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توطئهبرجامیدموکراتها
آیا دولت بایدن حاضر است خسارات خروج ترامپ از برجام را جبران کند؟

گروه بین الملل
«وندیشرمن»سرپرستتیممذا کره کننده
هسته ای آمریکا در مذا کرات منتهی به برجام،
اخیرا تأ کید کرده است که به دلیل تفاوت شرایط
امروزباسال2016میالدیو پروسهحقوقیسخت
بازگشتبهتعهداتآمریکادر برجام،دولتبایدن
مسیر سختی را در این خصوص پیش رو خواهد
داشت!بهعبارتبهتر از ا کنونمقاماتآمریکایی
بهانه جویی را برای کسب امتیازات بیشتر از ایران
در عین عدم بازگشت واقعی به تعهدات در قبال
ایران آغاز کرده اند.
براساسرفتارمشابهدموکراتهاوجمهوریخواهان
است کهوزیرانرژیرژیمصهیونیستی(اشتاینیتز)
بعدازپیروزیبایدندرانتخاباتریاستجمهوری
آمریکا می گوید« :ا گر دولت بایدن با ایران توافق
کند ،ایران ضعیف باقی خواهد ماند .ایران در
وضعیتیدشوارقرارداردوحتیا گرتوافقهستهای
دیگری با آمریکا منعقد کند ،وضعیتش تغییر
نخواهد کرد».
وزیرامورخارجهآلماننیزباابرازخرسندیازپیروزی
بایدناعالممی کند«:بایدباایاالتمتحدهوایران
دربارهاینکهآیاامکان گسترشاینتوافقبهنحوی
که بتوان مسائل دیگر را در آن گنجاند وجود دارد
یا خیر».با استناد به مواضع وزیر امور خارجه و
همچنین تالش فرانسوی ها و شخص ما کرون در
گنجاندنبندهایدیگربهبرجام کهعمالباعثتهی
سازی قدرت جمهوری اسالمی است ،به نظر می
رسد که غرب به دنبال یک توطئه خطرنا ک دیگر
در بستر دیپلماسی باشد.
اندیشکده مرکز امنیت آمریکایی نیز در مقاله ای
ن که«ریل گذاریمجددبرایتعامل
تحتعنوانای 
باایران»،مینویسد«:ایرانبرایرهاییازسیاست
فشار حدا کثری ،به سمت مذا کره با جو بایدن
خواهد رفت .این اندیشکده استراتژی دیپلمات

آمریکا برای مذا کره با ایران را چنین می شمارند
الف «:جلوگیری از دستیابی ایران به سالح
هستهای».منظورآنهادراینبندایناست كهبند
غروبدربرجامراحذف کنندومحدودیتجمهوری
اسالمی ایران را مادام العمر کنند .سیاستی که در
قاموسملتایراننیستودولتمردانبایددر این
زمینه حساسیت خاصی داشته باشند.
ب« :مهار سیاست های منطقه ای ایران که به
منافع آمریکا ضربه وارد نکند ».به این معنی که
ا گر سیاست آمریکا ایجاد داعش در منطقه است،
نبایدایرانباآنمخالفت کندویاا گر گروهتروریستی
دیگر بههمراه رژیم صهیونیستی امنیت منطقه را
برهم زدند،ایران نه تنها مخالفت نکند بلکه باید
رفتاری شبیه سعودی ها ایفا کند و فرش قرمز زیر
پایآنهاپهن کند.اینسیاست کهدر زماناوباما
از آن بهعنوان برجام  2یاد می شد و در زمان ترامپ
نیزدرقالبمذا کرهجدیدباپیشخور12شرطپمپئو
دنبال می شد ،همگی بر گرفته از یک هدف است،
نرمال سازی ایران از دیدگاه آمریکا.
حال که قدرت در آمریکا به دموکراتها برگشته
است آنها نه تنها با بازگشت به برجام به تعهدات
خودعملنخواهند کردبلکهبارفتارهایسمبلیک
به دنبال امتیاز گیری بیشتر از ایران خواهند بود.
آمریکای زمان بایدن بهدنبال اعتماد سازی با
ایران بهصورت نمادین خواهند بود .پیشنهاد
اندیشکده های آمریکایی به بایدن در این زمینه
بهاینصورتاست که«محدودیتهایسفری که
ترامپدرنظر گرفتهبودبایدتوسطبایدنلغوشود،
تحریمهایسمبلیکمقاماتایرانیبرداشتهشود،
از بسته حمایتی صندوق بین المللی پول در مورد
کرونا حمایت کند و گام های عملی برای برداشتن
تحریم هایی که مانع از ارسال تجهیزات درمانی
ویژه کرونااستراانجامدهد.بدیهیاست کههیچ
یک از تعهدات مطرح شده مربوط به خود آمریکا

آمریکا تا به االن اثبات کرده است که اراده ای در خصوص انجام تعهدات خود مبنی بر لغو تمامی تحریم ها که در برجام به آنها متعهد شده
است ندارد .متعاقبا ،تا االن کشورمان نیز نفعی در ارتباط با برجام نبرده و این توافق ،برای ایران خسارت بار بوده است
ن که این اقدامات
در مرحله اول نمی شود و دو ای 
در مقابل تعهدات جمهوری اسالمی حتی ارزش
پرداختننیزندارد.آمریکاتابهاالنثابت کردهاست
کهارادهایبرانجامتعهداتخودمبنیبرلغوتمامی
تحریم ها که در برجام به آنها متعهد شده است
چ
را ندارد .تا به االن جمهوری اسالمی ایرانهی 

پل پیالر ،استاد دانشگاه جورج تاون در گفت و گو با «رسالت» :

ترامپ میخواهد به هر قیمتی در قدرت باقی بماند
استاد دانشگاه جورج تاون تأ کید کرد :ترامپ
می خواهد به هر قیمتی در قدرت باقی بماند
و در این خصوص به هیچ خط قرمزی پایبند
نیست.
پلپیالردر گفتو گوبا«رسالت»اظهارداشت:
« واقعیاتی که امروز در قبال انتخابات ریاست
جمهوریآمریکا(منازعاتانتخاباتی)مشاهده
می کنیم ،همان چیزی است که قبال نیز در
ن کهترامپاز
خصوصآنهشداردادهبودیم.ای 
قبلنیزتأ کید کردهبودشکستدر انتخاباترا
نمیپذیرد.اومیخواهدبههرقیمتیدرقدرت
باقی بماند .در این میان ،برای رئیس جمهور

فعلی آمریکا اهمیتی ندارد که به چه روشی
استناد کند و مردم در قبال وی چه نظری
داشته باشند!»
مقامسابقسازمانسیاافزود«:ا گرچهبسیاری
ازشهروندانآمریکاییباترامپوسیاستهای
جنجالیویوهزینههایی کهاوبرای کشورایجاد
کردهاستمخالفهستند،امااینمخالفتها
و انتقادات برای ترامپ و کسانی که در پشت
پرده و یا به صورت آشکار از وی حمایت می
کنند ،مهم نیست .برای ترامپ فقط منافع
خود و گروه های وابسته به او یا کسانی که بر او
مسلط هستند ،اهمیت دارد».

فرم اجارهنامه مسكونی به نام آقای علی رسولزاده زرینقبائی به شماره 10666مورخ 86/12/5
با شماره قطعه  755از پالك ثبتی  88فرعی  151اصلی موقوفه پرور خانم مفقود گردیده و از
درجه اعتبار ساقط میباشد.
اصل سند كمپانی خودرو سواری پژو پارس مدل  1390به رنگ خا كستری متالیك و شماره پالك
742ق-21ایران98وشمارهموتور 12490273636وشمارهشاسیNAAN01CA8CK342884
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
یك مبایعهنامه با سریال هولوگرام  10000324428و شماره رهگیری  1311015675839به نام
فروشنده آقای مجتبی موسوی و خریدار به نام آقای رضا افتخاری مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط میباشد.
اصل سند كمپانی و برگ سبز خودرو وانت پیكان  1600به رنگ سفید شیری روغنی مدل
 1392و شماره پالك 646ل -58ایران  14و شماره موتور  118P0034242و شماره شاسی
 NAAA36AA5DG931966مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
برگ سبز ،كارت ماشین ،كارت گازوئیل كامیونت زامیاد مدل  1391به شماره موتور  80040544و
شماره پالك 584ط -88ایران  27مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
برگ سبز پژو  405مدل  89رنگ نقرهای شش ایران 592-65ی 39و شم  12489328998و
ش شاسی  638985مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
برگ سبز تندر ال 90مدل  86رنگ نقرهای شش ایران 446-65ب 81و شم  008821و ش شاسی
 7A000276مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
اصل سند مالكیت (برگ سبز) موتورسیكلت سیستم سیوان تیپ  150CCمدل 1395
به شماره انتظامی  67365 -376و شماره موتور  0149NDR096359و شماره شاسی
 NDR***150F9538759به نام محمد احمدی فرزند محمدامین مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط میباشد4819 .
برگ سبز ،سند كمپانی ،كارت ماشین و بیمه خودرو پراید مدل  1387به رنگ نقرهای متالیك
و شماره پالك 394س -51ایران  27و شماره شاسی  S1482286241236و شماره موتور
 2282331به نام كریم خسروی قرهقشالقی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
مجوز حمل سالح شكاری دولول ساخت تركیه شماره  12GA.3-TS.370متعلق به اینجانب
حشمتاهلل منصوری بیدگانی فرزند محمدشریف كد ملی  1970761695مفقود گردیده و از
درجه اعتبار ساقط میباشد.
اصل شناسنامه مالكیت (برگ سبز) سواری سیستم پژو  405تیپ  405TU5SLXمدل 1399
به رنگ سفید و شماره موتور  139B0183148و شماره شاسی NAAM31FE3LK618173
و شماره پالك انتظامی 342-93ل 52و به نام مالك هایده جاودان مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط میباشد.
اصل سند كمپانی و اصل شناسنامه مالكیت (برگ سبز) سواری سیستم پژو تیپ  206به رنگ
نقرهای متالیك مدل  1386و شماره موتور  14186013663و شماره شاسی  21509171و شماره
پالك انتظامی ایران 191-24د 26و به نام مالك صغری شیرزاد نیلساز مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط میباشد.
اینجانب محمد اسفندیاری كلوكن فرزند اسمعیل كد ملی  4879911186مالك خودرو سواری
پژو پارس مدل  1390به رنگ خا كستری متالیك و شماره انتظامی 196ج -79ایران  59و شماره
موتور  12490051080و شماره شاسی  NAAN01CAXBK497810به علت فقدان اصل سند
كمپانی (سند كارخانه) و سند مالكیت خودرو (برگ سبز) تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذكور
را نموده است .لذا چنانچه هر كس ادعایی در مورد خودروی مذكور را دارد ظرف ده روز به دفتر
حقوقی شركت ایرانخودرو واقع در پیكانشهر ،ساختمان سمند مراجعه نماید .بدیهی است
پس از انقضای مهلت مذكور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اینجانب سیاوش طیبزاده مالك وانت پیكان به شماره موتور  11484011981و شماره شاسی
 31618294به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكیت راهور تقاضای رونوشت المثنی اسناد
مذكور را نموده است .لذا چنانچه هر كس ادعایی در مورد خودروی مذكور را دارد ظرف ده روز
به دفتر حقوقی شركت ایرانخودرو واقع در پیكانشهر ،ساختمان سمند مراجعه نماید .بدیهی
است پس از انقضای مهلت مذكور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اینجانب سپیده صغرا حسیننژاد دوغی كال مالك پژو  405به شماره موتور  2517400666و شماره
شاسی  74300605به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكیت راهور تقاضای رونوشت المثنی
اسناد مذكور را نموده است .لذا چنانچه هر كس ادعایی در مورد خودروی مذكور را دارد ظرف
ده روز به دفتر حقوقی شركت ایرانخودرو واقع در پیكانشهر ،ساختمان سمند مراجعه نماید.
بدیهی است پس از انقضای مهلت مذكور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
دانشنامه كارشناسی اینجانب كطیور زیركساز در رشته زبان و ادبیات فارسی صادره از واحد
تهران – مركز ،دانشگاه آزاد اسالمی مفقود گردیده است .مراتب جهت درج و صدور المثنی
اعالم می گردد و دانشنامه فوق از درجه اعتبار ساقط میباشد.
برگ سبز و كارت موتورسیكلت آریا  125CCمدل  1389به شماره انتظامی  -77754ایران  812و
شماره موتور  157FMINET*532748و شماره تنه  NET***125A8984612مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
مجوز حمل سالح شكاری پنجتیر نیمهاتوماتیك ساخت روسیه كالیبر  12ساچمهزن به شماره
سالح  0715323196به نام امید ریگیمطلق فرزند تاجمحمد مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط میباشد.
سند مالكیت (برگ سبز) خودروی كامیونت ون زامیاد  Z24NIBبه رنگ آبی روغنی مدل 1398
به نام احمد سركوری به شماره موتور  Z24813276Zو شماره انتظامی 965ط -33ایران 95
و شماره شاسی  NAZPL140BK0548991به علت سهلانگاری مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط میباشد.
كلیه مدارك خودروی سواری پژو  405مدل  1384به شماره موتور  12484054258و شماره
شاسی  13203443و شماره پالك ایران 185 -85ب 34به نام اماناهلل قنبرزهی مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
كارت خودرو ،برگ سبز ،برگ كمپانی خودرو سواری پراید مدل  1383به رنگ سفید شیری روغنی
و شماره پالك ایران 548-18ط45و شماره موتور 00960305و شماره شاسی S1412283341535
به نام وحید نیازی وحدتی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

نفعی در ارتباط با برجام نداشته است؛ برای زنده
نگه داشتن آن هزینه های سنگینی را پرداخت
کرده است .بیشتر تحریم ها را بعد از برجام تحمل
ن که برجام
کرد ،اما خودش را با برجام علی رغم ای 
یکتوافقنامتوازنبود،تطبیقدادتاآنرابهعنوان
یکتوافقزندهنگهدارد.حالا گردولتجدیدآمریکا

بخواهدبهبرجامبرگردد،بایدازتکرارسیاستهای
قبلی خود دست بردارد و به فکر گنجاندن بیشتر
تعهداتجمهوریاسالمیایراننباشداقدامی که
نشانهایاز تعهدبایدنودموکراتهانسبتبهآن
وجود ندارد .بنابراین باید مراقب بازی خطرنا ک
دموکراتهابود .کامالمسلماست که دموکراتها

هشدار مقام وزارت جنگ صهیونیستی
درباره فشلشدن ارتش
مدیرکل وزارت جنگ رژیم صهیونیستی به
کابینه هشدار داد :تأخیر در تصویب بودجه
نظامیتاپایانسالجاریمیالدی،برنامههای
استراتژیک ارتش و سازمانهای امنیتی این
رژیم را مختل میکند.به گزارش خبرگزاری
فارس،در حالی کهارتشرژیمصهیونیستیاز
یکسوبابحرانهم ه گیریویروس«کووید»۱۹
در فلسطین اشغالی و از سوی دیگر با نگرانی
فزایندهازعملیاتگروههایمقاومتمنطقهای
مواجهاست،مقاماتنظامیاینرژیمنیزدرباره
کمبود و عدم تصویب بودجه نظامی هشدار
میدهند«.امیر ِاشل» مدیر کل وزارت جنگ

بحرانهایی که پیش روی جبهه
آمریکا -اروپا خواهد بود

برای اعتماد سازی  ،در مرحله نخست تمامی
تعهدات خود را انجام دهند و در مرحله دوم زیانی
که ایران در طول چهار سال گذشته تحمل کرده
استرابپردازد.اماآیابایدنچنیناقدامیراصورت
میدهد؟بدونشکا گربخواهیمباسادهانگاری
بهبازیدموکراتهادربرجامبنگریم،شاهدافزایش
بیشترخسارتهایبرجام(حتینسبتبهشرایط
فعلی) خواهیم بود.
مواضعشرمنودیگردموکراتهانشانمیدهد
کهآنهاقصداحیایتوافقهستهایرانخواهند
داشتودرعملنیزبهبرجامبازنخواهند گشت!
نباید فراموش کرد که نخستین کارشکنی های
علنی آمریکا در مغایرت با برجام ،در دوران
ریاست جمهوری اوباما و حضور دموکراتها در
کاخ سفید صورت گرفت .همگان به یاد دارند
که وزارت خزانه داری آمریکا در دوران اوباما
و پس از انعقاد توافق هستهای ،مانع عادی
سازی روابط بانکی و اعتباری با ایران و لغو
تحریمها شد .پس از آن نیز ترامپ با استفاده از
ظرفیتهایی که دموکراتها در برجام و خارج
آنتعریف کردهبودند(خصوصامکانیسمماشه
و لزوم تأیید تعلیق تحریمهای ایران در بازه
زمانی  ۱۲۰روزه از سوی رئیس جمهور آمریکا )
از این توافق خارج شد.از این رو ،دموکراتها
«شریک جرم اصلی» ترامپ در خروج از برجام
محسوب می شوند.
ا کنون،دموکراتهابایکچهرهظاهریمتفاوت
از ترامپ ،در حال پیشبرد همان پروسه اعمال
فشار علیه کشورمان هستند .سران حزب
دموکرات معتقدند که ا گر آنها بخواهند به
برجام باز گردند ،باید از جمهوری اسالمی ایران
امتیازات جدید و بیشتری بگیرند! بنابراین،
نباید فریب بازی هدفمند دموکراتها را در این
خصوص خورد.

پشت پای مشاور امنیت ملی آمریکا به ترامپ

رژیم صهیونیستی در گفتوگو با خبرنگاران،
هشدار داد:ا گربودجهسال۲۰۲۱تاپایانسال
جاریتصویبنشود،ارتشودیگرسازمانهای
نظامینمیتوانندبرنامههایمهمواستراتژیک
خود را پیش ببرند.
بهنوشتهروزنامه«هاآرتص»،اشلدر اینباره
توضیحداد«:مسئلهبودجهبسیارجدیاست.
بدونبودجهسال،۲۰۲۱سیستمنظامیتوانایی
برنامهریزی برای پروژههای طوالنیمدت را
نخواهدداشت...نحوهمدیریت کنونیبودجه
نظامی ،بهرهور نیست و اجازه برنامهریزی
طوالنیمدت را نمیدهد».

كلیه اسناد (سند كمپانی ،برگ سبز و )...سواری تویوتا كمری ایكسالآی مدل  2006به شماره
پالك 612ق -14ایران  66و شماره موتور  2AZA302494و شماره شاسی 33KI6X561736
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
سند كمپانیوشناسنامهمالكیتسواریمگانمدل91بهشمارهپالك341ج-63ایران99وشماره
موتور  136474و شماره شاسی  1032026مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
سند كمپانی و برگ سبز خودروی سواری سمند ایكس 7مدل  1384به رنگ نقرهای و شماره
انتظامی ایران 772 -75ب 68و شماره شاسی  14522813به نام نبیا ...اسالمپناه به شماره
ملی  3071598947مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
سند كمپانیخودرویوانتمزدابهرنگسفیدمدل 1388وشمارهانتظامیایران 835-75ص69
و شماره موتور  FE536495و شماره شاسی  NAGBPX2PN11F05656به نام لیال قاسمینژاد
رائینی به شماره ملی  3179085177مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
كارت ،سند كمپانی و برگ سبز موتورسیكلت سفر  125CCپیشرو مدل  1384به رنگ قرمز و
شماره انتظامی  65623-815و شماره تنه  3016659/125CGبه نام مرتضی ساالری به شماره
ملی  3071238363مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
مدرك تحصیلی كارشناسی اینجانب رسول گلپسندیحق فرزند ابوالفضل به شماره كد ملی
 4280778159در رشته حقوق قضایی صادره از دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
كارت پالك عقب خودروی سواری سایپا 131SLنقرهای متالیك مدل 1390به نام مسعود درازهی و
شمارهانتظامی 791س-47ایران95وشمارهموتور 4540464وشمارهشاسی S1412290070749
به علت سهلانگاری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
پالك عقب خودروی سواری پژو  405جیالایكسآی به رنگ نقرهای متالیك مدل  1386به نام
عیسی دهواری به شماره انتظامی 749س -54ایران  95و شماره موتور  12486121732و شماره
شاسی  40435171به علت سهلانگاری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
كارت شهری تا كسیرانی اینجانب محمدعلی پودینه فرزند غالم مربوط به تا كسی پژو  405مدل
 1390به شماره انتظامی 838ت -24ایران  85مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
فا كتور فروش خودروی سواری پژو  405جیا لایكس  XU7مدل  1391به شماره موتور
 124K0086739و شماره شاسی  NAAM01CA9DR587035بنام خلیلالرحمن زارعی و
شماره انتظامی 597ق -31ایران  95مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
برگ سبز و كارت موتورسیكلت سیستم نمین تیپ  125مدل  1389به رنگ مشكی و شماره پالك
 753-45511و شماره موتور  NDR125*02018024و شماره بدنه NDR***125C8924818
متعلق به آقای طاهر لكزایی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
برگ سبز ترا كتور  ITM475مدل  1394به شماره انتظامی 516 -59ك  18و شماره موتور
 MT4A2W0299Dو شماره شاسی  N3HKTAD1CFEQ11149به مالكیت حمید هبانو
روحافزائی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
شناسنامه مالكیت (برگ سبز) كارت ماشین و برگ گمرک وانت شخصی تویوتا افجی 45مدل
 1983به رنگ نقرهای روغنی و شماره انتظامی 646ب -14ایران  82و شماره موتور  792110و
شماره شاسی  395815مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
سند كمپانی (فا كتور فروش) خودرو مینیبوس بنز به رنگ آبی – سورمهای مدل  1371و شماره
انتظامیایران636-13ع62وشمارهموتور 33491110135986وشمارهشاسی37939116010048
به مالكیت سیدعباس حسینی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
سند مالكیت راهور (برگ سبز) سواری پژو  2008به شماره انتظامی 217ق -72ایران 82
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد .مسئولیت ضمانت كشف فساد به عهده
مالك است.
سند مالكیت راهور (برگ سبز) وانت پیكان به شماره انتظامی 849د -19ایران  82مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط میباشد .مسئولیت ضمانت كشف فساد به عهده مالك است.
اینجانبالهامعباسیمالكوانتپیكانبهشمارهانتظامی30514891وشمارهموتور11285067808
و شماره پالك 849د -19ایران  82به 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 نمایند .بدیهی است پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
سند كمپانیوبرگسبزو كارتخودروو كارتسوختوبیمهنامهشخصثالثخودرویلیفان 820
مدل 1396سفیدرنگ به شماره پالك 274ط -37ایران 18و شماره موتور LF489Q170490182
و شماره شاسی  NAKNH4622HB183288به نام جواد نوروزی مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط میباشد.
برگ سبز موتورسیكلت آفتاب  125FSسیسی مدل  1388مشكیرنگ به شماره پالك -19479
 498و شماره موتور  156FMIT0910000و شماره تنه  NDZ125A8838202به نام عربعلی
موسیوند مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
سند كمپانی ،سند ماشین برگ سبز ریو مدل  90پالك ایران 596-66و 66و شماره موتور
 1100967و شماره شاسی  NAS610022B1202573متعلق به علی میرزایی مفقود گردیده و
از درجه اعتبار ساقط میباشد.
كارت سبز پراید مدل  82پالك ایران 199-87ب 29و شماره موتور  00446960و شماره شاسی
 S1412282913298متعلق به علی رضائی كلج مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط
میباشد.
سند مالكیت راهور (برگ سبز) سواری تیبا صندوقدار به شماره انتظامی 854ق -48ایران
 92مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد .مسئولیت ضمانت كشف فساد به عهده
مالك است.
برگ سبز پراید مدل  88نقرهای به شماره موتور  2789164و شماره شاسی S1412288937557
و شماره انتظامی 573س -26ایران  69به نام اینجانب مهدی هراتی مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط میباشد.
اصل برگ سبز پراید  132مدل  1393به شماره شاسی  NAS421100E1165718و شماره موتور
 5216406و شماره پالك ایران 533-82د 34به نام مرضیه محمدی كمانگر كالئی مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
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یادداشت

رابرت اوبراین ،مشاور امنیت ملی آمریکا
اعالم کرد کهدرصورتتأییدپیروزیبایدن،
بهانتقالرسمیوآرامقدرتمتعهداست.
اوبراین همچنین تیم جو بایدن را تیمی
حرفهای خواند که پیش از این نیز در کاخ
سفیدفعالیتداشتهاند.به گزارشدویچه
وله ،بهرغم گذشت دو هفته از انتخابات
ریاست جمهوری آمریکا ،دونالد ترامپ
همچنان از پذیرش شکست خود در این
انتخابات اجتناب میورزد .این در حالی
است که شماری از نزدیکان و همکاران او
بر این باورند که ترامپ نا گزیر به پذیرش
نتایج این انتخابات خواهد شد.رابرت

اوبراین ،مشاور امنیت ملی کاخ سفید
در همایش دیجیتال «امنیت جهانی» از
انتقالرسمیوبرنامهریزیشدهقدرتبه
دولت جدید سخن گفته است.اوبراین در
سخنرانیخودتأ کید کردهاست کهانتقال
رسمی قدرت به تیم بایدن منوط به اعالم
رسمی نتایج این انتخابات خواهد بود.
او هنوز پیروزی بایدن در این انتخابات را
قطعینمیداندامادرعینحالتأ کید کرده
است  :به نظر می رسد بایدن در انتخابات
ریاست جمهوری  2020برنده شده است!
ترامپ هنوز در قبال سخنان اخیر اوبراین
موضعی اتخاذ نکرده است.

تکمیل زیرساختهای مسکن مهر
ازاولویتهایشرکتعمرانشهرجدیدهشتگرد

نایب رئیس شرکت عمران شهرجدیدهشتگرد اظهار داشت :مسکن مهر از جمله پروژههایی است
که شرکت عمران شهرجدید هشتگرد اجرای زیرساختهای آن را بخشی از اولویت خود قرار داده و
در تالش است تا آن را تا پایان سال به اتمام برساند.
به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید هشتگرد؛ رافع ناصری فر در نشست با مسئولین
شرکت توزیع برق استان البرز که با حضور مدیرعامل شرکت عمران ،مدیرعامل شرکت توزیع برق
استانالبرز ومدیرشرکتتوزیعبرقشهرستانساوجبالغبرگزار شد،برهمکاریهمهدستگاههای
اجرایی شهرستان برای بهبود زیرساختها و اجرای پروژههای مسکن مهر تا کید کرد.
وی افزود :شرکت عمران بر اساس تفاهم نامه منعقد شده با شرکت توزیع برق استان به استناد بند
ب تبصره  ۸قانون بودجه سالجاری مبنی بر تکمیل زیرساختهای برق مسکن مهر شهر جدید
هشتگرد می بایست مبلغ  ۳۰۰میلیارد ریال به شرکت برق استان البرز واریز نماید که تا کنون ۳۰
میلیارد ریال بهصورت نقدی به حساب شرکت برق توزیع برق واریز کرده و به صورت تهاتری نیز
زمینی به ارزش  ۱۹۰میلیارد تومان به شرکت توزیع برق استان البرز وا گذار کرده است.
ناصری فر اظهار داشت :به منظور تسریع در اجرای عملیات تا پایان آبان ماه سالجاری نیز مبلغ
 ۳۵میلیارد ریال دیگر نیز به حساب شرکت توزیع برق استان البرز واریز خواهد شد تا با سرعت
بیشتری زیرساخت برق مسکن مهر تکمیل شود.
نایبرئیسهیئتمدیرهشرکتعمرانشهرجدیدهشتگرد گفت:درزمانحاضر۲هزار کنتورمسکن
مهر نصب شده و  ۵هزار کنتور دیگر که در تعهد شرکت توزیع برق است به زودی اجرا خواهد شد.
ناصریفرافزود:مدیرعامل،اعضایهیئتمدیرهومدیرانشرکتعمرانشهرجدیدهشتگردهمه
روزه و حتی در روزهای تعطیل بهمنظور رسیدگی به امور و افزایش رفاه شهروندان با حضور در محل
کار و سطح شهر تالش می نمایند ،لیکن اقدامات بر اساس الویت بندی پروژه ها خواهد بود.

آ گهی دعوت مجمع عمومی عادی
به طور فوقالعاده (نوبت دوم)
بدینوسیلهاز كلیهاعضایمحترمشركتتعاونیچندمنظورهفرهنگیانرضوان گرمسار
به شماره ثبت  683و شناسه ملی  10860097683دعوت به عمل میآید تا در جلسه
فوقالذكر كه روز شنبه  99/9/15راس ساعت  14/5در دبستان فدك واقع در گرمسار،
خیابان رسالت برگزار میشود ،حضور به هم رسانید و ضمنا داوطلبان متصدی سمت
بازرسی و هیاتمدیره به موجب ماده  2دستورالعمل موظفند ظرف یك هفته از انتشار
آ گهی دعوت فرم داوطلبی را تكمیل و تحویل دفتر تعاونی نمایند.
دستورجلسه:
 -1انتخابات هیاتمدیره و بازرسان
 -2تصویب صورتهای مالی سال 98
 -3گزارش هیاتمدیره و بازرس
 -4تصویب آییننامه معامالت تعاونی
 -5تصویب آییننامه حقوق و مزایای مدیرعامل
 -6تصویب آییننامه اداری و استخدامی
 -7تصویب آییننامه پاداش هیاتمدیره و بازرسان
 -8تصویب آییننامه تشكیل مجامع عمومی و اصالحیه سال 99
تاریخ انتشار99/8/28 :
هیاتمدیره شركت تعاونی چندمنظوره فرهنگیان رضوان
خ ش99/8/28 :

محمد مهر علی
امروز ،امیدها و تردیدهایی در میان کشورهای اروپایی بر سر
گردشقدرتدرایاالتمتحدهآمریکاوجوددارد .کشورهایاروپایی
در بسیاری از زمینهها با یکدیگر اختالف نظر دارند ،اما هنگامی که
صحبتاز رابطهباایاالتمتحدهدر دورانریاستجمهوریترامپ
و تنش های چهار سال گذشته مطرح می شود ،با در نظر گرفتن
یکهمکاریمنسجموپایدار امیدوارند کهچشمانداز روابط،بهتر
از اوضاع فعلی باشد و جنگ تجاری همراه با تعرف ه های تنبیهی
پدیدار نشوددر حالی کهعدهایاز مقاماتاروپاییبراینباورند که
اینواقعیتاستراتژیکتغییرنخواهد کردوخواهجوبایدنانتخاب
شود یا دونالد ترامپ ،ایاالت متحده یک همپیمان مهربان برای
اروپا نبوده است.
به نظر می رسد امانوئل ما کرون رئیس جمهور فرانسه و آنگال مرکل
صدر اعظم آلمان ،نمی توانند خرسندی خود را نسبت به از بین
رفتن «نقطه ثقل حمایتی ملی گرایان اروپایی»پنهان کنند .پس
از پایان یافتن نسبی تنشهای ناشی از اعالم نتیجه انتخابات در
آمریکا که همچنان هم ادامه دارد ،یکی از حوزه های مهمی که
تحلیلگران حوزه روابط بین الملل بر روی آن متمرکز خواهند بود،
روابط آمریکا و اروپا است .بدون شک انتخابات آمریکا «دو بازنده
بزرگ» در اتحادیه اروپا و کال محدوده جغرافیایی اروپا دارد .اولین
گروه بازنده گروههای ملی گرا یا ناسیونالیسم افراطی در اتحادیه
اروپاهستند ،کسانی کهدر چهار سالاخیردر پیحمایتی کهاز کاخ
سفید و شخص ترامپ از آن ها می شد ،توانسته بودند در اتحادیه
اروپا و در محدوده جغرافیایی آن پا بگیرند.
این ملی گرایان افراطی که تحت عنوان راست افراطی در اتحادیه
اروپاشناختهمیشوند،توانستهبودنددر کشورهاییمانندفرانسه،
سوئد و حتی آلمان و سایر کشورهای اروپایی برای خود پایگاه
سیاسی رسمی و عمیقی را ایجاد کرده و حتی به پارلمان کشورها
راه پیدا کرده بودند .حتی حزب آزادی اتریش به دولت این کشور
راه پیدا کرد که از همان جریان ملی گرای افراطی آن بود.بنابراین
آنچه که مسلم است این است که پشتوانه آمریکایی این گروهها
در کاخ سفید به گونه ای از بین می رود ،زیرا معموال دموکراتها
نشان دادند که اهل تعامل بیشتری با دو گروه سوسیال دموکرات
و محافظه کار یعنی دو گروه راست میانه و چپ میانه در اروپا
هستند .دموکراتها نشان داده اند که اهل تعامل بیشتری با دو
گروه سوسیال دموکرات و محافظه کار یعنی دو گروه راست میانه و
چپ میانه در اروپا هستند.
اماسؤالاصلیاینجاست کهآیاارتباطبایدنو کشورهایاروپایی،به
وضعیتقبلاز حضور ترامپباز خواهد گشت؟!پاسخاینسؤاالت
قطعا مثبت نیست! استقبال ا کثر شهروندان آمریکایی از گروکشی
آمریکاازاعضایناتوو کشورهایاروپایی ،کاررابرایتغییرهمهجانبه
وضعیت فعلی برای دموکراتها دشوار کرده است! بنابراین کار
دموکرات ها در بازتعریف روابط با اروپا چندان آسان نخواهد بود!
بایدن مجبور است که روشی بین اوباما و ترامپ را در قبال ناتو و
منطقه یورو انتخاب کرده و در پیش بگیرد .روشی که به سهولت
اوباما و سختی ترامپ نباشد .در هر حال ،روابط آمریکا و اتحادیه
اروپا ،یک پروسه سریع نیست و ممکن است زمانبر باشد .برخی
از تصمیمات ترامپ که طی چهار سال اخیر اتخاذ شده است ،با
یک قانون و دستور لغو نمی شود ،بلکه لغو آنها در مواردی بسیار
دشوار خواهد بود.

معاون فناوری اطالعات بانک سینا:

 7هزار میلیارد تومان هزینه کارمزد ساالنه
بانکها در حوزه پرداخت
معاون فناوری اطالعات بانک سینا گفت :هزینه کارمزدی حوزه پرداخت که ساالنه 7هزار
میلیاردتومانوعمدتاشاملپایانههایفروشگاهیاست،تمامااز جیبشبکهبانکیپرداخت
ن که عمده کارمزدهای بانکی در صنعت پرداخت
می شود.مهندس مجید هادی با تأ کید بر ای 
است که بانکها را به سمت ناترازی شدیدی سوق می دهد ،گفت :اقدام بانک مرکزی در
بازنگری کارمزدها که پس از  10سال و به میزان  20درصد افزایش در برخی از خدمات صورت
می گیرد ،اقدام بسیار مهم و مثبتی است که با توجه به افزایش سرسام آور هزینه ها در حوزه
فناوری اطالعات می تواند تأمین کننده بخش کوچکی از این هزینه ها باشد.وی در گفتوگو
با روزنامه دنیای اقتصاد تصریح کرد :به عنوان نمونه در حالی که هزینه مستقیم صدور کارت
حداقل  10هزار تومان است بانکها براساس کارمزد جدید از مشتری  6هزار تومان دریافت
ی کنند و این قیمت گذاری کارمزد باعث گردیده که برخی افراد حتی حاضر به مراجعه جهت
م 
پیگیری کارتهای ضبط شده خود در خودپردازها نشوند و از نزدیکترین شعبه خود مجددا
درخواست صدور کارت را دارند چرا که هزینه مراجعه به خودپرداز خیلی بیشتر از هزینه صدور
مجدد کارت است.این کارشناس حوزه فناوری اطالعات تأ کید کرد :در حال حاضر بانکها
برای توسعه بانکداری الکترونیک خود ،هزینههای هنگفتی را پرداخت می کنند که افزایش
نرخ ارز شرایط را بسیار دشوارتر کرده و خطر ناترازی عمیق در صورتهای مالی همه بانکها
مشکلسازخواهدبود کها گرقائلبهتوسعهاینبخشباشیم،بحث کارمزدبایدبهصورتجدیو
واقعبینانهترلحاظشود.معاونفناوریاطالعاتبانکسینابابیانآنکها گربخواهیم کارمزدها
در شبکه بانکی اصالح شود باید تمرکزمان روی صنعت پرداخت باشد ،اظهار داشت :بسیاری
ی کنند ولی
از کسب و کارها سوار بر خدمات نوین بانکی در بستری مدرن و امن ،کسب درآمد م 
در مقابل هزینه های این خدمات را دیگر ذینفعان و مشتریان بانک ها بهصورت غیر مستقیم
باید پرداخت کنند که این مهم از نظر عدالت اجتماعی مطلوب نیست.
به گفته هادی ،بخشهایی از اقتصاد جامعه توانستند در زمان شیوع کرونا و فاصل ه گذاری به
جامعه کمک کنند کهخدماتبانکهاازجملهمهمترینآنهاست.ویبلوغصنعتبانکداری
نسبت به سایر صنایع را ناشی از توسعه بانکداری الکترونیک و دیجیتال دانست و گفت :در هر
صنعتی که بحث کمک و یارانه پیش آمد ،هزینههای غیرمتعارفی بر آن بخش وارد شد .مانند
بخش انرژی که مصرف آن در کشورمان با دنیا قابل مقایسه نیست .همین اتفاق در شبکه
ی کند.هادی در تشریح
پرداخت افتاده است که در سطح ملی نیز بار اضافهای به شبکه وارد م 
اینمطلباظهار کرد:بهدلیلساختار کارمزدصنعتپرداختناآ گاهانهودربرخیمواردآ گاهانه
پرداخت ها به سمت ریز شدن سوق داده شده اند که به عنوان یک نمونه کوچک ،افراد به
جای تأمین شارژ تلفن های همراه خود به اندازه استفاده در بازه زمانی معقول ،عالقهمند به
شارژسیم کارتهایخودبامبالغبسیار ریزمثال1000تومانیهستند،چرا کهسرویسدهندهها
از خأل کارمزدی جهت کسب درآمد بیشتر استفاده می کنند و این درحالی است که براساس
محاسباتی که سالهای گذشته انجام شده ،فروش شارژ زیر  10،000تومان برای بانک ها زیان
به همراه دارد.وی تصریح کرد :هم ا کنون با توسعه ابزارهای نظارتی و کنترلی در بانک و نیاز به
چ کدام از سازمانهای دولتی و نیمهدولتی ،خدمات
استفاده از خدمات دیگر سازمان ها ،هی 
رایگان در اختیار بانکها قرار نمیدهند و این در حالی است که بانکها حتی متناسب با این
هزینه ها نیز امکان دریافت کارمزد را ندارند لذا ادامه این روند توسعه خدمات را در بانک ها
کند و یا حتی با خطر توقف مواجه خواهد کرد.

مشتریان پستبانکایران ترجیحا از خدمات
بانکداری الکترونیکی و بهصورت غیرحضوری
استفادهنمایند
با توجه به اوج گیری شیوع ویروس کرونا و تشدید محدودیتها و فعالیتها ،پستبانکایران
از مشتریان و سایر هموطنان درخواست کرد جهت حفظ سالمتی خود و کاهش ریسک ابتال به
بیماری کروناازترددهایغیرضروربهشعب،باجههاودستگاههایخودپردازاینبانکخودداری
نمودهوبرایانجامعملیاتبانکیحتماازدرگاههایالکترونیکیآناستفادهنمایند .به گزارش
روابطعمومیپستبانکایران،برایناساساینترنتبانک،همراهبانک،تلفنبانکواپلیکیشن
سکههمراه پستبانکایران با ارائه تمامی خدمات بانکی بهصورت الکترونیکی و غیرحضوری
عمال بسترهای الزم را برای جلوگیری ازترددهای غیرضرور فراهم نموده و هموطنان میتوانند
دراین مقطع از آنها بهرهمند شوند.بنابراین گزارش مشتریان پستبانکایران میتوانند
عملیاتانتقالوجه،انجامحوالجاتالکترونیکیپایا،پرداختقبوض،خریدشارژ،خریدهای
اینترنتی،پرداخت اقساط تسهیالت،دریافت صورتحساب،عملیات مرتبط با کارت و برخی
خدمات دیگر را از طریق این درگاهها و بدون حضور در شعب و باجههای بانکی صرفا از طریق
ابزارهایالکترونیکیانجامدهند.همچنینمشتریانپستبانکایرانمیتوانندبرایاطالعاز
نحوه بهرهمندی از سامانههای یادشده به وبسایت این بانک به نشانیwww.postbank.ir
مراجعه کرده و با نصب برنامههای الکترونیکی از خدمات غیرحضوری بهرهمند شوند.
گفتنیاست:ارائهخدماتالکترونیکیقطعادر جلوگیریاز شیوعبیماریناشیاز ویروس کرونا
و کاهش رفت و آمدهای غیرضروری هموطنان درسطح کشور مؤثر میباشد.

