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دروغپردازیبرجامیآمریکا
کاخ سفید میخواهد زمان بخرد

گروه بینالملل

سخنگویوزارتامور خارجهآمریکادر مورد
ارزیابیدولتبایدناز وضعیتاحیایبرجام گفته
است «:ارزیابی ما این است که دلیلی که به توافق
نرسیدیم،ایناست کهتهرانمبنایمعقولپیروی
متقابل را که در پیشنویس اتحادیه اروپا آمده
قبول نکرده است.همان گونه که بارها گفتهایم
شکافهایی بین ایران و آمریکا و دیگر اعضای
گروه پنج بهعالوه یک همچنان برقرار است و از
پاسخهای ایران ،این شکافها همچنان پابرجا
است.پاسخهای ایران ما را به جایگاهی نرساند
که این توافق را به نتیجه برسانیم».
تا کتیک خرید زمان توسط آمریکا
واقعیتامرایناست کهمقامات کاخسفیدبهصورت
آشکار تا کتیک«خرید زمان» را در قبال مذا کرات
وین درپیش گرفتهاند .به عبارت بهتر،اساسا
آمریکا و تروئیکای اروپایی ارادهای برای به نتیجه
رساندن مذا کرات ندارند زیرا دو متغیر بیرونی و
فرامتنیمهمدراینمعادلهبرایغرباصالتدارد.
یکیاز اینمتغیرها،انتخاباتمیاندورهای کنگره
است.ا گرچهنظرسنجیهانشانمیدهد کهاحتماال
دموکراتها مجلس نمایندگان را در این انتخابات
از دست خواهند داد و برتری حداقلی خود را در
سنا حفظ خواهند کرد ،اما مقامات دولت بایدن
به دلیل تمرکز بر انتخابات  17آبان ماه امسال قصد
ندارندپروندهمهمیماننداحیایتوافقهستهایرا
دردستور کارخودقراردهند.فراترازآن،رئیسجمهور
آمریکا دریافته است که بازگشایی این پرونده تا
قبل از انتخابات میاندورهای کنگره ،منجر به
تقابل وی با بخشی از بدنه حزب دموکرات خواهد
شد زیرا در میان سناتورهای دموکرات نیز افرادی
مانندبابمنندزمخالفاحیایاینتوافقهستند.
بنابراین ،بهصورت مشخص مقامات کاخ سفید و
وزارت خارجه آمریکا درصدد خرید زمان و موکول

کردن ادامه بررسی برجام به آینده« پس از برگزاری
انتخابات نوامبر» هستند.
نقشآفرینی صهیونیستها
دومینمؤلفهفرامتنی کهشایدحتیبرایبازیگران
اروپایینسبتبهمؤلفهاولاهمیتبیشتریداشته
باشد ،مربوط به نقشآفرینی پشت پرده مقامات
رژیم اشغالگر قدس و موساد است .بخش اعظمی
از رویکرد برجام امروز غرب ،بر مبنای فا کتورهای
فرامتنی تعیین میشود .بهعبارتدیگر ،مواردی
مانند اختالفات جاری میان کاخ سفید و کنگره
ت به توافق هستهای و فراتر از آن،
بر سر نحوه بازگش 
درخواستیئیرالپید،نخستوزیررژیماشغالگرقدس
از مقامهای آمریکایی درزمینه به تعویق انداختن
بازگشتبهبرجامتاماهنوامبر«پسازبرگزاریانتخابات
میاندورهای کنگره»درشکلگیریاینمواضعنقش
بهسزایی داشته است .این قاعده درباره اتحادیه
اروپا نیز صادق است .فار غ از پیوستگی راهبردی
و حتی تا کتیکی بازیگران اروپایی به واشنگتن در
روند بازگشت به توافق هستهای ،در هفتههای
اخیر رایزنیهای پیوستهای میان مقا مهای
رژیمصهیونیستیواروپائیانبرسرنحوهتأمینانرژی
مورد نیاز آنها در جریان جنگ اوکراین انجام شده
است .هرچند این مذا کرات به نتیجهای نرسیده،
اما به اتالف آشکار زمان بهوسیل ه بازیگران غربی
منجرشدهاست.در تحلیلرفتار برجامیغربباید
بر روی مؤلفههای فرامتنی تمرکز ویژه کرد .یکی از
مأموریتهای محول شده به رسانههای غربی،
پنهانسازی همین مؤلفههای فرامتنی و کتمان
آنها از دید افکار عمومی دنیاست .در این معادله
میانسیاستمدارانورسانههایغربیهمپوشانی
مطلق و پیوسته وجود دارد.
اولتیماتوم تلآویو به واشنگتن و اروپا
در حال حاضر ،مقامات رژیم صهیونیستی به کاخ
سفیدوتروئیکایاروپایی گوشزد کردهاند کهتازمان

ترجمه وتحلیل

جوالننئونازیها
دراسکاندیناوی

گروه بینالملل
در انتخابات سراسری سوئد بیش از یکپنجم سوئدیها به حزب
افراطیضدمهاجران«دموکراتهایسوئد»رأیدادند.اينحزبا کنون
دومین حزب سیاسی بزرگ کشور است .انتظار میرود  ۷۳عضو این حزب
نمايندهپارلمانشوند ونقشمهمیدر حمایتاز ائتالفراستگرایحا کم
داشتهباشندحتیا گردرخوددولتنقشیایفانکنند.ایناولینباریاست
ی گرا به اهرمهای قدرت در استکهلم نزدیک میشود.
که این حزب مل 
به گزارش بیبیسی ،تمرکز روی مسائل مربوط به مهاجرت و
جنایات خشونتآمیز در طول مبارزات انتخاباتی ،برنامههای حزب
«دموکراتهایسوئد»رابهشکلیبیسابقهدر کانونخطفکریمتداول

مقامات کاخ سفید بهصورت آشکار تا کتیک «خرید زمان»را در قبال مذا کرات وین درپیش گرفتهاند .به عبارت بهتر،اساسا آمریکا و
تروئیکای اروپایی ارادهای برای به نتیجه رساندن مذا کرات ندارند

تعیین تکلیف نهایی انتخابات سراسری در اراضی
اشغالی،احیایبرجمبهسودحزبلیکود«نتانیاهو
و همراهانش» و به ضرر الپید و گانتز خواهد بود.
همینمسئلهسببشدهاستتامقاماتآمریکایی
واروپاییدرمواضعخودبااستفادهازالفاظوعباراتی
مبهم ،گرهای کهخوددرمذا کراتایجاد کردهاندرابا
تهراننسبتدهند.درنهایتاینکهپاسخجمهوری
اسالمی ایران مبتنی بر مواضع ثابت کشورمان در

سیاستسوئدقراردادهاست.ایننقطه
عطف برای حزبی است که هواداران
ناز یها تأسیس کرد هاندو دههها
جریان اصلی سیاست از آن دوری
جستهاست.اینحزبا کنوندرآستانه
ایفای نقش تعیین قدرت در کشوری
است که بیشتر به خاطر سیاستهای
باثبات و قابل پیشبینیاش شناخته
شدهاست.حزبدموکراتهایسوئد
 20/6درصد از آرای روز یکشنبه را
بهدستآوردهاستوا کنونباا کثریتجمعیدر پارلمان،بزرگترینحزب
در یک بلوک از احزاب محافظ ه کار است.
یوهان مارتینسون ،کارشناس علوم سیاسی دانشگاه یوتهبری
ن کهآنهاتنهادر سال ۲۰۱۰واردپارلمان
بهبیبیسی گفت«:باتوجهبهای 
شدند ،این اتفاق قابلتوجهی است.سوئد قبال یک نظام حزبی سیاسی
قابل پیشبینی و بسیار باثبات داشت .بعد از سه دوره انتخابات حاال

اینجانب ناهید صادقیانی مالک پژو  206هاچ بک به شماره انتظامی 389و 41ایران 38
به شماره موتور  165A0020041شماره شاسی  NAAP03EE2FJ210910به 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.
اصل مجوز حمل و نگهداری سالح شکاری و اصل دفترچه مهمات هر دو متعلق به سالح
شکاری تک لول ته پرچخماقی کالیبر  12ساخت کشور آمریکا به شماره بدنه 90612897
به نام آقای علی صیادی فرزند کرم به شماره شناسنامه  9430و دارای شماره ملی
 3251317733به تاریخ تولد  1352/5/3شناسنامه صادره از شهرستان کرمانشاه
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
اصل شناسنامه مالکیت (برگ سبز) و اصل کارت شناسایی (مشخصات) هر دو متعلق
به خودرو سواری تیبا صندوقدار به رنگ سفید روغنی مدل  1400به شماره شهربانی
(پال ک) 152و -19ایران  41و به شماره موتور  M15/9276920و به شماره شاسی
 NAS811100M5752863به نام آقای رامین امرائی فرزند پرویز به شماره شناسنامه
 1508و دارای کد ملی  5989751168شناسنامه صادره از شهرستان رومشگان مفقود
گردیده اند و از درجه اعتبار ساقط است.
گواهی بهره برداری زراعی به شماره  71120032به مساحت یک هکتار واقع در روستای
سرکالته خرابشهر به نام علیرضا امامی کردمحله مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط
است.
سند کمپانی (فا کتور فروش) و برگ سبز (شناسنامه) و کارت پال ک متعلق به یک دستگاه
خودروی سواری پژو پارس مدل  1400به رنگ سفید روغنی به شماره پال ک 379م47
ایران  95به شماره موتور  13980193395به شماره شاسی NAAN11FE1MK110294
به نام اسلم بامری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
مدرک فار غ التحصیلی اینجانب امیر فردوسی فرزند رمضانعلی به شماره شناسنامه 9
صادره از کالردشت در مقطع کاردانی پیوسته رشته کامپیوتر نرم افزار کامپیوتر صادره
از واحد دانشگاهی آزاد اسالمی سما به شماره م/د 1394/6/7-1198/مفقود گردیده
است و فاقد اعتبار می باشد از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد
اسالمی واحد چالوس آموزشکده فنی و حرفه ای سما به نشانی چالوس خیابان دکتر
علی شریعتی کوچه شهید قدرتی پال ک  86ارسال نماید.
برگ سبز خودرو پژو  206مدل  1400به شماره انتظامی 424ط 79ایران 53به شماره موتور
 182A0142796به شماره شاسی  NAAP03EE7MG455344به نام شمسی صفری
نژاد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
سند و برگ سبز سواری هاچ بک پژو  TU3 206مدل  1395به رنگ سفید روغنی با شماره
پال ک  48ایران 488ب 88شماره شاسی  NAAP03EE9GJ833961و شماره موتور
 165A0070356به نام محسن معماری شماره ملی  3501427689مفقود و از درجه
اعتبار ساقط است.
برگ سبز خودرو پراید سواری مدل  1385به شماره پال ک 956 -72ط 27و شماره موتور
 1698167و شماره شاسی  S1412285944605به نام علی گدا یوسفی مفقود گردیده و
از درجه اعتبار ساقط است.
برگ سبز خودرو کیا سواری کار موهاوی  4600مدل  2011به شماره پال ک ایران 259 -44و55
و شماره موتور  G8BAAU023340و شماره شاسی  KNAKN812XB5059522به نام
زهرا اسدی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
سند سواری پژو  405SLX-TU5مدل  1391به رنگ سفید روغنی با شماره پال ک  58ایران
889م 72و شماره شاسی  NAAM31FCXCK359697و شماره موتور  13991000181به
نام عقیل نجفی شماره ملی  3510131967مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
سند و برگ سبز سواری هاچ بک پژو  TU3 206و مدل  1395به رنگ سفید روغنی با
شماره پال ک 48ایران 488ب 88و شماره شاسی  NAAP03EE9GJ833961و شماره
موتور  165A0070356به نام محسن معماری شماره ملی  3501427689مفقود و از
درجه اعتبار ساقط است.
برگ سبز و برگ کمپانی خودرو  206هاچ بک مدل  1384نقره ای متالیک به شماره موتور
 3555239شماره شاسی  19837710و شماره پال ک 76د 551ایران  30به نام اینجانب
فاطمه جعفری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
سند موتورسیکلت همتاز  125مدل  1395به شماره پال ک  569-79354به رنگ مشکی
به شماره موتور  0124NBF221230و شماره شاسی  NBF**125A9519853به نام
مهرشاد منجزی به شماره ملی  1870559967متولد  1378/4/24فرزند محمدعلی
صادره از شوشتر مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
برگ سبز خودروی سواری هاچ بک پژو  206به نام سکینه سرخوش به شماره پال ک -46
352و 46به شماره شاسی  NAAP03EE9NJ280760و شماره موتور 165A0198844
مدل  1401مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
بدینوسیله به اطالع می رساند پروانه نمایندگی رسمی بیمه پارسیان به شماره /1315ق
ن 1398/به نام پرستو نبی داریان کد ملی  0075223211در تاریخ  1401/6/29مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
سند مالکیت (برگ سبز) خودروی سواری پژو  PARS XU7به رنگ سفید روغنی مدل
 1400به نام محمدامین نظری زهی به شماره انتظامی 915ن 39ایران  95به شماره موتور
124K1603512و شماره شاسی NAAN01CEXMK077111به علت سهل انگاری مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

قبالمؤلفههاییمانندارائهتضمینهایاعتباری
الزم ،مختومه شدن پروندههای مربوط به موارد
ادعاییآژانسبینالمللیانرژیاتمیقبلازاجرایی
شدن مجدد برجام و رفع عملیاتی تحریمها بوده
ع گیری اخیر مقامات
است.بدیهی است که موض 
آمریکایی و اروپایی در قبال این موارد ،انعکاسی از
معامالتبیرونیوفرامتنیآنهابابازیگراندیگری
مانند رژیم اشغالگر قدس میباشد .درهرحال

تا کتیک اتالف زمان از سوی غرب ،بهصورت کامال
هدفمند و از پیش تعیین شده صورت میگیرد.
اتخاذ این تا کتیک اساسا ارتباطی با پاسخ ایران
به طرح پیشنهادی اروپا ندارد.
اثبات یک قاعده مهم در وین
نگاه غیرواقعبینانه نسبت به معادالت جاری در
حوزه روابط بینالملل ،در بسیاری موارد به پاشنه
آشیل بازیگران تبدیل شده است .این قاعده در

آنها دومین حزب بزرگ هستند».
حزب دموکراتهای سوئد که در سال  ۱۹۸۸تأسیس شد ،دو دهه تالش
کرد تا آرای کافی برای انتخاب نماینده را به دست آورد؛ اما از زمان ورود
به پارلمان در سال  ،۲۰۱۰این حزب سهم خود را در سه انتخابات متوالی
افزایش داده است.از روز یکشنبه هفته گذشته  ،این حزب بهعنوان
محبوبترینحزبراستنزدیکبهمرکز کشور،جایگزینحزب«میانهرو»
ی گوید که این نتایج یک «خط جدا کننده» در
شده است.مارتینسون م 
تاریخ سوئد است.
موفقیت این حزب منجر به بحثهای شدیدی در مورد این شد که
حزب در طول تبدیلش از یک حزب منفور سیاسی به دالل قدرت ،چقدر
ازنظر ایدئولوژیک تغییر کرده است.جیمی آ کسون ،رهبر کنونی حزب
که در سال  ۲۰۰۵مسئولیت را بر عهده گرفت 10 ،سال پیش ،از سیاست
ط گرایی رونمایی کرد و در سال ۲۰۱۵
«تحمل صفر» علیه نژادپرستی و افرا 
حتی کل شاخه جوانان حزب را به دلیل ارتباط با جریان راست افراطی
به حالت تعلیق درآورد .توییتها و پستهای رسانههای اجتماعی
از سوی اعضای حزب و گاهی حتی مقامات منتخب همچنان این حزب

اینجانب محمدرضا پارسا مالک خودروی سواری تا کسی پیکان تیپ  1600مدل  1381به شماره
موتور  11158142297و شماره شاسی  81544661و شماره پال ک ایران 933-59ت 22به علت
فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده است لذا چنانچه احدی
ادعایی درخصوص خودروی مذکور 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 خواهدشد.
سند مالکیت (برگ سبز) خودروی سواری پراید تیپ جی تی ایکس آی به رنگ نوک مدادی
متالیک مدل  1389به شماره موتور  3800938و شماره شاسی  S1412289685848و شماره
پال ک ایران 845 -69ج 33به نام حسین اسالنی کتولی مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط است.
اصل کارت خودروی سواری پژو  405به شماره پال ک 381م 79ایران  24رنگ سفید روغنی
مدل  1397و شماره موتور  164B0182151و شماره شاسی  NAAM31FE9JK109654مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
برگ سبز خودرو سواری سیستم پژو تیپ  PARS TU5مدل  1400رنگ سفید روغنی شماره پال ک
245ط 46ایران  40شماره موتور  139B0234931شماره شاسی NAAN11FE1MH672726
متعلق به رفعت عشایری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
برگ سبز و کارت شناسایی مربوط به یک دستگاه خودروی سمند  CNG LX EF7دوگانه سوز
مدل  1398به رنگ سفید روغنی به شماره پال ک 954 -79ل 58و شماره موتور 147H0492623
و شماره شاسی  NAACJE8KF586577مربوط به آقای حسین امیری به شماره ملی
 5459772273مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
برگ سبز و سند کمپانی مربوط به یک دستگاه خودرو هیوندای آزرا  3300مدل  2006به رنگ
نقره ای و شماره پال ک 445 -62ط 77و شماره موتور  G6DB6S107718و شماره شاسی
 KMHFC41D16A089408مربوط به آقای ایمان عابدی ورکی به شماره ملی 2093844265
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
مدرک فار غ التحصیلی اینجانب عباس خوبانی فرزند محمدحسین به شماره شناسنامه 28
صادره از کاشان در مقطع کارشناسی رشته تحصیلی حسابداری صادره از واحد دانشگاهی
آزاد کاشان به شماره سریال  83116451053و شماره ثبت سازمان  83116451053و تاریخ ثبت
 1383/7/30مفقودگردیده و از درجه اعتبار ساقط است از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک
را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد کاشان به نشانی  :کاشان – بلوار قطب راوندی – خیابان
استادان – اداره امور فار غ التحصیالن ارسال نمایید.
برگ سبز اتومبیل کامیون باری فلزی مدل  2002به شماره انتظامی 275ع 89ایران  43به
شماره شاسی  WDB9500135K740028به شماره موتور  54192000219927مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط است.
شناسنامه مالکیت برگ سبز سواری پژو آردی آی  1600مدل  1384به شماره انتظامی -38
566ط 73و شماره شاسی  13465969و شماره موتور  11784063171به مالکیت رضا برادران
فرزند – مفقودگردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
گواهینامه موقت پایان تحصیالت اینجانب هانیه بستا ک فرزند علیرضا به شماره شناسنامه
1920333401صادره از اندیمشک در مقطع کارشناسی ناپیوسته رشته آموزش و پرورش ابتدائی
صادره از واحد دانشگاه آزاد اسالمی دزفول با شماره  99/11/6-341721مفقود گردیده و از
درجه اعتبار ساقط است از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد
دزفول به نشانی کوی آزادگان کدپستی  6461646411ارسال نماید.
سند کارخانه خودروی سواری پژو تیپ  405جی ال ایکس ای  1/8مدل  1389به رنگ نقره ای
متالیک به شماره انتظامی 544 -91ق 81به شماره موتور  12488157776به شماره شاسی
 NAAM01CAGAK876667مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است.
کارت دانشجویی اینجانب صادق بلوچ به شماره دانشجویی  924000613به شماره ملی
 6690016536مقطع کارشناسی رشته حسابداری دانشگاه پیام نور چابهار مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط است.
سند (برگ سبز) موتورسیکلت پیشتاز  CDI125مدل  1395به رنگ سرمه ای به شماره موتور
 0124NEG428951و شماره تنه  NEG125A9500504به شماره انتظامی  823-16839به نام
یحیی جدگال مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
برگ سبز کامیونت ون زامیاد  Z24NIMمدل  1400به رنگ آبی روغنی به شماره موتور
 M24876206Mو شماره شاسی  NAZPL140TM0654640به شماره انتظامی 342س-45
ایران  58به نام احمد صابری به شماره ملی  3559641365مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط است.
گواهینامه موقت پایان تحصیالت اینجانب فائزه خا کسفیدی فرزند فداحسین به شماره ملی
3660034185صادرهاز زابلمتولد 1368در مقطع کارشناسی(نوبتدوم)رشتهریاضی کاربردی
صادره از دانشگاه سیستان و بلوچستان به شماره 12/92/16934به تاریخ 1393/1/19مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
سند و فا کتور فروش سند مالکیت (برگ سبز) خودروی کامیون باری فلزی بنز ال 52/1924
به رنگ نارنجی مدل  1391به نام فواد ملکی محمدی به شماره انتظامی 387ع 55ایران 85
به شماره موتور  33592410114920و شماره شاسی  NAB37433116608011به علت سهل
انگاری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
برگ سبز و کارت سواری پیکان مدل  83رنگ سفید شماره شهربانی 177ب 67ایران  45شماره
موتور  11284007124شماره شاسی  0011005690مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
سند کمپانی و کارت پژو  405مدل  73رنگ طوسی شماره شهربانی 162ب 49ایران 65
به شماره موتور  2517300911و شماره شاسی  73305422مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط است.
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ژنرال آمریکایی:

ارسال «اف »16-به اوکراین
تا سه سال آینده ممکن نیست

خصوص سازمانهای بینالمللی و نقش آنها
در حلوفصل منازعات نیز صادق است.در جریان
خروج آمریکا از توافق هستهای ،برخی دولتمردان
قبلیماتصورمیکردندسازمانمللمتحدبهدلیل
تصویببرجامدرشورایامنیت«درقالبقطعنام ه
»2231بهصورتتمامقددربرابراقداماتغیرقانونی
دولتترامپخواهدایستادامااینسازمانبهاصطالح
بینالمللی،خودبه کاتالیزوروعاملیتسریعکننده
درپیشبرداستراتژیفشارحدا کثریایاالتمتحده
آمریکا علیه ایران تبدیل شد.
در این میان ،آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل
صرفا به ابراز تأسف از خروج واشنگتن از برجام
ا کتفا کرده و در مقابل ،ایران قویا میخواست تا
به تعهدات خود در توافقی که عمال از بین رفته
است ،پایبند بماند .در منازعات و مجادلههای
بینالمللی انتزاعیات و ذهنیات نیستند که حرف
میزنند بلکه امکانات و داشتهها مهم هستند
آنچ ه که مسلم است دستیابی ما در برنامه تحقیق
و توسعه به سانتریفیوژهای نسل جدید آیآر ۴-و
آیآر۶-واستقرارآنهادرنطنزوهمچنینغنیسازی
بیست و شصت درصدی که بهصورت موازی
انجام میگیرد ،همچنین پیشرفتهایی که در
سایرحوزههاداریمجملگیابزارهایامتیازگیریاز
طرفمقابلمحسوبمیشوند.اینکهتصور کنیم
که ا گر هیچیک از اینها را نداشتیم غرب حاضر بود
درمقابلفا کتورهاییمانندراستیآزماییوتضمین
برداشتهشدنتحریمهابهماامتیاز دهدیکتصور
پوچ محسوب میشود .غرب نشان داده که هرگاه
دست ایران بسته باشد در مذا کرات سختترین
ی کند و بالعکس ،هرگاه دست
فشارها را اعمال م 
باز و قدرت مانور در مذا کرات داشته باشد« به این
معنا که از قدرت سختافزاری و نرمافزاری الزم در
مواجهه با دشمنان برخوردار باشد » در مقابل ما
عقبنشینی خواهد کرد.

را به دردسر میاندازد.یوهان مارتینسون ،کارشناس علوم سیاسی ،با
ن که سوئد در چند سال اخیر بیشترین تعداد سرانه پناهجو
اشاره به ای 
ی گوید که مسائل مربوط به مهاجرت
در جهان را دریافت کرده است ،م 
مدتهاست که داغ بوده است.این مورد و افزایش محسوس جنایات
خشونتآمیز ممکن است افزایش حمایت از این حزب را توضیح دهد.
این حزب نهتنها سالها تبلیغات انتخاباتیاش با تمرکز بر هر دو موضوع
ن که این دو موضوع با
بوده است ،بلکه با ادعای جنجالی خود مبنی بر ای 
هم ارتباطی نا گسستنی دارند ،به شهرت رسیده است.
دستگاههای امنیتی غرب پاسخگو باشند
واقعیتامرایناست کهدستگاههایامنیتیغرببایدبابتآنچهدر کشور
ی گذردبایدپاسخگوباشند.رشد گروههای
سوئدودیگر کشورهایاروپاییم 
افراطی و نئونازیستی در غرب تحت نظارت و حمایت این دستگاههای
امنیتیصورت گرفتهورویکردضدمهاجرتوضددینیآنها،قطعانتیجه
وثمرههمینحمایتهاست.اینقاعدهنهتنهادر قبال کشور سوئد،بلکه
در قبال کشورهایی مانند آلمان ،فرانسه و ایتالیا نیز صادق است.
بیبیسی

سند کمپانی سواری پژو  206مدل  1390رنگ سفید روغنی به شماره انتظامی 645هـ83
ایران  53و شماره موتور  14190050409و شماره شاسی  538815به نام خانم الهه ّ
حری
مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط است.
اصل شناسنامه مالکیت (برگ سبز) سواری سیستم پراید تیپ صبا (جی تی ایکس)
مدل  1382به رنگ سفید معمولی به شماره موتور  00546042و به شماره شاسی
 S1412282100603به شماره پال ک انتظامی ایران 646-14ق 88به نام مالک خلیل
شرفی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
سند مالکیت و کارت پال ک (برگ سبز) و بیمه خودروی وانت تویوتا هایلوکس سفید
معمولی مدل  1985به نام باران بلوچ مرادی به شماره انتظامی 745ب 55ایران 95
به شماره موتور  2227744و شماره شاسی  617735به علت سهلانگاری مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
سند مالکیت و کارت پال ک (برگ سبز) خودروی سواری پژو پارس سفید روغنی مدل
 1394به نام محمدیعقوب رحمانی به شماره انتظامی 469ن 37ایران  95به شماره
موتور  139B0078768و شماره شاسی  NAAN11FCXFK826468به علت سهل
انگاری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
اصل سند کمپانی سواری سیستم پژو تیپ  405SLX-TU5مدل  1396به رنگ سفید
روغنیبهشمارهموتور 164B0143828وبهشمارهشاسیNAAM31FE6HK072895
و به شماره پال ک انتظامی ایران 311 -34و 84به نام مالک مرتضی مریدنژاد مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
برگ سبز هیوندا آوانته مدل  90رنگ سفید شماره شهربانی 382ی 29ایران 65
به شماره موتور  023844و شماره شاسی  111344مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط است.
برگ سبز خودرو پژو  405جی ال ایکس تا کسی مدل  1401به شماره پال ک 774ت25
ایران87بهشمارهموتور 124K1668761بهشمارهشاسیNAAM117E4NK880231
متعلق به خانم لیال امام یاری مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
بدینوسیلهاعالممیداردیکفقرهدستهچکبهشمارهجاری10/2261246/1ازشمارههای
 139/643815الی  139/643793در عهده بانک رسالت شعبه سبزه میدان متعلق به
خانم سمیرا مهدیخانی در تاریخ  1401/6/22مورد سرقت قرار گرفته و از درجه اعتبار
ساقط می باشد و هرگونه سوء استفاده از این دسته چک پیگرد قانونی دارد.
اینجانب سعید شعبانی ماوی مالک خودرو وانت سیستم پیکان تیپ  1600مدل  1381و
شماره انتظامی 649-25د55و شماره موتور 11518109750و شماره شاسی 81909599
به علت فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده است لذا
چنانچه هر کس ادعایی در مورد خودرو مذکور دارد ظرف مدت ده روز به دفتر حقوقی
سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در کیلومتر  14جاده مخصوص تهران کر ج
شهرک پیکانشهر ساختمان سمند طبقه اول مراجعه نمایید بدیهی است پس از
انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد1159.
برگسبزخودروی کامیون کشندهاسکانیامدل 1392بهشمارهانتظامی 767ع69ایران
59بهشمارهموتورDC13107L016768471بهشمارهشاسیNACG4X200D5323216
به نام مهناز ریگی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
سند مالکیت (برگ سبز) خودرو سواری سایپا  131SEبه رنگ سفید روغنی مدل
 1398به نام آصف دهواری به شماره انتظامی 395ن 31ایران  95به شماره موتور
 6242986/M113و شماره شاسی  NAS411100K3502959به علت سهل انگاری
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
کارت دانشجویی اینجانب فهیمه محمدزئی به شماره دانشجویی  9723279رشته
مهندسی صنایع مقطع کارشناسی دانشگاه والیت ایرانشهر مفقود گردیده و از
درجه اعتبار ساقط است.
کارت پال ک خودرو سواری سایپا تیبا رنگ سفید روغنی مدل  1400به شماره انتظامی
294ن 42ایران  95به نام منصور سنجرزئی به شماره موتور  M15/9476561و شماره
شاسی  NAS811100M5787740به علت سهل انگاری مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط است.
برگ سبز خودروی وانت تویوتا هایلوکس مدل  1992به شماره انتظامی 369د67
ایران  85به شماره موتور  4Y0349464به شماره شاسی  12772-YN1060به نام
یحیی شه بخش مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
اینجانب قاسم کونانی فرزند شامراد دارای شماره شناسنامه  290و دارای شماره ملی
 4199299637و به تاریخ تولد  1354/6/2شناسنامه صادره از شهرستان کوهدشت
مالک خودرو سواری پژو  405GLX-XU7مدل  1396به رنگ خا کستری متالیک به
شماره شهربانی 762س 75ایران  41به شماره شاسی NAAM01CE9HK134674
و به شماره موتور  124K1152595به علت فقدان اسناد فروش (اصل سند کمپانی و
اصل شناسنامه مالکیت (برگ سبز) تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده
است لذا چنانچه هر کس ادعایی در مورد خودروی مذکور دارد ظرف مدت ده روز
به دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در پیکانشهر ساختمان
سمند مراجعه نماید بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر
اقدام خواهد شد.
اصل سند مالکیت (برگ سبز) خورو وانت سیستم پیکان تیپ  1600مدل  1381به
شماره انتظامی 649-25د 55و به شماره موتور  11518109750و به شماره شاسی
 81909599به نام سعید شعبانی ماوی فرزند عبدل مفقود گردیده است و از درجه
اعتبار ساقط است1160.

یکژنرالارشدنیرویهواییایاالتمتحده گفت کهاوکراینتاسهسالدیگر
باید قید دریافت جنگنده «اف »۱۶-ساخت آمریکا را بزند.
به گزارش فارس ،وبگاه «دیفنس» در این زمینه نوشت ،ژنرال
«جیمزهکر»فرماندهنیرویهواییآمریکادراروپاوآفریقادرمجمعساالنهانجمن
نیروی هوایی گفته است که جنگندههای اف ۱۶-ساخت آمریکا طی
دو تا سه سال آینده حتی پس از اتخاذ تصمیم سیاسی مربوطه به اوکراین
نخواهد رسید.
وی گفت که با توجه به مشکل اصلی در تعمیر و نگهداری و آموزش ،تنها
گزینه سریع اوکراین دریافت جنگندههای «میگ »۲۹-است.کارشناسان
نظامی بر این باورند که وقتی صحبت از جنگنده میگ ۲۹-میشود ،کارایی
عملیاتی آن به تسلیحات و رادار آن بستگی دارد .درهرصورت ،قابلیت این
جنگنده از «سوخو »۳۰-و «سوخو »۳۵-پایینتر است و تنها گزینه ممکن
برای گسترش قابلیتهای این هواپیما ادغام این جنگنده با سالحهای
جدیداست.رسانههااخیرافاش کردند،جنگندههای«میگ۲۹-فالکروم»
اوکراین به موشکهای ضدرادار «ایجیام هارم» ساخت آمریکا برای نبرد
با روسیه مجهز شدهاند.

لوکاشنکو:

حمایت از ارتش روسیه وظیفه
بالروس است
رئیسجمهور بالروس بار دیگر بر حمایت از روسیه بهعنوان متحد این
کشور تأ کید کرد.
به گزارشخبرگزاری«بلتا»«،آلکساندر لوکاشنکو»رئیسجمهور بالروساین
سخنانراهنگامدیدار با«آلکساندر ولفوویچ»معاونشورایامنیتبالروس
بیان کرد.لوکاشنکو گفت کهبهوزارتدفاع،همهسازمانهایدفاعی،امنیتی
و قوه مجریه دستور داده که اقدامات عملی در مرز با اوکراین را با در نظر گرفتن
تجربه از زمان آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین انجام دهند.
ویدرزمینهاستقرارپدافندبالروسدرمرزها گفت«:درجاهایی کهتهدیدهای
واقعیوجوددارد،قطعانیاز بهاستقرار پدافنداست.اینمهمترینچیزبرای
ارتشماست.مابایداز وطنخودمحافظت کنیم.در موردحمایتاز روسیه،
ی کنم که نباید از طریق بالروس به ارتش روسیه از
من یکبار دیگر تأ کید م 
پشت خنجر زد .این وظیفه ما در قبال متحدمان است».
وزارتدفاعبالروسبهتازگیاعالم کرد کهرزمایشهاییرانزدیکمرزبالهستان،
در شهر «مینسک» پایتخت آن و «ویتبسک» آغاز کرده است.

دیدارهای مشکوک رئیس سازمان
اطالعات ترکیه باشخصیتهای عراقی
«ابراهیم القریشی» عضو حزب «التجمع الوطنی» در مصاحبهای خواستار
ورود دستگاه امنیتی عراق به موضوع دیدارهای «ها کان فیدان» رئیس
سازمان اطالعات ترکیه با برخی شخصیتهای عراقی شد.
او به وبگاه خبری المعلومه عراق گفت که دیدارهای «مکرر و علنی» ها کان
فیدان با سیاسیون عراقی مشکوک و سؤالبرانگیز است و باید پرسید که در
ن که آیا سازمان اطالعات عراق
این دیدارها چه مسائلی بحث میشود و ای 
از محتوای این نشستها اطالع دارد یا خیر« .ابراهیم القریشی» افزود:
«باید از این دیدارهای جنجالی تحقیق صورت گرفته و محتوای آنها به
اطالع عموم برسد .در هر کشوری در جهان هر مقام سیاسی که بخواهد با
مقامات امنیتی کشور دیگری دیدار کند ،مورد سؤال واقع میشود ،چرا که
ن گونهدیدارهابایدباموافقت
اینموضوعبهامنیتملیمربوطمیشودوای 
مستقیمدولتباشد».اینفعالسیاسیعراقیسپس گفت کهنفوذامنیتی
ترکیه در میان فضای سیاسی عراق ،با حمالت نظامی این کشور در مناطق
ی کشد.
مرزی همراه است و این مسئله سؤاالت زیادی را پیش م 

اینجانب میکائیل قادرزاده مالک خودرو سواری سیستم پیکان تیپ  1600iمدل  1383و
شماره انتظامی 37-732ص56و شماره موتور 11282007583شماره شاسی 82490178
به علت فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده است لذا
چنانچه هر کس ادعایی در مورد خودروی مذکور دارد ظرف مدت ده روز به دفتر حقوقی
سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در کیلومتر  14جاده مخصوص تهران کر ج شهرک
پیکانشهر ساختمان سمند طبقه اول مراجعه نمایید بدیهی است پس از انقضای مهلت
مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد1161.
سند کمپانی – سند مالکیت (برگ سبز) کارت خودرو پژو  206رنگ سبز یشمی مدل
 1382به شماره انتظامی 364س 14ایران  13به شماره موتور  10FSF94171029شماره
شاسی  IN82603819به مالکیت حسین عابدی مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط است.
سندمالکیت (برگ سبز) خودرو پراید رنگ نقره ای متالیک مدل  1384به شماره انتظامی
ایران394 -13ج 25شماره موتور  01081950شماره شاسی  S1412284455920به مالکیت
اصغر سلمانی رنانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
سند مالکیت (برگ سبز) خودرو سایپا (131پراید) رنگ سفید مدل 1392به شماره انتظامی
ایران 719 -13د 19به شماره موتور  4955640شماره شاسی  NAS412100D1316329به
مالکیت مرضیه شیرعلیزاده مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
گواهیمیشودفا کتور بلوکسیلندر بهشماره990367725وبهشمارهموتور 12488260174
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
اینجانب سیدحجت اهلل دریاباری مالک سواری پژو  405به شماره انتظامی 962ب33
ایران 92و شماره موتور  124K0244826و شماره شاسی NAAM01CA3DR535433
به علت فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی سند خودروی مذکور را نموده
است لذا چنانچه احدی ادعایی درخصوص خودرو فوق را 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 پژو  405به شماره انتظامی 962ب 33ایران 92
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
سند مالکیت راهور (برگ سبز) و سند کمپانی وانت سایپا تک کابین به شماره موتور
 M13/6544378و شماره شاسی  NAS451100N4962444و شماره انتظامی 461ص47
ایران  92مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
برگ سبز خودرو ریو ال اس  1500مدل  1385رنگ نوک مدادی متالیک پال ک  68ایران
174س 34موتور  1015206شاسی  NAS61002261117039به نام صادق قراهانی مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
کارتدانشجوییاینجانبنرگسعباسپور مرزبالیفرزندبهمنبهشمارهملی2050678606
به شماره دانشجویی  9411117059در رشته پزشکی ورودی  1394دانشگاه علوم پزشکی
ایالم مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
به اطالع می رساند برگ سبز و کارت ماشین سواری پژو پارس مدل  1389رنگ سفید
روغنی شماره موتور  12489105827به نام علی ا کبر آلوت شماره ملی 0491603436
پال ک 855 -78ج 64مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
چون آقای حسن سراقی مالک وانت آریسان مدل  1395به شماره پال ک 969ب 75ایران
 28و شماره موتور  118J0019608و شماره شاسی  NAAB66PE5GV653666به علت
فقدان برگ فروش کمپانی تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده لذا چنانچه
هر کس ادعایی در مورد خودروی مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقی شرکت ایران
خودرو واقع در کیلومتر  14جاده مخصوص تهران – کر ج شهرک پیکانشهر ساختمان
سمند طبقه یک مراجعه نماید بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط
مقرر اقدام خواهد شد.
سند مالکیت (برگ سبز) خودروی سواری سایپا تیپ  131TLمدل  1392به رنگ سفید
روغنی و به شماره موتور  4978003و شماره شاسی  NAS411100D1304372و شماره
پال ک ایران 961 -69و 64مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
برگ سبز خودروی وانت تیپ سیمر غ به رنگ کرم سیر روغنی مدل  1364به شماره موتور
103406و شماره شاسی  241257به نام اسماعیل شفق ریگی به شماره انتظامی 515ج42
ایران 85مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
سند و فا کتور فروش و سند مالکیت خودروی سواری پژو 405جی ال ایکس به رنگ
نقره ای متالیک مدل  1398به نام احمد اربابی به شماره انتظامی 596ن 41ایران 95
به شماره موتور  124K1339254و شماره شاسی  NAAM01CE7KK174727به علت
سهل انگاری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
سند و فا کتور فروش (سند کارخانه) و سند مالکیت (برگ سبز) و کارت پال ک و پال ک و کارت
سوختهوشمندموتورسیکلتانرژیCDI125بهرنگمشکیمدل1389بهشمارهانتظامی
822-32922به شماره موتور NRG91330903و شماره شاسی NIK***125E9104534
به علت سهل انگاری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
برگسبزتیبا 2بهشمارهموتور 165A0203559و شاسی NAAP03EENJ298538وپال ک
32ن 138ایران  27به نام هاوره عصری مفقود شده است و فاقد اعتبار است.
دانشنامه پایان تحصیلی دوره کارشناسی به شماره  3151483دانشگاه آزاد
اسالمی آقای ادریس نجفیان فرزند علیرضا دارای کد ملی 3341638776
صادره از اسالم آباد غرب در دوره تحصیالت کارشناسی ناپیوسته رشته
مهندسی تکنولوژی الکترونیک در دانشگاه کرمانشاه مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط است.

