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رمزگشایی از جنایت سیستماتیک در آمریکا
ل|
| گروه بینالمل 
قتل جورج فلوید و خشونت مستمر و دنبالهدار
پلیس فدرال و دستگاههای دولتی ،قضائی و
امنیتیآمریکاعلیهرنگینپوستان،مولدمنازعات
گستردهای در فضای حقوقی و اجتماعی این
کشور بوده است .روزنامه نیویورکتایمز در یکی
از تازهترین گزارشهای خود ،اعتراضهای اخیر
در آمریکا را به لحاظ گستردگی و دامنه خشم
مردم ،بیسابقه عنوان کرده و در این خصوص مینویسد «:طبق پایش های
تازه نیویورکتایمز و کالج سیینا( ،) Sienaا کثریت رأیدهندگان آمریکایی از
اعتراض نسبت به خشونتهای پلیس و بیعدالتیهای نژادی حمایت
ی کنند .آنها نسبت به سیستم دادرسی کیفری معترض بوده و خواستار
م 
اصالح این ساختار ناعادالنه هستند .مطابق نظرسنجی صورت گرفته
 59درصد از شهروندان آمریکایی از جمله تعداد زیادی از سفیدپوستان،
معتقدند کهمرگجورجفلویدبخشیازالگوی گستردهترخشونتبیشازحد
پلیس نسبت به آمریکایی -آفریقایی تبارها محسوب میشود .همچنین
ل گرفته در این
تعداد زیادی از شهروندان آمریکایی نسبت به اعتراضات شک 
کشور در قبال مرگ جورج فلوید دید مثبتی دارند» .
نیویورکتایمزدرادامهمینویسد«:بهنظرمیرسددونالدترامپرئیسجمهور
آمریکاصرفاعالقهمندبهایجادارتباطباسفیدپوستانونومحافظه کاراناست
و بقیه مردم ،مخصوصا رنگینپوستان اهمیتی برای وی ندارند» .
نقدی بر گزارش نیویورکتایمز
بدون شک ،تبعیض سیستماتیک در آمریکا طی  4قرن اخیر و حتی پس از
لغو بردهداری در این کشور به قوت خود باقی است.در طول دهههای اخیر،
اقدامات هدفمند و خشونتآمیز پلیس آمریکا علیه سیاهپوستان به شدت
ی گناهازسویپلیس
افزایشیافتهوهرروزه،تعدادبیشتریازرنگینپوستانب 
ی گیرند .کشته شدن بیش از  1000سیاهپوست در
مورد ضرب و شتم قرار م 
سال  2019به ضرب گلوله پلیس فدرال آمریکا ( آنهم در سرتاسر این کشور)
به وضوح نشان میدهد که پلیس از نوعی ضمانت و مصونیت سیستماتیک
در این خصوص برخوردار است .این ضمانت وقیحانه ،از سوی گردانندگان
ساختار سیاسی و امنیتی آمریکا به پلیس فدرال داده شده است.
بااینحالنیویورکتایمزبهصورتیزیرکانهوبهمانندبسیاریازرسانههای
آمریکاییسعیداردنژادپرستیموجوددر آمریکارامحصولرویکردخاص
دولت ترامپ دانسته و آن را به یک«بحران مقطعی» یا « روبنایی» تقلیل
دهد .ا گرچه حضور ترامپ در رأس معادالت سیاسی و اجرایی آمریکا،
نژادپرستیسیستماتیکعلیهرنگینپوستانراعیانتروآشکارترساخته،
ل گیریاینروند
امانمیتواننقشدولتهایدموکراتدر آمریکارادر شک 
نادیدهانگاشت!همگانبهیاددارند کهدر دورانریاستجمهوریاوباما
و در جریان اعتراضات گستردهای که د«فرگوسن»و«نیویورک » ( در سال
 2014میالدی) رخ داد ،کاخ سفید به اصلیترین مشوق پلیس فدرال در
سرکوبمعترضینتبدیلشد.درآنزمان،جوبایدنواوباماقویاازسرکوب
اعتراضها دفاع کرده و بر اختیار عمل پلیس در مواجهه با هر موردی که
مشکوک قلمداد کند ،تأ کید می کردند .نژادپرستی سیستماتیک در
آمریکا ،محصول همافزایی سیاستمداران و تصمیم سازان حوزه امنیتی
 ،اجتماعی و سیاسی آمریکا بوده است .در این معادله ،سران هر دو حزب
دموکرات و جمهوریخواه نقش بسیار پررنگی را ایفا کرده و هنوز هم به
این نقشآفرینی غیرانسانی و ضد حقوق بشری خود ادامه میدهند.
ازاینرو باید مراقب آدرس نادرست یا تقطیع شده رسانههای غربی در
قبال اعتراضات اخیر در آمریکا بود.
نیویورک تایمز

خبر

وقتیریاضزیر بالترامپونتانیاهو را میگیرد!

خوشرقصیسعودیهابرایواشنگتنوتلآویو
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اظهارات خصمانه اخیر عادل الجبیر وزیر
مشاوردرامورخارجهحکومتسعودیعلیهجمهوری
اسالمیایران،باردیگرعمق کینهوالبتهاستیصالرژیم
کودک کش و منفور سعودی را در تقابل با کشورمان
نشاندادهاست.بدونشک،تحققشکستهای
منطقهایسعودیهادر یمن،سوریهوعراقوالبته
افول قدرت آمریکا و رژیم صهیونیستی ( به عنوان
حامیان رژیم سعودی) در عصبانیت و سردرگمی
ریاض در قبال تهران مؤثر بوده است.
التماس عادل الجبیر برای تحریم تسلیحاتی
ایران
عادل الجبیر وزیر مشاور در امور خارجه عربستان با
تکرار ادعاهای واهی آمریکا علیه جمهوری اسالمی
ایرانمبنیبرنقضمکررتحریمهایتسلیحاتیشورای
امنیت،خواستارتمدیدتحریمهایتسلیحاتیعلیه
ایران شده است .ادعای عادل الجبیر در نشست
خبری مشترک با برایان هوک مسئول گروه ویژه
اقدامعلیهایراندر وزارتامور خارجهآمریکامطرح
شد.وزارت خارجه رژیم صهیونیستی نیز ساعاتی
بعد ،از اظهارات عادل الجبیر وزیر مشاور در امور
خارجه حکومت سعودی و ادعاهای واهی وی
علیه جمهوری اسالمی ایران تمجید کرد.صفحه
عربی وابسته به وزارت خارجه رژیم صهیونیستی
در توییتر با بازنشر توییت وزارت خارجه سعودی
که دربرگیرنده اظهارات خصمانه و ادعاهای واهی
عادل الجبیر علیه ایران است ،ذوق و شوق خود از
این مسئله را آشکار کرد.
وقتی ریاض به مهره واشنگتن و تلآویو تبدیل
میشود
هما ن گونه که مشخص است ،ریاض بار دیگر
در صحنه تقابل با جمهوری اسالمی ایران ،به
مهره بیاراده ایاالتمتحده و رژیم اشغالگر قدس
تبدیل شده است .بازی آل سعود در زمین ترامپ و
نتانیاهو،مسبوقبهسابقهبودهواظهاراتوقیحانه
اخیر عادل الجبیر نیز دور از انتظار نبوده است.این
اظهارات از سوی وزیر مشاور رژیمی مطرح میشود
که در جنگ یمن ،با وجود کشتار دهها هزار زن
و کودک و پیر و جوان ،نتوانسته است به اهداف
خود دست پیدا کند و روزبهروز به نقطه شکست و
نا کامی نزدیکتر میشود.اواسط خردادماه سال
جاری«کلی کرافت»نمایندهآمریکادر سازمانملل
متحد اعالم کرد که پیشنویس قطعنامهای را که
خواستار تمدید تحریمهای تسلیحاتی علیه ایران
است ،میان اعضای شورای امنیت از جمله روسیه
توزیع کرده است.برای تصویب یک قطعنامه در
ت کم
شورای امنیت سازمان ملل متحد ،باید دس 
 9کشور عضو شورای امنیت با آن موافقت کنند و

مدرك فار غالتحصیلی اینجانب منوچهر بهرامی فرزند اسفندیار دارای شناسنامه  717صادره
از خرمآباد در مقطع كارشناسی رشته مهندسی مكانیك (ساخت و تولید) صادره از دانشگاه
آزاد واحد نجفآباد برابر گواهی دانشگاه آزاد به شماره  78150008638مورخ  80/11/3مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد .از یابنده تقاضا میشود اصل مدرك را به دانشگاه
آزاد اسالمی واحد نجفآباد اداره فار غالتحصیالن ارسال نماید.
كلیهمداركخودروسواریپیكان1600مدل76بهرنگسفیدیخچالیازقبیلسندمالكیت،برگ
سبز،برگ كمپانیبهشمارهپالك393-55ق24وشمارهموتور 11127620677مدل1376بهنام
سمندعلیشقاقی كدملی 6159268414مفقود گردیدهواز درجهاعتبار ساقطمیباشد.
برگ سبز ترا كتور كشاورزی اماف به شماره موتور  LFW05454Vو شماره شاسی  H04397و
شماره پالك 664-14ك 11به نام بعیر فاضلی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
برگ سبز ،كارت ماشین خودروی كامیونت ون سیستم زامیاد مدل  1399به رنگ آبی و شماره
موتور Z24816796Zوشمارهشاسی823936وشمارهانتظامی915-20و59مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
برگ سبز خودرو وانت پیكان تیپ  1600iمدل  1385به شماره موتور 11285011014و شماره
شاسی12177562وشمارهپالكایران819-21ص26بهناممهدیمجیرینژادمفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
برگ سبز و سند و كارت موتورسیكلت انرژی  125CDIمدل  91رنگ مشكی به شماره پالك
ایران44382-566وشمارهموتورNRG91331682وشمارهشاسیIRAHS9110N9104162
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
مدرك فار غالتحصیلی اینجانب مهران شمسی باركالئی فرزند احمدقلی به شش 2792
صادره از ایذه در مقطع كاردانی رشته برق قدرت صادره از واحد دانشگاهی آزاد اسالمی ایذه
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد .لذا از یابنده تقاضا میشود اصل مدرك را به
دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایذه به نشانی :بلوار زا گرس ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایذه،
كد پستی  6391167618ارسال نماید.
برگ سبز وانت دوكابین مزدا مدل  1395به رنگ نقرهای آبی متالیك و شماره پالك ایران -24
149و 85و شماره موتور  118P0146414و شماره شاسی  NAGP2PE22GA212609متعلق به
نورعلی پژده به شماره ملی  2001657161مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
سند كمپانی(برگسبز)خودروامویام530مدل1391بهرنگمشكیمتالیكوشمارهانتظامیایران
836-13ی52وشمارهموتورMVM484FFFA008963وشمارهشاسیNATGCAVF501009156
بهمالكیتفرشتهآذربایجانیمفقود گردیدهواز درجهاعتبار ساقطمیباشد.
برگ سبز خودرو هاچبك تیبا  2مدل  1397به رنگ سفید روغنی و شماره انتظامی ایران -13
473ی13وشمارهموتورM15/8532689وشمارهشاسیNAS821100J1136104بهمالكیت
فرشته آذربایجانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
برگ كمپانی ،شناسنامه خودرو سواری پرشیا مدل  1387به رنگ نقرهای متالیك و شماره
شهربانی ایران 586-91ط 17و شماره شاسی  NAAN01CA08E709539و شماره موتور
 12487034438مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
برگ سبز و وكالتنامه محضری سواری سمند ایكس  7رنگ خا كستری متالیك مدل 1390
به شماره شهربانی 377ص -54ایران  19و شماره موتور  12490241612و شماره شاسی
NAACN1CM3CF005188بهنامامیرمحبیمفقود گردیدهواز درجهاعتبار ساقطمیباشد.
مجوز حمل سالح شكاری گلولهزنی به شماره تكلول برنو كالیبر ( )7/92پنجتیر گلنگدنی
شماره سریال  1872285ساخت ایران به نام محمد سوری فرزند بابامراد به شماره ملی
 3962713719صادره از نهاوند مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
اصل مجوز سالح شكاری استیونس به شماره سالح  85132ساخت آمریكا مدل  C94به نام
هوشنگ جودكی فرزند كبكعلی به شماره كد ملی  1930689330مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط میباشد.
سند كمپانی(مادر)وشناسنامهمالكیت(برگسبز)اعالموضعیتوانتنیسان2000بهرنگآبی
آسمانی روغنی مدل  1365و شماره موتور  169609و شماره شاسی  037981و شماره انتظامی
168ی -22ایران  72به نام محمد علیزاده مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
شناسنامه مالكیت (برگ سبز) اعالم وضعیت موتورسیكلت سوپر پرواز  150سیسی
مدل  1389به رنگ مشكی و شماره موتور  KMHCG156FMI0118089و شماره شاسی
 N2N150S8922019و شماره انتظامی  586-75347به نام حسن تیموری مفقود گردیده و
از درجه اعتبار ساقط میباشد.
سند كمپانی (مادر) سواری رنو تندر لوگان ال 90به رنگ مشكی متالیك مدل  1386و شماره
شاسی7A001693وشمارهموتور7702035321D012306وشمارهانتظامی184س-81ایران
 82به نام موسی رمضانی فرزند فیضاله مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
سند كمپانی (مادر) و شناسنامه مالكیت (برگ سبز) سواری سایپا  131SEمدل  1392به
رنگ سفید روغنی و شماره موتور  5036996و شماره شاسی  NAS411100D1347360و
شماره انتظامی 733ب -36ایران  82به نام سهیل آذری مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط میباشد.
سند كمپانی(مادر)وشناسنامهمالكیت(برگسبز)برگهاعالموضعیتسواریپژو206SDTUS
مدل  1393به رنگ سفید روغنی و شماره شاسی  NAAP41FD8EJ667137و شماره موتور
 163B0063192و شماره انتظامی 991ی -25ایران  72به نام عبداهلل ورداسبی مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
شناسنامه مالكیت (برگ سبز) خودروی وانت پیكان  1600iمدل  1389به شماره انتظامی
169د -65ایران  85به نام محمود ریگی ارفع به شماره موتور  11489043623و شماره شاسی
 NAAA36AA9BG223507مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
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پروفسورحسینعسکری،مشاورپادشاهسابقعربستان
در گفتوگو با«رسالت»:

ترامپ ممکن است عربستان را هم قربانی کند

مشاور پادشاه سابق عربستان سعودی تأ کید کرد :ترامپ ممکن است در مسیر
انتخاب مجدد خود ،عربستان را نیز قربانی کند«.حسین عسکری» مشاور
اقتصادی امیرعبداهلل پادشاه سابق عربستان سعودی در گفتوگو با «رسالت»
اظهار داشت«:آنچهامروزبرایترامپاهمیتدارد،پیروزیمجدددر انتخابات
ریاستجمهوریماهنوامبرامسالاست.اودر اینمسیر،حاضراستهراقدامی
را صورت دهد .بر همین اساس ،ا گر رئیسجمهور آمریکا به این تشخیص برسد
که حمایت وی از ریاض در انتخابات برایش هزینهساز خواهد بود ،حاضر است
ریاضراهمقربانیاهدافسیاسیخود کند».استادتجارتبینالمللدانشگاه
جورجواشنگتنآمریکادرادامهافزود«:هراندازهوابستگیبهنفتوانرژیدرحوزه
سیاستخارجیواقتصادآمریکا کاهشپیدا کند،عربستانآسیبپذیرترخواهد
شد و این روند را در آینده مشاهده خواهیم کرد.تکیه بر فناوریهای جدید در
حوزه اقلیمی و تجاری که به طور طبیعی منجر به کاهش وابستگی کشورها به
نفت خواهد شد ،برای ریاض گران تمام خواهد شد» .

اخراج نماینده اتحادیه اروپا از ونزوئال

در عین حال قطعنامه از سوی هیچیک از اعضای
دائمشورایامنیت(آمریکا،روسیه،چین،انگلیس
و فرانسه) وتو نشود.
اخیرا چند دیپلمات غربی در مصاحبه با نشریه
آمریکایی فارن پالیسی اعالم کردند که قطعنامه
پیشنهادی آمریکا برخالف تبلیغات دولت ترامپ
از حمایت کافی در شورای امنیت برخوردار نیست
و احتماال این قطعنامه حتی بدون در نظر گرفتن
وتوی آن از سوی روسیه و چین ،به تصویب
نخواهد رسید.
وقتی بحرین هم از عربستان تقلید میکند!
دولتهای آمریکا و بحرین نیز با صدور بیانیهای

تحریم ،ابزار مهمی برای مقابله با اقدام ایران برای
تأمینسالحبرای گروههایوابستهبهخوددرمنطقه
استوشکستتمدیدتحریمتسلیحاتیعلیهایران،
ی کند!
ثبات کشورهای منطقه را تهدید م 
سمپاشی بیفایده برایان هوک علیه ایران
شهستندبااستنادبههمکاری
مقاماتآمریکاییدرتال 
دورژیمفاسدعربیمنطقهیعنیرژیمسعودیورژیم
بحرین،بهعالوهرژیماشغالگرقدس،تمدیدتحریمهای
تسلیحاتیایرانراامریاجتنابناپذیرقلمداد کنند.
این در حالی است که رصدگران و مخاطبان حوزه
روابطبینالملل،نسبتبهادعایپوچومضحکانه
مقامات آمریکایی و متحدان منطقهای واشنگتن

اظهارات ضد ایرانی اخیر عادل الجبیر دور از انتظار نبوده است.این اظهارات از
سویسران رژیمیمطرح میشود که در جنگ یمن ،با وجود کشتار دهها هزار زن
و کودک و پیر و جوان ،نتوانستهاند به اهداف خود دست پیدا کند و روزبهروز به
شکستنهایینزدیکترمیشوند
مشترکازشورایامنیتسازمانمللمتحدخواستند
که تحریم تسلیحاتی علیه ایران را تمدید کند.دو
کشور در این بیانیه مدعی شدند که ایران از طریق
فراهم کردن تسلیحات برای گروههای تروریستی
ثبات در بحرین را با چالش مواجه کرده است! این
ی گیرد که رژیم آل خلیفه در
ادعا در حالی صورت م 
بحرین،سالهاستتحتحمایتواشنگتن،لندن
و رژیم صهیونیستی مشغول کشتار و سرکوب ملت
بحرین به جرم مطالبه گری از رژیم فاسد این کشور
میباشد .آمریکا و بحرین همچنین ادعا کردند که

اصلسندوبرگسبزسواریتندر L9090مدل1387بهشمارهانتظامی263-35ط 27وشماره
موتور  K4MA690D060099وشمارهشاسی IRJC871VHCR031851بهنامناهیدسلمانی
مفقود گردیدهواز درجهاعتبار ساقطمیباشد.
برگ سبز خودرو سواری لیفان  820به شماره شهربانی ایران 679-67ب 19و شماره شاسی
 NAKNH4623GB102830و شماره موتور  LF489Q150701587مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقطمیباشد.
شناسنامهمالكیت(برگسبز)خودرویوانتمزداتیپ 1600مدل 1370بهرنگزیتونیمتالیك
و شماره موتور  193323و شماره شاسی  70602592و شماره پالك ایران 771-69هـ 22به نام
عباساسكندریانمفقود گردیدهواز درجهاعتبار ساقطمیباشد.
اصل برگ سبز خودرو پژو  ROAمدل  1387به شماره موتور  11686097248و شماره شاسی
 61389574و شماره پالك ایران 227-33ی 19به نام داود برارزاده كردی مفقود گردیده و از
درجهاعتبار ساقطمیباشد.
اصلبرگسبزوسند كمپانیوتسلسلاسنادخودروسواریسایپا 111SEمدل 1394بهشماره
موتور  5406960و شماره شاسی  NAS431100F5832432و شماره پالك ایران 852-82م82
بهناممحبوبهعباسزادهسوریمفقود گردیدهواز درجهاعتبار ساقطمیباشد.
برگ سبز سواری سمند  LXدوگانهسوز مدل  1390به رنگ سفید روغنی و شماره پالك ایران
323-99و 65و شماره موتور  14790027097و شماره شاسی  NAACJ1JC1BF297946به
نامشبنمعلویتبریزیمفقود گردیدهواز درجهاعتبار ساقطمیباشد.
سند موتورسیكلت تكتازموتور مدل  1389به شماره انتظامی  36476-594و شماره موتور
 00937010و شماره شاسی  NEJ***125A8900023به مالكیت محمدرضا شامانی مفقود
گردیدهواز درجهاعتبار ساقطمیباشد.
سند مالكیت ایرانخودرو (فا كتور فروش) سواری پژو سفید روغنی مدل  1395تیپ پارس
 TU5به ش موتور  164B0108593و ش شاسی  NAAN11FE2GH736180و ش پالك ایران
465-34ق47بهنامخدارحممحمدحسینیحاجیورفرزندعلیرحیمصادرهازفارسانمفقود
گردیدهواز درجهاعتبار ساقطمیباشد.
سندمالكیت(برگسبز)و كارتخودروپژو206مدل1398بهرنگسفیدوشمارهانتظامیایران
459-24ج 89و شماره موتور  174B0048988و شماره شاسی  NAAP41FEXKJ361348به
مالكیتیاسمینشتیتیمفقود گردیدهواز درجهاعتبار ساقطمیباشد.
سند كمپانیو كارتوانتآریسانمدل1395بهرنگسفیدروغنیوشمارهانتظامی439ص-57
ایران  22و شماره موتور  118J0023966و شماره شاسی  NAAB66PEXGV657924به نام
مجیدرضادوستمفقود گردیدهواز درجهاعتبار ساقطمیباشد.
به اطالع میرساند پروانه حمل سالح شكاری ساچمهزنی تكلول كالیبر  12به شماره سریال
2506861مورخ1398/6/27وشمارهبدنهKSA13016088متعلقبهپیامرجبیمفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
سندمالكیتراهور(برگسبز)سواریپژو405بهشمارهانتظامی188ب-55ایران92مفقود گردیده
واز درجهاعتبار ساقطمیباشد.مسئولیتضمانت كشففسادبهعهدهمالكاست.
سندمالكیتراهور(برگسبز)سواریپژو206بهشمارهانتظامی212ل-19ایران79مفقود گردیده
واز درجهاعتبار ساقطمیباشد.مسئولیتضمانت كشففسادبهعهدهمالكاست.
نامهفكرهنسواریهاچبكلیفانX60بهشمارهانتظامی987ق-56ایران82وشمارهموتور
LFB479Q150108675وشمارهشاسیNAKSG4318GB138900بهنامزهرادهشمفقود
گردیدهواز درجهاعتبار ساقطمیباشد.
سند مالكیت راهور (برگ سبز) سواری پراید  131به شماره انتظامی 386د -97ایران  82و
شماره موتور  2304214و شماره شاسی  S1412287699426مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقطمیباشد.
سند كمپانی،تسلسلاسنادوسندمالكیتراهور(برگسبز)و كارتشناساییسواریپرایدصبابه
شمارهانتظامی717ص-56یران82وشمارهموتور00444350وشمارهشاسیS1412282909970
مفقود گردیدهواز درجهاعتبار ساقطمیباشد.
سند كمپانی،تسلسلاسنادوسندمالكیتراهور(برگسبز)سواریپژوپارسبهشمارهانتظامی
886ب -22ایران  92و شماره موتور  12485051412و شماره شاسی  19356851مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
برگسبزوانتزامیادمدل95رنگآبیروغنیبهشمارهپالكایران328-24ی65وشمارهموتور
Z24727600ZوشمارهشاسیNAZPL140BG0462026بهنامسیدهآمنهموسویدهموردی
مفقود گردیدهواز درجهاعتبار ساقطمیباشد.
سند كمپانی خودرو پراید سواری جیالایكسآی مدل  1389به شماره پالك 499-72ط66
و شماره موتور  3800603و شماره شاسی  S1412289686826به نام محمد شمسی مفقود
گردیدهواز درجهاعتبار ساقطمیباشد.
برگسبزخودروپرایدسواریجیالایكسآیمدل1389بهشمارهپالك499-72ط66وشماره
موتور  3800603و شماره شاسی  S1412289686826به نام محمد شمسی مفقود گردیده و از
درجهاعتبار ساقطمیباشد.
برگ سبز وانت آریسان مدل  1395به رنگ سفید و شماره انتظامی ایران 921-91ط 17و شماره
موتور  118J0005306وشمارهشاسی NAAB66PE8FV515148بهنامامیدعطائیبهشماره
ملی  1620658161مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
سندماشینسواریپژوتیپPARSTU5بهشمارهپالكایران192-14و47مدل1396بهرنگ
سفیدروغنیوشمارهموتور 181B0047139وشمارهشاسیNAAN11FE2HH055308بهنام
بهناز عابدینی بدیل به شماره ملی  1740651431متولد  1369/11/8فرزند اسفندیار صادره از
اهواز مفقود گردیدهواز درجهاعتبار ساقطمیباشد.

در تقابل با کشورمان آ گاه هستند .برایان هوک در
این کنفرانس کهاز شبکههایتلویزیونیبهصورت
زنده پخش میشد ،مدعی شد که در صورت رفع
تحریمها ،ایران موشکهای خود را توسعه خواهد
ی کنیم که در صورت برداشتن
داد و ما پیشبینی م 
تحریم تسلیحاتی ایران ،شرایط منطقه بدتر شود.
اقدامات آمریکا علیه برداشته شدن تحریمهای
تسلیحاتی کشورمان طی هفتههای اخیر شدت
یافتهاست.تحریمهایتسلیحاتیبینالمللیعلیه
ایرانبراساسقطعنامه۲۲۳۱شورایامنیتسازمان

مللمتحد،پاییزامسالبرداشتهمیشوداماآمریکا
باخروجازبرجامونقضتمامتوافقاتصورت گرفته،
سعی در تمدید این تحریمها به صورت نامحدود
دارد .در مقابل ،کشورهای اروپایی نیز در یک بازی
از پیشطراحیشدهوهماهنگباواشنگتن ،گزینه
«تمدید تحریمها تا سال  »2023را مطرح کردهاند.
ایندرحالیاست کهتمدیدتحریمتسلیحاتیایران،
چهبهصورتدائمیوچهبهصورتموقت،مغایربا
سندبرجاموقطعنامه2231شورایامنیتسازمان
ملل متحد میباشد و سه کشور آلمان ،انگلیس و
فرانسه نیز ملزم به تبعیت محض از سند برجام و
قطعنامه میباشند .برایان هوک همچنین مدعی
شده است که ایران مخالف ورود بازرسان آژانس به
دو مرکز ادعایی رژیم صهیونیستی شده و در ادامه
ادعاهای خود گفته که ایران بازی موش و گربه را با
بازرسانآژانسدر پیش گرفتهاست.از نکاتجالب
ادعاهایهوکدراین کنفرانسخبریاین گفتهوی
بود که«عربستانبرایراهحلسیاسیدریمنتالش
ی کند»؛حالآنکهعربستانتا کنونبارهاآتشبس
م 
نالمللیبهملتجنگزده
برایرساندنکمکهایبی 
یمن را نقض کرده و بمبارانهای مناطق مسکونی
ی کندواین کشور رادر آستانه
این کشور رامتوقفنم 
یک فاجعه انسانی قرار داده است.
آنچهمسلماستاینکهاساسااظهاراتومواضعضد
ایرانیمقاماتآمریکایی،صهیونیستی،سعودیو
بحرینی کمتریناهمیتیبرایجمهوریاسالمیایران
نداشته و هرگونه تقابل با نظام و ملت ایران ،هزینه
بسیارسنگینیبرایدشمناناینمرزوبومبهدنبال
دارد.حقیقتی کهسعودیهاوصهیونیستهاوسران
کاخ سفید به زودی متوجه آن خواهند شد.

برگ سبز و سند كمپانی سواری پژو  207به شماره پالك 712س -87ایران  16و شماره موتور
 13590001648و شماره شاسی  NAAR13FEXBJ979170مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط میباشد.
سند كمپانی و برگ سبز پراید  131مدل  95رنگ سفید شش ایران 948-21ن 48و شم
 135688048و ش شاسی  3601625مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
سند كمپانی و برگ سبز كامیونت هیوندای كفی مدل  88به رنگ سفید و شش ایران -68
384ع 78و شم  37912008380370و ش شاسی  37911787011055مفقود گردیده و از
درجه اعتبار ساقط میباشد.
كلیه مدارك خودروی سواری پراید  131مدل  1399به شماره شاسی NAS41110L1181971
و شماره موتور  M13/6447628و شماره پالك ایران 591-30س 36به نام حمید جعفریان
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
برگ سبز و كارت خودروی سواری پراید  111مدل  1398به رنگ سفید و شماره انتظامی
ایران 834-45م 39و شماره موتور  M13/6384615به نام زهرا امیری گور به شماره ملی
 4829985976مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
شناسنامه مالكیت سواری پراید مدل  88به شماره پالك 824ط -83ایران  16و شماره
موتور  2834613و شماره شاسی  1412288939548مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط
میباشد.
سند كمپانی خودرو رنو لوگان  L90مدل  1390به شماره پالك 115-72ط 58و شماره موتور
K4MA690D127865وشمارهشاسیNAPLSRALD91094132بهناممحمدتقیتوكلی
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
برگ سبز خودرو رنو لوگان  L90مدل  1390به شماره پالك ایران 115-72ط 58و شماره موتور
K4MA690D127865وشمارهشاسیNAPLSRALD91094132بهناممحمدتقیتوكلی
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
اینجانبملیحهسامانیانمالكخوردویجیپسواری كار مدل1378بهرنگمشكیمتالیك
تیپ كالسكه صحرا به شماره بدنه  PJ5I5F7000187و شماره موتور  XH0627و شماره پالك
375-96ب73چنانچهاز سندمالكیتبامشخصاتفوقبههرعنوانسوءاستفادهویا كشف
فسادی ناشی از پیدا شدن اصل برگ سند توسط اشخاص دیگر گردد ،پاسخگوی قانونی آن
خواهم بود و شركت پارسخودرو هیچگونه مسئولیتی در این نخواهد داشت .چنانچه در
هر زمانی اصل سند مذکور پیدا شود ،سریعا آن را به شركت پارسخودرو تحویل خواهم داد.
اسناد قبلی فوق از درجه اعتبار ساقط میباشد.
شناسنامهمالكیت(برگسبز)خودرویسواریپژو405جیالایكسمدل1380بهرنگعنابی
متالیك و شماره موتور  22528003637و شماره شاسی  80302603و شماره پالك ایران -69
363ن 23به نام سنجر محمدپایا مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
اصل برگ سبز و سند كمپانی خودرو پژو  206SDمدل  1396به شماره موتور 166B0019093
و شماره شاسی  NAAP41FEXHJ022887و شماره پالك 621-72م 64به نام عاطفه
باغستانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
برگسبزوفا كتورفروش(سند)خودرویسواری405جیالایكسمدل1390بهشمارهانتظامی
627ص-17ایران94وشمارهموتور12490061256وشمارهشاسیNAAM01CA4BE224369
به نام حاتم سعادتی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
سند كمپانی و كارت خودروی سواری پژو  405مدل  1390به شماره انتظامی 638د -74ایران
 85و شماره موتور  12490155669و شماره شاسی  NAAM01CA4BE48948به نام طیبه
بوركزائی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
برگ سبز و كارت خودروی سواری پراید  111مدل  1390به شماره انتظامی 794ب -25ایران 52
و شماره موتور  3968205و شماره شاسی  S5430090047947به نام امالبینن بهدانی مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
برگ سبز و كارت خودروی پراید صبا جیتیایكس مدل  1382به شماره انتظامی 293د-19
ایران  85و شماره موتور  00436261و شماره شاسی  S1412282902060به نام مریم مرغزاری
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
سندمالكیتراهورپژوپارسبهشمارهشاسیGH929655وشمارهانتظامی386ی-84ایران
 99به نام امیرحسین پوررسول شریفی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
اینجانب محمدرضا كردلی مالك پژو  206به شماره موتور  163B0202528و شماره شاسی
 FJ325259به 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.
اینجانبراضیهحسنیمالكسمندبهشمارهموتور147H0164751وشمارهشاسیFF516508
به 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
دهروز بهدفترحقوقیسازمانفروششركتایرانخودروواقعدر پیكانشهرساختمانسمند
مراجعه نماید .بدیهی است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اینجانبفهیمهنظامیمالكپژو206بهشمارهموتور163B0328545وشمارهشاسیLJ042348
به 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
دهروز بهدفترحقوقیسازمانفروششركتایرانخودروواقعدر پیكانشهرساختمانسمند
مراجعه نماید .بدیهی است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

درپیاقداماتحادیهاروپادرتحریم۱۱مقامونزوئال،رئیسجمهوراین کشورنماینده
اتحادیهاروپادر کارا کاسرااخراج کرد.به گزارشخبرگزاریفارس«،نیکالسمادورو»
رئیسجمهور ونزوئال به نماینده اتحادیه اروپا در این کشور دستور داد تا ظرف ۷۲
ساعتاین کشور راترک کند.اینتصمیمرئیسجمهور ونزوئالپساز آناتخاذشد
که اتحادیه اروپا  ۱۱مقام دیگر ونزوئالیی را به لیست تحریمهای خود اضافه کرد.به
گزارشاسپوتنیک،مادورودر سخنرانیتلویزیونی گفت«:منتصمیم گرفتم کهبه
نمایندهاتحادیهاروپا۷۲ساعتفرصتبدهمتا کشورراترک کند.بهنمایندهاتحادیه
اروپا اجازه داده میشود تا برای ترک خا ک ونزوئال از هواپیما استفاده کند.مادورو
در این سخنرانی گفت« :استعمارگری اروپا علیه ونزوئال دیگر بس است».اتحادیه
اروپااخیرا۱۱مقامونزوئالرابهاتهامآنچه که«تضعیفدموکراسیوحا کمیتقانون»
توصیف کرد تحت تحریم قرار داد .اتحادیه اروپا اضافه کرد که این تحریمها شامل
بلوکه کردن اموال و ممنوعیت سفر به اتحادیه اروپا میشود.

هشدار صریح میشل عون
بهرژیمصهیونیستی

رئیسجمهور و یک نماینده مجلس لبنان هشدار دادند که آغاز عملیات
ا کتشاف گاز طبیعی و نفت در منطقه دریایی موسوم به «بلوک  »72از سوی
رژیم صهیونیستی بسیار خطرنا ک بوده و دزدی دریایی و اعالم جنگ علیه این
کشور است.به نوشته روزنامه «جروزالم پست» به نقل از «خبرگزاری لبنان»
«میشل عون» رئیسجمهور لبنان در این زمینه هشدار داد که آغاز عملیات
ا کتشاف گاز طبیعی در این منطقه بسیار خطرنا ک بوده و اعالم جنگ علیه
لبنان است .نخستوزیر لبنان نیز از شورای عالی دفاع لبنان خواست تا روز
سهشنبه در این زمینه جلسهای تشکیل دهد«.قاسم هاشم» از اعضای حزب
بعثمجلسلبناننیزدر اینزمینههشدار داد کهشروععملیاتا کتشاف گاز در
منطقهبلوک،72اعالمجنگعلیهلبنانودزدیدریاییاست.اینمقاملبنانی
در ادامه خواستار اقدام همهجانبه برای خاتمه دادن به امیال تجاوزکارانه رژیم
اسرائیل شد .بلوک  ، 72منطقهای نزدیک به میادین گازی لبنان است .لبنان
در ماههای آتی قصد انجام عملیات ا کتشاف گاز طبیعی و نفت را در این منطقه
دارد .وزیر انرژی رژیم اسرائیل نیز سهشنبه هفته گذشته دستور اعطای مجوز
ا کتشافات گازی و نفتی برای منطقه بلوک  72را صادر کرد.

آ گهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شركت
تولیدی و بازرگانی كیانیت (سهامی خاص)
به شماره ثبت  25457و شناسه ملی 10100709182
بدینوسیله از كلیه سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت
میشود كه در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شركت كه راس ساعت
ی گردد،
 13روز سهشنبه مورخ  1399/04/31در محل قانونی شركت تشكیل م 
حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
 -1استماع گزارش هیاتمدیره و بازرس قانونی شركت
 -2طر ح و تصویب بیالن مالی عملكرد سال 1398
 -3انتخاب حسابرس و بازرس اصلی و علیالبدل برای سال مالی 1399
 -4انتخاب روزنامه كثیراالنتشار برای سال مالی جاری
 -5طر ح سایر مواردی كه در صالحیت مجمع عادی سالیانه باشد
تاریخ انتشار99/4/11 :
هیاتمدیره شركت
خ ت99/4/11 :

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنف
(مشاورین امالك) شهرستان اسالمشهر
به استناد ماده  6و  7آئیننامه اجرایی انتخابات اتحادیههای صنفی موضوع
تبصره3ماده22قانوننظامصنفیچوندرنظراستنسبتبهبرگزاریانتخابات
هیاتمدیره آن صنف اقدام گردد لذا بدینوسیله به اطالع داوطلبان عضویت
در هیاتمدیره صنف مذكور كه واجد شرایط ذیل میباشند ،میرساند كه از
انتشار اینآ گهیظرفمدت15روز (بااحتسابایامتعطیل)از تاریخ99/04/12
لغایت تا پایان وقت اداری  99/04/26با در دست داشتن مدارك ذیل جهت
ثبتنام در سمت (هیاتمدیره یا بازرس اتحادیه) و تكمیل فرمهای مربوطه
شخصا به اداره صنعت ،معدن و تجارت واقع در اسالمشهر ،تقاطع نوری،
ساختمان بزرگ اداری تجاری میالد نور طبقه چهارم مراجعه نمایند.
شرایط عضویت داوطلبان در هیاتمدیره:
 -1تابعیت جمهوری اسالمی ایران
 -2اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران
-3نداشتنسوءپیشینه كیفریموثر(در اینخصوصاستعالممربوطهاز سوی
هیات اجرایی صادر میشود)
 -4عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر ،ورشكستگی و افالس
 -5عدم اعتیاد به مواد مخدر (در این خصوص استعالم مربوطه از سوی هیات
اجرایی صادر میشود)
 -6عدم اشتهار به افساد
 -7داشتن حداقل مدرك تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در
هیاتمدیره اتحادیه
 -8حدا كثر سن در زمان ثبتنام هفتاد و پنج سال
 -9داشتن پروانه كسب معتبر دائم ،پروانه كسب معتبر پروانه كسبی است
كه تاریخ اعتبار آن منقضی نگردیده ،صاحب پروانه تغییر شغل نداده و واحد
صنفی خود را به غیر وا گذار و یا اجاره نداده ،واحد صنفی فعال و مكان آن تغییر
نیافته باشد و پروانه كسب براساس مقررات صادر شده باشد.
 -10وثاقت و امانت
مدارك الزم جهت ثبتنام:
 -1ارائه پرینت ثبتنام در سامانه ایرانیان اصناف ،سامانه ساران (انتخابات
الكترونیك)
 -2اصل شناسنامه عكسدار و فتوكپی شناسنامه از كلیه صفحات
 -3فتوكپی پروانه كسب معتبر
 -4اصل و كپی كارت ملی
 -5اصل و كپی كارت پایان خدمت
 -6مدرك تحصیلی (حداقل دیپلم)
 -7یك قطعه عكس جدید  6×4و یك قطعه عكس جدید 3×4
تاریخ انتشار99/4/11 :
رئیس هیات اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیههای صنفی
خ ش99/4/11 :
سند كمپانی سمند مدل  94پالك ایران 463-87ب 93و شماره موتور  147H0116885و شماره شاسی
 NAACJ1JE2FF183862متعلق به رضا افشاری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
اینجانبمحسنشاهر خبیگیمالكپژو405بهشمارهموتور 124K0886754وشمارهشاسیGK423501
به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكیت راهور تقاضای رونوشت المثنی سند خودروی مذكور را نموده
است.لذاچنانچهاحدیادعاییدرخصوصخودرویفوقداردظرفمدتدهروز بهدفترحقوقیسازمان
فروش شركت ایران خودرو واقع در پیكانشهر ساختمان سمند مراجعه نماید .بدیهی است پس از مهلت
مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

