نکته
کلينتون اينبار نميآيد!

بخش سياسي خارجي
هيالري کلينتون ،سناتور سابق ايالت نيويورک و وزير امورخارجه اسبق
اياالت متحده ،تا چندي پيش حضور خود در رقابتهاي انتخابات
رياست جمهوري سال 2020را نفي نميکرد .او در اظهارنظري جنجالي
و در آستانه برگزاري رقابتهاي انتخابات مياندورهاي آمريکا ،از عالقه
خود مبني بر حضور در مسند رياستجمهوري خبر داده بود .بسياري
از مخاطبان سخنان کلينتون ،تصور ميکردند که وي با بيان اين سخنان
قصد دارد آمادگي افکار عمومي را جهت پذيرش يا عدم پذيرش دوباره
خود به عنوان نامزد انتخابات رياستجمهوري مورد سنجش قرار دهد.
حتي اگر اين فرضيه درست باشد ،کلينتون نتوانست در اين آزمون
موفقيتي خاص بهدست بياورد .نظرسنجيهاي صورتگرفته در حزب
دموکرات نشان ميداد که برني سندرز ،جو بايدن و حتي اليزابت
وارن ب ه مراتب از کلينتون در نزد رأي دهندگان اين حزب محبوبتر
بودهاند .از اينرو وزير امورخارجه اسبق آمريکا درصورت شرکت رسمي
در انتخابات رياست جمهوري آتي ،با سومين شکست انتخاباتي خود
مواجه مي شد ،شکستي که اين بار بهسرعت و در همان مرحله مقدماتي
صورت ميگرفت! همين مسئله ،رأي نهايي کلينتون مبني بر مشارکت
در انتخابات را تغيير داد.
هيالري کلينتون پس از هفتهها ترديد ،سرانجام تصميم گرفته است
که در رقابتهاي انتخاباتي سال 2020حضور پيدا نکند .چنانچه شبکه
سي ان ان گزارش داده است« ،جان پادستا» ،رئيس سابق کمپين
انتخاباتي «هيالري کلينتون» ،نامزد شکستخورده دموکرات انتخابات
2016آمريکا گزارشهاي اخير درباره احتمال نامزدي کلينتون در
انتخابات رياست جمهوري 2020آمريکا را تکذيب کرده است .پادستا
در اينخصوص ميگويد :من او (کلينتون) را دوست دارم .اميدوار بودم
او رئيسجمهورآمريکا باشد .او سهميليون رأي بيشتر از دونالد ترامپ
بهدست آورد .کلينتون يک رئيسجمهور فوق العاده ميشد ،اما او گفته
است که براي رياستجمهوري آمريکا نامزد نميشود.
وي در ادامه افزود :او براي انتخابات آتي آمريکا نامزد نخواهد شد .ما
درحال حاضر نامزدهاي بسيار فوق العادهاي داريم .همانطور که گفتم او
يک رئيسجمهور فوق العاده ميشد ،اما اين مربوط به گذشته است و او
هم اکنون قصد نامزدي در انتخابات رياستجمهوري را ندارد.
هيالري کلينتون با سکوت در برابر جان پادستا ،عمال محتواي مصاحبه وي
ي است که چندي پيش
با شبکه سي ان ان را تاييد کرده است .اين در حال 
«جف زلني» خبرنگار سي ان ان در کاخ سفيد شايعاتي را درباره نامزدي
کلينتون در انتخابات آتي آمريکا مطرح کرد .به اين ترتيب در سال2020
ديگر شاهد حضور کلينتون در دور نهايي رقابتهاي انتخاباتي (و همچنين
دور مقدماتي) نخواهيم بود .با اينحال در اينخصوص سواالت و ابهاماتي
وجود دارد که همچنان نمي توان به راحتي از کنار آنها گذشت.
عدم حضور هيالري کلينتون در انتخابات ،به معناي پايان نفوذ سياسي
خانواده کلينتونها در حزب دموکرات نيست .وزير امور خارجه اسبق
آمريکا در آوردگاه حساس دموکراتها با يکديگر ،قطعا بهصورت مستقيم
يا غيرمستقيم از يکي از نامزدهاي اين حزب حمايت خواهد کرد .برخي
معتقدند که اين فرد ،جو بايدن معاون اوباما نخواهد بود! کلينتون در
دوران حضور خود در مسند وزارت امورخارجه آمريکا اختالفاتي با بايدن
در عرصه سياست خارجي داشت .همچنين ،برخي منابع اعالم کردهاند
که بايدن در جريان رقابتهاي انتخابات رياستجمهوري سال2016
چندان موافق حضور کلينتون در انتخابات نبوده است .سکوت نسبي
بايدن در قبال نامزدي کلينتون در آن رقابتها ،اين مسئله را مورد تاييد
قرار ميدهد .در اين ميان ،نام برني سندرز  ،سناتور ايالت ورمونت نيز
بهطور طبيعي مطرح است .هيالري کلينتون بهخوبي ميداند که برني
سندرز عليرغم حمايت سازمانيافته سران حزب دموکرات و افشاي زد
و بندهاي خانواده کلينتونها با سوپردليگيتها براي راهيابي هيالري
به دور نهايي رقابتهاي انتخاباتي ،در نهايت شکست در برابر کلينتون
را پذيرفت و از وي در دور نهايي رقابتهاي انتخابات رياستجمهوري
سال (2016در برابر ترامپ) حمايت کرد .آيا ممکن است در اينخصوص
کلينتون اقدام متقابلي صورت دهد و حمايت سندرز از خود در دور
نهايي رقابتهاي انتخابات رياستجمهوري قبلي را اينبار در رقابتهاي
مقدماتي حزب دموکرات تالفي کند؟

»

سفير روسيه در تهران با تاکيد بر عالقهمندي مسکو به توسعه روابط با جمهوري اسالمي در تمامي زمينهها
حتي در شرايط تحريمهاي آمريکا گفت :رهبران و ملت ايران توان مقابله با عواقب تحريمها را دارند و اجازه
بيثبات شدن اوضاع را نميدهند .به گزارش تسنيم ،لوان جاگاريان سفير روسيه در ايران در مصاحبهاي
اختصاصي با خبرگزاري تاس اعالم کرد والديمير پوتين و حسن روحاني رؤساي جمهوري روسيه و ايران
در ديدار دوجانبه خود در حاشيه نشست سران کشورهاي شرکت کننده در مذاکرات آستانه درباره سوريه
(روسيه ،ايران و ترکيه) که قرار است 14فوريه (25بهمن ماه) در بندر سوچي برگزار شود ،روند توسعه
همکاريهاي تجاري-اقتصادي بين دو کشور را مورد بررسي قرار خواهند داد .جاگاريان تاکيد کرد که تمام
تالشها در چارچوب مذاکرات آستانه در سطوح مختلف و بين کشورهاي ضامن صلح با کمترين شکست
ادامه داشته و همه طرفين از همکاري در اين زمينه رضايت دارند .سفير روسيه در پاسخ به سوال ديگري
ابزار نگراني کرد که حمالت نيروي هوايي اسرائيل به خاک سوريه که بهانه تقويت حضور نظامي ايران در
اين کشور صورت ميگيرند ،ممکن است به درگيري نظامي بين اسرائيل و ايران منجر شود .وي تاکيد کرد

که طرف روسي اصال به چنين وضعيتي عالقه ندارند و از همه امکانات خود براي اجتناب از بروز چنين
مناقشهاي استفاده ميکند .لوان جاگاريان درباره تاثير تحريمهاي آمريکا بر وضعيت اقتصادي ايران هم گفت:
مطبوعات ايران با نگراني در اينباره مطالبي مينويسند و رهبران ايران به وجود مشکالت در اين رابطه اذعان
دارند ،ولي بايد توجه داشت که ايران کشور قدرتمندي است و داراي توان بالقوه اقتصادي بسيار قوي است.
اين نخستين بار نيست که با تحريمهاي شديد امريکا مواجه است .من معتقدم که رهبران و ملت ايران قدرت
کافي براي مقابله با عواقب تحريمها را دارند و اجازه نخواهند داد تا اوضاع در اين کشور بي ثبات شود .ما نيز
عالقهمنديم تا اوضاع داخلي در جمهوري اسالمي با ثبات باشد و تحريمهاي غيرقانوني و يکجانبه آمريکا
را محکوم ميکنيم و خواستار مقابله با اين آنها ازسوي شرکتهاي اروپايي خود هستيم .بايد توجه داشت
که آمريکاييها بهطور يکجانبه از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) خارج شدهاند ،در حاليکه ايران بدون
کوچکترين نقضي ،به تعهدات خويش در قبال توافق هستهاي پايبند مانده است .کشورهاي اروپايي بايد
اراده سياسي خود را براي حمايت از منافع تهران در قبال اين توافقنامه نشان دهند.

سفير روسيه:

اقتصاد ايران
قدرت مقابله با
تحريمهاي
آمريکا را دارد

بين الملل
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صالحي:

اگر طرفهاي متعهد در بازطراحي رآکتور اراک
وقتکشيکنند ،ايران کار را جلو ميبرد

رئيس سازمان انرژي اتمي هشدار داد درصورتي که طرفهاي
متعهد در بازطراحي رآکتور اراک وقتکشي کنند ايران خود
کار را جلو خواهد برد و انتخابهاي زيادي در اين زمينه دارد.
به گزارش خبرگزاري تسنيم" ،علي اکبر صالحي" رئيس سازمان
انرژي اتمي در مصاحبه با شبکه خبري الميادين ضمن اعالم
اينکه ايران در همه حوزههاي هستهاي قادر به طراحي است
و نهفقط مهندسي معکوس ،اعالم کرد که ايران ميتواند يک طرف
گفتوگو با ديگر دانشمندان منطقه مثل عربستان سعودي
امارات ،کويت و ديگران باشد .همچنانکه ميتواند در زمينه

ساخت راکتور مثال راکتور تحقيقاتي به عراق کمک کند.
الميادين در بخشي از اين مصاحبه به موضوع راکتور اراک
اشاره کرد و پرسيد ،صالحي اخيرا گفته بود که قلب راکتور
اراک از سيمان پر نشده بلکه اين سيمان در لولههايي خاص
از راکتور مذکور ريخته شده و ايران در آن زمان لولههاي
مشابه را خريداري کرده است ،الميادين پرسيد آن اين اقدام
نقض برجام نبوده که صالحي پاسخ داد :ما اين لولهها را
بهصورت مخفيانه نخريديم بلکه طي دوره مذاکرات ،رهبر
معظم انقالب به ما سفارش کرد که با هوشياري مذاکره کنيم
و احتماالت الزم را در نظر بگيريم زيرا غربيها قابل اعتماد
نيستند؛ ايشان حق داشتند ،چندينبار بر اين موضوع تاکيد
کردند و عمال رخ داد ،اما اينبار همه و تمام جهان فهميدند
نميشود به غربيها بهويژه آمريکا اعتماد کرد.
رئيس سازمان انرژي هستهاي در ادامه هشدار داد اگر
طرفهاي مربوطه در همکاري با ايران براي بازطراحي راکتور
اراک ــ چين و انگليس ــ که تعهدي جدي براي آنهاست
وقتکشي کنند ،ايران خود کار را جلو خواهد برد و انتخابهاي
زيادي در اين زمينه دارد.

ترامپ:

خبر

چشم از رژيمي که شعار مرگ بر آمريکا ميدهد
بر نميداريم
دونالد ترامپ گفت :ما از رژيمي که شعار مرگ بر آمريکا
سر مي دهد و ملت يهود را تهديد ميکند چشم پوشي
نخواهيم کرد .به گزارش صداوسيما ،دونالد ترامپ
رئيسجمهور آمريکا در دومين سخنراني ساليانه خود
در کنگره گفت :بهطور رسمي خروج آمريکا را از پيمان
نيروي هستهاي ميانبرد اعالم مي کنم .دونالد ترامپ
در کنگره آمريکا گفت :ما هرگز اجازه نميدهيم ايران
سالح هستهاي در اختيار داشته باشد و من آمريکا
را از توافق هستهاي فاجعهبار با ايران خارج کردم.
رئيس جمهور آمريکا افزود :ما از رژيمي که شعار مرگ
بر آمريکا سر ميدهد و ملت يهود را تهديد به نابودي
ميکند چشمپوشي نخواهيمکرد .دولت من براي مقابله
با بزرگترين حامي تروريسم دولتي در جهان قاطعانه
عمل کرده است .ايران درحال انجام کارهاي بد است.
رئيسجمهور آمريکا گفت:پاييز گذشته ،ما شديدترين
تحريمهايي را که تاکنون بر يک کشور اعمال کرديم بر
آنها اعمال کرديم .رئيسجمهور آمريکا گفت بهصورت
رسمي خروج آمريکا از معاهده منع گسترش سالحهاي

مشاور امني تملي عراق:

عراق از تحريمهاي آمريکا عليه ايران متضرر ميشود

هسته اي ميان برد را اعالم مي کنم .دونالد ترامپ
گفت مذاکرات را براي دستيابي به حل و فصل سياسي
مسائل در افغانستان شتاب داده است .رئيسجمهور
آمريکا در سخنراني ساالنه خود در کنگره گفت :اميدوار
است مذاکرات به آمريکا اجازه دهد نظاميان خود را
در افغانستان کاهش دهد و بر مبارزه با تروريسم
متمرکز شود.
مطمئن نيست يک توافق بر سر افغانستان به دست
آيد ،اما ارزش تالش براي صلح را دارد.

خوشخدمتي پارلمان اروپا به ترامپ درخصوص ونزوئال
مقامات قاره سبز که مدعي رعايت اصول حقوقي جاري در عرصه
روابط بين الملل هستند ،صراحتا از کودتا در آمريکاي التين
حمايت ميکنند و حتي از بيان الفاظي مانند« تغيير رژيم»
در ونزوئال نيز ابايي ندارند .اقدام اخير پارلمان اروپا در خصوص
به رسميت شناختن دولت «خوان گوايدو» در ونزوئال از ابعاد
مختلفي قابل تامل است .در اواخر هفته گذشته ،پارلمان اروپا
با اکثريت آراء خوان گوايدو را به عنوان رئيسجمهوري موقت
ونزوئال به رسميت شناخت ،اين درحالي است که درحال
حاضر يک «دولت مستقر» برآمده از رأي مردم در کاراکاس
زمام امور را در دست دارد ،دولتي که به رهبري «نيکالس
مادورو» و تا سال  2025بايد به حضور خود در راس معادالت
سياسي و اجرايي اين کشور ادامه دهد .در چنين شرايطي
اقدام پارلمان اروپا فراتر از آنکه نماد عدول از قوانين حقوق
بين الملل ،ازجمله به رسميت شناختن حق حاکميت کشورها
و استقالل ملتها باشد ،نشانهاي دال بر بازي مستقيم
اروپاييان در زمين دولت ترامپ تلقي ميشود.
نمايندگان پارلمان اروپا ضمن تصويب يک قطعنام ه غير الزامآور
رئيسجمهوري خودخوانده ونزوئال (که مورد حمايت کامل
دونالد ترامپ قرار دارد) را بهعنوان رهبر موقت اين کشور
پذيرفته و رياست جمهوري مادورو بر اين کشور را غير قانوني
اعالم کردند .درپي آن نيز پارلمان اروپا با تصويب اين
قطعنامه از کشورهاي عضو اتحاديه اروپا خواسته است تا
هريک جداگانه رهبر کودتاگران در کاراکاس را بهرسميت

اصل دانشنامه پايان تحصيالت اينجانب فرهاد سهرابيان فرزند نورالدين به شماره ملي  6349961511صادره
از شيروان چرداول متولد  1364در رشته تربيت بدني و علوم ورزشي مقطع كارشناسي پيوسته به شماره
 0909656تاريخ  88/4/28از دانشگاه آزاد اسالمي واحد ايالم مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط
ميباشد .از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد ايالم به نشاني ايالم  -بلوار
دانشجو كد پستي  69311/33145ارسال نمايد.
گواهينامه موقت پايان تحصيالت اينجانب فرهاد سهرابيان فرزند نورالدين به شماره ملي  6349961511صادره
از شيروان چرداول متولد  1364در رشته فيزيولوژي ورزشي كاربردي مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته به
شماره /70605ف مورخ  96/12/22از دانشگاه آزاد اسالمي واحد ايالم مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط
ميباشد .از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد ايالم به نشاني ايالم  -بلوار
دانشجو كد پستي  69311/33145ارسال نمايد.
بدينوسيله به اطالع ميرساند پروانه بهرهبرداري درمانگاه دندانپزشكي شهيد صياد شيرازي به شماره/722 :
الف/5/دپ/ت به تاريخ  1394/6/2و نوبت كاري صبح و عصر با تعداد  5نوبت وبه نشاني شهرضا  -ميدان
شهدا  -خيابان شهيد بهشتي  -خيابان شهيد فهميده  -پالك ثبتي  32/588بخش يك ثبت شهرضا مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز كاميون كمپرسي بنز الكا  42/1924مدل  1386به رنگ نارنجي و شماره انتظامي 525ع -35ايران
 13و شماره موتور  33593210102976و شماره شاسي  37433316599248به نام سيدمصطفي ايراني
آراني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني (مادر) و كارت ماشين سواري پژو پارس مدل  1385به رنگ خاكستري متاليك به شماره انتظامي
214ج -27ايران  77و شماره شاسي  19384368و شماره موتور  12485199411مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز وانت پيكان سفيد مدل  91به شماره انتظامي ايران 881-31ج 88به نام آزاده دولتشاه به شماره
ملي  4060134491مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل سند كمپاني خودرو وانت زامياد به شماره پالك 744د -78ايران  31رنگ آبي روغني مدل  1395به
شماره موتور  Z24716590Zو شماره شاسي  NAZPL140BG0451068مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت سمند مدل  81رنگ مشكي شش ايران 556-65ي 75مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت پرايد  141مدل  87رنگ نقرهآبي شش ايران 562-65ي 37مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني چري تيگو مدل  95به رنگ سفيد شش ايران 753-65ط 51و شم  012507و ش شاسي
 1009637مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز سواري سيستم سمند تيپ  LXEF7CNGمدل  1396به شماره موتور  147H0304026وشماره شاسي
 NAACJE7HF284934و پالك 672-23ص 73به نام ابوالفضل زينالديني به شماره ملي 1219898228
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز و كارت موتورسيكلت سيستم راديسون تيپ تريل  200CCCDIمدل  1389به رنگ سفيد و شماره تنه
 200R8900445و شماره موتور  R8801755و شماره پالك  619-27998به نام سيدمهدي مدني مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كليه اسناد فروش (برگ سبز ،برگ كمپاني ،بنچاق) خودرو مزدا  323مدل  1386به رنگ سفيد و شماره
پالك ايران 154-38هـ 42و شماره موتور  836916و شماره شاسي  NAG08MBRD350437به نام
اميد خميسآبادي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودرو سواري پرايد سيستم سايپا مدل  1396تيپ  131SEبه رنگ سفيد روغني و شماره موتور
 M13/5922825و شماره پالك ايران 545-14و 23و شماره شاسي  NAS411100H3372067به نام
سيدقاسم محمد اصل به شماره ملي  1810102200مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل برگ سبز خودروي سواري پرايد  111SEهاچبك مدل  1395به رنگ سفيد شيري روغني و شماره
موتور  M1357400100و شماره شاسي  NAS431100G5893603مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط
ميباشد.
اصل شناسنامه مالكيت (برگ سبز) سواري هاچبك سيستم سايپا تيپ تيبا  2مدل  1395به رنگ سفيد روغني
و شماره موتور  M1518352718و شماره شاسي  NAS821100G1066379و شماره پالك انتظامي ايران
843-41م 16و به نام مالك پرويز بيات مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت پژو  206اسدي مدل  1396به رنگ سفيد و شماره شهرباني 418ص -39ايران  74و
شماره موتور  164B0014846و شماره شاسي  012884به نام طاها واحديان صالحي مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
مدرك فارغالتحصيلي اينجانب فروغ صافي فرزند سعيد به شماره شناسنامه  1160292167صادره از فوالدشهر
در مقطع ليسانس رشته مديريت جهانگردي صادره از واحد دانشگاه نجفآباد با شماره  55393مورخ 97/9/3
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي
واحد نجفآباد ارسال نمايد.
سند مالكيت سواري پيكان  1600به رنگ سفيد روغني مدل  76و شماره موتور  11127612867و شماره
شاسي  76413648و شماره پالك 464-27ي 32به نام فرهاد سالمفرد ساكن اشنويه مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد4119 .
برگ سبز خودرو هاچبك سيستم امويام تيپ  HNEW-315مدل  1396به رنگ سفيد روغني و شماره موتور
 MVM477FJAG052950و شماره شاسي  NATFBAMD7H1041620به نام مجيد جابري مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز ماشين سواري پژو مدل  1388به شماره انتظامي 299-37ط 25و شماره موتور 11888014765
و شماره شاسي  NAAB51RMXAH405849به نام محمد محمدنژاد عيسيكند مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد4123 .
اصل كارت هوشمند رانندگان ناوگان باري اينجانب خاليد حمامچي به شماره كارت  3175916و شماره شناسنامه
 2و كد ملي  6399925770مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد4125 .
سند فاكتور فروش مربوط به يك دستگاه خودروي وانت مزدا مدل  1389به شماره پالك 927ص -97ايران
 65و شماره شاسي  PC18D26021و شماره موتور  FE128006به نام محمد فالح مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
سند كارخانه (قطعي) و سند مالكيت (برگ سبز) سواري پژو  405GLX-XU7به رنگ نقرهاي مدل  1391و
شماره پالك 575-32هـ 38و شماره موتور  124R0012334و شماره شاسي  902558به نام رعنا اخوان
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
پروانه كسب خردهفروشي مصنوعات فلزي به شماره  523326و شناسه صنفي  0305949716به نام محمدرضا
مومنين فرزند اسماعيل به شماره شناسنامه  3227و كد ملي  0320036121مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
كليه مدارك اعم از برگ سبز ،سند و كارت خودرو سواري پژو  405جيالايكس به رنگ نقرهاي متاليك مدل
 1389و شماره موتور  12488352867و شماره شاسي  AK889302و شماره پالك 777-24س 61مربوط
به عليرضا سيدنباتي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز و سند ماشين سواري سايپا تيپ  131SEبه رنگ سفيد روغني مدل  1395و شماره موتور M13/5622545
و شماره شاسي  NAS411100G3485314و شماره پالك ايران 585-34ص 94به نام متين ايسپره به شماره
ملي  6920062585مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز راهنمايي و رانندگي پژو  206تيپ  5مدل  93به شماره پالك 416-88ن 37و شماره موتور
 163B0050210و شماره شاسي  NAAP13FE1EJ481581متعلق به مسعود فيروزه مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصالحيه  -سند مالكيت تراكتور كشاورزي مدل  1389به شماره پالك ايران 561-16ك 16در تاريخ 97/11/16
چاپ شده ،شماره پالك ايران 561-91ك 16صحيح ميباشد.
سند كمپاني و شناسنامه مالكيت ماكسيما مدل  82رنگ نقرهاي شش ايران 477-65ع 74و شم 30577437
و ش شاسي  205212مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.

بشناسند.
بسياري از رهبران و نمايندگان جريان راست ميانه در
پارلمان اروپا ،از جمله «استبان گونزالس پونز» ،نماينده
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دانسته و بر استمرار رويکرد تقابلي خود با ملت و دولت
مستقر در کاراکاس تاکيد کرده اند ،اما بهراستي چه اتفاقي
در پارلمان اروپا رخ داده است؟ بهنظر ميرسد محصول
و خروجي مشترک همفکري جريانهاي محافظهکار

سند كمپاني و شناسنامه مالكيت پژو  206مدل  86رنگ بژ شش ايران 293-65ب 33و شم 13385000065
و ش شاسي  205212مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
قولنامه زمين با كد رهگيري  1311011024808و وكالتنامه به شناسه سند  139433252113000056به نام
داريوش حسينزاده و الحاقيه به شماره قرارداد  8814917به نامهاي سيدجعفر رفيعي و منوچهر شكيبانسب
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز و قولنامه محضري سواري پژو آردي مدل  1384به رنگ يشمي روغني و شماره موتور 11784071420
و شماره شاسي  13474013و شماره پالك 399-23ص 51به نام محمد خوشنويسان كد ملي 0062629123
شش  6003مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز پژو سواري  405مدل  1383به شماره انتظامي 128-41ج 41و شماره موتور  12483047488و
شماره شاسي  83022382مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني (مادر) سواري هاچبك پژو  206مدل  1389به رنگ سفيد روغني و شماره انتظامي 965ن-58
ايران  82و شماره موتور  14189051620و شماره شاسي  NAAP03ED5BJ463870مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز (سند مالكيت) سواري پژو  207iمدل  1390به رنگ سفيد روغني و شماره پالك ايران 797-66ن29
و شماره موتور  15290009456و شماره شاسي  NAAR13FE8BJ984335به نام جواد فتوحي مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اينجانب درويشعلي بسحاقي مالك خودرو سمند  LXبه شماره انتظامي 447-41ج 18و شماره بدنه 216025
و شماره موتور  12488300738به علت فقدان اسناد فروش تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده
است .لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف  10روز به دفتر حقوقي سازمان فروش
شركت ايران خودرو واقع در تهران  -كيلومتر  14جاده قديم كرج ،پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد.
بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
سند كمپاني و شناسنامه مالكيت سواري پارس مدل  94به رنگ سفيد و شماره شهرباني ايران 577-93ب 55و
شماره موتور  0643979و شماره شاسي  384362مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز (شناسنامه مالكيت) وانت زامياد مدل  1392به شماره انتظامي 586-17د 48و شماره موتور
 80046307و شماره شاسي  NAZDL104TD0056541به نام بابك رزاقينيا مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد4127 .
سند مالكيت راهور (برگ سبز) وانت نيسان به شماره انتظامي 459د -44ايران  82مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد .مسئوليت ضمانت كشف فساد به عهده مالك است.
مجوز حمل سالح به شماره  3200782و شماره  11758به نام احسان عباسي شش  431صادره از محمودآباد
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اينجانب سيدرحمت حسيني مالك سواري سمند  EF7به شماره موتور  14790037198و شماره شاسي
 NAACR1HS6CF718469و شماره پالك 759د -54ايران  82به علت فقدان اسناد فروش تقاضاي
رونوشت المثني سند خودروي مذكور را نموده است لذا چنانچه احدي ادعايي در خصوص خودروي فوق را
دارد ظرف مدت ده روز به دفتر منطقه اي ساري واقع در كيلومتر  6جاده ساري به نكا جنب شركت شماليت
مراجعه نمايند بديهي است پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
سند سواري پرايد هاچبك مدل  1391به رنگ سفيد و شماره شاسي  S5430091702994و شماره موتور
 4567897و شماره پالك ايران 232-48ج 58به نام سيده مهري هاشمي مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
سند مالكيت (برگ سبز) خودرو پرايد مدل  1387به رنگ نوكمدادي متاليك و شماره انتظامي ايران -43
131ل 27و شماره موتور  2312696و شماره شاسي  S1412287439428به مالكيت محمدحسين گندمكار
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند مالكيت (برگ سبز) خودرو پژو پارس مدل  1397به رنگ سفيد و شماره انتظامي ايران 817-67د25
و شماره موتور  181B0066028و شماره شاسي  NAAN11FE8JH561053به مالكيت سجاد غالمي مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني خودرو سواري نيسان ماكسيما مدل  1381به رنگ نقرهاي و شماره انتظامي ايران 897-53د48
و شماره موتور  7Q30517690Bو شماره شاسي  PKLHA33CDL000010به مالكيت هادي هاروني مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز ،كارت ماشين ،بيمهنامه و كارت سوخت و كارت هوشمند كاميون يخچالدار بادسان  3850مدل 1383
به شماره پالك ايران 718-18ع 11و شماره موتور  ADW1155Nو شماره شاسي NAD082A386B104167
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني  ،برگ سبز و اسناد محضري اتومبيل تويوتا هايلوكس مدل  1981به شماره انتظامي 674ط -76ايران
 13و شماره شاسي  098136و شماره موتور  2476983به نام قربان كوهگرد نصرآبادي مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
مصالحهنامه شماره پرونده سند  1451مورخ  1394/9/18شركت تعاوني مسكن رانندگان مراغه مربوط به
تعهد واگذاري  3دانگ يك قطعه زمين به نام خانم ساناز فرزانه فرزند رضا به شماره ملي 0250380544
متولد  1384صادره از مراغه مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل سند كمپاني سواري سيستم پرايد تيپ جيتيايكسآي مدل  1387به رنگ مشكي روغني و شماره موتور
 2555595و شماره شاسي  S1412287846298و شماره پالك انتظامي ايران 991-34و 39و به نام مالك
علياصغر حسينوند صفدري مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل پروانه مطب به شماره ( )244-39284-128و به شماره نظام پزشكي  39284به نام دكتر عليرضا
مهرباني نام پدر عبدالنبي به شماره شناسنامه  53396متولد  1341/12/28محل تولد دزفول و به شماره
ملي  2000523285و به تاريخ صدور پروانه  90/10/14صادره از سازمان نظام پزشكي دزفول مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اينجانب علياصغر قرهخاني مالك خودرو وانت پيكان مدل  1389به شماره بدنه NAAA36AA7AG888145
و شماره موتور  11488081185و شماره پالك 626ط -29ايران  53به علت فقدان اسناد فروش (سند كمپاني)
تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است .لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد
ظرف  10روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه
نمايد .بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
سند كمپاني (مادر) و شناسنامه مالكيت (برگ سبز) سواري پژو  206به رنگ نقرهاي و شماره شاسي 0082648440
و شماره موتور  10FSM845586057و شماره انتظامي 981ب -33ايران  59مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودروي سواري پيكان مدل  79به شماره پالك انتظامي 129ص -85ايران  16و شماره شاسي
 79493668و شماره موتور  11127989401مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني و شناسنامه مالكيت سواري هاچبك چري تيگو  5مدل  96به شماره پالك انتظامي 949ل -66ايران
 16و شماره موتور  024890و شماره شاسي  1021312مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز سواري پژو  405مدل  1396به رنگ نقرهاي و شماره پالك ايران 654-53ي 11و شماره موتور
 124K1011978و شماره شاسي  NAAM01CE2HK576356مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط
ميباشد.
برگ سبز ،كارت ماشين ،بيمهنامه و كارت سوخت و كارت هوشمند كاميون يخچالدار بادسان  3850مدل 1383
به شماره پالك ايران 718 -18ع 11و شماره موتور  ADW1155Nو شماره شاسي NAD082A386B104167
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت هوشمند به شماره  3137731اينجانب هوشنگ بوالغي فرزند غالمحسين مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
كارت هوشمند اتوبوس ولوو  B12مدل  1382به شماره انتظامي 286ع -84ايران  68و شماره هوشمند
 2117130مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت دانشجويي اينجانب عبدالنديم ودكار فرزند محمد به شماره دانشجويي  921860958دانشجوي رشته
كارداني آموزش ابتدايي دانشگاه آزاد سراوان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت دانشجويي اينجانب شهبخش بلوچي به شماره دانشجويي  931171004و شماره ملي  3640014081رشته
پرستاري از دانشكده پرستاري مامايي ايرانشهر مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.

سوسيال دموکرات و مليگرا در پارلمان اروپا چيزي
جز عدول از دموکراسي نبوده است .مقامات قاره سبز
که مدعي رعايت اصول حقوقي جاري در عرصه روابط
بين الملل هستند ،صراحتا از کودتا در آمريکاي التين
حمايت مي کنند و حتي از بيان الفاظي مانند «تغيير
رژيم» در ونزوئال نيز ابايي ندارند!
ازسوي ديگر ،مقامات اروپايي در طول سالهاي گذشته
خصوصا يکدهه اخير بارها موضوع «گذار از آمريکا» و

«استقالل اروپا در نظام بين الملل» را بهعنوان يکي از
خواستههاي خود مطرح کردهاند .با اينحال اقداماتي از
جمله تصويب قطعنامه اخير در پارلمان اروپا عليه دولت
مادورو نشان داد که اروپا همچنان بازي در زمين کاخ سفيد
را نسبت به گزينههايي مانند استقالل در جهان امروز
ترجيح ميدهد .بديهي است که در چنين شراطي ادعاي
افرادي مانند «امانوئل ماکرون»« ،آنگال مرکل» و ديگر
مقامات ارشد اروپايي مبني بر لزوم عينيتبخشي به
اروپاي مستقل ،بيشازپيش شعارگونه و مضحک به نظر
ميرسد.
واقعيت امر اين است که از همان دوران رياست جمهوري
بوش پسر و همزمان با حضور افرادي مانند «هوگو چاوز»
«اوو مورالس»« ،فيدل کاسترو»« ،رافائل کوره آ»« ،دانيل
اورتگا» و ديگر سياستمداران ضد آمريکايي در آمريکاي
مرکزي و جنوبي ،اتحاديه اروپا با دولت آمريکا در راستاي
قطع زنجيره سوسياليستي و ضد امپرياليستي شکل گرفته
در آمريکاي التين همپيمان شد .اين همپيماني در دوران
رياستجمهوري باراک اوباما نيز ادامه يافت و هم اکنون
در دوران رياستجمهوري ترامپ شکل علنيتري بهخود
گرفته است.
پارلمان اروپا با اقدام اخير خود ضمن عدول از قوانين بين المللي
بارديگر دشمني و کينه عميق خود با ملتهاي آمريکاي التين
را به نمايش گذاشت.

بيمه و كارت و كارت سوخت و دفترچه مرخصي و كارت شهري تاكسي پژو  405مدل  1390به شماره انتظامي
789ت -22ايران  85و شماره موتور  12490183768و شماره شاسي  NAAM11CA2BK265923به
رنگ زرد خورشيدي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني ،شناسنامه مالكيت (برگ سبز) پرايد  131SEمدل  1393به شماره انتظامي 214س -12ايران
 85و شماره موتور  5067786و شماره شاسي  NAS411100E1003341مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
كليه مدارك يك دستگاه سواري پرايد تيپ صبا (جيتيايكس) به رنگ سفيد معمولي مدل  1381و شماره موتور
 0331866و شماره شاسي  S1412281797038به نام محمد يوسفزاده فرزند عبد شماره شناسنامه 7564
كد ملي  1989218555صادره از دشت آزادگان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اينجانب آرزو جليلوند مالك سمند به شماره موتور  12483071733و شماره شاسي  83222199به علت
فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است .لذا چنانچه
هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شركت ايران
خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد .بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر
اقدام خواهد شد.
اينجانب سهيال جداوي مالك پژو  405به شماره شاسي  AE209095و شماره انتظامي 397ق -42ايران 65
به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است .لذا
چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شركت
ايران خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد .بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط
مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب محمدرضا محمدي قانع مالك پژو پارس به شماره موتور  124K1078778و شماره شاسي HH835641
به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است .لذا
چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شركت
ايران خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد .بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط
مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب نگار مهدوي مالك پژو  405به شماره موتور  124K1139587و شماره شاسي  HK016487به علت
فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است .لذا چنانچه
هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شركت ايران
خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد .بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر
اقدام خواهد شد.
اينجانب رامين اكبري درخشي مالك پژو  206به شماره شاسي  83623023و شماره انتظامي 192ب -47ايران
 15به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است .لذا
چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شركت
ايران خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد .بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط
مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب منصور امامي مالك سمند به شماره شاسي  83227833و شماره انتظامي 833ب -74ايران 61
به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است .لذا
چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شركت
ايران خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد .بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط
مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب ابراهيم نوري آققلعه مالك پژو  405به شماره موتور  124K0519286و شماره شاسي ER947281
به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است .لذا
چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شركت
ايران خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد .بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط
مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب ميالد محمودي مالك سمند به شماره شاسي  AF011853و شماره انتظامي ايران 249-47د51
به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است .لذا
چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شركت
ايران خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد .بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط
مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب جواد رحمنزاده مالك پژو  206به شماره موتور  165A0004971و شماره شاسي EJ599940
به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است .لذا
چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شركت
ايران خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد .بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط
مقرر اقدام خواهد شد.

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي و فوقالعاده
شركت صنايع غذايي رنگينكمان چلگرد داراي شماره ثبتي 4018
بدينوسيله به اطالع كليه سهامداران و نمايندگان قانوني آنان ميرساند مجمع عمومي عادي و فوقالعاده
شركت در تاريخ  97/11/30راس ساعت  10صبح در شهركرد كيلومتر  3جاده فارسان روبروي فرودگاه
خيابان رنگينكمان محل كارخانه تشكيل ميگردد.
دستورجلسه:
 -1افزايش سرمايه و افزايش سهام
 -2تصويب نهايي صورتهاي مالي براي سال مالي منتهي به 1396/12/29
 -3اتخاذ تصميم راجع به مواردي كه در صالحيت مجمع عمومي عادي و فوقالعاده ميباشد
تاريخ انتشار97/11/18 :
س هياتمديره شركت
مديرعامل و رئي 
خ ش97/11/18 :

صنايع غذايي رنگينكمان چلگرد

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده نوبتاول
كانون صنفي حسابداران استان آذربايجانغربي
به شماره پروانه فعاليت /42/2/546الف از وزارت كشور
بدينوسيله از كليه اعضاء كانون دعوت ميشود در جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده نوبت اول
كه از ساعت  16بعدازظهر روز پنجشنبه مورخ  1397/12/09در دفتر كانون صنفي حسابداران استان
آذربايجانغربي واقع در اروميه خيابان مدني  ،2جنب بانك سينا ،ساختمان  ،124طبقه اول ،واحد يك
تشكيل ميگردد ،حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
 -1استماع گزارش فعاليتهاي هياتمديره و بازرسي قانوني
 -2طرح و تصويب صورتهاي مالي منتهي به 1396/12/30
 -3انتخاب بازرس قانوني
 -4تصويب بودجه سال  1398كانون
 -5انتخاب روزنامه كثيراالنتشار
 -6تصميمگيري پيرامون ساير مواردي كه در صالحيت مجمع باشد
تاريخ انتشار97/11/18 :
ولياله استادي  -مديرعامل كانون صنفي
خ ش97/11/18 :
حسابداران استان آذربايجانغربي
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رئيس نيروهاي حشد شعبي و مشاور امنيت ملي عراق تاکيد کرد که اين کشور از
تحريمهاي آمريکا عليه ايران متضرر خواهد شد .به گزارش خبرگزاري مهر به نقل
از روسيا اليوم« ،فالح الفياض» رئيس نيروهاي حشد شعبي و مشاور امنيت ملي
عراق اعالم کرد که اين کشور از تحريم هاي آمريکا عليه ايران متضرر خواهد شد.
وي در ادامه افزود :نمي توان عراق را از پيامدهاي تحريم هاي آمريکا عليه ايران
جدا کرد .الفياض تاکيد کرد :منطقه ما به يک معادله ثبات واقعي براي پايان دادن
به بحرانهاي موجود نياز دارد .ما معتقديم که نظريه هاي بحران ها و خشونت
شکست خورده است .شرايط امنيتي عراق براي منطقه مهم است.

چرا آمريکا رو به افول است؟

ادامه از صفحه اول
آمريکاييها امروز براي حکمراني خوب در برابر کوهي از پرسشهاي بيپاسخ قرار دارند.
براي پاسخ به آنها ،زدن زير هر پيمان و عهدي را اولين راهحل ميدانند .سازمان آمار
ي کنند».
آمريکا ميگويد 48« :درصد مردم آمريکا گرسنهاند و در مرز خط فقر زندگي م 
اين به رهبران آمريکا دکترين غارت دنيا براي سير کردن مردم خود را گوشزد ميکند.
براي همين ترامپ کار غارت را از شرکا و همپيمانان خود شروع کرده است .آمريکا
امروز نه ميتواند مشکل خود را حل کند و نه مشکل همپيمانان خود را! مردم جهان و
حتي همپيمانان آمريکا احساس «غارتزدگي» دارند .اين حس ،نفرت عجيبي از آمريکا
در کل جهان پديد آورده است.
رکن سوم :قدرت آمريکا در ائتالفسازي افول کرده است .جا ن کري پس از فتح الفتوح
برجام هنگامي که به کنگره گزارش ميداد ،گفت؛ ديگر شرکاي ما تحمل همراهي با ما را
ندارند و ائتالف بههم خورده است و ما نميتوانيم با آنها بيش از اين ادامه دهيم .آمريکا در
لشکرکشي به عراق و افغانستان و سوريه با يک سوت ،يک مشت ناتو را از سراسر جهان
فرا ميخواند .امروز اين شيوه جواب نميدهد ،او خود بايد هزينه اين لشکرکشيهاي
بيفايدهوبيثمرراپرداختکند.بههميندليلنغم ههاي«الفرار»ازسوريه وافغانستانبهگوشميرسد.
رکن چهارم :آمريکا قدرت مهار رقيب را از دست داده است .سند اين حقيقت 40سال
پايداري و مقاومت ملت ايران در برابر دسيسهها ،نيرنگها و توطئههاي آمريکاست.
دليل اين حرف پيشرفتهاي شگرف جمهوري اسالمي در دستاوردهاي راهبردي ايران
در منطقه و جهان است .ترامپ در يک رجزخواني اخيرا عليه ملت و دولت ايران حرفي
زد که سردار قاسم سليماني پاسخ او را داد .او به اين هل من مبارز سردار ايراني پاسخ
نداد .نه او و نه هيچيک از ژنرالهاي پنتاگون جوابي نتوانستند بدهند .س ِّر اين سکوت
در توانايي ايران و جريان مقاومت در منطقه نهفته است .آنها پذيرفتهاند که قدرت مهار
ايران را ندارند .به همين دليل سالهاست از نبرد سخت با ملت ايران پرهيز دارند و به
نبرد نرم در حوزه فرهنگ ،اقتصاد و سياست فکر ميکنند.
آمريکا در اين سه حوزه هم کم آورده است .امروز منفورترين جماعت در ايران ،غرب
ل سالگي انقالب اسالمي را جشن ميگيرد که
شيفتهها هستند .ايران امروز درحالي چه 
نقطه اصلي پرگار تغييرات در مناسبات قدرت در جهان است .تجربه  40ساله نشان
داده است به هر ميزاني که قدرت آمريکا به افول ميرود ،به همان ميزان به قدرت ايران
و انقالب اسالمي در جهان افزوده ميشود .تاريخ ايران و جهان در آستانه يک جهش
عظيم به سوي آينده است .آيندهاي که در آن از سلطه آمريکا و استبداد جهاني غرب
نشاني نخواهد ماند.

آگهي دعوت از بستانكاران شركت صنايع پوشاك گلرنگ
در حال تصفيه (سهامي خاص) به شماره ثبت 443545
و شناسه ملي  - 10320901302نوبت اول

در اجراي ماده 225قانون تجارت از كليه بستانكاران شركت صنايع پوشاك گلرنگ در حال تصفيه (سهامي
خاص) به شماره ثبت  443545و شناسه ملي  10320901302كه آگهي انحالل آن در روزنامه رسمي
كشور به شماره  20682مورخ  94/12/05است ،دعوت به عمل ميآيد تا ظرف مدت حداكثر  3ماه از
تاريخ انتشار آگهي نوبت اول با ارائه مدارك مثبته ادعاي خود به محل تصفيه شركت واقع در تهران ،ميدان
ونك ،خيابان خدامي ،خيابان نيروي انتظامي ،بنبست كاوه ،پالك  1طبقه اول كد پستي 1994768517
مراجعه فرمايند .بديهي است شركت در مورد هر گونه ادعاي احتمالي كه خارج از مهلت فوق به شركت
منعكس گردد مسئوليتي نخواهد داشت.
تاريخ انتشار نوبت اول97/11/18 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/12/18 :
تاريخ انتشار نوبت سوم98/1/18 :
احسان منتصر  -مدير تصفيه
خ ش97/11/18 :

آگهي دعوت از بستانكاران شركت تعاوني آبزيپروران
سبزانديش سريك (در حال تسويه)

شماره ثبت161 :
در اجراي ماده  225اليحه قانوني اصالح قسمتي از قانون تجارت (مصوب  )1347/12/24و پيرو آگهي
انحالل شركت در روزنامه رسمي شماره  21456مورخ  1397/8/21و  2366مورخ ،1397/9/11
بدينوسيله از كليه بستانكاران شركت تعاوني آبزيپروران سبزانديش سريك (در حال تسويه) به شماره
ثبت 161 :دعوت ميگردد با در دست داشتن اسناد و مدارك مثبته حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ
اولين آگهي به مدير تسويه شركت آقاي علي سهابي به نشاني :زنجان  -شهرستان ماهنشان  -بخش
مركزي  -دهستان ماهنشان  -روستاي سريك  -كوچه نانوايي دوازدهم  -پالك  - 143طبقه همكف  -كد
پستي  - 4541143448مراجعه نمايند.
بديهي است پس از انقضاء مدت مذكور هيچ گونه ادعايي پذيرفته نخواهد شد.
مدير تسويه :علي سهابي  5609527422كد ملي
رئيس تسويه :ابوذر عزيزي  5609473993كد ملي
نايبرئيس تسويه :سليمان شريفينيا  5609530989كد ملي
منشي تسويه :حسن معتمدي  4270215623كد ملي
تاريخ انتشار نوبت اول97/11/18 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/12/18 :
هيات تسويه شركت آبزيپروران
تاريخ انتشار نوبت سوم98/1/18 :
سبزانديش سريك
خ ش97/11/18 :

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده نوبت اول
شركت تعاوني مسكن فرهنگيان مشگينشهر
جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده نوبت اول شركت تعاوني مسكن فرهنگيان مشگينشهر در
ساعت  10روز جمعه مورخ  97/12/24در محل نمازخانه بالل برگزار مي گردد .از كليه اعضاي محترم
دعوت ميشود جهت اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل در جلسه حضور به هم رسانند .ضمنا داوطلبان
عضويت در هياتمديره يا بازرسي حداكثر  7روز پس از تاريخ انتشار اين آگهي فرصت دارند درخواست
كتبي خود را به همراه مدارك مربوطه به هياتمديره تحويل دهند همراه داشتن كارت ملي و دفترچه
عضويت الزاميست.
دستورجلسه:
 -1انتخاب اعضاي اصلي و عليالبدل هياتمديره و بازرسان
 -2استماع گزارش هياتمديره و بازرسان
 -3اتخاذ تصميم در مورد نحوه واگذاري و اجراي بند  4مصوبه مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده
مورخ  97/11/17درخصوص پاداش هياتمديره و بازرسان
تاريخ انتشار97/11/18 :
هياتمديره شركت تعاوني
خ ش97/11/18 :

مسكن فرهنگيان مشگينشهر

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده
نوبت دوم شركت تعاوني مسكن مهر محلي
شماره سه اروميه به شماره ثبت 9352
بنا به تصويب هياتمديره جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده نوبت دوم شركت تعاوني مسكن مهر
محلي شماره سه اروميه راس ساعت  12ظهر روز پنجشنبه مورخ  1397/12/09در محل سالن اجتماعات
اداره تعاون ،كار و رفاه اجتماعي شهرستان اروميه واقع در فلكه مدرس اول بلوار شهيد رجايي تشكيل
ميگردد .از عموم سهامداران و اعضاء محترم دعوت ميشود جهت اتخاذ تصميم راجع به موضوعات ذيل
در روز و ساعت مقرر در محل تعيين شده حضور بهم رسانند و يا با توجه به مفاد ماده  19آييننامه نحوه
تشكيل مجامع عمومي در صورتي كه حضور عضوي در مجمع ميسر نباشد ،ميتواند حق راي خود را به
موجب وكالتنامه به عضو ديگر يا نماينده تاماالختيار از ميان اعضاء يا غيراعضاء واگذار نمايد در اين صورت
هر عضو ميتواند عالوه بر راي خود حداكثر سه راي باوكالت و هر شخص غيرعضو تنها يك راي باوكالت
داشته باشد .توضيحا اينكه وكالتنامههاي عادي بايستي يك روز بعد از انتشار آگهي مذكور تا يك روز
قبل از تشكيل مجمع به غير از ايام تعطيل در محل دفتر شركت تنظيم شده و توسط هياتمديره بررسي
و تاييد گردد در غير اين صورت وكالتنامه رسمي حضور در مجمع بايستي به تاييد يكي از دفترخانههاي
اسناد رسمي رسيده باشد.
دستورجلسه:
 -1انتخاب اعضاي هيات تصفيه
تاريخ انتشار97/11/18 :
هياتمديره شركت
خ ش97/11/18 :
تعاوني مسكن مهر محلي شماره سه اروميه
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