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سکتهترامپدرجورجیا
پشت پای جمهوریخواهان به رئیسجمهور آمریکا ؛

گروه بین الملل -علی عالمی
سرانجام همانگونه که پیشبینی میشد،
بازشماری آرا در ایاالت جورجیا  ،تأثیر درنتیجه کلی آرا
نداشت.درنتیجهاینبازشماری،جوبایدندرنهایت
بار دیگربهعنوانبرندهاینایالتمعرفیشد.در ایالت
جورجیا ،جایی که جو بایدن تنها با  ۱۴هزار رأی پیروز
اعالمشده بود ،پس از درخواست تیم حقوقی دونالد
ترامپ،بازشماریدستیآراانجامشد.مقامهایمحلی
پسازاینمرحلهاعالم کردند کهبایدنبا۱۲۲۰۰رأی،در
اینایالتپیروزشدهاست.دولتمحلیجورجیااعالم
کرده است که با توجه به اختالف کمتر از نیم درصدی
شمار آرای دو کاندیدا ،نتیجه اعالمشده حتی پس از
صدور گواهی صحت انتخابات قابلاعتراض است.
تیم حقوقی کارزار ترامپ با رد نتیجه بازشماری آرا در
ی گوید نتایج بهدستآمده ،صرفا شمارش
جورجیا م 
دوباره آرای غیرقانونی است.
چرا نتیجه بازشماری دستی در جورجیا
مهم بود؟
نتیجه بازشماری دستی آرا در ایالت جورجیا ،منجر
به ناامیدی مطلق ترامپ و جمهوریخواهان در
خصوص تغییر نتیجه آرا شده است! جورجیا ،ایالتی
کامال جمهوریخواه است! ایالتی که فرماندار آن
نیز فردی جمهوریخواه میباشد و کسانی که آرا را
ی کنند نیز رویکردی طرفدار
محاسبه و جمعبندی م 
ترامپ داشتهاند .ازاینرو عدمتغییر نتیجه انتخابات
در جورجیا ،بدترین خبر ممکن برای ترامپ محسوب
میشود .رئیسجمهور آمریکا ا کنون شانس خود
را بهصورت مطلق در جورجیا و آریزونا ازدستداده
( شکست وی تایید شده است ) و در ایاالت میشیگان
وپنسیلوانیانیزعمالاز وکالیشخواستهاستتابخش
مهمی از شکایت اولیه را پس بگیرند .همانگونه که
مشاهدهمیشود،ترامپوهمراهانش،شانسیبرای
تغییرنتیجهدرایاالتمحلمناقشهندارند.بدونشک
دیوانعالیآمریکانیزعلیرغمترکیبمحافظهکارانهای

که دارد ،مستندی برای تغییر نتایج انتخابات به سود
رئیسجمهور مستقر در کاخ سفید را ندارد.
بایدن از مقاومت ترامپ عصبانی است!
جو بایدن رئیسجمهوری منتخب آمریکا خودداری
دونالد ترامپ از پذیرش نتیجه انتخابات را محکوم
کرده است و می گوید این کار پیام غلطی را درباره
کشور آمریکامیدهد.بایدن گفتهاستمطمئناست
رئیسجمهوری آمریکا میدانسته که پیروز نخواهد
شد و از خود «بیمسئولیتی باورنکردنی» نشان داده
است.ترامپ سلسله شکایتهایی را در دادگاههای
مختلف برای به چالش کشیدن نتیجه انتخابات آغاز
کردهاست کهبهجزیکشکایتتمامیآنهاباشکست
مواجه شده است.
چنانچه شبکه بیبیسی گزارش داده است ،ترامپ
درعینحالقانونگذارانایالتیرابه کاخسفیددعوت
کرده که احتماال حا کی از تالش او برای پیش گرفتن
شیوهای تازه برای تغییر نتیجه انتخابات است.از
قانونگذارانایالتمیشیگانخواستهشدهاستبرای
دیداربارئیسجمهورآمریکابه کاخسفیدبروند.جوبایدن
ع گیری تازه خود را پس از یک کنفرانس مجازی
موض 
درباره بحران با فرمانداران دموکرات و جمهوریخواه
آمریکا مطرحکرد.
رئیسجمهورمنتخبآمریکادرپاسخبهپرسشیدرباره
نپذیرفتنشکستازسویآقایترامپ گفتهاستپیامی
که این رفتار آقای ترامپ درباره دموکراسی در آمریکا به
جهان میفرستد عمیقا مضر است و او بهعنوان «یکی
از غیرمسئولترین روسای جمهوری در تاریخ آمریکا
در یادها خواهد ماند».
نقشه جدید ترامپ
به نظر میرسد با شکست ترامپ در بازشماری آرا
در جورجیا  ،وی خود را برای پیادهسازی نقشهای
دیگر آماده میکند! نقشهای که پیشبرد آن ربطی به
شمارشآراونتایجانتخاباتایالتیندارد!براساسآنچه
ی کنند ،ترامپ ممکن
رسانههای آمریکایی مطرح م 

بازشماری آرا در ایالت جورجیا  ،تأثیر درنتیجه کلی آرا نداشت .درنتیجه این بازشماری ،جو بایدن درنهایت بار دیگر بهعنوان برنده این
ایالت معرفی شد
استازمقاماتجمهوریخواهایالتیبخواهد کهنتیجه
انتخاباتمحلیرامثالدر ایالتهاییمثلمیشیگان،
پنسیلوانیا و ویسکانسین تغییر دهند .بااینحال،
به نظر میرسد جمهوریخواهان حاضر به ریسک
انجام این کار نیستند! اعالم نتیجهای مغایر با آنچه
در این ایاالت ( در آرای مردمی) حاصلشده است ،به

نماینده پارلمان عراق:

تصمیم خروج نیروهای آمریکایی از عراق ،یک فریب است
نمایندهعضوائتالفالفتحپارلمانعراقاعالمتصمیم
خروجنیروهایآمریکاییازعراقرایکعملیاتفریب
و گمراه کردن دانست.
«فاضلالجابر»بهوبگاهالمعلومه گفت کهآمریکاییها
هیچ جدول زمانی برای خروج نیروهایشان ارائه
ندادهاند و از سوی دیگر خروج این نیروها بهصورت
جزئی خواهد بود.
او افزود« :اعالم آمریکا برای خروج نیروهای خود
ی کاری و فریب است؛ چرا که
از عراق عملیات مخف 
آمریکا اعالم کرده که بخشی از نیروهای خود را که
درواقع  ۵۰۰نیرو هستند را خارج خواهد کرد و ۲۵۰۰
نیروی دیگر را باقی خواهد گذاشت».

الجابر تأ کید کرد که ا گر نیت حقیقی آمریکاییها
خروج نیروهایشان از عراق است ،باید جدول زمانی
مشخصی در توافق با دولت عراق ترسیم کرده و آن
را در رسانهها اعالم کنند.جنبش مقاومت اسالمی
نجباءنیزپیشازایناعالم کردهبود که کاستنازتعداد
اشغالگران آمریکایی در محاسبات واقعی مقاومت
عراقجایگاهینداردوتاآخرینسرباز آمریکاییباید
بهسرعتخا کاین کشورراترک کند«.کریستوفرمیلر»
سرپرستوزارتدفاعآمریکااخیرااعالم کرد کهبخشی
از نیروهای آمریکایی خا ک عراق و افغانستان را ترک
ی کنند و تعداد نظامیان آمریکا در عراق از  ۳۲۰۰نفر
م 
به  ۲۵۰۰نفر کاهش مییابد».

مجوز فعالیت دفتر مهندسی طراحی ساختمان ساباط به شماره  243زاهدان با
مسئولیت مهندس سیدحمید احمدی با شماره مجوز  5-21-0000431-00243مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
خانمفریباعلمشاهیبهشمارهملی5389642521فرزندابراهیمعلیدارایشناسنامه
شماره  3صادره از آوج متولد آوج اظهار میدارد دانشنامه مقطع كارشناسی رشته
پرستاری ایشان مفقود گردیده است .لذا به موجب این آ گهی ،دانشنامه مذكور ابطال
می گردد .از یابنده خواهشمند است مدرك فوق را به ادارهكل امور فار غالتحصیالن
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی تسلیم نماید.
مدرك فار غالتحصیلی اینجانب صادق اسد یكرد فرزند منصور به شماره ملی
 4500909729صادره از ایالم متولد  1361در مقطع كاردانی رشته تكنولوژی تولیدات
دامی به شماره ----مورخ  1382/6/30از دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایالم مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد .از یابنده تقاضا میشود اصل مدرك را به
دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایالم ،بلوار دانشجو به كد پستی  69311/33145ارسال
نماید.
سند كارخانه و برگ سبز پژو  405مدل  90به شماره موتور  12490137366و شماره
شاسی  096073و شماره انتظامی 135ل -35ایران  69به نام اینجانب محمد لكزائی
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
مدركفار غالتحصیلیاینجانبرضادهقانی كورعباسلوفرزندفوالدبهشمارهشناسنامه
 741صادره از تهران در مقطع كارشناسی رشته مهندسی نساجی صادره از واحد
دانشگاهی یادگار امام(ره) با شماره  82139307175مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط میباشد .از یابنده تقاضا میشود اصل مدرك را به صندوق پستی 144/18155
دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام(ره) ارسال نمایید.
دفترچه ثبت ساعت رانندگان به شماره سریال  1039895به نام ایمان شفائی نوده
فرزند شیرخان به شماره كد ملی  6249745335مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط میباشد.
برگسبز ،كارتماشین ،كارت گازوئیل كامیونتزامیادمدل1391بهشمارهموتور 80040544
و شماره پالك 548ط -88ایران  27مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
كلیه مدارك موتورسیكلت تیپ  125CDIبه رنگ مشكی مدل  1390و شماره موتور
NEH125156FMIF118360وشمارهپالك35472-442بهنامسیدعلیخالقیلسكهدرق
به شماره ملی  1621593381مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
برگ سبز وانت نیسان به رنگ آبی آسمانی روغنی مدل  1371و شماره پالك ایران -91
268ط18وشمارهموتور 413238وشمارهشاسی 069017بهنامغالمعلیا كبریباریس
به شماره ملی  1620379082مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
برگ سبز و سند مالكیت سواری پژو  405جیالایكسآی  8/1به رنگ نقرهای متالیك
مدل  1385و شماره پالك ایران 891-36ط 92و شماره موتور  12485119416و شماره
شاسی  24234019به نام خانم الیا صبوری كراتی مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط میباشد.
سند مالكیت راهور (برگ سبز) سواری پراید صبا به شماره انتظامی 276ب -42ایران
 92مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد .مسئولیت ضمانت كشف فساد
به عهده مالك است.
اصل شناسنامه مالكیت (برگ سبز) كارت ماشین مربوط به خودرو سواری چری
TIGGO5FLمدل1396بهرنگقهوهایمتالیكوشمارهموتورMVM484FTAH020484
و شماره شاسی  NATGBATL9H1016795و شماره پالك ایران 586-81ب 88به
نام و مالكیت اینجانب هادی غریبشاهی فرزند راهخدا به شماره ملی 4650449790
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
شناسنامه مالكیت برگ سبز خودروی سواری سمند الایكس به رنگ سفید روغنی
مدل1388وشمارهانتظامی134-61د32وشمارهشاسیNAAC91CC3AF77705
و شماره موتور  12488310936به مالكیت شهال كریمی فرزند محمود مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
اینجانب شهال كریمی فرزند محمود مالك خودرو سمند الایكس به رنگ سفید روغنی
مدل1388وشمارهانتظامی134-61د32وشمارهشاسیNAAC91CC3AF77705
و شماره موتور  12488310936به علت فقدان اسناد فروش (برگ كمپانی) تقاضای
رونوشت المثنی اسناد مذكور را نموده است .لذا چنانچه هر كس ادعایی در مورد
خودروی مذكور دارد ظرف  10روز به دفتر حقوق سازمان فروش شركت ایرانخودرو
واقع در تهران – كیلومتر  14جاده قدیم كر ج ،پیكانشهر ،ساختمان سمند مراجعه
نماید .بدیهی است پس از مهلت مذكور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
برگهاعالموضعیت(برگهسبز)سواریپژو405جیالایكسآی8/1بهرنگنقرهایمتالیك
مدل1387وشمارهموتور 12487100949وشمارهشاسیNAAM01CA58E377996
و شماره انتظامی 459ی -29ایران  72به نام عیسی دهقان سراجی مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

معنای اعالنجنگ داخلی در میشیگان ،پنسیلوانیا
و ویسکانسین میباشد .نکته مهمتر آنکه بسیاری از
جمهوریخواهان نیز با این اقدام کامال مخالف بوده
و آن را بهمثابه بازی حزب جمهوریخواه در زمین
ترامپمیدانند!جمهوریخواهانمعتقدندبهچالش
کشیدن نتایج انتخابات یا استناد به راهکارهای دیگر

اردوغان ترکیه را
بخشی از خاک اروپا دانست!
رئیسجمهور ترکیه گفت،او کشورشرابخشیاز خا کاروپاونههیچ
کجایدیگریمیبیندوبهدنبالیافتنجایگاهیبرجستهبرایترکیه
در جهان پسا کرونا است.به گزارش خبرگزاری فارس« ،رجب طیب
اردوغان» رئیسجمهور ترکیه گفت،کشورش را بخشی از خا ک اروپا
میداند.اردوغان گفت« :ما خود را داخل اروپا میبینیم نه هیچ
ی کنیم وشادی
کجای دیگر و به ساختن آینده خود با اروپا فکر م 
پیروزی در قرهباغ را با برادران آذربایجانی خود سهیم هستیم که
به رنج سیساله اشغالگری خاتمه دادند».اردوغان در ادامه گفت:
«خواستارهمکاریقدرتمندتربادوستانومتحدانواستفادهازاتحاد
طوالنی و نزدیک خود با آمریکا برای حلوفصل مسائل بینالمللی
و منطقهای هستیم و به دنبال پیدا کردن جایگاهی برجسته در
جهان بعد از کرونا هستیم».

برگه اعالم وضعیت (برگه سبز) سواری پراید سایپا  141آی به رنگ نقرهای متالیك
مدل  1385و شماره موتور  1463885و شماره شاسی  S1482285145467و شماره
انتظامی 357ی -19ایران  72به نام حمیدرضا مدانلو جویباری مفقود گردیده و
از درجه اعتبار ساقط میباشد.
دفترچه وكالت اینجانب زهرا مرادی كوتنایی فرزند انوشیروان به شماره شناسنامه
6024صادره از تهران متولد  54/11/18كد ملی 0067646751و شماره پروانه وكالت
 46512حوزه قضایی قائمشهر مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
سند كمپانی و برگ سبز وانت پیكان مدل  78رنگ سفید شش ارومیه 288ب32
و شم  11517802548و ش شاسی  0078923094مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط میباشد.
بدینوسیله اعالم میگردد پروانه بهرهبرداری مركز سوءمصرف مواد دكتر محمدرضا
كتیرایی به شماره  145534-3مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
برگ سبز وانت زامیاد مدل  1390به شماره پالك 772-15م 55و شماره موتور
 80020269و شماره شاسی  NAZDL104TKA019526مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط میباشد.
برگ سبز خودر و كامیونت یخچالدار آمیكو مدل  1393به شماره شاسی
 NA2D2JKD4EA002233و شماره موتور  01141575و شماره پالك ایران -44
576ع 53به نام شركت مدیریت منابع تجاری ایدهگستران زمان مفقود گردیده و
از درجه اعتبار ساقط میباشد.
گواهینامه موقت پایان تحصیالت اینجانب عارف بدلخانی فرزند عبدا ...متولد
 1361به شماره ملی  4284828746در رشته عمران مقطع كارشناسی از دانشگاه
آزاد اسالمی هیدج مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد .از یابنده تقاضا
میشود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمی هیدج به نشانی زنجان – هیدج –
دانشگاه آزاد اسالمی ارسال نماید.
اینجانب آقای محمد حیدری مالك خودرو  206به شماره شاسی  82613463و
شماره موتور  10FSF94297614و شماره پالك ایران 285-52ج 96به علت فقدان
اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذكور را نموده است .لذا چنانچه
هر كس ادعایی در مورد خودروی مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقی سازمان
فروش شركت ایرانخودرو واقع در پیكانشهر ،ساختمان سمند مراجعه نماید.
بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اینجانب عبدالرضا انگشتری مالك خودرو سمند ا لایكس به شماره شاسی
 EF178079و شماره موتور  147H0103604و شماره پالك ایران 499-52ج89
به علت فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذكور را نموده
است .لذا چنانچه هر كس ادعایی در مورد خودروی مذكور دارد ظرف ده روز به
دفتر حقوقی سازمان فروش شركت ایرانخودرو واقع در پیكانشهر ،ساختمان
سمند مراجعه نماید .بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر
اقدام خواهد شد.
اینجانب امیر ساالری نیا مالك خودرو رانا به شماره شاسی  DT019362و شماره
موتور  160B0030555و شماره پالك ایران 491 -52ج 68به علت فقدان اسناد
فروش تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذكور را نموده است .لذا چنانچه هر كس
ادعایی در مورد خودروی مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقی سازمان فروش
شركت ایرانخودرو واقع در پیكانشهر ،ساختمان سمند مراجعه نماید .بدیهی
است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اینجانب اصغر ذوالفقارزاده مالك خودرو سواری پژو  206مدل  1384به شماره
انتظامی 257ب -46ایران  17و شماره موتور  10FSS15052794و شماره شاسی
 19814933به علت فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی اسناد خودرو
مذكور را نموده است .لذا چنانچه هر كس ادعایی درخصوص خودرو 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 شد4844 .
سند كمپانی  ،شناسنامه مالكیت  ،بیمه خودرو پژو پارس سفید مدل  1399به
شماره انتظامی 617ط -55ایران  74و شماره موتور  124K1458154و شماره شاسی
 NAAN01CEXNH250346مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
برگ سبز ،كارت خودرو پراید صبا جیتیایكسآی مدل  1387به شماره انتظامی
345ج -23ایران 85و شماره موتور 2286395و شماره شاسی S1412287432159
به نام شهربانو ناروئی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
كارت دانشجویی محمد بامری كارشناس مدیریت دولتی از دانشگاه پیام نور
خاش به شماره دانشجویی  949658639و شماره ملی  3710311519و تاریخ
تولد  1375/2/23مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

برای تغییر نتایج ،اعتبار این حزب را در نزد شهروندان
آمریکایی از بین خواهد برد.
فرصت  17روزه ترامپ!
زمانبههیچعنوانبهسودرئیسجمهورایاالتمتحده
پیشنمیرود!ترامپازامروز(اولآذرماه)تا17روزدیگر
باید به آنچه میخواهد ( تغییر سرنوشت انتخابات
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سال  )2020دست پیدا کند! این موضوع با توجه به
مقاومت دموکراتها و بخشی از جمهوریخواهان در
مقابل ترامپ ،بعید به نظر میرسد .چنانچه شبکه
یورونیوز گزارش داده است ،تمام ایاالت باید حدا کثر
تا  ۶روز پیش از جلسه نمایندگان کالجهای الکترال،
به تمام اختالفها و شکایات پاسخ داده و تکلیف
شمارش آرا را نهایی کرده باشند .در غیر این صورت،
کنگرهبرایحلاختالفمجبور بهدخالتخواهدشد.
بهاینترتیب ،تمام دادگاههای محلی باید رأی خود
دربارهشکایاتثبتشدهعلیهروندبرگزاریانتخاباتیا
شمارشآراراتا۸دسامبرصادر کنند.ا گراحکاممحا کم
تغییریدرنتیجهانتخاباتایجادنکند ،کنگرهموظف
به پذیرش آن خواهد بود.
ترامپ به انتخابات  2024چشم دوخته است
نامزدهایپیروز،دردومیندوشنبهپسازدومینچهارشنبه
ماهدسامبر(در ایندوره۱۴دسامبر)در ایالتهایخود
به کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری و معاون وی
رأی میدهند .در تمام ایالتها بهجز نبراسکا و مین،
تمام آرای ایالت به نفع نامزد منتخب نماینده پیروز به
صندوقرأیانداختهمیشود.نمایندگانمنتخب کالج
الکترال ،گواهیصحتانتخاباتدرایالتهایخودرابه
مقامهایمتعددیازجملهمایکپنس،رئیسمجلس
سنا تحویل میدهند.مایک پنس باید گواهی رسمی
تایید صحت انتخابات ریاست جمهوری سال  ۲۰۲۰را
حدا کثر تا  ۹روز پس از رأی به نامزدهای مقام ریاست
جمهوری(  23نوامبر) اعالم وصول کند.درهرحال ،به
نظرمیرسدترامپوهمراهانشدیگرامیدینسبتبه
تغییر دادن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ندارند!
بااینحالرئیسجمهورآمریکانگاهیجدیبهانتخابات
ریاست جمهوری سال  2024خواهد داشت! الزم به
ذکر است که در بیستم ژانویه  ،2021رئیسجمهوری و
معاونمنتخبوی(زوجبایدن-هریس)باادایسوگند
بهعنوان رئیسجمهوری و معاون ایاالتمتحده برای
چهار سال کار خود را آغاز میکنند.

پردهبرداری از سالها روابط مخفیانه
امارات و صهیونیستها
«محمدحمدالکویتی»رئیسامنیتسایبری
دولت امارات اذعان کرد که ابوظبی پیش از
امضایتوافقعادیسازیروابطباتلآویوباچند
شرکتسایبریصهیونیستیهمکاریداشته
است.به گزارشپایگاهخبری«عرب،»۴۸این
ت و گوییکهروزنامهصهیونیستی
اظهاراتدر گف 
«کا کالیست»آنرامنتشر کرده،ذکرشدهاست.
طبقاین گزارش،اینمسئولاماراتیدرارتباط
باهمکاریهایسایبریاماراتباتلآویوپیش
از امضای توافق عادیسازی روابط گفت:
«شرکتهای اسرائیلی بسیاری در آمریکا و
اروپاهستندواینمسئلهبهماایناجازهراداد

از راه یک واسطه یا امضای قراردادی با آنها
از همکاری آنها استفاده کنیم .این مسئله
مستلزم تعامل مستقیم با اسرائیل نبود».
محمد الکویتی در ادامه اذعان کرد ،همزمان
باامضایتوافقعادیسازیروابطباتلآویو،
بسیاریازمعاملههایماباشرکتهایاینترنتی
«اسرائیلی»ازجملهدرزمینهامنیتسایبری،
فناوریدیجیتالوآموزشآغازشدهاست.اودر
اینخصوصتأ کید کرد«:اسرائیلیکشریک
راهبردی برای ماست!آنها برای ما در زمینه
دفاع سایبری و ایجاد مانع الکترونیکی خوب
هستند .میخواهیم از آنها یاد بگیریم!»

برگ سبز ،سند كمپانی ،كارت پالك و بیمهنامه ،كلیه مدارك خودرو سواری پژو
 405جیالایكس  XU7مدل  1394به شماره انتظامی 491ج -94ایران  85و
شماره موتور  124K0630689و شماره شاسی NAAM01CA6FK504205به
نام محمود طهانینژاد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
اصل سند كمپانی و اصل شناسنامه مالكیت (برگ سبز) و اصل كارت شناسایی
وانت سیستم پیكان تیپ  1600مدل  1379به رنگ سفید معمولی و شماره موتور
 11517911307و شماره شاسی  0079912288و شماره پالك انتظامی ایران
954-34ص 21و به نام مالك شعبه موسسه دانشكده غیرانتفاعی و غیردولتی
اصولالدین مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
اصل سند كمپانی و اصل شناسنامه مالكیت (برگ سبز) و اصل كارت شناسایی
سواری سیستم پژو تیپ ( 405جیا لایكسآی  )8/1مدل  1387به رنگ
نقرهای متالیك و شماره پالك انتظامی ایران 376-34ص 44و شماره شاسی
 NAAM01CAX8K902536وشمارهموتور 12487084114وبهناممالكشعبه
موسسه دانشكده غیرانتفاعی غیردولتی اصولالدین مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط میباشد.
اصل سند كمپانی و اصل شناسنامه مالكیت (برگ سبز) و اصل كارت شناسایی
سواری سیستم پژو تیپ  ROAمدل  1387به رنگ نقرهای متالیك و شماره
پالك انتظامی 649-34ص 22و شماره موتور  11687058888و شماره شاسی
 NAAB31AA09H074805و به نام مالك شعبه موسسه دانشكده غیرانتفاعی
و غیردولتی اصولالدین مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
اصل سند كمپانی و اصل شناسنامه مالكیت (برگ سبز) و اصل كارت شناسایی
موتورسیكلت احسان تیپ  125CCمدل  1390به رنگ مشكی و شماره تنه
 N2N *** 125E9026047و شماره موتور  156FMI0217277و شماره پالك
انتظامی  34483-568و به نام مالك شعبه موسسه دانشكده غیرانتفاعی و
غیردولتی اصولالدین مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
مدرك فار غالتحصیلی اینجانب سمیه اردونی دلیر فرزند ابراهیم به شماره
شناسنامه  2415صادره از زابل در مقطع كارشناسی رشته مهندسی تكنولوژی
نرمافزار كامپیوتر صادره از واحد دانشگاهی زاهدان با شماره 14-11-1-6137
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد .از یابنده تقاضا میشود اصل
مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان به نشانی میدان دكتر حسابی،
خیابان دانشگاه ارسال نماید.
برگ سبز ،برگ فروش ،كارت پالك ،كلیه مدارك خودروی سواری پژو 405
جیالایكس  8/1مدل  1383به شماره انتظامی 237س -66ایران  85و شماره
موتور  12483017507و شماره شاسی  83007586به نام كاظم مرادقلی مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
سندو كارتسبزموتورسیكلتسیمر غ125مدل1383بهشمارهموتورBP1040112
و شماره تنه  8337412و شماره انتظامی  -37514تهران  26به نام عبدالرحمن
دهواری كهنمال مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
برگ زرد قرارداد اجاره عرصه از اراضی  2000هكتاری شهرداری چابهار یك قطعه
زمین به شماره  14واقع در بخش  16شهرستان چابهار به مساحت  300مترمربع
و شماره قرارداد /132الف مورخ  1392/01/17به نام عثمان تبالب مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
اینجانبحسینپورصفریجهاندیدهمالكسمندبهشمارهموتور12484009042
و شماره شاسی  14506089به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكیت راهور
تقاضایرونوشتالمثنیاسنادمذكور رانمودهاست.لذاچنانچههر كسادعایی
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 حسن احمدی مالك پژو  206به شماره شاسی  82615419و شماره
انتظامی 186ب -38ایران  69به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكیت راهور
تقاضایرونوشتالمثنیاسنادمذكور رانمودهاست.لذاچنانچههر كسادعایی
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 میالد مهدیون مالك پژو پارس به شماره موتور  12484212499و شماره
شاسی  19335631به 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.

بخش بینالملل
«بولسانارو» رئیسجمهور برزیل
اصلیترین متحد ترامپ در آمریکای
التین محسوب میشود .وی در ترویج
ی گرایی
نژادپرستی سیستماتیک و مل 
ت کم از همتای آمریکایی
افراطی  ،دس 
خود ندارد .چنانچه شبکه آلمانی
دویچه وله گزارش داده است ،در پی
کشتهشدنیکشهروندسیاهپوستبه
دستمأمورانامنیتییکسوپرمارکت،
در برخی از شهرهای برزیل تظاهراتی بر پا شد .در شهر پورتو آلگره که این
حادثه در آن رخ داد گروهی از معترضان با نیروهای پلیس درگیر شدند.
در چند شهر برزیل ازجمله سائوپائولو ،ریودوژانیرو ،برازیلیا و پورتو آلگره
عدهای به خیابان آمدند و علیه نژادپرستی شعار دادند.
این تظاهرات در وا کنش به کشته شدن آلبرتو سیلویرا،یک مرد  ۴۰ساله
سیاهپوست شکل گرفت .او براثر ضرب و شتم دو مأمور حراست یک
سوپرمارکتدر شهرپورتوآلگرهدر جنوببرزیلدر محلحادثهجانخودرا
از دست داد.یک زن رهگذر با تلفن همراه خود از صحنه رفتار خشونتآمیز
مأمورانبامردسیاهپوستومرگاوفیلمی گرفته کهدر شبکههایمجازی
منتشرشدهاست.باافزایشاعتراضهاشرکتادار ه کنندهسوپرمارکتمحل
حادثه ابراز تأسف کرده و وعده داده که از خانواده قربانی حمایت کند.
این شرکت همچنین قرارداد خود با موسسه امنیتی را لغو کرده ،و با اخراج
سرپرستشعبه،فروشگاهرابهطورموقتتعطیل کردهاست.به گفتهپلیس
برزیل یکی از دونفری که در قتل مرد سیاهپوست دست داشته با پلیس و
ی کرده است.بنابر گزارشها تظاهرات معترضان در
ارتش نیز همکاری م 
اغلب شهرهای برزیل مسالمتآمیز بوده اما در پورتو آلگره جمع کوچکی
از تظاهرکنندگان با نیروهای پلیس درگیر شدهاند.
رفتار خشونتآمیزی که به قتل یک شهروند سیاهپوست منجر شد یک
روز قبل از «روز خودآ گاهی سیاهپوستان» (جمعه  ۲۰نوامبر) ر خداده
است.اینروز برایتقدیراز سیاهپوستانبهدلیلسهمی کهدر فرهنگو
هویتبرزیلدارندنا م گذاریشده گرچهتبعیضوبدرفتاریباشهروندان
سیاهپوستدربزرگترین کشورآمریکایالتینامرنادرینیست.هامیلتون
مورائو ،معاون اول رئیسجمهور برزیل به خاطر مرگ آلبرتو سیلویرا ابراز
تأسف کرده و درعینحال منکر وجود معضل نژادپرستی در این کشور
شده است!مورائو در وا کنش به معترضان ادعا کرده در برزیل چیزی به
اسمنژادپرستیوجودنداردواینمعضلیاست کهدیگرانمایلهستند
آن را به کشور وارد کنند.
کپیبرداری برزیل از آمریکا
دولت برزیل  ،سعی دارد در راستای ترویج خشونت سیستماتیک علیه
سیاهپوستان  ،از همان الگوهای دو حزب دموکرات و جمهوریخواه
ن گونه که محرز است ،دو حزب سنتی آمریکا
در آمریکا پیروی کند .هما 
نهتنها در حال ترویج الگوهای نژادپرستانه در کشور خود هستند ،بلکه
قصد دارند این الگوی غیرانسانی و غیراخالقی را در دیگر کشورها و نقاط
دنیا نیز ترویج کنند .آنها در این مسیر،از ظرفیت متحدان خود در
کشورهای مختلف استفاده می کنند .یکی از این ظرفیتها ،مربوط به
دولت برزیل میشود.
نکته قابلتأمل اینجاست که مقامات دولتی برزیل ،مدعی عدم وجود
نژادپرستی سیستماتیک در کشورشان شدهاند! باوجوداین اظهارات،
نهادهایحقوقبشری گزارشهایفراوانیازنقضحقوقسیاهپوستان
و رفتار نژادپرستانه با آنها در برزیل منتشر کردهاند.درهرحال ،ترویج
نژادپرستیوخشونتعلیهسیاهپوستان،قطعادردورانریاستجمهوری
بایدن در کاخ سفید نیز ادامه پیدا خواهد کرد .بنابراین ،ترویج الگوهای
نژادپرستانه در آمریکا و کشورهای متحد آن ،ارتباطی با حضور یکی از دو
حزب دموکرات یا جمهوریخواه در قدرت ندارد.
دویچه وله

برپایی میزخدمت حوزه مقاومت بسیج
(ره)
بانک ملت در بیمارستان امام خمینی
باهدفقدردانیازخودگذشتگیوایثار کادردرمان،میزخدمتحوزهمقاومتبسیجبانکملتدرمجتمع
بیمارستانی حضرت امام خمینی (ره) برپا شد.به گزارش روابط عمومی بانک ملت ،میز خدمت رسانی
بهمدافعانسالمتباابالغسازمانبسیجوزارتخانههاوادارات،باهمتومشارکتپایگاهمقاومتبسیج
حضرتمحمدرسولاهلل(ص)مدیریتشعبمنطقهچهار تهرانبانکملتوپایگاهمقاومتبسیجامام
حسنمجتبی(ع)شرکتمهندسیسیستمیاسارغوانیوباحضور بسیجیاناداراتتابعهوزارتخانههای
کشور ،نفت ،نیرو ،ارتباطات ،امور اقتصادی و دارایی و همچنین مشاوران حقوقی قوه قضائیه دائر شد.در
این میز خدمت ،کارشناسان عالوه بر رسیدگی به درخواست ها ،در زمینه آموزش و نحوه ارائه خدمات
الکترونیکو کاهشحضورفیزیکیدرشعب،نکاتالزمراارائه کردند.براساساین گزارش،سرهنگقریشی
فرماندهسازمانبسیجوزارتخانههاوادارات،دکترخسروصادقنیتحقیقیرئیسمجتمعبیمارستانیامام
خمینی(ره)ودکتربیکمحمدیفرماندهبسیجمجتمعبیمارستانیامامخمینی(ره)وروسایبخشهای
مختلف درمانی همراه با کادر درمان بیمارستان ،از میز خدمت حوزه مقاومت بسیج بانک ملت بازدید
کردند.همچنینبستههایفرهنگیتهیهشدهازسویحوزهمقاومتبسیجبانکملتبهبازدید کنندگان
اهدا و بسته هایی نیز برای تمامی بخش های مختلف درمانی بیماران کرونایی ارسال شد.در حاشیه
برگزاری میز خدمت در مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) ،فرمانده بسیج این مجتمع و تعدادی از
کارکنان کادر درماناز عملکردمطلوب،حسنخلق،خوشرویی،پاسخگوییواحترامبهاربابرجوعبهروز
تقیخانی کارمندشاغلدر باجهبانکملتقدردانی کردند.برایناساس،لوحسپاسوقدردانیباحضور
دکتر قریشی فرمانده سازمان بسیج وزارتخانه ها و ادارات ،دکتر بیک محمدی فرمانده بسیج مجتمع
بیمارستانی امام خمینی(ره) ،نخعی فرمانده حوزه مقاومت بسیج بانک ملت و فرماندهان پایگاه های
حضرت محمد رسول اهلل(ص) و امام حسن مجتبی(ع) به بهروز تقی خانی اهدا شد.

امکان پرداخت اقساط تسهیالت بانک ملی
ایران با اپلیکیشن «ایوا»
بانک ملی ایران نحوه پرداخت اقساط تسهیالت اعطا شده از طریق اپلیکیشن ایوا را اعالم کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران ،در پی شیوع ویروس کرونا و حدا کثرسازی خدمات
این بانک از روش های غیرحضوری ،پس از اعطای تسهیالت مبتنی بر اپلیکیشن ایوا ،دریافت
اقساط این تسهیالت نیز بدون حضور در شعبه خواهد بود.بر این اساس تا کنون برای بیش از
30هزارنفرازدریافت کنندگاناینتسهیالت،پیامکاطالعرسانیشاملتاریخسررسیدنخستین
قسط،شمارهتسهیالت،مبلغتسهیالت ،کدملیدریافت کنندهتسهیالتومبلغقسطارسال
شده است.مشتریان می توانند برای پرداخت این اقساط از طریق اپلیکیشن ایوا با مراجعه
به بخش نشان بانک و گزینه بازپرداخت اقساط و ثبت کد ملی مشتری که با کد ملی مرتبط با
شماره همراه یکسان است ،عملیات پرداخت را انجام دهند.همچنین پرداخت اقساط این
تسهیالت از طریق سامانه بام و خودپردازهای بانک ملی ایران نیز امکان پذیر است.

پیام تبریک مدیرعامل بانک سینا به مناسبت
هفته و روز بسیج
مدیرعامل بانک سینا در پیامی ،چهل و یکمین سالگرد تاسیس بسیج مستضعفین به فرمان
حضرت امام خمینی(ره) را به جان برکفان این عرصه تبریک گفت.متن پیام دکتر ایمانی بدین شرح
است«:بسیج مدرسه عشق و مکتب شاهدان و شهیدان گمنامی است که پیروانش بر گلدستههای
رفیع آن اذان شهادت و رشادت سر دادند» .امام خمینی(ره)-روز بسیج ،روز تولد عظمت ،جالل و
شکوه پا ک باختگان مکتب عشق ،شهادت و ایثار است که تربیت یافتگان آن با درآمیختن صالبت
و عطوفت وستبری و استواری و حضور حماسی خود در صحنه های مختلف نظام اسالمی ،الگو و
مظهری از اتحاد ،همبستگی و همدلی را به نمایش گذاشتهاند .هفته بسیج یادآور جانفشانی ها
و آئینه تمام نمای مجاهدت های جوانان و پیرانی است که به فرمان رهبر خود لبیک گفتند و در
 ۸سال دفاع مقدس در مقابل دشمنان قسم خورده و تا دندان مسلح انقالب ،مخلصانه ایستادند و
مانع از تحقق اهداف بدخواهان نظام به ویژه استکبار جهانی شدند به طوری که ا کنون به تالفی این
شکست،شاهد کینهتوزیآنهااز طریقدستاندازیدر مسیرپیشرفتروزافزونملتایراندر عرصه
دفاعی و تنگتر ساختن حلقه محاصره اقتصادی و افزایش فشار تحریم ها برای مایوس ساختن مردم
از اهداف انقالب هستیم .دریغ از آنکه فرهنگ ملت ایران برخاسته از فرهنگ ایستادگی و مقاومت
بسیج است و این اقدام ،نه تنها آنها را هیچ گاه به آنچه دل بسته اند ،نخواهد رساند ،بلکه هر روز عزم
ملت ایران را محکم تر و قویتر از قبل خواهد ساخت.امروز بسیج گستردهترین شبکه مردمی است
که در تحقق رسالت ها و آرمانهای نظام اسالمی ایران از هیچ کوششی دریغ نورزیده و با حضور در
همه صحنههای انقالب از سازندگی و محرومیت زدایی تا پیشرفت های علمی و ا کنون در تعامل با
نظام سالمت برای مقابله با بیماری کرونا که متاسفانه بسیاری از هموطنان به ویژه جامعه پزشکی
و پرستاران عزیز را با چالشهای متعدد روبهرو ساخته ،افتخارات و دستاوردهای قابل توجهی را در
راستایخودکفاییبهنمایش گذاشتهاست.اینجانبضمن گرامیداشتیادوخاطرهامامراحل(ره)
و شهدای هشت سال دفاع مقدس ،هفته و روز بسیج را به تمامی بسیجیان دریادل تبریک و تهنیت
عرض می نمایم؛ سالمتی و تندرستی این عزیزان را از درگاه خداوند متعال آرزومندم.

