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ترجمهوتحلیل

آخرین وضعیت انتخاباتی ترامپ

ی|
|مترجم :زهرا هداوند میرزای 
میشیگان ،ایالت دیگری است که رأی آن در
انتخابات ریاست جمهوری سال  2020بسیار
ن کننده خواهد بود .در انتخابات
مهم و تعیی 
ریاستجمهوریسال،2016ترامپپیروزیمهم
و غیرمنتظرهای را در میشیگان به دست آورد.
او برای اولین بار از سال  1988میالدی ،توانست
در این ایالت به پیروزی برسد.شکست هیالری
کلینتون در میشیگان سبب شد تا در نهایت ،دموکراتها شکست نهایی در
برابرترامپرابپذیرندواعتراضینیزنسبتبهآننداشتهباشند.اماطیماهها
وهفتههایاخیر،اوضاعدرمیشیگانبهمانندسال2016بهسودترامپپیش
نمیرود! در چهار نظرسنجی منتشرشده اخیر در میشیگان ،ترامپ بین
 4تا  9درصد از بایدن عقب افتاده است .تأ کید ترامپ بر لغو محدودیتهای
کرونایی ( قرنطینه عمومی) در میشیگان نه تنها منجر به اقبال سا کنان این
ایالتبهوینشده،بلکهخشمآنهااز کاخسفیدرابرانگیختهاست.بسیاری
از سا کنان میشیگان معتقدند که ترامپ با جان آنها بازی کرده و اهمیتی
برای سالمتی آنها در دوران شیوع کرونا قائل نیست.
آخرین نظرسنجی مؤسسه (  )Hodas & Associatesنشان میدهد بایدن
در میشیگان  9درصد از ترامپ پیشی گرفته است .در صورتی که ترامپ در
انتخاباتسال 2020ودر ایالتمیشیگاننتواندبربایدنپیروزشود،احتمال
راهیابی دوباره وی به کاخ سفید تا حدود زیادی کاهش مییابد.
ایالت دیگری که نظرسنجیهای آن مورد توجه تحلیلگران قرار دارد،
«کارولینای شمالی» میباشد .ترامپ در سال  2016میالدی توانست با
اختالف3.5درصددر اینایالتبرهیالری کلینتونغلبهپیدا کند.در آخرین
نظرسنجیهایصورت گرفتهدر کارولینایشمالی،ترامپهمچنانپیشتاز
است.اوبااختالف 1درصدبربایدنغلبهپیدا کردهاست.بااینحالاختالف
 1درصدی ،نمیتواند حاشیه امنیت باالیی برای ترامپ و جمهوریخواهان
در این ایالت حساس باشد! نباید فراموش کرد که هنوز حدود  10درصد از
رأیدهندگاندر کارولینایشمالی،رأینهاییخودرا(بهجمهوریخواهان
یا دموکراتها) مشخص نکردهاند .همین مسئله میتواند معادله را به ضرر
ترامپ تغییر دهد.
پنسیلوانیادیگرایالتمهمیاست کهپیروزییاشکستدرآن،اهمیتزیادی
برای ترامپ خواهد داشت .جو بایدن در این ایالت ،برتری قابلتوجهی بر
ترامپ دارد .او به صورت میانگین ،با اختالف  6.5درصد در نظرسنجیها از
ترامپپیشی گرفتهاست.حتینظرسنجیاخیرفا کسنیوزنیزنشانمیدهد
که بایدن برتری خود را بر ترامپ در پنسیلوانیا به  8درصد رسانده است .در
انتخابات ر یاست جمهوری سال  ،2016ترامپ توانست با اختالفی بسیار
اندک ( زیر یک درصد) ،هیالری کلینتون را در پنسیلوانیا شکست دهد .
ویسکانسین  ،دیگر ایالت کوچک اما سرنوشت سازی است که میتواند
سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری سال  2020را به سود یا ضرر ترامپ
تغییر دهد .بخش عمدهای از رأیدهندگان در ایالت ویسکانسین را
سفیدپوستانتشکیلمیدهندوهمینمسئله،ترامپرانسبتبهپیروزی
دوباره در این ایالت( به مانند سال  )2016امیدوار ساخته است .با این
حال نظرسنجیهای اخیر در ویسکانسین نیز نشان میدهد که بایدن با
اختالف حدودا  3درصد از ترامپ پیشی گرفته است .در این نظرسنجیها
کمتر از  50درصد سا کنان ویسکانسین(  44درصد) مدیریت کاخ سفید
در جریان شیوع کرونا را تأیید کردهاند ،موضوعی که در نهایت میتواند
به ضرر ترامپ تمام شود.
هیل

خبر

حاشیهامن نژادپرستانآمریکایی

بخش دوم وپایانی

دستگیری مسئول اطالعرسانی داعش
در عراق

وبگاه خبری حشد الشعبی از دستگیری مسئول اطالعرسانی داعش
در استان صالحالدین عراق خبر داد.به گزارش خبرگزاری فارس ،وبگاه
خبریحشدالشعبی گزارشداد کهمسئولاطالعرسانیداعشدراستان
صالح الدین (شمال بغداد) دستگیر شده است.طبق این گزارش ،یک
گروه از تیپ ۴۳حشد الشعبی موفق شد با ایجاد کمین «ایوب عدای
العانی» مسئول اطالعرسانی داعش را در استان یادشده دستگیر
کند.بنا بر گزارشها ،ایوب عدای العانی در بسیاری از عملیاتهای
جنایتکارانه علیه شهروندان و نیروهای امنیتی عراق بهویژه در استان
صالح الدین دست داشته است.در همین ارتباط ،ارتش عراق نیز طی
بیانیهای خبر داد که در نزدیکی بغداد ،چهار سرکرده مهم داعش را به
هال کت رسانده است.

واشنگتنپست:مشخصنیستپلیسآمریکا تاچهزمانیمیخواهد سیاهپوستان را سرکوب کند!

ل|
| گروه بینالمل 
سرکوبتظاهراتاخیرسیاهپوستانتوسط
پلیسآمریکا،باردیگرپردهازچهرهواقعی کاخسفید،
دولتمردان و سیاستمداران هر دو حزب دموکرات و
جمهوریخواهدراین کشوربرداشت.سیاستمدارانی
که مروج نوعی نژادپرستی سیستماتیک و وقیحانه
در کشور خود هستند.
در ایالت «مینه سوتا» چه گذشت؟
تظاهرات گستردهای که در اعتراض به قتل یک
فرد سیاهپوست توسط افسر شهر «مینیاپولیس»
در ایالت «مینه سوتا»شکل گرفت ه بود ،به خشونت
کشیده شد.به نوشته خبرگزاری «اسپوتنیک»
پس از آن که هزاران فرد معترض در مقابل اداره
پلیس مینیاپولیس تجمع نمودند  ،مأموران تالش
کردند با استفاده از گاز اشکآور ،گلوله پالستیکی
و نارنجک صوتی آنها را متفرق کنند.ویدئوهای
منتشر شده در فضای مجازی نشان میدهد
که معترضان نیز متقابال به خودروهای پلیس و
ساختمان این اداره آسیب وارد کرده و تظاهرات
رفتهرفته به خشونت کشیده شد« .جیکوب فری»
شهردار مینیاپولیس گفته است چهار افسر دخیل
در بازداشت خشونتآمیز شهروند سیاهپوست که
به قتل وی منجر شد اخراج شدهاند .این در حالی
است که خانواده فرد قربانی محا کمه این مأموران
با اتهام قتل را خواستار شده بودند.
اینمردسیاهپوست کهحدودا۴۰سالداشتغروب
دوشنبه به وقت آمریکا با رفتار خشن پلیس روبهرو
شد و به دستان او دستبند زدند و او را با صورت روی
زمین خواباندند .پلیس مدعی شده که این فرد،
مظنونبهجعلاسنادبودهاست.بنابرادعایپلیس،
این مرد که مشکالت پزشکی داشت بعد از انتقال
به بیمارستان «هنپین کانتی» توسط خودروی
امدادی ،جان خود را از دست داد .این در حالی
است کهدر فیلمهایمنتشرشدهاز سویعابراندر
این صحنه که در شبکههای اجتماعی نیز انعکاس
گسترده داشت این مرد سیاهپوست با فشار زانوی
یک افسر پلیس مینیاپولیس مواجه شده و مرتب
فریاد میزده که «نمیتوانم نفس بکشم».
توجیه مضحکانه پلیس آمریکا
روزنامهآمریکایی«واشنگتنپست»در سرمقالهای
با عنوان «یک مرد سیاهپوست غیرمسلح دیگر
به دست پلیس کشته شد .این کشتار کی پایان
مییابد؟» نوشت :یک روز دیگر در ایاالتمتحده،
یکمردسیاهپوستغیرمسلحدیگردرپیخشونت
بیجا ،غیرقابل دفاع و وحشیانه پلیس آمریکا جان
خود را از دست داد.این روزنامه در تشریح واقعه
مینویسد «:در شهر مینیاپولیس ،یک افسر پلیس
سفیدپوستروی گردنیکمردسیاهپوستدستبند
بهدست کهبهصورترویزمیندراز کشیدهبود،با

مدرك فار غالتحصیلی اینجانب صغری سارانی فرزند عباسعلی به شماره شناسنامه
 777صادره از اهواز در مقطع كارشناسی ارشد ناپیوسته رشته مدیریت آموزشی
صادرهاز واحددانشگاهیآزادزاهدانباشماره1397/11/28-159612311555مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد .از یابنده تقاضا میشود اصل مدرك را به
دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان به نشانی میدان دكتر حسابی ارسال نماید.
مدرك فار غالتحصیلی اینجانب صغری سارانی فرزند عباسعلی به شماره شناسنامه
 777صادره از اهواز در مقطع كارشناسی رشته معارف اسالمی صادره از واحد
دانشگاهی آزاد زاهدان با شماره  1379/12/28-1/10/28772مفقود گردیده و از
درجه اعتبار ساقط میباشد .از یابنده تقاضا میشود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد
اسالمی واحد زاهدان به نشانی میدان دكتر حسابی ارسال نماید.
مدرك فار غالتحصیلی اینجانب محبوبه آرزومندی فرزند محمد به شماره شناسنامه
 1205صادره از قم در مقطع كارشناسی رشته زیستشناسی سلولی ملكولی
(میكروبیولوژی) صادره از واحد دانشگاهی قم با شماره  82154350931مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد .از یابنده تقاضا میشود اصل مدرك را به
دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم به نشانی قم ،پردیسان ،بلوار دانشگاه ،مجتمع
دانشگاهی صپ  364/37185اداره فار غالتحصیالن ارسال نماید.
برگسبزوانتسیستمپیكانتیپ 1600مدل 1393بهشمارهپالكایران 459-96ب61
و شماره موتور  118P0060062و شماره شاسی  NAAA36AA2EG661497متعلق
به آقای غالمحسین درویش مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
برگ سبز و سند كارخانه سواری پیكان مدل  1381به مالكیت فیروز فدائی رازلیقی
نام پدر مهرعلی كد ملی  0072464216و شماره موتور  11158191139و شماره شاسی
 0081592970مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
برگ سبز سواری پژو آردی مدل  1384به شماره انتظامی 966-25ج 16و شماره
موتور  11784057720و شماره شاسی  13459517به نام اتحادیه شركتهای تعاونی
روستایی مرند مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
برگ سبز سواری پراید جیالایكسآی مدل  1386به رنگ بژ متالیك و شماره پالك
ایران 297-78هـ 13و شماره موتور  2082837و شماره شاسی S1412286172567
به نام مرتضی بغدادی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
سند كمپانی ،سند مالكیت (برگ سبز) ،برگه نقل و انتقال ،اسناد محضری خودرو
پژو  206مدل  1397به رنگ سفید و شماره انتظامی ایران 643-67ج 93و شماره
موتور 182A0047248و شماره شاسی NAAP03EE7JJ719674به مالكیت مهسا
رضوانیپور مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
سفتهشماره (535327سری/ث)مبلغ 20/000/000ریالبهتاریخ -1402/4/6سفته
شماره ( 277437سری/ج) مبلغ  20/000/000ریال به تاریخ -1402/4/6سفته
شماره ( 201753سری/ذ) مبلغ  50/000/000ریال به تاریخ -1402/4/6سفته شماره
(201751سری/ذ) مبلغ 50/000/000ریال به تاریخ -1402/4/6سفته شماره 201752
(سری/ذ) مبلغ  50/000/000ریال به تاریخ  1402/4/6به نام خانم لیال شهردمی
فرزند عیناله به شماره ملی  2210026636صادره از تنكابن مفقود گردیده و از
درجه اعتبار ساقط میباشد.
مدرك كارشناسی ناپیوسته حسابداری مالی از دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمی
اینجانب رامین عالی فرزند شاهین به شماره ملی  1610276582و تت 1372/5/15
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
سند كمپانی خودرو نیسان قشقایی مدل  1391به شماره پالك 958-10ج 31و شماره
موتور  MR20042091Bو شماره شاسی  NAPFRNJ1001000097به نام عصمت
تورانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
برگ سبز خودرو نیسان قشقایی مدل  13914به شماره پالك 958-10ج 31و شماره
موتور  MR20042091Bو شماره شاسی  NAPFRNJ1001000097به نام عصمت
تورانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
كارت ماشین و برگ سبز خودر و سواری پژ و پارس مدل  1394به شماره
انتظامی 742 -99ق  86و شماره موتور  124K0767011و شماره شاسی
 NAAN01CE8FH275010به مالكیت آنوشا حاجیعسكری مفقود گردیده و
از درجه اعتبار ساقط میباشد.
كارت ماشین و برگ سبز وانت آریسان مدل  1394به شماره انتظامی 953-44و 36و
شماره موتور  118J0008430و شماره شاسی  NAAB66PE6F514595به مالكیت
علیرضا حاجیعسكری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
بدینوسیلهاعالممیشود گواهیفعالیتصنعتیبهشماره72895بهمورخ1373/12/1
بهنامآقایمحمدمختاری(سنگبریسپیدكوه)جهتتولیدانواعسنگهایساختمانی
صادره از تهران مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
برگ سبز ،قولنامه فروش ،سند مالكیت ،پالك موتور ،موتورسیكلت  CDI125به
رنگ مشكی مدل  1386و شماره پالك انتظامی  563/86487و شماره موتور
 71579044و شماره شاسی  NFJ125S8633213مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط میباشد.

9

انتقاد قانونگذار آمریکایی از نفوذ
ریاض و تلآویو بر سیاستهای واشنگتن

زانو نشست .مرد سیاهپوست که راه نفسش بسته
ی گفت که نمیتواند نفس
شده بود ،به سختی م 
بکشد و از افسر پلیس میخواست او را نکشد .این

سرانجام وقتی از روی گردن این فرد بلند میشود
ی کنند
که به نظر میرسد از هوش رفته و او را بلند م 
ی گذارند.
و روی برانکارد م 

خشونتسیستماتیکعلیهسیاهپوستانوحاشیهامنیکهبراینژادپرستان
در آمریکا ایجاد شده است ،به خوبی نشان میدهد که بحران نژادپرستی
در ایاالتمتحده تا چه اندازهای جدی است.این بحران  ،محصول تکیه بر
تبعیضنژادیدرالگوینظامسرمایهداریمیباشد
مرد کمی بعد جان باخت».
مقتول که در دهه چهل زندگی خود به سر میبرد،
متهمبهجعلاسنادشدهبود.پلیسدرتوجیهرفتار
خشن خود مدعی شده این فرد به دلیل مصرف
نوشیدنی الکلی در حالت طبیعی نبود و در مقابل
ی کرد؛ گرچه در اثبات چنین
بازداشت مقاومت م 
ادعاهایی هیچ مدرکی ارائه نکرده است.بنابراین
گزارش ،در ویدئویی از حادثه که توسط یکی از
شاهدان در چند متری این دو مرد گرفته شده،
افسر پلیس ،بیتوجه به تالش مرد سیاهپوست
برای نفس کشیدن به نظر میرسد .افسر قاتل در
مقابل درخواست شاهدان برای رها کردن گردن
این فرد ،هیچ وا کنشی نشان نمیدهد .در فیلم
ی گویند که بینی مرد
منتشر شده ،مردم به وی م 
سیاهپوستدرحالخونریزیاستونمیتواندنفس
ی کهآمبوالنساز راه
بکشدومقاومت کند.حتیوقت 
ی کند ،باز هم
میرسد و نبض گردن مرد را چک م 
هیچ ترحمی در رفتار این افسر مشاهده نمیشود.

مداركفار غالتحصیلیاینجانبمیثممحمدیفرزندولیالهبهشمارهشناسنامه134صادره
از قزوین در مقطع كارشناسی به شماره  178617001334و كارشناسی ارشد به شماره
178917002672دررشتهالهیاتفقهومبانیحقوقصادرهازدانشگاهآزاداسالمیتا كستان
ی گردداصلمدركرابهدانشگاه
مفقودگردیدهوازدرجهاعتبارساقطمیباشد.ازیابندهتقاضام 
آزاداسالمیتا كستانبهآدرس:تا كستان،سهراهیشامیشاپارسالنماید.
برگسبزخودرویسواریپرایدمدل1375بهشمارهانتظامی483-59س18وشمارهموتور
008833وشمارهشاسیS1412275515149بهمالكیتمهدیخطیرنامنیمفقود گردیده
واز درجهاعتبار ساقطمیباشد.
سندكمپانیوفاكتورفروشخودروسواریسایپا131مدل1392بهشمارهانتظامی678-69د25
وشمارهموتور4904986وشمارهشاسیNAS4111D1281710بهمالكیتعلیمحمدعرب
مفقود گردیدهوازدرجهاعتبارساقطمیباشد.
برگسبزخودروپراید131سفیدرنگمدل95بهشمارهپالكایران981-61ج49وشمارهموتور
M13/5546845وشمارهشاسیNAS411100G3463295بهناممجتبیالیاسوندیمفقود
گردیدهواز درجهاعتبار ساقطمیباشد.
كارتملی ،كارتپایانخدمتو گذرنامهاینجانبمحمدرضانصیریبهشمارهشناسنامه
 1162متولد 1350/08/23و كدملی 0492477124فرزند كرممفقود گردیدهواز درجهاعتبار
ساقطمیباشد.
سندكمپانیوشناسنامهمالكیتپیكانمدل82رنگسفیدششایران418-75س65وشم
1115827343وششاسی82462684مفقود گردیدهواز درجهاعتبار ساقطمیباشد.
سندكمپانیوشناسنامهمالكیتپژو405مدل90رنگنقرهایششایران479-65ق46وشم
12489261716وششناسایی547663مفقود گردیدهواز درجهاعتبار ساقطمیباشد.
كلیهمدارك(برگسبز ،كارتوپالكو)...وانتپیكانمدل90بهشمارهپالك242م-23ایران
16وشمارهموتور11490068115وشمارهشاسیNAAA46AA5CG306222مفقود گردیده
واز درجهاعتبار ساقطمیباشد.
سند كمپانی و شناسنامه مالكیت سواری جك هاچبك مدل 96به رنگ مشكی متالیك و
شمارهپالك257ب-58ایران24وشمارهموتورHFC4GA31DH0008928وشمارهشاسی
NAKSH7326HB142078مفقود گردیدهواز درجهاعتبار ساقطمیباشد.
برگسبزسواریپرایدمدل86بهشمارهپالكانتظامی864د-17ایران16وشمارهموتور2149087
وشمارهشاسیS1412286615324مفقود گردیدهواز درجهاعتبار ساقطمیباشد.
اصلبرگسبزوانتهایلوكسمدلتككابین2000مدل1991بهرنگقرمزمعمولیوشماره
موتور0949094وشمارهشاسی0016300وشمارهنیرویانتظامی55ق-454ایران65مفقود
گردیدهواز درجهاعتبار ساقطمیباشد.
شناسنامهمالكیتخودرویكامیونكشندهفوتونمدل1395بهشمارهانتظامی373ع-56
ایران85وشمارهموتورISME4203071035149وشمارهشاسیNAB374526FA000116
مفقود گردیدهوازدرجهاعتبارساقطمیباشد.
سندفا كتورفروش(سند كارخانه)،سندمالكیتوسیلهنقلیه(برگسبز)خودروسواریپراید
جیتیایكس به رنگ مشكی متالیك مدل 1383به نام محسن موسوی به شماره نیروی
انتظامی119و-76ایران 36وشمارهموتور  00628165وشمارهشاسیS1412282179434
بهعلتسهلانگاریمفقود گردیدهوازدرجهاعتبارساقطمیباشد.
سندكمپانیوسیلهنقلیهپژوپارسسفیدرنگمدل1394بهشمارهنیرویانتظامی838ج-58
ایران85وشمارهموتور139B0101854وشمارهشاسیNAAN11FC5FK887503مفقود
گردیدهواز درجهاعتبار ساقطمیباشد.
برگ سبز وسیله نقلیه ماشین تیبا  2مدل  1393سفید روغنی به شماره نیروی انتظامی
992ج-31ایران 52وشمارهموتور  8142760وشمارهشاسیNAS821100E100E1006489
مفقود گردیدهوازدرجهاعتبارساقطمیباشد.
سند و فا كتور فروش كمپانی خودرو سواری پژو پارس مدل  1391به رنگ سفید روغنی
و شماره انتظامی 586م -16ایران  98و شماره موتور  12491004760و شماره شاسی
 NAAN21CA1CK14774به نام الهام باچله فرزند عباس به شماره شناسنامه  4445و
شمارهملی3258815895مفقود گردیدهواز درجهاعتبار ساقطمیباشد.
سند كمپانی،تسلسلاسنادوسندمالكیتراهور(برگسبز)سواریپرایدبهشمارهانتظامی
674ب-21ایران92وشمارهموتور2638172وشمارهشاسیS1482287275283مفقود
گردیدهواز درجهاعتبار ساقطمیباشد.
اینجانبعزیزالهابراهیمیمالكسواریسمندالایكسبهشمارهموتور  12488064345و
شمارهشاسیNAAC91CC19F800133بهشمارهپالكایران861-78ص44بهعلتفقدان
اسنادفروشتقاضایرونوشتالمثنیسندخودرویمذكوررانمودهاست.لذاچنانچهاحدی
ادعایی درخصوص خودروی فوق دارد ظرف مدت ده روز به دفتر حقوقی سازمان فروش
شركتایرانخودروواقعدرپیكانشهرساختمانسمندمراجعهنماید.بدیهیاستپساز
مهلتمزبورطبقضوابطمقرراقدامخواهدشد.
اصلشناسنامهمالكیت(برگسبز)خودروسواریپژوپارسمدل1391بهشمارهانتظامی
231-27ج 99و شماره موتور  139B0001920و شماره شاسی NAAN11FCK660248
به نام محمدعلی محمدی فرزند رحیم مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
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هر ساله صدها سیاهپوست توسط پلیس آمریکا
کشته میشوند
حاال  FBIدر حال بررسی حادثه است .خشم و
اعتراضبهاینخشونتدرفضایمجازیفوران کرده
است؛ سلسله وقایعی که به نوشته واشنگتنپست
صحنهایآشناست.نتایجتحقیقمؤسسه«نقشه
خشونتهای پلیس» نشان میدهد سال گذشته
پلیس آمریکا هزار و  ۹۹نفر را در این کشور به قتل
رسانده است .سیاهپوستان آمریکا  ۲۴درصد افراد
کشتهشدهراتشکیلمیدهند کهتقریبادوبرابرنسبت
تعدادآنهابهجمعیتآمریکاست«.جیکوبفری»
شهردار مینیاپولیس بیپرده گفت« :سیاهپوست
بودن در آمریکا نباید دلیل صدور حکم اعدام باشد.
دیدیم که به مدت پنج دقیقه افسر سفیدپوست
زانویخودرابه گردنیکسیاهپوستفشارمیداد».
ویافزود:اینافسر،پایهایتریناصولانسانیرازیرپا
گذاشتواینمردنباید کشتهمیشد.دربیانیهپلیس
اشارهشده کهاینمردپریشانحالبودهاما گفتهنشده

که این حالت وقتی بر او غلبه کرد که وزن افسر پلیس
ی کرد.واشنگتنپستعنوان
روی گردنشسنگینیم 
بیانیهپلیس«مرگیکمردبراثرحادثهپزشکیحین
تعامل با پلیس» را خندهدار توصیف کرده است .به
نوشتهاینروزنامه،حتیا گراینمردبهادعایپلیس
آمریکا در حالت طبیعی نبوده و در مقابل بازداشت
ی کرده که به زودی مشخص خواهد شد
مقاومت م 
زیراافسراندر محلحادثهدوربینهایی کهبهآنها
وصلاستراروشن کردهبودند،هیچیکازاینادعاها
ی کند .هیچ نوع
اتفاقی که بعدا رخ داده را توجیه نم 
ی کند که روی گردن یک
پروتکل پلیسی توصیه نم 
فرد آنقدر زانو بزنید تا جان بدهد .این پروتکل قتل
است و نه اجرای قانون.
خشونتی که همواره تکرار میشود
6سالپیش«اریک گارنر»جوانسیاهپوستآمریکایی
ی گفت
ی کهم 
براثرفشردگی گردنوقفسهسینهدرحال 
«نمیتوانمنفسبکشم»در َ
«است ِتنآیلند»بهدست
پلیس آمریکا به قتل رسید .در سالهای گذشته،
«مایکل براون»« ،والتر اسکات»« ،تامیر رایس» و
صدهاسیاهپوستدیگربراثرخشونتپلیسآمریکا
جان باختهاند.
خشونتسیستماتیکعلیهسیاهپوستانوحاشیه
امنی کهبراینژادپرستاندرآمریکاایجادشدهاست،
به خوبی نشان میدهد که بحران نژادپرستی در
ایاالتمتحده تا چه اندازهای جدی است.این
بحرانمحصولتکیهبرتبعیضنژادیدرالگوینظام
سرمایهداری میباشد .نظامی فاسد که محصول و
ی گناه و
خروجی آن ،چیزی جز کشتار انسانهای ب 
استضعاف آنها نیست .بدون شک روزی آمریکا از
این بحران و فاجعه نجات پیدا خواهد کرد.

سند كمپانی و برگ سبز و كارت وانت پیكان رنگ سفید مدل  1387به شماره انتظامی
584و -36ایران  43و شماره موتور  11487035600و شماره شاسی  036481به نام یوسف
یوسفیاننوشآبادیمفقود گردیدهوازدرجهاعتبارساقطمیباشد.
سند كمپانیوبرگسبز كامیونتوننیسانرنگآبیروغنیمدل1385بهشمارهانتظامی
292ب -19ایران 23و شماره موتور  320052و شماره شاسی  PL140EE10602به نام خانم
مرضیهسجودیانمفقود گردیدهوازدرجهاعتبارساقطمیباشد.
اصلشناسنامهمالكیت(برگسبز)واصل كارتشناساییترا كتور تیپ4WD-ITM475
به رنگ قرمز مدل  1396و شماره شاسی  N3HKTAD2CHES01046و شماره موتور
MT4A2W2114Eوشمارهپالكانتظامیایران916-51ك22وبهناممالكنصرالهجهانداری
دهگالنمفقود گردیدهوازدرجهاعتبارساقطمیباشد.
برگ سبزسواریساینامدل 1398بهرنگسفیدوشمارهپالكایران312-30د 47وشماره
موتورM15/8835086وشمارهشاسیNAS831100K5846003بهنامرامین كفاییعظیمی
مفقود گردیدهوازدرجهاعتبارساقطمیباشد.
سند كمپانی خودرو سواری سمند ایكس 7مدل 1383به شماره انتظامی962-27م 54و
شمارهموتور12483067581وشمارهشاسی83220824بهنامآواتقادرینیامفقود گردیده
واز درجهاعتبار ساقطمیباشد3422.
مداركخودروییاعماز شناسنامهمالكیت،برگسبزوسندوفا كتور فروش كمپانیخودرو
سواری405-SLXTU5مدل1393بهرنگسفیدروغنیوشمارهانتظامی493ج-46ایران98
وشمارهموتور139B0064004وشمارهشاسیNAAM31FC1EK881959بهنامزیبایاسمی
فرزندنادربهشمارهشناسنامه479مفقود گردیدهوازدرجهاعتبارساقطمیباشد.
اصل سند كمپانی و اصل شناسنامه مالكیت (برگ سبز) سواری سیستم پراید تیپ
(جیالایكسآی) به رنگ بژ متالیك مدل  1386دوگانهسوز و به شماره موتور  2116231و
شمارهشاسیS1412286194658وشمارهپالكانتظامیایران477-14د57وبهناممالك
حسینحزبهنیانمفقود گردیدهوازدرجهاعتبارساقطمیباشد.
سند موتورسیكلت مدل 1387به نام مسعود سپهوند به شماره انتظامی 631-69253و
شمارهشاسیNEW*125A8743650وشمارهموتور50107مفقود گردیدهوازدرجهاعتبار
ساقطمیباشد.
اینجانباردشیرجراییمالكپژو206بهشمارهموتور13085044771وشمارهشاسی10869950
بهعلتفقداناسنادفروشوسندمالكیتراهور تقاضایرونوشتالمثنیسندخودروی
مذكوررانمودهاست.لذاچنانچهاحدیادعاییدرخصوصخودرویفوقداردظرفمدت
دهروزبهدفترحقوقیسازمانفروششركتایرانخودروواقعدرپیكانشهرساختمانسمند
مراجعهنماید.بدیهیاستپسازمهلتمزبورطبقضوابطمقرراقدامخواهدشد.
اینجانباحمدحیدریمالكسمندبهشمارهموتور12485126333وشمارهشاسی12502644
بهعلتفقداناسنادفروشوسندمالكیتراهور تقاضایرونوشتالمثنیسندخودروی
مذكوررانمودهاست.لذاچنانچهاحدیادعاییدرخصوصخودرویفوقداردظرفمدت
دهروزبهدفترحقوقیسازمانفروششركتایرانخودروواقعدرپیكانشهرساختمانسمند
مراجعهنماید.بدیهیاستپسازمهلتمزبورطبقضوابطمقرراقدامخواهدشد.
مجوز حمل سالح شكاری تكلول مدل چخماقی كالیبر  12به شماره بدنه  143501به نام
ناصردیلمفرزندخدابخشبهشمارهشناسنامه 23مفقود گردیدهواز درجهاعتبار ساقط
میباشد.
اصلبرگسبزوسندكمپانیخودروسواریپژو206مدل1382بهشمارهموتور10FSM84556057
وشمارهشاسی0082648440وشمارهپالكایران981-59ب33بهناممعصومهابراهیمینژاد
فوجردیمفقود گردیدهوازدرجهاعتبارساقطمیباشد.
اصلبرگسبزوسند كمپانیخودروسواریپژو206مدل1390بهشمارهموتور14190066080
وشمارهشاسیNAAP03ED7CJ550218وشمارهپالكایران944-77س98بهنامحسن
محمدزادهسوریمفقود گردیدهوازدرجهاعتبارساقطمیباشد.
اصلسند كمپانیوبرگسبزخودروسواریپرایدمدل1384بهشمارهموتور01051161وشماره
شاسی  S1412283428541و شماره پالك ایران 142-82م 59به نام فاطمه امیرسلیمانی
مفقود گردیدهوازدرجهاعتبارساقطمیباشد.
اصلبرگسبزوسند كمپانیخودروسواریسایپاBrillianceH230مدل1395بهشمارهموتور
BM15LE032680وشمارهشاسیNAS731300G1002604وشمارهپالكایران157-82م46
بهنام كلثوم كبیریبخشمفقود گردیدهوازدرجهاعتبارساقطمیباشد.
شناسنامه مالكیت (برگ سبز) خودروی سواری پژو 405جیالایكسآی  8/1مدل 1390
به شماره انتظامی 379د -46ایران  95به نام محمدمراد زهیخوش به شماره موتور
 12490204217و شماره شاسی  NAAM01CAXCR567343مفقود گردیده و از درجه
اعتبارساقطمیباشد.
اینجانبمحمدرضاعبدیماسولهمالكپژو 405بهشمارهموتور  12483047871وشماره
شاسی  83027457به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكیت راهور تقاضای رونوشت
المثنیسندخودرویمذكوررانمودهاست.لذاچنانچهاحدیادعاییدرخصوصخودروی
فوق دارد ظرف مدت ده روز به دفتر حقوقی سازمان فروش شركت ایران خودرو واقع در
پیكانشهرساختمانسمندمراجعهنماید.بدیهیاستپساز مهلتمزبور طبقضوابط
مقرراقدامخواهدشد.

ن گذار آمریکاییباانتقاداز تأثیری کهرژیمهایسعودیوصهیونیستی
یکقانو 
بر سیاست ایاالتمتحده دارند ،آن را دلیل مهر تأیید کاخ سفید بر اقدامات
مخرب آنها دانست«.ایلهان عمر» عضو مجلس نمایندگان آمریکا با افشای
نفوذ گستردهای که ریاض و تلآویو بر سیاستهای دولت «دونالد ترامپ»
رئیسجمهور این کشور دارند ،گفت :هر دو آنها از پول برای رسیدن به نتایج
دلخواهخوداستفادهمیکنند.ایلهانعمردرمصاحبهباروزنامه«ساندیتایمز»
اظهار کرد«:میدانیم میزان پول و نفوذ و ارتباطی که سعودیها با این دولت
ترامپ دارند ،دلیل واقعی بیاثر شدن هر کار مخربی است که انجام میدهند.
به نوشته وبگاه «تایمز اسرائیل» ،وی با تشبیه نفوذ ریاض بر واشنگتن به نفوذ
تلآویوبردولتترامپ،اظهارداشت«:ارتباطهشداردهندهایبینسیاستهای
واقعامخربی کهاسرائیلپیشنهادمیدهدوتعدادیازآنها کهتوسطایندولت
(ترامپ)تأيیدمیشوند،وجوددارد».ایننمایندهآمریکاییباانتقاداز کسانی که
صحبتهایاوعلیهصهیونیستهارابه«اظهاراتضدیهودی»تعبیرمیکنند،
گفت«:اماوقتیکهدربارهپولخونآلودسعودیهاوخونآشامبودنآنهاحرف
ی گوید این اسالمهراسی است!»
میزنم ،کسی نم 

نخستوزیر لبنان:

ذرهای از خاک خود نمیگذریم

نخستوزیر لبنان در مقر نیروهای حافظ صلح سازمان ملل به نقض مکرر حریم
این کشورتوسطرژیمصهیونیستیاشاره کردوخواستاراعمالفشارسازمانملل
برایپایاندادنبهاینوضعیتشد.به گزارشخبرگزاریفارس«،حساندیاب»
نخستوزیرلبنانبههمراه«زینهعکر»وزیردفاعاین کشوربهمقرنیروهایحافظ
صلح سازمان ملل «یونیفل» در «الناقوره» ( در مرز لبنان و رژیم صهیونیستی)
رفتند.بر اساس گزارش وبگاه «النشره» ،دیاب طی سخنانی اعالم کرد :لبنان به
اجرای قطعنامه ( ۱۷۰۱که برای پایان دادن به جنگ  ۳۳روزه صادر شد) پایبند
است و از سازمان ملل میخواهد دشمن اسرائیلی را به اجرای این قطعنامه و
خروج از اراضی اشغالی ملزم کند.وی ادامه داد :ادامه اشغالگری مانع از تثبیت
ثبات میشود و ما ذرهای از خا ک خود کوتاه نخواهیم آمد«.استیفانو دل کول»
فرمانده کلیونیفلنیزدر کنفرانسمطبوعاتیمشترکبادیابازهمکاریدولت
لبناندر انجاموظایفخودقدردانی کردوآنرامحور موفقیتبرایحفظآرامش
در طولچهاردهسال گذشتهخواند.ویابراز امیدواری کرد کهباهمکاریارتش
و دولت لبنان ،مسائل حل نشده ،حل شوند و از تنشها کاسته شود.

کاهش  NPLبانک ملی ایران به  6درصد

نسبت مطالبات غیر جاری به کل تسهیالت پرداختی ( )NPLبانک ملی ایران در
پایان سال گذشته به عدد ش6درصد رسیده است.به گزارش روابط عمومی بانک
ملی ایران،اطالعات دریافتی از عملکرد سال گذشته بانک حا کی از کاهش این
شاخص بسیار مهم در بانک ملی ایران است.کاهش نسبت مطالبات غیر جاری
به کل تسهیالت پرداختی ( )NPLنشان دهنده تالش بانک برای وصول مطالبات
معوق و نیز ارائه تسهیالت جدید با رعایت قوانین ابالغی به همراه دریافت وثایق
و تضامین معتبر است.پیش از این عباس معمارنژاد معاون وزیر امور اقتصادی و
دارایی  NPLبانک ملی ایران را در مقایسه با متوسط این عدد در نظام بانکی «خیلی
خوب» عنوان کرده بود.

طیسال٩٨رقمخورد؛

پرداخت بیش از  ١٠هزار میلیارد ریال
تسهیالت حمایتی بانک صادرات ایران
در بخش مسکن شهری و روستایی

حمایتبانکصادراتایراناز تأمینوبهسازیمسکنشهریوروستاییاقشار آسیبپذیر
طیسال٩٨باپرداختبالغبر١٠هزار میلیاردریالادامهیافت.به گزارشروابطعمومیبانک
صادرات ایران ،این بانک با هدف حمایت از تأمین ،بازسازی و بهسازی مسکن روستایی و
شهری در مناطق مختلف کشور ،طی سال  ٩٨با اعطای  ١١هزار و  ٨٦٠فقره ،بالغ بر  ١٠هزار و
٥٦٦میلیاردریالتسهیالتحمایتیبرایتسهیالتمسکنخانوادههایشهدا،جانبازان،
ایثارگران،بهسازیونوسازیمسکنروستایی،احداثحمامروستاییونوسازیبافتهای
فرسوده شهری پرداخت کرده است.این بانک در سال گذشته  ١١هزار و  ٤٣٢فقره وام
اقشار ویژه به ارزش بیش از هشت هزار و  ٩٧٩میلیارد ریال برای خرید مسکن اقشار ویژه
(خانوادههای شهدا ،جانبازان و ایثارگران) برای حمایت از این بخش از جامعه اختصاص
داد.بهسازیونوسازیمسکنروستاییدر اقصینقاط کشور نیزموردتوجهبانکصادرات
ایران بوده به نحوی که در سال  ٩٨بالغ بر هزار و  ٥٥٦میلیارد ریال وام حمایتی به  6هزار
و  ٧٥٦نفر در روستاهای محروم کشور توسط این بانک پرداخت شده است.در سال
گذشته همچنین برای احداث  ٣٧٢باب حمام روستایی و نوسازی بافت فرسوده بالغ بر
 ٣١میلیارد ریال توسط بانک صادرات ایران پرداخت شد.این بانک در راستای عمل به
مسئولیت اجتماعی و ارتقای زیرساختهای اقتصادی در اقصی نقاط کشور ،طی سال
 ،٩٨سهم قابل توجهی در بهبود سطح معیشت مردم این مناطق داشته به نحوی که در
این سال  ٢٠٦هزار و  ٨٠فقره وام به ارزش بالغ بر  ٢١٦هزار و  ٤٠٩میلیارد ریال توسط بانک
صادرات ایران به این امر اختصاص یافت.اعطای وا م قرضالحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه،
حمایت از بنگاههای تولیدی کوچک و متوسط ،کمک به راهاندازی مشاغل خانگی ،وام
مسکن اقشار ویژه ،احداث حمام روستایی ،بهسازی و نوسازی مسکن روستایی و بافت
فرسوده و پرداخت وام به آسیبدیدگان حوادث غیرمترقبه از جمله سیل با نر خهای
ترجیحی و همچنین وامهای ضروری و وام زندانیان نیازمند از مهمترین موارد تخصیص
این تسهیالت در سال  ٩٨است.

سومینجشنوارهبزرگباشگاهمشتریانبانکسپه؛

برندگان قرعه کشی سومین جشنواره بزرگ
باشگاه مشتریان بانک سپه مشخص شدند

مراسم قرعه کشی سومین جشنواره بزرگ باشگاه مشتریان بانک سپه برگزار شد.به
گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک سپه،در مراسم قرعه کشی جشنواره  1399باشگاه
مشتریان بانک سپه به  362نفر از برندگان این جشنواره در مجموع  8میلیارد ریال
جایزه نقدی اهدا خواهد شد.این قرعه کشی در چهار سطح برگزار شد که در سطح
یکبهدونفراز برندگانخوششانسمبلغ1میلیاردریال کمکهزینهخریدخودرو،در
سطح دو به  10نفر کمک هزینه خرید لوازم خانگی به مبلغ  200میلیون ریال،در سطح
سه به  50نفر کمک هزینه خرید گوشی تلفن همراه به مبلغ  20میلیون ریال و در سطح
چهار به  300نفر مبلغ  10میلیون ریال وجه نقد اختصاص می یابد.شایان ذکر است
باشگاهمشتریانبانکسپهسومینجشنوارهخودراباعنوانجشنواره1399از تاریخ
 1آبان ماه  1398لغایت  31فروردین ماه  1399برگزار کرد.
بنابراین گزارش اعضای باشگاه با کسب امتیاز از طریق فعالیت های عملکردی و
تشویقی در این جشنواره شرکت کرده و از جوایز ارزنده آن بهرهمند می شوند.

