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توطئه آمریکا در حمایت از سعودیها ناکام ماند

شلیکمقاومتیمنبهرؤیاهایبایدن

گروه بینالملل
رزمندگان مقاومت یمن با شلیک دهها
موشک به عمق خا ک عربستان ،درس سخت
دیگری را به متجاوزین سعودی و حامی اصلی
آنها یعنی کاخ سفید دادند .عملیات گسترده
پهپادیوموشکینیروهاییمنیعلیهتأسیسات
نفتی عربستان از دو جنبه موردتوجه قرارگرفته
است؛توانمندینظامینیروهاییمنیدرمیانه
جنگومحاصرهوآسیبپذیریتأسیساتنفتی
عربستان منجر به افزایش بهای نفت.
عربستان ناتوا نتر از هر زمان دیگری
است
به گزارش«الجزیرهوبلومبرگ»،عملیاتپهپادی
نیروهاییمنیعلیهتأسیساتنفتیعربستانو
قلب صنعت نفت این کشور در «رأس التنوره»،
ادعاهای«ریاض»مبنیبرتالشبرایتأمینثبات
وامنیتانرژیجهانیرازیرسؤالبرد.تأییدخبر
هدف قرار گرفتن بزرگترین تأسیسات بارگیری
نفت و یکی از بزرگترین پاالیشگاههای جهان
توسطوزارتانرژیعربستان،توانمندینظامی
نیروهاییمنیرانشانمیدهد.عملیاتپهپادی
نیروهای یمنی همچنین تالطمی در بازار نفت
ایجاد کرد و بهای هر بشکه نفت خام «برنت»
را به باالی  ۷۰دالر رساند.براساس گزارشها،
نفت خام برنت روز دوشنبه ۱۸ ،اسفند ،برای
نخستینباردریکسال گذشتهبهازایهربشکه
بیش از  ۷۰دالر معامله شد.ائتالف سعودی به
سرکردگی عربستان از سال  ۲۰۱۵تا کنون یمن را
تحت تهاجم و محاصره قرار داده و سبب رقم
خوردن بزرگترین بحران بشردوستانه جهان
شده است.
اعتراف سعودیها به شکست
وزارت دفاع عربستان سعودی خبر عملیات
نظامی گسترده روز یکشنبه نیروهای مسلح
یمن به عمق خا ک سعودی را تأیید کرد«.ترکی

المالکی»سخنگویرسمیوزارتدفاععربستان
سعودی مدعی شد که یکی از محوطههای
مخازن نفت در بندر «رأس التنوره» در منطقه
الشرقیه در معرض یک حمله شکستخورده
توسطیکهواپیمایبدونسرنشینقرار گرفت
که از سمت دریا میآمد و همچنین تالش شده
بود کهتأسیساتشرکت«آرامکو» در ظهراننیز
هدف گرفته شود.
او این پاسخ یمنیها به تجاوزهای مکرر ائتالف
سعودیعلیهزیرساختهاییمنیراتروریستی
خواند!وادعا کردایندوحمله،امنیتعربستان
سعودی و ظرفیتهای اقتصادی آن را هدف
نگرفته؛بلکهشاهرگاقتصاددنیاومنابعنفتیو
امنیت جهانی انرژی را هدف گرفته است.
اصل ماجرا چیست؟
ارتش یمن یکشنبهشب از عملیات گسترده و
شلیکهشتموشکبالستیکبهاهدافنظامی
و حیاتی در عربستان سعودی خبر داد.سرتیپ
یحیی سریع ،سخنگوی نیروهای مسلح یمن
در نشست خبری که از رسانههای این کشور
پخش شد ،گفت که یگان پهپادی و موشکی
یمن در عملیاتی مشترک و ترکیبی  ۲۲موشک
و پهپاد به سمت عربستان سعودی شلیک و
ارسال کردهاند.او گفت که در این عملیات که
«معادله بازدارنده  »۶نا م گذاری شده ،هشت
موشک بالستیک و  ۱۴فروند پهپاد تهاجمی
دوربرد استفاده شده است.
سخنگوی نیروهای مسلح یمن در تشریح
این عملیات مهم گفت که در این عملیات،
شرکت نفت ملی عربستان سعودی (آرامکو) و
همچنین بندر نفتی «رأس التنورة» و اهداف
نظامی در شهر «الدمام» (شرق عربستان) ،با
 ۱۰پهپاد از نوع صماد  ۳و یک فروند موشک از
نوعذوالفقارهدفقرارگرفتهاست.اوهمچنین
گفت که با چهار پهپاد از نوع «قاصف  ۲کی»

رزمندگان مقاومت یمن با شلیک دهها موشک به عمق خا ک عربستان ،درس سخت دیگری را به متجاوزین سعودی و حامی اصلی
آنها یعنی کاخ سفید دادند

و هفت موشک از نوع «بدر» نیز مناطقی در
«عسیر و جیزان» در غرب عربستان سعودی
هدف قرارگرفته است.سریع تأ کید کرد« :این
عملیات در چارچوب حق طبیعی و مشروع ما
در پاسخبهاقداماتائتالفمتجاوز[سعودی]
در تشدیدحمالتومحاصره کاملعلیه کشور
ما انجام شد».
این مقام نظامی یمنی به «رژیم سعودی»
وعده داد که تا زمانی که به حمالت و محاصره
علیهیمنادامهمیدهد،انتظار عملیاتهای

دردآور بیشتری را داشته باشد.
سزای تجاوز به خا ک یمن
بدون شک عملیات پهپادی و موشکی گسترده
یمنیها در عمق خا ک عربستان ،حق مسلم
مقاومت در دفاع از کشورشان در مقابل جنایات
وهجمههایآلسعودمحسوبمیشود.ائتالف
سعودی-اماراتی نزدیک به هفت سال است که
یمن را زیر بمباران و موشکباران خود گرفته و با
محاصرههمهجانبه،گرسنگیوکمبودمنابعدرمانی
بهمردمیمنتحمیل کردهاستوبه کشتار زنانو

شیخ صهیب حبلی ،عضو ارشد علمای مقاومت در گفتوگو با «رسالت»:

دولت بایدن هم در مقابل گفتمان مقاومت تسلیم میشود
عضوارشدعلمایمقاومتتأ کید کرد:دولتجدید
آمریکا نیز بهمانند دولتهای قبلی این کشور،
سرنوشتی جز شکست در مقابل محور مقاومت
و گفتمان مبتنی بر آن نخواهد داشت.
شیخ صهیب حبلی در گفتوگو با« رسالت» اظهار داشت  «:مقاومت،
گفتمانیاست کهرژیماشغالگرقدسوآمریکاومهرههایآنهارادرمنطقه
نا کام گذاشتهاست.مقاومت،یعنیاستقاللوتسلیمناپذیریدر مقابل
کفر و نفاق .طی سالها و دهههای اخیر ،دشمنان زیادی طمع کردند تا

مقاومت و گفتمان پویایی که حول این محور شکل گرفته است را از بین
ببرند اما در مسیر تحقق اهداف شوم خود نا کام ماندند .دولت جدید
آمریکا نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود».
این عالم لبنانی افزود«:مقاومت به پیروز یهای بزرگی در مقابل
دشمنان دست یافته و توطئه آنها را در منطقه نا کام گذاشته است.
مقاومت ،نسل به نسل بهعنوان یک ارزش و گفتمان در دل انسانها
ریشه دوانیده و در آینده نیز شاهد تبلور و استمرار حیات مبارک آن در
منطقه خواهیم بود» .

شناسنامه مالكیت (برگ سبز) سواری پراید جی تی ایكس آی به رنگ نقره ای آبی
متالیك مدل  1386شماره موتور  1952475شماره شاسی  S1412286328878به
شماره انتظامی 941ل -49ایران  72به نام ولی قلی زاده مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط می باشد.
گواهینامه موقت پایان تحصیالت الهام مرادی فرزند نورمراد به شماره ملی
4490117231صادرهازایالمدرمقطع كارشناسیارشدناپیوستهرشتهروانشناسی
بالینیبهشماره/70691فمورخ1397/1/28صادرهاز واحددانشگاهآزاداسالمی
واحد ایالم مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.از یابنده تقاضا می شود
اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایالم به نشانی ایالم – بلوار دانشجو
كدپستی  6933/33145ارسال نمایند.
سند و برگ سبز خودرو به نام مینا شیرالی كد ملی  1951224256نام پدر مختار
شماره شناسنامه  8448شماره پالك 157ط 15ایران  34سواری پژو 405GLX-
 XU7رنگ نقره ای متالیك مدل  1391شماره موتور  124K0118095شماره شاسی
 NAAM01CA4DR593650مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
برگسبزسواریپژو405GLXمدل1398رنگخا كستریمتالیكشمارهپالكایران
569-89ج63شمارهموتور124K1341276شمارهشاسیNAAM01CE0KK173564
به نام سعید خسروی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
برگ سبز خودروی پراید به مدل  1385به پالك ایران  11/294س 75به رنگ سفید –
روغنیبهشمارهموتور 1607820وبهشمارهشاسیS1412285890326بهمالكیت
آرش زندی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
اینجانب فاطمه یازرلو مالك خودرو سواری سمند تیپ  LXEF7CNGبه رنگ
سفید -روغنی مدل  1397به شماره نیروی انتظامی 172ص 29ایران  69به شماره
موتور  147H0412953و به شماره شاسی  NAACJE7JF421084به علت فقدان
اصل سند كمپانی (سند كارخانه) تقاضای رونوشت المثنی سند مذكور را نموده
استلذاچنانچههركسادعاییدرخصوصخودرومذكور راداردظرفمدتدهروز
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.
اصل پروانه فعالیت شركت حمل و نقل جاده ای كاالنصر كارون با كد شناسائی
3600229بهشمارهثبت135در ادارهثبتخرمشهربهمدیرعاملیآقایعبدالمجید
كنعانیانفرزندچراغعلیبهشمارهشناسنامه2066صادرهاز اسالمآبادغربمفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
برگ سبز خودرو سواری هاچ بك سیستم رنو تیپ  SANDEROبه رنگ نقره ای
متالیك مدل  1395به شماره نیروی انتظامی  72ایران 376ن 89و به شماره موتور
R138935-K4MA690وبهشمارهشاسیNAPBSRBYVG1012970بهمالكیت
فاطمه موزونی مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد.
برگسبزبرگ كمپانیوبنچاقخودروسواریهاچبكسیستمپژوتیپ206TU3مدل
1398بهشمارهموتور182A0063111وبهشمارهشاسیNAAP03EE9KJ328687
و به شماره پالك ایران645 -99ط 22به نام مجید شیرازی مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط می باشد.
اینجانب سیدمحسن حسینی مالك خودروی وانت دوكابین كاپرا به شماره
شهربانی ایران 332-69ب 82و شماره موتور  SHX6706و شماره شاسی
NAGDPV2PF23W02125مدل1389بهرنگخا كستریصدفیمتالیكاعالم
میدارمبهعلتفقدانسندوفا كتورفروشخودروتقاضایصدورالمثنیسندمذكور
را نمودهام .لذا چنانچه شخصی (حقیقی یا حقوقی) ادعایی در مورد خودرو مذكور
داردظرفمدتدهروز از تاریخنشرآ گهیبادر دستداشتنمدارك كافیبهسازمان
فروش بهمن موتور واقع در كیلومتر  13جاده مخصوص كرج مراجعه نماید.
سندكمپانی و برگ سبز پارس مدل  90رنگ سفید ش ش ایران 482 – 65ی 85ش
م  12490267387ش شاسی  279367مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط
می باشد.
سند كمپانی و برگ سبز وانت نیسان  2400مدل  81رنگ آبی ش ش ایران -75
524س 66ش م  00188481ش شاسی  00C89688مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط می باشد.
اینجانبمفیدنجار فرزندابراهیممالكخودروسمندSEXU7مدل1395بهشماره
انتظامی 585-69د 23به شماره شاسی  NAACN1CW9GF204346به شماره
موتور124K0882349بهعلتفقداناسنادفروش(برگ كمپانی)تقاضایرونوشت
المثنی اسناد مذكور را نموده است .لذا چنانچه هر كس ادعایی در مورد خودروی
مذكور دارد ظرف  10روز به دفتر حقوقی سازمان فروش شركت ایران خودرو واقع در
تهران – كیلومتر  14جاده قدیم كرج ،پیكانشهر ساختمان سمند مراجعه نماید.
بدیهی است پس از مهلت مذكور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

کودکان این کشور ادامه میدهد.این حمالت به
نابودیزیرساختهاییمنو گسترشفقر،بیکاری
و گسترشبیماریهایوا گیردار در این کشور فقیر
عربیمنجرشدهاست.کارشناسانسازمانملل،
یمن را صحنه بزرگترین بحران بشری در جهان
توصیف میکنند ۲۲ .میلیون نفر که  ۷۵درصد
جمعیت یمن را تشکیل میدهند نیازمند نوعی
کمکرسانیوحمایتبشردوستانههستند.ازاین
میان ۸/۴ ،میلیون نفر نمیدانند وعده غذایی
بعدیشان از کجا تأمین خواهد شد.
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ترجمه
وتحلیل

اروپاییها هم به واکسنهای غربی
بیاعتمادند!

توطئه دولت بایدن نا کام ماند
درحالیکهدولتجوبایدن،درصددتوقفیکجانبه
اقداماتدفاعیانصاراهللودر مقابل،تقویتتوان
تهاجمیاشغالگرانومتجاوزینسعودیدر یمن
بود ،اسیر درایت و اقتدار جبهه مقاومت گردید.
«محمد البخیتی» عضو دفتر سیاسی انصاراهلل
یمن در مصاحبه با شبکه المیادین درباره دیدار
نمایندگانانصاراهللبامقاماتآمریکاییدرمسقط
پایتختعمان گفت:ایندیداربهصورتمستقیم
نبوده است بلکه از طریق طرف ثالث و باواسطه
انجامشده است.وی افزود :فضای نشست نیز
مثبت نبود چرا که آمریکاییها خواستار پایان
یافتن یکطرفه جنگ بودند؛ چیزی که ما آن
را رد کردیم.
خبرگزاری رویترز هفته گذشته گزارش داد که
مقامات آمریکایی و مسئوالن دولت نجات ملی
یمن(مستقردرصنعا)درپایتختعمان ،گفتوگو
کردهاند.به گفتهاینخبرگزاریمقاماتآمریکایی
در این نشست از ارتش و کمیتههای مردمی یمن
خواستهاند تا عملیات آزادسازی مأرب را متوقف
کنند و دولت صنعا نیز با عربستان سعودی به
توگوبنشیند.البخیتیدرادامهمصاحبهخود
گف 
با اشاره به پیشروی ارتش و کمیتههای مردمی
یمن در جبهه مأرب نیز گفت :نبرد در مأرب در
روند جنگ و درگیریهای میدانی تعیینکننده
است .طبق گزارش رسانههای یمنی ،نیروهای
ارتشو کمیتههایمردمییمنبهصورتبرقآسادر
جبهههایمختلفمأربدرحالپیشرویهستند
ونیروهایوابستهبهریاضباوجودحمایتهوایی
وبهخدمت گرفتنتکفیریهادرحالعقبنشینی
وازدستدادنمواضعخوددرایناستانهستند.
عضو دفتر سیاسی جنبش حزباهلل درباره توان
نظامیانصاراهللنیز گفت:ماا کنونقادربهساخت
انواعسالحهاوتجهیزاتنظامیهستیم،از سالح
بگیر تا هواپیماهای بدون سرنشین.

افشاگری عروس ملکه انگلیس درباره رفتار نژادپرستانه خانواده سلطنتی
«مگانمارکل»همسرنوهملکهانگلیسدریکمصاحبه
افشا گرانه از رفتار نژادپرستانه خانواده سلطنتی با
او که مادری سیاهپوست دارد ،خبر داد.
مگانمارکلآمریکایی کهمادرشسیاهپوستاست،
پیش از ازدواج با «هری» نوه ملکه انگلیس بهعنوان
یک هنرپیشه فعالیت داشت .پس از ازدواج ،او و
شوهرش به ترتیب بهعنوان «دوک» و «دوشس»
ساسکس عضو خانواده سلطنتی شدند.به گزارش
هیل ،او در مصاحبه با «اپرا وینفری» برای شبکه
«سیبیاس»فاش کرد،در زمانبارداریاولینفرزند

سند كمپانی – سند مالكیت (برگ سبز) خودرو اپل آسترا رنگ نوك مدادی متالیك
مدل  1994بهشمارهانتظامیایران356-43ل 58شمارهموتور  02y35185شماره
شاسی  R5076428به مالكیت نعمت اله حاجی رضازاده بیدآبادی مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
برگ سبز خودرو سواری پراید  141به شماره شهربانی ایران952 – 13م 45و شماره
شاسی S1482287264555وشمارهموتور 2524807مفقودشدهواز درجهاعتبار
ساقط می باشد.
سند مالكیت (برگ سبز) – سند كمپانی خودرو پژو  SLX 405رنگ نقره ای مدل
1390بهشمارهانتظامی481م24ایران53شمارهموتور12490050179شمارهشاسی
 NAAM01CA0CE217839به مالكیت آقای حسینعلی رحیمی مفقود گردیده و
از درجه اعتبار ساقط می باشد.
برگسبزوسندمالكیتخودروپژو206مدل1399رنگسفیدشمارهپالكایران-40
372ب31شمارهموتور 182A0104958شمارهشاسیNAAP03EE2LJ018432
به نام سیدمحمدرضا باقری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
سندكمپانی و برگ سبز پژو  206مدل  85رنگ نقره ای ش ش ایران 743 – 68ل45
ش م  13085034715ش شاسی  10853649مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط
می باشد.
اصل كارت شناسایی وانت سیستم پیكان تیپ  1600iمدل  1385به رنگ سفید
روغنی به شماره موتور  11285033236و به شماره شاسی  12198939و به شماره
پالك انتظامی ایران 371 -24د 39و به نام مالك عبداله رضازاده كهنكی مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
اینجانب عثمان فالمرزی فرزند محمد مالك خودروی پژو  405جی ال ایكس مدل
1389بهشمارهانتظامی267-61م22بهشمارهشاسیNAAM11CA1AE335134
به شماره موتور  12489166100به علت فقدان اسناد فروش (برگ كمپانی) تقاضای
رونوشت المثنی اسناد مذكور را نموده است .لذا چنانچه هر كس ادعایی در مورد
خودرویمذكور داردظرف 10روز بهدفترحقوقیسازمانفروششركتایرانخودرو
واقع در تهران – كیلومتر  14جاده قدیم كرج  ،پیكانشهر ساختمان سمند مراجعه
نماید .بدیهی است پس از مهلت مذكور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
خانم شهره كاظمی كنارسری فرزند احمد دارای شماره شناسنامه  6790صادره
از تهران متولد  1362به شماره نظام پزشكی  126818و مجید دهقان نیری فرزند
حسینباشمارهشناسنامه6084صادرهاز تهرانمتولد57اظهار میدارد كهپروانه
بهرهبرداریدرمانگاهدندانپزشكینگینشرقایشانبهشماره/1394/1664بش
مورخ  94/9/22مفقودگردیده است لذا ضمن ابطال پروانه فوق الذكر از یابنده
خواهشمند است آن را به معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی به
آدرس تهران ،تقاطع خیابان جمهوری و حافظ ،ساختمان وزارت بهداشت ،طبقه
ششم  ،واحد صدور پروانهها ارائه نمایند.
برگ سبز خودرو پژو  TU3-206مدل  1390و به شماره پالك ایران 729 -66ل32
وبه شماره موتور  14190019395و به شماره شاسی  NAAP03ED7Bj513622به
نام صفیه اسدی مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
مجوزحملسالحشكاریمربوطبهآقایمرادبرهانزئیبهشمارهملی3590739861
نوع سالح ساچمهزن پنج تیر پران كالیبر  12به شماره سالح  042002126ساخت
كشور ایران مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط می باشد.
بهاطالعمیرساند كارتدانشجوییاینجانباسماعیلنوفالحشمارهدانشجویی
 94130014دانشجوی رشته برق قدرت دانشگاه اوج آبیك مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط می باشد.
اینجانب ملیحه میرزاخانی مالك خودرو پژو پارس  XU7مدل  1394به شماره
انتظامی 182د 81ایران  23به شماره موتور  124K0594628به شماره شاسی
 NAAN01CA0FH163417به علت فقدان اسناد فروش (سند كمپانی) تقاضای
رونوشت المثنی اسناد مذكور را نموده است لذا چنانچه هر كس ادعایی در مورد
خودرویمذكور داردظرفدهروز بهدفترحقوقیسازمانفروششركتایرانخودرو
واقع در پیكانشهر ساختمان سمند مراجعه نماید بدیهی است پس از انقضای
مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
برگ سبز اتومبیل پراید  131مدل  1398به شماره انتظامی 896د 17ایران  23به
شماره شاسی  NAS411100K3580916به شماره موتور  M13/6402594مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
برگ سبز تیبا مدل  1398پالك 474ص 68ایران  87موتور  M15/8848663و شاسی
NAS811100K5867466متعلقبهاعظمنجفیمفقودواز درجهاعتبار ساقطمیباشد.
برگسبزپژوSLXمدل1398پالك528ن66ایران20موتور 181B0109652وشاسی
 NAAM31FEXKK214169متعلق به حمیدرضا سمیعی رودی مفقود و از درجه
اعتبار ساقط می باشد.

مشترکشباهری،خانوادهسلطنتینگراناینبودند
که پوست بچه آنها چه رنگی است.
مگان مارکل گفت« :این حرف به هری زده شد و او
به من منتقل کرد».
اپرا وینفری ،مجری سرشناس آمریکایی از مارکل
خواست که بگوید چه کسی درباره رنگ پوست
فرزند او ابراز نگرانی کرده بود اما پاسخی که از
عروس نوه ملکه انگلیس دریافت کرد این بود که
«به نظرم (افشا این موضوع) برای آ نها بسیار
مخرب خواهد بود».

برگ سبز خودروی پژو پارس مدل  1388به شماره انتظامی 976ج 64ایران  85به
شمارهموتور12488069738بهشمارهشاسیNAAN01CA59K755502متعلق
به زهرا بخشی پور كشكوئیه مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
سند كمپانیخودرویسواریپژوSLX405مدل1396بهشمارهانتظامی395د54
ایران85بهشمارهموتور181B0011822وشمارهشاسیNAAM31FE8HK626518
به نام ایوب ریگی فرد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
كارتدانشجوییاینجانبیوسفمالزهیفرزندمحمدعثمانبهشمارهدانشجویی
9505773دانشجویرشتهمهندسی كامپیوترمقطع كارشناسیازدانشگاهمجتمع
آموزش عالی سراوان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
سندمالكیت(برگسبز)خودرویوانتتویوتاهایلوكسبهرنگسفیدروغنیمدل
 1984به نام حسین ریگی به شماره انتظامی 171س 53ایران  95به شماره موتور
 1y0062788و شماره شاسی  yN550017899به علت سهل انگاری مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
فا كتور بلوك سیلندر به شماره  C/1248903993و به شماره موتور 12489039903
مربوط به پژو  405به شماره پالك 146ب 53ایران  92مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط می باشد.
سند مالكیت راهور (برگ سبز) سواری چانگان به شماره انتظامی 749ب 76ایران
 92مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است  .مسئولیت ضمانت كشف فساد
به عهده مالك است.
اینجانب عبدالحنان كشاورز كوچك مالك خودروی وانت پیكان تیپ OHV
 1600مدل  1389به شماره بدنه  NAAA46AA3BG175211و شماره موتور
 11489090698و شماره پالك ایران 245-69ب 85به علت فقدان اسناد فروش
تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذكور را نموده است .لذا چنانچه احدی ادعایی
درخصوص خودروی مذكور دارد ظرف مدت ده روز به دفتر منطقه ای ساری واقع
در كیلومتر 5جادهساریبهنكاجنبشركتشمالیتمراجعهنمایند.بدیهیاست
پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
برگ سبز و سند كمپانی یك دستگاه خودروی پژو  206به رنگ خا كستری متالیك
مدل  1385به شماره شهربانی 157ب 18ایران  96و شماره موتور 13085016068
و شماره بدنه  10840677متعلق به خانم زهره شربتیان فرزند محمدتقی مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
اینجانبساناز جامهبزرگمالكپژو TU3206بهشمارهموتور 165A0058120
شماره شاسی  NAAP03EE0Gj822685به علت فقدان فروش و سند
مالكیت راهور 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 شركت ایران خودرو واقع در پیكانشهر
ساختمان سمند مراجعه نماید بدیهی است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط
مقرر اقدام خواهد شد.
برگسبزموتورسیكلتآرمانموتور فارس249ccبهشمارهموتور0249N3Y100420
وبهشمارهشاسی51013905059مدل1395بهشمارهشهربانیایران42353–132
و به نام مهرداد بافكر مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
برگ سبز خودرو وانت آریسان مدل  95به شماره موتور  118J5003367و شماره
شاسی  NAAB66PE3GV669509شماره شهربانی 896 -91س 81به نام آقای
میالد قادری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
سند كمپانی سواری پژو پارس مدل  97به شماره پالك 292ی – 37ایران  14و
شماره موتور  0206134و شاسی  950713مفقودگردیده و از درجه اعتبار ساقط
می باشد.
برگ سبز و كارت مالكیت سواری تیبا مدل  99به شماره پالك 793و -32ایران  16و
شماره موتور  M15/9036187و شاسی  NAS811100L5717061مفقود گردیده و از
درجه اعتبار ساقط می باشد.
كارت ماشین  ،برگ سبز ،برگ كمپانی سواری سمند  LXمدل  1396رنگ –
شماره پالك ایران 374 -20ص 88شماره موتور  124K1050519شماره شاسی
 NAAC91CE5HF141258به نام امیرمحمد اوجاقی مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط می باشد.
شناسنامه مالكیت (برگ سبز) خودروی وانت سایپا تیپ  151به رنگ سفید مدل
 1398به شماره شاسی  NAS451100K4902568و شماره موتور M13/6297176
وشمارهپالكایران793-69ن 55بهنامفرشیدسهرابیاینچهبرونمفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
اصل برگ سبز خودرو سواری پراید  111مدل  1396به شماره موتور  M13983202و
شمارهشاسیNAS431100H1001229پالك439ج86ایران72بهنامرقیهعباسی
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

گروه بینالملل
درحالیکه  ۲۷عضو اتحادیه اروپا و
ی کنند تا کارزار
کشورهای همسایه تالش م 
وا کسیناسیون علیه ویروس کرونا را تقویت
کنند ،بحث بر سر خرید وا کسن از دو رقیب
عمده اروپا یعنی چین و روسیه در نهادهای
اروپایی،دولتهایعضو،رسانههاوشبکههای
اجتماعیباال گرفتهاست.صربستانپیشاپیش
باانتقادازروند کندتحویلوا کسنهایفایزر
بیونتکوآسترازنکا،از چینوا کسنخریدهاست.از سویدیگر،ساعاتیپیشاز
انتشار گزارش نتایج سومین مرحله آزمایش انسانی وا کسن اسپوتنیک ،vاولین
محموله وا کسنهای روسی وارد خا ک مجارستان شد.
به گزارش یورونیوز ،با وجود انتشار گزارش لنست مبنیبر بیخطری و کارایی
باالی۹۱درصدیوا کسناسپوتنیک،vاستراتژی کمیسیوناروپادربارهواردات
وا کسنتغییرنمیکند.اتحادیهاروپا،والبتهنه کشورهایعضو،تنهاباشرکتهایی
قراردادمیبندند کهالبراتوارهایتولیدآنهادر خا کاروپاباشد.اینمسئله،به
آژانسداروییاروپاامکاننظارتوتأییدوا کسنرامیدهد.اریک َممر،سخنگوی
کمیسیوناروپامیگوید«:حاال وقتبحثدربارهاینچیزها[وارداتوا کسنازخارج
از اروپا]نیست.بایدرویاستراتژیتحویلوا کسنهایی کهقرار بودهبهمابرسد،
متمرکزشویم».بااینحالوا کسیناسیوندراروپابسیار کندپیشمیرود.احتماال
و در صورت ادامه روند کنونی ،وا کسیناسیون عمومی تا زمستان یک سال آینده
هم انجام نمیشود .این در حالی است که اورزوال فن در الین ،رئیس کمیسیون
اتحادیه اروپا اعالم کرده است که تا پایان تابستان  ۷۰ ،۲۰۲1درصد بزرگساالن
اروپایی باید وا کسینه شده باشند .همچنین امانوئل ما کرون ،رئیسجمهوری
فرانسه،یکیاز کشورهایی کهتا کنون کمترینشماروا کسیناسیونراانجامداده،
ت کمیک ُدز
ی گویدتا ۲۲سپتامبرهمینامسال،تمامبزرگساالنداوطلبدس 
م 
وا کسندریافتخواهند کرد.در روزهای گذشته،وپیشاز انتشار گزارشلنست،
بحث خرید وا کسن از روسیه در رسانههای اروپایی باال گرفته بود .در فرانسه،
شماری از پزشکان و متخصصان بر لزوم واردات وا کسن اسپوتنیک vدر صورت
تأییدآژانسداروییاتحادیهاروپاتأ کید کردند.شمار دیگریاز پزشکانهماعالم
کردند که اطالعات زیادی در این خصوص ندارند .شرکت گالیما ،تولیدکننده
وا کسن اسپوتنیک vبیستم ژانویه درخواست خود برای اخذ تأییدیه این
وا کسن را به اتحادیه اروپا تسلیم کرد .گالیما اندکی پیش از آن همکاری با شرکت
آسترازنکا برای تولید مشترک در خا ک اروپا را آغاز کرده بود .معلوم نیست آژانس
داروییاروپادر چهبازهزمانیدربارهایندرخواستتصمیمخواهد گرفت.بهنظر
میرسدوا کسن کووید۱۹در اروپا،فراتراز یکمسئلهبهداشتیوپزشکی،در حال
تبدیلشدنبهیکچالشژئوپلیتیکاست .کشورهایشرقاروپاهفتههااست
منتظر تحویل محمولههای وا کسنهای «ساخت غرب» هستند و هنوز هم
شمار پیشبینیشده اولیه را تحویل نگرفتهاند؛ مجارستان ،کشوری که همراه
با لهستان در ماههای پایانی سال گذشته بودجه احیای اقتصادی اروپایی را
برای هفتهها بلوکه کرد ،مورد روشن این چالش است؛ کشوری که از زمان آغاز
شیوع ویروس کرونا ،راهی مستقل از اتحادیه اروپا در پیش گرفت .صربستان،
کاندیدای عضویت در اتحادیه اروپا هم موردی مشابه است .کریستین برزینا،
ی گوید :باید به کارزارهای ترویج اطالعات غلط
پژوهشگر بنیاد مارشال آلمان م 
درباره وا کسنهای مورد تأیید اتحادیه اروپا هم توجه کرد!
بیاعتمادی به وا کسنهای غربی
آنچه در گزارش اخیر شبکه یورونیوز جالبتوجه میباشد ،اجتناب این شبکه
از اشاره به نا کارآمدی وا کسنهای آمریکایی و اروپایی میباشد .بسیاری از
شهروندان و اعضای کادر درمان ،حاضر به تزریق وا کسن آمریکایی فایزر و حتی
برخی وا کسنهای اروپایی نیستند .در چنین شرایطی کشورهای اروپایی نیز به
سمتوسوی مصرف وا کسنهای روسی و چینی متمایل شدهاند .مسئلهای
که برای اتحادیه اروپا به یک کابوس سخت تبدیل شده است!
یورونیوز

آغاز مرحله چهارم و اعالم اسامی برندگان مرحله
سوم طرح «پایش  »۱۴۰۰بانک ملی ایران
با پایان یافتن مهلت شرکت در سومین مرحله طرح «پایش  »1400با هدف نظرسنجی گسترده
از مشتریان بانک ملی ایران ،چهارمین مرحله این طرح آغاز شد.به گزارش روابط عمومی بانک
ملیایران،اینمرحلهاز طرحبهمنظور سنجشبازخوردفعالیتهادرحوزه«اثرسنجیتبلیغات
بانک» عملیاتی می شود.مرحله چهارم طرح«پایش  »1400طی  14روز پیش رو و از طریق سایت
بانکانجاممیشود.نتایجایننظرسنجیدرطراحیمحصوالتوتهیهنقشهراهروابطعمومی
بانک در سال آینده به کار گرفته خواهد شد.همچنین به منظور تشویق مخاطبان به شرکت در
نظرسنجی،درهر دوره به قید قرعه به  14نفر از شرکت کنندگان در نظرسنجی جایزه ای به مبلغ
سهمیلیونریالاهداخواهدشد.درنخستینمرحلهطرحبامحور«شبکههایاجتماعی»،بیش
از سه هزار و  500نفر ،در مرحله دوم طرح با محور«فرهنگ سازی در حوزه کودک و نوجوان»
بیش از  800نفر و در مرحله سوم با محور «وب سایت بانک» بیش از یک هزار و  600نفر مشارکت
داشتند.پس از قرعه کشی،اسامی برندگان نظرسنجی مرحله سوم نیز مشخص شد.برندگان
می توانند به منظور دریافت جوایز خود از ساعت  8تا  15روزهای کاری با شماره های
 60992362, 60993768تماس حاصل فرمایند.

مدیرعامل بانک سینا در بازدید از شعب غرب تهران:

ضرورت خدمات رسانی مطلوب به هموطنان
در روزهای پایانی سال
مدیرعاملبانکسینادر بازدیداز شعبغربتهرانودیدار با کارکنان؛برضرورتخدماترسانی
مطلوب به هموطنان به ویژه در روزهای پایان سال تأ کید کرد.دکـتر ایـمانی با بیان اهمیت و
جایگاه شعب تهران و آنکه انتظارات از این شعب باالست ،افزود :در حال حاضر سهم بزرگی از
منابع،مـصارفوخـدماتبـانکی،مـربوطبـهشعبهتهراناست کهباتوجهبهتمرکزبخشمهمی
از اقتصاد کشور در پایتخت ،امری طـبیعی است امـا مـهمتر آن کـه ما باید در جهت افزایش سهم
خوداز اینبخشتالشمضاعفداشتهباشیمواینمسیراز طـریقتعامل،ارائهخدماتمطلوب
ی گردد.ویتـأ کید کرد:بـانکسیناازلحاظتأمینوتجهیززیرساخت
وبازاریابیمشتریانمحققم 
های الزم بانکی در جایگاه مطلوبی قرار دارد و همکاران بانک نـیز آمـادگی کـامل جهت ارائه
خدماتمطلوبوشایستهبههموطنانراداراهستنداماباتوجهبهشیوعویروسجهشیافته
کـرونادر کـشور وبـهجهتپیشگیریاز افزایشدامنهانتشار آن،مناسباستهموطنانعزیزبه
استفادهازخدماتغیرحضوریبانکجهتانجاماموربانکیخودرهنمونشوند.دکترایمانیدر
ادامه ،توجه کارکنان را به تالش در جـهت سـودآوری شـعب از طریق پیگیری و وصول مطالبات،
پرداختتسهیالتبااعتبار سنجیمناسبوصدورضمانتنامههاضروریدانست.گفتنیاست
مدیرعاملبانکسیناازشعبولنجک،سرو،سعادتآباد،شهران،جنتآباد،پونک،اسـدآبادی،
فـرهنگ و هـتل اسـتقالل بازدید و با کارکناناین شعب گفتوگو کرد.وی پیشاپیش سال جدید
را تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد :سال  ۱۴۰۰سـالی تأم با مـوفقیت و رونـق باشد .در این دیـدار
معاون امور شعب و مناطق و مدیر منطقه غرب تهران نیز حضور داشتند.

مدیرعامل بانک مسکن خبرداد:

تسهیالت مسکن جوانان جذاب تر شد
مدیرعامل بانک مسکن با اعالم تصمیم جدید این بانک درباره یکی از حساب های مورد
استقبالمشتریان،شرایطتازهپرداختتسهیالتمسکنجوانانراتشریح کرد.محمودشایان
دربارهخبرخوشپایانسالبهدارندگانحسابجوانانبهپایگاهخبریبانکمسکناعالم
ک رد:براساسمصوبهجدیدهیئتمدیرهبانک،نرخسودتسهیالتحسابپساندازمسکن
جوانانبرایدورهبازپرداختحدا کثر5ساله،از 9درصدبه6درصد کاهشپیدا کرد.حساب
پساندازمسکنجوانانیکیازحسابهایموردتوجهقشرزیادیازخانوارهاست.خانوارها
برایبرنامهریزیبلندمدتجهتخانهدارشدنفرزندانشانازامکاناتومزیتهایحساب
پساندازمسکنجواناناستفادهمی کنندبهاینصورت کهباسپرده گذاریتدریجیو کمهزینه
ازامتیازبلندمدتدریافتتسهیالتخریدمسکنبهرهمندمی گردند.سقفونرخسودتسهیالت
مسکن جوانان به گونه ای است که در پایان مدت زمان سپرده گذاری ،تسهیالت مناسب
به لحاظ قدرت پوششی هزینه خرید خانه به جوانان دارای این حساب پرداخت می شود.
مدیرعامل بانک مسکن درباره جزئیات تصمیم جدید درباره تغییر کاهشی نرخ سود
تسهیالت مسکن جوانان گفت :نرخ سود تسهیالت پرداختی در قالب فروش اقساطی
مسكن (اعم از خرید یا وا گذاری سهمالشركه ناشی از تسهیالت اعطایی مشاركت مدنی) از
محل حساب پسانداز مسكن جوانان با مدت بازپرداخت حدا كثر  5ساله ،از  9درصد به
 6درصد كاهش یافت .نرخ سود  6درصدی برای تسهیالت مربوط به این حساب ،ناظر به
آن دسته از قراردادهای تسهیالتی است كه از تاریخ  12اسفند سال  99و بعد از این تاریخ ،
با مدت بازپرداخت حدا كثر  5ساله منعقد (ثبت قطعی قرارداد) می شوند .شایان تصریح
کرد :در خصوص نرخ سود سایر تسهیالت و یا تسهیالت از محل حساب پسانداز مسكن
جوانان با مدت بازپرداخت بیش از  5سال ،كما كان ضوابط و مقررات قبلی به قوت و اعتبار
خود باقی است.

