراله اسالمي
نياسري مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگكمپانيسواريپژوSLX405مدل1393بهرنگخاكستريمتاليكوشمارهشهربانيايران-91
466ط44وشمارهموتور139B0049446وشمارهشاسيNAAM31FC4EK875377بهنامشهرام
علينژادچدكبهشمارهملي 1620354391مفقودگرديدهوازدرجهاعتبارساقطميباشد.
كارت هوشمند اينجانب ابوالقاسم عطاري به شماره كارت  1242554مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
مدرك فار غالتحصيلي اينجانب هادي كوراوند فرزند محمدنصير به شماره شناسنامه
 1830138693صادره از ايذه در مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي برق كنترل صادره از
واحد دانشگاهي خمينيشهر با شماره  95-6/45883مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط
ميباشد .لذا از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد خمينيشهر
به نشاني اصفهان  -خمينيشهر  -منظريه  -بلوار دانشجو  -صندوق پستي 84175-119 :كد
پستي  8418148499تلفن  33660011-14ارسال نمايد.
برگ سبز سواري هاچبك پرايد تيپ  111مدل  1391به شماره شاسي  S5430091714089و
شماره موتور  4660753و شماره پالك ايران 233-48ج 66به رنگ مشكي متاليك به نام
علياكبر پارسا مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل برگ سبز خودروي تراكتور كشاورزي مسي فرگوسن قرمز مدل  89تيپ 285-ITM
به شماره شاسي  H10277و شماره موتور  LFW02996Wمفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
سند خودرو پرايد جيتيايكسآي مدل  1383به شماره شهرباني 374-91س 89و شماره
موتور  00577947و شماره بدنه و شاسي  S1412282141677به نام خانم آرزو عليزاده مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سندكمپانيوبرگسبزوشناسنامهمالكيتخودروپرايدجيتيايكسبهرنگسفيدروغنيمدل
80وشمارهپالك443-82ن26وشمارهموتور00221520وشمارهشاسيS1412280694709
به نام آقاي علياكبر كريمآبادي فرزند احمد مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني و برگ سبز و شناسنامه مالكيت خودرو پژو روآ دوگانه به رنگ نوكمدادي مدل 86
و شماره پالك 912-66ب 44و شماره موتور  11686017816و شماره شاسي  61332929به نام
آقاي حسين نديمي فرزند ممي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سندمالكيتراهور(برگسبز)سواريسمندايكس7بهشمارهانتظامي365و-11ايران72مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .مسئوليت ضمانت كشف فساد به عهده مالك است.
اينجانب شهال ايزدي مالك سواري پژو  405به شماره موتور  12482037771و شماره شاسي
 82056627و شماره پالك 741د -44ايران  82به 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.
اينجانباسماعيلانصاريفرمالكخودرويسواريپژو206هاچبكتيپ206TU5مدل1397بهرنگ
سفيدروغنيوشمارهانتظامي292د-42ايران69وشمارهموتور174B0032227وشمارهشاسي
NAAP13FE9JJ670201بهعلتفقداناصلسندكمپانيوسندمالكيتخودرو(برگسبز)تقاضاي
رونوشتالمثنياسنادمذكوررانمودهاست.لذاچنانچههركسادعاييدرموردخودرويمذكوردارد
ظرفدهروزبهدفترحقوقيسازمانفروششركتايرانخودروواقعدرپيكانشهرساختمانسمند
مراجعهنمايد.بديهياستپسازمهلتمزبورطبقضوابطمقرراقدامخواهدشد.
دفترچه مهمات اينجانب محمدصالح زهرزهي به شماره ملي 3700683375به شماره سالح
D9233كاليبر12مدل5تيرنيمهاتوماتيكساختآمريكابهشمارهشناسه0242577467138
صادره از سپاه پاسداران انقالب اسالمي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند و فاكتور فروش و سند مالكيت (برگ سبز) و برگ گمركي خودرو سواري كار كيا اسپورتيج
 Sمدل  2012به شماره پالك 649ط -36ايران  45و شماره موتور  G4KEBH452452و
L
شماره شاسي  KNAPB8120C7218102به رنگ قهوهاي روغني به نام امين رضا مقصودي
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سندوفاكتورفروشوكارتپالكوبرگگمركيخودرووانتدوكابينتويوتاهايلوكس2700CC
مدل  2010به شماره پالك 853ج -15ايران  48و شماره موتور  2TR5042459و شماره شاسي
 MR0FX22G5A1042933به رنگ سفيد روغني به نام شركت بازرگاني تند رخش ساحل به
نمايندگي عليرضا باصولي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت دانشجويي اينجانب عبدالصمد كرد به شماره ملي  3719932885و شماره دانشجويي
 93963100012رشته تربيت بدني و علوم ورزشي از دانشگاه آزاد واحد خاش مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودرو كاميونت باري فلزي آميكو مدل  1388به شماره انتظامي 141ع -31ايران 32
و شماره موتور  01620725و شماره شاسي  NA2D2JKD48A000441به رنگ سفيد روغني
به نام محمد زرقاني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل سند موتورسيكلت احسان  E11150مدل  1392به شماره پالك  822-24715و شماره
موتور  156FM10267720و شماره شاسي  N2N***150Z9210805به رنگ مشكي به نام
عبدالكريم گمشادزدهي هيبتي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني و برگ سبز خودروي كاميون كشنده بنز مدل  1382به شماره انتظامي 257ع-55
ايران  85و شماره موتور  54194600255764و شماره شاسي  WDB9540325K800202به
نام زينب شهبخش به رنگ سفيد روغني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز و كارت خودروي وانت زامياد مدل  1391به شماره انتظامي 829س -46ايران  85و
شماره موتور  636870و شماره شاسي  NAZPL140TB0308671مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز و كارت خودروي سواري سايپا  131SXمدل  1390و شماره انتظامي 138د -19ايران
 85و شماره موتور  3931292و شماره شاسي  S1412289714922به رنگ نقرهاي متاليك
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.

آمريکاشدهاست.شيفمحوريتتحقيقاتاستيضاحرا
برعهدهدارد.شبکه«»CNBCگزارشداديکگروهاز
نمايندگانزلنسکيچندماهپيشازبرقراريتماسمذکور
و زماني که زلنسکي هنوز به رياست جمهوري اوکراين
برگزيدهنشدهبود،باگروهيازالبيگرهاومقاماتپيشين
دولت ترامپ ديدار کرده بودند.بر اين اساس ،چند وقت
پيشازپيروزيزلنسکيدرانتخاباترياستجمهوري
 ۲۱آوريل اوکراين ،تيم انتخاباتي وي ،گروه مشاورهاي
سيگنال (که يک شرکت البيگر آمريکايي است) را
استخدام کرده و مبلغي به ميزان حداقل  ۶۰هزار دالر
به آن پرداخت کردند تا نشستي را با مقامات دولتي
آمريکا براي آنها فراهم کند CNBC.به نقل از منابعي
که نامشان را فاش نکرد ،گزارش داد البته در اين ديدار
هيچنکتهايدرباره«جوبايدن»رقيبانتخاباتيکنوني
ترامپ يا پسر وي به ميان نيامد.از طرفي مقاماتي که
در اين نشست بودند حاضر به افشاي هويت هيئت
اوکرايني نشدند اما يک تحليلگر از انديشکده «کائو»
ميگويد يکي از اوکراينيهايي که با تيم ترامپ ديدار
کردند«ايوانباکانوف»رئيسکنونيستادکلنيروهاي
مسلح اوکراين بود.

مسئول جديد سياست خارجي اتحاديه اروپا:

اتحاديه اروپا بايد برجام را حفظ کند

اين فرد جهت خروج از خاک انگليس ابراز نااميدي کرد.سخنگوي
وزارت خارجه انگليس با اشاره به گفتوگوي «دومينيک راب»
و «مايک پمپئو» اعالم کرد که وزير خارجه اين کشور از مقامات
آمريکا خواسته است تا در اين موضوع تجديدنظر کنند.پيش از
اين ،سخنگوي «بوريس جانسون» نخست وزير انگليس اعالم کرد
که وي در صورت لزوم براي طرح اين موضوع با «دونالد ترامپ»
رئيس جمهور آمريکا تماس تلفني برقرار خواهد کرد.

برگ سبز خودروي سواري پژو پارس مدل  1395و شماره انتظامي 759ق -45ايران  95و
شماره موتور  164B0128032و شماره شاسي  NAAN11FE2GH745798به رنگ سفيد
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت هوشمند كاميون كشنده دانگفنگ مدل  2009به شماره انتظامي 691ع -55ايران 85
و شماره هوشمند  2210915مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سندوفاكتورفروشوسندمالكيت(برگسبز)وكارتپالكخودرويسواريپيكان1600رنگ
سفيد مدل  1381به شماره پالك  -64794تهران  14و شماره موتور  11158110690و شماره
شاسي  1N81512742به رنگ سفيد مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز ،برگ كمپاني ،كارت خودرو سواري پژو  206مدل  1388به رنگ قرمز متاليك
و شماره پالك ايران 268-99م 78و شماره موتور  14188035608و شماره شاسي
 NAAP03ED9AJ072736به نام آرزو خواجهوندي مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
برگ سبز ،برگ كمپاني سواري پرايد مدل  1390به رنگ نقرهاي و پالك ايران 721-68ن94
و شماره موتور  4246387و شماره شاسي  S1412290002493به نام فريدون بذال راد مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز سواري  BMWمدل  525Iمدل  2005به رنگ سفيد روغني و پالك ايران -99
363ج 71و شماره موتور 34743321وشماره شاسي  WBANA510X5CR94111به نام
عارف قنبرزاده مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
پروانه تردد خودرو سواري سيستم هيونداي تيپ اكسنت  1600مدل  2017به رنگ سفيد
متاليكوشمارهشاسيKMHCT41D9HU263472وشمارهموتورG4FCGU388290
و پالك  23396مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگسبزوكارتوانتنيسانمدل1374بهشمارهانتظامي671د-43ايران23وشمارهموتور
 00032224و شماره شاسي  00C05101مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سندمالكيتراهوروانتآريسانبهشمارهشاسيGV665380وشمارهانتظامي398هـ-98
ايران  99به نام محمد بختياري مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اينجانب محمدرضا فتعلي مالك پيكان به شماره موتور  11283045807و شماره شاسي
83428830بهعلتفقداناسنادفروشوسندمالكيتراهورتقاضايرونوشتالمثنياسناد
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 ايمان سليمينژاد مالك پژو پارس به شماره شاسي  KH511026و شماره انتظامي
ايران 521-87ص 55به 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.
اينجانبفرزادكرميمالكپيكانبهشمارهموتور11282056432وشمارهشاسي82573168
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
حقوقيسازمانفروششركتايرانخودروواقعدرپيكانشهرساختمانسمندمراجعهنمايد.
بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب پرويز امين خاكي مالك پژو  206به شماره موتور  182A0060128و شماره شاسي
KJ328267بهعلتفقداناسنادفروشوسندمالكيتراهورتقاضايرونوشتالمثنياسناد
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 ژاله ميرزايي مالك پژو  206به شماره موتور  10FSF94341768و شماره شاسي
 82614410به 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 محمدرضا رجبزاده مالك پژو  405به شماره شاسي  0871516و شماره انتظامي
291م -19ايران  72به 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 فوژان خزانلي پارسا مالك پژو  206به شماره شاسي  82623036و شماره انتظامي
297ص -94ايران  88به 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.
اصلسندکمپانيوشناسنامهمالکيتيکدستگاهپيکانسواري۱۶۰۰بهشمارهشاسي۸۱۵۴۶۲۹۷وشماره
موتور ۱۱۱۵۸۱۴۴۳۱۲وشمارهانتظامي۳۳۶ج ۹۸ايران ۱۹مفقودوازدرجهاعتبارساقطميباشد.
اصلسندکمپانيوشناسنامهمالکيتيکدستگاهپيکانسواري۱۶۰۰بهشمارهشاسي۸۱۵۴۷۷۶۷وشماره
موتور ۱۱۱۵۸۱۴۵۸۵۰وشمارهانتظامي۴۵۵ج ۶۲ايران ۱۹مفقودوازدرجهاعتبارساقطميباشد.
اصلسندکمپانيوشناسنامهمالکيتيکدستگاهپيکانسواري۱۶۰۰بهشمارهشاسي۸۱۵۴۶۹۰۷وشماره
موتور ۱۱۱۵۸۱۴۴۷۰۹وشمارهانتظامي۴۵۹ج ۶۲ايران ۱۹مفقودوازدرجهاعتبارساقطميباشد.
اصلسندکمپانيوشناسنامهمالکيتيکدستگاهپيکانسواري۱۶۰۰بهشمارهشاسي۸۱۵۴۵۴۱۶وشماره
موتور ۱۱۱۵۸۱۴۳۸۳۱وشمارهانتظامي۶۵۱د ۶۵ايران ۱۹مفقودوازدرجهاعتبارساقطميباشد.
اصل شناسنامهمالکيتيکدستگاهبنزاتوبوسبياباني o500بهشمارهشاسي ۳۷۲۳۱۷۱۰۰۰۱۸۲۱و
شمارهموتور ۱۰۵۵۹وشمارهانتظامي۱۶۶ع ۱۲ايران ۳۳مفقودوازدرجهاعتبارساقطميباشد.

ترامپ:

اوباما جنگ بين ترکيه و ُک ردها را آغاز کرد

نيويورک تايمز :ترامپ براي نجات خود دست و پا مي زند

|گروه بين الملل|
استيصالودرماندگيدونالدترامپرئيسجمهور
اياالتمتحدهآمريکادرماجراياوکراينگيتبهنقطه
اوج خود رسيده است .اين درماندگي ،خود را در رفتار
و گفتار وي به صورت واضح نشان داده است .روزنامه
«نيويورکتايمز» در يادداشتي به بررسي تالشهاي
کنگرهآمريکابراياستيضاح«دونالدترامپ »رئيسجمهور
اين کشور پرداخته و نوشته است :او اکنون بيش از هر
زمان ديگري مستأصل شده و هر کاري انجام ميدهد
تا از استيضاح بگريزد.در ابتداي اين يادداشت از ترامپ
به عنوان «مرد درمانده و ناتواني که به هر سمتي دست
و پا ميزند» ياد شده و آمده است« :طي يکي دو سال
گذشته و مخصوصا از زمان اتمام گزارش رابرت مولر
[بازرس ويژه پرونده ارتباط ترامپ با روسيه] با فحاشي
ترامپ ،حمله به ديگران و دروغپراکني متکبرانه او
خو گرفتهايم».
نويسندهاينروزنامهبابياناينکهترامپدرنشستهاي
خبرياخيرخودبارئيسجمهورفنالندبهرفتاراحمقانه،
غرزدنوانتقادکردنازديگران،طفرهرفتنازسؤاالت،
منحرف کردن توجهات و دروغ گفتن روي آورده،
توضيح ميدهد« :دونالد ترامپ ترسيده است .او از
اينکه ترسيده ،بسيار خشمگين است .تنها واکنش
او نيز مانند فرد محتضري است و با هرچيزي که
دارد و هر ابزاري که الزم باشد [براي بقا] مبارزه
ميکند».
در هر حال ،ترامپ در سخت ترين وضعيت ممکن قرار
گرفتهوفرارازاينوضعيت،بههيچعنوانآساننخواهد
بود!طرحمسئلهاستيضاحترامپ،بهطورطبيعيمنجر
بهتقويتدموکراتهادرانتخاباترياستجمهوريسال
آينده خواهد شد .اگرچه امکان رأي آوردن استيضاح
ترامپ بسيار سخت و به عبارت بهتر ،ناممکن خواهد
بود اما منجر به تضعيف شديد موقعيت وي در انتخابات
رياستجمهوريسال2020خواهدشد.رئيسجمهور
اياالتمتحدهآمريکاازهمراهانخودخواستهاستتااز
هيچ گونه تالشي براي جلوگيري از استيضاح وي دريغ
نکنند .با اين حال افزايش تعداد حاميان استيضاح
ترامپ در کنگره سبب شده است تا کليت وقوع آن
اجتناب ناپذير باشد .موضوع ديگري که مي تواند
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بورل گفت که برجام بايد به خاطر منافع اين اتحاديه حفظ شود.
به گزارش ايرنا ،جوزپ بورل مسئول جديد سياست خارجي
اتحاديه اروپا در نشستي در پارلمان اروپا با اشاره به توافق
برجام ميان ايران وپنج قدرت جهاني گفت :بايد اين توافق را
براي دفاع از منافع و امنيت خود حفظ کنيم و از رويدادهاي
بدتر اجتناب کنيم.
بورل که قرار است جايگزين فدريکا موگريني شود ،در اين نشست
که براي تأييد او در سمت جديد برگزار شده بود ،تأکيد کرد که
حفظ برجام براي اتحاد سياسي در اتحاديه اروپا حياتي است.دونالد
ترامپ رئيس جمهورآمريکا ارديبهشت ماه سال گذشته خروج
کشورش از برجام را اعالم کرده و تحريمهاي رفع شده به واسطه
اين توافق را عليه ملت ايران بازگرداند.جمهوري اسالمي ايران
يک سال پس از خروج غيرقانوني آمريکا از برجام و در واکنش به
تحريم هاي يکجانبه و غيرانساني اين کشور عليه مردم ايران،
تاکنون با دادن مهلت هاي  ۶۰روزه به اتحاديه اروپا براي نجات
برجام ،در سه مرحله گامهايي را براي کاهش تعهدات برجامي
خود برداشته است.
براساس اين گامها ،ذخاير اورانيوم  ۳/۶۷درصدي ايران از سقف
تعيينشده در برجام يعني  ۳۰۰کيلوگرم عبور کرده و تهران اعالم
کرده که ديگر خود را متعهد به حفظ سطح غنيسازي اورانيوم در
حد  ۳/۶۷درصد نميداند.

مديرعامل بانک ملي ايران:

جذب منابع ارزان قيمت در اولويت است

مديرعامل بانک ملي ايران که به استان خراسان جنوبي سفر کرده بود ،پس از شرکت
در همايشي که با حضور معاون اول رئيس جمهور و وزراي جهاد کشاورزي ،نيرو ،تعاون،
کار و رفاه اجتماعي و ورزش و جوانان و رئيس کميته امداد امام خميني (ره) برگزار شد،
در جمع کارکنان بانک نيز حضور يافت.به گزارش روابط عمومي بانک ملي ايران دکتر
حسين زاده در ادامه سفر خود به بيرجند با حضور در گردهمايي کارکنان ستادي و
شعب تحت پوشش اداره امور شعب خراسان جنوبي به ارائه راهکارهايي براي تعامل
بيشتر با مشتريان و افزايش درآمد و سودآوري بانک پرداخت.وي با بيان اينکه جذب
منابع ارزان قيمت بايد در اولويت باشد ،خاطرنشان کرد :کاهش هزينه هاي بانک از
طريق رعايت سود سپرده هاي ابالغي همواره بايد مد نظر همکاران باشد.مديرعامل
بانک ملي ايران همچنين با حضور در دو شعبه ممتاز بيرجند و بلوار معلم بيرجند ،با
کارکنان اين واحدها ديدار و گفت و گو کرد.وي در اين ديدارها با اشاره به پتانسيل
خدمات بي بديل ديجيتالي بانک ملي ايران تأکيد کرد:همکاران بايد به منظور تسريع
و آسان شدن تبادالت مالي مشتريان ،در جهت معرفي محصوالت ديجيتال بانک
نظير سامانه بام و اپليکيشن بله تالش کنند.وي همچنين خدمات رساني به مردم را از
ارزنده ترين توفيقات خداي متعال براي کارکنان بانک برشمرد و گفت :فرهنگ ارائه
صادقانه خدمات با روي گشاده برخاسته از قدمت  ۹۱ساله اين بانک است و از همين
روست که مردم به بانک ملي ايران اعتماد دارند.حسين زاده در ادامه سفر خود در جلسه
فوقالعادهايبهمنظوربررسيمسائلکارخانهسيمانباقرانحضوريافتوراهکارهايي
را براي برون رفت اين بنگاه اقتصادي از مشکالت کنوني ارائه کرد.

اقدامات متعدد بانک ملت
در تسهيل امور زائ ران اربعين حسيني

بانک ملت در راستاي تسهيل امور زائران اربعين حسيني ،اقدامات متعددي را در
دستور کار خود قرار داد.به گزارش روابط عمومي بانک ملت ،اين بانک با عرض
تسليت به مناسبت ايام سوگواري ساالر شهيدان حضرت امام حسين (ع) و ياران
با وفاي ايشان و حسب اعالم بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران ،سقف پرداخت
دستگاه هاي خودپرداز خود را افزايش داد.بر اساس اين گزارش و با هدف خدمت
رساني هر چه باشکوه تر به زائران راهپيمايي اربعين حسيني (ع) و تأمين وجه نقد
مورد نياز در ايام راهپيمايي ،از روز  ۱۳تا  ۳۰مهرماه سال جاري سقف برداشت وجه از
پايانه هاي خودپرداز بانک ملت براي دارندگان ملت کارت ،پنج ميليون ريال خواهد
بود.همچنين بانک ملت با اعزام و استقرار چهار دستگاه خودپرداز سيار به نقاط مرزي
خسروي ،مهران ،شلمچه و همچنين چزابه ،امکان دسترسي زائران را به وجه نقد
در مسيرهاي راهپيمايي اربعين از  ۱۵تا  ۲۹مهرماه  ۹۸فراهم خواهد کرد.برپايي
موکب هاي بانک ملت در سه استان ايالم ،کرمانشاه و خوزستان از ديگر اقدامات بانک
ملت در راستاي خدمات رساني به زائران اربعين ساالر شهيدان اباعبداهلل الحسين (ع)
خواهد بود.همچنين شعب کشيک بانک ملت در سه استان مرزي کشور مجهز به پايانه
هاي خودپرداز ،دستگاه صدور آني کارت و صدور رمز کارت ،در روزهاي يادشده ،در
خدمت زائران حرم حسيني خواهند بود.

افزايش سقف برداشت نقدي
از خودپردازهاي بانک شهر در مبادي
ورودي زائ ران در ايام اربعين

ک شهر در استانهاي کرمانشاه ،ايالم و
سقف برداشت نقدي روزانه خودپردازهاي بان 
خوزستان به  500هزار تومان افزايش يافت.به گزارش مرکز ارتباطات و روابط عمومي
بانک شهر  ،با توجه به اعالم بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران و بهمنظور رفاه حال
زائران اربعين حسيني  ،تا پايان مهرماه سالجاري سقف برداشت از خودپردازهاي
بانک شهر در مسير راهپيمايي زوار اربعين در استانهاي کرمانشاه ،ايالم و خوزستان
به روزانه  5ميليون ريال افزايش يافت.همچنين همزمان با عزيمت زائران به کربالي
حسيني به مناسبت اربعين  ،خودپردازهاي سيار بانک شهر در پايانه هاي مرزي
چذابه  ،شلمچه ،خسروي ،قصر شيرين و مهران مستقر شده اند و به ارائه خدمات
بانکي مي پردازند.

