بامطبوعاتجهان
تحليل رسالت از گزارش يو اس اي تودي

سياست خارجي ترامپ
شکستخورده است

يو اس اي تودي
بخش بين الملل
سياست خارجي دونالد ترامپ رئيس جمهور اياالت متحده آمريکا با
شکست و ناکامي مواجه شده است .اين ناکامي هر روز بيشتر در رفتار و
گفتار مقامات کاخ سفيد نمود پيدا مي کند .سياستهاي جان بولتون
مشاور امنيت ملي ترامپ و مايک پمپئو وزير امور خارجه آمريکا ،نقش
به سزايي در رقم خوردن اين حجم از شکست و ناکامي داشته است .طي
روزهاي اخير ،بسياري از رسانه هاي آمريکايي ،نسبت به ضعف و ناکامي
سياست خارجي دولت آمريکا اذعان کرده اند .در اکثر نظرسنجي هاي
صورت گرفته در اياالت متحده نيز ترامپ در حوزه سياست خارجي،
نتوانسته است موقعيت خوبي در نزد افکار عمومي آمريکا به دست
بياورد .روزنامه يو اس اي تودي ،در خصوص سياست خارجي بحرانزاي
ترامپ مي نويسد :
"در خصوص سياست خارجي ترامپ ،پيش فرضهاي متعددي وجود
دارد .ترامپ به طور کلي اهميتي به اين نميدهد که در حال کاشت بذر
ت خارجي ترامپ را
هرج و مرج و سردرگمي است و برخي ديگر نيز سياس 
نتيجه سياستهاي اشتباه و تصميمگيريهاي متناقض و بينظم داخل
کاخ سفيد ميدانند .سياست خارجي ترامپ نتيجه هرچه که باشد ،در
هفته جاري متحمل شکستهايي شده است و سؤاالتي را درباره رويکرد
وي در قبال تعامل نظامي و امور بينالمللي به وجود آورده است".
واقعيت امر اين است که هزينه هاي به وجود آمده از سوي دونالد ترامپ
در حوزه سياست خارجي ،به اندازه اي سنگين است که منافع رسانه اي
و تحليلي در اياالت متحده قدرت عبور از آن را ندارند .اين مسئله اي است
که در روزنامه يو اس اي تودي ( در خصوص سياست خارجي ترامپ)
قابل مشاهده است .اين روزنامه در بخش ديگري از تحليل خود در اين
خصوص مي نويسد :
"بي نظمي حاکم در کاخ سفيد ،به يک مبنا و رويکرد در سياست خارجي
آمريکا تبديل شده است .ترامپ به بالتکليفي و بينظمي به عنوان يک
تعهد نگاه نميکند بلکه به آن به عنوان يک دارايي مينگرد.بنابراين
دامنزدنبهتنشهاباايرانوونزوئال،لزوماًنمايانگرگمراهيترامپنيستبلکه
نمايانگر ويژگي رويکرد نامنظم و متناقض ترامپ در قبال امور جهان است".
يکي از پيش فرضهاي نادرست ترامپ ،که منجر به شکست وي در حوزه
سياست خارجي آمريکا شده است ،مربوط به مفهوم هژموني و برداشتن
نادرست وي از اين مسئله است .واقعيت امر اين است که ترامپ همچنان
دردورانجهانتکقطبيسيرميکند«.جيميكارتر»و«بيلكلينتون»
رؤساي جمهور اسبق آمريكا حتي قبل از آنكه دونالد ترامپ بر سر كار
بيايد ،خواستار پذيرش حقيقتي به نام «پايان جهان تك قطبي» شده
بودند .زبگنيو برژينسكي مشاور امنيت ملي اسبق آمريكا حدود  6سال
قبل و در سخناني گويا و صريح اعالم كرد :
"مفهوم هژموني جهاني ديگر واژه اي مرده و «استيال بر ديگران » نيز
تبديل به پديده اي دست نيافتني شده است .آمريكا بخش اعظمي از
قدرت خود را نسبت به سال هاي قبل از دست داده است.محتمل به نظر
نمي آيد كه واشنگتن بار ديگر به جايگاه خود به عنوان نيروهاي جهاني
مسلط دست يابد"....همان گونه كه از مواضع و اظهارات سياستمداران
و استراتژيست هاي ارشد آمريكايي استنباط مي شود ،اياالت متحده
مدتهاست هژموني خود را در نظام بين الملل از دست داده و به صورت
همزمان ،با «بحران هويت داخلي» نيز مواجه شده است .تلفيق و تجميع
اين دو بحران ،بر ضريب آسيب پذيري واشنگتن در هر دو حوزه سياست
داخلي و خارجي افزوده است .اين روند در دوران رياست جمهوري ترامپ
صرفا «تشديد» شده است!

»

يک مقام تجاري چين مي گويد که اين کشور خود را براي يک جنگ
تجاري طوالني مدت با آمريکا آماده کرده است و آقاي کونگ فوي دنيا
مي تواند مشتي مرگبار حواله اقتصاد آمريکا کند.
به گزارش ايرنا 'وي جيانگوا' معاون وزارت بازرگاني چين خاطر نشان
کرد که پکن راه هاي بسياري براي مقابله و مقاومت در برابر آمريکا
دارد و مي تواند ضربه هاي فراواني به آن کشور بزند.اين مقام تجاري
چين هشدار داد که کشورش براي مبارزه طوالني مدت با آمريکا و
تحريم آن کشور فراتر از کاالهاي تجاري آماده است و از مدتي قبل
برنامه هاي احتمالي براي رويارويي با آمريکا را در اين نبرد درازمدت
تدوين کرده است.

وي افزود :ما نه تنها آقاي کونگ فوي دنيا هستيم و در فنون رزمي
برتري داريم بلکه در زمين مشت زني هم مهارت داريم و مي توانيم
مشتي مرگبار به اقتصاد آمريکا بزنيم.
'وي جيانگوا' که مسئوليت تجارت خارجي را در وزارت بازرگاني چين
برعهده دارد تصريح کرد که اولين ضربه ها مي تواند براي صنعت کشاورزي
آمريکا شامل گندم و ذرت باشد.او گفت  :الگوهاي آمريکا را در مذاکرات
تجاري به خوبي درک کرده ايم ،ما نه تنها عزم راسخ و قابليت براي نبرد
طوالني با آمريکا داريم بلکه براي اين کار هم آماده شده ايم .وي تاکيد
کرد که پکن مي تواند هواپيماها و خودروهاي آمريکايي را تحريم کند
و ديگر اجازه ندهد تا اين توليدات وارد بازار چين شود.

معاون وزارت بازرگاني چين:

مشت مرگبار براي
اقتصاد آمريکا آماده است

بينالملل
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القدس الع ربي:

موسوي:

ادعاي رويترز صحت ندارد

سخنگوي وزارت خارجه کشورمان ادعاي رويترز
مبني بر گره زدن ماندن ايران در برجام با فروش يک
و نيم ميليون بشکه نفت در روز را رد کرد.
به گزارش خبرگزاري فارس« ،سيد عباس موسوي»
سخنگويوزارتامورخارجهجمهورياسالميايران
در پاسخ به پرسشي در خصوص ادعاي رويترز مبني
بر گره زدن ماندن در برجام از سوي ايران با فروش
يک و نيم ميليون بشکه نفت در روز ،ضمن رد اين

خبر

آمريکا توانايي جنگ با ايران را ندارد

خبرسازي گفت :نقطه نظرات و مطالبات به حق ايران
در نامه  ۱۸ارديبهشت رئيس جمهور کشورمان به
سران کشورهاي باقيمانده در برجام به وضوح و با
صراحت بيان شده است.
موسوي خاطرنشان کرد :پرداختن به اين گونه
خبرسازيها و گمانه زنيهاي ناقص و غيردقيق
در فضاي رسانهاي و عمومي نه تنها سازنده نيست،
بلکه ميتواند به تخريب فضاي مورد نياز براي يک
ديپلماسي جدي در شرايط کنوني منجر شود.به
گزارش فارس ،خبرگزاري رويترز ديروز به نقل از
منابع آگاه مدعي شد که تهران تأکيد کرده براي
ماندن در برجام بايستي بتواند دستکم روزانه ۱/۵
ميليون بشکه نفت بفروشد .چهار منبع ديپلماتيک
اروپايي به خبرگزاري رويترز گفتهاند رقم مذکور در
نشستهاي اخير ميان مقامهاي ايراني و غربي رد و
بدل شده ،اما مکتوب نشده است.

روزنامه فرامنطقه اي' القدس العربي' چاپ لندن
در گزارشي با عنوان ' جنگ ميان ايران و آمريکا رخ
نمي دهد' ،نوشت :آمريکا اگر هم بخواهد توانايي
جنگ با ايران را ندارد.
براساساينگزارش،برخيازسرانکشورهايحاشيه
خليج فارس مايلند به آمريکا و رژيم صهيونيستي پناه
ببرند و اين شايعه را رواج دهند که واشنگتن و تل آويو
مي توانند با خطر تهديد مقابله کنند.
اين دسته از کشورها در همين راستا به عنوان مثال
مي گويند که آمريکا در آخرين دهه قرن گذشته
ميالدي آنها را از خطر عراق نجات داد ،اما واقعيت
موجود حکايت از آن دارد که آمريکا اين بار با ايران
نخواهد جنگيد و ايران اساسا خطري براي منطقه به
شمار نمي رود و بر همين اساس نظريه مزبور کامال
نادرست است.
روزنامه مزبور با اشاره به ' حضور بي سابقه ناوگان

انفجار نفتکشها در بندر فجيره
بورس امارات و عربستان را قرمزکرد

نظامي آمريکا در منطقه ' تاکيد کرد :البته همه موارد
ياد شده به معناي آن نيست که ما در آستانه جنگ
قرار داريم و تنش کنوني پيش خواهد رفت تا آنکه به
يک درگيري نظامي مستقيم ميان تهران و واشنگتن
تبديل شود .آمريکا با ايران وارد جنگ نمي شود و
اجازه وقوع هيچ گونه درگيري نظامي با ايران را در
منطقه نخواهد داد زيرا واشنگتن نمي تواند و نه اينکه
نمي خواه د با ايران وارد جنگ شود.

کمالوندي:

به شوراي امنيت برويم ممکن است از برجام خارج شويم

سخنگوي سازمان انرژي اتمي گفت که اگر اتحاديه اروپا موضوع هستهاي
ايران را به شوراي امنيت ببرد ،برجام از بين خواهد رفت و هر واکنشي از
سوي تهران محتمل است از جمله خروج از اين توافق.
به گزارش خبرگزاري فارس« ،بهروز کمالوندي» سخنگوي سازمان انرژي
س تيوي گفت :اگر اتحاديه اروپا ،موضوع
اتمي ايران در گفتوگو با شبکه پر 
هستهاي ايران را به شوراي امنيت ببرد ،در واقع اين معاهده از بين خواهد
رفت و فکر نميکنم که ديگر اين معاهده پا برجا بماند.
سخنگوي سازمان انرژي اتمي در خصوص اظهارات حسن روحاني
رئيس جمهور ايران مبني بر کاهش تعهدات ايران در برجام گفت :ما در
طي يک بازه زماني  60روزه ،برخي از تعهدات خود در برجام را به حالت
تعليق درآورديم و اين فرصت را به کشورهاي اروپايي داديم تا به تعهدات
خود برگردند .در واقع ،از اين طريق سعي کرديم تا عالوه بر رفع تحريمها،
به ثمرات برجام که تاکنون محقق نشده بود ،دست يابيم.
وي در خصوص اقدام اتحاديه اروپا مبني بر رد مهلت  60روزه ايران عنوان
کرد :ايران حداقل يک سال صبر کرد تا ببيند که کشورهاي اروپايي چه
واکنشي را در قبال خروج آمريکا از برجام در دستور کار قرار ميدهند .آنها
در اين مدت ،وعدههاي زيادي دادند اما در عمل و در خصوص مواردي
همچون سازوکار مالي  SPVو يا  INSTEXعزم جدي از طرف اروپاييها
مشاهده نشد .آنچه که ما به دنبال آن هستيم ،چيزي جز برداشته شدن
تحريمها نيست و متاسفانه در طي اين مدت ،اقدامي جدي از سوي غربيها

س مدل  1382به شماره پالك 735-72ط 37و شماره موتور
برگ سبز خودرو پرايد سواري صبا جيتيايك 
 00451944و شماره شاسي  S1412282918179به نام رحمن ساالريان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط
ميباشد.
سند كمپاني و برگ سبز و كارت سواري سايپا  131مدل  1397به رنگ سفيد و شماره انتظامي 788هـ -56ايران
53وشمارهموتورM13/6165004وشمارهشاسيNAS411100J1119659بهناممهديارسالنمفقودگرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند موتورسيكلت به شماره شاسي  9002076و شماره موتور  18021و به شماره كارتكس  51011مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند موتورسيكلت به شماره شاسي  8713613و شماره موتور  077051094و به شماره كارتكس  31906مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند موتورسيكلت به شماره شاسي  8914233و شماره موتور  32346354و به شماره كارتكس  39057مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اينجانب وحيد جواني صومعه سفلي مالك خودرو به شماره شهرباني 289-25ب 95و شماره شاسي 11302455
و شماره موتور  12684002028به علت فقدان اسناد فروش 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 كيلومتر  14جاده مخصوص تهران  -كرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه
نمايد .بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانبزينبزاهديمالكخودروبهشمارهشهرباني542-63ي35وشمارهشاسيNAAA36AA5CG286105
و شماره موتور  11491004147به علت فقدان اسناد فروش و برگ سبز 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 كيلومتر  14جاده مخصوص تهران  -كرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند
طبقه يك مراجعه نمايد .بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب مرتضي كاظمي قه مالك كاميون باري چوبي بنز الپي  608مدل  1372به رنگ سبز روغني و شماره
انتظامي627ع-81ايران43وشمارهموتور 10126824وشمارهشاسي37405116415288بهعلتفقدان
سند كمپاني تقاضاي صدور المثني نموده است .لذا چنانچه هر گونه ادعايي در مورد خودروي مذكور وجود دارد
ظرف مدت  15روز از تاريخ نشر آگهي با در دست داشتن مدارك كافي به دفتر فروش ايرانخودرو ديزل واقع
در تهران  -كيلومتر  8جاده ساوه مراجعه نمايند.
اصل دانشنامه تحصيلي دوره كارشناسي آقاي رضا رشيدي خبير فرزند شرفعلي به شماره ملي 4199444173
رشته مهندسي معدن مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
بدينوسيله اعالم ميگردد برگ سبز سواري پرايد  131به رنگ نقرهاي مدل  1390و شماره موتور 4170835
و شماره شاسي  S3412290939982و شماره پالك 869-73م 45مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
برگ سبز موتورسيكلت كوير تيپ  125CDIرنگ مشكي مدل  1395به شماره موتور  0125N3C259902و شماره
شاسيN3C***125K9508138بهنامعبدالنبيميناويفرزندجاسمكدملي1750740109شمارهشناسنامه
 3378صادره از دشت اهواز مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز موتورسيكلت شهاب تيپ  125CCمدل  1381به شماره پالك  68714-295و شماره موتور SM13341
و شماره شاسي  SM861366به نام ولي وليزاده مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل كارت خودروي سواري پرايد به شماره پالك 454م -61ايران  24به رنگ سفيد روغني مدل  1389و شماره
موتور  3737351و شماره شاسي  S1412289579145مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز كاميون كشنده دانگفنگ به رنگ سفيد مدل  2007و شماره موتور  69918650و شماره شاسي
 LGAGLMYM483005942به نام مسعود نظامآبادي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز و سند كمپاني خودرو فولكس گل به شماره پالك ايران 946-68س 83و شماره موتور 11H378665
و شماره شاسي  IR85521006929به نام حسين رحمني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل شناسنامه مالكيت (برگ سبز) وانت سيستم پيكان تيپ  1600iبه رنگ سفيد روغني مدل  1388و شماره موتور
 11488054199و شماره شاسي  NAAA36AA0AG869887و شماره پالك انتظامي ايران 849-98ق14
و به نام مالك فهد وليزاده مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل شناسنامه مالكيت (برگ سبز) سواري سيستم سايپا تيپ  131SEمدل  1397به رنگ سفيد و شماره موتور
 6200306/M13و شماره شاسي  NAS411100J1129068و شماره پالك انتظامي ايران 892-20د 87و به
نام مالك رسول نامليتي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصلسندكمپانيواصلشناسنامهمالكيت(برگسبز)سواريسيستمپژوتيپ1600آرديبهرنگيشميروغنيمدل
1383وشمارهموتور11782016932وشمارهشاسي82146228وشمارهپالكانتظاميايران178-24د13
و به نام مالك حسين تقيپور مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
تعداديقولنامهعاديوسندمالكيتبهناماينجانبحسينكمالزادهمفقودگرديدهوازدرجهاعتبارساقطميباشد.
از يابنده تقاضا ميشود با شماره همراه  09122615545تماس حاصل كرده و مژدگاني دريافت نمايد.
برگ سبز (شناسنامه) و برگ كمپاني وانت پيكان مدل  78به شماره انتظامي 359ب -33ايران  28و شماره
موتور  11517819482و شماره شاسي  0078939125به نام اعظم خدارحمي مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
برگ سبز (شناسنامه) موتورسيكلت ساوين آبي رنگ  CC200مدل  1389به شماره موتور  05130197و شماره
تنه  8906869به نام احمدرضا درويشي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
دانشنامه پايان تحصيالت دوره كارداني مريم شاهحسيني فرزند حسينعلي داراي شماره ملي  4960045302در
رشته نقشهكشي معماري ،معماري مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
مدركفارغالتحصيلياينجانباكبراسمعيلزادهانزابيفرزندرمضانبهشمارهشناسنامه0016330048صادره
ازتهراندرمقطعكاردانيرشتهمعماريصادرهازواحددانشگاهيسماانديشهباشماره2710654مفقودگرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد سما انديشه
به نشاني تهران  -شهر جديد انديشه  -فاز  - 3خيابان آزادي  -خيابان شهرداري غربي  -دانشگاه آزاد اسالمي
 واحد سما انديشه به شماره تلفن  0216556101-3و كد پستي  31685/155ارسال نماييد.برگ سبز (شناسنامه مالكيت خودرو) خودرو سواري پرايد تيپ صبا (  )GTXمدل  1387به رنگ
نوكمدادي متاليك و شماره موتور  2710798و شماره شاسي  S1412287569798و شماره انتظامي
ايران 546-72د 58متعلق به آقاي مهرداد سام خانياني به شماره ملي  2218630771مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامهمالكيتبرگسبزخودروسواريپژوپارسرنگسفيدروغنيمدل1390بهشمارهانتظامي177-61ب54
و شماره شاسي  NAAN01CA9BK107280و شماره موتور  12490133400به مالكيت سيروان محمداميني
فرزند عمر مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند مالكيت راهور (برگ سبز) سواري سمند به شماره انتظامي 354ب -33ايران  92مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد .ضمانت كشف فساد هر گونه فساد احتمالي بر عهده مالك است.
سند مالكيت (برگ سبز) وانت نيسان به شماره انتظامي 582ق -25ايران  63مخدوش گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد .ضمانت كشف هر گونه فساد احتمالي بر عهده مالك است.
سند مالكيت (برگ سبز) پرايد  141به شماره انتظامي 219ب -25ايران  72مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط
ميباشد .ضمانت كشف هر گونه فساد احتمالي بر عهده مالك است.
اينجانب محمد حسينزاده مالك سواري سمند ايكس  7به شماره موتور  12485068707و شماره شاسي
 14554234و شماره پالك 354ب -33ايران  92به علت فقدان اسناد فروش 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.
اينجانبنونارنجبرمالكسواريپژو206بهشمارهموتور14190005804وشمارهشاسيNAAP03ED6BJ500506
و شماره پالك 716د -72ايران  82به علت فقدان اسناد فروش 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.

در اين زمينه صورت نپذيرفت.
کمالوندي ادامه داد :از اين رو ،فکر ميکنيم که اکنون زمان آن رسيده تا
اروپاييها اقدامي انجام داده تا نشان دهند که خواهان تغيير اين وضعيت
هستند و اين پنجرهاي است که در برابر اروپاييها قرار گرفته و نبايد آن را
يک ضرب االجل تعبير کرد .ما به طور داوطلبانه به تعهدات خود در برجام
پايبند بوديم ،اما آنها به تعهدات خود عمل نکردند .درواقع ،ما براي مدت
زمان  60روز اقداماتي را که کشورهايي اروپايي در اين زمينه انجام خواهند
داد ،مورد ارزيابي قرار خواهيم داد و در آن زمان تصميم خواهيم گرفت که
آيا به پايبندي داوطلبانه خود به برخي از تعهدات ادامه دهيم يا خير.
سخنگوي سازمان انرژي اتمي اقدامات اروپاييها را براي حفظ برجام از
قبيل راه اندازي  INSTEXو يا  SPVناکافي و فاقد کارايي خواند و افزود:
ما بايد بين توانايي و تمايل اروپاييها ،تمايز قائل شويم .فکر ميکنم که
آنها تمايل دارند تا کارهايي را انجام دهند ،اما قادر به انجام آن نيستند .از
اين جهت ،زمان بيشتري به آنها داديم تا مشخص شود که آيا ميتوانند
راهي را براي حل اين مسئله پيدا کنند يا خير.
معاون صالحي اضافه کرد :در واقع ،بيش از يک سال است که منتظريم
اقدامي جدي از سوي اروپاييها به منظور باز کردن راههايي پيش روي
تجارت ايران در زمينههايي همچون فروش نفت ،خريد و فروش کاال و
روابط بانکي را ببينيم .سازوکارهاي  INSTEXو  SPVنشان دادند که
اروپاييها با توجه به توانشان کارهايي را انجام دادند و به همين دليل نيز

اينجانب سيروان محمداميني مالك خودرو سواري پژو پارس مدل  1390به شماره انتظامي 177-61ب 54و
شماره بدنه  NAAN01CA9BK107280و شماره موتور  12490133400به علت فقدان اسناد فروش و برگ
كمپاني 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.
برگ سبز خودرو پژو سواري مدل  1389به شماره پالك ايران 153-38ل 62و شماره موتور  12489095301و
شماره شاسي  NAAM01CA8AR525394به مالكيت زهرا جوادي پيربداغ با كد ملي  0077490991مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كليه مدارك سواري پژو پارس رنگ سفيد روغني مدل  1390به شماره موتور  12489319785و شماره شاسي
 NAAN21CA8BK447949و شماره پالك ايران 647-24ي 33به نام عبده تلخآبي فرزند عليصالح كد
ملي  1841795143شماره شناسنامه  28صادره از ايذه مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
بدينوسيلهبهاطالعميرساندپروانهبهرهبرداريمركزدرمانسوءمصرفموادهومنبهشماره/20/97611/208م/ت
به تاريخ  1390/2/24متعلق به دكتر حميد اسماعيلي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني خودرو پرايد صبا جيتيايكس مدل  1382رنگ سورمهاي تيره متاليك به شماره انتظامي ايران
815-81د 59و شماره موتور  00488910و شماره شاسي  14122829551484به مالكيت فرخ تاجبشخور
باباحيدري مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني ،سند و فاكتور فروش سواري پژو پارس به رنگ سفيد مدل  1394و شماره پالك ايران 571-13ج54
و شماره موتور  124K0716559و شماره شاسي  NAAN01CE9FH263965مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
سند كمپاني و سند مالكيت (برگ سبز) سواري پژو  405به رنگ نقرهاي مدل  1383و شماره پالك ايران
231-34ج 32و شماره موتور 12483085836و شماره شاسي  83040139مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
سندمالكيت(برگسبز)خودروسواريمزدامدل1390بهرنگسفيدروغنيوشمارهپالكايران334-53ق78
و شماره موتور  LF11140722و شماره شاسي  NAGSXCC23B8604727به نام مهدي صادقي فرزند صادق
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند مالكيت (برگ سبز) و كارت خودرو پرايد مدل  1389به رنگ سفيد و شماره انتظامي ايران 617-13س76
و شماره موتور  3603615و شماره شاسي  S1412289624879به مالكيت احمد عارفي مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز سواري پرايد مدل  87به رنگ نوكمدادي و شماره انتظامي 617ب -73ايران  23و شماره موتور
 2613278و شماره شاسي  S1412287847875به نام اصغر مادابي فيني مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
برگسبزسواريسمندمدل89بهرنگسفيدوشمارهانتظامي266و-25ايران43وشمارهموتور12488347785
و شماره شاسي  782591به نام اميرحسين صمدي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
مدرك تحصيلي (دانشنامه) اينجانب علي جعفري شملي  0620547146از دانشگاه آزاد واحد زاهدان رشته
مهندسي عمران  -عمران به شماره تاييد سازمان مركزي  138310900645و تاريخ تاييد سازمان مركزي
 1388/7/5مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز و كارت پالك خودرو وانت تويوتا لندكروز تككابين به رنگ سفيد روغني مدل  1983و ش پالك
239-31ج 24و ش موتور  2F775921و ش شاسي  FJ45388069به نام ابراهيم زينيوند مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگسبزوكارتماشينسواريپرايدصبامدل83مشكيGTXIبهشمارهشهربانيايران277-55ق42وشماره
موتور  00919087و شماره شاسي  S1412283306270مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سندكمپانيوانتپيكانمدل90بهرنگسفيدوشمارهشهرباني925ي-64ايران65وشمارهموتور11490085380
و شماره شاسي  270229مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند و فاكتور فروش و سند مالكيت (برگ سبز) و پالك و پالكت بدنه موتورسيكلت احسان سوپر  150CCبه
رنگ مشكي مدل  1394و شماره پالك  15333-823و شماره موتور  150N2N396740و شماره شاسي
 N2N150A9416746به نام بالل درازهي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند و فاكتور فروش و سند مالكيت (برگ سبز) و كارت پالك خودرو سواري پيكان  1600iبه رنگ سفيد روغني
مدل  1381و شماره پالك 423ط -52ايران  36و شماره موتور  11158126657و شماره شاسي 81528748
به نام هاشم صغير امرغان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سندوفاكتورفروشخودرووانتزاميادZ24NIبهرنگسفيدروغنيمدل1395وشمارهپالك899س-71ايران
95وشمارهموتورZ24702266ZوشمارهشاسيNAZPL140TF0421786بهناممحمددهانيابهريمفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت هوشمند و كارت تريلي به شماره انتظامي 892ع -74ايران  85و شماره هوشمند 2950574مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت هوشمند كاميون ايسوزو به شماره پالك 128ع -68ايران  85و شماره هوشمند  3065302مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارتدانشجويياينجانباميدريگيبهشمارهدانشجويي9734653رشتهتاريخازدانشگاهسيستانوبلوچستان
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
دفترچه قرارداد تخصيص زمين شماره  77/2250مورخ  77/6/21مربوط به واحد توليدي درب و پنجره
پيشساخته آلومينيوم آقاي محمد داديپور واقع در شهرك صنعتي كارگاهي زاهدان مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط و فقط دفترچه المثني داراي اعتبار ميباشد.
اصل مدرك تحصيلي كارداني فوقديپلم اينجانب حوا جاني ايرندگان فرزند لشكر متولد  1364/1/1به شماره
ملي  3719776761رشته تحصيلي آموزش ابتدايي از دانشگاه آزاد واحد خاش مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
اينجانب اصغر رهبري تولون مالك سمند به شماره موتور  14790014741و شماره شاسي  BF288741به 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 مهتاب يزداني مالك وانت پيكان به شماره موتور  11488012547و شماره شاسي  9G845326به 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.
اينجانبسميهآزادمالكپژو206بهشمارهموتور 10FSS15218306وشمارهشاسي19837327بهعلتفقدان
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.
اينجانبصادقنصرتيمالكدنابهشمارهموتور147H0219617وشمارهشاسيGE412040بهعلتفقداناسناد
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.
اينجانبمحمدحسينفتحاللهيمالكپژو207بهشمارهموتور179B0014311وشمارهشاسيJJ621639بهعلت
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.
اينجانبشركتمهندسيوساختفرآوريصنايعغيرآهنيمفرقسازمالكپژو405بهشمارهموتورJ24B1338373
و شماره شاسي  JK903159به 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.

ما اين مکانيسمها را پذيرفتيم تا ببينيم که آيا ميتوانند راهي براي تجارت
عادي بين ايران و ديگر کشورها باز کند يا خير .اما حداقل تا به امروز اين دو
سازوکار عملي نشدند و ديگر نميتوانيم منتظر بمانيم.
وي تصريح کرد :اگر اروپاييها ميخواهند کاري انجام دهند ،بهتر است
قبل از دير شدن ،دست به کار شوند .بهروز کمالوندي گفت :اگر اتحاديه
اروپا ،اين مسئله را به شوراي امنيت ببرد ،در واقع اين معاهده از بين خواهد
رفت و فکر نميکنم که ديگر اين معاهده پا برجا بماند .جمهوري اسالمي
ايران ،قطعا اقدامات جدي و محکمي را براي احقاق حق ملت خود انجام
خواهد داد و هر واکنشي محتمل است .اين واکنش ممکن است خروج
از برجام و يا هر چيز ديگري باشد ،بنابراين ،اين مسئله بايد بين سران
کشورهاي عضو حل شود.
به گزارش فارس ،کمالوندي در پاسخ به اين سؤال که چه زماني طول
خواهد کشيد ايران به ميزان غني سازي خود در زمان قبل از برجام برسد؟
گفت :دکتر صالحي چند روز پيش اعالم کرد که بيشتر از چهار روز طول
نخواهد کشيد تا بتوانيم ميزان غنيسازي اورانيوم خود را از  3/67درصد
تعيين شده در برجام به  20درصد يا هر ميزان که مد نظر داريم ،برسانيم.
اگر بعد از اين  60روز ،اروپاييها گامهايي را براي برداشته شدن تحريمها
برندارند ،ما ميزان غني سازي را به باالتر از  3/67درصد خواهيم رساند و
درباره آينده رآکتور آب سنگين خنداب نيز تصميم خواهيم گرفت و ممکن
است مدرنسازي را در دستور کار قرار دهيم.

اينجانب مرتضي سعيديفرد مالك سمند به شماره موتور  147H0260132و شماره شاسي  HF242334به 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 همايون بصيري مالك پژو  206به شماره شاسي  22603166و شماره انتظامي 199ق -44ايران  22به
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 ليال حسيني مالك سمند به شماره موتور  124K0324808و شماره شاسي  DF940472به 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.
اينجانبمرتضيصيادينژادمالكسمندبهشمارهموتور12488288358وشمارهشاسيAF774655بهعلت
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 انصاري مالك پيكان وانت به شماره شاسي  83910248و شماره انتظامي 475ي -81ايران 44
بهعلتفقداناسنادفروشوسندمالكيتراهورتقاضايرونوشتالمثنياسنادمذكوررانمودهاست.لذاچنانچههر
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.
اينجانبحجتخردادمالكوانتپيكانبهشمارهموتور114F0013040وشمارهشاسيCG282806بهعلتفقدان
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 بطور فوق العاده
و مجمع عمومي فوق العاده شرکت صندوق حمايت
از توسعه بخش کشاورزي شهرستان فيروزکوه
( سهامي خاص) ثبت شده به شماره 1210:
شناسه ملي 10186503303 :

به اطالع کليه صاحبان سهام شرکت صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي شهرستان فيروزکوه ( سهامي
خاص) مي رساند که جلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده و مجمع عمومي فوق العاده شرکت
مذکور در ساعت 10و 11روز چهارشنبه مورخ  98/03/08در محل هيئت قمر بني هاشم شهرستان فيروزکوه
برگزار مي گردد.
بدينوسيله از نمايندگان قانوني صاحبان سهام دعوت بعمل مي آيد با در دست داشتن معرفي نامه از تشکل
خود در روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانند.
دستورات جلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده:
-1قرائت گزارش هيات مديره و بازرس قانوني شرکت در خصوص عملکرد شرکت
 )2بررسي و تصويب اصالح بودجه سال منتهي به پايان آذرماه 97
 )3بررسي و تصويب بودجه پيشنهادي هيات مديره شرکت براي سال منتهي به پايان آذرماه سال98
 )4ارائه گزارش هيات مديره ،بازرسين قانوني و حسابرس شرکت در خصوص عملکرد شرکت منتهي به
97/09/30
 )5بررسي و تصويب صورتهاي مالي ( تراز نامه حساب سود و زيان ) شرکت براي سال مالي منتهي
97/09/30
 )6بررسي و تصميم گيري در خصوص نحوه تقسيم سود ساليانه شرکت
 )7بررسي و تصميم گيري در خصوص پرداخت پاداش اعضاي هيات مديره  ،مدير عامل و کارکنان شرکت
 )8بررسي و تصميم گيري در خصوص حق الزحمه بازرس
 )9انتخاب بازرس قانوني شرکت
 )10انتخاب حسابرس
 )11تعيين روزنامه کثيراالنتشار جهت درج آگهي هاي شرکت
-12تعيين حق حضور در جلسات هيات مديره
ضمنا گزارش صورت هاي مالي شرکت و گزارش هيات مديره و بازرسين جهت ارائه به سهامداران محترم در
دفتر صندوق آماده مي باشد.
دستورات جلسه مجمع عمومي فوق العاده:
 )1قرائت گزارش هيات مديره و بازرس قانوني شرکت در خصوص لزوم افزايش سرمايه
 )2بررسي و تصويب افزايش سرمايه
تاريخ انتشار98/2/25 :
خ ش98/2/25 :
هيات مديره

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه (نوبت دوم)
با عنايت به عدم رسميت جلسه مورخ  98/2/22بدينوسيله از كليه اعضاي محترم شركت تعاوني توليدي و
خدماتي مجتمع گاوداريهاي شاهرود دعوت ميشود تا در مجمع عمومي عادي ساليانه (نوبت دوم) كه در
ساعت  11روز دوشنبه مورخ  98/3/20در محل شركت تعاوني واقع در كيلومتر  18جاده شاهرود  -دامغان
تشكيل ميگردد ،حضور به هم رسانند.
يادآورميگردد درصورتيكهحضورعضويدرمجمععموميفوقالذكرميسرنباشدميتواندحقاعمالراي
از سوي خود را به نماينده تاماالختيار خود واگذار نمايد در اين صورت تعداد آراء وكالتي هر عضو حداكثر
 1راي و هر شخص غيرعضو تنها يك راي ميباشد.
صدور برگه حضور در جلسه و صدور وكالتنامه از ساعت  8لغايت  14در محل دفتر تعاوني انجام ميگيرد و
فقط اعضاء و نمايندگان آن مجاز به حضور در جلسه ميباشند و حضور توام اعضاء و نمايندگان آنان در مجمع
عمومي ممنوع ميباشد.
دستورجلسه:
 استماع گزارش هيات مديره استماع گزارش بازرس طرح و تصويب صورتهاي مالي سال 1397 كاهش سرمايه و خروج عضو از تعاوني انتخاب اعضاي اصلي و عليالبدل هيات مديره براي سه سال انتخاب بازرس اصلي و عليالبدل براي يك سال ماليتاريخ انتشار98/2/25 :
هيات مديره شركت تعاوني توليدي و خدماتي
خ ش98/2/25 :
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پس از آنکه عربستان سعودي به حادثه  ۲نفتکش بزرگ اين کشور در بندر فجيره
امارات اشاره کرد ،بورس اين کشور بدترين سقوط خودرا از اکتبر سال گذشته
تاکنون تجربه کرد.به گزارش خبرنگار اقتصاد بينالملل خبرگزاري فارس به
نقل فرانس ،24حادثه دو روز پيش چندين نفتکش در بندر فجيره امارات که به
گفتهوزيرانرژيعربستاندونفتکشسعوديبزرگدرمياننفتکشهايآسيب
ديده است باعث شد تا بورس امارات و عربستان نزولي شوند.بورس عربستان
بدترين عملکرد روزانه خود را از اواسط ماه اکتبر سال گذشته تاکنون به ثبت
رساند و  2/7درصد منفي شد.بورس دبي و ابوظبي نيز به ترتيب  3/7درصد و
 2/5درصد سقوط کردند.بورسهاي قطر و کويت نيز از تبعات اين حمله مصون
نبودهوبهترتيب 2/1و 1/2درصدکاهشارزشراتجربهکردند.بورسهايعمان
و بحرين کشورهاي عربي بودند که کمترين تاثير منفي را از تبعات حمله دو
روز پيش تجربه کرده و تنها  0/16و  0/6درصد منفي را به ثبت رساندند.ايران
نسبت به هر گونه ماجراجويي توسط طرفهاي خارجي در راستاي از بين بردن
امنيت دريانوردي در منطقه هشدار داده است.

يمن از حمله به تأسيسات حياتي
سعودي خبرداد
يک منبع نظامي يمني از عمليات پهپادي عليه تأسيسات حياتي عربستان
سعودي خبر داد .خبرنگار شبکه العالم ،هدف را تأسيسات و انبارهاي نفتي در
غرب عربستان ذکر کرد.به گزارش خبرگزاري فارس ،يک منبع نظامي يمني
صبح سهشنبه اعالم کرد :با هفت پهپاد تأسيسات حياتي عربستان سعودي
هدف گرفته شده است.اين منبع نظامي يمن با اعالم اين خبر ،به شبکه
«المسيره» گفت« :اين عمليات بزرگ ،در پاسخ به ادامه تجاوز و محاصره مردم
يمن انجام شد».اين منبع که هويتش اعالم نشد ،هشدار داد :در صورتي که
حمالت و محاصره ظالمانه ادامه پيدا کند براي ضربات سخت بيشتر آمادهايم.
اين منبع اشارهاي به نوع اهداف يا جزئيات بيشتر خبر نکرد .همچنين به زمان
و چگونگي اجراي عمليات هم اشاره نشده است.شبکه العالم به نقل از خبرنگار
خود اعالم کرد ،هدفها اقتصادي و نفتي و مشخصا انبارها و تاسيسات نفتي
در بندر «ينبع» در غرب منطقه مدينه و غرب عربستان در ساحل درياي سرخ
بوده است.همچنين شبکه الميادين نيز به نقل از وزارت دفاع يمن اعالم کرد که
«هفت پهپاد به عمق عربستان سعودي نفوذ کردند و تأسيسات حياتي بزرگي را
هدفگرفتند».همچنين«محمدالبخيتي»عضودفترسياسيجنبشانصاراهلل
يمن در اين خصوص به شبکه الجزيره گفت که اين حمله «در چارچوب توسعه
دايره هدفهاي سعودي و اماراتي است» تا اين دو کشور در سياست خود (عليه
يمن) بازنگري کنند .البخيتي زمان اجراي حمله را بامداد ديروز اعالم کرد و
پيشبيني کرد که اهداف ،تأسيسات نفتي باشد اما تأکيد کرد که اطالعات
مشخصي از جزئيات حمله ندارد.

آگهي دعوت شركت تعاوني
تهيه و توزيع صنف دارندگان دكان گوشت گاوي تهران
از كليه اعضاي شركت تعاوني دعوت ميشود تا در جلسه مجمع عمومي عادي نوبت اول كه راس ساعت 10
صبح روز شنبه مورخ  98/3/25در محل شركت تعاوني واقع در دروازه شميران  -خيابان هدايت  -پالك
 49تشكيل ميشود حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
 -1استماع گزارش هيات مديره و بازرسان
 -2رسيدگي و اتخاذ تصميم درخصوص صورتهاي مالي  97و بودجه 98
 -3انتخاب بازرسان اصلي و عليالبدل
تاريخ انتشار98/2/25 :
هيات مديره شركت تعاوني گوشت گاوي تهران
خ ت98/2/25 :

آگهي مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت اول
شركت تعاوني مسكن فرهنگيان منطقه مرحمتآباد
به شماره ثبت 989

بنا به تصويب هياتمديره جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت اول شركت تعاوني مسكن فرهنگيان
منطقه مرحمتآباد مياندوآب راس ساعت  17بعدازظهر روز دوشنبه مورخ  98/3/27در محل تاالر ارم
واقع در مياندوآب خيابان  16متري تشكيل ميگردد .از عموم سهامداران و اعضاي محترم دعوت ميشود
جهت اتخاذ تصميم راجع به موضوعات ذيل در روز و ساعت مقرر در محل تعيين شده حضور به هم رسانند
و يا با توجه به مفاد ماده  19آييننامه نحوه تشكيل مجامع عمومي در صورتي كه حضور عضوي در مجمع
ميسر نباشد ،در اين صورت هر عضوي ميتواند عالوه بر راي خود حداكثر سه راي باوكالت و هر شخص
غيرعضو تنها يك راي باوكالت داشته باشد .توضيح 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 تاييد گردد .در غير اين صورت وكالتنامه رسمي حضور در مجمع بايستي به تاييد يكي از
دفترخانههاي اسناد رسمي رسيده باشد.
دستورجلسه:
 -1استماع گزارش هيات مديره و بازرسان
 -2طرح و تصويب ترازنامه و ساير صورتهاي مالي 1397
 -3اتخاذ تصميم در مورد تقسيم سود و زيان سال 1397
 -4طرح و تصويب گزارش تغييرات سرمايه سال مالي 1397
 -5طرح و تصويب بودجه پيشنهادي هيات مديره براي هزينههاي جاري و عمراني سال مالي 1398
 -6طرح و تصويب حقوق و مزايا و پاداش مديرعامل
 -7طرح و تصويب حقالزحمه بازرس
 -8انتخاب يك نفر بازرس اصلي و يك نفر بازرس عليالبدل به علت اتمام مدت ماموريت
 -9اتخاذ تصميم درخصوص تعيين روزنامه براي درج آگهيهاي شركت
 -10طرح و تصويب هزينههاي تكبرگ نمودن اسناد كويهاي سبالن  1و  2و 3
* ضمنا كليه كانديداهاي عضويت در سمت بازرسي حداكثر تا ظرف مدت يك هفته بعد از انتشار اين آگهي
مذكور مدارك شناسايي ذيل را با مراجعه به دفتر شركت واقع در مياندوآب پاساژ نور تحويل نمايند.
مدارك الزم (كپي شناسنامه و كارت ملي  -تصوير آخرين مدرك تحصيلي  -حكم كارگزيني)
تاريخ انتشار98/2/25 :
خ ش98/2/25 :
هيات مديره شركت تعاوني
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آگهي دعوت نوبت دوم مجمع عمومي عادي به طور
فوقالعاده شركت مينيبوسراني افق شهر خرمآباد
(سهامي خاص) به شماره ثبت  10017و شماره ملي
10740092698
بدينوسيله از كليه سهامداران شركت مينيبوسراني افق شهر خرمآباد (سهامي خاص) دعوت به عمل ميآيد
راس ساعت  15مورخه  98/3/6جهت برگزاري مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده در محل شركت
حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
 -1تصويب ترازنامه سود و زيان شركت
 -2حقوق و مزاياي مديرعامل و ديگر اعضاي هيات مديره
تاريخ انتشار98/2/25 :
هيات مديره
خ ش98/2/25 :

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه
شركت عمران خوشههاي صنعتي احرار
بينالود (سهامي خاص) شماره ثبت35513 :
بدينوسيلهازكليهسهامدارانشركتفوقدعوتميشوددرجلسهمجمععموميعاديساليانهمورخه98/3/5
به نشاني مشهد ،سيدرضي  ،39پالك  ،262واحد  1در ساعت  16برگزار ميشود حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
 -1انتخاب بازرسين
 -2انتخاب هيات مديره
 -3تصويب صورتهاي مالي
تاريخ انتشار98/2/25 :
هيات مديره شركت
خ ش98/2/25 :

