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جوبایدن رئیس جمهور آمریکا شد
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بنبست در انتخابات سنای آمریکا!

دشمنبینقابرفتدشمننقابدارآمد

براساس اعالم برخی رسانه های
آمریکایی ،جو بایدن با کسب  290رای
الکترال به طور غیر رسمی به عنوان رئیس
جمهور آمریکا انتخاب شد.
طبق اعالم  ، CNNآسوشیتدپرس ،فا کس
نیوزوبرخیرسانههایبزرگآمریکاییبایدن
با بیش از  74میلیون و  780هزار رأی در برابر
بیشاز70میلیونو780هزاررأیدونالدترامپ
موفق شده به کاخ سفید راه یابد.
خبرگزاری آسوشیتدپرس همچنین اعالم
کرد جو بایدن با بردن انتخابات در ایالت
پنسیلوانیا،رییسجمهوریمنتخبایاالت
متحده آمریکا شده است.
این درحالی است که ترامپ در توییتی
باردیگرباتکرارادعایوقوعتقلبدرانتخابات
نوشت که «به شکل شرارتباری» اجازه
ی گیری و شمارش آرا داده
نظارت بر روند رأ 
نشده است.
ترامپهمچنیننوشت«:کارزارانتخاباتیام،
ازدوشنبه،پیگیریقضاییپروندهانتخابات
را در دادگاه آغاز می کند.جو بایدن بدون
مدرک و به صورت تقلبی در اعالم پیروزی در
انتخابات عجله کرد».
در این میان تیم حقوقی ترامپ باردیگر ادعا
کرد کهدرانتخاباتتقلبصورت گرفتهاست.
یکیز اعضایاینتیم گفت:بررسیهانشان
داد که مقامات دموکرات پنسیلوانیا رأی
پستی را بررسی نکردند و روش رأی گیری در
پنسیلوانیا ناامن و برخی از اوراق رأی گیری
مشکوک بود.
وکیلترامپهمچنیندرادامهاتهاماتخود
گفت :ستاد انتخاباتی ترامپ دوشنبه آینده
در دادگاه شکایت خواهد کرد.

عضو کمیسیون انتخابات آمریکا :تا
اینجای کار هیچ نشانهای دال بر تقلب
انتخاباتی به چشم نمیخورد
الن واینتراب از اعضای کمیسیون انتخابات
آمریکاعلیرغمادعاهایمکرر ترامپاعالم کرد
که هیچ ادلهای در خصوص وقوع تقلب در
انتخابات این کشور وجود ندارد.
«الن واینتراب» در این باره گفت :مقامات
محلی و ایالتی و کارکنان محلهای شمارش
آرادر سراسر کشور سختمشغول کار هستند.
اعتراضهای اندکی درباره شیوه برگزاری این
انتخابات ثبت شده است.
ویدرادامهافزود:تااینجای کارهیچنشانهای
دال بر تقلب انتخاباتی به چشم نمیخورد.
هیچنشانهایدالبرشمارشآرایغیرقانونی
نیز وجود ندارد.
امیدجمهوریخواهانبرایحفظا کثریت
سنا کمرنگ شد
ایالت کلیدی جورجیا از سال  ،۱۹۷۲به
استنثنای یک مورد (سال  ۱۹۹۲و انتخاب
بیل کلینتون) ،ترجیحا به روسای جمهور
جمهوریخواهرأیدادهاستحالآنکهدر این
دور از رقابتها ،به نظر میرسد که قصد دارد
بار دیگر ،به سمت چپ طیف سیاسی آمریکا
متمایلشدهوجوبایدندموکراترابهدونالد
ترامپجمهوریخواهبرتریدهد.اماسرنوشت
سازبودنجورجیا،بههمینجاختمنمیشودو
ً
ظاهراحفظاکثریتجمهوریخواهاندرمجلس
سنانیزدر گروجلبآرایمردماینایالتمردد
است .در حال حاضر نسبت جمهوریخواهان
به دموکراتها در مجلس سنای آمریکا  ۴۸به
 ۴۶کرسیاستوراستگراهابرایحفظا کثریت
به  ۳کرسی دیگر نیاز دارند .انتظار میرود آنها

 ۲کرسیدیگررانیزبهراحتیتصاحب کنندحال
آنکهنتیجهانتخاباتدرجورجیا،تعیین کننده
مالکیت آنها بر کرسی سوم است.
گمانه زنی درباره وزرای دولت احتمالی
بایدن باال گرفت
رسانههایمختلفازآغاز کارتیمانتخاباتیجو
بایدننامزددموکراتانتخاباتریاستجمهوری
آمریکابرایمعرفی کارکناناحتمالی کاخسفید
خبر داده و به گمانهزنی درباره وزرای دولت
آتی وی پرداخته اند .نیویورک تایمز پیشتر در
نقل قولی از بایدن ،نوشته بود :منتظر اتمام

کار نمیمانیم و روند (انتخاب کارکنان و وزرا)
ی کنیم .به گفته این رسانه ،از آنجا که
را آغاز م 
انتظار میروددر ایندور،جمهوریخواهانباز
همموفقبهحفظا کثریتسناباشند؛احتماال
مسیر تائید نامزدهای دلخواه بایدن که قرار
استدررأسوزارتخانههاقراربگیرند؛هموار
نخواهد بود .با این حساب ،به احتمال زیاد،
بایدنچارهاینداردجزآنکهبرای کنارآمدنبا
سنا گزینههایخودرابهافرادمیانهروترمحدود
کند حال آنکه وی وعده داده که تنوع حزبی را
هم در چینش کابینه خود در نظر بگیرد.

متن کامل بیانیه ترامپ پس از اعالم پیروزی بایدن توسط رسانهها
دونالد ترامپ پس از اعالم پیروزی بایدن توسط
رسانهها،بیانیهای صادر کرد.در این بیانیه آمده است :
همهمامیدانیم کهجوبایدنبرایاینکهبهنادرستیخود
ی کندومتحدانرسانهایاونیز
راپیروزنشاندهد،عجلهم 
ی کنند که کمکش کنند.آنهانمیخواهند
بهشدتتالشم 
حقیقت برمال شود .حقیقت ساده اینجاست که این
انتخابات هنوز با تمام شدن فاصله زیادی دارد.
َ
جو بایدن رسما برنده هیچ ایالتی اعالم نشده ،چه برسد
به اینکه برنده ایالتهای کلیدی که به بازشماری آراء
رفتهاند یا ایالتهایی که ستاد ما چالشهای حقوقی
مشروع ارائه داده که میتواند برنده نهایی را تعیین کند.

براینمونهدرپنسیلوانیا،ناظرانقانونیمااجازهدسترسی
معنادار برای نظارت بر روند شمارش آراء را پیدا نکردند.
ی گیرند که چه کسی رئیسجمهور
آراء قانونی تصمیم م 
است ،نه رسانههای خبری.
ستاد ما از روز دوشنبه پیگیرد قانونی پرونده ما در
ی کند تا مطمئن شود قوانین انتخاباتی
دادگاه را آغاز م 
کامال رعایت شوند و پیروز حقیقی مشخص شود .مردم
آمریکا شایسته انتخابات صادقانه هستند ،این یعنی
کهشمارشتمامآراءقانونیونهشمارشآراءغیرقانونی.
این تنها راه برای مطمئن شدن از این است که افکار
عمومی به انتخابات ما اعتماد کامل دارند .هنوز هم

اصل سند كمپانی سواری سیستم پژو تیپ  PARSTU5مدل  1398به رنگ سفید روغنی
و شماره موتور  164B0226002و شماره شاسی  NAAN11FE5KH524933و شماره پالك
انتظامی ایران 269 -34و 46و به نام مالك پوریا نصیر شورآب مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط میباشد.
اصل شناسنامه مالكیت (برگ سبز) و اصل كارت شناسایی سواری سیستم سمند تیپ
 LXXU7به رنگ سفید مدل  1399و شماره موتور  124K1476735و شماره شاسی
NAAC91CE4LF693925وشمارهپالكانتظامیایران626-81س85وبهناممالكداراب
سلحشوری باغبهزادی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
اصلشناسنامهمالكیت(برگسبز)واصل كارتشناساییسواریسیستمپرایدتیپصباGTX
بهرنگسفیدشیریمدل1383وشمارهموتور00692808وشمارهشاسیS1412283229850
و شماره پالك انتظامی ایران 368-24د 11و به نام مالك الهام عبده كالهچی مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
اصلسند كمپانیواصلشناسنامهمالكیت(برگسبز)سواریسیستمپرایدتیپجیتیایكسآی
بهرنگسفیدروغنیمدل1385وشمارهموتور 1738915وشمارهشاسیS1412285272100
و شماره پالك انتظامی ایران 847-24د 42و به نام مالك جعفر پورا كبری مفقود گردیده و از
درجه اعتبار ساقط میباشد.
خانم فریبا علمشاهی به شماره ملی  5389642521فرزند ابراهیمعلی دارای شناسنامه
شماره  3صادره از آوج متولد آوج اظهار میدارد دانشنامه مقطع كارشناسی رشته پرستاری
ی گردد .از
ایشان مفقود گردیده است .لذا به موجب این آ گهی ،دانشنامه مذكور ابطال م 
یابنده خواهشمند است مدرك فوق را به ادارهكل امور فار غالتحصیالن وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشكی تسلیم نماید.
برگ سبز و سند كمپانی كامیون ولوو مدل  1385به شماره انتظامی 586-59ع 51و شماره
موتور  102745و شماره شاسی  YV2JHVOCX5T856261مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط میباشد.
اصل برگ سبز (شناسنامه) خودرو وانت آریسان به شماره پالك 425م -69ایران  24رنگ
سفیدمدل1395وشمارهموتور 118J0029898وشمارهشاسیNAAB66PE4G7664108
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
كارت دانشجویی به شماره دانشجویی  949648814و شماره ملی  0065447141رشته
تحصیلی روانشناسی مقطع تحصیلی كارشناسی واحد دانشگاه پیام نور هشتگرد به نام
محبوبه حاجمحمدی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
برگسبزخودروسواریپژوپارسمدل1384بهرنگبژمتالیكوشمارهانتظامی493-91ج78
وشماره موتور  12683002596و شماره شاسی  0083829839مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط میباشد.
اصل كارت شناسایی سواری هاچبك سیستم پژو تیپ  206TU3مدل  1398به رنگ سفید
و شماره شاسی  NAAP03EE2KJ743933و شماره موتور  182A0073997و شماره پالك
انتظامی ایران 128-34و 44و به نام مالك ندا صفاران مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط
میباشد.
كارت خودرو سواری پژو  206SDمدل  1394به رنگ سفید روغنی و شماره پالك ایران -55
164ج 37و شماره موتور  163B0203567و شماره شاسی  NAAP41FE7FJ286310به نام
پیام ابراهیمیفرد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
سند و برگ سبز سواری پژو پارس مدل  1387به رنگ سفید روغنی و شماره پالك ایران -66
671ل 67و شماره موتور  12487100662و شماره شاسی  NAAN01CA49E727124به نام
نرگس صفری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
سند اتومبیل مزدا  323به رنگ بژ متالیك و شماره پالك 283-66هـ 55و شماره موتور
 ZM640457و شماره شاسی  BGBASDZD822187به مالكیت مرتضی مرندی به كد ملی
 0453008704و شماره شناسنامه  10محل صدور شمیرانات ،نام پدر حسن مفقود گردیده و
از درجه اعتبار ساقط میباشد.
سند و فا كتور فروش خودرو (سند كارخانه) و سند مالكیت (برگ سبز) و برگ گمركی خودرو
ك كابین  1600به رنگ آبی روغنی مدل  1976به نام شركت مولكول و شماره
تویوتا وانت ت 
انتظامی 455د -28ایران  45و شماره موتور  1482946و شماره شاسی  1010114908به علت
سهلانگاری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
كارت پالك خودرو سواری سایپا  131SEبه رنگ سفید روغنی مدل  1398به نام شهرام
اهداء به شماره انتظامی 351س -29ایران  95و شماره موتور  M13/638638و شماره
شاسی  NAS411100K1163768به علت سهلانگاری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط
میباشد.
سند و فا كتور فروش (سند كارخانه) و سند مالكیت (برگ سبز) و برگ گمركی خودرو وانت
تویوتا استاوت  2000به رنگ سفید روغنی مدل  1982به نام بلوچ درازهی و شماره انتظامی
279ع-33ایران85وشمارهموتور 5R21338336وشمارهشاسیRK110054337بهعلت
سهلانگاری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
كارت زرد قرارداد اجاره عرصه از اراضی  2000هكتاری شهرداری چابهار یك قطعه زمین
شماره یك واقع در بخش  16بلوچستان چابهار به مساحت  180مترمربع به شماره قرارداد
/2564الف مورخ  94/2/13به نام دربیبی تیله فرزند محمد مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط میباشد.
سندكمپانیوبرگسبزپرایدهاچبكمدل83رنگسبزششایران681-65ب43وشم00679288
و ش شاسی  1442283169034مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
سند كمپانی و برگ سبز و پالك موتورسیكلت پاتك  125مدل  86رنگ مشكی شش ایران
 49196 -816و شم  3081001و ش شاسی  8618752مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط
میباشد.

ت کننده است که ستاد بایدن با اصول بنیادین
مبهو 
ی کند و میخواهد رأیهایی شمرده شود
مخالفت م 
که جعلی و ساختگی هستند یا توسط رأیدهندگان
غیرواجدشرایطیا ُمردگانانداختهشدهاند.فقطحزبی
که مشغول اقدام نادرست است ،به صورت غیرقانونی
ی کند و در دادگاه
ناظران را از اتاق شمارش آراء بیرون م 
میجنگد تا مانع دسترسی آنها شود.
پس بایدن در حال مخفی کردن چه چیزی است؟
من تا زمانی که مردم آمریکا آرائ درستی را که الیق آن
هستند شمارش شود و تا زمانی که دموکراسی بطلبد،
ی کنم.
توقف نم 

شناسنامه مالكیت برگ سبز سواری پژو روآ مدل  1390به شماره انتظامی 432-61ب 54و
شماره شاسی  NAAB41PM2BH358162و شماره موتور  11890008031به مالكیت الهام
نادری مرخز فرزند حسن مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
برگ سبز خودرو سمند سواری  LXXU7مدل  1396به شماره پالك 742-72ط 43و شماره
موتور  124K1169299و شماره شاسی  NAAC91CE3HF022012به نام نقی عبدی مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
برگ سبز خودرو وانت نیسان مدل  1382به شماره پالك 596-72ط 61و شماره موتور
 222050و شماره شاسی  D20667به نام محمد ذوالفقاری مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط میباشد.
اینجانبنقیعبدیمالكخودروسمندسواریLXXU7بهشمارهبدنهNAAC91CE3HF022012
و شماره موتور  124K1169299و شماره پالك 742-72ط 43به 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 منطقهای ساری واقع در كیلومتر 5
جاده ساری به نكا ،جنب شركت شمالیت مراجعه نمایند .بدیهی است پس از مهلت مزبور
مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اینجانبشكرفرزینفرزندخداقلیمالكخودروپژو 405جیالایكسآیمدل 1390بهشماره
انتظامی828-21ج74وشمارهشاسیNAAM01CA6BE048585وشمارهموتور12490148189
بهعلتفقداناسنادفروش(برگ كمپانی)تقاضایرونوشتالمثنیاسنادمذكوررانمودهاست.
لذا چنانچه هر كس ادعایی در مورد خودروی مذكور دارد ظرف  10روز به دفتر حقوقی سازمان
فروششركتایرانخودروواقعدر تهران–كیلومتر  14جاده قدیم كرج ،پیكانشهر ،ساختمان
سمندمراجعهنماید.بدیهیاستپساز مهلتمذكور طبقضوابطمقرر اقدامخواهدشد.
كارت موتور و برگ سبز و بیمهنامه موتور هوندا  125پیشرو به رنگ یشمی مدل  1395و شماره
شاسیN5P***125S9560195وشمارهموتور0125N5P933504وشمارهپالك323/88231
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
سند كمپانی موتورسیكلت ارشیا مدل  1394به رنگ مشكی و شماره انتظامی  -61651ایران
 634و شماره موتور  0149NBD806321و شماره تنه  150A9400797به نام سیدمصطفی
جمالی خزاقی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
برگ سبز خودرو پژو  SD206به شماره پالك 387-72س 63و شماره موتور 167B0004643
و شماره شاسی  NAAP41FE6GJ765433به نام محمدرضا كالجی مفقود گردیده و از
درجه اعتبار ساقط میباشد.
سند كمپانیخودروزانتیابهشمارهپالكایران518-72ط76وشمارهموتورG6DA9U118859
و شماره شاسی  KMHHU61HXAU031678به نام رقیه حسینی سنگریزه مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
برگ سبز خودرو زانتیا به شماره پالك ایران 518-72ط 76و شماره موتور G6DA9U118859
و شماره شاسی  KMHHU61HXAU031678به نام رقیه حسینی سنگریزه مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
اصلبرگسبز(شناسنامه)و كارتخودرویسواریپژو405بهشمارهپالك992س-95ایران31به
رنگسفیدمدل1399وشمارهموتور164B0258508وشمارهشاسیNAAM31FE1LK608550
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
سند كمپانی و برگ سبز میتسوبیشی گاالنت مدل  1992به رنگ مشكی و شماره شهربانی
ایران 978-65ط 65و شماره موتور  002491و شماره شاسی  000993مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط میباشد.
سند كمپانی،برگسبزو كارتپیكانوانتمدل85رنگسفیدبهشمارهشهربانی871ب-41
ایران  44و شماره موتور  184625و شماره شاسی  1218625مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط میباشد.
برگ سبز سواری پراید مدل  1383به رنگ مشكی و شماره پالك ایران 835-11هـ 18و شماره
موتور  01043199و شماره شاسی  S1412283418737به نام منوچهر سروری مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
برگسبزسواریسایپاهاچبك111مدل1398بهرنگسفیدروغنیوشمارهانتظامی532هـ-79
ایران53وشمارهشاسی NAS431100K1058216وشمارهموتور M13/6274214بهنامنیما
حسینزاده مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
برگ سبز و سند سواری پژو  405مدل  1380به رنگ عنابی متالیك و شماره پالك 474-57ج23
و شماره موتور  22528008585و شماره شاسی  80308617مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط میباشد.
سند كمپانی سواری پژو  206مدل  93به شماره پالك 939د -48ایران  72و شماره موتور
 0048939و شماره شاسی  661827مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
اسنادمالكیتوشناسنامهسواریهاچبكسیستمدانگفنگمدل98بهشمارهپالك711و-56
ایران  20و شماره موتور  FA173B0063214و شماره شاسی NAAE4CFZ7KX085742
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
سند كمپانی و شناسنامه مالكیت سواری پژو  405به شماره پالك 514د -83ایران  41و شماره
موتور  0110990و شماره شاسی  29026مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
اصلبرگسبزوسند كمپانیو كارتخودروپژو206مدل1396بهشمارهموتور 165A0122471
و شماره شاسی  NAAP03EE1HJ095946و شماره پالك ایران 682-82م 72به نام فرزاد
رمضانی ملكشاه مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
مدرك كارشناسی اینجانب مجید خیاطی به شماره شناسنامه  8022و صادره از تهران متولد
 1360در رشته كارشناسی ناپیوسته نوازندگی ساز ایرانی مركز علمی – كاربردی فرهنگ و هنر
واحد شماره  11تهران دانشگاه جامع علمی كاربردی به شماره مدرك  1935/83-1و تاریخ
صدور  1387/12/17مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

در این میان ،پولیتیکو می گوید که سناتور
«الیزابت وارن» گزینه احتمالی بایدن برای
وزارت خزانهداری خواهد بود حال آنکه
«برنی سندرز» سناتور سوسیال-دموکرات
ایالت ورمونت نیز برای تصدی وزارت کار و
رفاه اجتماعی در نظر گرفته شده است .هر
دو اینها در رده دموکراتهای پروگرسیو جای
میگیرند که به انتهای چپ طیف سیاسی
نزدیک ترند .اما از گزینههای میانهرو تر که
وبگاه آ کسیوس از آنها نام برده ،میتوان به
«الئلبرینارد»برایوزارتخزانهداریو«تونی

بلینکر»برایوزارتخارجهاشاره کرد.سوزان
رایس مشار سابق امنیت ملی در دوره اوباما
هماز نامزدهایاحتمالیپستوزارتخارجه
دولت بایدن است.
نگرانی صهیونیستها از اوضاع آمریکا
کارشناسان و تحلیلگران سیاسی ر ژیم
صهیونیستی اذعان کرده اند که درگیریها و
اختالفات به وجود آمده در جامعه آمریکا در
اثرنتایجانتخاباتریاستجمهوریمیتواند
باعث ایجاد شکافهای عمیقتر و تندروتر
در این کشور شود.آنها با ارائه مقاالتی اعالم
کردند که هنوز معلوم نیست که چه کسی در
انتخاباتریاستجمهوریآمریکاپیروزمیشود
امایکمسئله کامالواضحاست؛اینکهآمریکا
شکست خورده است« .بن درور» در مقاله
خود در روزنامه یدیعوت آحارونوت نوشت:
این مسئله مشخص است که آمریکا تندروتر
شدهاست.محافلسیاسیدرآمریکامتعقدند
کهبایدمنتظرشکافهایبیشتریدر جامعه
این کشور باشیم چرا که نتیجه انتخابات هر
چه کهباشد،باعثبهوجودآمدندرگیریهاو
خشونتهایبیشتریخواهدشد.ویادامه
داد :نتایج یک نظر سنجی نشان میدهد
که  ۶۲درصد آمریکاییها از اینکه نظر خود را
بیان کنند وحشت دارند .اسرائیل نیز از این
مسئله رنج میبرد چرا که اوضاع در آمریکا بر
ی گذارد و بحران سیاسی
روی اسرائیل تأثیر م 
ما نیز در همین مسیر قرار دارد.به این ترتیب
جو بایدن ،نامزد دموکرات انتخابات آمریکا با
کسب حد نصاب آراء الکترال به عنوان چهل و
ششمینرئیسجمهوراین کشورانتخابشد
و دونالد ترامپ نتوانست  ۴سال دیگر رئیس
جمهور ایاالت متحده بماند.

حزبهللا ،تحریمهای آمریکا علیه
وزیرخارجه سابق لبنان را محکوم کرد
جنبشحزباهلللبناندربیانیهایاقدامآمریکادروضع
تحریم علیه جبران باسیل وزیر خارجه سابق لبنان
را دخالت آشکار در امور داخلی این کشور دانست.
به گزارش شبکه المنار لبنان ،حزباهلل در وا کنش به
اینتحریمها،آنرا«تصمیمسیاسیصرفومداخله
آشکار ومبتذل»در امور داخلیلبناندانستوتأ کید
کرد« :ایاالتمتحده آمریکا که خود حامی تروریسم و
ط گرایی در جهان است ،دولتی است که از فساد
افرا 
وفاسدانودولتهایدیکتاتور در جهانحمایتوبا
ی کندلذاآخرین کسی
انواعابزارهااز آنهامحافظتم 

بایدباشد کهازمبارزهبافسادصحبتمیکند».دراین
بیانیه همچنین آمده است« :آمریکا از قوانین داخلی
خود ازجمله قوانین مقابله با تروریسم و فساد برای
بسط سیطره و نفوذ خود در جهان استفاده میکند.
این کشور از این قوانین علیه هر کشور ،حزب ،جریان
و یا هر شخص آزاده و شریفی استفاده میکند که تن
به سیاستهای آن نمیدهد ،دستورالعملهای
[دیکته شده] آن را اجرا نمیکند و با طر حهای آنها
که به دنبال فتنهافروزی ،تجزیه و ایجاد درگیریهای
داخلی و منطقهای است ،مخالفت میکند».

قرارداد مسكن مهر پرند به شماره  91-137-6869به تاریخ  1391/8/28شركت كیسون به
نام ایمان كریمیمقدم به شماره ملی  0063087538مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط
میباشد.
كارت سبز سواری سمند  LXبه رنگ سفید روغنی و شماره پالك 583 -14ط 28مدل  1389و
شماره موتور  12489270531و شماره شاسی  NAAC91CC3BF843314به نام سیدصفدر
وحدانیبهشمارهشناسنامه2895متولد52/2/10و كدملی6009667518فرزندمحمدصادره
از كهگیلویهوبویراحمدمفقود گردیدهواز درجهاعتبار ساقطمیباشد.
اصل سند مالكیت (برگ سبز) و كارت خودروی اتوبوس بیابانی اسكانیا تیپ عقاب  4212مدل
 1383به رنگ سفید روغنی و شماره انتظامی 854ع -81ایران  85و شماره موتور  8031342و
شمارهشاسی3551112متعلقبهمحمدرودینیفرزندعبدالنبیمفقود گردیدهواز درجهاعتبار
ساقطمیباشد.
كارت هوشمند به شماره  2963229مربوط به اتوبوس اسكانیا مدل  1390به شماره انتظامی
896ع -75ایران  75مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
اصل كارت دانشجویی اینجانب فاطمه توكلی فرزند احمد به شماره دانشجویی971374003
از دانشگاه علوم پزشكی واحد زابل در رشته داروسازی در مقطع دكتری مفقود گردیده و از
درجهاعتبار ساقطمیباشد.
كارت دانشجویی اینجانب محمد جاهد فرزند غالماهلل به شماره دانشجویی 963858244
رشته روانشناسی مقطع كارشناسی از دانشگاه پیام نور مركز سراوان مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقطمیباشد.
برگسبزخودروسمندمدل90ایكس7بهرنگسفیدروغنیوشمارهشاسیNAACN1CM6CF007002
و شماره موتور  1249026531و شماره شهربانی 497-91ص 53به نام عزیز پورحسن شقالن
مفقود گردیدهواز درجهاعتبار ساقطمیباشد.
اینجانبعزیزپورحسنشقالنمالكخودروسمندX7بهشمارهموتور 1249026531وشماره
شاسیNAACN1CM6CF007002بهعلتفقداناسنادفروشوسندمالكیتراهورتقاضای
رونوشت المثنی سند خودروی مذكور را نموده است .لذا چنانچه احدی ادعایی درخصوص
خودروی فوق دارد ظرف مدت  10روز به دفتر حقوقی سازمان فروش شركت ایرانخودرو واقع
در پیكانشهر،ساختمانسمندمراجعهنمایید.بدیهیاستپساز مهلتمزبور طبقمقررات
اقدامخواهدشد.
سندوبرگسبزپژو405بهشمارهپالك443ج-13ایران99وشمارهشاسیNAAM01CA29K943633
مفقود گردیدهواز درجهاعتبار ساقطمیباشد.
اصلسند كمپانیواصلشناسنامهمالكیت(برگسبز)واصل كارتشناساییسواریسیستم
پرایدتیپ(جیتیایكسآی)مدل1388بهرنگسفیدروغنیوشمارهشاسیS1412288327510
وشمارهموتور3089153وشمارهپالكانتظامیایران349-34و36وبهناممالكمنصورپیشهكار
مفقود گردیدهواز درجهاعتبار ساقطمیباشد.
اصل شناسنامه مالكیت (برگ سبز) موتورسیكلت سیستم بهرو تیپ 125CDIبه رنگمشكی
مدل  1390و شماره موتور  CG125NBJA3108632و شماره تنه  NBJ***125A9017158و
شماره پالك انتظامی  93335-565و به نام مالك سعید پناهی مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقطمیباشد.
اصل شناسنامه مالكیت (برگ سبز) سواری سیستم پراید تیپ (جیتیایكسآی) به رنگ
نوكمدادیمتالیكمدل 1387وشمارهموتور  2308622وشمارهشاسیS1412287703762
وشمارهپالكانتظامیایران486-43و77وبهناممالكسمیهمیرزاییمفقود گردیدهواز درجه
اعتبار ساقطمیباشد.
برگ گمركی (سند كمپانی) خاور  808مدل  1969پالك ایران 917-87ع 16و شماره شاسی
 10649276و شماره موتور ******** متعلق به جابر جوادی مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقطمیباشد.
برگ سبز و سند كمپانی پراید  77پالك ایران 892-87ج 43و شماره موتور  00074021و شماره
شاسی  S1412277554691متعلق به محمدرضا مقدم مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط
میباشد.
اصلسند كمپانیواصلشناسنامهمالكیت(برگسبز)موتورسیكلتسیستمتالش125CCCDI
بهرنگقرمزمدل1390وشمارهموتور156FMI*NE1124407وشمارهتنهNE1***125A9011565
وشمارهپالكانتظامی77454-565وبهناممالكمحمدروشنیمفقود گردیدهواز درجهاعتبار
ساقطمیباشد.
اصلسندكمپانیواصلشناسنامهمالكیت(برگسبز)سواریسیستمپرایدتیپ(جیتیایكسآی)
بهرنگسفیدروغنیمدل1386وشمارهموتور 2157489وشمارهشاسیS1412286382601
و شماره پالك انتظامی ایران 766-24ن 18و به نام مالك عاطفه جاویدنیا مفقود گردیده و از
درجهاعتبار ساقطمیباشد.
برگ اعالم وضعیت (برگ سبز) اتومبیل سواری تیبا 2هاچبك مدل 1397به رنگ سفیدوشماره
موتور M158710731وشمارهشاسیNAS821100J1206987وشمارهپالك122د-46ایران20
به نام رضی كریمزاده وندچالی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
اینجانب مهدی حاجیحسینی مسگر مالك پژو پارس به شماره موتور  164B0259567و
شماره شاسی  LH292587به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكیت راهور تقاضای
رونوشت المثنی سند خودروی مذكور را نموده است .لذا چنانچه احدی ادعایی درخصوص
خودرو فوق دارد ،ظرف مدت ده روز به دفتر حقوقی سازمان فروش شركت ایرانخودرو واقع
در پیكانشهر ،ساختمان سمند مراجعه نماید .بدیهی است پس از مهلت مزبور مطابق
ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
مفقودیبرگسبز،سندخودرو:پرایدسواری131SXمدل1390:رنگ:سبززیتونیمتالیکشماره
پال ک :ایران  377 – 99م  24شماره شاسی  S1412290780489 :شماره موتور4153337 :به
نام  :اشرف جعفری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

گروه بینالملل
ی کهچالشهامیانترامپو
درحال 
بایدنبرسرنتیجهنهاییانتخاباتریاست
جمهوری ادامه داشته و رئیسجمهور
آمریکا خواستار بازشماری آرا در برخی
ایاالتمهمشدهاست،نتیجهانتخابات
سنای آمریکا نیز در هالهای از ابهام
قرار گرفته است! کشیده شدن رقابت
دو کرسی سنا به دور دوم ( که حدود
دو ماه دیگر برگزار میشود) ،ترکیب
نهایی سنا به سود یا ضرر یکی از دو حزب دموکرات و جمهوریخواه
ی کند!
را پیشبینی م 
ا کنون مخاطبان آمریکایی دقیقا نمیدانند کدام حزب ا کثریت سنا را
به دست آورده است! صورتمسئله تا حدود زیادی مشخص است ،
اینکه هر ایالت آمریکا صرفنظر از جمعیت  ۲سناتور دارد ،بنابراین
مجلس سنای آمریکا  ۱۰۰نماینده دارد .نمایندگان سنا به سه رده یا
کالس شامل  ۳۳تا  ۳۴نماینده تقسیم میشوند و هر دو سال یکبار
ی گیرند.
نمایندگانیکیاز این کالسهادر معرضانتخابدوبارهقرار م 
درانتخاباتفعلیدر ۳۳کرسیمجلسسنامربوطبه کالس۲درمعرض
انتخاب مردم بود.تا قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سوم
نوامبر( که همزمان با آن انتخابات مجلس نمایندگان و سنا نیز برگزار
میشود)،جمهوریخواهان  53کرسی در سنا را در دست داشتند .در
مقابل ،دموکراتها  47کرسی سنا را در اختیار داشتند.همین مسئله
ی گیری سنا بر سر انتصاب جنجالی
سبب شد تا در مواردی مانند رأ 
«ایمی برت» بهعنوان قاضی دیوان عالی آمریکا ،جمهوریخواهان
بهراحتی آرای خود را به سود وی به گردش درآورند و مخالفت مطلق
دموکراتها نیز نتواند راه بهجایی ببرد.
در انتخابات اخیر ۳۵ ،کرسی ( ۳۴کرسی کالس دوم و یک کرسی
برای انتخابات ویژه در ایالت جورجیا به علت بازنشسته شدن سناتور
قبلی) به رأی گذاشته شدند.دموکراتها توانستند در دو ایالت کلرادو
و آریزونا ،کرسی مجلس سنا را از جمهوریخواهان پس بگیرند و در
مقابل ،یک کرسی سنا را در آالباما به جمهوریخواهان وا گذار کنند.
در حال حاضر  ۴۸کرسی سنا در دست دموکراتها (شامل دو نماینده
مستقل) است.
بالتکلیفی آمریکاییها ادامه دارد
ا کنون تکلیف دو کرسی سنا در ایالت جورجیا مشخص نیست .هر دو
سناتور جمهوریخواه از ایالت جورجیا با چالش شدیدی از سوی دو
نامزد حزب دموکرات روبه رو شدهاند و این رقابتها به دور دوم کشیده
شده است.سناتور جمهوریخواه کلی لوفلر و رقیب او رافائل وارنا ک
روز پنجم ژانویه دوباره به مصاف هم خواهند رفت .لوفلر در انتخابات
سه شنبه هفت درصد رأی کمتر از حریف به دست آورد اما براساس
چ کدام۵۰درصدآرارا کسبنکردندانتخابات
قوانیناینایالتچونهی 
به دور دوم می کشد.با ادامه شمارش آرا در دیگر رقابت این ایالت،
سناتور دیگر جمهوریخواه ،دیوید پردو ،از رقیب دموکرات جان
ی که
اوسا ک کمی پیش است اما او هم به  ۵۰درصد نرسید .درصورت 
دموکراتها بتوانند هر دو کرسی سنا در ایالت آریزونا را به تسخیر خود
درآورند ،موقعیت دو حزب سنتی آمریکا در سنا با یکدیگر مساوی
خواهدشد.در اینصورت،معاونرئیسجمهور (کاماال هریس)،نقش
صدویکمینسناتور راایفاخواهد کرد.بهعبارتبهتر ،با توجه بهقانون
اساسی آمریکا ،ا گر بایدن رسما در کاخ سفید حضور پیدا کند ،ممکن
است به سلطه جمهوریخواهان در سنای آمریکا نیز پایان داده شود.
با همه این اوصاف ،هنوز مشخص نیست در انتخابات سنا در ایالت
جورجیا دقیقا چه چیزی رخ خواهد داد!
سی ان ان

ماه مهر و مهر بانک ملی ایران برای جوانان
بانک ملی ایران از ابتدای امسال تا پایان مهرماه بیش از  122هزار فقره وام ازدواج به جوانان
پرداخت کرده است.به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران ،این بانک با رویکرد تسهیل
سنت حسنه ازدواج و حمایت از جوانان در هفت ماه ابتدای امسال تعداد  122هزار و 465
فقره وام ازدواج به متقاضیان پرداخت کرده که ارزش ریالی این تسهیالت بالغ بر  64هزار و 49
میلیاردو 692میلیونریالاست.الزمبهذکراست،بانکملیایرانبیشاز  70درصدتسهیالت
قرض الحسنه ازدواج در نظام بانکی را پرداخت می کند و این بانک در طی سال گذشته نیز
 239هزار و  23فقره تسهیالت ازدواج به متقاضیان پرداخت کرده که ارزش ریالی این تسهیالت
بالغ بر  75هزار و  50میلیارد و  134میلیون ریال بوده است.در سال  97هم این بانک حدود
 265هزار فقره وام قرض الحسنه ازدواج به ارزش ریالی  41هزار و  492میلیارد و  768میلیون
ریال پرداخت کرده است.سقف وام قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجین  500میلیون
ریال ،با دوره بازپرداخت  84ماه و نرخ چهار درصد کارمزد است.هر یک از متقاضیان صرفا یک
مرتبه می توانند این تسهیالت را دریافت کنند و افرادی که تاریخ عقد آنها بعد از یکم فروردین
ماه  1396بوده و تا کنون وام ازدواج دریافت نکرده اند ،در اولویت نخست قرار دارند.بانک ملی
ایران وام ازدواج را مطابق دستورالعمل ابالغی بانک مرکزی و مصوبات داخلی خود تنها با اخذ
یک ضامن معتبر و سفته در تمامی شعب پرداخت می کند و مشتریان ارجمند می توانند در
صورت مشاهده هر گونه تخلف ،موارد را از طریق سامانه رسیدگی به شکایات بانک ملی ایران
در سایت اصلی این بانک پیگیری کنند.

قرارداد توسعه دانشگاه خاتم
در ناحیه نوآوری پردیس منعقد شد
قراردادوا گذاریزمیندر پارکعلموفناوریپردیسبهدانشگاهخاتم،بهمساحت17هکتار
در فاز نخست و تفاهمنامهی وا گذاری  30هکتار دیگر در فازهای آتی ،جهت ساخت و توسع ه
فضاهای آموزشی ،پژوهشی و رفاهی برای دانشجویان منعقد شد.به گزارش روابطعمومی
بانکپاسارگاد،طی این قرارداد که درمراسمی با حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری
رییس جمهور،مجید قاسمی رئیس دانشگاه خاتم و مهدی صفاری نیا رئیس پارک علم و
فناوری پردیس منعقد شد ،مجموعهی آموزشی ،تحقیقاتی،پژوهشی و فناوری دانشگاه
خاتم ،تحت عنوان پردیس کارآفرینی رقابتپذیر،با سرمایه گذاری بانک پاسارگاد،در
فاز  4پارک علم و فناوری پردیس احداث خواهد شد.این مجموعه با  10دانشکده ،هر یک در
 5گروه آموزشی ،پذیرای  10هزار دانشجو در مقاطع مختلف کارشناسی و تحصیالت تکمیلی
خواهد بود.مرکز تحقیقات و فناوری فعالیتهای نوبنیان با ظرفیت یک هزار پژوهشگر،
کتابخانههایتخصصی،سالنآمفیتئاترمرکزیپردیس،سالنهاییجهتبرگزاریآزمونهای
بینالمللی و مجتمعهای ورزشی،خوابگاهی ،پذیرایی و رفاهی از دیگر بخشهای این
مجموعه خواهند بود.گفتنی است درحال حاضر دانشگاه خاتم با حمایت بانکپاسارگاد و
بهرهمندی از حضور استادان بنام و همچنین فضا و تجهیزات آموزشی به روز و پیشرفته،در
زمرهی دانشگاههای مطرح کشور است.این دانشگاه با برگزاری دورههای موفق و همکاری
با دانشگاههای معتبر جهان،توانستهاست در سطح بینالمللی نیز مطرح شده و با عبور از
سهنسلاول،در سطحنسلچهارموپنجمدانشگاهی،کارآفرینانخالق،رقابتپذیرومقاوم
را تربیت و به کشور عرضه کند.

قدردانی وزیر اقتصاد از دکترشیری مدیرعامل
پستبانکایران به جهت کسب عنوان
ن بانک دولتی» درجشنواره شهید رجایی
«برتری 
دکتر فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی با ارسال لوح سپاس به دکتر بهزاد شیری
مدیرعامل پست بانک ایران از زحمات و تالشهای مؤثر وی و کارکنان این بانک به جهت
کسب عنوان«برترین بانک دولتی» قدردانی نمود.
تصویر به گزارش روابط عمومی پستبانکایران؛این بانک در جشنواره شهیدرجایی سال
1399برپایه نتایج ارزیابی عملکرد سال  1398در مجموع شاخصهای عمومی و اختصاصی به
عنوان برترین بانک دولتی شناخته شد که متن لوح سپاس دژپسند بدین شرح است.
جناب آقای دکتر بهزاد شیری
مدیرعامل محترم پست بانک ایران
باسالم
وزارتامور اقتصادیوداراییبهمثابهقلبتپندهتوسعهاقتصادی،نقشبسزاییدرخدمتبه
نظاممقدسجمهوریاسالمیایرانازطریقرشدوتوسعهپایدارایفاءمینماید،لذاخدمتگزاری
در این سنگر افتخاری سترگ از جانب ایزد منان میباشد.با عنایت به همت و مساعدت ارزنده
جنابعالیوهمکارانمحترمتاندرآنبانک،درراستایجزء«ب»بخشنامهجشنوارهشهیدرجایی
سال (1399نتایج ارزیابی عملکرد سال  )1398و براساس تصویب ستاد جشنواره وزارت امور
اقتصادی و دارایی در مجموعه بانکهای تابعه وزارت متبوع بهعنوان «بانک برتر درمجموع
شاخصهایعمومیواختصاصی»برگزیدهشدهاید.بدینوسیلهمراتبتشکروقدردانیخود
را از مدیران ،کارشناسان و کارکنان پرتالش آن مجموعه اعالم مینمایم.

