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|مترجم :ملیکا ساختمانیا 
نظرسنجیهای صورت گرفته در آمریکا
نشان میدهد که دونالد ترامپ رئیسجمهور
این کشور سبد رأی خود را در میان افراد
مستقل و حتی برخی همحزبیهای خود ( از
حزب جمهوریخواه) از دست داده است .ا گر
روند نظرسنجیها و نارضایتیهای عمومی از
ترامپ تا زمان انتخابت به همین منوال ادامه
پیدا کند ،وی انتخابات ریاست جمهوری سال  2020را به رقیب خود جو
بایدن وا گذار خواهد کرد.
نظرسنجیهای سراسری در آمریکا نشان میدهد که حداقل  58درصد از
رأیدهندگان،مخالفعملکردترامپدردورانریاستجمهوریویهستند.
شیوعویروس کروناونارضایتیشهروندانآمریکاییاز نحوه کنترلومدیریت
ل گیری روند فعلی مؤثر بوده است.
این بحران توسط کاخ سفید ،در شک 
ل گیریواستمرار اعتراضهای
تحلیلگران،معتقدندمرگجورجفلویدوشک 
ضد نژادپرستانه ،تأثیر به سزایی در تشدید نارضایتیهای عمومی از ترامپ
داشته است .رئیسجمهور آمریکا در طول بحران اخیر ،مواضع نژادپرستانه
و سرسختانهای را علیه معترضین اتخاذ کرد.
چنانچه شبکه  CNNتصریح کرده است ،با توجه به گسترش اعتراضات
نژادپرستی در آمریکا و افزایش مبتالیان به ویروس کرونا در این کشور،
چشمانداز مثبتی برای ترامپ در انتخابات ماه نوامبر( آبان ماه) وجود
ندارد .نارضایتیها از ترامپ به باالترین حد خود رسیده و این رکورد منفی
تا کنونبرایرئیسجمهورهایپیشینآمریکادیدهنشدهاست!جدیدترین
نظرسنجیها کهدر بینروزهای22تا24ژوئنمنتشر گردیده،نشانمیدهد
که در ایاالت حساس و کلیدی که عمال نتایج انتخابات ریاست جمهوری را
رقم میزنند  ،بایدن با اختالف  8درصد از ترامپ پیشی گرفته است.با توجه
به نظرسنجیهای هفته گذشته،رنگینپوستان( خصوصا سیاهپوستان) ،
سا کنین شهرها ،زنان ،زنان سفیدپوست با تحصیالت دانشگاهی و جوانان
ی که بر اساس
بین 18تا  29سال بیشتر طرفدار جو بایدن هستند .درحال 
این نظرسنجیها بیشترین حمایت از ترامپ از سوی مسیحیان پروتستان
سفیدپوست،مردانسفیدپوستبدونتحصیالتدانشگاهیوافرادسا کن
درروستاهاصورت گرفتهاست.همانگونه کهمشاهدهمیشود،ترامپبخش
اعظمیازآراطرفدارانخوددرانتخاباتریاستجمهوری گذشته(سال)2016
رااز دستدادهاست.بایدندر حالحاضر،مانعجدیوسرسختانهایبرای
پیروزی خود در انتخابات نمیبیند ،مگر آنکه در جریان برگزاری مناظرههای
انتخاباتی ،ترامپ بتواند معاون رئیسجمهور سابق آمریکا را شکست داده
و ترکیب آرا را به سود خود دگرگون کند .با این حال ا کثر تحلیلگران معتقدند
که ترامپ برای تکرار پیروزی خود در انتخابات ،مسیر بسیار سختی را پیش
رو دارد .ضمن آنکه عصبانیت افکار عمومی آمریکا از ترامپ غیرقابلانکار
است.هنوز مشخصنیست کهدقیقاترامپقصدانجامچهاقداموتا کتیکی
را دربرابر تغییر وضع موجود دارد ،اما به نظر میرسد بسیاری از محاسبات و
پیشفرضهایاولیهویدرخصوصشیوع کروناواعتراضهاینژادپرستانه
ی کرد که کرونا بهزودی از بین خواهد
نادرست بوده است .ترامپ تصور م 
رفت و اعتراضهای نژادپرستانه نیز درنهایت یک هفته به طول خواهد
انجامید.در مقابل ،جو بایدن بهآرامی مشغول رصد نتایج نظرسنجیها در
آمریکاست؛نظرسنجیهایی که هر یک از آنها ،فعال حکم یک زنگ خطر
بلند را برای ترامپ و حزب جمهوریخواه دارد .این موضوع نهتنها ترامپ،
بلکه سناتورهای جمهوریخواه و اعضای این حزب در مجلس نمایندگان
آمریکا را نیز نگران ساخته است.
CNN
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حمایتواشنگتن ازتلآویوبرایاشغالکرانهباختری؛
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حاشیه امنیت ترامپ از دست رفته است
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دولت نیجریه  6فرزند شیخ را به قتل رساند

وزیرفلسطینی:اشغالکرانهباختریتوسط واشنگتنوتلآویو،بخشیازمعاملهقرناست

| گروه بینالملل|
همپیمانیواشنگتنوتلآویودرخصوص
اشغالبخشدیگریاز کرانهباختریوالحاقآن
به سرزمینهای اشغالی ،وارد فاز تازهای شده
است .بااینحال تحلیلگران مسائل منطقه
متفقالقول هستند که اشغال کرانه باختری
نیز بهمانند معاملهقرن ،محکوم به شکست
خواهدبود.
حما یت آ مر یکا ا ز ا شغا لگر ی د و با ر ه
صهیونیستها
«آوی برکوویتز» که بهعنوان نماینده ویژه
رئیسجمهور آمریکا در مذا کرات بینالمللی از
چندی قبل جایگزین «جیسون گرینبالت» در
مذا کراتسازششده،درفلسطیناشغالیبا«بنی
گانتز» وزیر جنگ این رژیم دیدار کرد.بنا بر اعالم
وزارتجنگرژیمصهیونیستی«،بنی گانتز»در
دیدار با«برکوویتز» کهباحضور «دیویدفریدمن»
سفیر واشنگتن در تلآویو انجام شد ،درباره
«طر حصلح آمریکا» دیدار کرد.رایزنی گانتز با
اینمقامدولتترامپدربارهطرحادعاییصلح
آمریکا کهبه«معاملهقرن»معروفشده،درحالی
صورت گرفته که رسانهها از رایزنیهای فشرده
تلآویو و واشنگتن در روزهای اخیر درباره طرح
اشغال کرانهباختریخبردادند.برخیرسانههای
رژیمصهیونیستیوآمریکاییخبردادند،دولت
ترامپدرصدداستبعداز اطمیناناز اتفاقنظر
کابینهائتالفینتانیاهوو گانتزدربارهطرحاشغال
کرانه باختری ،حمایت خود را از این طرح اعالم
کند.بنابراعالمرسانههایصهیونیستی،نماینده
ویژهترامپدرمذا کراتسازشدرسفربهفلسطین
اشغالیدر نظرداردبانتانیاهو ،گانتزوهمچنین
«گابی اشکنازی» وزیرخارجه این رژیم دیدار
داشتهباشد.
صهیونیستهاسردرگمهستند
طبق گزارش روزنامه «جروزالم پست» ،گانتز در
دیداربابرکوویتزوهیئتآمریکاییاعالم کرد کهاز
نظراومقابلهبا کروناو کاهشنرخبیکاریمهمتراز
اجرایطرحاشغال کرانهباختریاست.وزیرجنگ
کنونیونخستوزیرچرخشیرژیمصهیونیستی
باردتاریخاعالمشدهنتانیاهوبرایاجرایطرح
اشغال۳۰درصداز کرانهباختریتأ کید کرد کهاو
اولجوالی(۱۱تیر)را«یکتاریخمقدس»نمیداند
ومقابلهبا کروناو کاهشنرخبیکاریدرفلسطین
تباالتریبرخوردار هستند.
اشغالیاز اولوی 
اظهارنظر گانتزدرردتاریخاولجوالیدرشرایطی

دانشنامه كارشناسیمهندسیصنایع ،گرایشتكنولوژیصنعتیدانشگاهعلموصنعت
به شماره  1193/83تاریخ  84/12/14به نام علی تیماجچی به شماره دانشجویی
 77460500مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
پروانه ساختمانی به شماره  92/12به تاریخ  92/10/26صادره از بخشداری مركزی نور
مربوط به روستای كلین خونی به نام اینجانب خورشید ولیپور فرزند اصغر به شماره
ملی  2229127608مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
برگ سبز سواری پراید به شماره موتور  3650159و شماره شاسی S1412289637820
و شماره پالك 483-14ق 46به نام ابراهیم بروایه مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط
میباشد.
سند موتورسیكلت پیشتاز مدل  1386به شماره انتظامی  62389 -594و شماره موتور
 0727661و شماره شاسی  8686528به مالكیت علی مصدق مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط میباشد.
برگسبزخودروسواریتیبامدل 1397بهشمارهانتظامی689-59س31وشمارهموتور
 M15/8565721و شماره شاسی  NAS812100J5784858به مالكیت راحله معمار
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
برگ سبز خودروی سواری پیكان 1600iمدل  1381به شماره انتظامی 957ط -11ایران
 95و شماره موتور  11158167068و شماره شاسی  81571451به نام حسین جنگیزهی
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
سند كمپانیوبرگسبزخودروی كامیونتباریچوبیایسوزومدل1389بهشمارهانتظامی
181ع-86ایران62وشمارهموتور949953وشمارهشاسیNAGNKR55E08915584
به نام مسعود رحمانی گلافشانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
سند مالكیت (برگ سبز) خودروی سواری پژو  405جیالایكسآی مدل  1391به رنگ
نقرهای به نام ناصر جدگال به شماره انتظامی 229ق -31ایران  95و شماره موتور
 124K0005213و شماره شاسی  NAAM01CA7CR575948به علت سهلانگاری
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
سمدل1381بهشمارهانتظامی
برگسبزوسند كمپانیخودروسواریپرایدصباجیتیایك 
612س -74ایران  85و شماره موتور  00312292و شماره شاسی  S1412281777309به
نام جلیلاله دهمرده مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
برگ سبز ،كارت خودرو سواری پژو  206تیپ  5مدل  1396به شماره پالك ایران -66
826ط 82و شماره موتور  174B0014997و شماره شاسی NAAP13FE0HJ120833
به نام آرزو منصوریار مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
برگ سبز و كارت پراید مدل  84رنگ سفید شش ایران 149-68ج 31و شم  01213452و
ش شاسی  1412284578188مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
سند كمپانی و برگ سبز و كارت پراید مدل  88رنگ سفید شش ایران 258-75س89
و شم  3067966و ش شاسی  1412285315079مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط
میباشد.
برگسبزخودرووانتپیكانتیپ1600iمدل1385بهشمارهموتور 11285011014وشماره
شاسی  12177562و شماره پالك ایران 819-21ص 26به نام مهدی مجیدینژاد مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
شناسنامه مالكیت برگ سبز خودرو سواری سپند پیكی رنگ نوكمدادی متالیك
مدل  1381به شماره انتظامی 741-61م 35و شماره شاسی  PSW68F1001928و
شماره موتور  M11101883به مالكیت شیوا قیدی مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط میباشد.
سند كمپانی اسناد فروش خودرو سواری سپند پیكی رنگ نوكمدادی متالیك مدل
1381بهشمارهانتظامی741-61م35وشمارهشاسیPSW68F1001928وشمارهموتور
 M11101883به مالكیت شیوا قیدی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
سند كمپانی سمند مدل  84خا كستری به نام حسین نوچی نالكیاشری به شماره پالك
ایران 436-77س 49و شماره موتور  12484171775و شماره شاسی 145333576
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
اینجانب مصطفی رضایی دلفان مالك خودرو سواری پیكان مدل  1381به شماره
انتظامی 681ب -92ایران  28و شماره شاسی  8515316و شماره موتور 11158111025
به علت فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذكور را نموده است .لذا
چنانچه هر كس ادعایی در مورد خودروی فوق دارد ظرف  10روز به دفتر حقوقی سازمان
فروش شركت ایران خودرو واقع در پیكانشهر ساختمان سمند مراجعه نماید .بدیهی
است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
سند كمپانی و برگ سبز خودرو سواری پژو  405مدل  1389به شماره انتظامی 218ج-87
ایران  85و شماره موتور  12489037390و شماره شاسی NAAM01CA5AE208356
به نام عذری هراتی پورمرجی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
كارت پالك ،كارت سوخت و برگ سبز موتورسیكلت شباب تیپ  150مدل  1394به
شماره انتظامی  -11836ایران  823و شماره موتور  0150N1U407361و شماره شاسی
 N1U***150H9431964به نام محمدامین تركمنزهی مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط میباشد.

صورت گرفته که پیشازاین نتانیاهو از این روز
بهعنوان روز اجرای طرح اشغال کرانه باختری
خبر داده بود.
خیانتدوبارهاروپابهفلسطینیان
دراینمیان ،کشورهایاروپایینیز کماکانرویکرد
دوگانه و متناقضی را در قبال طرح اشغال کرانه
باختریاتخاذ کردهاند.

که(طرح)الحاقباقوانینبینالمللیدر تناقض
است اما اجازه دهید ابتدا ببینیم اسرائیل چه
ی کندسپسروندهایدقیقوفرآیندهای
کاریم 
تصمیم گیری مشخصی درباره نحوه وا کنش
اتحادیه اروپا وجود دارد».
این در حالی است که چندی پیش بیش از
یک هزار قانون گذار اروپایی از  ۲۶کشور در

همپیمانیواشنگتنوتلآویودرخصوصاشغالبخشدیگریازکرانهباختری
و الحاق آن به سرزمینهای اشغالی ،وارد فاز تازهای شده است .بااینحال
تحلیلگران مسائل منطقه متفقالقول هستند که اشغال کرانه باختری نیز
بهمانندمعاملهقرن،محکومبهشکستخواهدبود
رئیس کمیسیوناروپا در اظهاراتی که نشان از
عقبنشینیایناتحادیهدرنشاندادنوا کنش
قاطعبهطرحرژیمصهیونیستیبرایاشغال کرانه
باختری بود ،گفت :ابتدا باید ببینند چه پیش
ی که پیشتر مقامهای مختلف
میآید.درحال 
کشورهایاروپاییاز لزوموا کنشجدیبهطرح
رژیمصهیونیستیبرایاشغالبخشهایبزرگی
ازاراضیخصوصیفلسطینیاندر کرانهباختری
صحبت کردهبودند،اینبار«اورسوال وندرلین»
تلویحاازاحتمالهرگونهواکنشمحکمعقبنشینی
کرد.وندرلیندرمصاحبهباشبکهرادیویی«دی
الاف» ،در فاصله دو روز مانده به تاریخ اعالمی
رژیمصهیونیستیبرایاجرایطرحاشغال کرانه
باختری (یکم جوالی) ،گفت که هر وا کنشی به
اینطرحبسیار نامشخصوفرضیخواهدبود.
وی دراینباره گفت« :همه ما موافق هستیم

سند و فا كتور فروش (سند كارخانه) و سند مالكیت (برگ سبز) خودروی سواری پراید
جیتیایكسآیبهرنگسفیدروغنیمدل 1385بهنامفاطمهعزیزیبهشمارهانتظامی
453ط-17ایران 49وشمارهموتور 1680426وشمارهشاسیS1412285930287بهعلت
سهلانگاریمفقود گردیدهوازدرجهاعتبارساقطمیباشد.
برگسبزخودرویسواریپراید131SLمدل1390بهشمارهانتظامی738س-28ایران85
و شماره موتور  3978879و شماره شاسی  S3412290862579به نام محمود شهبخش
مفقود گردیدهوازدرجهاعتبارساقطمیباشد.
كارتهوشمندبهشماره4245861متعلقبه كامیونایكومدل84رنگسفیدبهشمارهپالك
796ع-21ایران14و كارتهوشمندرانندهبهشماره2920738بهنامسجادرضوانیبهشماره
ملی1830029126مفقود گردیدهواز درجهاعتبار ساقطمیباشد.
برگسبزخودرونیسانپاترول4دربمدل78رنگسبزیشمی كرممتالیكبهشمارهپالك
647ی-52ایران 13وشمارهموتور  Z24056927ZوشمارهشاسیPNVH35Z803673
مفقود گردیدهوازدرجهاعتبارساقطمیباشد.
برگسبزو كارتخودرویسواری 405مدل 1396بهشمارهموتور  124K0998686وشماره
شاسیNAAM01CE9HK572966وشمارهپالك296-44و64بهنامصفرمهدیولیزاده
جلفانبا كدملی0073378100مفقود گردیدهواز درجهاعتبار ساقطمیباشد.
مدركفار غالتحصیلیاینجانبعلیاصغرحمیدیانآهنگركالئیفرزندیوسفبهشمارهملی
2162588455صادرهازقائمشهردرمقطع كاردانیپیوستهرشتهتربیتبدنیصادرهازواحد
دانشگاهیقائمشهرباشماره5684مفقود گردیدهوازدرجهاعتبارساقطمیباشد.ازیابنده
تقاضا میشود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد قائمشهر به نشانی قائمشهر،
خیابانبابل،دانشگاهآزاداسالمیواحدقائمشهرارسالنماید.
سندمالكیتراهور(برگسبز)وانتنیسانبهشمارهانتظامی684م-49ایران82مفقودگردیده
وازدرجهاعتبارساقطمیباشد.مسئولیتضمانت كشففسادبهعهدهمالكاست.
سندمالكیتراهور(برگسبز)وانتنیسانبهشمارهانتظامی812ج-55ایران92مفقودگردیده
وازدرجهاعتبارساقطمیباشد.مسئولیتضمانت كشففسادبهعهدهمالكاست.
سند مالكیت راهور (برگ سبز) وانت نیسان به شماره انتظامی 757د -37ایران 69
مفقود گردیدهواز درجهاعتبار ساقطمیباشد.مسئولیتضمانت كشففسادبهعهده
مالكاست.
سند مالكیت راهور (برگ سبز) نیسان پاترول سواری چهاردرب به شماره انتظامی
129ص-86ایران 82مفقود گردیدهواز درجهاعتبار ساقطمیباشد.مسئولیتضمانت
كشففسادبهعهدهمالكاست.
سندمالكیتراهور(برگسبز)وانتپیكانبهشمارهانتظامی435د-61ایران82مفقودگردیده
وازدرجهاعتبارساقطمیباشد.مسئولیتضمانت كشففسادبهعهدهمالكاست.
سندمالكیتراهور(برگسبز)وانتپیكانبهشمارهانتظامی456ط-32ایران82مفقودگردیده
وازدرجهاعتبارساقطمیباشد.مسئولیتضمانت كشففسادبهعهدهمالكاست.
سند كمپانی ،تسلسل اسناد و سند مالكیت راهور (برگ سبز) وانت پیكان به شماره
انتظامی 563د -57ایران  82و شماره موتور  11284050694و شماره شاسی 12125497
مفقود گردیدهواز درجهاعتبار ساقطمیباشد.
برگ سبز (شناسنامه) و برگ كمپانی (سند) دانگفنگ كراس  HCمدل  1396به شماره
انتظامی ایران 936-28ب 17و ش موتور  00211708و شماره شاسی  034560به نام
علیاحسانسیفیمفقود گردیدهواز درجهاعتبار ساقطمیباشد.
اینجانب علیرضا ساربانی سرچاه مالك خودرو پژو  405مدل  1388به شماره شاسی
AR299192وشمارهموتور12488142293بهعلتفقداناسنادفروشتقاضایرونوشت
المثنی اسناد مذكور را نموده است .لذا چنانچه هر كس ادعایی در مورد خودروی فوق
دارد ظرف  10روز به دفتر حقوقی سازمان فروش شركت ایران خودرو واقع در پیكانشهر
ساختمان سمند مراجعه نماید .بدیهی است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر
اقدامخواهدشد.
اینجانباصغرعالمالكخودروپژوپارسسواریبهشمارهبدنه 19352971وشمارهموتور
12485050668وشمارهپالك357-72ط79بهعلتفقداناسنادفروشتقاضایرونوشت
المثنیسندخودرویمذكوررانمودهاست.لذاچنانچهاحدیادعاییدرخصوصخودروی
فوق دارد ظرف مدت ده روز به دفتر منطقهای ساری واقع در كیلومتر  5جاده ساری به نكا
جنب شركت شمالیت مراجعه نمایند .بدیهی است پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط
مقرراقدامخواهدشد.
اصلشناسنامهمالكیت(برگسبز)متعلقبهخودرویوانتپیكان1600OHVبهرنگسفید
شیری مدل  1389و شماره شهربانی 948س -34ایران  41و شماره موتور  11489016417و
شماره شاسی  NAAA46AA8AG117545به نام آقای رضا ایزدی طاقبستانی فرزند
حیات دارای شماره ملی 4198738440و به تاریخ تولد 1355/12/20شناسنامه صادره از
كوهدشتمفقود گردیدهوازدرجهاعتبارساقطمیباشد.
اصل سند كمپانی و برگ سبز (شناسنامه) خودروی سواری پژو  405جیالایكس به
شماره پالك 753م -63ایران  24به رنگ مشكی متالیك مدل  1389و شماره موتور
 12489034976و شماره شاسی  NAAM01CA5AR513588مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقطمیباشد.

نامهای ،که برای وزرای خارجه کشورهای خود
ارسال کردند ،ضمن مخالفت با طرح اشغال
سی درصدی کرانه باختری ،خواستار وا کنش
مناسب دولتهای خود به این اقدام احتمالی
رژیمصهیونیستیشدند.
اینبازیمحکومبهشکستاست
رژیمصهیونیستیبعدازشناساییقدسبهعنوان
پایتخت این رژیم توسط آمریکا و انتقال سفارت
این کشور از تلآویو به قدس ،با حمایتهای
دولتترامپقصددارد۳۰درصداز کرانهباختری
فلسطینرابهقلمروخودملحقوآنرارسمااشغال
کند.مقاماتو گروههایفلسطینیایناقدامرا
بخشی از طرح ضد فلسطینی آمریکا موسوم به
معاملهقرنمیدانندوبههمیندلیلخواستار
قطعهمکاریباآمریکاواسرائیلهستند.تشکیالت
خودگرداناینهفتهاعالم کرد کههمکاریامنیتی

واطالعاتیباتلآویووواشنگتنرابهحالتتعلیق
درآورده است.
واقعیت امر این است که واشنگتن و تلآویو
هر دو در منطقه بازی را باختهاند! در چنین
شرایطی رئیسجمهور آمریکا و استراتژیستها
و سیاستمداران حامی طرح معامله قرن در
واشنگتنومنطقه،تعادلخودرابهطور کاملاز
دستدادهاند.آنهاهما کنوننمادونشانهای
ازتضعیفوتطمیعملتهایمسلمانمشاهده
ی کنند.ترامپوپمپئوهرآنچهامروزمیبینند،
نم 
مبتنی بر آ گاهی ملتهای منطقه علیه معامله
قرن و دیگر طر حهای مبنایی آمریکاست.
در چنین شرایطی همراهی مطلق نتانیاهو
یا بنی گانتز و لیبرمن در داخل سرزمینهای
اشغالی با طر ح معامله قرن ،دیگر محلی از
اعراب برای کاخ سفید ندارد؛حتی دیگر برای
رئیسجمهور آمریکا اهمیتی ندارد که چند نفر
از حکام خودفروخته عربی منطقه برای تحقق
اینطرححاضربهتحملهرگونهخفتیاز سوی
دیگران باشند!
هشدار دوبارهفلسطینیانبه کاخسفید
«احمد مجدالنی» وزیر توسعه اجتماعی و عضو
کمیتهاجراییسازمانآزادیبخشفلسطین(ساف)
تأ کید کرد کهاظهاراتآمریکادربارهطرحاشغال
کرانهباختری،تالشبرایفریبدادنجهانیان
است.مجدالنیدرمصاحبهباخبرگزاریآناتولی
گفت که«آمریکابرایالحاق کرانهباختریاشغالی،
بهاسرائیلچراغسبزنشاندادهاست...واظهارات
دولت آمریکا درباره عملیات الحاق ...بخشی از
معامله قرن آمریکایی است».معاملهقرن طرح
صلحتحمیلیآمریکاست کهبهصورتجانبداران ه
از رژیم صهیونیستی تدوین شده است.مایک
پمپئووزیرخارجهآمریکااخیراادعا کرد کهمسئله
اشغال کرانهباختری«،بهاسرائیلوا گذار شدهو
گسترشحا کمیتخود،تصمیمیاست کهباید
اسرائیلیهااتخاذ کنند».
این وزیر فلسطینی در وا کنش به این اظهارات
تأ کید کرد که این مسئله بدین معناست که
ی گیرد و ما (دولت آمریکا) از
«اسرائیل تصمیم م 
ی کنیم».
تصمیماتآنحمایتم 
ن کهطرحاشغال،شامل«الحاقکامل
ویبابیانای 
کرانهباختریاست،نهآنچنان که گفتهمیشود،
بخشی از آن» وی همچنین تأ کید کرد که سران
فلسطینوملتاین کشوردرحالانجاماقداماتی
برایمقابلهباایناشغالگریهستند.

برگ سبز سواری پژو  206مدل  1384به رنگ نقرهای و شماره انتظامی 861هـ -18ایران  53و
شمارهموتور10FSS15023502وشمارهشاسی19807969بهنامزهرانجاتینژادمفقود گردیده
واز درجهاعتبار ساقطمیباشد.
اصلپروانهبهرهبرداری كارخانهشنوماسهواقعدراستانخوزستان–شهرستاناندیمشك–
كیلومتریكجادهسد كرخه–جنبشركتبهارانفربهشماره06-8551بهتاریخصدور74/7/24
بهنامآقایانغالمرضادهدارومسعوددهداروبهشمارهتلفنهمراه09163425102مفقود گردیده
واز درجهاعتبار ساقطمیباشد.در صورتهر گونهادعاییمراتبرابهسازمانصنعت،معدنو
تجارتاستانخوزستانبهآدرساهواز –بلوار پاسداران–روبرویزیتون كارمندیبه كدپستی
61657-59581وشمارهتماس061-34442025اعالمنمایید.
فتوگرافی كامیون ولوو به شماره گواهی قبولی  219071مدل  1390و شماره ترانزیت -55A799
 800وشمارهانتظامی894-25ع 32بهنامجوادحبیبیدیزجیمفقود گردیدهواز درجهاعتبار
ساقطمیباشد.
برگ سبز خودرو سمند مدل  1382به رنگ بژ متالیك و شماره انتظامی ایران 373-13د 31و
شمارهموتور  12482021251وشمارهشاسی 0082252858بهمالكیتمسعود كاوسیمفقود
گردیدهواز درجهاعتبار ساقطمیباشد.
شناسنامه مالكیت (برگ سبز) خودروی وانت پیكان  1600iمدل  1389به شماره انتظامی
169د -65ایران  85به نام محمد ریگی ارفع به شماره موتور  11489043623و شماره شاسی
 NAAA36AA9BG223507مفقود گردیدهواز درجهاعتبار ساقطمیباشد.
برگسبزو كارتپژو405مدل85رنگنقرهایششایران812-65ی74وشم12485007402
و ش شاسی 14292874مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
سند كمپانی پژو  206مدل  87رنگ سفید شش ایران 831-65د 74و شم  14187014378و
ش شاسی 013247مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
اصلسندكمپانیواصلشناسنامهمالكیت(برگسبز)موتورسیكلتسیستمروشنتیپ125CCCDI
به رنگ آبی مدل  1394و شماره موتور  0125N4H000131و شماره تنه N4H***125A9400131
و شماره پالك انتظامی ایران  65455-462و به نام مالك فردین ضمیران مفقود گردیده و از
درجهاعتبار ساقطمیباشد.
كارت دانشجویی به شماره  9222960038به نام لیال فریادرس فرزند روحاله به شماره ملی
 3950251413رشته تربیتبدنی از دانشگاه دولتی نهاوند مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقطمیباشد.
شناسنامهمالكیتبرگسبزخودرویسواریMT-MVM550مدل1395بهشمارهانتظامی-99
886ل47وشمارهشاسیNATGCARK3G1003289وشمارهموتورMVM484FCAFG003137
بهمالكیتنعمتالهمرادپور مفقود گردیدهواز درجهاعتبار ساقطمیباشد.
سند كمپانیاسنادفروشخودرویسواریMT-MVM550مدل1395بهشمارهانتظامی-99
886ل47وشمارهشاسیNATGCARK3G1003289وشمارهموتورMVM484FCAFG003137
بهمالكیتنعمتالهمرادپور مفقود گردیدهواز درجهاعتبار ساقطمیباشد.
مدرك دانشگاهی اینجانب ربابه هوشیار فهیم فرزند اسداله به شماره شناسنامه  2378در
مقطع كارشناسیارشدپیوستهمعماریصادرهازدانشگاهیزدبهشماره90/3784ف20مفقود
گردیدهواز درجهاعتبار ساقطمیباشد.یابندهمدركفوقرابهآدرسیزد،صفائیه،خپژوهش،
دانشگاهیزد،مدیریتامور آموزش ،كدپستی 915818411پستنماید.
اصل برگ سبز خودرو وانت نیسان  2400مدل  1387به شماره موتور  445117و شماره شاسی
 L156822وشمارهپالكایران711-82ص 75بهناممرتضیقاسمپور آهنگرمفقود گردیدهواز
درجهاعتبار ساقطمیباشد.
اصل برگ سبز و سند كمپانی خودرو سواری سپند پیكیآی مدل  1383به شماره موتور
M13888799وشمارهشاسی3034673وشمارهپالكایران477-72ج13بهنامفروغالزمان
عباسپور جناقیمفقود گردیدهواز درجهاعتبار ساقطمیباشد.
برگ سبز اتومبیل پراید جیتیایكسآی مدل  1383به شماره انتظامی 893ط-34ایران  53و
شماره شاسی  S1412283265582و شماره موتور  00734185مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقطمیباشد.
سند كمپانیوبرگسبزوانتزامیادمدل 1391بهشمارهانتظامی262م-59ایران 43وشماره
شاسیNAZDL104TKB048300وشمارهموتور80043956بهنامسعیدخوشاوینجفآبادی
مفقود گردیدهواز درجهاعتبار ساقطمیباشد.
سند كمپانی و برگ سبز (شناسنامه مالكیت) خودرو وانت زامیاد مدل  1384به شماره -17
318ق 59و شماره موتور  295740و شماره شاسی  D92882به نام هادی كریمزاده مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد3689.
اینجانبداودمومنیمالكپژو405بهشمارهموتور12483177995وشمارهشاسی83341902
بهعلتفقداناسنادفروشوسندمالكیتراهورتقاضایرونوشتالمثنیسندخودرویمذكور
رانمودهاست.لذاچنانچهاحدیادعاییدرخصوصخودرویفوقداردظرفمدتدهروز به
دفتر حقوقی سازمان فروش شركت ایران خودرو واقع در پیكانشهر ساختمان سمند مراجعه
نماید.بدیهیاستپساز مهلتمزبور طبقضوابطمقرر اقدامخواهدشد.
پروانه بهداشتی ساخت آب معدنی شرکت چشمه سار صبا به شماره پروانه ۱۱۰۰۱/۳۸مورخ
 ۱۳۹۳/۱۰/۰۴صادره از دانشگاه علوم پزشکی قزوین مفقود گردیده است و ار درجه اعتبار
ساقطاست.
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پسررهبرجنبشاسالمینیجریهضمنتوصیفشرایطنامساعدجسمانی
پدرش در زندان گفت که دولت نیجریه  6فرزند شیخ زکزا کی را قتلعام
کرده است.به گزارش فارس« ،محمدابراهیم زکزا کی» یکی از فرزندان
شیخ «ابراهیم زکزا کی» رهبر جنبش اسالمی نیجریه در گفتوگویی که
بهصورت آنالین با روزنامه «پانچ» انجام گرفته به جنایاتی اشاره کرد که
رژیمنیجریهعلیهخانوادهاشوجنبشاسالمینیجریهمرتکبشد هاست.
وی در این مصاحبه تصریح کرد که دولت نیجریه  6تن از فرزندان زکزا کی
را کشته است و هما کنون تنها سه فرزند اوزنده هستند.محمدابراهیم
با تأ کید بر پیوند معنوی پدرش با ایران که یک کشور شیعه است گفت:
« او (شیخ زکزا کی) بهعنوان یک شیعه درواقع بخشی از جامعه مذهبی
است که در همه کشورهای جهان وجود دارد .یکی از  12امام شیعیان
(امام رضا (ع)) در مشهد واقع در ایران دفن شده است .آنجا یک مکان
زیارتی مهم است؛ بنابراین پدر من به ایران سفر کرده است .تمامی
شیعیان دوست دارند به ایران سفر کنند .پیوندهای معنوی ،جمعی و
ایدئولوژیک با ایران وجود دارد».

وزیرخارجهآلمان:

روابط آمریکا و اروپا بهبود نمییابد

وزیر امور خارجه آلمان گفت:دوران روابط خوب کشورهای اروپایی
با آمریکا به سر رسیده است و حتی بر سر کار آمدن یک رئیسجمهور
دموکرات در آمریکا موجب بهبود این روابط نخواهد شد.
«هایکو ماس» در این خصوص اظهار داشت« :هرکس باور دارد که
روابط بین دو سوی اقیانوس اطلس با روی کار آمدن یک رئیسجمهور
ت کم
ی گردد ،تغییرات ساختاری را دس 
دموکرات به حالت سابق بازم 
گرفته است».
ویتأ کید کردحتیا گر«دونالدترامپ»رئیسجمهور کنونیآمریکادیگر
برسر کار نباشد،هرگزروابطبرلینوواشنگتنمانندسابقنخواهدبود.با
این وجود وزیر امور خارجه آلمان گفت :برلین در حال حاضر آمادگی این
را ندارد که اتحاد دیرپای خود با واشنگتن را کامال کنار بگذارد.

جنایتی دیگراز پلیسآمریکا

یکخودرویپلیسدیترویتبا کوبیدنبهتجمعاعتراضیعلیهنژادپرستیدر
اینشهر،حداقلچهارنفررامجروح کرد.بهنوشتهوبگاه«میرور»،حاضراندر
تجمعاعتراضییکشنبهشبدر دیترویت(بهوقتمحلی)از لحظه کوبیدن
ت کنندگان
یکدستگاهخودرویشاسیبلندپلیسآمریکابهچندنفرازتظاهرا 
فیلمبرداری کردهوآنرادرصفحاتخودبهاشترا ک گذاشتند.یکیازمعترضان
ی گوید او به همراه دهها نفر دیگر مقابل خودروی پلیس که به آنها کوبید،
م 
گرفتار شده و دو نفر نیز روی کاپوت این خودرو افتادند که با سرعت گرفتن
خودرو به هوا پرتاب شدند.وبگاه میرور همچنین نوشت که در این حادثه
حداقل چهار معترض مجروح شدند«.نیکول کرکوود» سخنگوی پلیس
شهر دیترویت در وا کنش به این اقدام مأموران راننده خودرو مدعی شد که
معترضان شیشه عقبی خودرو را شکستند و آنها مجبور به حرکت سریع
شدند!الزمبهذکراست کهخشونتپلیسعلیهمعترضیندر دیگرشهرهای
آمریکا نیز طی روزهای اخیر دهها مجروح و صدها بازداشتی به همراه داشته
است .اعتراضات علیه نژادپرستی ،در بسیاری از شهرهای آمریکا همچنان
ادامه دارد و تهدیدات کاخ سفید و پلیس فدرال نیز نتوانسته است مانع از
استمرار تظاهرات مردمی شود.

پاسخگویی مدیران بانک ملی ایران به
سؤاالت مشتریان درباره سهام عدالت و ETF

مدیران و کارشناسان بانک ملی ایران و شرکت کارگزاری بانک روز چهارشنبه 11
تیرماهبهصورتبرخطپاسخگویمشتریان گرانقدردربارهسهامعدالتوواحدهای
صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم ( )ETFخواهند بود.به گزارش روابط
عمومیبانک ملی ایران،با توجه به گستره وسیع افراد مشمول سهام عدالت و
همچنیناستقبالسرمایه گذارانازپذیرهنویسیواحدهایصندوقسرمایه گذاری
واسط ه گری مالی یکم (،)ETFمدیران بانک ملی ایران،شرکت کارگزاری این بانک
و رئیس و کارشناسان اداره کل توسعه سیستم ها برای پاسخگویی به سؤاالت و
دغدغههایطرحشدهمشتریانبهصورتآنالینوبرخطازساعت13تا14/30دقیقه
در مرکز ارتباط مردمی بانک حضور خواهند داشت.
مشتریان گرانقدر می توانند برای طرح مسائل مختلف خود و دریافت مشاوره
درباره موضوعات مذکور از طریق تماس با شماره ( 021-64140کلید  )3با مدیران و
کارشناسان به صورت مستقیم گفت وگو کنند.بانک ملی ایران در راستای تسهیل
امور و تکریم مشتریان،زمینه پاسخگویی و ارتباط بیشتر مسئوالن بانک را فراهم
کرده به طوری که در بعد برون سازمانی،پیش تر نیز ارتباط مستقیم مردمی مدیران
انجام شده است.

قدردانی معاون وزیر اقتصاد از همکاری
بانکملت در پذیره نویسی صندوق دارایکم

معاون وزیر اقتصاد از بانک ملت به دلیل همکاری در پذیره نویسی واحدهای
صندوق واسطه گری مالی یکم قدردانی کرد.به گزارش روابط عمومی بانک
ملت،دکتر عباسمعمارنژاد با ارسال دو لوح جدا گانه خطاب به محمود رشیدی
معاونمدیرعاملوهادیسپانلومدیرامور طرحوبرنامهاینبانک،همکاریبانک
ملت را با وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمینه پذیره نویسی صندوق دارایکم مورد
ستایش قرار داد و افزود:بخش اعظمی از این پذیره نویسی از درگاه های حضوری
و غیرحضوری بانک ها انجام شده است.معاون امور بانکی،بیمه و شرکت های
دولتی وزیر اقتصاد در این لوح ها تأ کید کرده است :این پذیره نویسی عالوه بر این
که بیانگر مشارکت آحاد مردم در این طرح بوده و موجب عمق دهی به بازار سرمایه
شده است ،تحقق هدف اولیه ایجاد این صندوق که همانا مردمی کردن اقتصاد
بوده نیز به همراه داشته است.وی با قدردانی از دست اندرکاران بانک ملت اظهار
امیدواری کرده است که در پذیره نویسی های آتی نیز این همکاری و مشارکت،
تداومداشتهباشد.براساساین گزارش،بانکملتعالوهبرفراهمآوردنروشهای
مختلف حضوری و غیرحضوری برای پذیره نویسی صندوق واسطه گری مالی یکم،
بااقداماتتبلیغیواطالعرسانیمتنوعمحیطی،تلویزیونیودیجیتال،در پیشبرد
این برنامه اقتصادی نقش آفرین بوده است.

آغاز پرداخت تسهیالت به مشاغل آسیب دیده
از کرونا در شعب بانک شهر

معاون اعتبارات بانک شهر گفت :کسب و کارهایی که به دلیل شرایط ناشی از شیوع
ویروس کرونا در فعالیت اقتصادی خود آسیب دیده اند ،می توانند از تسهیالت این
بانک بهره مند شوند.به گزارش مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر ،محمدعلی
ن که حفظ اشتغال و تأمین هزینه های عملیاتی واحدهای مشاغل
خادمی با بیان ای 
آسیب دیده از کرونا طی سال جاری در دستور کار بانک شهر قرار دارد،افزود:درهمین
راستا رانندگان مسافری درون و برون شهری خویش فرمای بیمه پرداز نیز می توانند
ن که سود تسهیالت در نظر
از تسهیالت بانک شهر استفاده کنند.خادمی با اشاره به ای 
گرفتهشده12درصدوبازپرداختاقساطآننیز24ماهخواهدبود،ادامهداد:بازپرداخت
این تسهیالت نیز از مهر ماه و با  3ماه تنفس آغاز میشود.وی خاطرنشان کرد:مبلغ
تسهیالت نیز بنا بر شغل و میزان توان باز پرداخت اقساط از سوی صاحبان مشاغل
ن کهاینتسهیالتتنهابه
متفاوتخواهدبود.معاوناعتباراتبانکشهرباتأ کیدبرای 
متقاضیانیتخصیصخواهدیافت کهدرسامانه«کارا»وزارتتعاون،کارورفاهاجتماعی
ثبتنام کرده باشند،وی تصریح کرد:بنگاههای آسیب دیده از کرونا می توانند برای
دریافت تسهیالت ،به شعب منتخب بانک شهر مراجعه کنند.

