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غافلگیری بایدندراربیل
پایگاه نیروهای آمریکایی موردحمله راکتی قرار گرفت

گروه بینالملل
حملهرا کتیاخیربهپایگاهاشغالگرانآمریکایی
در اربیل ،شوک سختی به آنها وارد ساخته است.
این حمله در حالی صورت گرفته است که آمریکا و
متحدان منطقهای آن درصدد بازتعریف داعش و
تروریسمتکفیریدر عراقوسوریهبرآمدهاند.بدون
شک این حمله نشان داد که اقدامات وقیحانه و
تروریستی ایاالتمتحده در منطقه ،مورد رصد
کامل مخالفان اشغالگری واشنگتن در منطقه و
عراق قرار دارد.
کانال تلگرامی «صابریننیوز» گزارش داده است که
گروهعراقیتازهتأسیسموسومبه«سرایااولیاءالدم»
مسئولیتحملهرا کتیبهاربیلرابرعهد ه گرفتهاست.
در بیانیه منتشرشده از سوی این گروه که در کانال
صابریننیوز قرارگرفته ،آمده است« :به توفیق الهی
ودعایمردمما،دقیقادر ساعت۹:۱۵شبپانزدهم
فوریه ،مردان شما در سرایا اولیاء الدم ،عملیات
موفقیراعلیهاشغالگرانآمریکاییدرمنطقهشمالی
عزیزماانجامدادند.مابهفاصله ۷کیلومتریپایگاه
اشغالگران(الحریر)دراربیلنزدیکشدیموتوانستیم
ضرباتمهلکیبا  ۲۴را کتبزنیم کهبهدلیلناتوانی
سامانهضدهواییاشغالگرانازرهگیریآنها،دقیقا
به اهداف خود اصابت کردند».
درادامهاینبیانیهآمدهاست«:اینعملیاتمنجربه
خسارات شدید به خودروها ،انبارها و هواپیماهای
اشغالگران و تعداد زیادی تلفات در بیان عناصر
ی گوییم خمپارههایی
اشغالگر شد .به مردم خود م 
که بیرون از پایگاه اشغالگران افتاد ،را کتهای
آمریکایی بودند که تالش داشتند موشکهای ما
را رهگیری کنند».
این گروه تازه تأسیس عراقی وعده داد« :این میثاق
خود با مردم صبورمان را تجدید می کنیم ،که ما
خواست شما برای گرفتن انتقام سرداران شهید را
ی کنیمواشغالگرانآمریکاییدرهیچجایی
اجابتم 

امنیتنخواهندداشت،حتیدر کردستان[عراق]،
به شما وعده عملیات دیگری را میدهیم».
حمله به مواضع اشغالگران در عراق
شامگاه دوشنبه بود که منابع خبری گزارش دادند
کهفرودگاهبینالمللیاربیلویکپایگاهآمریکادراین
فرودگاههدفحملهرا کتیقرارگرفتهاست.خبرگزاری
فرانسهنیزبهنقلازمنابعامنیتی گزارشداد،را کتها
یک پایگاه را که نیروهای تحت فرمان آمریکا در آن
مستقر هستند ،هدف قرار دادهاند.شبکه الجزیره
به نقل از خبرنگار خود در عراق نوشت که آژیرهای
خطر در کنسولگری آمریکا پس از هدف قرار گرفتن
فرودگاه به صدا درآمدهاند.
تلفات نیروهای آمریکایی در اربیل
درحالی که سخنگوی نیروهای ائتالف در عراق
تعدادآمریکاییهایآسیبدیدهدر حملهرا کتیبه
اربیل را فقط یک نظامی اعالم کرده بود اما پنتا گون
ی گوید۵آمریکاییدر اینعملیاتمجروحشدند.
م 
به نوشته وبگاه «دیفنسوان»،یک مقام وزارت
دفاع آمریکا بامداد سهشنبه تعداد اتباع آمریکایی
مجروح در جریان عملیات علیه پایگاه این کشور در
اربیل را  ۵نفر اعالم کرد.این مقام نظامی آمریکا که
خواست نامش فاش نشود به دیفنسوان گفت از
آمریکاییهایمجروحشده۴،نفرپیمانکارغیرنظامی
و یک نفر نیروی نظامی بودند.وی همچنین
توضیح داد که یک پیمانکار غیرنظامی دیگر که در
این عملیات کشته شد ،آمریکایی نبود.از سوی
دیگر،یک مقام آمریکایی نیز در گفتوگو «جنیفر
گریفین»خبرنگار دفاعیشبکه«فا کسنیوز»مدعی
شد  ۱۴فروند را کت به سمت پایگاه آمریکا در اربیل
شلیکشده است.
اینمقامآمریکایی کهنامشفاشنشد،درمصاحبه
با گریفین ادعا کرد که از این تعداد ۴ ،فروند را کت به
پایگاه آمریکا اصابت کرده و  ۱۰فروند نیز در محوطه
بیرون آن فرود آمده است.به نوشته خبرگزاری

دو حزب دموکرات و جمهوریخواه که مسبب کشتار و آوارگی مردم عراق طی سالهای اخیر بودهاند ،در مقابل اخراج نیروهای خود از
این کشور و منطقه مقاومت میکنند
«آسوشیتدپرس»یکمقام کاخسفیدنیز گفت که«جو
بایدن»رئیسجمهورآمریکادربارهحملهبهنظامیان
این کشور در اربیل ،گزارش اطالعاتی دریافت کرده
است.پیش از این نیز ،دو منبع امنیتی آمریکایی
گفتند کهعملیاتاربیلبااستفادهاز را کتهای۱۰۷
میلیمتری  -که نوع معمول در دیگر حمالت علیه

فادی بودیه ،مدیرمسئول مجله المرایا در گفتوگو با «رسالت»:

حضور اشغالگران در عراق برای کاخ سفید پرهزینه خواهد بود

مدیرمسئول مجله المرایا تأ کید کرد  :باقی
ماندناشغالگرانآمریکاییدرعراقبرای کاخ
سفید قطعا پرهزینه خواهد بود.
فادی بودیه در گفتوگو با« رسالت» اظهار
داشت  «:باقی ماندن اشغالگران در عراق ،
به معنای بیتوجهی به درخواست رسمی
و قانونی شهروندان و قانون گذاران عراقی
مبنی بر لزوم ترک خا ک این کشور محسوب
میشود .بدون شک ،در صورتی که دولت
بایدن نیز در مقابل این درخواست رسمی
و قانونی مقاومت کند ،با هزینههای بسیار
زیادوجبرانناپذیریدرعراقومنطقهروبهرو

خواهد شد» .
اینتحلیلگرلبنانیافزود«:آمریکاحقنداردقواعد
بازیدر عراقراتعیین کند.قواعدومعادالت
ی کنند.پس
عراقرامردماین کشور تعیینم 
از شهادت مظلومانه شهید سردار سلیمانی
و شهید ابومهدی المهندس ،ملت عراق با
حضور میلیونیوبیسابقهخوددر تظاهرات
ضد اشغالگری ،بر اخراج اشغالگران تأ کید
کردند.مصوبهپارلمانعراقنیزدراینخصوص
رسمیتدارد.در چنینشرایطیدیگرجایی
برای استمرار حضور اشغالگران آمریکایی در
خا ک این کشور وجود ندارد» .

اصل كارت هوشمند اینجانب بهادر كالنتری چوپانان فرزند حسین به شماره
 4255611و پالك انتظامی 945ع 76ایران  54كه در حوزه قضایی یزد صادر گردیده
مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط است.
شناسنامه مالكیت برگ سبز خودرو سواری پراید  132به رنگ نوك مدادی متالیك
مدل  1388به شماره انتظامی 331ج 89ایران  51به شماره موتور  2941617و شماره
شاسی  S1422288078356به نام جالل قبادی فرزند محمدصالح به شماره ملی
 3839876427مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
برگ سبز و سند كمپانی خودر وی سواری پراید متعلق به خانم معصومه هفته
خانكی به شماره كد ملی  0589308807و پالك  449ص  36ایران  47مفقود و از
درجه اعتبار ساقط می باشد.
برگ سبز خودرو سواری پژو پارس مدل  1399سفید رنگ شماره موتور 124K1505161
و شاسی شماره  NAAN01CE7LK050401و پالك انتظامی 215م  39ایران  54به
نام اینجانب عارف غفاریان هدش كد ملی  4433534951مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط است.
جواز حمل اسلحه شكاری ساچمه زنی دولول رویهم ته پر كوسه كالیبر  12ساخت
كشور تركیهبهشمارهسریال 949263وبهشمارهبدنهاسلحه 8386111–352S/293
شروع اعتبار  1388/12/29تا  1393/12/29متعلق به آقای اصغر مالمحمدزمانی
فرزند رحمت اله به شماره كد ملی  2248606941مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط می باشد.
اصل برگ سبز (شناسنامه) خودرو وانت رایسان به شماره پالك 188م 83ایران
 24رنگ سفید مدل  1397و به شماره موتور 5013553ل 118و شماره شاسی
 NAAB66PE85G473231مفقود گردیده است و از درجه اعتبار ساقط می
باشد.
شناسنامه (برگ سبز) متعلق به یك دستگاه خودروی وانت پیكان به رنگ سفید
مدل  1390به شماره پالك 778ق 59ایران  65به شماره موتور  11490081918به
شماره شاسی  NAAA36AA9CG268299به نام ال لبیبی ناروئیپور مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
برگ سبز خودر و سواری پراید به شماره موتور  3635920و شماره شاسی
 S1412289634344و به شماره پالك  523 -24و 57به نام ماجد سعدی مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
شناسنامه مالكیت (برگ سبز) خودروی سواری پراید تیپ دی ام (هاچ بك) مدل
 1376به رنگ سفید روغنی و به شماره شاسی  S1412276133402و شماره موتور
 00030417و شماره پالك ایران 618 -32ج 37به نام سرور مشكانی مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط است.
برگ تیبا مدل  97رنگ سفید ش ش ایران 647 -65ی 43ش م  15/869047ش
شاسی  5826610مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
برگ سبز وانت پیكان مدل  90رنگ سفید ش ش ایران473 -75س 25ش م
 11490010329ش شاسی  191420مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
سند كمپانی و برگ سبز پراید  131مدل  90رنگ سفید ش ش ایران 636 -65ق48
ش م  3998492ش شاسی  3412290871397مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط است.
كلیه اسناد و مدارك سواری سمند  X7مدل  1383رنگ نقره ای متالیك شماره پالك
ایران 787 -11د 29شماره موتور  12483086921شماره شاسی  83228225به نام
علیرضا عراقی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
اصلسندوفا كتورفروشخودرویسواریهاچبكلیفانمدل1393بهرنگسفیدروغنی
بهشمارهشاسیNAKSG4312EB119109وبهشمارهموتور LFB479Q140405243
به پالك 26ن 15ایران  35به مالكیت محمود طاهری فرزند ربعلی به شماره ملی
 1532566905مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می گردد.
برگ سبز و كارت ماشین و سند كمپانی خودرو سواری پراید مدل  1374به شماره
انتظامی 199-59ب76وشمارهموتور 794496وشمارهشاسی S141227350588به
مالكیت احسان فالحی سریش مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
پروانه فعالیت شركت هزاردستان كردكوی با كد شناسایی  9700544به نام آرش
یعقوبی كد ملی  2249186898مربوط به حمل و نقل جادهای با وسیله مینی بوس
صادره از سازمان راهداری حمل و نقل جادهای مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط می باشد.
مدرك فار غ التحصیلی اینجانب علی فرزیننیا فرزند محمدرحیم به شماره شناسنامه
 188صادره از گنبدكاووس در مقطع كارشناسی رشته كامپیوتر صادره از واحد
دانشگاهی آزاد گنبد با شماره  0108292مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد
از یابنده تقاضا می شود اصل مدرك را به دانشگاهآزاد اسالمی واحد گنبدكاووس
به نشانی گنبد -دانشگاه آزاد گنبد ارسال نماید.
سند مالكیت خودرو (برگ سبز) مربوط به سواری تیبا 2مدل 1399به رنگ سفید شیری
دو پوشش به شماره انتظامی 242د 49ایران  69به شماره موتور  M15/9083336به
شماره شاسی NAS821100L1290761متعلق به آقای میكائیل یوسفی فرزند محمود
به كد ملی  2249851255مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

پایگاههایآمریکاییدر عراقهستند-انجا م گرفته
و از فاصله حدود  ۸کیلومتری غرب اربیل شلیک
شدند .اداره ضد تروریسم منطقه کردستان عراق
نیز خبر داد؛ خودروی کشفشده حامل آتشبار ۲۴
را کتبود که۳فروندازآنهاشلیکنشدهبودند.این
را کتها از منطقه «کانی قرزاله» به سمت نظامیان

آمریکایی پرتاب شدند.
کانالتلگرامی«صابریننیوز»نیزدرخبریاختصاصی
به نقل از یک منبع مطلع گزارش داد که در جریان
عملیات را کتی علیه پایگاه آمریکایی در اربیل،یک
فروند هواپیمای «سوپر ِکیِانسی  »۳۵۰متعلق
به سازمان اطالعات مرکزی آمریکا (سیا) آسیب

وزیر خارجه پرو به خاطر زدن واکسن کرونا
خارج از نوبت ،استعفا کرد
وزیرامورخارجهپروپسازآنکهاذعان کرد کهخارج
از آزمایشات بالینی و قبل از شروع برنامه ملی
ایمنسازی،یکدزازوا کسن کروناچینیسینوفارم
رادریافت کرده ،یکشنبهشبازسمتخوداستعفا
کرد.به گزارشخبرگزاریرویترز،تنهایکروزقبلاز
اینماجرا«فرانسیسکوسا گاستی»،رئیسجمهور
پرواعالم کردهبود کهاستعفای«پیالرمازتی»،وزیر
بهداشت کشورشرابهخاطررسواییدرخصوص
«مارتین ویزکارا» ،رئیسجمهور سابق این کشور
که وی نیز زودتر از موعد و قبل از افرادی که دارای
اولویت هستند در مقابل کووید  ۱۹وا کسینه شده
بود ،میپذیرد.ویزکارا که در نوامبر  ۲۰۲۰به خاطر

اتهامات فساد توسط کنگره پرو برکنار شد ،گفته
است کهویبرایدریافتوا کسن کروناازصفجلو
نزدهبلکهبهعنوانبخشیاز آزمایشاتبالینیاین
وا کسن را دریافت کرده است .این در حالی است
که رسانههای محلی این توضیحات را زیر سؤال
بردند«.الیزابتآستت»،وزیرامور خارجهپرو کهاز
نوامبر۲۰۲۰تصدیاینپسترابرعهدهگرفتهبود،
در توییتی گفت« :من از اشتباه جدی که مرتکب
شدم آ گاه هستم و به همین خاطر تصمیم گرفتم
که د ز دوم وا کسن کرونا را دریافت نکنم .به خاطر
دالیلی که مطرح کردم ،نامه استعفای خود را به
رئیسجمهور تقدیم کردم».

كلیهمداركخودرویامویام110Sمدل1396بهشمارهشاسیNATEBAPM8H1008942
و شماره موتور  MVM371FBHH009394و شماره پالك ایران 948 -10ص85
مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
برگ سبز – كارت سوخت – كارت خودرو سواری پژو روآ مدل  1389رنگ خا كستری
متالیك شماره پالك ایران 427 -68م 15شماره موتور  11888004584شماره
شاسی  NAAB51RM3AH401867به نام ا كرم خوانساری مفقود گردیده و از
درجه اعتبار ساقط می باشد.
اینجانب عبداهلل پروانه وطن مالك خودرو سمند مدل  1396به شماره انتظامی
913ی  53ایران  27به شماره موتور  12488326179و به شماره شاسی
 NAAM11C7K992022به علت فقدان اسناد فروش (برگ كمپانی) تقاضای
رونوشت المثنی اسناد خودرو مذكور را نموده است  .لذا چنانچه كسی ادعایی
درخصوص خودرو فوق را دارد ظرف مدت ده روز به دفتر حقوقی شركت ایران
خودرو 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 اقدام خواهد شد5433.
سند وسیله نقلیه (برگ سبز) خودرو كامیون مرسدس بنز باری چوبی مدل 1972
به شماره انتظامی 628-15د 54به شماره شاسی  10778341و به شماره موتور
 10041662به نام محمدرضا فرزانه قزلجه میدان فرزند محمود مفقود گردیده و از
درجه اعتبار ساقط می باشد5434.
سند كمپانی و سند مادر سواری پژو  405جی ال ایكس آی مدل 1383به رنگ مشكی
متالیك به شماره انتظامی ایران 266 -91ط 46به شماره موتور  12483082212و
شماره شاسی  83037886مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
شناسنامه مالكیت برگ سبز سواری تویوتا كروال ایكس ال مدل  1994به شماره
انتظامی 828 -95ق 35و شماره شاسی  4037509و شماره موتور  2726603به
مالكیت بیگ محمد داستان فرزند – مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می
باشد.
شناسنامه مالكیت برگ سبز سواری پژو  405جی ال ایكس مدل  1387به شماره
انتظامی 823-51س 82و شماره شاسی  NAAM01CA48E356265و شماره
موتور  12487022826به مالكیت پدرام نیری فرزند عبدالرحمن مفقود گردیده و
از درجه اعتبار ساقط می باشد.
سند كمپانی اسناد فروش سواری تویوتا كروال ایكس ال مدل 1994به شماره انتظامی
828 -95ق35و شماره شاسی 4037509و شماره موتور 2726603به مالكیت بیگ
محمد داستان فرزند – مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
سند كمپانی ،برگ سبز و كارت شناسایی خودرو وسیله نقلیه پژو سواری صندوق
دار رنگ سفید مدل  1395به شماره انتظامی  333م  56ایران  99به نام اینجانب
محمد صادقی فرزندغالمعلی كد ملی  5699981984مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط می باشد.
برگ سبز خودروی سواری پژو  206مدل  1398به رنگ سفید به شماره انتظامی
572د 87ایران  65و به شماره موتور  167B0075165به نام رویا صادقی گوغری به
شماره ملی  3071892489مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
به اطالع می رساند كارت دانشجویی اینجانب ساسان علیجان بیگی شماره
دانشجویی شهرستان آبیك  95130010از مجموعه دانشگاه اوج رشته برق گرایش
قدرت ورودی سال  1395مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
مفقودی مجوز سالح و مهمات شكاری مجوز حمل سالح تك لول ساچمه زنی
ته پر كوسه ساخت ایران كالیبر  12شماره سالح  012206131متعلق به اینجانب
اردشیر مرادی فرزند ملك محمد كد ملی  1841731161مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط می باشد.
اسناد راهور خودرو (سند كمپانی  )...سواری پژو پارس مدل  98به شماره پالك
831و–79ایران10وشمارهموتور 139B0155020وشاسیNAAN11FE0KH547343
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
سند كمپانی و شناسنامه مالكیت سواری مگان مدل  88به شماره پالك 847ی-24
ایران  63و شماره موتور  194325و شاسی  91003346مفقودگردیده و از درجه
اعتبار ساقط می باشد.
مدرك فار غ التحصیلی اینجانب شریفه سادات میرة فرزند سیدمجتبی به شماره
شناسنامه  636صادره از قم مقطع تحصیلی كارشناسی رشته مترجمی زبان صادره
از واحد دانشگاهی آزاد قم به شماره  154003424سرقت گردیده است و فاقد اعتبار
می باشد از یابنده تقاضا می شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم
به نشانی قم شهرك پردیسان بلوار دانشگاه مجتمع دانشگاهی صندوق پستی
 -364/37185ارسال نمائید.
اصل شناسنامه مالكیت (برگ سبز) و اصل كارت شناسایی ترا كتور كشاورزی
سیستم  ITMتیپ  399*3*4به رنگ قرمز روغنی و به مدل  1395به شماره موتور
 YAW1921Dبه شماره شاسی  N3HKTAA5DGHR10970و به شماره پالك
انتظامی ایران 638 -71ك 14و به نام مالك علی مرادی شهقریه مفقودگردیده و
از درجه اعتبار ساقط می باشد
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ترجمه
وتحلیل

آمریکا در نقطه صفر سیاسی!

جدی دیده و یک فروند پهپاد «ا م کیو ۱سی»
نابودشده است.
وحشت کاخ سفید
وزیرخارجهآمریکابعداز تماستلفنیبانخستوزیر
اقلیم کردستانعراقدربارهحملهبهپایگاهنظامیان
اشغالگر آمریکایی در اربیل درباره این حمله بیانیه
صادر کرد.
به گزارش وبسایت وزارت خارجه آمریکا،در این
بیانیه آمده است :ما از حمله را کتی به منطقه
کردستان عراق به خشم آمدیم.گزارشهای اولیه
نشان میدهند که در این حمالت یک پیمانکار
غیرنظامی کشته و چند تن از اعضای ائتالف (به
رهبری آمریکا) شامل یک پرسنل نیروهای مسلح
و پیمانکاران آمریکایی زخمی شدند».
ویافزود«:منبامسروربارزانینخستوزیرحکومت
منطقهای کردستانبرای گفتوگودربارهاینحادثه
حرف زدهام و بر حمایتمان برای تالشها به منظور
تحقیق و حساب کشی کردن از مسببان این حمله
تأ کید کردم».
پیشازاین،مسروربارزانینخستوزیراقلیم کردستان
عراقازتماستلفنیخودباآنتونیبلینکنوزیرخارجه
آمریکا درباره این حمله خبر داد و گفت که دو طرف
برای همکاری نزدیک جهت تحقیق درباره عامالن
اینحملهتوافق کردند.بااینحال،شواهدموجود
بیانگر وحشت مشترک ایاالتمتحده و مهرههای
واشنگتن در منطقه نسبت به استمرار حمالت به
اشغالگران عراق میباشد .مطابق مصوبه پارلمان
عراق،ا کنوننیروهایآمریکاییحکماشغالگررادراین
کشور داشتهوبایدهرچهسریعتر،خا کعراقراترک
کنند.بااینحال،دوحزبدموکراتوجمهوریخواه
که مسبب کشتار و آوارگی مردم عراق طی سالهای
اخیر بودهاند ،در مقابل اخراج نیروهای خود از این
ی کنند .مقاومتی که در
کشور و منطقه مقاومت م 
نهایت در هم خواهد شکست....

نتانیاهو:

از بایدن ناراحت نیستم!
نخستوزیررژیمصهیونیستیدرمصاحبهای
گفت کهاز عدمتماسرئیسجمهور آمریکا
باوی،ناراحتنیست.به گزارشخبرگزاری
فارس«،بنیامیننتانیاهو»نخستوزیررژیم
صهیونیستیشامگاهدوشنبهدرسخنانی
گفت کهدربارهبسیاریازموضوعاتبادولت
«جوبایدن»رئیسجمهورآمریکااتفاقنظر
وجوددارد.نخستوزیررژیمصهیونیستی
در ادامه گفت که از عدم تماس بایدن با
وی با وجود گذشت حدود یک ماه از ورود
بایدنبه کاخسفید،ناراحتنیست.تماس
نگرفتنبایدن(بعدازآغازریاستجمهوری

او)بانتانیاهوتا کنوندرجمعصحبتهای
وی با رهبران خارجی باعث ناراحتی در
اسرائیل و همچنین برخی کارشناسان
حوزه خاورمیانه شده است چرا که بارا ک
اوباما و دونالد ترامپ رؤسای جمهور
پیشین(آمریکا)ظرفچندروزابتداییآغاز
منصبشانبانتانیاهوصحبت کردهبودند.
جو بایدن اول بهمنماه با انجام مراسم
تحلیفریاستجمهوریآمریکا ،کارخودرا
بهعنوانرئیسجمهور جدیدشروع کردهو
تا کنونبارهبران کشورهایمختلفتماس
تلفنی دوجانبه برقرار کرده است.

سند مادر – برگ سبز – كارت موتورسیكلت ساوین  125به رنگ نقره ای و شماره موتور
 5126192و شماره شاسی  8918403و شماره شهربانی  78136 -394به مالكیت محمد
جباری فرزند حبیب اله متولد  1360به ش ش  848صادره از میانه مفقود گردیده و از درجه
اعتبارساقطمیباشد.
سند كمپانیمینیبوسپیشرودیزلمدل1391رنگسفیدروغنیبهشمارهانتظامی477ع55
ایران43وشمارهموتور09M0502وشمارهشاسیNA1AN2DA8AP1D0024بهناممهدی
حسنزادهمفقود گردیدهواز درجهاعتبار ساقطمیباشد.
برگسبزوسندو كارتخودرویسواریپژو405مدل1398بهرنگنقرهایبهشمارهانتظامی
364ن91ایران83وبهشمارهموتور124K1307927بهنامصدیقهخلیلیزادهبهشمارهملی
2370262192مفقود گردیدهواز درجهاعتبار ساقطمیباشد.
اصلبرگسبزوسندكمپانیوكارتخودروسواریساینامدل1399بهشمارهموتورM159047242
و شماره شاسی NAS831100L5896701به شماره پالك ایران374/92ج 79به نام سیده
نسترن كاوسیداودیمفقود گردیدهواز درجهاعتبار ساقطمیباشد.
اصلسند كارخانهوبرگسبزموتورسیكلتهوندامدل 1389بهشمارهپالك86825-394
بهشمارهموتور*32370553*56FMIبهشمارهتنه8982071N2P***125Cمفقود گردیده
واز درجهاعتبار ساقطمیباشد.
برگ سبز پیكان مدل 81پالك441س 26ایران 87موتور  11158108803و شاسی81509824
متعلقبهسعیدوحیدیمفقودوازدرجهاعتبارساقطمیباشد.
برگ سبز پراید مدل 77مدل254و 47ایران 11موتور  00059211و شاسیS1442277142095
متعلقبهسیدهنسترنحسنیمفقودوازدرجهاعتبارساقطمیباشد.
برگ سبز و كارت ماشین دنا مدل  98پالك 674س 26ایران  87موتور 147H0468065و
شماره شاسی  NAAW21HU9KE188566متعلق به سعید محمدی مفقود و از درجه
اعتبارساقطمیباشد.
كارتهوشمندناوگانباریكامیونكشندهتیمالبرزتیپ6*4-T375مدل1389بهشمارهانتظامی
456-31ع62وبهشمارهموتور87842505وبهشمارهشاسیNADG4DY39AH602968
و به شماره كارت  2335030به نام علی امرائی فرزند احمد مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقطمیباشد5438.
-2اصلسندكمپانیوبرگسبزموتورسیكلتهمتازتیپ150SHمدل1392بهشمارهانتظامی-376
46153وبهشمارهموتور162FMI-2M*NBF004719وبهشمارهتنهNBF***150H9208128
بهنامرحیمامینینیامفقود گردیدهواز درجهاعتبار ساقطمیباشد5439.
اصلپروانها كتشافمحدودهمعدنیبهنامحبیبهقادر كورهپزبهشماره398/20601مورخ
1398/6/14مفقودگردیدهواز درجهاعتبار ساقطمیباشد5440.
برگسبزسواریپیكان 1600iسفیدمعمولیمدل 1382بهشمارهپالك597ب 61ایران 28و
شمارهموتور11158260368وشمارهشاسی0082450306بهناممهدیچگنیمفقود گردیده
واز درجهاعتبار ساقطمیباشد.
برگسبزخودرویپژو405جیالایكسآی1/8مدل1382وشمارهانتظامی942ج-69ایران
 52به شماره موتور  12483166134و شماره شاسی  83072285مفقود گردیده و از درجه
اعتبارساقطمیباشد.
سندمالكیت(برگسبز)خودرویسواریپژو405GLX-XU7بهرنگنقرهایمتالیكمدل
1398بهنامسعیدقربانیبهشمارهانتظامی843ب47ایران52بهشمارهموتور124K1381544
وشمارهشاسیNAAM01CE3KK240660بهعلتسهلانگاریمفقود گردیدهوازدرجه
اعتبارساقطمیباشد.
سند و فا كتور فروش (سند كارخانه) و سند مالكیت (برگ سبز) خودرو وانت تویوتا  1600به
رنگ سبز – معمولی مدل  1984به نام رحمه داری دار به شماره انتظامی 32د 241ایران 14
به شماره موتور  0060759و شماره شاسی 0017072به علت سهل انگاری مفقودگردیده و از
درجهاعتبارساقطمیباشد.
كارتهوشمندبهشماره3164631بهشمارهانتظامی192ع-65ایران55مربوطبهاتوبوس
اسكانیامفقود گردیدهوازدرجهاعتبارساقطمیباشد.
سندوفا كتورفروش(سند كارخانه)سندمالكیت(برگسبز)خودرو كامیونتوننیسان2400
بهرنگآبی–روغنیمدل1388بهناماحمداربابشهستانبهشمارهانتظامی679س-29
ایران 95بهشمارهموتور  488981و شمارهشاسی NAZPL140TII200962بهعلتسهل
انگاریمفقود گردیدهواز درجهاعتبار ساقطمیباشد.
برگسبزخودرویسواریسایپا 131SEمدل 1396بهشمارهموتور  M13/6010505وشماره
شاسیNAS411100H1071749بهناممحسنبرهانزهیبهشمارهانتظامی311د-48ایران
95مفقود گردیدهواز درجهاعتبار ساقطمیباشد.
اصل مجوز حمل سالح شكاری مدل تك لول ته پر كوسه كالیبر  12ساخت كوز پا كستان
به شماره بدنه  5183به نام رضا هراتی مقدم فرزند حسین مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقطمیباشد.
پنجبرگقرار دادمسکنمهرواحدپرندبهشمارهقرار داد1237بهتاریخقرار داد1395/3/31
فاز4پروژهمهر7منطقه14بلوکC1طبقه5واحد28متعلقبهمهنازدانشعدالتبه کدملی
0933620705مفقود گردیدهواز درجهاعتبار ساقطمیباشد.
برگسبزخودروسمندمدل86بهشمارهموتور12486103249وشمارهشاسی73299577
متلق به بنیامین صیدی به شماره انتظامی 817ص -29ایران 87مفقود گردیده و از درجه
اعتبارساقطمیباشد.

گروه بینالملل
بحراندرمعادالتسیاسیواجرایی
آمریکا روزبهروز عمیقتر میشود.ا گرچه
بحرانهای داخلی حزب جمهوریخواه
ا کنون به نقطه اوج خود رسیده است ،اما
این بحران ،قطعا در آیندهای نزدیک به
حزب دموکرات( حزب حا کم آمریکا) نیز
تسری پیدا خواهد کرد.
بر اساس گزارش رادیو فرانسه ،چنان که
انتظار میرفت ،دونالد ترامپ در دومین
استیضاح نیز تبرئه شد .در استیضاح دوم  ۷ ،سناتور جمهوریخواه علیه
ترامپ رأی دادند .در استیضاح قبلی ،تنها یک سناتور جمهوریخواه (میت
رامنی)رأیبهمحکومیتدادهبود.روزنامهفرانسویلوموندمعتقداست که
ی گرفت ،بدون تردید
ی گیری بر سر استیضاح به صورت مخفی انجام م 
ا گر رأ 
شمار بیشتری از جمهوریخواهان علیه ترامپ رأی میدادند.درعینحال
اجالس اخیر بهوضوح نشان داد که ا کثریت جمهوریخواهان همچنان
ی کنند .نفوذ ترامپ در این حزب تازگی ندارد.
از دونالد ترامپ پشتیبانی م 
او دستاندازی خود بر ساختارهای حزب جمهوریخواه را حداقل از آغاز
کارزار انتخاباتیاش در سال  ۲٠۱۵آغاز کرد .بعد از پیروزی نیز ،با جابهجایی
افراد و سپردن مسئولیتهای جدید به طرفدارانش ،نفوذ خود را بر حزب
افزایش داد.
انتخابات ریاست جمهوری اخیر ،به رغم پیروزی جو بایدن ،نشان داد که
ساختار حزبی به خوبی به نفع ترامپ عمل کرده ،زیرا  ۷۴٫۲میلیون رأی به
نام او به صندوقها ریخته شد .تا کنون هیچیک از نامزدهای جمهوریخواه
به این میزان رأی دست نیافته بود .بسیاری از ناظران معتقدند که فقط
نفرت عمیق بخشی از جامعه آمریکایی نسبت به ترامپ باعث شد که جو
بایدنبیشتراز او(٨۱٫۲میلیون)رأیبیاورد.اماترامپبهجایپذیرشصریح
شکست ،به آخرین حربه خود ،یعنی اعتراض به نتایج انتخابات متوسل
شد و باالخره کار را به جایی رسانید که روز ششم ژانویه گذشته ،گروهی از
طرفدارانش به ساختمان کنگره حمله بردند.ا گرچه اینک ترامپ از اتهام
تحریک به شورش تبرئه شده ،اما مخالفان وی یقین دارند که بدون سخنان
تحریکآمیز و تشویقهای غیرمستقیم او ،مردم جرئت هجوم به ساختمان
ی کردند.
کنگره را پیدا نم 
روزنامهلوموندمینویسد کهدموکراتهاومخالفانترامپناچاربودنداتهاماو
رارسماتاقبلاز پایاندورهریاستجمهوریاشتفهیم کنند.بههمیندلیل
تشکیلپروندهبسیار عجوالنهانجامشد.همچنیندر آخرینروز استیضاح،
امکاناحضارشهوددرمجلسسنا،بعداز کمیبحثوجدل کنار گذاشتهشد.
گفته میشود که در این مورد ،فشارهای کاخ سفید بیاثر نبوده است .شاید
جو بایدن نیز صالح دیده که استیضاح را هرچه زودتر به پایان برساند تا ترامپ
نتواند باز هم از جنجالها و حضور رسانهای بهره ببرد .در پایان استیضاح،
ی گیریمخفینیز کنار گذاشتهشد.همهاینعوامل کاری کرد کهرأینهایی
رأ 
باعجله و بدون بررسی کافی صادر شود .در غیر این صورت ،حتی ا گر شمار آرا
به محکومیت ترامپ منجر نمیشد ،تعداد سناتورهای جمهوریخواه که
ی گرفتند قطعا افزایش مییافت.
علیه ترامپ موضع م 
دودستگی عمیق در میان جمهوریخواهان
شاید درنهایت ،آنچه در این استیضاح برای حزب جمهوریخواه مهمتر از
همهبود،پنهان کردندودستگیواختالفاتعمیقیاست کهدر درونحزب
ریشهدواندهاست.برایدولتبایدننیزشایدفعالسکوتترامپوبهحاشیه
رفتنش ،بهتر از سایر راهحلها باشد.با این حال ،گذشته از دو حزب اصلی و
دولت،جامعهمدنیآمریکاهنوز پروندهرارهانکردهوپیامدهایرویدادهای
حیرتانگیز ششم ژانویه هنوز به پایان نرسیده است .ا گرچه دونالد ترامپ
ی گناه» شناختهشده ،اما بعید است که مخالفان
از سوی کنگره آمریکا «ب 
سیاسیاو،بهراحتیویرارها کنند!چهآنهایی کهدر حزبجمهوریخواه
و چه آنهایی که در حزب دموکرات مشغول فعالیت هستند!
رادیو فرانسه

پنج شنبه طالیی برای شرکت کنندگان
جشنواره «رفاه ملی»
پنجشنبهاینهفتهاولینمرحلهقرعه کشیهفتگیجشنواره«رفاهملی»باجایزهویژهخودرویبرلیانس
برگزار می شود.به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران،جشنواره«رفاه ملی» درراستای تقدیر از اعتماد
مشتریان بانک ملی ایران و در پی تفاهم فی مابین این بانک و فروشگاه زنجیره ای رفاه از  ۱۲بهمن ماه
همزمان با آغاز دهه مبارکه فجر در سراسر کشور آغاز و تا پایان  12فروردین سال آینده ادامه خواهد داشت.
دارندگان کارتهایاینبانک کههنگامخریداز فروشگاههایزنجیرهایرفاهسراسر کشور،از کارتهای
صادر شده توسط بانک ملی ایران استفاده کنند،دراین جشنواره شرکت داده خواهند شد ۷.دستگاه
خودرویبرلیانسبهقیدقرعهبه۷نفراز شرکت کنندگاندرجشنوارهاهداخواهدشد کهنخستینمرحله
قرعه کشیهفتگیاینجشنوارهروز پنجشنبه۳۰بهمنماهبرگزار میشود.درقرعه کشیاینهفتهتمامی
خریداران با شرایط اعالمی از  ۱۲بهمن تا  ۲۸بهمن ماه شرکت داده خواهند شد.شر کت کنندگان دراین
م قرع ه کشی را در آپارات بانک ملی ایران به آدرس  bankmelli1307و اینستا گرام
جشنواره می توانند مراس 
شرکتپرداختالکترونیکسدادبهآدرس@iva.appوفروشگاهرفاهبهآدرس@myrefahمشاهده کنند.
الزم به ذکر است،دارندگان همه کارت های بانکی شامل کارت نقدی ،کارت هدیه و بن کارت که توسط
بانک ملی ایران صادر شده باشند ،می توانند شانس خود را برای برنده شدن در این جشنواره امتحان
کنند .شاید شما برنده خوش شانس ما باشید.

پیام مدیرعامل بانک ملت به مناسبت
روز اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی
مدیرعاملبانکملتدرپیامی،فرارسیدن29بهمنماه،سالروزاقتصادمقاومتیو کارآفرینیرا گرامیداشتو
برآمادگیاینبانکبرایتأمینمالیبنگاههایاقتصادیباساختارمالیمناسبوهمچنین کسبو کارهای
متوسطو کوچکتأ کید کرد.به گزارشروابطعمومیبانکملت،دکترمحمدبیگدلیدراینپیامبااشارهبه
تأ کیدمقاممعظمرهبریبرلزومتحققاهدافاقتصادمقاومتی،اظهار داشت:راهحلاساسیرفعمشکل
اشتغال،توسعهاقتصادمقاومتیو گسترشروحیه کارآفرینیدر کشوراست.ویدراینپیامبابیانایننکته
کهدربندنخستسیاستهای کلیاقتصادمقاومتی،به کارآفرینیبهعنوانیکیازعواملمهمبرایرسیدن
بهنقطهمطلوباقتصادیاشارهشدهاست،افزود:دراینبندبرتأمینشرایطوفعالسازیامکاناتومنابع
مالیوسرمایههایانسانیوعلمی کشوربهمنظورتوسعه کارآفرینیهمچنینحدا کثررساندنمشارکتمردم
در فعالیتهایاقتصادیباتسهیلوتشویقهمکاریهایجمعیوتأ کیدبرارتقایدرآمدونقشطبقات
کمدرآمدومتوسطتأ کیدشدهاست.دکتربیگدلیباتأ کیدبرایننکته که کارآفرینی،بستریبرایرفعمشکل
اشتغالزاییو کمبوددرآمداقشارمتوسطوپایینجامعهمحسوبمیشود،تصریح کرد:کارآفرینیفناورانه
باروندتبدیلعلمبهثروتوتجاریسازی،زمینهجهشهایتوسعهایو کارآفرینیاجتماعی،عالوهبرحل
مشکالتاجتماعی،میتواندفرهنگمسئولیتپذیریاجتماعیرادر کشورنهادینه کند.مدیرعاملبانک
ملتاظهارامیدواری کرد کهباهمکاریهمهارگانهاونهادهااعمازدولتیوخصوصی،اهدافسیاستهای
اقتصادمقاومتیمحققوهرروز برتوسعهمیدان کارآفرینیدر کشور افزودهوبدینترتیبدریچههایرشدو
شکوفاییبهرویاقتصاد کشوربیشازپیش گشودهشود.دکتربیگدلیمشارکتبانکملتدرا کثرپروژههای
بزرگ زیربنایی کشور به ویژه حوزه نفت ،گاز و انرژی را مصداق بارز نقش آفرینی بانک ملت در مقاوم سازی
اقتصادذکر کردوبرآمادگیاینبانکبرایتأمینمالیبنگاههایاقتصادیباساختارمالیمناسبوهمچنین
کسبو کارهایمتوسطو کوچکتأ کید کرد.

مدیرعامل بانک سینا در بازدید از شعب استان قم:

بانک سینا برای تحقق راهبرد افزایش سهم
بازار خود جدی است
مدیرعاملبانکسینادربازدیدازشعباستانقمودیداربا کارکنانمنطقه،برجدیتوتالشبیشتردرجهت
تحقق راهبرد توسعه سهم بازار بانک تأ کید کرد.دکتر ایمانی با بیان آنکه افزایش سهم بازار نقش مهمی در
بهبود و استحکام توان مالی و اقتصادی بانک دارد ،اظهار داشت :با توسعه سهم بازار بانک ،زمینه تحقق
حدا کثریمنافعسهامدارانورضایتمندیآنانمحققمیشود.بنابراینالزماستهمکارانبااستفادهاز
فرصتهایپیشرووامتیاز تنوعایجادشدهدر محصوالتاعتباریوسپردههایبانکبرایتحققاینامر
ن کهباحمایتوهمراهی کارکنانبانکمیتواناهداف
مهمتالشوجدیتداشتهباشند.ویبااشارهبهای 
مطلوب تری را شاهد بود ،گفت :هوشیاری و جدیت کارکنان در تعمیق ارتباط و تقویت تعامل با صاحبان
کسب و کارها ،اصناف ،مشاغل تولیدی و واحدهای صنفی در کنار برنامه ریزی های انجام شده از سوی
بانک برای ارتقای کمی و کیفی خدمات میتواند زمینهساز تعالی و پیشرفت بیش از پیش بانک باشد.
مدیرعامل بانک سینا تأ کید کرد :موفقیت بانک در سایه ارائه خدمات مناسب و کسب رضایت مشتریان
محقق میشود .لذا مشتری مداری به عنوان پایه و محور تدوین اهداف راهبردی و استراتژیک بانک مورد
تأ کید قرار گرفته است و همکاران نیز این موضوع را باید در فعالیت های روزمره و ارائه خدمات به مشتریان
مدنظرقراردهند.دکترایمانیدرادامه،مطالباتمعوقراعاملیبرایافزایشهزینههایبانکدانستوبیان
داشت:باوصولمطالباتبخشمهمیاز منابعبانکاز حالترکودخارجشدهوبهچرخهاقتصادوتولیدباز
می گردد.ا گرچهبانکسینادارای کارنامهوموقعیتمناسبیدر اینبخشاستامامراقبتهاوپیگیریها
باید به صورت مستمر و کامل ادامه داشته باشد.گفتنی است در این سفر که معاون شعب و مناطق و مدیر
امور حوزه مدیرعامل و روابط عمومی بانک نیز حضور داشتند شعب میدان سعیدی ،توحید و مدرس قم
موردبازدیدقرار گرفتودستوراتالزمدر جهتپیشبردفعالیتهاصادر شد.

