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شماره 10093

جاسوسی تلآویو از روزنامهنگاران غربی

دستمریزادصهیونیستهابهاروپاییها!

گروه بینالملل
بسیاریاز روزنامهنگارانووکیلهادر سراسر
جهان ،هدف بدافزاری شدهاند که یک شرکت
صهیونیستی به کشورهای غربی فروخته است.
بنا به اخباری که به رسانهها درز کرده ،شماره تلفن
پنجاه هزار نفر از طریق این شرکت کنترل میشده
است.مشخص نیست که این فهرست از کجا آمده
و تلفنهای چه کسانی هک شده است.شرکت
اسرائیلی « »NSOهرگونه عمل خطا در این زمینه
را تکذیب کرده است .این شرکت در امور نظارت
امنیتی فعال است.
ی گوید کههدفاز تهیه
بنابر گزارش ،BBCشرکتم 
اینبدافزارمبارزهبامجرمهاوتروریستهاستوفقط
بهنهادهایامنیتی،پلیسوارتشهای کشورهایی
فروختهشده کهسابقهخوبیدر رعایتحقوقبشر
دارند! این در حالیست که چنین ادعایی با توجه
به سوابق مخدوش صهیونیستها و کشورهای
غربی در حوزه حقوق بشر پوچ است.این شرکت
در بیانیهای مدعی شده تحقیق اولیهای که
منجر به نگارش گزارشی درباره آنها شده ،بر پایه
«برآوردهای نادرست و نظریههای اثبات نشده»
نگاشته شده است.
گزارش مربوط به این شرکت و مشتریهایش را یک
سازمان غیردولتی به نام «فوربیدن استوریز» و
«عفوبینالملل»نوشتهاند.اینبدافزار«پگاسوس»
نام دارد .روزنامههای واشنگتن پست ،گاردین،
لوموند و چهارده رسانه دیگر گزارش مربوط به
پگاسوس را منتشر کردند.پگاسوس هم تلفنهای
اندروید و هم آیفونهای شرکت اپل را آلوده کرده
است .این بدافزار به دولتها اجازه میدهد ضمن
دسترسی به پیامکها ،عکسها ،ایمیلها و
تماسهای تلفنی ،میکروفن دستگاههای تلفن را
هم مخفیانه فعال کند.
د هها خبرنگار غر بی هدف جاسوسی
صهیونیستها بودهاند
بررسیدستگاههایتلفنی کهشمارهآنهادرلیست

منتشر شده است نشان میدهد بیش از نیمی از
آنها به این بدافزار جاسوسی آلوده شده بودند.
گفتهشده که  ۱۸۰روزنامهنگار اسمشان در این
فهرست بوده است .ازجمله روزنامهنگارانی که در
خبرگزاریفرانسه،CNN،نیویورکتایمز،الجزیره کار
ی کردند.نام و شماره دو زنی که به دو روزنامهنگار
م 
مقتولنزدیکبودندهمدر اینبیندیدهمیشود.
یکیجمالخاشقچیازعربستانسعودیودیگری
سیسیلیو پیندا بیرتو که در یک تصادف جادهای
کشته شد.در این فهرست همچنین نام بعضی از
سران کشورهاودولتهابهچشممیخوردواعضای
خانواده سلطنتی عرب و مدیران کسبوکارهای
بزرگ وبه زودی نام کسانی که هدف این حمالت
بودند منتشر میشود.
دوهفته پیش شرکت «  »NSOبیانیهای در
۳۲صفحهمنتشر کرد کهدرآنازقواعدوپایبندیهای
حقوقبشری این شرکت صحبت شده بود .اما
عفو بینالملل این بیانیه را بیمعنی خواند و گفت
که بیشتر شبیه یک «بروشور تبلیغاتی» است.
ی گوید
«جو تایدی» خبرنگار حوزه سایبر ،BBCم 
این اتهامهای جدید به«  »NSOضربه بیشتری
میزند اما برای این شرکت مشکل مادی پدید
نمیآورد«،شرکتهایخیلی کمیهستند کهبتواند
چنین ابزار جاسوسی تهاجمی بسازند».
شوک امنیتی به اروپا
«اورسوال فون در لین» رئیس کمیسیون اروپا
روز دوشنبه به انتشار خبر جاسوسی از فعاالن
خبرنگارانودولتمردانبهوسیلهیکنرمافزارساخت
صهیونیستها وا کنش نشان داد.
بهنوشته«خبرگزاریفرانسه»فوندرلین کهدرسفر
بهپرا گبهسرمیبرددرجمعخبرنگاران گفت«:این
مسئله باید مورد تأیید قرار گیرد اما ا گر چنین باشد
کامالغیرقابلقبول است».
این مقام ارشد اتحادیه اروپا ضمن محکوم کردن
هرگونهحملهسایبریبهتلفنهایهمراهخبرنگارانو
فعاالنمدعیشد«:آزادیرسانههایکیازارزشهای

بسیاری از روزنامهنگاران و وکیلها در سراسر جهان ،هدف بدافزاری شدهاند که یک شرکت صهیونیستی به کشورهای غربی
فروخته است
اصلی اتحادیه اروپاست».
در همین رابطه ،شرکت پیامرسان «واتساپ» نیز
که شکایتی را علیه شرکت صهیونیستی «»NSO
تنظیم کرده است ،جزئیات جدیدی از هک شدن
کاربرانش توسط این شرکت جاسوسی منتشر کرد.
واتساپ جزئیات جدیدی را به پرونده شکایتش از
شرکت  NSOضمیمه کرده است که در آن به هک
شدن حدود  ۱۴۰۰کاربر این پیامرسان اشاره شده

عبدهللا:

بازگشت آرامش به خیابانهای کوبا
پس از چند روز اعتراضات و درگیری در کوبا ،آرامش
به این کشور بازگشته و فعالیتهای تجاری طبق
استانداردهای مربوط به کرونا کار خود را از سر
گرفتهاند.به گزارش فارس ،خبرگزاری روسی «تاس»
نوشت که در حال حاضر شبکه اینترنت تلفن همراه
در کوبا بدون اختالل خاصی فعال است و شبکههای
اجتماعی قابلدسترسی هستند.
این خبرگزاری افزود ،با این حال گشتهای پلیس
در نواحی مرکزی «هاوانا» پایتخت کوبا در حال
تردد هستند تا امنیت شهر را تضمین کنند.تاس
در ادامه نوشت ،فروشگا ههای پایتخت کوبا با
رعایت استانداردهای مربوط به شیوع کرونا کار
خود را از سر گرفتهاند و رستورانها نیز بهصورت
بیرونبر فعالیت دارند.

چند روز پیش اعتراضهای گستردهای در هشت
شهر کوبا ازجمله «هاوانا» پایتخت این کشور علیه
سیاستهایدولتبرگزار شدومعترضانبهوضعیت
معیشتی خود اعتراض کردند.علیرغم تالشهای
گسترده آمریکاییها برای ریختن هیزم به آتش این
ناآرامیها و مداخله در امور داخلی کوبا ،هزاران
کوبایی روز شنبه در میدان «ال پیرا گوا» در شهر هاوانا
گرد هم آمدند تا حمایت خود را از سران انقالب کوبا
نشان دهند و بر تبلیغات آمریکا درزمینه بی کفایتی
دولت کوبا خط بطالن بکشند.
آمریکا از زمان انقالب سال  ۱۹۵۹کوبا به رهبری
«فیدل کاسترو» و «ارنستو چگوارا» محاصره این
کشور و اعمال انواع فشارهای اقتصادی و تهدید
نظامی را در دستور کار قرار داده است.

آ گهی فقدان مدرك تحصیلی  -مدرك تحصیلی اینجانب بهاره عامل نجاتی فرزند
حسنشمارهشناسنامه 54كدملی0939082357صادرهازمشهددرمقطعتحصیلی
كارشناسیپیوستهرشتهمهندسی كامپیوترسختافزار صادرهاز واحددانشگاهی
مشهد با شماره  148611101187و تاریخ  1386/12/13مفقود گردیده و فاقد اعتبار
می باشد از یابنده تقاضا میشود اصل مدرك را به آدرس  :مشهد – دانشگاه آزاد
اسالمی – قاسم آباد – چهارراه استاد یوسفی – پردیس دانشگاه – اداره دانش
آموختگان ارسال نماید.
برگسبزوسند كمپانیبرلیانس230مدل97رنگسفیدششایران552-75س84
ش م  030111ش شاسی  1018692مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
پروانهتاسیسآزمایشگاهبهشماره12/7/8/38861پتاریخصدور1386/10/5
و پروانه مسئول فنی آزمایشگاه به شماره 12/7/8/47181پ تاریخ صدور
1386/11/24بهنامدكترمیناقدیریانمارنانیمفقودشدهاستازیابندهخواهشمند
است مدارك فوق را به اداره امور آزمایشگاه های اصفهان واقع در خیابان شهید
قدوسی ارسال فرمایند.
اصل شناسنامه مالكیت (برگ سبز) متعلق به ترا كتور كشاورزی ای تی ام  285به
رنگ قرمز روغنی مدل  1391به شماره پالك 546ك 12ایران  31و به شماره شاسی
 N3HKA1CE2TAM09112و به شماره موتور  LFW08885Yبه نام آقای
سیدجعفر موسوی فرزند سیدمحمد به شماره شناسنامه  413و دارای كد ملی
 4199712593شناسنامه صادره از شهرستان كوهدشت مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط می باشد.
سند كمپانی خودروی پژو پارس مشكی مدل  1380به شماره انتظامی 519ط-25
ایران  85به شماره موتور  22828003733و شماره شاسی  80802854مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
مجوز حمل سالح ساچمهزن كالیبر  12مدل تك لول ته پر كوسه ساخت روسیه به
شماره سالح  KH17700به شماره پرونده  1938به نام شریف شهنوازی به كد ملی
 3718982201مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
برگسبزتیبا2هاچبكبهشمارهموتورM15/8398697وشمارهشاسیH1083069
و به شماره پالك 533-24و 44به نام محمد صالحی مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط می باشد.
برگ سبز تیبا  2هاچ بك به شماره موتور  8120834و شماره شاسی  E1001326و
به شماره پالك 926-88ل 41به نام سمیه ا كبری مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط می باشد
سندمالكیت(برگسبز)خودروپژوپارسرنگمشكیمتالیكمدل1381بهشماره
انتظامی164د54ایران43بهشمارهموتور22828101435شمارهشاسی81801892
به مالكیت زهرا پا كدل مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
سند كمپانی–برگسبزو كارتموتورسیكلت كویر70مدل1384بهشمارهانتظامی
46816-625بهشمارهتنه70KG8402833وشمارهموتور 70K60406288بهنام
سیف اله حاجی هاشمی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
برگسبزموتورسیكلتپرواز مدل1393بهشمارهانتظامی56655-628بهشماره
تنه  N2N***125R9315683و شماره موتور  0125N2N312080مفقود گردیده و از
درجه اعتبار ساقط میباشد.
سند كمپانی–برگسبزواسنادمحضریوانتنیسانمدل1387بهشمارهانتظامی
516ن 47ایران  23به شماره شاسی  L155701و شماره موتور  444435به نام فائزه
سبحانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
برگ سبز اتومبیل پراید  131مدل  1399به شماره انتظامی 292ص 23ایران  13به
شماره شاسی  411100L3610945به شماره موتور  6466927/13مفقود گردیده و
از درجه اعتبار ساقط می باشد.
سند كمپانی سواری پراید به رنگ بژ – متالیك مدل  1384شماره پالك انتظامی
 -14ایران 442ج 17شماره موتور  01397875و شماره شاسی S1412284742487
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
برگ سبز خودرو سمندمدل  1389رنگ سفید روغنی شماره موتور  12689004111و
شماره شاسی  NAACE5DC5BN000321به شماره شهربانی 796 -91س 22به
نام آقای صمد شایسته اجیرلو مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
اینجانب محمد شایسته اجیرلو مالك خودرو سمند مدل  1389به شماره
انتظامی 796-91س 22به شماره شاسی  NAACE5DC5BN000321و شماره
موتور  12689004111به علت فقدان اسناد فروش (سند كمپانی) تقاضای
رونوشت اسناد مذكور دارم لذا چنانچه هر كس ادعایی در مورد خودرو فوق
دارد به مدت ده روز به دفتر حقوقی شركت ایران خودرو واقع در پیكانشهر
ساختمان سمند مراجعه فرمایند بدیهی است پس از مهلت مزبور طبق مقررات
اقدام خواهد شد.

است .مقامات ارشد دولتها ،روزنامهنگاران و
فعاالن حقوق بشر ازجمله هدفهای این شرکت
جاسوسی صهیونیستی بودهاند.بر همین اساس
واتساپ معتقد است NSOاز طریق مهندسی
معکوس«،دسترسیغیرقانونی»بهسرورهایاین
پیامرسان پیدا کرده است.
طبق گزارشیکیازمهندسانواتساپبهدادگاهنفوذ
NSOبهسرورهایواتساپاز مرکزیدر لسآنجلس

استفاده شود.
عبداهلل ،با انتشار پیام عید بهمناسبت
عید قربان ،می گوید که با خروج
نیروهای بینالمللی از افغانستان
هیچ بهانهای برای تداوم جنگ و
خشونت وجود ندارد و ادامه کشتار،
خونریزی و نابودی زیرساختها و
دارايیها ی عمومی ،دستاوردهای
مردم افغانستان ،بهمعنای دشمنی
آشکار با پیشرفت ،آبادی و عزت
افغانستان میباشد.

سندوبرگسبز(شناسنامه)خودروسواریپژوتیپ  ROA1700CCبهرنگنقرهای
متالیكمدل1388بهشمارهموتور11888002070وشمارهشاسیNAAB41PAOAH
و پالك 24ع 63-967مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
برگ سبز خودرو پراید مدل  98رنگ سفید به شماره پالك 483ج 64ایران  61و
شماره موتور  M13/6398873و شماره شاسی  NAS411100K3580403به نام
سعید پیران مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
سند و برگ سبز (شناسنامه) و كارت سوخت خودرو وانت پیكان تیپ 1600OHV
به پالك 23331د 49به رنگ سفید شیری روغنی مدل  1393به شماره موتور
 118PO125785و شماره شاسی  NAAA36AA2EG712500مفقودگردیده و از
درجه اعتبار ساقط می باشد.
برگسبزپژو405مدل93رنگنقرهایششایران832-75س17شم124K0571940
ش شاسی  103087مفقود گردیده است و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
سند كمپانی و برگ سبز پژو  405مدل  90رنگ نقره ای شماره شهربانی 838ی43
ایران  65شماره موتور  13989005390شماره شاسی  259942مفقود گردیده و از
درجه اعتبار ساقط می باشد.
اصلدفترچهقراردادقطعهزمینS5بهمساحت2018/49مترمربعدر شهركصنعتی
بشلسوادكوه كهطیقراردادبهشماره4054مورخ1400/2/29از شهركهایصنعتی
استانمازندرانبهشركتنوینشیمیسازانسبزمازندوا گذار گردیدهمفقودشده
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
سند كمپانی و برگ سبز سند خودرو به شماره 533و 24ایران  82متعلق به اسالم
سلیمانپور مفقود شده است و فاقد اعتبار می باشد.
برگ سبز سند – كارت ماشین – كارت بیمه نامه – كارت سوخت – خودرو به شماره
71ن 587ایران  72متعلق به خانم رقیه شهبازی مفقود شده و از درجه اعتبار
ساقط است.
اینجانب پریوش سلمانی پور مالك سواری هاچ بك دانگ فنگ  H30به شماره
انتظامی 373ل -73ایران 82و شماره موتور  FA173B0025978و شماره شاسی
 NAAE4CFZ4HX039049به علت فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت
المثنی سند خودروی مذكور را نموده است لذا چنانچه احدی ادعایی درخصوص
خودروی فوق دارد ظرف مدت  10روز به دفتر حقوقی سازمان فروش ایران خودرو
واقع در پیكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمایند بدیهی است پس از مهلت
مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اینجانب احمدرضا سلیمانی دالرستاقی مالك سواری هاچ بك  206به شماره
موتور  165A0071340و شماره شاسی  NAAP03EEXGJ834858و شماره پالك
488ق -66ایران  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 ایران خودرو واقع در
پیكانشهرساختمانسمندمراجعهنمایندبدیهیاستپساز مهلتمزبور مطابق
ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
سندمالكیت(برگسبز)خودروهیوندایخارجی-IX55رنگمشكیمدل2013به
شمارهانتظامی212و46ایران53شمارهموتور  G6DACA905481شمارهشاسی
KMHNU81C4DU204828بهمالكیتهادیشیرزادهطالقانكیمفقودگردیده
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
برگ سبز سمند  LXمدل  1384پالك 365ب 26ایران  87موتور  12484043581و
شاسی  17603254متعلق به محمد مسعود وكیلی مفقود و از درجه اعتبار ساقط
است.
برگ سبز و كارت ماشین پراید مدل  1388پالك 967ج 19ایران  87موتور 3283319
و شاسی  S1412288388136متعلق به حسن رشت آبادی مفقود و از درجه اعتبار
ساقط می باشد.
بدینوسیله اعالم می داردیك فقره سند مالكیت دفترچه ای یكباب عمارت به
نشانی زنجان – كوچمشكی چهارراه سوم كوچه  12متری شمالی پالك  34به
پالك ثبتی  5251/254بخش یك زنجان به شماره چاپی  032862متعلق به احمد
مرادلو مجینه فرزند التماس علی به كد ملی  4280466165مفقود و از درجه اعتبار
ساقط است.
كلیهمداركپژو206مدل1383پالك634ص92ایران87موتور 10FSS14885327
و شاسی  83655882متعلق به زهرا طریقی وحیدپور مفقود و از درجه اعتبار ساقط
می باشد.
به اطالع می رساند برگ سبز ،سند مالكیت ،كارت خودرو وانت آریسان مدل 1398
رنگ سفید روغنی شماره شاسی  NAAB66PEOKC452374شماره پالك
262 -89د 74به نام پروانه محمودی شماره ملی  1650137303مفقود گردیده و
از درجه اعتبار ساقط می باشد.

حمله بایدن به فیسبوک

رهبران اروپایی توضیح دهند.نتیجه یک تحقیق
رسانهای کهروزیکشنبهمنتشرشدنشانمیدهد
که سرویس اطالعاتی دانمارک به آمریکا کمک
کرده بود تا از رهبران اروپایی ازجمله آنگال مرکل
صدراعظم آلمان جاسوسی کند .تلویزیون دولتی
دانمارک گزارشی از نتیجه این تحقیق را به همراه
چند رسانه اروپایی دیگر منتشر کرد.
بنا به این گزارش ایاالتمتحده تا سال  ۲۰۱۴از
شبکه اطالعاتی دانمارک برای شنود شماری از
رهبران اروپایی ازجمله مسئوالن آلمان ،سوئد،
ی کرد .انتشار این گزارش
نروژ و فرانسه استفاده م 
هشت سال پس از افشای پرونده جاسوسی آمریکا
از رهبران اروپایی ابعاد جدیدی به این پرونده
بخشیده است.
کلمان بون ،وزیر مشاور فرانسه در امور اروپایی در
وا کنشبه گزارشمنتشرشدهدربارهنقشدانمارک
در جاسوسی آمریکا از رهبران اروپا این موضوع را
«بسیار جدی» توصیف کرد.
اینعضودولتفرانسههمچنیناحتمالتأثیرگذاری
گزارشهای منتشرشده بر آینده همکاریهای
اتحادیه اروپا با آمریکا را رد نکرد.هرچند جاسوسی
ایاالتمتحده از رهبران اروپایی ازجمله آنگال مرکل
بهدنبالافشا گریهایادوارداسنودن ،کارمندسابق
اداره اطالعات مرکزی آمریکا (سیا) مشخصشده
بود اما افشای کمک یکی از اعضای اتحادیه اروپا
به واشنگتن در این امر تازگی دارد.دانمارک یکی
از نزدیکترین متحدان آمریکا در اتحادیه اروپا
محسوب میشود .این کشور تنها کشور منطقه
اسکاندیناویاست کههمزمانعضوناتوواتحادیه
اروپاست.عالوهبرفرانسهوآلمان کشورهایسوئدو
نروژنیزدروا کنشبه گزارشتلویزیوندولتیدانمارک
خواستار توضیح کپنها گ دراینباره شدند .ادوارد
اسنودن نیز در وا کنش به این گزارش در صفحه
تويیترخودازدولتهایآمریکاودانمارکخواستبا
«شفافیت کامل»دربارهجاسوسیازرهبراناروپایی
اطالعرسانی کنند.

انتقاد وزیر کشور آلمان از سوء مدیریت
ژرمنها در ماجرای سیل اخیر!

باید از آخرین فرصتها
برای رسیدن به صلح استفاده کرد
رئیسشورایمصالحهملیافغانستان
گفت :آخرین فرصتها برای رسیدن
به یک توافق سیاسی و تأمین صلح
عادالنه و پایدار باقی است.
«عبداهلل» رئیس شورای مصالحه ملی
افغانستان با اشاره به اوضاع جاری
در این کشور می گوید که آخرین
فرصتها برای رسیدن به یک توافق
سیاسی و تأمین صلح عادالنه و پایدار
باقی است و مردم افغانستان انتظار
دارند ،با تسریع مذا کرات از این فرصت

صورت گرفته است.
کپیبرداری صهیونیستها از آمریکا
واقعیتامرایناست کهجاسوسیهایآمریکاورژیم
اشغالگرقدسازمتحداناروپاییآنهانقطهپایانی
ندارد .این مسئله ،نشاندهنده حقارت بازیگران
اروپایی میباشد .چندی پیش  ،فرانسه و آلمان
از دانمارک و آمریکا خواستند تا درباره تازهترین
گزارشهای منتشرشده از جاسوسی واشنگتن از
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ترجمه
وتحلیل

وزیر کشور آلمان با انتقاد از بیتدبیری در
موضوع بار شهای سیلآسای چند روز
اخیر در این کشور ،گفت ،هشدارهای سیل
باید توسط دولتهای محلی صادر شوند
نه دولت فدرال مرکزی.
«هورستزیهوفر»طینشستخبری گفت:
دولتهای محلی و نه دولت فدرال مرکزی
مسئول صدور هشدار وقوع توفان و بهراه
افتادن سیل در آلمان هستند.
به نوشته خبرگزاری «رویترز» وی دراینباره
توضیح داد« :هشدارها به ایالتها و جوامع
م گیری کنند .این
داده میشوند ،تا تصمی 

برلین نیست که باید وضعیت اضطراری
اعالم کند ،بلکه این کار بهصورت محلی
انجام میشود».
وزیر کشور آلمان در حالی سعی در سلب
مسئولیتاز دولتفدرالمرکزیدرخصوص
اطالعرسانیدربارهوقوعسیلدارد کهزیهوفر
طیروزهایاخیربهدلیلتلفاتباالیسیلدر
این کشور موردانتقاد شدید گرفته است.
بر اساس این گزارش ،طی روزهای اخیر
همچنینازدولتفدرالآلمانبهدلیلنرسیدن
هشدارهای فاجعه قریبالوقوع به مردم در
مناطق پرخطر ،انتقاد شده است.

دانشنامهپایانتحصیالتدوره كارشناسیمتعلقبهآقایعلیاربابیفرزندمحمد
دارای شماره ملی  6820000731متولد  1372دوره تحصیالت كارشناسی پیوسته
رشته فناوری اطالعات از دانشگاه آزاد واحد ایرانشهر مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط می باشد.
اصل سند كارخانه سواری پژو  405مدل  1392به شماره انتظامی 931 -35ط 49به
شماره موتور  124K0198865به شماره شاسی  NAAM01CA2DR527193به
نام هادی كاظمی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
شناسنامهمالكیتبرگسبزو كارتمشخصاتموتورسیكلتفالت249KTMتریل
مدل1395بهشمارهانتظامی462-92844وشمارهشاسیNBF249G9504355
و شماره موتور  0249NBF004230به مالكیت مهرزاد گزیزی فرزند عبداله مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
گواهینامهموقتپایانتحصیالتاینجانبعایشهاربابسرجوبا كدملی3701721661
ودارندهشمارهشناسنامه1231بهشمارهمدرك-14-15-1/13479مورخه89/7/20
مقطع كاردانیناپیوستهدر نظامآموزشمعلماندر تاریخ1389/4/31از دانشگاه
آزاد واحد سراوان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
سند كمپانی و شناسنامه مالكیت و برگ سبز  ،خودروی پیكان وانت مدل  1390به
شمارهانتظامی715د–29ایران 85به شماره موتور  11490025796و شماره شاسی
 NAAA36AA5BG242832مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
برگ سبز – سند فروش – كارت پالك (كلیه مدارك) خودرو وانت پیكان  1600مدل
 1386به شماره موتور  11486037632و شماره بدنه  0031637067و شماره
شاسی  31637067به نام یوسف نیكزادی پناه مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط می باشد.
كارتپالكخودرویرنوپارستندر مدل1395بهشمارهانتظامی874س84ایران95
بهشمارهموتورR141066-K4MA690وشمارهشاسیNAPLSRALDG1263424
به نام عبدالغنی جهانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
كارت هوشمند خودروی اسكانیا به شماره انتظامی 835ع 65ایران  33به شماره
هوشمند  2535907مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
كارتهوشمند كامیون كفیبغلدار بهشمارههوشمند2097495بهشمارهانتظامی
847ع 77ایران  85مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
كارت دانشجویی اینجانب رحیم هماورد به شماره دانشجویی  861121051مقطع
دكتری حرفه ای پیوسته از دانشگاه علوم پزشكی زاهدان به شماره شناسنامه
 22191مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
برگسبز(شناسنامه)و كارتخودرونیسان كامیونتونزامیاد گازوییلیمدل1399
بهشمارهانتظامی816و16ایران16بهشمارهشاسی104TL0569109وشمارهموتور
 80149903به نام محمد سلگی مفقودگردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
سندكمپانیخودروسواریلیفانX60مدل1395بهشمارهانتظامی379-17ل36
بهشمارهموتورLFB479Q141202959وشمارهشاسیNAKSG4318FB131640
به مالكیت ر وزیتا اسعدی بناب مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط
می باشد578.
به اطالع می رساند برگ سبز و سند مالكیت خودرو وانت نیسان تیپ  2400آبی
روغنی مدل  89پالك 963 -89ب 45به شماره موتور  566604به نام علی فرجی
كد ملی  1602920311مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
برگسبزخودروپرایدمدل1385رنگسفیدروغنیشمارهپالك38ایران213ی32
شماره موتور  1740065شماره شاسی  S1412285955641به نام عین اله الوندی
غیاثوند مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
اینجانب زهرا ضابطی مالك پژو  TU3 206به شماره موتور  14187006858شماره
شاسیNAAP03ED181005381بهعلتفقداناسنادفروشوسندمالكیتراهور
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
فروششركتایرانخودروواقعدرپیكانشهرساختمانسمندمراجعهنمایدبدیهی
است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اینجانب رزیتا خاموشیان مالك سمند به شماره موتور  12483000396و شماره
شاسی  83840237به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكیت راهور 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
شركت ایران خودرو واقع در پیكانشهر ساختمان سمند مراجعه نماید بدیهی
است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
سند كمپانی و شناسنامه و كارت مالكیت سواری پژو پارس  TU5مدل97بهشماره
پالك785ق66ایران16وشمارهموتور 0192385وشاسی 701542مفقودواز درجه
اعتبار ساقط می باشد.

گروه بینالملل
در ادامه بحثی چندماهه در آمریکا
پیرامون مسئولیت شبکههای اجتماعی
جوبایدنبهتندیبهفیسبوکحمله کرد
و انتشار پیامهای ضد وا کسن را نوعی
آدمکشی دانست .در وا کنش ،فیسبوک
نیز با لحنی تند به انتقادها پاسخ داد و
ادعا کرد که این شبکه«جان آدمها را
نجات میدهد».
به گزارشرادیوفرانسه،جوبایدندرپاسخ
بهاینسؤال که«چهپیامیبرایمؤسساتیچونفیسبوکدارد»گفت:اینها
ی کشند .اپیدمی کووید  ۱٩فقط به کسانی آسیب میزند که وا کسن
آدم م 
نزدهاند.وا کنشرسمیمارکزا کربرگ،مدیرعاملفیسبوک،بدوناتالفوقت
ک کالم:واقعیاتنشانمیدهند که
وبالحنیخشکچنیناعالمشد«:دری 
فیسبوکجانآدمهارانجاتمیدهد».دردفاعازخود،فیسبوکاعالم کرده
است کهوقتخودرابا«اتهاماتبیپایه»بههدر نمیدهد.درعینحالاین
شرکت توضیح داد :بیش از دو میلیارد نفر ،اطالعات معتبر درباره کووید  ۱٩و
وا کسنهایش را از طریق فیسبوک دریافت کردهاند .در هیچ جای دیگر در
اینترنتچنینچیزیدیدهنشده.بیشاز 3/3میلیونآمریکاییاطالعات
مربوط به نحوه یا مرکز وا کسیناسیون را در فیسبوک دیدهاند.حمله تند
جو بایدن به شبکههای اجتماعی حا کی از نگرانی واشنگتن از کند شدن
روندوا کسیناسیوناست.مسئوالنمبارزهبااپیدمی کووید۱٩در کاخسفید
گفتهاند که «تقریباتمامی موارد بستری شدن یا مرگ در میان افرادی دیده
ی کهویروسنوعدلتاباردیگرخطرشیوع
میشود کهوا کسننزدهاند».درحال 
سریعبیماریراافزایشداده،رئیسجمهوریآمریکااز گروههایبزرگیچون
فیسبوکانتظار دارد کهاطالعاتغلطپخشنکنند.اینبحثاز ماههاقبل
بهشدت در آمریکا جریان دارد .چند ماه قبل حتی کنگره آمریکا از مسئوالن
شبکههایبزرگاجتماعیخواست کهدر جلوگیریاز انتشار پیامهایمضر
و گمرا ه کننده کوششبیشتریبهخرجدهند.ویوکمارتی کهمسئولنظام
ف کننده به
بهداشت عمومی آمریکاست نیز گفت :اطالعات غلط و منحر 
بهای جان آدمها تمام میشود .به گفته او «شرکتهای بزرگ فنآوری
اجازهدادهاند که این نوع گمراهسازی محیط ما را آلوده کند».ویوک مارتی
که خود پزشک است و قبال در نیروی دریایی درجه دریاساالری داشته ،از
شرکتهای بزرگ خواست که بهطور جدی با پخش اطالعات غلط مبارزه
کنند.فیسبوک بیشتر از سایر شبکههای اجتماعی به انتشار اطالعات غلط
متهم شده است .یک روز قبل از سخنان تند جو بایدن ،خانم جن سا کی
سخنگوی دولت گفته بود« :تقریبا ۱۲نفر هستند که بهتنهایی ۶۵درصد از
ی کنند.همهاینافرادهمچنان
اطالعاتغلطراعلیهوا کسیناسیونمنتشرم 
ی کهبرخیازشبکههایدیگرآنهاراتحریم
درفیسبوکفعالهستند،درحال 
کردهاند ».او افزود« :فیسبوک باید با سرعت بیشتری پیامهای خطرنا ک و
مغایر با مقررات را حذف کند .این نوع پیامها گاه چندین روز در جای خود
باقی میماند که قابلقبول نیست».
گروههای کوچک یا برخی افراد که به عنوان کارشناس در شبکههای
ی کنند ،بهطور منظم و پیگیر شایعات بیپایه و
اجتماعی شهرت پیدا م 
خبرهای دروغ را درباره«خطر وا کسن زدن» یا مرگ و بیماری افرادی که
وا کسن زدهاند انتشار میدهند.
این هم از آزادی بیان!
مقامات آمریکایی به مواجهه دوگانه خود با شبکههای اجتماعی ادامه
میدهند! وجه اشترا ک ترامپ و بایدن این است که شبکههای اجتماعی
را تنها زمانی قبول داشته و دارند که از سیاستهای غیرانسانی در غرب
حمایت کرده و مروج خشونت و کودتا در کشورهای مخالف آمریکا باشند.
با این حال ،زمانی که شر برخی اطالعات در شبکههای اجتماعی به دامان
آمریکا بازگردد ،آنها به مخالفان شبکههای اجتماعی مانند فیسبوک
تبدیل میشوند.
رادیو فرانسه

تصویب افزایش سرمایه بانک مهر ایران به
 ۵۰۰۰میلیارد تومان
مدیرعامل بانک مهر ایران خبر داد :در جلسه ديروز مجمع عمومی عادی ساالنه و
فوقالعاده بانک مهر ایران با حضور نمایندگان سهامداران مصوب شد  ۱۰درصد سود
این بانک در سال مالی منتهی به پایان اسفند سال  ۱۳۹۹به سهامداران پرداخت شود
و مابقی آن به عنوان سود انباشته در افزایش سرمایه بانک لحاظ شود.به گزارش روابط
عمومی بانک قرضالحسنه مهر ایران،دکتر مرتضی ا کبری مدیرعامل این بانک گفت:
طبق مصوبه مجمع عمومی ساالنه و فوقالعاده بانک مهر ایران ،قرار شد  ۱۰درصد سود
به سهامداران پرداخت شود و مابقی آن به عنوان سود انباشته در افزایش سرمایه شرکت
طی چند مرحله به کار گرفته شود .مقرر شد که افزایش سرمایه  ۲۵۰۰میلیارد تومانی این
بانک در چند مرحله از محل این سود انباشته صورت گیرد؛ در مرحله اول  ۹۰۰میلیارد
توماناز سودانباشتهسال ۱۳۹۹ومابقیآندر سالهایآتیاز همینمحلتأمینخواهد
شد.اهداف بانک مهرایران از افزایش سرمایه عبارت است از بهبود ساختار و نسبت های
مالی،بهبود سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه،رشد و توسعه فعالیتها وهمچنین افزایش
اعتبار بانک.یکی از باثباتترین سرفصلهای صورت مالی،سرمایه ثبت شده بانکها
است و این عنصر از صورتهای مالی تأثیر بااهمیتی در نسبتهای مالی دارد و یکی از
شرایط الزم برای حفظ سالمت نظام بانکی به شمار میرود.از مهمترین نسبتهای
نظام بانکی میتوان به نسبت کفایت سرمایه اشاره کرد.طبق قوانین حا کم بر بانکداری
ایران این نسبت از تقسیم سرمایه پایه به جمع داراییهای موزون شده بر حسب ریسک
محاسبه میشود و باید حداقل  ۸درصد باشد.از آنجا که نسبت کفایت سرمایه ،با توجه
به روند رشد داراییها و گسترش فعالیتهای بانک روند کاهشی را داراست؛بنابراین
اصلیترین راهکار درخصوص مدیریت و ایجاد تعادل میان سرمایه و ریسکهای موجود
در داراییها،افزایش سرمایه است.گفتنی است سرمایه بانک مهر ایران دربدو تأسیس
(سال  )۱۳۸۶مبلغ ۱۵هزار میلیارد بود که پس از افزایش سرمایه سال  ۱۳۹۹به ۲۵هزار
میلیارد ریال رسید.ا کنون با مصوبه مجمع عمومی،سرمایه این بانک در چند مرحله به
۵۰هزار میلیارد ریال خواهد رسید.

در«کیلید» بانک آینده هیچ قدمی بدون پاداش نمی ماند

با معرفی دوستان خود پاداش نقدی بگیرید

بانکآیندهدرراستایایجادتعاملیدوسویهومؤثربینبانکومشتریانخود،بهعنوان
عضوی از خانواده بزرگ بانک آینده ،به آنها پاداش میدهد.تمام مشتریان بانک
میتوانند با نصب سامانه «کیلید» و انتخاب گزینه «دعوت از دوستان» و با ارسال
تکبهتکیا گروهی کدمعرفبهدوستانوآشنایان،آنانرابرایافتتاح«غیرحضوری»
حساب با حداقل ،موجودی 10میلیون ریال (یکمیلیون تومان) دعوت نموده و
به ازای هر مشتری جدید ،در آخر ماه 400هزار ریال ( 40هزار تومان) با عنوان پاداش
معرف ،دریافت کنند.برای اطالعات تکمیلی ،با مرکز ارتباط با مشتریان بانک آینده
به شماره  021-27663200تماس بگیرند.

با حضور معاون اول رئیس جمهوری

از پست بانک ایران تقدیر شد
طی مراسمی با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ،از پست
بانک ایران به دلیل کسب دستاوردهای ارزنده در مناطق روستایی و خدمات
رسانی در مناطق محروم کشور تقدیر شد.به گزارش روابط عمومی پست بانک ایران
در مراسمی که در بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و با حضور دکتر جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور و ا کبر کمیجانی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی
ایرانبرگزارشد،ازبانکهایفعالوموفقدرحوزههایمختلفاقتصادیواشتغالزایی
در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته قدردانی شد.در این مراسم از دکتر بهزاد
شیری مدیر عامل پست بانک ایران نیز به دلیل اقدامات و دستاوردهای ارزنده در
مناطقروستایی کشور وخدماترسانیدر مناطقمحرومتجلیلشد.براساساین
گزارش پست بانک ایران با بهره گیری از زیر ساختهای وزارت ارتباطات و فناوری
اطالعات و استفاده از ظرفیت و مشارکت نیروی جوان و تحصیل کرده در مناطق
روستایی با ایجاد بیش از  ۶هزار باجه خدمات بانکی ،امکان دسترسی و ارائه انواع
خدمات ضروری و آنالین و مورد نیاز سا کنان روستاها را مهیا کرده و نقش مؤثری در
کاهشهزینههایملی،رونق کسبو کار واشتغالزاییدر حوزههایمختلفمناطق
روستایی کشور داشته است.

