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عبدالباری عطوان ،تحلیلگر امور بینالملل بررسی کرد؛

هفتروزخطرناکدرتاریخآمریکا

یکی از تحلیلگران امور بینالملل با
اشارهبهتحوالتجاریآمریکاازروزهای
باقیمانده دوره زمامداری ترامپ بهعنوان
خطرنا کترین روزها در تاریخ این کشور
یاد کرد و به سناریوهای احتمالی پرداخته
است.به گزارشمهر،عبدالباریعطواندر
مطلبی در رای الیوم درباره تحوالت آمریکا
نوشته است :هفت روز بیشتر از عمر ریاست
جمهوریدونالدترامپباقینماندهاستو
شایداینروزهایباقیماندهخطرنا کترین
روزها در تاریخ کم قدمت ایاالتمتحده
آمریکا(  ۳۰۰سال) باشد و آنچه قطعی است
عدماستعفایاینمرداستبهویژه کهروند
محا کمه وی در کنگره به عزل وی منجر
نخواهدشدنهتنهابهخاطرضیقوقتبلکه
به سبب حمایت جمهوریخواهان از وی
که در رأس آنها مایک پنس معاونش قرار
دارد و این به علت تبعات این اقدام یعنی
عزل ترامپ است.
 ۴تحول قابلتأمل طی ر وزهای
گذشته
ویمینویسد:احدی گویسحرآمیزندارد
که اقدامات ترامپ ،اطرافیانش و هواداران
وی را پیشبینی کند؛ اما چهار تحول
اصلی ،طی روزهای گذشته ر خداده است
که قابلتأمل است.
اول ،اطالعات امنیتی درز پیدا کرده از اداره

تحقیقات فدرال آمریکا به رسانهها مبنی بر
اینکه اطالعاتی در دست است که نمایانگر
تحرکاتمسلحانهازسوی گروهافراطیحامی
ترامپ برای حمله به ساختمانها و مرا کز
دولتیدر۵۰ایالتآمریکادرصورتعزلترامپ
یا گرفتن اختیارات از وی ،است.
دوم،ادعایمایکپمپئووزیرخارجهآمریکا
علیه ایران مبنی بر حمایت از القاعده.
سوم ،رایزنی تلفنی نانسی پلوسی رئیس
مجلسنمایندگانآمریکاباژنرالمارکمیلی
رئیسستادارتشآمریکاودرخواستاز وی
برایمقاومتدربرابرفشارهایترامپبرای
ب ه کارگیرینیروهایمسلحبرایماجراجویی
نظامی ضد دشمنان.
چهارم ،دیدار آشتی میان ترامپ و پنس در
کاخسفیدوتوافقایندوبرایادامهفعالیت
برای تحقق منافع آمریکا.
نالمللدرادامهمینویسد:
اینتحلیلگراموربی 
باتوجهبهاینچهار تحولر خدادهوباتوجه
به تحوالت کنونی در آمریکا و نگرانی و تنش
و دودستگی داخلی در آن و نیز با توجه به
شخصیتترامپوزورگوییوی۲سناریوبرای
مانعتراشییابرهمزدنمراسمانتقالقدرت
در بیستمژانویهجاریدر کاخسفیدیاحتی
ممانعت از برگزاری آن وجود دارد.
سناریوی اول ،آمدن هواداران ترامپ یا
بیشترآنها کهتعدادشانبالغبر۷۴میلیون

با توجه به تحوالت کنونی در آمریکا و نگرانی و تنش و دودستگی داخلی در آن و نیز با توجه به شخصیت ترامپ و زورگویی وی  ۲سناریو برای
مانعتراشی یا برهم زدن مراسم انتقال قدرت در بیستم ژانویه جاری در کاخ سفید یا حتی ممانعت از برگزاری آن وجود دارد

میشودبهصحنه،بههمراهسالحومهمات
سنگینبرایاشغالساختمانهایدولتی

انهدام نهادگرایی آمریکایی
ادامه از صفحه اول
تحوالتی کهاخیرادرآمریکارخداد،نهادگراییآمریکاییرابراینخستینبار
طیدهههایاخیررسمابهچالش کشید.امروزنهادهایآمریکاییقداست
و ابهت خودساخته خود را در نزد شهروندان این کشور ازدستداده و به
کانونهایی آسیبپذیر و متزلزل در این کشور تبدیلشدهاند.خروجیو
محصولبرگزاریانتخاباتریاستجمهوریسال2020در آمریکااینبود
که دیگرکسی در این کشور و جهان ،از کاخ سفید  ،مجلس سنا  ،مجلس
نمایندگان،دیوانعالیآمریکا،دادگاههایایالتی،مجمعرأیدهندگان
الکترال  ،فرمانداران ایاالت  ،نیروهای گارد ملی  ،پنتا گون و سازمان سیا
بهعنوان نهادهایی مستحکم و آسیبناپذیر یاد نخواهد کرد .آنچه در
جریان مجادالت اخیر میان ترامپ و بایدن ( و هواداران رئیسجمهور
جنجالی آمریکا و مخالفان وی) به چالش کشیده شد ،صرفا نتیجه یک
انتخابات نبود! آنچه دراین معادله آسیب دید ،حا کمیت آمریکا و نقاط
اتصال شبکه قدرت به یکدیگر بود .ا کنون دیگر اتصالی میان این نقاط
برقرار نیست و شبکه قدرت در آمریکا ،دیگر نمیتواند رفتار بازیگران را
ترسیم و تعیین کند!
امروزبخشیازصاحبانپشتپردهقدرتدرآمریکامصممبهعبورازترامپ
وبرخیدیگر،خواستار حفظویدر گردونهقدرت،حداقلتاسال(2024
زمانبرگزاریانتخاباتآتیدرآمریکا)هستند!اینبدتریندوگانگیوچالشی

ی گذرد ،مهر
است که واشنگتن با آن مواجه است.آری! آنچه در آمریکا م 
تایید دیگری بر فقدان دموکراسی در این کشور است.
ساختار دفرمه و مضحکانه انتخاباتی آمریکا ،نقش به سزایی در انهدام
مرحلهبهمرحله شبکه قدرت آمریکا در داخل این کشور ایفا کرده است .
ساختاری کهدرآن،محلزندگیرأیدهندگانبهفا کتوریبرایمحاسبه
ارزش رأی آنها تبدیل میشود! ساختاری که در آن رأی ا کثریت جامعه
آمریکا بهراحتی تحت تأثیر ضرب و تقسیمهای ناشی از امتیازات الکترال
ی گیرد!ساختاری کهدرآن،مردمرأیمیدهندامامجمعنمایندگان
قرارم 
الکترال( موسوم به الکتورها) میتوانند بهراحتی رأی خود را بر رأی مردم
یک ایالت رجحان وبرتری داده و آن را بهعنوان رأی نهایی اعالم کنند! و
درنهایت ،دیوان عالی ،دادگاههای ایالتی ،مجلس نمایندگان و مجلس
سنایی که هر یک میتوانند بدون استناد به ادله عقالنی و محکمهپسند
و تنها بر اساس ذائقه خود ،رأی مردم را تغییر دهند و البته درنهایت،
چ گونه مرجع نظارتی هم نباشند!
پاسخگوی هی 
بدون شک اهمیتی ندارد که طی روزهای آتی در آمریکا چه اتفاقاتی
رخ خواهد داد! اما این نتیجه هر چه باشد ،محرز است که این ساختار
مضحکانه،معیوبومتقلبانه،رأیمردمرابهراحتیدر مناسباتداخلی
ی کند و در مرحله بعد ،نهادگرایی
خود به سندی بیارزش تبدیل م 
آمریکا را هدف قرار میدهد.

برگ سبز خودروی سواری سایپا تیبا به شماره موتور  8266804و شماره شاسی F5882967
و شماره پالك 229-34ص 79به نام ابوالفضل مبینیان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط
میباشد.
مدرك فار غالتحصیلی اینجانب مهرشاد پورقاسم فرزند غالمعلی به شماره شناسنامه 10831
صادره از كاشان در مقطع كاردانی رشته تحصیلی عمران صادره از واحد دانشگاهی كاشان
به شماره سریال  12437و شماره ثبت سازمان  1267839و تاریخ ثبت  92/8/2مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد .از یابنده تقاضا میشود اصل مدرك را به دانشگاه
آزاد اسالمی واحد كاشان به نشانی :كاشان – بلوار قطب راوندی – خیابان استادان – اداره
امور فار غالتحصیالن ارسال نمایید.
مدرك فار غالتحصیلی اینجانب یوسف آذری خا كستر فرزند عباسعلی به شماره شناسنامه 233
صادرهاز درگزدر مقطع كارشناسیرشتهمهندسیتكنولوژینرمافزار كامپیوترصادرهاز دانشگاهآزاد
اسالمی واحد قوچان با شماره  159020600558مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد .از
یابندهتقاضامیشوداصلمدركرابهدانشگاهآزاداسالمیواحدقوچانبهنشانی:قوچان–كیلومتر
 4جاده قوچان – مشهد – مجتمع دانشگاه آزاد اسالمی واحد قوچان ارسال نمایید.
مدرك فار غالتحصیلی (دانشنامه) اینجانب روزبه شیبانی فرزند حمید به شماره شناسنامه
 1780و شماره ملی  0452706602صادره از شمیران در مقطع كارشناسی رشته مهندسی
مكانیك گرایش حرارت و سیاالت صادره از واحد دانشگاهی سمنان (دانشگاه آزاد اسالمی)
با شماره  1071351و شماره تاییدیه سازمان مركزی  128812801192مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط میباشد .از یابنده تقاضا میشود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد
سمنان به نشانی سمنان ،كیلومتر  5جاده سمنان – دامغان ،مجتمع دانشگاه آزاد اسالمی
واحد سمنان ارسال نماید.
مدرك فار غالتحصیلی اینجانب امیرتیمور كمالی فرزند محمدحسن به شماره شناسنامه
 3420صادره از تهران در مقطع كاردانی رشته تكنولوژی ماشینآالت كشاورزی صادره از
واحد دانشگاهی اقلید به شماره  0300112مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
از یابنده تقاضا میشود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد اقلید به نشانی استان
فارس ،شهرستان اقلید ،دانشگاه آزاد ارسال نماید.
مدرك فار غالتحصیلی اینجانب امیرتیمور كمالی فرزند محمدحسن به شماره شناسنامه
 3420صادره از تهران در مقطع كاردانی رشته مهندسی ماشینآالت كشاورزی صادره از
واحد دانشگاهی اقلید به شماره  0600821مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
از یابنده تقاضا میشود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد اقلید به نشانی استان
فارس ،شهرستان اقلید ،دانشگاه آزاد ارسال نماید.
مدرك فار غالتحصیلی اینجانب امیرتیمور كمالی فرزند محمدحسن به شماره شناسنامه
 3420صادره از تهران در مقطع كارشناسی رشته مهندسی اجرایی عمران صادره از واحد
دانشگاهی چالوس به شماره  2550447مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد .از
یابنده تقاضا میشود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد چالوس به نشانی استان
مازندران ،شهرستان چالوس ،دانشگاه آزاد اسالمی ارسال نماید.
اصل كارت شناسایی (مشخصات) متعلق به خودرو سواری پژو پارس تییو فایو مدل  1394به
رنگسفیدروغنیوشمارهپالك471س-36ایران41وشمارهشاسیNAAN11FE7FH344133
و شماره موتور  164B0044415به نام آقای رضا محمدی كاوه فرزند بهرام به شماره شناسنامه
 35748و دارای شماره ملی  4198721701و به تاریخ تولد  1356/4/14محل صدور شهرستان
كوهدشت مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
مدرك فار غالتحصیلی اینجانب نازنین حسینی فرزند سعید به شماره شناسنامه 2240160780
صادره از كردكوی در مقطع كارشناسی رشته حسابداری صادره از واحد دانشگاهی آزاد
كردكوی با شماره  943252907مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد .از یابنده
تقاضا میشود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد كردكوی به نشانی كردكوی ،جاده
بندرتركمن ،دانشگاه آزاد ارسال نماید.
اصل پروانه چاه آب به شماره  711/1301/343مورخ  84/11/18متعلق به آقای محمدحسین
عسگری و شركا (چاه روستای والزجرد) مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
برگ سبز خودروی سواری هاچبك تیبا 2مدل  1397به شماره شاسی NASS821100J1144322
و شماره موتور  M15/8554232و شماره پالك ایران 89-428د 47به مالكیت وحید كریمزاده
با كد ملی  5089603911مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
برگ سبز سواری سمند الایكس آبی سیر متالیك مدل  1388به شماره پالك 163ب -17ایران
 28و شماره موتور  12488230621و شماره شاسی  NAAC91CC6AF827543به نام ولی
بحیرایی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
گواهینامه موقت پایان تحصیالت نسیرین حیدری فرزند كریم به شماره شناسنامه 536
صادره از مالیر متولد  1358در رشته الهیات و معارف اسالمی علوم قرآن و حدیث در مقطع
كارشناسی پیوسته با شماره  41394دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراك مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط میباشد .از یابنده تقاضا میشود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد
اراك ارسال نماید.
اصل شناسنامه مالكیت (برگ سبز) و كارت ماشین خودرو سواری تیبا صندوقدار  SXبه رنگ
سفیدمدل 1399وشمارهموتور M15-8936764وشمارهشناسایی NAS811100L5892527
و شماره پالك 251ق -24ایران  81به نام كفایت جلیل سرقلو شماره ملی  4669341421فرزند
كریم مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
اصل برگ سبز خودرو وانت سیستم پیكان تیپ  1600iبه رنگ سفید روغنی مدل  1384و
شماره موتور  11284056955و شماره شاسی  12132515و شماره پالك انتظامی 781-24د26
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
اصل كارت شناسایی سواری ها چبك سیستم سایپا تیپ تیبا 2مدل  1399به رنگ سفید
روغنی و شماره شاسی  NAS821100L1292684و شماره موتور  M15/9095076و شماره
پالك انتظامی ایران 787-40د 72و به نام مالك معصومه فراهانی مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط میباشد.
برگ سبز ساینا مدل  96رنگ سفید شش ایران 899-75س 67و شم  15/8529048و ش
شاسی  5757837مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

یا بیشتر آنها در همه ایالتها که درنهایت
به برخورد خونین با هواداران جو بایدن

مجلسنمایندگانآمریکا
به اجرای متمم  ۲۵رأی داد
ا کثریت دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا در قطعنامهای غیرالزام
آور ،از معاون رئیسجمهور خواستند با اجرای متمم  ۲۵قانون
اساسی که به عزل ترامپ منجر میشود؛ موافقت کند.به گزارش
نیویورکتایمز ،مجلس نمایندگان آمریکا به نسبت آرای  ۲۲۳به
،۲۰۵خواستار اجرایفوریمتمم ۲۵قانوناساسیاز سوی«مایک
پنس» معاون رئیسجمهور فعلی آمریکا شد.این در حالی است که
ی گیری ،پنس در نامهای خطاب به نانسی
ساعاتی قبل از آغاز رأ 
پلوسی سخنگوی مجلس نمایندگان ،به او گفته بود این متمم را
که به عزل دونالد ترامپ از مقام ریاست جمهوری منجر خواهد شد؛
اجرانخواهد کرد.ا گرچهشماریاز نمایندگانجمهوریخواهدر پی
حمله طرفداران ترامپ به کنگره در تاریخ  ۶ژانویه ( ۱۷دی) خواهان
برکناریاوهستند؛اماا کثرجمهوریخواهانهنوزدربارهاینموضوع
اتفاقنظر ندارند و به همین دلیل قطعنامه مجلس نمایندگان را که
دقایقی پیش تصویب شد؛ بهمنزله مداخله در وظایف پنس تلقی
کردند.اماحتیدرصورتتائیدطرحاستیضاحدرمجلسنمایندگان،
اینجمهوریخواهانمجلسسناهستند کهبایددربارهسرنوشت
نهایی طرح تصمیم بگیرند.

سند كمپانی و برگ سبز پراید مدل  89رنگ سفید شش ایران 583-65ی 57و شم 3456491
و ش شاسی  1412289176881مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
برگ سبز (سند كمپانی) و سند و كارت و بیمهنامه خودرو پژو پارس مدل  1386به رنگ سفید
و شماره شهربانی ایران 525-77ق 69به مالكیت آقای حسام ناموریآذر فرزند نبیاهلل به
شماره ملی  0083679936مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
كارت ،سند كمپانی و برگ سبز خودروی سواری پژو  206مدل  1381به رنگ نوكمدادی متالیك
و شماره پالك 532ب -63ایران  89و شماره موتور  10FSE33736769و شماره شاسی
 80613592مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
اصل پروانه تردد و اصل شناسنامه مالكیت (برگ سبز) سواری استیشن سیستم هیوندای
تیپ توسان مدل  2017به رنگ مشكی و شماره موتور  G4NAGU300406و شماره شاسی
TMAJ3813XHJ370143و شماره پالك  -74274اروند شخصی و به نام مالك فروغ خوشدل
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
برگ سبز ترا كتور كشاورزی  399به نام عزیزاله واثقی به شماره پالك 545-18ك 21و شماره
شاسی  D18871و شماره موتور  00397Sمفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
برگ سبز ،كارت خودروی ایویكو  440به نام مجتبی صادقی درچه عابدی به شماره پالك
213-23ع 81و شماره شاسی  4430042971و شماره موتور  499793مدل  78مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
برگسبزخودرویسواریپراید 111مدل 1393بهرنگسفیدوشمارهانتظامیایران 432 -65د51
و شماره موتور  5101744به نام آقای مسعود یوسفی بزنجانی به شماره ملی  3090715015مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
برگسبزموتورسیكلتهوندا125بهرومدل91بهرنگسبزوشمارهپالك-27911ایران613وشماره
موتور  3106196و شماره تنه  9113297مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
برگ سبز ،سند كمپانی و تاییدیه نقل و انتقاالت راهنمایی و رانندگی سواری سمند مدل
 92به شماره پالك 672ن -57ایران  34و شماره موتور  124K0282681و شماره شاسی
 NAAC91CC7DF644947مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
سند كمپانی و شناسنامه مالكیت سواری پژو  206هاچبك مدل  98به شماره پالك 179ن-38
ایران  16و شماره موتور  0021934و شماره شاسی  343479مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط میباشد.
سند كمپانی ،اسناد فروش موتورسیكلت تالش تیپ  CG125مدل  1382به شماره انتظامی
 462-28282و شماره تنه  82142136و شماره موتور  23402140به مالكیت رضا شیخی فرزند
رحمان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
شناسنامه مالكیت برگ سبز موتورسیكلت تالش تیپ  CG125مدل  1382به شماره انتظامی
 462-28282و شماره تنه  82142136و شماره موتور  23402140به مالكیت رضا شیخی فرزند
رحمان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
برگ سبز و سند كمپانی خودروی سواری پژو پارس مدل  1386به رنگ سفید و شماره انتظامی
647ص -74ایران  75و شماره موتور  12486074868به نام مرجان ساالری به شماره ملی
 3179515181مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
برگ سبز پژو  206مدل  97رنگ سفید شش ایران 664-65ی 76و شم  167B0037553و
ش شاسی  576164مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
اینجانب یادگار بهرامی مالك خودرو پژو  405به شماره شهربانی 641-61د 91مدل  1391و
شماره شاسی  302566و شماره موتور  12491000160به 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 مدت  10روز به دفتر حقوقی سازمان فروش شركت ایرانخودرو
واقع در پیكانشهر ،ساختمان سمند مراجعه نماید .بدیهی است پس از مهلت مذكور طبق
ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اصل سند مالكیت (برگ سبز) خودروی سواری پژو پارس مدل  1383به شماره انتظامی -61
815د 26و شماره موتور  12683000231و شماره شاسی  83827877به نام سرگل شریفی
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد5192 .
اصل سند كمپانی خودروی سواری رنو لوگان  L90مدل  1395به شماره انتظامی 723-27ج31
و شماره موتور  W154891-K4MA690و شماره شاسی  NAPLSRALDG1255001به نام
صالح آهمند فرزند محمد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد5193 .
اصل سند كمپانی و اصل شناسنامه مالكیت (برگ سبز) سواری سیستم پژو تیپ 405SLX-TU5
مدل  1397به رنگ سفید روغنی و شماره شاسی  NAAM31FE1JK714381و شماره موتور
 164B0209673و شماره پالك انتظامی 621-34و 37و به نام مالك سیدعلی علیرحیمی
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
شناسنامه مالكیت برگ سبز سواری پراید جیتیایكسآی مدل  1389به شماره انتظامی
857-61ب 83و شماره شاسی  S1412289631742و شماره موتور  3633386به مالكیت
پرویز فرجیانپور مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
اینجانب فرامرز مرادی مالك پژو  405مدل  1394به شماره شهربانی 815ب -73ایران  28و
شماره موتور  124K0717000و شماره شاسی  NAAM01CE2FK508703به علت فقدان
برگ فروش كمپانی و برگ سبز تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذكور را نموده است .لذا
چنانچه هر كس ادعایی در مورد خودروی مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقی شركت
ایرانخودرو واقع در كیلومتر  14جاده مخصوص تهران – كر ج ،شهرك پیكانشهر ،ساختمان
سمند ،طبقه یك مراجعه نماید .بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر
اقدام خواهد شد.
اینجانب سرگل شریفی مالك خودرو پژو پارس مدل  1383به شماره انتظامی 815د -26ایران
 61و شماره موتور  12683000231و شماره شاسی  83827877به علت فقدان اسناد فروش
(برگ كمپانی) تقاضای رونوشت المثنی اسناد خودرو مذكور را نموده است .لذا چنانچه كسی
ادعایی در خصوص خودرو فوق را 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 شد5191 .

برنده منجر خواهد شد بهویژه که بیشتر
حامیانبایدنضدنژادپرستیودیکتاتوری

9

نگاه

بهبود روابط آنکارا و تلآویو؛ چرا و چگونه؟

سفیدپوستان هستند ،است.
سناریوی دوم ،اعالم حالت فوقالعاده در
آمریکا که مراسم انتقال قدرت را در موعد
مقرر کنسل و دودستگیها و هر جومرج
در آن را افزایش میدهد.عطوان بر این باور
است کهاعالمحالتفوقالعادهدرواشنگتن
که برخی اهداف آنها پنهان است و آمدن
 ۱۵هزار گارد ملی و ارتش به خیابانها و
میادین پایتخت؛ بهمنظور تأمین مراسم
انتقال قدرت از ترامپ به بایدن نیست؛
بلکه برای تأمین سالمت ترامپ در صورت
بروزدرگیریهایمسلحانهمیانمعترضان
ومخالفانآنهاستوشایدمقدمهایبرای
توسعهحالتفوقالعادهبهدیگرایاالتباشد.
ویمینویسد:اینکهترامپبهایالتتگزاس
یکیازمرا کزنژادپرستیسفیدپوستانمیرود
و از دیوار حائل در مرز با مکزیک بازدید به
عمل میآورد که وی برای ممانعت از ورود
مهاجرانباهزینه۵/۷میلیارددالریاحداث
کرده و آن را یکی از بزرگترین دستاوردهای
خودمیداند،مفهومشایناست کهقصدی
برایترکقدرتبهشکلروانوطبققانون
اساسیندارد.ترامپازسیاستارعاببرای
ماندن در قدرت و عدم پذیرفتن شکست
ی کند .عطوان در پایان نوشت:
استفاده م 
دنیا با هفت روز سرنوشتساز و تاریخی
روبه رو است.

مظنون سوءقصد به جان
«نانسی پلوسی» بازداشت شد
مردیکهدرصحبتبادوستان
وآشنایانازتمایلبرای کشتن
رئیس مجلس نمایندگان
آمریکاسخن گفتهبود؛ازسوی
اف بی آی بازداشت شد.
به گزارش مهر مردی که
با ارسال چند پیامک به
دوستانوافرادخانوادهاش،
از تمایل برای آسیب رساندن به «نانسی
پلوسی» سخنگوی مجلس نمایندگان
آمریکا ،حرف زده بود؛ بازداشت شد .این
مرد که «کلیولند ِم ِردیت» نام دارد و اهل
ایالتجورجیااست؛درواشنگتندیسی
بازداشت شد .وی دریکی از پیامهایش
نوشته که دوست دارد یک گلوله در سر

پلوسی خالی کند .اف بی آی
پیشتر نیز از بازداشت مردی
خبردادهبود کهحینحملهبه
کنگرهدرتاریخ۶ژانویه(۱۶دی)،
باورودبهدفترپلوسی،پشتمیز
او رفته و اسناد و ایمیلهایش
را مطالعه کرده بود .این در
حالیاست کهبهدنبالهشدار
اف بی آی ،بیش از  ۱۵۰هزار نیروی گارد
ملی برای تأمین امنیت مراسم تحلیف
جو بایدن رئیسجمهور منتخب آمریکا،
ی گوید
آمادهشدهاند.پلیسفدرالآمریکام 
در هر  ۵۰ایالت این کشور شواهدی مبنی
بر احتمال برپایی اعتراضات مسلحانه
وجود دارد.

سندمالكیت(برگسبز)مربوطبهوسیلهنقلیهموتورسیكلتآرباتیپ CC125نوعسوختبنزینی
به رنگ نقرهای متالیك مدل  1388و شماره نیروی انتظامی (پالك)  596-59768و شماره موتور
 BC7047Aو شماره بدنه (تنه)  125A8878182متعلق به آقای سیدطاهر حسینیبای فرزند
جهانگیر به شماره ملی  4879621651مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
سند كمپانی خودرو پژو  405به رنگ نوكمدادی متالیك مدل  1376و شماره انتظامی ایران
716-23م 12و شماره موتور  22527608069و شماره شاسی  0076307803به مالكیت
ماشاءا ...غالمی آهنگران مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
شناسنامهمالكیت(برگسبز)خودرویسواریپراید131SEبهرنگسفیدمدل1399وشمارهانتظامی
962ص -52ایران  95و شماره موتور  M13/6474315و شماره شاسی NAS411100L3613076
به نام كریم چا كرزهی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
سند مالكیت ،برگ سبز ،تاییدیه نقل و انتقاالت خودروی كامیونت لبهدار بغلبازشو مدل
 1388به شماره موتور  94001303و شماره شاسی  NAX01040880100755و شماره انتظامی
291ع -95ایران  85به نام علی زینالدینی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
دفترچه وا گذاری یك قطعه زمین ،قطعه  12شهرك نبوت در زاهدان به نام ابراهیم ركان فرزند
علیا كبر به شماره شناسنامه  918به وكالت عبدالسالم ریگی مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط میباشد.
كارت پالك و برگ سبز وانت تویوتا تیپ  2000به رنگ سفید معمولی مدل  1982و شماره موتور
 2081814و شماره شاسی  110047040و شماره انتظامی 383ب -93ایران  85به نام واحدبخش
بلوچی با كد ملی  3651116001مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
برگ سبز خودروی سواری پراید  131SEسفیدرنگ با شماره موتور  M13/6444667و شماره
شاسی  NAS411100L3600725به نام اینجانب خانم زهرا قویبیان كد ملی 4219355774
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
برگ سبز خودر وی سواری پراید  131با شماره موتور  M136484230و شماره شاسی
 NAS411100L1198067به نام اینجانب امیر رضایی با كد ملی  0311007376مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
برگ سبز خودروی پیكان سواری به شماره پالك 393-72ط 17مدل  1383و شماره موتور
 1283010303و شماره شاسی  83407163به نام ربیع اسدیان مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط میباشد.
اینجانب ربیع اسدیان مالك خودرو پیكان سواری به شماره بدنه  83407163و شماره موتور
 1283010303و شماره پالك 393-72ط 17به 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  5جاده ساری به نكا،
جنب شركت شمالیت مراجعه نمایند .بدیهی است پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر
اقدام خواهد شد.
اینجانبرحیمقاسمیدیوچالمالكسواریتاكسیسمندبهشمارهشاسیNAAC61CA3AF060230
و شماره موتور  12488213248و شماره پالك 611ت -48ایران  62به علت فقدان اسناد فروش
و سند مالكیت راهور (برگ سبز) تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذكور را نموده است .لذا
چنانچه هر كس ادعایی در مورد خودروی مذكور دارد ظرف مدت  10روز به دفتر حقوقی سازمان
فروش شركت ایرانخودرو واقع در پیكانشهر ،ساختمان سمند مراجعه نماید .بدیهی است
پس از مهلت مذكور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اصل برگ فروش كارخانه (سند كمپانی) و شناسنامه مالكیت (برگ سبز) خودروی سواری
پارس تیپ  PARSXU7مدل  1395به شماره موتور  124K0969516و شماره شاسی
 NAAN01CEXGH936151به رنگ سفید و شماره پالك ایران 812-81ب 85به نام خانم
سكینه غفاری به شماره ملی  4640185413مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
مدرك فار غالتحصیلی اینجانب رضا محمودآبادی فرزند علی به شماره شناسنامه 2524
صادره از سیرجان در مقطع كاردانی رشته جوشكاری صادره از واحد دانشگاهی آزاد سیرجان
با شماره  7898-1مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد .از یابنده تقاضا میشود
اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد سیرجان به نشانی بلوار هجرت ،دانشگاه آزاد
واحد سیرجان ارسال نماید.
كلیه اسناد سواری پژو  206مدل  1381به رنگ سفید صدفی و شماره انتظامی 955هـ -78ایران
 55و شماره موتور  10FSE33819347و شماره شاسی  81608301متعلق به صراحی نعمتی
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
برگ سبز سواری پیكان رنگ سفید مدل  1380به شماره انتظامی 515ب -75ایران  23و شماره
موتور  11128037903و شماره شاسی  80439272به نام آقای اصغر مقنی نصرآبادی مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
بدینوسیله اعالم میشود پروانه مطب اینجانب دكتر سیدهفریده فرحی با شماره نظام پزشكی
 95475و شماره پروانه مطب ن 4595-95475-298-با تاریخ صدور  1390/6/12و تاریخ
انقضا  1391/6/3مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
سند كمپانی ،برگ سبز پراید مدل  85پالك ایران 928-56ی 14و شماره موتور  1426044و
شماره شاسی  S1412285784265متعلق به محمود خسرونژاد مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط میباشد.
برگ سبز و سند كمپانی و كارت ماشین خودروی پراید  131مدل  91به شماره پالك 393م-62
ایران  16و شماره موتور  4594605و شماره شاسی  S4412291901042متعلق به امید شجاعی
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
برگ سبز خودروی سواری هاچبك تیبا سفیدرنگ مدل  99به شماره موتور M15/9061981
و شماره شاسی  NAS821100L1287943پال ک انتظامی 814م37ایران54به نام اینجانب
محمدحسین قهوهچی الحسینی فرزند محمدمهدی كد ملی  4432230029مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
اصل کارت شناسایی سواری سیستم پژو تیپ  SLX- TU5 405مدل  1399به رنگ سفید
روغنی به شماره موتور  164B0266046و به شماره شاسی  NAAM31FE3LK618268و
به شماره پال ک انتظامی ایران  497 -93ی  95و بنام مالک علیا کبر محمودی مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

اردوغان در حالی شاهد پایان دولت ترامپ و احتمال آغاز ریاستجمهوری
ُپرچالش بایدن در واشنگتن است که برای مقابله با رویدادهای پیشرو با کمک
دولت با کو و رایزنیهای مخفیانه به سمت بهبود روابط با رژیم صهیونیستی
و امکان بهرهبرداری از نفوذ البی صهیونیستی در آمریکا حرکت کرده است.به
گزارش فارس سال  2020برای رجب طیب اردوغان و حزب عدالت و توسعه بیش
ن که امیدوارکننده باشد افق گستردهای از چالشهای جدی را بازکرده است.
از آ 
ی کند که توانسته شیوع کرونا را مهار کرده و حاال به
علیرغم اینکه ترکیه ادعا م 
دنبال وا کسیناسیون دهها میلیون نفر است اما ضربه اقتصادی ناشی از شیوع
کرونا اقتصاد ترکیه را به سمت لبه پرتگاه سوق داده است .با متوقف شدن سیل
گردشگران خارجی با قرنطینههایپیاپیورکودجهانیاقتصاد ترکیه که بهشدت
برای رشد خود به جریان مداوم پول خارجی و سرمای ه گذاریهای خارجی متکی
است با مشکل روبهرو شده است .در کنار این فرارسیدن سررسید دهها میلیارد
دالر از بدهیهای خارجی نیز این بحران را تشدید کرده است.
ماهعسل اردوغان و ترامپ
ُ
برخالف دولت اوباما ازنظر ترامپ دلیل چندانی برای حمایت از کردها وجود
نداشت.ازسویدیگردولتاردوغانتوانستهبودبهعمقتیمانتقالقدرتترامپ
نیز نفوذ کند .در سال  2016دیداری بین وزیر خارجه دولت ترکیه و داماد اردوغان
در نیویورک برگزار شد که در آن «مایک فلین» و «بیژن کیان» مشاور ایرانیتبار
ً
او حضور داشتند و ظاهرا تفاهمی برای البی بر ضد فتحاهلل گولن و استرداد او به
ترکیه صورت گرفت.با پایان یافتن دولت ترامپ آنکارا باید خود آماده رویارویی با
مشکالت عدیده جدید بهخصوص در روابط خود با واشنگتن کند .بهخصوص
ن که در بودجه دفاعی سال  2021مجوزهای جدیدی برای تحریمهای گسترده
آ 
علیهدولتترکیهبهبهانهخریداس 400گنجاندهشده کهدولتبایدنبرایاجرای
آنها احتماال کوچکترین تردیدی نخواهد داشت.
اردوغان به حمایت البی صهیونیستی در آمریکا دل میبندد؟
در مقابله با این چالش به نظر میرسد که اردوغان به سمت نزدیک شدن به رژیم
صهیونیستیحرکت کردهاست.سخنانچندیپیشاردوغاندرخصوصامکان
احیای روابط ترکیه شاید از همین نگرانی سرچشمه بگیرد .روابط ترکیه و رژیم
صهیونیستی در زمان حا کمیت حزب عدالت و توسعه بسیار متالطم بوده است.
از سال 2010میالدی کهارتشرژیمصهیونیستی کشتی«مرمره»راموردحملهقرار
چ گاه به گرمی قبل بازنگشت.
داد ،روابط ترکیه و تلآویو هی 
ن که دو طرف در مذا کرات مخفیانهای که در سوئیس صورت گرفت
علیرغم ای 
این ماجرا را حلوفصل کردندامااز سال  2018میالدیوهمزمان با انتقال سفارت
آمریکا در فلسطین اشغالی به قدس شریف ،هیچ سفیری بین دو طرف مبادله
نشده است.این احتمال وجود دارد که این بار نیز رایزنیهای پشت پردهای در
اینخصوصوجودداشتهباشد؛رایزنیهایی کهبهاحتمالزیادجمهوریآذربایجا
ی کند .دولت با کو در شرایط فعلی از موقعیتی استثنایی برای
در آن نقش ایفا م 
این میانجیگری برخوردار است .از یکسو در اتحادی راهبردی با ترکیه توانسته
مناطق اشغالی خود را در قرهباغ پس بگیرد و از سوی دیگر سالهاست که روابطی
دوستانه با تلآویو دارد.تلآویو نیز با بحرانی مشابه ترکیه اما از شدتی بسیار کمتر
درباره دولت بایدن روبهرو است .رژیم صهیونیستی انتظار دارد که سیاستهای
دولت بایدن در خصوص مذا کرات سازش و بهاحتمالزیاد بازگشت به برجام
برایشچالشبرانگیزباشد.از هما کنوننیزمقاماترژیمصهیونیستیبهصراحت
اعالم کردهاند که دولت بایدن نباید به برجام بازگردد و تحریمهای نفتی ایران را
کاهش دهد؛ تحریمهایی که بهزعم تلآویو موجب ضعف ایران در گسترش نفوذ
خود در منطقه شده است.
رژیم صهیونیستی از ترکیه چه خواهد خواست؟
بهعنوانمثال تا زمانی که دفتر حماس در ترکیه وجود دارد ،بازتنظیم روابط بین
ترکیه و رژیم صهیونیستی ممکن است تا مدت زیادی به طول انجامد .اسرائیل
مدعیاستصدهاتنازنیروهایحماس–کهبه گفتهتلآویودرحمالتبهاسرائیل
دست داشتند -در ترکیه پناه گرفته و آنکارا در برخی موارد به آنها ملیت ترکیهای
اعطا کرده است .در ماه اوت سال  2020نیز وزارت خارجه آمریکا از ترکیه به دلیل
میزبانی از رهبران حماس ازجمله اسماعیل هنیه (رئیس دفتر سیاسی حماس)
بهشدتانتقاد کرد.ازسویدیگرممکناستتلآویوخواستارتغییرسیاستترکیه
در مقابل حضور ایران در سوریه شده و همچون رژیم صهیونیستی قطع حمایت
تهران از دمشق را خواستار شود .همچنین رژیم صهیونیستی میتواند از ترکیه
بخواهدتاروابطوهمکاریهایخودراباتهرانمحدود کردهواجازهفعالیتبیشتر
ن که تا چه اندازه ترکیه به این درخواستها وا کنش
به موساد علیه ایران بدهد.ای 
مثبتنشاندهدبهطورحتمبستگیبهسیاستهایدولتبایدنخواهدداشت.
ایرانهمبهصورتخاصترکیهراتحتنظرداردوبهخوبیمیداند کههرگونهتغییر
در این خصوص میتواند بر روابط تهران-آنکارا تأثیرگذار باشد.

مدیرعامل بانک ملی ایران:

تامین مالی پروژه انتقال آب خلیج فارس
خدمت ماندگار نظام بانکی به توسعه کشور است
مدیرعامل بانک ملی ایران تا کید کرد که تامین مالی پروژه بزرگ انتقال آب خلیج فارس به فالت مرکزی
ایران ،یکی از ماندگارترین ،اثربخش ترین و تاریخی ترین اقدامات و خدمات نظام بانکی با راهبری بانک
ملی ایران به توسعه کشور است.به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران ،دکتر محمد رضا حسین زاده
که به صورت ویدئو کنفرانسی با کارکنان اداره کل بررسی طرح ها سخن می گفت ،با بیان این که نظام
اقتصادی کشور ما بانک محور است و بانک ها در همه پروژه های کوچک و بزرگ نقش جدی و تعیین
کنندهدارند،اظهار کرد:هرسالحجمبسیار زیادیاز منابعمالیتوسطنظامبانکیبهطرحهایایجادی
یا توسعه ای تزریق می شود که در نتیجه آنها هم اشتغال پدید می آید و هم مشکلی از مشکالت کشور
برطرف می شود.او با تا کید بر این که طرح های زیربنایی متعلق به همه کشورند،اظهار کرد:سالها بود که
مناطق مرکزی با مشکل تامین آب مواجه بودند،اما دولت تدبیر و امید با اجرای نهایی و بهره برداری از فاز
نخست طرح انتقال آب به استان های کویری کشور ،آرزوی دیرینه مردم این مناطق را محقق کرد.وی
با اشاره به این که با اجرای طرح انتقال آب خلیج فارس ،استان های هرمزگان ،کرمان ،یزد و در نهایت
اصفهان از آب شیرین با کیفیت برخوردار خواهند شد ،ادامه داد :کل تسهیالت پرداختی نظام بانکی
به این پروژه بیش از  18هزار و  101میلیارد ریال و سهم بانک ملی ایران در آن بیش از  14درصد بوده است.
حسینزادهپروژهانتقالآبخلیجفارسبهفالتمرکزیرااقدامیاساسیبرایتوسعهاینمناطقوتامین
آب مورد نیاز آنها در سال های آتی خواند و افزود :خوشحالیم که در این زمینه با همه توان وارد شدیم و
ا کنون شیرینی بهره برداری از طرح را با همه وجود حس می کنیم.نیمه آبان ماه امسال ،قطعه نخست
ابر پروژه انتقال آب از خلیج فارس به فالت مرکزی ایران و آبرسانی به شهرستانهای خمیر و سیرجان با
دستور ویدئو کنفرانسی رئیس جمهور افتتاح شد.تأسیسات آبشیرینکن خلیجفارس با ظرفیت ۲۰۰
هزار متر مکعب در شبانهروز به منظور تأمین بخشی از آب مورد نیاز شرب و صنعت استانهای مرکزی و
ن کن خلیج فارس ،ظرفیت تولید آب شیرین در
جنوبشرق کشور ،فعالیت می کنند.با ورود آب شیری 
کشور  ۵۰درصد افزایش یافت و با آغاز بهره برداری از این مجتمع ،ساالنه بیش از  ۷۰میلیون متر مکعب آب
شیرین به آبهای کشور افزوده می شود.بخش اصلی آب شیرین تولیدی با استفاده از یک خط لوله به
طول  ۸۰۰کیلومتر به مجتمعهای صنعتی واقع در استانهای مرکزی ایران منتقل شده و بخش دیگری
از آن نیز جهت شرب استان هرمزگان صرف خواهد شد.سرمایهگذاریهای ریالی و ارزی انجام شده در
این طرح به ترتیب هفت هزار میلیارد ریال و  ۹۲میلیون یورو است .عملیات اجرایی این طرح در پاییز
 ۱۳۹۶آغاز شد و در پاییز  ۱۳۹۹به راهاندازی اولیه رسیده است.

قرعه کشی  200جایزه  50میلیون ریالی در مراحل
چهارم و پنجم جشنواره همراه بانک ملت
قرعه کشیمراحلچهارموپنجمجشنوارههمراهبانکملتبرگزارشدودراینقرعه کشیها200جایزه
 50میلیون ریالی به قید قرعه به واجدان شرایط شرکت در قرعه کشی ،تعلق گرفت.به گزارش
روابطعمومیبانکملت،در قرعه کشیمرحلهچهارم کهباحضور اعضایهیئتنظارتبرقرعه
کشی برگزار شد 100 ،جایزه  50میلیون ریالی به قید قرعه به افرادی که در بازه زمانی اول تیرماه
تا پایان مهرماه امسال نسبت به نصب همراه بانک ملت یا انجام ترا کنش از طریق این سامانه
اقدام کرده بودند ،اختصاص یافت.در قرعه کشی مرحله پنجم نیز که پس از قرعه کشی مرحله
چهارم برگزار شد 100 ،جایزه  50میلیون ریالی به افرادی که در بازه زمانی اول تیرماه تا پایان آبان
ماه واجد شرایط شرکت در قرعه کشی جشنواره شده بودند ،تعلق گرفت.در مرحله نهایی این
جشنواره هم که ویژه بازه زمانی اول تیرماه تا پایان آذرماه سال جاری خواهد بود یک جایزه یک
میلیارد ریالی به قید قرعه به برنده خوش شانس این جشنواره تعلق خواهد گرفت.

عضو هیئت مدیره بانک سینا خبر داد:

بانک سینا چهره ماندگار
صنعت بانکداری در سال جاری
عضو هیات مدیره بانک سینا در سومین جشنواره چهره های ماندگار حوزه صنعت بانکداری،
مالیوپرداختسال 99بهعنوانچهرهشاخصوماندگار انتخابشد.به گزارشروابطعمومی
بانک سینا ،هیات داوران سومین جشنواره چهره های ماندگار حوزه صنعت بانکداری ،مالی و
پرداخت،عنوانوتندیسچهرهشاخصاینصنعتدر سال99رابهمحمدرضاساروخانیعضو
هیات مدیره بانک سینا اهدا کرد.از جمله شاخصه های ارزیابی داوران جهت انتخاب چهره
های برتر و شاخص ،می توان به سوابق علمی و تحصیلی و نیز سوابق اجرایی و خدماتی اشاره
کرد.ساروخانی که از مدیران پیشکسوت و با تجربه نظام بانکی است ،از سال  94در بانک سینا
حضور داشته و پیشینه فعالیت در سمت رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل بانک ملت را نیز در
کارنامه دارد.گفتنی است جشنواره چهرههای ماندگار ،هر سال همزمان با نمایشگاه ترا کنش
ت
ایران برگزار و طی آن چهرههای شاخص حوزه صنعت بانکداری ،مالی و پرداخت توسط هیأ 
داوراناینجشنوارهمعرفیواز پیشکسوتاناینصنعتتقدیرمیشود.سومیندورهجشنواره
چهره های ماندگار ،روز چهارشنبه  24دی ماه جاری با حضور چهره ها و مقامات نظام بانکی
و پرداخت در محل هتل اسپیناس تهران برگزار شد.

