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زورترامپبهکودکانمهاجررسید!
سکوت سازمانهای حقوق بشری در خصوص جنایت اخیر آمریکا؛

گروه بینالملل
هزاران کودک مهاجر  ،که بسیاری از آنها
همراه پدر و مادر خود وارد آمریکا شده و سالها در
این کشور مقیمبودندبادستور دولتترامپاز خا ک
این کشور اخراج شدند .بر اساس تصمیم دولت
آمریکا 8800،کودکونوجوانمهاجر،بهبهانهشیوع
ویروس کرونا  ،از والدین خود جدا و سپس سریعا
از طریق مرز مکزیک اخراج شدهاند .آنچه در این
میان جای تعجب دارد ،سکوت کمیته حقوق بشر
سازمان ملل متحد و حتی سازمانهای ظاهرا
مستقل حقوق بشری در دنیاست که در مقابل این
جنایتآشکارسکوت کردهاند.بسیاریازرسانههای
غربی تصریح کردهاند که کودکان و نوجوانان مهاجر
غیرقانونیبهدورازه ر گونهنظارتیابتداچندروزحبس
شده و سپس پروسه اخراج آنها طی میشود!به
عبارت بهتر ،ترامپ که قبال به دلیل نارضایتی افکار
عمومی آمریکا تعهد داده بود جداسازی کودکان
مهاجر غیرقانونی از والدین خود را متوقف خواهد
کرد  ،به بهانه شیوع کرونا این اقدام غیرانسانی را
از سر گرفته است!
مطابققوانیناولیهآمریکا کودکانی کهتنهایاهمراه
با والدین خود برای مهاجرت وارد خا ک این کشور
میشوند ،جداسازی شده و در مرا کزی که از قبل
مشخصشده،نگهداریشدهاند.تا کنونتعدادی
از کودکانمهاجردر اینمرا کز،جانخودرااز دست
داده یا مورد آسیب قرار گرفتهاند اما دولت آمریکا
اجازهانتشارآماردقیقدراینخصوصرانمیدهد.
ا گرچه ترامپ دو سال قبل این قانون را تحت تأثیر
فشارافکارعمومیتغییرداد،امادرعملهمچنانآن
ی کند.دولتآمریکابهبهانهشیوع کرونا،
رااعمالم 
حتی از نگهداری کودکان و نوجوانان در این مرا کز
ی کند و سریعا آنها را پس از چند روز
خودداری م 
ی کنند.
زندانی کردن،اخراجوراهی کشورمکزیکم 
ً
ترامپ قبال برای مهار مهاجران بدون مدرک،

اقداماتی را در مرز با مکزیک انجام داده بود ،اما به
خاطر اقدامات جنجالیاش ،ازجمله جدا کردن
خانوادههاوهمچنیناظهارنظراو کهورودمهاجران
وپناهجویانرامهاجم توصیف کردهبود،زیرانتقاد
قرار گرفت.بااینحال رئیسجمهور آمریکا اساسا
برای این انتقادات ارزشی قائل نیست!
نقش رسمی حقوق بشر در آمریکا
ترامپدرصدداستوجود کودکانمهاجر،مهاجرین
غیرقانونیوحتیمهاجرینقانونیدرآمریکاراخطری
برایاین کشورنشاندهد.ایناقداماو،درراستای
ی گرایانه و افراطی در آمریکاست.
تقویت امیال مل 
ترامپمعتقداست کهچنیناقداماتیبرایتجمیع
ی گرایان به سود او
آرای سفیدپوستان افراطی و مل 
وپیروزیدوبارهاشدر انتخاباتریاستجمهوری
ماهنوامبرضروریخواهدبود.درسال2018میالدی،
چالشها بر سر زندانی کردن کودکان در مرز آمریکا
و مکزیک و جداسازی آنها از والدین خود ،وارد
مرحلهجدیدیشد.درآنزمانلوئیسوید ه گارای،
وزیر امور خارجه مکزیک خطاب به دولت ترامپ
تأ کید کرد که جدا کردن کودکان از والدین ،عملی
بیرحمانه ،غیرانسانی و نقض صریح حقوق بشر
است.حتی پاپ فرانسیس ،رهبر کاتولیکهای
جهان،سیاستمهاجرتآمریکاورفتار بامهاجران
غیرقانونیراموردانتقادشدیدقراردادهوآنرامحکوم
کرد.بااینحال کمیسر عالی حقوق بشر سازمان
ملل متحد و دیگر مقامات این سازمان ،صرفا این
اقدامات غیرانسانی را محکوم کرده و اقدامی دیگر
در این خصوص صورت ندادند.
بازداشت نامحدود کودکان پناهجو در آمریکا!
دولت دونالد ترامپ در سال  2019میالدی( سال
گذشته) تصمیم گرفت حدنصاب  ۲۰روزه را برای
مدتبازداشت کودکانی کهباوالدینخودبهصورت
غیرقانونیبهآمریکاآمدهاند،لغو کند .کاخسفیدووزارت
امنیت داخلی ایاالتمتحده اعالم کردهاند مقررات

بنا بر دستور ترامپ 8800 ،کودک و نوجوان مهاجر در آمریکا به بهانه شیوع ویروس کرونا از والدین خود جدا و سپس سریعا از طریق
«مرز مکزیک» اخراج شدهاند
جدید ،سقفی برای مدت بازداشت کودکان تعیین
ی کند.مطابق گزارش شبکه آلمانی دویچه وله،
نم 
هدف مقررات تازه ،کنترل موج مهاجرانی عنوان
شده که از مرزهای جنوبی و از مکزیک وارد خا ک
آمریکامیشوند .کوینمکالینان،سرپرستوزارت
ی گوید«:انگیزهعبورغیرقانونیازمرز
امنیتداخلیم 

رهبر انصارهللا:

آمریکا و اسرائیل اموال سعودی و امارات را خواهند دوشید
رهبرانصاراهللضمنهشداردربارهخطرسعودیوامارات
درمنطقه،تأ کید کرد کهآمریکاورژیمصهیونیستیاموال
عربستانسعودی،اماراتوبحرینرابهنفعصهیونیستها
خواهنددوشید«.عبدالملکالحوثی»رهبرانصاراهللیمن
در سخنرانی خود به خطر عربستان سعودی و امارات در
منطقهپرداختودربارهآنهشدار داد.به گزارششبکه
«المیادین» ،رهبر انصاراهلل یمن در این خصوص گفت:
«نقشنظامسعودیواماراتدرمنطقهمخرباستودر
کناردشمنانایستادهاند».رهبرانصاراهللدرادامه گفت:
«درمنطقهبهمرحلهایرسیدهایم کهبرخیرژیمهادر کنار
دشمنوعلیهپاسداریازمقدساتایستادهاند.دورژیم
مزدورسعودیواماراتو امثالآنهادر اینمرحلهبرای

امتخطرمحسوبمیشوند.ایندورژیمورژیمآلخلیفه
آماده انجام هرگونه توطئه علیه منطقه هستند».رهبر
انصاراهلل ادامه داد« :رژیم سعودی و امارات و آل خلیفه
ازایستادگیدر کناردشمندرانجامتوطئهها،خودداری
ی کنند .عادیسازی روابط رژیمهای مزدور [با رژیم
نم 
صهیونیستی] در روندی تصاعدی علیه مردم منطقه،
از حالت محرمانه خارج و علنی شده است .این رژیمها
ی کنند
کجا و صلح کجا! همان صلحی که ادعایش را م 
درحالی که در توطئهها در منطقه و جنگ آمریکا در
منطقه مشارکت دارند.این رژیمها به مرحلهای عجیب
از مزدوری رسیدهاند آنها به آمریکا پول میدهند تا
طر حهایش را اجرا کند».

شیخ نعیم قاسم:

«مبارزه مسلحانه» تنها راه آزادسازی فلسطین است
معاون دبیرکل حزباهلل لبنان تنها راه
آزادسازیفلسطینرامبارزهمسلحانهاعالم
کردو گفت:بایدبرایآزادسازیفلسطینو
قدستالش کنیموآزاد کردنآنامکانپذیر
نیست جز با مقاومت نظامی.
به گزارش خبرگزاری تسنیم  ،شیخ نعیم
قاسمطیسخنانیازطریقویدئوکنفرانس
درهمایش«راهکارهاینابودیاسرائیل» که
بههمتجبههجهانی«شبابالمقاومت»
درقمبرگزارشد،اصلیترینمحور کارجبهه
مقاومت را مقاومت نظامی و مسلحانه
دانستوافزود:اسرائیلاز حمایتنظامی

و سیاسی کشورهای ابرقدرت برخوردار
است و به همین دلیل نمیتوان اسرائیل
را با تکیهبر قوانین آنها از میان برد و
نمیتوانیم با دریوزگی از آنها به راهکاری
برسیم که وضعیت را به نفع فلسطین و
سایر ملتهای منطقه تغییر دهد .چون
منافعآنهادرحفاظتازاشغالگریودادن
وجهه قانونی به آن است.
وی تأ کید کرد:فلسطین را با بازوان
ی گیریم ،با جنگ و جهاد
خودمان پس م 
و مقاومت .این تنها راه حال موجود در
برابر ماست.

مهاجرتدرآمریکاانجامدهد.چنانچه«شبکهیورونیوز»
قبالنیز گزارشدادهاست،دولتترامپبهطورجدی
مصمم است قانون اعطای شهروندی به کودکان
متولد در خا ک آمریکا از والدینی غیرآمریکایی یا از
والدینی که بهطور غیرقانونی به این کشور مهاجرت
کردهاند را لغو کند.
رئیسجمهورآمریکادریکیاز کنفرانسهایمطبوعاتی
تأ کید کرده است :
«ازنظرمااعطایشهروندیبهدلیلتولد،مسئلهای
ی کنید ،یک
بسیار جدی است ...شما از مرز عبور م 
نوزاد [در خا ک آمریکا] به دنیا میآورید و مبارکه،
کودک شهروند آمریکا میشود ...این واقعا مسخره
است».ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری
قبلی،توانست آرای خاموش و سفید  ،که مربوط
به ملی گرایان افراطی در آمریکا بود را با حمله به
مهاجرینبهسودخودجذب کند.موضوعمهاجران
پیشازاین در سال  ۲۰۱۶میالدی نیز از محورهای
تبلیغاتی کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ بود و به نظر
میرسدقرار استاز عمدهموضوعاتتبلیغاتیبرای
انتخابات دوبارۀ او نیز باشد.ترامپ در ا کتبر  ۲۰۱۸در
مصاحبهای اعالم کرد که قصد دارد از قدرت خود
در صدور «فرمان اجرایی» استفاده و قانون اعطای
شهروندی به دلیل تولد در خا ک آمریکا را لغو کند.
در آنزمانبسیاریاز کارشناساناعالم کردندصدور
چنینفرمانیغیرممکناستزیراخالفقانوناساسی
داخلی
ایاالتمتحدهآمریکاست.پساز جنگهای
ِ
این کشور در سال  ۱۸۶۸میالدی ،متمم  ۱۴قانون
اساسی ایاالتمتحده که حق اعطای شهروندی به
دلیل تولد در خا ک آمریکا را بهرسمیت میشناسد،
تصویبشد.بدونشک،قربانیاناصلیاینرویکرد
ترامپ ،کودکان مهاجری هستند که در حال حاضر
نیز هزاران نفر آنها بهدوراز هرگونه نظارت و پیگیری
نهادهایحقوقبشری،توسطمأمورینپلیسمرزی
آمریکا در حبس هستند.

حمله راکتی به سفارت آمریکا
در بغداد
سفارت آمریکا در بغداد هدف حمالت را کتی قرار گرفت.
به گزارشخبرگزاریفارس،بخشنظامیسفارتآمریکادر بغدادو
در منطقهسبزهدفحمالترا کتیقرار گرفت.برخیمنابعخبری
مدعی شدند که سامانه دفاع هوایی سفارت آمریکا توانست با
تعدادی از را کتهای شلیکشده بهسوی سفارت مقابله کند.
ت کم صدای سه انفجار در نزدیکی سفارت آمریکا در منطقه
دس 
سبز بغداد شنیده شده است.
همچنیندیروزبهیک کاروانحاملتجهیزاتوخودروهایزرهی
نظامی آمریکایی در استان بابل بهوسیله بمب کنار جادهاى نیز
حمله شد.این کاروان حامل ماشینهای زرهی کوگار  MRAPو
تجهیزاتتانکبود کهبهصورت گستردهایتخریبشدندوآتشتا
مدت زیادی در کاروان نظامی در بزرگراه بینالمللی شعلهور بود.

سند و فا كتور فروش (سند كارخانه) ،سند مالكیت (برگ سبز) و كارت پالك خودرو
وانت پیكان  CHV1600به رنگ سفید روغنی مدل  1388به نام امامبخش
جهاندیده به شماره انتظامی 817س -31ایران 95و شماره موتور 11488017154
و شماره شاسی  NAAA36AA89G8433596به علت سهلانگاری مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
برگ سبز خودرو سواری پراید  131SEمدل  1396به شماره انتظامی 697ج-35
ایران52وشمارهموتور M13/5854197وشمارهشاسیNAS411100H3566057
به نام فاطمه زیركاری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
سند كمپانیخودروینیسانپاترولهایروفمدل69بهشمارهپالك618ص-42
ایران  87و شماره موتور  P612152و شماره شاسی  PNA35P900204متعلق به
خانم معصومه نصیری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
كارت سبز خودروی پراید جیتیایكسآی مدل  84به شماره پالك ایران -87
123د 15و شماره موتور  01185919و شماره شاسی  S1412284546013متعلق
به خانم ا كرم زرنانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
سند مالكیت ،كارت ماشین ،برگ سبز و اوراق دفترخانه خودروی پیكان 1600
مدل  79به شماره موتور  11127965977و شماره شاسی  79470433متعلق
به رمضانعلی علیزاده مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
برگ سبز سمند مدل  86به شماره پالك ایران 879-87ج 38و شماره موتور
 12486212861و شماره شاسی  70902169متعلق به رسول عباسی مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
برگ سبز خودرو پراید مدل  86به شماره پالك ایران 746-87ب 36و شماره
موتور  2259491و شماره شاسی  S1412286673671متعلق به خانم لیال
احدیان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
برگ سبز خودر و وانت پیكان مدل  1388به رنگ سفید ر وغنی و شماره
پالك 581ج -14ایران  89و شماره موتور  11488034085و شماره شاسی
 NAAA36AA29G856747مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط
میباشد.
 3برگ سند سفید (خام) موتورسیكلت  125ساوین مدل  1396قرمزرنگ به
شماره پالك  72855-511و شماره تنه  A00044و شماره موتور  112592مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
برگ سبز و شناسنامه مالكیت سواری پژو پارس مدل  88به شماره پالك
192ب -78ایران  77و شماره موتور  12488004845و شماره شاسی 408065
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
سند كمپانیوشناسنامهمالكیتسواریپرایدمدل85بهشمارهپالك235ق-85
ایران  68و شماره موتور  1439882و شماره شاسی  1412285777834مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
سند مالكیت راهور (برگ سبز) سواری پژو پارس به شماره انتظامی 315ق-19
ایران  82مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد .مسئولیت ضمانت
كشف فساد به عهده مالك است.
سند مالكیت راهور (برگ سبز) سواری پراید  132به شماره انتظامی 667ق-67
ایران  82مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد .مسئولیت ضمانت
كشف فساد به عهده مالك است.
مدرك فار غالتحصیلی اینجانب علیرضا نجفی فرزند یداله به شماره شناسنامه
 130صادره از آمل در مقطع كارشناسی رشته مدیریت صنعتی صادره از واحد
دانشگاهی تهران مركزی با شماره  8134و تاریخ  1375/6/10مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط میباشد .از یابنده تقاضا میشود اصل مدرك را به
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مركزی به نشانی تهران – سوهانك – انتهای
بلوار ارتش – مجتمع دانشگاهی والیت – كد پستی  – 19558-47881تلفن
 22481500-23900تلفن گویا  23902000ارسال نماید.
سند مالكیت راهور (برگ سبز) سواری سمند به شماره انتظامی 927ل -71ایران
 82مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد .مسئولیت ضمانت كشف
فساد به عهده مالك است.
اینجانب مینا چراغی زنجانی مالك سواری هاچبك پژو  206به شماره موتور
 182A0097242و شماره شاسی  NAAP03EE9LJ007833و شماره پالك
819و -32ایران  11به علت فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی سند
خودروی مذكور را نموده است .لذا چنانچه احدی ادعایی درخصوص خودروی
فوق دارد ظرف مدت ده روز به دفتر حقوقی سازمان فروش ایرانخودرو واقع
در پیكانشهر ساختمان سمند مراجعه نماید .بدیهی است پس از انقضای
مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اینجانب طاهر حیدرزاده كاشانی مالك خودرو سواری رنو لوگان  L90مدل
 1391به شماره انتظامی 475ط -37ایران  17و شماره موتور  W101549و شماره
شاسی  NAPSRALD01148971به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكیت
راهور تقاضای رونوشت المثنی اسناد خودرو مذكور را نموده است .لذا چنانچه
كسی ادعایی درخصوص خودروی فوق دارد ظرف مدت ده روز به دفتر حقوقی
شركت ایرانخودرو واقع در كیلومتر چهارده جاده مخصوص تهران – كر ج،
شهرك پیكانشهر ،ساختمان سمند ،طبقه یك مراجعه نماید .بدیهی است
پس از انقضای مهلت مذكور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد4322 .

مترجم:زهرا هداوند میرزایی
توطئههای آمریکا و رسانههای
وابسته به این کشور در شرق آسیا
جهت ایجاد تنشهای دائمی و مزمن
دراینمنطقهادامهدارد.درآخریناین
موارد ،هفته گذشته  ،خبری جعلی در
یک حساب توییتری هندی مبنی بر
انهدام یک جنگنده چینی در تایوان
منتشر شد .این خبر بالفاصله از سوی
برخیرسانههایهندیطرفدار آمریکا
موردتوجهقرار گرفت.اینرسانهها،مدتهاستخواستارایجادجنگ
میان چین و تایوان هستند!.
رسانههایهند(بهصورتعامدانه)براساسویدئویی کهدرشبکههای
اجتماعی در گردش بود ،گمانهزنیهای بیاساس انجام داده و اخبار
جعلیرامنتشر کردند.همینموضوعباعثایجادقضاوتهاینادرست
در مورداوضاعتنگهتایوانشدهاست.اینحادثه گرایششایعهسازی
رسانههای هندی و برنامه آنها برای ایجاد وضعیت متالطم میان
تنگهها را کامال منعکس کرده است.
برخی از رسانهها و گزارشگران هندی بارها شایعات مخربی را در مورد
چینبیان کردهاند.در ماهفوریه(بهمنماهسال گذشته)،یکخبرنگار
هندی ادعا کرد که مردم در ووهان پس از حبس شدن در خانههای
خود فریاد کمک سر میدادند .اما در ویدئویی که وی در توییتر منتشر
کرد ،مردم ووهان درواقع برای تشویق یکدیگر شعار میدادند.پایگاه
چینی «گلوبال تایمز » در این خصوص مینویسد:
«چنین گزارشهای غیرحرفهای و تمسخرآمیزی باهدف بیاعتبار
ساختنچینوبدوندرنظر گرفتنواقعیتهاومنطق،باعثشرمساری
خود رسانههای هند میشود.در پس پرده درگیری مرزی چین و هند
ممکن است رسانههای هندی بیش از هر زمان دیگری بخواهند که
علیه چین دردسر ایجاد کنند .بنابراین  ،آنها شایعاتی را برای ایجاد
درگیری بین چین و تایوان منتشر کردند  ،به این امید که شرایط جاری
در شرق آسیا را بر هم بریزند».
اوضاعدرسراسرتنگههایتایوانبسیارمتشنجاستواحتمالدرگیریهای
ناخواسته نظامی در منطقه وجود دارد .مقامات تایوان فورا شایعات
رسانههای هندی را رد کردند  ،که نشان میدهد این جزیره نمیتواند
عواقب چنین اقداماتی را تحمل کند.
چینوهند کشورهایپرجمعیتیهستند.مواجههمتفاوتهندوچین
با کرونا و عدم موفقیت دولت هند در کنترل و مهار کووید 19و فراتر از آن،
شکاف دو کشور در موفقیتهای اقتصادی  ،فناوری و سایر دستاوردها
باعث ذهنیت مختلط و پیچیدهای در هند شده است .رسانههای
هندی در چنین شرایطی سعی دارند انگیزههای ضد چینی را در بین
شهروندان و افکار عمومی تقویت کنند.
رسانههایی که مولد جنگ هستند
رسانههای یک کشور بزرگ باید چشماندازی از یک تصویر کالن داشته
باشند .اما برخی رسانههای هندی این چشمانداز را ندارند .آنها بهجز
ی کنند .آنها
تأمین منافع اقتصادی و سیاسی محدود خود کاری نم 
برای جلبتوجه مردم  ،منافع اجتماعی و استانداردهای پایه حرفهای
را نادیده انگاشته و به بازی خود در زمین آمریکا و دیگر کشورهایی که
خواستار تشدید تنشها در شرق آسیا هستند ادامه میدهند .برخی
رسانههای هند نقش به سزایی در وخیم شدن روابط چین و هند و
همچنین وخیم شدن روابط دهلینو با سایر همسایگان داشتهاند.
بیدلیل نیست که مقامات چینی به دهلینو هشدار دادهاند که ا گر
واقعا میخواهد روابط خود را با کشورهای همسایه بهبود بخشد ،باید
رسانههای خود را مهار کند.
گلوبال تایمز

بانک ملت برند محبوب در ارائه
خدمات بانکی شناخته شد
بانک ملت در هفتمین دوره جشنواره برند محبوب مصرف کنندگان ،برند محبوب بانکی
شناخته شد.به گزارش روابط عمومی بانک ملت ،در هفتمین دوره جشنواره برند محبوب
مصرف کنندگان ،بانک ملت به عنوان برند محبوب در ارائه خدمات بانکی شناخته شد.این
ارزیابی در جشنواره ملی برند محبوب و از طریق آراء مردمی در شبکه های اجتماعی صورت
گرفته است.بر اساس این گزارش،شرکت به پرداخت ملت ،زیرمجموعه بـورسـی بانک ملت
هم دراین دوره از جشنواره ،درگروه پایانه های فروشگاهی ،به عنوان برند محبوب مشتریان
و کاربران انتخاب شده است.

سفر مدیرعامل بانک سینا به استان اردبیل:

ضرورت استفاده از ظرفیت های بومی
در جهت تعالی و پیشرفت بانک
مدیرعامل بانک سینا با سفر به استان اردبیل و دیدار با همکاران شعب این استان ،بر
تالش در جهت تعالی و پیشرفت بانک با استفاده از پتانسیل ها و ظرفیت های بومی تا کید
کرد.دکتر ایمانی ،ضمن تشریح نقاط قوت و ظرفیت های طبیعی استان اردبیل به ویژه
در زمینه های کشاورزی و دامپروری ،بر اهمیت جذب منابع ،اعطای تسهیالت همراه
با اعتبارسنجی و رعایت بهداشت اعتباری تا کید کرد و استفاده مطلوب و مناسب از این
ظرفیت ها و توانمندی ها را زمینه ی رشد و تعالی بانک دانست.وی با بررسی عملکرد شعب
و تا کید بر جذب منابع به عنوان یکی از عوامل مهم موفقیت بانک ،گفت :در این راستا
جذب مشتریان حقوقی برای کمک به پیشبرد اهداف بانک و بهبود بخشیدن خدماتی
همچون صدور ضمانت نامه ها و اعتبارات اسنادی ،یک ضرورت است که همکاران
می بایست به آن توجه ویژه داشته باشند.مدیرعامل بانک سینا در جریان بازدید از شعب
امام خمینی(ره) ،دکتر بهشتی اردبیل و باجه گرمی از عملکرد مناسب شعب این استان
در اعطای تسهیالت طرح مهرآفرین به عنوان یکی از اقدامات بانک در جهت حمایت از
کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا ،قدردانی نمود و از همکاران خواست تا با همفکری
و تشریک مساعی با ارائه تسهیالت به بنگاه های مولد و اشتغالزا به عنوان شاخصی مهم
در سرفصل برنامه های بانک در جهت تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید ،جدیت
داشته باشند.وی همچنین با اشاره به اهمیت منابع قرض الحسنه در بانک اظهار داشت:
با جذب منابع قرض الحسنه ،ضمن سهیم شدن در اجر معنوی این عمل خیر ،به بهینه
شدن ترکیب منابع بانک کمک می شود و بیش از پیش تصویر روشن بانک را به جامعه
عرضه خواهد نمود.
گفتنی است دکتر ایمانی در جریان این سفر با جابه جایی شعبه دکتر بهشتی و خریداری
محل جدید شعبه امام خمینی(ره) اردبیل موافقت و دستورات الزم را برای راه اندازی
سومین شعبه این شهرستان و افتتاح شعبه جدید در منطقه پارس آباد صادر کرد .در این
سفر ،معاون شعب و مناطق و مدیران حراست ،اعتبارات و نظارت و منطقه آذربایجان
شرقی و اردبیل ،مدیرعامل بانک را همراهی کردند.
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گواهینامه موقت پایان تحصیالت اینجانب هادی كهولی فرزند محمد به شماره شناسنامه
 392مقطع كارشناسی رشته مهندسی صنایع صادره از دانشگاه صنعتی شریف مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
برگ سبز (شناسنامه) متعلق به یك دستگاه خودروی سواری پژو  405مدل  1397به
رنگ نقرهای متالیك و شماره پالك 333م -26ایران  95و شماره موتور 124K1287339
و شماره شاسی  NAAM01CEZJK404216به نام سلمان محتشمیفرد مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
اصل سند كمپانی وانت دوكابین سیستم مزدا تیپ بی  2000ای مدل  1386به رنگ نقرهای
متالیك و شماره موتور FE993690و شماره شاسی NAGAPX2PC19E03753و شماره
پالك انتظامی ایران 569-24م 24به نام مالك جعفر زار ع علیآبادی مفقود گردیده و از
درجه اعتبار ساقط میباشد.
كلیه مدارك اعم از برگ كمپانی ،برگ سبز ،سند مادر و بنچاق سواری پژو پارس
مدل  1394به رنگ سفید روغنی و شماره انتظامی ایران 651-91ط 46و شماره
شاسی  NAAN01CA5FK750800و شماره موتور  124K0606181به نام مرتضی
جوا نبخت اجیرلو به شماره ملی  1610075919مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط میباشد.
كارت دانشجویی اینجانب زینب آقا كریمی فرزند علیرضا با شماره ملی  0023433299در
رشتهطراحیلباسمقطع كاردانیبهشمارهدانشجویی96138044170241دانشگاهعلمی
كاربردی واحد  11صادره از تهران مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
سند مالكیت (برگ سبز) خودرو پراید (صبا) مدل  1382به رنگ سفید و شماره انتظامی
ایران 264-13ن 51و شماره موتور  M13566643و شماره شاسی  S1412282121516به
مالكیت پریسا جعفری سورانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
اصل سند كمپانی و شناسنامه مالكیت (برگ سبز) خودروی سواری كار سیستم نیسان
تیپ پاترول مدل  1377به شماره انتظامی 483-27ج 48و شماره موتور  P025883Zو
شماره شاسی  PN735P624250به نام پیمان كا كهرشی فرزند محمد مفقود گردیده و
از درجه اعتبار ساقط میباشد4319 .
شناسنامه مالكیت (برگ سبز) خودرو جیپ شهباز مدل  64به رنگ خردلی و شماره موتور
 310C180و شماره شاسی  ACK8320354و شماره انتظامی 445-27ی 44به مالكیت
صابر برومند مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد4320.
اصل سندكمپانی خودرو كامیون ولوو مدل  1375به شماره موتور  204400و شماره
شاسی  811137و شماره پالك ایران 168-31ع 37به نام مجتبی حسینی مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
برگ سبز و كمپانی سند خودرو سواری پراید مدل  1391به شماره شهربانی ایران -13
147م 99و شماره موتور  4672567و شماره شاسی  S5430091716377مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
برگ سبز خودرو سواری پراید مدل  1390رنگ نقرهای متالیك و شماره پالك ایران -66
156و 25تیپ  131SLو شماره موتور  4195916و شماره شاسی  S1412290790207متعلق
به حكمت پناهی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
سند كمپانی و برگ سبز و كارت موتورسیكلت وصال  125مدل  84رنگ مشكی شش
ایران  97395-26و شم  14762و ش شاسی  8402717مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط میباشد.
سند مالكیت (برگ سبز) خودرو وانت پیكان مدل  1385به رنگ سفید و شماره انتظامی
ایران 124-13ص 68و شماره موتور  11285050149و شماره شاسی  30502003به مالكیت
ناصر امینی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
سند مالكیت (برگ سبز) خودرو پیكان مدل  1377به رنگ سفید و شماره انتظامی ایران
174-13ب38و شماره موتور 11127686340و شماره شاسی 7690401به مالكیت مرتضی
اخوان پارسا مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
سند مالكیت (برگ سبز) خودرو وانت تویوتا مدل  1978به رنگ آبی روغنی و شماره
انتظامیایران 253-13ط89وشمارهموتور 12R1579792وشمارهشاسی NR25315055
به مالكیت نعمتاله بشیری گورتی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
برگ سبز و سند مالكیت خودرو نیسان  2400آبی روغنی به شماره موتور  00149458و
شماره شاسی  00C50031و شماره پالك 976-97ج 48مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط میباشد.
شناسنامه مالكیت (برگ سبز) خودرو سواری سایپا تیبا  CNGمدل  1396به رنگ سفید
روغنی و شماره شاسی  NAS812100H5750704و شماره موتور  M15/8439753و
شماره پالك ایران 386-69و 92به نام حسین كوهانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط میباشد.
برگ سبز خودرو پراید مدل  131SEمدل  96به شماره شاسی NAS411100H3366990
و شماره موتور  5903173/M15و شماره شهربانی 194-91س 31به نام آقای جعفرقلی
علینژاد كوساالر مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
سند مالكیت (برگ سبز) و برگ گمركی خودرو كامیون كفی جرثقیلدار داف  H325به رنگ
قرمز – نارنجی روغنی مدل  1976به نام محسن گندم كار به شماره انتظامی 987ع-41
ایران  23و شماره موتور  030709و شماره شاسی  136908به علت سهلانگاری مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
پال كت خودرو وانت تویوتا استاوت  2000به رنگ سفید مدل  1984به نام حیدر محمدی و
شماره انتظامی 716ج -66ایران  73و شماره موتور  2213269و شماره شاسی 613584
به علت سهلانگاری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

توطئههای رسانهای غرب در شرق آسیا

آبسرد
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گواهینامه اصلی پایان تحصیالت اینجانب زینب قاسمینژاد فرزند علیرضا قاسمینژاد
دارای شماره ملی  4490181809صادره از ایالم متولد  1370در رشته مهندسی نرمافزار
مقطع كاردانی در تاریخ  1397/6/4از دانشگاه سماء واحد ایالم مفقود گردیده و
از درجه اعتبار ساقط میباشد .از یابنده تقاضا میشود اصل مدرك را به دانشگاه
سماء واحد ایالم ،میدان گلها ،دانشگاه سماء ،واحد ایالم ،كد پستی 6931114158
ارسال نماید.
مدرك فار غالتحصیلی اینجانب مهرداد خدائی فرزند حبیباله به شماره شناسنامه
 1405صادره از ارومیه در مقطع كارشناسی رشته حسابداری صادره از واحد دانشگاهی
چالوس مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد .از یابنده تقاضا میشود اصل
مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد چالوس به نشانی چالوس ،دانشگاه آزاد چالوس
ارسال نماید.
مدرك فار غالتحصیلی اینجانب علیا كبر بوستان فرزند ا هلل كرم به شماره شناسنامه
 3996صادره از كازرون در مقطع كارشناسی ارشد رشته جزا و جرمشناسی صادره از
واحد دانشگاهی آزاد بوشهر با شماره  16-11-6/1289تاریخ  91/10/17مفقود گردیده و
از درجه اعتبار ساقط میباشد .از یابنده تقاضا میشود مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمی
واحد بوشهر به نشانی بوشهر ،خیابان شهید مطهری ،روبروی آتشنشانی ،دانشگاه
آزاد اسالمی ارسال نماید.
اصل مدرك فار غالتحصیلی اینجانب اعظم اعلمی فرزند محمد به شماره شناسنامه 229
صادره از دزفول در مقطع كارشناسی رشته پرستاری صادره از واحد دانشگاهی دزفول با
شماره ( )411974مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد .از یابنده تقاضا میشود
اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد به نشانی دزفول ،كوی آزادگان ،دانشگاه
آزاد اسالمی دزفول به كد پستی  6461645169ارسال نماید.
برگسبزوبرگ كمپانیخودروسواریپرادوVX4000مدل2006بهشمارهموتور 1GR5218117
و شماره شاسی  JTEBU25J165045143و شماره پالك 548-11ط 53به مالكیت محمد
جهانی با كد ملی  1750620138مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
برگ سبز و سند موتورسیكلت سیوان مدل  1390به شماره انتظامی  95644-594و شماره
موتور  05146124و شماره بدنه  9040781به مالكیت عبدالمجید كیاء مفقود گردیده و از
درجه اعتبار ساقط میباشد.
مدرك فار غالتحصیلی اینجانبه راحله ثابتقدم فرزند جهانگیر به شماره شناسنامه 2312
صادره از تهران در مقطع كارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی – مدیریت دولتی
صادره از دانشگاه آزاد اسالمی واحد فیروزكوه با شماره  1285و به تاریخ 1390/09/20
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد .از یابنده تقاضا میشود اصل مدرك
را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد فیروزكوه به نشانی فیروزكوه – دانشگاه آزاد اسالمی
ارسال نماید.
برگ سبز ،برگ كمپانی ،بنچاق ،كارت خودرو سواری فولكس مدل  1992به رنگ
سورمهای متالیك و شماره پالك ایران 316-68م 46و شماره موتور  002499و شماره
شاسی  225455به نام داریوش نادری مستجیر مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط
میباشد.
اصل شناسنامه مالكیت (برگ سبز) سواری سیستم پژو  405تیپ  405TU5SLXبه رنگ
سفیدمدل1399وشمارهموتور 139B0169201وشمارهشاسیNAAM31FE6LK601835
و شماره پالك انتظامی 547-34و 58به نام مالك علیرضا رحیمی مفقود گردیده و از
درجه اعتبار ساقط میباشد.
اصلبرگسبز(شناسنامه)خودروسواریپژو405بهشمارهپالك769م-48ایران24بهرنگ
سفید روغنی و شماره موتور  13991012123و شماره شاسی NAAM31FC1CK367560
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
سند كمپانی و شناسنامه مالكیت خودروی پژو پارس مدل  1398به شماره انتظامی
569ط-29ایران74وشمارهموتور 164B0226932وشمارهشاسیNAAN11FE8KH52
به نام علی شورگشی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
برگ سبز خودروی سواری پراید  111EXمدل  1392به شماره انتظامی 225س -34ایران
 85و شماره موتور  4885147و شماره شاسی  NAS431100D5741757مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
سند كمپانی و شناسنامه مالكیت خودروی وانت تویوتا دوكابین هایلوكس مدل 2003
به شماره انتظامی 687ص -29ایران  85و شماره موتور  3166743و شماره شاسی
 JTFDM626600030623مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
كارت بازرگانی سرزمین اصلی به نام شركت زرینقطعه مكران به شماره ثبت  3446مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
كارت هوشمند به شماره  1372519مربوط به كامیون آمیكو مدل  1384به شماره انتظامی
254ع -57ایران  85مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
اصل برگ سبز (شناسنامه) موتورسیكلت تالش تیپ  125به شماره پالك  56886931رنگ
آبی مدل  1394به شماره موتور  124NE1150286و شماره تنه 124A9433200***NE1
به نام رضا پناهی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
برگ سبز و سند و برگ خرید موتورسیكلت تیزتك مدل  81به شماره پالك اهواز  1638-13و
شماره موتور  31051203و شماره تنه  81742648به نام ستار ململی درهی مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
برگ سبز ،برگ كمپانی (سند) و بنچاق پراید مدل  79به شماره پالك ایران 763-71د 58و
شماره شاسی  S1412279634193و شماره موتور  00158178به رنگ سبز یشمی متالیك
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

با کودکان آسیبپذیر باید پایان بگیرد ».او افزوده
که در آییننامه قبلی ،این امر محاسبه نشده بود
که مهاجرتهای خانوادگی و مهاجرت افراد نابالغ
از آمریکای جنوبی چه شتابی خواهد داشت .طبق
تصمیمدادگاهفدرال،مقاماتمربوطهمجازبودهاند
فرزندانمهاجرانغیرقانونیرادرمحیطیمناسبنگاه

دارندامادرعینحالوظیفهداشتهاندامکانآزادی
آنها را پس از حدا کثر  ۲۰روز فراهم آورند.
ترامپ به قانون آمریکا هم رحم نمیکند!
رئیسجمهور آمریکاقصدداردطیمدتزماناندک
باقیماندهتابرگزاریانتخاباتریاستجمهوریماه
نوامبر(آبانماه)،مانور گستردهوویژهایبررویمسئله
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ترجمه
وتحلیل

 3000متر زمین سند ششدانگ
دارای چاه آب و مجوز دیواركشی
مناسب جهت ویالسازی یا احداث گلخانه
(متری  500هزار زیر قیمت)
متری یك میلیون فروشنده واقعی

09126309685

گواهی میشودفا کتوربلوک سیلندرشماره  -و شماره موتور  ۱۲۴۸۵۰۳۷۰۰۷مربوط به
خودروسواری پژو  ۴۰۵جی ال ایکس ای  ۱/۸برنگ نقره ای متالیک مدل۱۳۸۵بشمارنیروی
انتظامی ۷۲ایران ۴۷۶ن  ۸۷مفقودگردیده وازدرجه اعتبارساقط میباشد

