پنجشنبه  22اردیبهشت 1401

سال سیو هفتم

 10شوال  12 1443می 2022
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پشتپایماکرونبهزلنسکی
اوکراین عضو اتحادیه اروپا نمیشود

گروه بینالملل
امانوئلما کرون،رئیسجمهوریفرانسه
دراولینسفرخارجیخودپسازانتخابمجدد،
بااوالفشولتس،صدراعظمآلماندربرلیندیدار
کرد .یکی از مهمترین مسائل این دیدار جنگ
اوکراین بود .رهبران فرانسه و آلمان هردو ادعا
کردند که خواستار آتشبس هستند و مذا کره
بین اوکراین و روسیه را تنها راه رسیدن به صلح
میدانند.این در حالی است که کمیسیون
اتحادیهاروپادر حالبررسیدرخواستعضویت
اوکرایندر ایناتحادیهاست.اوالفشولتسدر
این دیدار تأ کید کرد« :ما همه بر این نظریم که
اوکراینبهخانوادهاروپاییتعلقدارد.مادر حال
هموار کردنراهبهسویاروپاییمشترکهستیم.
ا کنونفرآیندهاتعریفشدهاست.اتحادیهاروپا
درحالبررسیدرخواستهایپیشنهادیاست
و کمیسیون(اتحادیهاروپا)بهزودیارزیابیهای
خود را ارائه خواهد کرد».
موضع جنجالی ما کرون
یکی از موضوعات مهمی که در این دیدار مورد
توجه قرار گرفت ،مربوط به عضویت اوکراین
در اتحادیه اروپاست .اوکراینیها از سال 2004
میالدی یعنی از زمان وقوع انقالب نارنجی
درصدد عضویت در اروپای واحد هستند .اما به
نظرمیرسدچراغسبزظاهریبرخی کشورهای
اروپایی به کی یف ،صرفا نوعی ظاهرسازی برای
مجابساختندولتزلنسکیجهتادامهجنگ
در برابر روسیه است! کمیسیون اتحادیه اروپا
بهاحتمالزیاد در ماه ژوئن موضع خود در مورد
درخواستعضویتاوکراینرااعالمخواهد کرد.
امارئیسجمهورفرانسهایناحتمالراموردتردید
قرار داد و گفت« :همه ما میدانیم که پیوستن
اوکراین با معیارها و استانداردهای فعلی به
اتحادیه اروپا ،ممکن است چندین سال یا چند

دههطولبکشد».براساس گزارشدویچهوله،
رئیسجمهورفرانسهدرمقابلایجادیک«جامعه
سیاسیاروپایی»رابرای کشورهایدموکراتیک
خارجازاتحادیهاروپا،ماننداوکراینپیشنهاد کرد
که«فضای جدیدی را برای همکاری سیاسی و
امنیتی فراهم کند» .اوالف شولتس در وا کنش
بهاینسخنان گفت«:روشناست کهایننباید
و نمیتواند ما را از پیشبرد روندی که برای مدت
طوالنی روی آن کار کردهایم ،یعنی روند الحاق
بازدارد ،این بهویژه در مورد کشورهای غرب
بالکان صدق میکند».
آیا اوکراین عضو اتحادیه اروپا میشود؟
در یک رویکرد و تحلیل واقعبینانه ،عضویت
اوکراین در اتحادیه اروپا امکانپذیر نخواهد
بود.سخنان اخیر ما کرون نشان میدهد که
حداقل فرانسویها بهعنوان یکی از مهمترین و
تعیینکنندهتریناعضایاروپایواحدحاضربه
پذیرشعضویت کشوریدردسرساز( کهرسمابه
کانونمنازعهونبردباروسیهتبدیلشدهاست)
درمجموعهمتبوعخودنیستند.فراموشنکنیم
که بهصورت کلی ،فرانسویها رویکرد مثبتی در
خصوص افزایش اعضای اروپای واحد ندارند.
در جریان عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا نیز
فرانسویها از اصلیترین مخالفان پیوستن
آنکارا به مجموعه خود بودند .در دوران ریاست
جمهوری سارکوزی ،وی صراحتا اعالم کرد که
درنهایت،ترکیهمیتوانددر کسوتیک«شریک
بااولویت»مناسباتخودرابااروپایواحدتعریف
کند نه عضو ثابت!
درحالحاضر  ،استفاده از کلیدواژه «جامعه
سیاسی اروپا» از سوی ما کرون نیز همان معنا
را دارد! رئیسجمهور فرانسه قصد دارد به این
شکل مخالفت خود را با عضویت رسمی اوکراین
دراتحادیهاروپااعالم کندودرعینحال،موجبات

ی کند .چندی پیش وزیر
ما کرون نخستین سیاستمدار اروپایی نیست که مخالفت خود را با عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا اعالم م 
خارجه اتریش با این موضوع مخالفت کرد

رنجششدیداوکراینیهارانیزفراهمنسازد!این
همان یک بام و دوهوایی است که در سیاست
خارجی فرانسویها همواره آزاردهنده بوده
است ،حتی برای شرکای پاریس!
دومین چراغ قرمز در مقابل کییف
ما کروننخستینسیاستمداراروپایینیست که
مخالفتخودراباعضویتاوکرایندراتحادیهاروپا
ی کند.چندیپیش«الکساندرشالنبرگ»
اعالمم 
وزیرخارجهاتریشنسبتبهعضویت کاملودائم

 69درصد شهرکنشینان از سرنوشت «اسرائیل» هراس دارند
رسانههای صهیونیستی با انتشار یک نظرسنجی از
هراس69درصدیشهرکنشینانازسرنوشت«اسرائیل»
پرده برداشتند.
به گزارشفارس،رسانههایصهیونیستیاقدامبهانتشار
یک نظرسنجی کردند که برای جامعه صهیونیستی
ن کنندهباشد.براساسایننظرسنجی
میتواندبسیارنگرا 
۶۹درصداز«تودهیهودیاندراسرائیل»نگرانسرنوشت
آن هستند و  ۷۵درصد از «عربهای اسرائیل» تأ کید
دارند کهیهودیانهیچحقیدرزمین[فلسطین]ندارند.
نظرسنجی منتشر شده در روزنامه اسرائیلی «اسرائیل

هیوم»نشانمیدهد که«۶۹درصدیهودیاندراسرائیل
ازسرنوشتآنمیترسندو۶۷درصدازآنهااز کارباسالح
گرمواعمالجریمهبرایجلوگیریازدرگیریبینیهودیان
ی کنند» بر این اساس ۷۵ ،درصد
و عربها حمایت م 
فلسطینیهای سا کن اراضی  ،۱۹۴۸معتقدند که
«مردم یهود حق حا کمیت در«اسرائیل» را ندارند و
تنها  ۲۵درصد خالف این نظر را دارند» .همچنین این
نظرسنجی که به مناسبت گذشت یک سال از عملیات
«سیف القدس» انجام شد ،نشان داد که  66درصد از
اسرائیلیها به پلیس خود اعتماد ندارند.

اصلبرگسبزخودرویسواریولیکسسی30مدل1394بهرنگسفیدروغنیبه
شمارهموتور GW4G151501053669وشمارهشاسیNA6NF2117FC005206
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
بدینوسیله اعالم می گردد پروانه مسئول فنی دکتر محمدرضا کتیرایی به
شماره  3-145535به تاریخ  1396/11/24مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط است.
برگ سبز (سند مالکیت خودرو) خودروی سواری پژو 405-SLX-TU5مدل
 1396به رنگ سفید روغنی به شماره انتظامی ایران 199 -82ط 51و شماره
موتور  164B0117178و شماره شاسی  NAAM31FE2HK612260متعلق
به آقای حبیب اهلل گربی کرد با شماره ملی  1911267132مفقود گردیده و از
درجه اعتبار ساقط است.
مدرک دانشگاهی (دانشنامه  /گواهینامه موقت) اینجانب احسان خدابنده
لوی فرزند محسن به شماره شناسنامه  4785صادره از میاندوآب در رشته
علوم آزمایشگاهی دامپزشکی در مقطع کارشناسی ناپیوسته صادره از واحد
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شبستر به شماره تائید  148819501302به تاریخ
 1390/4/15مفقود یا سرقت شده و از درجه اعتبار ساقط است .لذا از یابنده
تقاضای می شود آن را به آدرس  :آذربایجان شرقی شهرستان شبستر – بلوار
شهرداری – جنب پارک آزادگان – مجتمع دانشگاه آزاد اسالمی واحد شبستر
– اداره امور فار غ التحصیالن به کدپستی  53815-159و به شماره تلفن
 04712221340ارسال و یا تحویل فرمایند227.
مدرک فار غ التحصیلی از دانشگاه شهید باهنر کرمان دانشکده هنر به ش
 0319378230به نام نیلوفر معینیان باقری ش ملی  3040146394مفقود
گردیده از درجه اعتبار ساقط است.
برگ سبز وانت دوکابین مزدا  B2000Iبه رنگ سفید روغنی (دوگانه سوز) مدل
 1392شماره پال ک انتظامی ایران 934 -24ص 42شماره موتور FEA27914
و شماره شاسی  NAGP2PC12DB152675متعلق به مسعود نوروزی به کد
ملی  6639856212مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
برگ سبز مربوط به موتورسیکلت نامی  200CCبه رنگ قرمز زرشکی مدل 1390
به شماره نیروی انتظامی (پال ک) 13239-595به شماره شاسی (تنه) 9014924
به شماره موتور  20002062متعلق به خانم رقیه زابلستانی فرزند حلیم به شماره
شناسنامه  962مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
به اطالع می رساند برگ سبز – سواری پژو پارس نقره ای متالیک مدل 1384
شماره موتور  12484012766شماره پال ک 894 -22د 35به نام رضا علی
جماعت شماره ملی  0050586658نام پدر عبداهلل مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط است.
برگ سبز خودرو پیکان وانت مدل  1391رنگ سفید شیری به شماره موتور
 11491004353و شماره شاسی  NAAA46AA7CG341814و شماره پال ک
131 -49ق 21به نام اله رضا آغیل به شماره ملی  4230907141مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط است.
اصل سند کمپانی و برگ سبز (شناسنامه مالکیت) خودرو سواری پراید 132
رنگ سفید روغنی مدل  1389به شماره پال ک 137و 63ایران  24و شماره
موتور  3676950و شماره شاسی  S1422289190525مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط است.
اصل سند کمپانی و برگ سبز (شناسنامه مالکیت) خودرو سواری پیکان
مدل  1383رنگ سفید به شماره پال ک 656و 62ایران  43به شماره موتور
 11283140251و شماره شاسی  83494126مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط است.
سند کمپانی خودروی سواری هاچ بک رنو ساندرو مدل  1396به رنگ سفید
به شماره انتظامی 799ص74ایران  75به شماره موتور K4MC697R062560
به نام رضا خواجویی نیا کرانی به شماره ملی  3070787819مفقودگردیده واز
درجه اعتبار ساقط است.
شناسنامه مالکیت برگ سبز موتورسیکلت ساوین مدل  1386به شماره
انتظامی  461-57543و شماره شاسی  NDR125B8637759و شماره موتور
261582442-156FMIبهمالکیتغریبمحمدیسونجفرزند–مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط اتس.
کلیه مدارک و سند موتورسیکلت هوندا مدل  89به رنگ مشکی نقره ای به
شماره پال ک  13214-619به نام محسن اسعدی فرزند محمدجعفر مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
سندمالکیت راهور (برگ سبز) سواری ام وی ام 315به شماره انتظامی 732د77
ایران  82مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

اوکراین در اتحادیه اروپا مخالفت کرد و خواستار
اتخاذ راهکارهای دیگر برای تقویت همکاریها
میاناوکراینوایناتحادیهشد.وزیرامورخارجه
اتریشاخیرادرنشسترسانههایاروپاییبراین
موضعسلبیخودتأ کید کردهاست.درحالیکه
شالنبرگازتعمیقروابطبیناروپاواوکراینحمایت
ی کندامابامخالفتعضویتاین کشورخواستار
م 
استفادهاز سایرراههاازجملهپیوستن کییفبه
منطقه اقتصادی اروپا و یا حفظ شرایط کنونی

شد.وزیرخارجهاتریشدرپاسخبهاینپرسش که
چرااوکرایندرماهژوئنسالجاریمیالدینباید
وضعیتنامزدیاتحادیهاروپارادریافت کند،به
وضعیت کشورهایبالکانغربیاشاره کرد کهدر
حالحاضرسرگرممذا کراتپیوستنبهاتحادیه
اروپاهستندواینیکروندزمانبراست.اوکراین
تا پیشازاین خواستار پیوستن به اتحادیه اروپا
بودهاماباوقوعجنگایندرخواستشدت گرفته
است ،ولودیمیر زلنسکی رئیسجمهور اوکراین
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اینجانب محمود کرمی نقیبی مالک پیکان سواری به شماره موتور
 11127779362و شماره شاسی  77481254و شماره پال ک 489ج 89ایران
 72به علت فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی سند خودروی
مذکور را نموده است لذا چنانچه احدی ادعایی درخصوص خودروی فوق
دارد ظرف مدت ده روز به دفتر حقوقی سازمان فروش ایران خودرو واقع
در پیکانشهر – ساختمان سمند مراجعه نمایند بدیهی است پس از مهلت
مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
سند مالکیت راهور (برگ سبز) سواری پیکان به شماره انتظامی 489ج89
ایران  72مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
سند کمپانی  ،برگ سبز و کارت خودرو سواری پژو  206مدل  1380به رنگ قرمز
متالیکبهشمارهموتور 4214518وبهشمارهشاسیIRFC80R21SL600716
به شماره پال ک 71ایران 934ج 85به نام حسین حدادی فرزند عوض صادره
از شهرکرد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
برگ سبز خودروی سواری پژو تیپ  GLXI 405مدل  1387به رنگ نقره
ای متالیک به شماره انتظامی ایران 827 -91ق  46به شماره موتور
 12487169108به شماره شاسی  NAAM11CA19K954135مفقود شده
و از درجه اعتبار ساقط است.
برگ سبز سواری ام وی ام  110به رنگ سفید به شماره انتظامی ایران – 79
643ق 43مدل  1393به شماره موتور  MVM472FGEO37541و شماره
شاسی  NATEBAFBOE1015900به نام سمیه مردانی مفقود گردیده و
از درجه اعتبار ساقط است.
برگ سبز وانت دوکابین مزدا  B2000Iبه رنگ سفید روغنی (دوگانه سوز) مدل
1392بهشمارهپال کانتظامیایران934-24ص42شمارهموتور FEA27914
و شماره شاسی  NAGP2PC12DB152675متعلق به مسعود نوروزی به
کد ملی  6639856212مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
کارت سبز و فا کتور خودرو پژو پارس مدل  1395رنگ سفید روغنی پال ک
 68ایران 221ب 23موتور  164B0125557به نام حیدر محمدیان ذوالبین
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
اصل برگ سبز و سند کمپانی خودر و پیکان تیپ  1600iکار بری وانت
مدل  1385رنگ سفید ر وغنی شماره شاسی 22104172شماره موتور
 11285038182شماره پال ک ایران 845 -81ب 22به نام خسرو فتاحی
فرادنبه فرزند ابوالقاسم شماره ملی  4650521629مفقود گردیده و از
درجه اعتبار ساقط است.
برگ سبز و سند کارخانه خودروی سواری پرایدتیپ صبا جی تی ایکس
مدل  1382به رنگ سفید روغنی به شماره انتظامی ایران 557 -91ق96
به شماره موتور  00514841و به شماره شاسی  S1412282973622مفقود
شده و از درجه اعتبار ساقط است.
شناسنامه مالکیت (برگ سبز) کامیون کانتینر چادری سیستم کاویان
تیپ  K106GLSبه رنگ سفید ر وغنی مدل  1393و به شماره شاسی
 NA5K1063CEG443664و شماره موتور  EQB1252078037509و
شماره پال ک ایران 129 -59ع 53به نام عبدالقیوم نیازی مفقود گردیده
واز درجه اعتبار ساقط است.
به اطالع می رساند کارت هوشمند ناوگان به شماره  4188847متعلق به
کامیون باری چوبی بنز  608مدل  1363رنگ نارنجی به شماره انتظامی
364ع 77ایران  43مفقودگردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
برگ سبز سندکمپانی و کارت خودروی سواری لیفان  X60مدل 1395
رنگ سفید به شماره انتظامی 474ب  79ایران  75و به شماره موتور
 LFB379Q150105975به نام ام البنین علی بیگی نژاد فرزند غالمرضا به
شماره ملی  3071245221مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
سند کمپانی و برگ سبز پژو پارس مدل  93رنگسفید ش ش ایران -75
478س 14ش م  124K0470069ش م  137798مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط است.
گواهینامه موقت پایان تحصیالت اینجانب مهین مالزهی فرزند صیدمحمد
به شماره کد ملی  3690067121مقطع کاردانی ناپیوسته در نظام آموزشی
آموزش معلمان به شماره  141501/2284مورخه  93/5/28از دانشگاه آزاد
اسالمی واحد سراوان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
برگ سبز خودروی سواری پژو  PARS XU7به رنگ سفید مدل  1396به
شماره موتور  124K1124897و شماره شاسی NAAN01CE5HH010385
به نام محمد علیزاده به شماره انتظامی 474د 75ایران  95مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط است.

پردهبرداری از فجایع بیپایان در آمریکا
محمد مهرعلی

درخواستپیوستنبهاتحادیهاروپاراارائهداده
و «اورزوال فون در الین» رئیس کمیسیون اروپا
نیز گفتهاستآنهاخواهانعضویتاوکرایندر
اتحادیه اروپا هستند .بر اساس قوانین اتحادیه
اروپا ،پذیرش عضویت دائم یک عضو جدید،
مستلزم موافقت همه اعضاست .این در حالی
است کهحداقلدو کشورفرانسهواتریشمخالف
عضویتاوکرایندراروپایواحدهستند.میتوان
کشور مجارستان را نیز به این لیست اضافه کرد.
دولتویکتوراورباندرمجارستان،ازاصلیترین
هوادارانوالدیمیرپوتینودولتروسیهمحسوب
میشود.در جریاناعمالتحریمهاینفتیاروپا
علیهروسیهنیزمجارستانبااینموضوعمخالفت
کرد.درخصوصعضویتاوکرایندراتحادیهاروپا
نیز مجارستان قطعا رویکردی ایجابی نخواهد
داشت زیرا روسیه خواستار پیوستن کییف به
این مجموعه نیست.
شکست دیگر برای غربگرایان اوکراین
مواضع صریح ما کرون و برخی سیاستمداران
اروپاییبهوضوحنشانمیدهد کهاساساعضویت
اوکراین در اتحادیه اروپا ( خصوصا در آیندهای
نزدیک ) امکانپذیر نیست .این در حالی است
که در صورت پایان جنگ  ،اوکراین ناچار است از
عضویت در ناتو نیز عقبنشینی کرده و بهعنوان
بازیگریبیطرفدر نظامبینالمللایفاینقش
کند.مواضعاخیررئیسجمهورفرانسهومقامات
اتریشی،نمادیدیگرازایدهآلگراییغربگرایان
اوکراینیوهزینههایسنگینیاستکهآنهابردوش
کییف گذاشتند.نهتنهاعضویتاوکرایندرپیمان
آتالنتیک شمالی و اتحادیه اروپا محقق نخواهد
شد ،بلکه این کشور باید با هزینههای هنگفت
ناشیازجنگیخانمانسوزدر کییف،ماریوپل،
لوهانسک،دونتسک،خارکیفودیگرنقاطبرای
سالهای طوالنی دستوپنجه نرم کند.

جاسوسافزار اسرائیلی ،کار دست مدیر اطالعات اسپانیا داد
در شرایطی که هدف قرار گرفتن سیاستمداران اسپانیایی با
جاسوسافزار ساخت یک شرکت رژیم صهیونیستی همچنان
خبرساز است ،مدیر سازمان اطالعاتی اسپانیا در رابطه با این
رسواییبرکنارشد.خبرگزاریرویترز گزارشداد،روزنامهاسپانیایی
«الپائیس»بهنقلازمنابعوابستهبهدولتاین کشور کهنخواستند
نامشانفاششودخبرداد،دولتاسپانیا«پازاستبان»مدیر«مرکز
ملی اطالعات» این کشور را برکنار کرد.طی ماه گذشته به دنبال
انتشار یافته تحقیقاتی آزمایشگاه «سیتیزن لب» دانشگاه تورنتو
کانادادربارهحملهبهچهرههایمختلفاروپاییباجاسوسافزار
پگاسوسساختشرکت«اناساو»رژیمصهیونیستی،خبرهایی
درباره جاسوسی از جنبش استقالل کاتالونیا منتشر شد.

یادداشت

پ گرایحامیاستقالل کاتالونیا
اعضایحزبجمهوریخواهچ 
( )ERCکهمتحد کلیدیدولت«پدروسانچز»نخستوزیراسپانیا
در پارلمان است ،گفت :تا زمانی که دولت اقداماتی را برای
بازگرداندن اعتماد انجام ندهد ،از دولت حمایت نخواهد کرد.با
گذشت چند روز بعد از انتشار گزارش تحقیقاتی یافته تحقیقاتی
آزمایشگاه «سیتیزن لب» ،دولت اسپانیا اعالم کرد که مقامات
این کشور جاسوسافزار پگاسوس را در تلفنهای همراه پدرو
سانچزنخستوزیرو«مارگاریتاروبلز»وزیردفاعاسپانیاشناسایی
کردند.پیشتر آزمایشگاه سیتیزن لب دانشگاه تورنتو کانادا خبر
داده بود که دفتر نخستوزیر و همچنین وزارت خارجه انگلیس
با جاسوسافزار پگاسوس هدف قرار گرفت.

برگ سبز و سند کمپانی خودروی سواری هاچ بک پراید  111به رنگ نوک مدادی
متالیکمدل1390بهشمارهموتور 3992556وشمارهشاسیS5430090048307
به شماره انتظامی 919د 22ایران  85به نام صدیق پازش براهوئی مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط است.
برگ سبز و سند کمپانی خودروی پراید  131مدل  1393به شماره انتظامی
947ص  68ایران  85به شماره موتور  M13/5100837و شماره شاسی
 NAS411100E1021700به نام مریم احمدی مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط است.
دانشنامه پایان تحصیالت دوره کاردانی اینجانب میترا آریان فرزند یارمحمد
دارای کد ملی  3701414221مقطع کاردانی رشته حسابداری در نظام آموزش
تمام وقت دانشگاه آزاد اسالمی واحد سراوان به شماره تایید 148932400147
مورخه  91/7/10مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
ا ینجا نب علی با قد م ما لک خو ر و ی پیکا ن و ا نت به شما ر ه بد نه
 NAAA36AA9AG219679به شماره موتور  1148903366و شماره شاسی
 1148903366به شماره پال ک 853 -72ط 93به علت فقدان اسناد فروش
تقاضای رونوشت المثنی سند خودروی مذکور را نموده است لذا چنانچه احدی
ادعایی در خصوص خودروی فوق دارد ظرف مدت ده روز به دفتر منطقه ای
ساری واقع در کیلومتر 5جاده ساری به نکا جنب شرکت شمالیت مراجعه نمایند
بدیهی است پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد
برگ سبز خودرو پیکان وانت مدل  1389به شماره پال ک 853 -72ط 93و
شماره موتور  1148903366و شماره شاسی NAAA36AA9AG219679
به نام علی باقدم مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
سند کمپانی خودرو کامیونت ون – تیپ  2400مدل  1389به شماره پال ک -72
848ط 38و شماره موتور  527011وشماره شاسی NAZPL140TIM234296
به نام سیدمرتضی سجادی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
سند کمپانی و برگ سبز و کارت و اسناد محضری سواری برلیانس مدل 1394
رنگ سفید روغنی به شماره انتظامی 649هـ26ایران 53و شماره موتور 024376
و شماره شاسی  1001936به نام خانم هانیه کربالئی برزکی مفقود گردیده و از
درجه اعتبار ساقط است.
کارت شناسایی خودروی سواری پراید تیپ  132مدل  1391به رنگ نوک مدادی
متالیک و به شماره شاسی  S5420091702403و شماره موتور  4637409و
شماره پال ک ایران 135 -69و 18به نام حسن فرخی زاده مفقودگردیده و از
درجه اعتبار ساقط است.
سند کمپانی خودرو سواری پراید هاچ بک مدل  1386به شماره انتظامی -17
646هـ 31به شماره شاسی  S1442286185207و به شماره موتور 1929219
به مالکیت میالدآغبالغی خانشان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط
است.
اینجانب سازمان مدیریت و نظارت بر تا کسیرانی رباط کریم مالک پژو 405
به شماره موتور  124K0529345و شماره شاسی  FK502494به علت فقدان
اسناد فروش و سند مالکیت راهور تقاضای رونوشت المثنی سند خودروی
مذکور را نموده است لذا چنانچه احدی ادعایی درخصوص خودروی فوق دارد
ظرف مدت ده روز به دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در
پیکانشهر ساختمان سمند مراجعه نماید بدیهی است پس از مهلت مزبور
طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
سند مالکیت (برگ سبز) خودرو کامیونت زامیاد  Z24Niبه رنگ آبی روغنی
مدل  1398به نام شیرمحمد دانشور به شماره انتظامی 324ص 47ایران 95
به شماره موتور  Z24800206Zو شماره شاسی  NAZPL140TK0535711به
علت سهل انگاری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
سندکمپانی خودر وی سواری پژ و  PARS XU7مدل  1400به شماره
انتظامی 712ط 47ایران  85به شماره موتور  124K1617210و شماره شاسی
 NAAN01CE3MK081243به نام سعد سرفرازهی مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط است.
مجوز نگهداری سالح شکاری تک لول ته پر کوسه کالیبر  12به شماره بدنه
 8877384-18ساخت پا کستان به نام خلیل کسب زائی فرزند ملنگ به کد
ملی  3621563849مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
سند و برگ سبز و کارت ترا کتور و شناسنامه مالکیت خودرو ترا کتور فرگوسن
 475به رنگ قرمز مدل  1395به شماره پال ک 961 -59ک 26و به شماره
موتور  MT4A2W5284Dو شماره شاسی N3HKTAD1CGER11397
به نام آقای ابوالقاسم صابری سیدآباد فرزند اباصل مفقود و از درجه اعتبار
ساقط است.

انتشار کتاب مارک اسپر وزیر دفاع سابق آمریکا ،از فجایع بیپایان در
حوزه تصمیم سازی و اقدام در کاخ سفید و دیگر نهادهای اجرایی و فکری
در این کشور پرده برداشته است .ا گرچه محبوبیت بایدن و دموکراتها در
ماههای منتهی به انتخابات میاندورهای کنگره شدیدا کاهش یافته است،
اما رؤیای ترامپ و همراهانش مبنی بر تسلط دوباره بر کاخ سفید و کنگره با
وجود برخی افشا گریهای تازه علیه نقش وی در شورش ششم ژانویه 2021
ی کردپسازشکستویدر
ی کهترامپتصورم 
چندانقابلتعبیرنیست!درحال 
انتخاباتریاستجمهوری2020انتشار کتابهایافشا گرایانهعلیهویمتوقف
میشود،اماقراراست کتابیتحتعنوان«سوگندمقدس»بهصورترسمیدر
آمریکا منتشر شود که حاوی نکات تکاندهندهای علیه رئیسجمهور سابق
آمریکاست.نگارندهاین کتاب«مارکاسپر»وزیردفاعسابقآمریکاست،فردی
که اعترافاتش علیه ترامپ در این کتاب میتواند بهمثابه اسناد یا ادعاهایی
حقوقیومسموعازسوینهادهایقضائیایاالتمتحدهموردتوجهقرار گیرد.
براساسآنچهاسپرادعا کردهاست،دونالدترامپدرجریاناعتراضاتمربوطبه
کشتهشدنجورجفلوید(سیاهپوستآمریکایی)توسطپلیسودر جلسهای
که با حضور من ( مارک اسپر) و مقامات امنیتی در اتاق بیضی کاخ سفید برگزار
شدتأ کید کرد«:شمانمیتوانیدبهمعترضینشلیک کنید؟یاالاقلپایآنها
را هدف قرار دهید؟درهرحال ،میخواهم بگویم که با آنها به صورتی سخت
برخورد کنید».پسازآن،ترامپدرخصوصقانونمصوبسال1807میالدی
در ایاالتمتحدهدر خصوصاختیاراترئیسجمهور مبنیبراستفادهاز همه
نیروهای نظامی داخلی در سرکوب ناآرامیها و اعتراضات داخلی از من نظر
خواست،اماقویاباایناقداممخالفت کردم.همینمسئلهمنجربهنارضایتی
ترامپ از من شد .او میخواست رسما پنتا گون و ارتش را وارد کارزار اعتراضات
مربوط به کشته شدن جورج فلوید کند .انتشار کتاب مارک اسپر میتواند
شوک دیگری را به ترامپ وارد سازد ،خصوصا آنکه محتویات این کتاب بهرغم
تالشبسیاریاز رسانههاغیرقابلانتشار بودهاست!ترامپتالشزیادیبرای
جلوگیری از انتشار کتاب اسپر کرد اما درنهایت ،وزارت دفاع آمریکا کلیت این
کتاب را قابلانتشار دانست .درهرحال ،بازنده این کتاب کسی جز شخص
رئیسجمهورسابقآمریکانخواهدبود.دراین کتاب،صراحتاجرمترامپمبنی
بر راهاندازی شورش ششم ژانویه  2021مورد تأيید قرار گرفته است .این همان
چیزی است که دموکراتها و جمهوریخواهان مخالف ترامپ میخواهند.
ا کنون مارک اسپر این خواسته را بهنوعی برآورده ساخته است! قطعا کتاب
مارک اسپر میتواند تأثیری بدتر از کتاب جان بولتون ( اتاقی که در آن اتفاق
افتاد ) بر وضعیت ترامپ بگذارد زیرا ادعاهای مارک اسپر بهعنوان وزیر دفاع
سابق آمریکا علیه رئیسجمهور سابق آمریکا مسموع خواهد بود.
درهرحال،بسیاریازشهروندانآمریکاییدرانتظارتعیینتکلیفنهاییپرونده
شورشششمژانویههستند.دموکراتهانیزبهسببافزایشمحبوبیتترامپ
بهسادگیاز اینمسئلهنخواهند گذشتزیرااینپرونده،تنهاابزاریاست که
میتواند برای همیشه شر رئیسجمهور سابق آمریکا را از سر رقبایش کم کند!
کتاب اسپر در حالی منتشر میشود که ترامپ رهبری حزب جمهوریخواه را
در انتخابات میاندورهای کنگره برعهد ه گرفته است.

بایدن تحریمهای سوریه را برای یک سال دیگر تمدید کرد
کاخ سفید در بیانیهای اعالم کرد که «جو
بایدن» رئیسجمهور ایاالتمتحده تصمیم
گرفته است که تحریمهای یکجانبه علیه
سوریهرابراییکسالدیگرتمدید کند.بنابر
گزارشخبرگزاریروسیتاس ،کاخسفیداعالم
کرد«:مادرموردتداوماقداماتمحدودکننده
ی کنیم که بهطور مداوم
مختلفی صحبت م 
توسط واشنگتن علیه دمشق در دوره  ۲۰۰۴تا
۲۰۱۲معرفیمیشود».کاخسفیددربارهجزئیات
اینتحریمها گفت«:اینمحدودیتها،بهویژه
زمینهرابرایمسدودشدنداراییهایبرخی

اشخاص حقیقی و حقوقی تحت صالحیت
ایاالتمتحدهوهمچنینممنوعیتصادرات
دستههایخاصیاز کاالهاوخدماتآمریکایی
ی کند» .طبق سندی که
به سوریه را فراهم م 
بایدنمجددابهامضادرآوردهاست،اقدامات
دولت سوریه ،تهدیدی «برای امنیت ملی،
سیاست خارجی و اقتصاد ایاال تمتحده
است» و بنابراین وضعیت اضطراری که در
 ۱۱می  ۲۰۰۴اعالم شد و اقداماتی که در این
رابطه انجا م گرفته است« ،باید پس از  ۱۱می
 ۲۰۲۲نیز همچنان اجرا شود».

مدرک فار غ التحصیلی اینجانب رباب محمدی فرزند بهرامعلی
به شماره شناسنامه  18992و کد ملی  4287515767در مقطع
کارشناسی رشته پرستاری صادره از واحد دانشگاهی آزاد زنجان
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است از یابنده تقاضا می شود
اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان به نشانی زنجان
دانشگاه آزاد اسالمی ارسال نمایند.
کلیه مدارک پیکان  1600مدل  1377به شماره پال ک 626ت 12ایران
 87به شماره موتور  11127763649و شاسی  77465736متعلق به
جعفر بهرامی نژاد مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
برگ سبز پراید مدل  1383به شماره پال ک 942ص 23ایران  87به
شماره موتور  00951458و شماره شاسی  S1412283333075متعلق
به احمد سلیمی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
کلیه اسناد (سند کمپانی  ،برگ سبز و  )...وانت پیکان مدل  84به
شماره پال ک 765ط14ایران 16و شماره موتور 11284081195و شاسی
 12156813مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
کلیه اسناد (سند کمپانی  ،برگ سبز و  )...سواری پژو  206مدل 96
به شماره پال ک 544ص 82ایران  10شماره موتور  172B0018347و
شاسی  NAAP13FE0HJ129418مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط است.
برگسبزسواریپژوپارسمدل1400بهشمارهپال ک618س21ایران78
وشمارهموتور 167B0135103وشاسی NAAN11FE8MK147763
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
برگ سبز سواری کوئیک مدل  1400به شماره پال ک 735و 93ایران 16
و شماره موتور  M159310002و شاسی NAPX212AAM1067207
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
برگ سبز سواری پراید مدل  87به شماره پال ک 361د 62ایران  16و
شماره موتور  2553278و شاسی  S1412287490531مفقودگردیده
و از درجه اعتبار ساقط است.
برگ سبز اتومبیل پژو  405 SLX-TU5مدل  1397به شماره انتظامی
662س 82ایران  81به شماره موتور  181B0052851به شماره شاسی
 NAAM31FE2JK105459مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط
است.
سند کمپانی و برگ سبز موتورسیکلت ارشیا مدل  1391به شماره
انتظامی 84474-623به شماره موتور NBD/156FMI*00061354
و شماره تنه  NBD***125A9100011به نام احمدرضا دشتبان مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
برگسبز–برگ کمپانی–کارت–بیمهنامه–کارتسوخت–بنچاقوانت
پیکان مدل 1387رنگ سفید روغنی پال ک 389ج61ایران 79شماره
موتور 11487006524بهشمارهشاسیNAAA46AA08G004165به
نام حمیدرضا خلیلی مفقودگردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
مدرک فار غ التحصیلی اینجانب محسن بحیرائی فرزند ولی به شماره
شناسنامه  3950087745صادره از نهاوند در مقطع کارشناسی
رشته میکروبیولوژی صادره از واحد دانشگاهی آزاد بروجرد با شماره
21/2634489مورخ1395/5/17مفقود گردیدهاستوفاقداعتبار می
باشد از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی
واحد بروجرد به نشانی مجتمع امام خمینی (ره) ارسال نماید.
برگ سبز خودروی سواری سایپا مدل  1390به رنگ سفید روغنی به
شماره موتور 4061959و شماره شاسی S3412290894287و شماره
پال ک ایران 696 -62د 25متعلق به آقای بهنام کرمانی کجور مفقود
و از درجه اعتبار ساقط است.
سندکمپانی و برگ سبز سواری پژو پارس مدل ۹۹بشماره پال ک
۶۸۷ج  -۶۵ایران  ۱۶و شماره موتور ۱۶۷B۰۰۸۷۹۵۶و شاسی
NAAN۱۱FE۴LH۲۹۸۵۳۲مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط
می باشد .

