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وقتی بایدن طرفدار حقوق بشر میشود!

9

یادداشت

وحشت اف بی آی از بحرانهای جدید
در آمریکا

نقشدموکراتهادرنسلکشییمنیها

فخرالدین اسدی
جوبایدنواعضایدولتاو،ژستحقوق
بشریخاصیرادرقبالتحوالتمربوطبهجنگ
یمناتخاذ کردهاند!درتازهتریناینموارد،دولت
جدیدآمریکافروشتسلیحاتبهبرخیمتحدان
ایاالتمتحده را به منظور بررسی مجدد آنها
بهطور موقت متوقف کرد.
دستور توقف فروش سالح به عربستان
و امارات
به گفته کارشناسان انجام چنین بررسیهایی
براییکدولتجدیدمرسوماست،بهویژهآنکه
دولتترامپتاآخرینروزهای کاریاشمعامالت
فروش اسلحه را انجام میداد ،بهعنوانمثال او
تنهاچندساعتپیشازورودبایدنبه کاخسفید
معامل هبرایفروش۵۰فروندجتاف۳۵ساخت
ال کهیدمارتینبهعنوانبخشیازتوافقابراهیم
(عادیسازیروابطاسرائیلبا کشورهایعربی)
را امضا کرد.به گزارش والاستریت ژورنال این
هواپیماهای جنگنده به امارات متحده عربی
و عربستان سعودی فروختهشدهاند.بر اساس
آنچهمقاماتوزارتخارجهآمریکااعالم کردهاند،
این وزارتخانه موقتا اجرای برخی قراردادهای
مربوط به فروش تسلیحات دفاعی و نیز تجاری
را متوقف کرده تا دولت جدید امکان بررسی
مجدد آنها را داشته باشد.فروش جتهای
اف  ۳۵بخش اصلی معامله  ۲۳میلیارد دالری
آمریکابااماراتمتحدهعربیاست کهپاییزسال
گذشتهمیالدیامضاشد.درچارچوباینمعامله
تسلیحاتفوقمدرنساخت کارخانجاتجنرال
اتمیک ،ال کهید و ریتون به امارات متحده
فروخته میشود.اخیرا مدیریت«ریتون»در
یک کنفرانس تلفنی با سرمایهگذاران گفت:
«باتغییردولت گرفتنمجوزبرایفروشتسلیحات
دفاعی به ارزش تخمینی  ۵۰۰میلیون دالر به

یکی از مشتریانمان در خاورمیانه( غرب آسیا)
نامحتملترشدهاست».اونامیازاین کشورنبرد.
به گزارش رویترز مقامات امارات متحده عربی و
عربستانسعودیبهپرسشهایاینخبرگزاری
دراینباره پاسخ ندادند.
آیا ژست بایدن واقعی است؟!
سؤالاصلیاینجاستکهژستحقوقبشریبایدن
در قبال جنگ یمن و پایان دادن به نسلکشی
علیه زنان و کودکان این کشور تا چه اندازهای
جدی است؟! واقعیت امر این است که جنگ
یمن از سال  2015میالدی و با چراغ سبز آمریکا
بهرژیمسعودیوشخصبنسلمان(وزیردفاع
وقت عربستان) آغاز شد .به عبارت بهتر ،اوباما
و بایدن هر دو حامی جنگ یمن و نسلکشی در
این کشور محروم بودهاند .ا کنون ،اصلیترین
دغدغهبایدنوهمراهانش،پایاندادنبهجنگ
یمن نیست بلکه حذف بن سلمان از معادالت
سیاسیواجراییریاضمیباشد!دموکراتهاو
حتیعدهایازجمهوریخواهانمعتقدند کهباید
مهرهبازیواشنگتندر دربار سعودیتغییرپیدا
کندزیرابنسلمانبهسببشکستدرجنگیمن
( کهقرار بودمطابقتعهدبنسلماندر عرضدو
هفتهپایانپیدا کند)وماجرایقتلومثله کردن
جنازهجمالخاشقجیتحلیلگرمنتقدسعودی،
هزینههایزیادیبرایحامیاصلیجنایاتخود
( کاخ سفید ) ایجاد کرده است .ازاینرو بایدن
سعی دارد با سخن گفتن از پایان جنگ یمن ،از
یکسو خود را حامی حقوق بشر نشان داده و از
سوی دیگر ،زمینه الزم را برای تغییر مهره بازی
خود در ریاض و دربار سعودی ایجاد کند .بدون
شک هیچ کس در جنایتکار و متوحش بودن
شاهزادهخیرهسروقاتلسعودیشکوشبههای
ندارد،امادراینحالنبایدژستدروغینحقوق
بشریبایدنوهمراهانشدر قبالجنگیمنرا

اوباما و بایدن هر دو حامی جنگ یمن و نسلکشی در این کشور محروم بودهاند .ا کنون ،اصلیترین دغدغه بایدن و همراهانش ،پایان
دادن به جنگ یمن نیست بلکه حذف بن سلمان از معادالت سیاسی و اجرایی ریاض میباشد

باور کرد! بایدن  ،اوباما ،هیالری کلینتون  ،جان
کریودیگرسیاستمداراندموکراتازاصلیترین
ل کشی در یمن و استمرار جنایات
متهمین نس 
آل سعود در منطقه محسوب میشوند .بدون
شکدر آینده،دموکراتهایپرادعانیزبهمانند
ترامپوجمهوریخواهانبایددر قبالجنایات
بیحد و حصر خود در یمن و منطقه غرب آسیا
پاسخگویافکارعمومیدنیاوخصوصابازماندگان
قربانیان باشند.

آمریکا کما کان مولد ترور در جهان است
چنانچه موسسه تحقیقات صلح سیپری
گزارش داده است ،آمریکا جایگاه خود به عنوان
بزرگترینصادرکنندهاسلحهدرجهانراتثبیت
کرده است .ا کثر تسلیحات آمریکایی به منطقه
غرب آسیا صادرشده است .تازهترین گزارش
مؤسسهپژوهشهایصلحدراستکهلم،موسوم
بهسیپریازرونقچشمگیربازارفروشتسلیحات
در جهان حکایت دارد طبق این گزارش ایاالت

فادی بودیه ،تحلیلگر لبنانی در گفتوگو با «رسالت»:

قدرت مقاومت وابسته به جابهجایی قدرت در آمریکا نیست
یک تحلیلگر لبنانی اظهار داشت :
« قدرت جبهه مقاومت،وابسته به حضور
یا عدم حضور یک جریان خاص در آمریکا
نیست».
فادی اسماعیل بودیه سردبیر نشریه

المرایا تأ کید کرد:
« جبهه مقاومت رویکرد و بازی استراتژیک و تا کتیکی همه
جریانها و احزاب در آمریکا و رژیم صهیونیستی را رصد می کند
و در برابر هر اقدام و روشی از سوی آنها ،طراحی خاص خود را

خواهد داشت .جبهه مقاومت در طول سالهای گذشته و اخیر
نشان داده است که مقهور جابهجایی قدرت در آمریکا نشده و
تحت هر شرایطی ،بر ارزشها ،آرمانها و اصول و استراتژ یهای
خود تأ کید خواهد کرد».
این تحلیلگر لبنانی افزود«:جبهه مقاومت در طول سالهای اخیر،
توطئههای مشترک دو حزب سنتی آمریکا را در منطقه خنثی کرد.
در هم شکستن داعش در سوریه و عراق  ،پیروزی بزرگی برای جبهه
مقاومت و شکستی سخت برای حامیان دموکرات و جمهوریخواه
این گروه تروریستی بود».

كارت بازرگانی اینجانب شهریار محمدیراد به شماره  10860239199و تاریخ انقضاء  1400/11/24متعلق
به شركت مروارید هامون مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
پروانه تردد خودرو سواری جیلی تیپ امگراند  7-1800-ATمدل  2014به رنگ سفید متالیك و شماره
پالك  4454233و شماره موتور  JL4G18DCNG03273و شماره شاسی  L6T7844Z1EN014377به
نام فاطمه هلیلی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
برگ سبز سواری هاچبك سیستم سایپا تیپ تیبا 2مدل  1397به رنگ سفید روغنی و شماره موتور
 M15/8555431و شماره شاسی  NAS821100J1149176و شماره پالك ایران 945-58م 39به نام حمیده
حسینپور مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
اصل كارت خودرو سواری پژو  405به شماره پالك 951م -13ایران  24به رنگ سفید مدل  1392و شماره
موتور  139B001937و شماره شاسی  NAAM31FGVDK864114مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط
میباشد.
گواهینامه موقت پایان تحصیالت نسرین حیدری فرزند كریم به شماره شناسنامه  536صادره 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) متعلق به خودروی سواری پژو  405مدل  1390به رنگ خا كستری
متالیك و شماره شهربانی (پالك) 338س -56ایران  41و شماره شاسی  NAAM01CA0BE211408و
شماره موتور  12490181879به نام آقای منوچهر گرمی گروسی فرزند كاظم به شماره شناسنامه  1196و
دارای شماره ملی  4198908435و به تاریخ تولد  1347/9/1شناسنامه صادره از شهرستان كوهدشت
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
سند مالكیت (برگ سبز) خودرو پژو  GLX405به رنگ عنابی مدل  1383و شماره انتظامی ایران -12
877ب 31و شماره موتور  12483040109و شماره شاسی  83017850به مالكیت فیضاله ترابی زیارتگاهی
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
سند كمپانی و برگ سبز (سند مالكیت) و كارت ماشین خودرو سواری هایما مدل  1398به شماره انتظامی
567-17س 17و شماره شاسی  NAAD5C343KY721253و شماره موتور  GN15TF87004593به نام
رحمانعلی محمدپور مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد5308 .
دفترچهمالكیتترا كتور زراعیرومانیمدل1356بهشمارهموتور 26990وشمارهشاسی960789صادرهاز
مدیریتجهاد كشاورزیشهرستانارومیهبهمالكیتعلیرضایییلقونآبادبهشمارهملی2740138792
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد5309 .
سند كمپانیوبرگسبزسواریپیكانمدل83رنگسفیدششایران648-65ب16وشم11283159318
و ش شاسی  0083564440مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
اصل سند كمپانی و برگ سبز (شناسنامه) خودرو سواری سمند به شماره پالك 246م -66ایران  24به رنگ
سفیدروغنیمدل1394وشمارهموتور147H0163065وشمارهشاسیNAAGS17F2FF825484مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
اصل شناسنامه مالكیت (برگ سبز) متعلق به خودرو سواری پیكان  1600به رنگ آبی متالیك مدل 1379
و شماره شهربانی (پالك) 186د -97ایران  72و شماره موتور  11127939881و شماره شاسی 79443522
به نام آقای فیضاهلل دیلمی معزی فرزند رضا به شماره شناسنامه  1008و دارای كد ملی 2218652471
شناسنامه صادره از شهرستان تنكابن مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
پروانه بهرهبرداری مركز مشاوره و ارائه خدمات پرستاری مبعث شیراز به نام اینجانب زهرا رسولی به شماره
9/704/220ص مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
شناسنامه مالكیت برگ سبز سواری سمند تیپ الایكس مدل  1388به شماره انتظامی 853-34ج 19و
شمارهشاسیNAAC91CC19F192162وشمارهموتور 12488018981بهمالكیتحمیدالبوغبیشفرزند
غانم مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
اینجانب هدایت كریمزاده فرزند كریم مالك خودرو سواری پژو  206به شماره شهربانی 284-61د39
مدل  1382و شماره شاسی  83678900و شماره موتور  2164880به 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.
اینجانب حمید البوعبیش فرزند غانم مالك خودرو سمند تیپ الایكس به شماره شهربانی -34
853ج 19مدل  1388و شماره شاسی  NAAC91CC19F192162و شماره موتور  12488018981به
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.
اینجانب جالل خسروی مالك خودرو سواری پژو  405GLXبه رنگ نقرهای متالیك مدل  1387و شماره
نیرویانتظامی196ط-53ایران69وشمارهموتور12487040401وشمارهشاسیNAAM11CA98E001346
به علت فقدان سند مالكیت خودرو (برگ سبز) تقاضای رونوشت المثنی سند مذكور را نموده است .لذا
چنانچه هر كس ادعایی درخصوص 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.
سه برگ سند خریدار راهور كمپانی به صورت سفید شركت سپهر خودرو زنجان مدل  1395به رنگ قرمز
مربوطبهموتورسیكلتسنین150CCوشمارهپالك462-73598وشمارهتنهN21AABKDJAI00702
و شماره موتور  000325-0149N21مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
اصل كارت شناسایی سواری سیستم سایپا تیپ  131SEمدل  1399به رنگ سفید روغنی و شماره
موتور  M13/6457818و شماره شاسی  NAS411100L1187821و شماره پالك انتظامی ایران -40
365د 71و به نام مالك مینو صدری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
مدارك خودرویی اعم از شناسنامه مالكیت برگ سبز و سند فا كتور فروش كمپانی خودرو كامیون
سیستم بنز كمپرسی  1921ال كا مدل  1363به شماره انتظامی 693ع -45ایران  46و شماره موتور
 10044821و شماره شاسی  16565617به نام فرزاد شعبانی اسكلكی به شماره ملی 2659924112
فرزند غفار مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
برگ سبز خودرو سواری سایپا  131SEمدل  1399به رنگ سفید روغنی و شماره انتظامی 364د-19
ایران  95و شماره موتور  M13/6419797و شماره شاسی  NAS411100L3595339به نام یاسین
جمالزهی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
اصل گواهینامه موقت پایان تحصیالت اینجانب زهرا نظری فرزند صفر به كد ملی 3674187401
از دانشگاه زابل در رشته مرمت آثار تاریخی در مقطع كارشناسی مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط میباشد.

متحدهآمریکاازلحاظصدورتسلیحاتهمچنان
پیشتازاستودررتبهنخستقرارداردوعربستان
سعودی نیز از سوی دیگر بزرگترین واردکننده
تسلیحات در جهان محسوب میشود.در این
گزارش آمار و ارقام بازه زمانی پنجساله ( ۲۰۱۵تا
 )۲۰۱۹با دور ه پنجساله پیش از آن ( ۲۰۱۰تا )۲۰۱۴
مقایسه شدهاند.
پژوهشهایمؤسسهسیپرینشانمیدهد که
حجممعامالتتسلیحاتیدرجهاندرعرضپنج

سال گذشته پنج درصد در مقایسه با بازه زمانی
۲۰۱۰تا۲۰۱۴وحتی۲۰درصدنسبتبهبازهزمانی
 ۲۰۰۴تا  ۲۰۰۹افزایشیافته است .البته افزایش
حجم این معامالت در مناطق گونا گون جهان
متفاوت بوده است.بنا بر گزارش سیپری میزان
فروشتسلیحاتبهمنطقهبحرانزدهغربآسیا
درعرضپنجسال گذشته۶۱درصدافزایشیافته
است.شبکهدویچهولهدریکیاز گزارشهایاخیر
خود تأ کید کرده است که بزرگترین واردکننده
تسلیحاتازآمریکاعربستانسعودیاست.امارات
متحده عربی نیز در این رتبهبندی در مقام سوم
قرار دارد.پژوهشهای مؤسسه سیپری نشان
میدهد که یکسوم تسلیحاتی که در سراسر
جهان معامله میشوند ،ساخت آمریکا است.
بر این اساس ،فروش تسلیحات برای دولت
آمریکا بخشی مهم از سیاست خارجی و امنیتی
این کشور محسوب میشود.
رمزگشایی از گزارش موسسه سیپری
یک رمزگشایی ساده از گزارش موسسه سیپری
نشان میدهد که دولت آمریکا طی سالهای
اخیر و با حمایت مطلق دو حزب سنتی این
کشور( دموکرات و جمهور یخواه) ،چگونه
سالحهای مرگبار خود را به عربستان سعودی
و امارات متحده عربی در راستای سرکوب مردم
ل کشی در یمن صادر کرده است .از سوی
و نس 
دیگر ،یکی دیگر از اهداف واشنگتن و شرکای آن
از تولید و صادرات تسلیحات به منطقه غرب
آسیا،حمایتازتروریستهایتکفیریواعضای
داعشمیباشد.بسیاریاز تسلیحاتی کهبهنام
صادراتسالحازآمریکابهعربستانواماراتمنتقل
میشود،از طریقریاضوابوظبیدر اختیار گروه
تروریستی داعش و رهبران این گروه متوحش و
ی گیرد و مقامات آمریکایی نیز از
تکفیری قرار م 
این روند حمایت میکنند.

رئیس موساد با دو مقام امنیتی آمریکا دیدار میکند
یک شبکه تلویزیونی رژیم صهیونیستی خبر داد که رئیس
دستگاه جاسوسی رژیم صهیونیستی (موساد) در سفر
قریبالوقوع خود به واشنگتن با دو مقام امنیتی آمریکا
دیدار خواهد کرد.
کانال  ۱۳تلویزیون رژیم صهیونیستی ،شامگاه روز جمعه،
گزارش داد که «یوسی کوهن» رئیس دستگاه جاسوسی رژیم
صهیونیستی(موساد)بهزودیبهواشنگتنسفرخواهد کرد.
وبگاهشبکهصهیونیستی«آی»۲۴بهنقلاز کانال ۱۳گزارش
دادرئیسموساددر حالبرنامهریزیهایپایانیبرایسفربه
آمریکاست.در ادامه این گزارش آمده است که یوسی کوهن
با «جیک سالیوان» مشاور امنیت ملی و «ویلیام برنز» رئیس

برگ سبز و سند كمپانی خودروی پژو  405جیالایكسآی  1/8مدل  1382به رنگ مشكی متالیك
و شماره انتظامی 541ص -79ایران  33و شماره موتور  22568203189و شماره شاسی 82004902
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
برگ سبز و كارت خودروی پژو  405نقره ای متالیك مدل  1390به شماره انتظامی 361د -65ایران
 84و شماره موتور  12490277136و شماره شاسی  NAAM11CA8CR478285مفقود گردیده و
از درجه اعتبار ساقط میباشد.
سند كمپانی و شناسنامه مالكیت خودروی سمند خا كستری متالیك مدل  1390به شماره انتظامی
742ب -99ایران  94و شماره موتور  12490089658و شماره شاسی  868124مفقود گردیده و از
درجه اعتبار ساقط میباشد.
سند كمپانی و برگ سبز خودروی كامیونت ون زامیاد  Z24NIBمدل  1398به شماره موتور
 Z24813276Zو شماره شاسی  NAZPL140BK05448991و شماره انتظامی 956ط -33ایران
 95به نام احمد سركوری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
اصل سند كمپانی و شناسنامه مالكیت و كارت خودروی سواری سمند سفید مدل  1385به شماره
انتظامی 126ن -56ایران  33و شماره موتور  12485178968و شماره شاسی  14564764مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
كلیه مدارك ،سند كمپانی  ،شناسنامه مالكیت خودروی پژو پارس مدل  1395به رنگ سفید و
شماره انتظامی 356ل -89ایران  78و شماره شاسی  NAAN81UE9GH062432و شماره موتور
 161M0008267مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
كارت پالك موتورسیكلت ایرانا  CDI125به رنگ مشكی مدل  1389به نام الهیار فاضلی به شماره
انتظامی  819-64725و شماره موتور  N36*1043935و شماره شاسی N3G***125A8956836
به علت سهلانگاری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
برگ سبز خودروی پژو  405جیالایكسآی  1/8مدل  1382و شماره انتظامی 511س -62ایران
 69و شماره موتور  12483166134و شماره شاسی  83072285مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط میباشد.
سند كمپانی خودروی سواری پژو  405مدل  1394به رنگ سفید روغنی و شماره موتور 139B0091809
و شماره شاسی  NAAM31FE8FK711260و شماره پالك ایران 885-69ب 65به نام عبدالرحمن
آق مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
سند كمپانی و شناسنامه مالكیت (برگ سبز) خودروی وانت میتسوبیشی تیپ ال 200مدل 1992
به رنگ نقرهای متالیك و شماره موتور  006265و شماره شاسی  001544و شماره پالك ایران -69
683ب 57به نام عبدالجلیل عارف مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
سند كارخانهخودروپراید111مدل94بهشمارهموتور5395358وشمارهشاسیNAS431100F5834291
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
سند كمپانی و برگ سبز سواری پژو آردی  1600به رنگ طوسی روغنی مدل  1380و شماره انتظامی
346و -31ایران  43و شماره موتور  22328010826و شماره شاسی  80710629به نام آقای حسین
ا كبری لتحری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
سند كمپانی نیسان پاترول 4درب مدل  1372به رنگ خا كستری – نقرهای و شماره پالك ایران
551-24ص 18و شماره موتور  P015418Zو شماره شاسی  PNV35P214777مفقود گردیده و از
درجه اعتبار ساقط میباشد.
برگ سبز ،سند كمپانی ،قولنامه فروش سواری امویام  X33Sهاچبك به رنگ سفید روغنی مدل
 1397و شماره پالك انتظامی ایران 934 -24ص 76و شماره موتور  MVM484FBDJ024661و
شمارهشاسی NATGBAYL6J1025341متعلقبهاشكبوسبرومندفربهشمارهملی 1970247789
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
برگسبزخودرویپیكانسواریمدل1383بهشمارهپالكایران127-72ط91وشمارهموتور 11284025353
و شماره شاسی  11013279به نام محمدفرید ریزكی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
اینجانب محمدفرید ریزكی مالك خودرو پیكان سواری به شماره بدنه  11013279و شماره موتور
 11284025353و شماره پالك 127-72ط 91به 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.
اینجانبعابدینامانیمالكخودرویسواریهاچبكدانگفنگبهشمارهبدنهNAAE4CFZ7GX019960
و شماره موتور  FA173B0004930و شماره پالك ایران 545 -69و 95به 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.
اصل كارت شناسایی سواری هاچبك سیستم سایپا تیبا 2مدل  1399به رنگ سفید روغنی و شماره
موتور M15/9051393وشمارهشاسی NAS821100L1285851وشمارهپالكانتظامیایران149-16و17
و به نام مالك فرزانه پورجاویدی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
سند كمپانی موتورسیكلت پرواز مدل  92پالك  83118-479و شماره موتور 0125N2N289384
و شماره تنه  N2N***125R9211479متعلق به عرفان محمودی مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط میباشد.
كمپانیپرایدمدل90پالكایران614-87س85وشمارهموتور4041707وشمارهشاسیS3412290886113
متعلق به اسماعیل بیات مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
سند كمپانی ،سند مالكیت (برگ سبز) خودرو تویوتا هایس به رنگ سفید مدل  1983و شماره انتظامی
ایران 368-13م29و شماره موتور 2Y0303288و شماره شاسی YH60V0008426به مالكیت ابراهیم
توكلی قینانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
سند كمپانی و كارت موتورسیكلت به شماره شهربانی  17922-461شركت تیزتك مدل آزما 150CC
كارخانه پیشروسیكلت فارس به شماره تنه  150T8977576و شماره موتور  32022918به نام فرید
پاشایی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
سند كمپانی،تسلسلاسنادوسندمالكیتراهور (برگسبز)سواریرنوتندر لوگانال90بهشمارهانتظامی
115ب -31ایران  72و شماره موتور  K4MA690D085014و شماره شاسی NAPLSRALD91052415
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
اینجانب سیدیعقوب محمودی مالك وانت پیكان به شماره موتور  11486014501و شماره شاسی
 31620505به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكیت راهور تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذكور
را نموده است .لذا چنانچه هر كس ادعایی در مورد خودروی مذكور را دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقی
شركت ایرانخودرو واقع در پیكانشهر ،ساختمان سمند مراجعه نماید .بدیهی است پس از انقضای
مهلت مذكور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

آژانس اطالعات مرکزی آمریکا (سی آی ای) دیدار خواهد کرد
آنهمعلیرغمآنکههنوز جایگاهبزنزبهعنوانرئیسسازمان
سیاتثبیتنشدهاست.کانال۱۳همچنینخبرداد کهاحتمال
داردیوسی کوهنبا«جوبایدن»رئیسجمهورآمریکانیزدیدار
کند؛ اما این دیدار هنوز تأیید نشده است.
این در حالی است که جو بایدن تا این لحظه ،هنوز با نتانیاهو
ت و گویینداشته
وهیچیکاز سران کشورهایخاورمیانه گف 
است آن هم برخالف «دونالد ترامپ» رئیسجمهور پیشین
آمریکا که تنها پس از گذشت سه روز از ورودش به کاخ
سفید با «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم صهیونیستی
ت و گو کرد.
گف 

اینجانب پژمان جهانمردی مالك پژو  206به شماره شاسی  BJ167647و شماره انتظامی ایران -68
285ج 48به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكیت راهور تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذكور را
نمودهاست.لذاچنانچههر كسادعاییدر موردخودرویمذكور راداردظرفدهروز بهدفترحقوقی شركت
ایرانخودروواقعدر پیكانشهر،ساختمانسمندمراجعهنماید.بدیهیاستپساز انقضایمهلتمذكور
طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اینجانب رضا عباسی مالك پژو  405به شماره موتور  12485045261و شماره شاسی 24207662
به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكیت راهور تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذكور را نموده
است .لذا چنانچه هر كس ادعایی در مورد خودروی مذكور را دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقی شركت
ایرانخودرو واقع در پیكانشهر ،ساختمان سمند مراجعه نماید .بدیهی است پس از انقضای مهلت
مذكور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
دفترچه وكالت اینجانب رضا درویش فرزند ابوالحسن به شماره كد ملی  2709320223و شماره
پروانه  22309صادره از مركز وكال و كارشناسان قوه قضائیه استان مازندران مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط میباشد.
برگ سبز و سند كمپانی خودروی پراید  131SLمدل  1390به شماره انتظامی 622د -36ایران 85
و شماره موتور  4294666و شماره شاسی  S1412290020754به نام شهرام كرد مفقود گردیده و از
درجه اعتبار ساقط میباشد.
برگ سبز و سند كمپانی خودروی زانتیا سیتروئن مدل  1382به شماره انتظامی 412د -72ایران 32
و شماره موتور  304234و شماره شاسی  S1512281104985به نام عبدالمومن فورگ مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
برگ سبز خودروی پراید جیتیایكسآی مدل  1389به شماره انتظامی 882س -81ایران  85و شماره
موتور  3482219و شماره شاسی  S1412289486033به نام افسانه گرگیچ رومیانی مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
سند كمپانی و برگ سبز و قولنامه خودرو سواری پژو  405GLXمدل  1387به شماره انتظامی
942ج -88ایران  12و شماره موتور  12487051252و شماره شاسی  NAAM11CA98E001993به
نام بیبی خدیجه ناظری حكمآباد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
اصلسند كمپانیخودروسواریپژو 405جیالایكسآی 1/8مدل 1389بهرنگنقرهایمتالیكوشماره
انتظامی 117ل-94ایران 95وشمارهموتور 12489194785وشمارهشاسی NAAM01CA0BR540120
به نام صادق شیبك مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

تاسیسشرکتبامسئولیتمحدودارتباطپردازصبحروشندرتاریخ
 1399/11/11به شماره ثبت  572332به شناسه ملی 14009769492
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت
اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :ارائه خدمات پیشخوان
دولت الکترونیک از قبیل ایجاد و بهره برداری و انجام کلیه خدمات
مرتبط و قابل ارائه در دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیر دولتی
بموجبمجوزشماره72-16-2218مورخ1395/09/19سازمانتنظیم
ارتباطات ومقررات رادیویی و کارگروه استانی دفاتر پیشخوان دولت
الکترونیکدراستانداریتاسیسگردید.مدتفعالیت:ازتاریخثبتبه
مدتنامحدودمرکزاصلی:استانتهران-منطقه،11شهرستانتهران
 ،بخش مرکزی  ،شهر تهران ،محله میدان قیام  ،کوچه راستی  ،کوچه
شهید ناصر شمس  ،پالک  ، 10طبقه همکف کدپستی 1167693312
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  1,000,000ریال نقدی
میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای امیر محسنی به شماره ملی
 0042812348دارنده  10000ریال سهم الشرکه آقای علیرضا محسنی
آهوئی به شماره ملی  0075107228دارنده  990000ریال سهم الشرکه
اعضا هیئت مدیره آقای امیر محسنی به شماره ملی  0042812348و
به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای علیرضا محسنی
آهوئیبهشمارهملی0075107228وبهسمتعضواصلیهیئتمدیره
به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان
حق امضا  :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک
 ،سفته  ،بروات  ،قراردادها ،عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های
عادی و اداری با امضاء علیرضا محسنی آهویی همراه با مهر شرکت
معتبر می باشد .اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه روزنامه کثیر
االنتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید .سازمان
ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
تهران ()1087101

ستایش ساختمانیان
طرفداران ترامپ قصد ندارند عملیات تخریبی خود علیه نهادها
و حتی اشخاص را متوقف کنند! در جریان حمله طرفداران ترامپ
به کنگره در ششم ژانویه  ( 2021در جریان بررسی نتایج انتخابات در
کنگره) که منجر به مرگ  5شهروند آمریکایی و یک پلیس شد ،مقامات
اف بی آی ،از خنثیسازی یک بمب قوی در اطراف ساختمان کنگره
خبر دادند .با این حال مقامات امنیتی آمریکا ترجیح دادند اطالعات
زیادی در خصوص جزئیات این ماجرا منتشر نکنند! پلیس اف بی آی
و مقامات پلیس مخفی آمریکا هنوز به دنبال عوامل این بمب گذاری
خطرنا ک هستند اما گویا هنوز به سرنخی نرسیدهاند! با همه این
اوصاف ،مقامات امنیتی آمریکا معتقدند که طرفداران ترامپ به
دلیل بهرهمندی از «قدرت تخریب» و« انگیزه برای بمب گذاری» در
50ایالتاین کشور،خطرنا کترینتهدیداتموجودبرایایاالتمتحده
محسوب میشوند.
ا کنون با وجود استقرار بایدن در کاخ سفید و پایان مراسم تحلیف وی
در روز بیستم ژانویه ،هنوز پلیس فدرال در اطراف کاخ سفید به صورت
گسترده حضور دارد .وضعیت فوقالعاده امنیتی نیز در واشنگتن و
برخی نقاط دیگر آمریکا تمدیدشده است.اخیرا یکی از هواداران
رئیسجمهور سابق آمریکا که قصد بمب گذاری در ساختمان شرکت
توییتر و ترور فرماندار کالیفرنیا را داشت دستگیر و از او چند بمب و
نزدیک به پنجاه سالح کشف شد.بر این اساس ،پنج بمب لولهای
و  ۴۹قبضه سالح و مقادیر چشمگیری مهمات از «یان بنجامین
راجرز» که گمان میرود از هواداران «دونالد ترامپ» رئیسجمهور
سابق آمریکا باشد ،کشف و ضبطشده است.راجزر مدعی است
بمبهای لولهای را باهدف سرگرمی تهیه کرده و قصد آسیب زدن به
هیچ فردی را نداشته است!این در حالی است که پیامهای موجود
در تلفن همراه او حا کی از این است که وی قصد داشته ساختمان
شرکت توییتر که حساب کاربری ترامپ را مسدود کرده و دفتر نیوسام
در شهر «سا کرامنتو» را مورد هدف قرار دهد.
او در پیامی به دوستش گفته بود« :میتوانیم به توییتر یا هر دموکراتی
که بخواهی حمله کنیم .میتوانیم به راحتی به توییتر و دموکرا تها
حمله کنیم و آنها را با خا ک یکسان کنیم .میتوانیم به دفتر سا کرامنتو
حمله کنیم».
چنانچه قبال نیز مشخص بود« ،دوران پساانتخابات» در ایاالتمتحده
دارای پیچیدگیهایی است که پلیس و نیروهای امنیتی این کشور
قدرت پیشبینی آن را ندارند! نگرانی استراتژیستها ،جامعه امروز
قطعات پازل «شورش در آمریکای پساانتخابات» باسرعتی بیسابقه
در کنار یکدیگر چیده شده است .خشم و عصبانیت طرفداران دو حزب
دموکرات و جمهوریخواه از یکدیگر نیز این روند را تسریع و تکمیل
می کند .ضمن آنکه نژادپرستان طرفدار ترامپ ،تقابل مستقیم با
نظام حا کم بر ایاالتمتحده را رسما کلید زدهاند .آنها معتقدند
ا گر در مقابل شکست ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری و حذف
وی از معادالت قدرت در واشنگتن آرام بنشینند ،در آینده نیز قدرت
بازگشت به قدرت را نخواهند داشت!
طرفداران ترامپ که بخش مهمی از آ نها را ملی گرایان افراطی و
نژادپرستان تشکیل میدهند ،قدرت تخریب اجتماعی زیادی
داشته و در هفتههای منتهی به انتخابات نیز با در دست گرفتن
سالح و موادمنفجره ،برای مخالفان رئیسجمهوری آمریکا خط
و نشان کشیده بودند .آنها ا کنون نسبت به خروج کامل ترامپ
از کاخ سفید اطمینان یافته و قصد دارند خشم خود را بابت این
موضوع ابراز کنند .بدون شک در آیندهای نزدیک ،اخبار بیشتری را
در خصوص اقدام طرفداران ترامپ مبنی بر شورش در ایاالتمتحده
دریافت خواهیم کرد.

عضو هیئت مدیره بانک مهر ایران:

نشناختن فرصتها و تهدیدات
آفت سازمان پویا و چابک است
در راستای نظارت بر نحوه ارائه خدمات بانکی به مشتریان و بررسی عملکرد مدیریت شعب
استان قزوین،عیسی امامی عضو هیئت مدیره بانک مهر ایران به همراه احسان غالمی رئیس
اداره کل سازمان و برنامهریزی این بانك ضمن بازدید از شعب این استان در جلسه مشترك
رؤسای شعب و دوایر ستادی شركت كردند.به گزارش روابط عمومی بانک قرضالحسنه مهر
ایران ،در این بازدید دو روزه امامی از  ۱۰شعبه استان بازدید و ضمن بررسی عملکرد و ارزیابی
فعالیتهای صورت گرفته ،راهکارهای الزم در خصوص ارتقای کمی و كیفی خدمات بانك
را به مشتریان را ارائه كرد.امامی در جلسه مشترک رؤسای شعب و دوایر ستادی،بر اشراف
همه همکاران در استفاده از برنامه عملیاتی بانک بهمنظورکنترل جایگاه شعبه و مقایسه
عملكردی با سایر شعب همدرجه در كشور و همچنین استفاده مرتب از همه سامانهها تأ كید
داشت.وی عدم آ گاهی ،نداشتن تسلط و تحلیل و همچنین نشناختن فرصتها و تهدیدات
را آفت سازمانهای پویا و چابک برشمرد.عضو هیئت مدیره بانک مهر ایران ضمن ارج نهادن
به تالشهای مدیریت شعب استان قزوین در جانمایی شعب تازه تأسیس و انتخاب افراد
باانگیزه از تالشهای مثبت همکاران در کسب رتبه چهارم در برنامه عملیاتی و عبور منابع
استاناز مرز ۸هزار میلیاردتقدیر کرد.ویتصریح کرد:دستیابیبهاهدافوبرنامههایترسیمی
بانک،مستلزم شناخت و شناسایی موقعیت فعلی است که این برنامه بهخوبی و بهصورت
روزانه موقعیت هر استان و هر شعبه را در مقایسه با استان و شعب دیگر در حوزههای مهم
تجهیز منابع ،نسبت مصارف به منابع ،وصول مطالبات ،درآمد عملیاتی و خدمات مشتریان
نشان می دهد.امامی روند حرکت بانک را بسیار مثبت ارزیابی کرد و گفت :با دیدگاه ارزشمند
مدیرعامل بانک و همت نیروهای جوان ،افقهای ارزشمندی پیش روی بانك گشوده شده
كه نوید رشد یك بانك تخصصی موفق و مؤثر را میدهد.

تاکید بر جایگاه تطبیق در بانک ملی ایران
طی بازدید اعضای هیئت مدیره بانک از اداره کل تطبیق،مبارزه با پولشویی و تامین مالی
تروریسم بر جایگاه تطبیق در این بانک تا کید شد.به گزارش روابط عمومی بانک ملی
ایران،عباس شفیعی رئیس هیئت مدیره و ناصر شاهباز عضو هیئت مدیره بانک با حضور
در اداره کل تطبیق ،مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از نزدیک در جریان امور و
فعالیت های این اداره کل قرار گرفتند.عباس شفیعی رئیس هیئت مدیره بانک ضمن
تشریح اهمیت تطبیق در ساختار بانک ها ،بر جایگاه واحد تطبیق در نظام حا کمیت شرکتی
تا کید کرد و اقدامات اداره کل تطبیق ،مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک را
تضمین کننده حسن شهرت و سالمت فعالیت های جاری بانک و همچنین کاهش ریسک
در حوزه های مختلف عنوان کرد.ناصر شاهباز عضو دیگر هیئت مدیره نیز به تشریح مدل
سه خطی دفاعی در بانک ملی ایران پرداخته و با تشریح و تبیین جایگاه تطبیق در بانک،
نقش واحد تطبیق و کمیته عالی رعایت قوانین و مقررات را بسیار پر اهمیت عنوان کرد.
همچنین سید رضا انواری رئیس اداره کل تطبیق ،مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
نیز به تشریح موضوع تطبیق در بانکداری امروز پرداخت و اظهار کرد:امروزه موضوع تطبیق
جز موضوعات اساسی و حیاتی در بانک هاست و بانک ملی ایران نیز با توجه به اهمیت و
حساسیت آن ،اهتمام ویژه ای جهت عمل به استانداردهای آن دارد.
رئیس کمیسیونمبارزهباپولشوییوتامینمالیتروریسمشورایهماهنگیبانکهایدولتی
در ادامه با اشاره به شیوه نوین بازرسی مبتنی بر ریسک (ریسک محور) ،به کار گیری آن توسط
اداره کل متبوع خود را یکی از اقدامات اثرگذار در افزایش کارایی و اثر بخشی بازرسی ها برشمرد
و آثار آن در حوزه عملیاتی اقدامات این اداره کل را بیان کرد.

بازدید معاون مدیر عامل بانک ملت
از شرکت ویتانا
معاونمدیرعاملبانکملتدرراستایتحققهدفمالقاتبامشتریانارزندهدرطرحجهش،
بامدیرانشرکتویتانامشتریشعبهصنعتیفتحدیدار و گفتوگو کرد.به گزارشروابطعمومی
بانک ملت،محمود اخالقی در نشست با مدیران ارشد شرکت ویتانا که محسن شجاع مدیر
شعب منطقه چهار،حسین زاده مسئول حوزه سه و منصور روستا رئیس شعبه صنعتی فتح،
وی را همراهی می کردند،راه های تقویت همکاری های دو مجموعه را مورد بحث و بررسی قرار
داد.وی ادامه داد :خوشبختانه مجموعه ویتانا در حال رشد ،توسعه ،ارتقاء و متنوع ساختن
محصوالت است و بانک ملت نیز به عنوان یک بانک بزرگ و توانمند در کشور با هدف تامین
نقدینگی مورد نیاز بنگاه های تولیدی و حمایت از آنها در راستای گسترش فعالیت ها ،تقویت
خط تولید و در نهایت تحقق شعار سال ،در کنار کارخانه های تولیدی خواهد ماند.اخالقی،از
آمادگی بانک ملت برای تامین نقدینگی و سرمایه در گردش این واحد تولیدی خبر داد و بر
لزوم همکاری های همه جانبه در راستای افزایش توان تولید و بهبود تعامالت فی مابین تا کید
کرد.مهندسفخرالدینیمدیرعاملشرکتویتانانیزدرایننشستباقدردانیاز همکاریهای
بانک ملت،گزارشی از نحوه فعالیت و محصوالت شرکت ارائه و آمادگی شرکت را برای افزایش
تعامالت فی مابین اعالم کرد.

