» يادداشت

عيار ايستادگي برجامي اروپا
در مقابل کاخ سفيد

منبع:نيويورکر
ترجمه :بخش سياسي خارجي
طي روزهاي اخير تحليلهاي گوناگوني در رسانه هاي مطرح اروپا و
آمريکا در خصوص نوع رفتار برجامي دو بازيگر اصلي آتالنتيک ( اروپا
و آمريکا) منتشر مي شود .برخي معتقدند که اروپا قصد دارد به صورت
جدي و تمام عيار در مقابل اقدامات ضد برجامي ترامپ و متعاقبا مقابل
آثار و تبعات خروج وي از توافق هسته اي ايستادگي کند  ،اما اکثر
رسانه هاي اروپايي و آمريکايي متفق القول هستند که اين ايستادگي
( حتي اگر صورت گيرد) حدود و ثغور معيني دارد! با اين حال رفتار
بازيگران اروپايي ،خصوصا سه کشور آلمان ،انگليس و فرانسه نشان
داده است که آنها همچنان به بازي خود در زمين اياالت متحده آمريکا
ادامه مي دهند.
اخيرا نشريه نيويورکر در مقاله اي ،به ترسيم ميزان و شدت منازعه آمريکا
و اروپا بر سر برجام پرداخته است .اين مطلب به خوبي نشان مي دهد که
اروپا حاضر نيست در اين مواجهه ،هزينه هاي زيادي را صرف کند!
نيويورکر در ابتداي اين يادداشت ،به مخالفت کشورهاي اروپايي با خروج
اياالت متحده از برجام اشاره کرده است.در اين قسمت آمده است :
«در بيانيه هايي که از سوي مقامات اروپايي و در مخالفت با اقدام ترامپ
منتشر شده است ،اين رويکرد به صورتي جدي به چشم مي خورد.
در اين بيانيه ها ،از خروج ترامپ از برجام به عنوان زير پا گذاشتن
توافقي بين المللي ياد شده است .همچنين دولتهاي اروپايي از تمامي
تالش خود براي جلب رضايت ايران و انجام اقدامات الزم براي زنده
نگاه داشتن توافق هسته اي خبر داده اند .آنها از تعهد خود مبني بر
بهره مندي کشور ايران از مزاياي توافق هسته اي ( مزاياي اقتصادي
برجام) سخن گفته اند».
با اين حال سوالي که نيويورکر مطرح کرده است  ،به اين باز مي گردد
که اتحاديه اروپا تا چه اندازه اي حاضر به ايستادگي در برابر دونالد
ترامپ و دولت آمريکا هستند؟ سوال ديگر اينکه مقامات اروپايي تا چه
اندازه اي قادر به ايستادگي در برابر واشنگتن در منازعه به وجود آمده
هستند؟پاسخ اين سوال به صورتي گويا از سوي نيويورک بيان شده
است :واقعيت امر اين است که اروپا در صورت تقابل با اياالت متحده
آمريکا و تالش باي تامين خواسته هاي ايران در برجام ،وارد فاز اختالفات
علني با واشنگتن خواهد شد.
در اين صوت ،شاهد تعميق شکافهاي موجود ميان آمريکا و اروپا
خواهيم بود .هم اکنون ميان آمريکا و اروپا بر سر موضوعاتي مانند اعمال
تعرفههاي تجاري( بر فوالد و آلومينيوم) اختالف وجود دارد .ادامه اين
تقابل ( تعميق شکافهاي موجود ميان آمريکا و اروپا) مي تواند ضربات
سنگيني را بر شرکتهاي بزرگ اروپايي وارد کند.
نيويورکر حتي گريزي به دوران رياست جمهوري باراک اوباما و اقدامات
تقابلي وي با ايران زده است .اين نشريه نوشته است که در دوران رياست
جمهوري باراک اوباما و در سال  2014ميالدي ،شاهد جزيمه سنگين
 9/4ميلياد دالري براي بانک فرانسوي  ، BNPآن هم به اتهام مقابله با
تحريمهاي ايران ،کوبا و سودان بوديم .نکته ديگر اينکه حتي اگر معامالت
نفتي ميان ايران و اروپا با تکيه بر واحد پول يورو( غير از دالر) صورت گيرد
نيز بانکهاي اروپايي در انتقال پول به ايران دچار معضل خواهند شد .اين
در حالياست که تبديل سيستم خريد نفت ايران از دالر به يورو نيز آسان
به نظر نمي رسد  .اين نشريه اشاره اي نيز به تالشهاي بي فايده اروپا
براي کسب معافيت تحريمي در قبال ايران داشته و نوشته است که طي
روزهاي اخير اخباري در خصوص تالش کشورهاي اروپايي براي رايزني
با آمريکا (براي اعطاي معافيت تحريمي به شرکتهاي اروپايي) شنيده
مي شود .با اين حال به نظر مي رسد واشنگتن به چنين درخواستي
موافقت نکند!در هر حال ،به نظر مي رسد در ازاي حفظ توافق هسته اي
با ايران ،کشورهاي اروپايي با تعميق بيشتر شکافها در درون ناتو پيمان
آتالنتيک مواجه شوند .همچنين اين اقدام ،مي تواند مخاطراتي براي
شرکتهاي اروپايي داشته باشد و آنها را در مقابل اقدامات تالفي جويانه
بيشتر اياالت متحده آمريکا قرار دهد .به نظر مي رسد  ،طي روزهاي
اخير بحث بر سر اين موارد ،جدي تر خواهد شد.
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سخنگوي وزارت خارجه ايران در نشست هفتگي خود با تاکيد بر اينکه درشرايط
کنوني امکان گفتوگو ميان ايران و آمريکا وجود ندارد ،تصريح کرد :آمريکا نشان
داده است که غيرقابل اعتماد بوده و طرف مطمئني براي هيچ کاري نيست.به گزارش
رسانه هاي خبري ،بهرام قاسمي سخنگوي وزارت خارجه کشورمان پيش از ظهر
ديروز در نشست خبري هفتگي خود با خبرنگاران به موضوع شائبه ها مبني بر امکان
توگو و تعامل ميان ايران و آمريکا پرداخت .او در ابتداي اين نشست ،در پاسخ به
گف 
سوالي در خصوص ادعاي روزنامه العرب مبني بر سفر بن علوي ،وزير خارجه عمان به
آمريکا و اينکه آيا هدف از اين سفر ميانجيگري بين ايران و آمريکا بوده است ،گفت:
ما از محتواي و اهداف سفر ايشان اطالعي نداريم .قاسمي افزود :روابط تهران و عمان
به صورت مستمر و متمادي است ،با يکديگر روابط خوبي داريم ،در تماس دائم با

يکديگر هستيم .آقاي ظريف نيز طي هفتههاي قبل سفري به عمان داشتند.وي ادامه
داد :من ارتباط و پيوستي بين اين سفرها نميبينم.همچنين ،قاسمي در خصوص
افزايش تنشها بين ايران و آمريکا و مطرح شدن بحثهاي مذاکرات بين ايران و آمريکا
گفت :من نمي دانم شما به کجا استناد ميکنيد.اين بحث رسانهاي است و مقامي آنرا
مطرح نکرده است.وي در ادامه اظهارات خود ،در خصوص اينکه آيا تصميمي براي
مذاکره با آمريکا هست يا نه ،تصريح کرد :ممکن است آمريکا يا بخشيهايي از آمريکا
آرزوهايي را مطرح کنند که پس از خروج غيرقانوني از برجام و سياستهاي خصمانه
آنها و تالش آنها براي فشار اقتصادي بر ملت ايران ،فکر ميکنم چنين بحثي (و امکاني)
وجود ندارد .با اين وضعيت امکان گفتوگو وجود نخواهد داشت .آمريکا نشان داده
است که غيرقابل اعتماد بوده و طرف مطمئني براي هيچ کاري نيست.

سخنگوي وزارت خارجه:

امكان گفتوگو
بين ايران وآمريكا
وجود ندارد

بين الملل

سه شنبه  9مرداد 1397
 17ذي القعده  31-1439جوالي - 2018سال سي و سوم-شماره 9276

شرمن:

مولوي افضل حيدري:

آمريكا جرأت حمله به ايران را ندارد

مولوي افضل حيدري گفت :دولت آينده پاکستان
براي مبارزه با داعش با همکاري ايران و افغانستان
برنامه ريزي خواهد کرد و آمريکا فقط ميتواند تهديد
کند و هيچ وقت جرأت حمله به ايران را ندارد.به
گزارش خبرگزاري ««حوزه» ،مولوي افضل حيدري
رئيس حزب تحريک انصاف پنجاپ پاکستان شاخه علما
گفت :دولت آينده ما براي مبارزه با داعش با همکاري
ايران و افغانستان برنامه ريزي خواهد کرد و آمريکا

ترامپ متوجه نيست که ايران فرهنگ مقاومت دارد

فقط ميتواند تهديد کند و هيچ وقت جرأت حمله به
ايران را ندارد.وي افزود :رهبر حزب تحريک انصاف
در سخنراني اول خودش هم در مورد روابط با ايران
و عربستان اشاره کرد و همواره از ايران به عنوان يک
کشور قدرتمند ياد مي کند.حيدري گفت :عربستان و
ايران براي پاکستان بسيار مهم هستند،زيرا ايران يک
کشور قدرتمند و مذهبي است که با جرأت عليه کفر
ايستاده است و از سوي ديگر چون در عربستان خانه
کعبه و مسجد نبوي قرار دارد؛ مردم پاکستان کشور
عربستان را دوست دارند و ماهم روابط مذهبي خوبي
خواهيم داشت.مولوي افضل حيدري در مورد روابط
ايران با آمريکا اظهار داشت :آمريکا هيچ وقت جرات
نخواهد کرد به ايران حمله کند و اگر آمريکا اين حماقت
را انجام داد در اين شکي نيست که پاکستان با تمام
قدرت در کنار ايران خواهد ايستاد ،چون ايران هيچ گاه
پاکستان را در مشکالت تنها نگذاشته است.

معاون سابق وزارت خارجه آمريکا با انتقاد از
سياستهاي «دونالد ترامپ» گفت  :ايرانيها
«فرهنگ مقاومت» دارند و بر اساس اين فرهنگ،
در برابر تهديدات کوتاه نميآيند.به گزارش
خبرگزاري فارس ،يک مقام ارشد سابق آمريکا
با انتقاد از سياستهاي رئيس جمهور کنوني
کشورش گفت  :ايران «فرهنگ مقاومت» دارد و
کوتاه آمدن از حقوقش را تسليم تلقي ميکند.
«وندي شرمن» معاون سابق وزير خارجه آمريکا و
سرپرست تيم مذاکره کننده هستهاي اين کشور
با ايران در گفتوگو با وبگاه «ياهو نيوز» با انتقاد
از رويکردهاي «دونالد ترامپ» رئيس جمهور
آمريکا در قبال ايران گفت« :روش ديپلماتيک
ترامپ اين است که با تهديد به دشمنان حمله
کرده و سپس ميگويد بياييد گفتوگو کنيم
تا به توافق برسيم».وي در ادامه گفت« :او

روزنامه نيويورکتايمز در يادداشتي نوشته :معاون
ترامپ هم همانند خود او «جزمانديش ،دروغگو و
بيرحم» است.به گزارش خبرگزاري فارس ،در محافل
سياسي آمريکا گاهاً تالش شده از «مايک پنس» ،معاون
«دونالد ترامپ» ،رئيسجمهور آمريکا که خودش را
از حاشيههاي ترامپ دور نگاه ميدارد تصوير فردي
با ويژگيهاي کام ًال متضاد با خود او ترسيم شود.
«پنس» گاهاً در برابر ترامپ که به داشتن روحيات
دمدميمزاج ،پرخاشگر و بيرحم شهره است چهره
دورانديش ،عقالني و رئوف دولت او توصيف شده است.
«فرانک بوري» ،ستوننويس روزنامه «نيويورکتايمز»
در يادداشتي به اين کليشههاي ذهني از «پنس» تاخته
و او را درست همانند ترامپ فردي «جزمانديش»،
«دروغگو» و «بيرحم» توصيف کرده است« .بوري»،
با توجه به اينکه در صورت استيضاح و برکناري ترامپ
قانوناً پنس سمت رياستجمهوري را در اختيار خواهد
گرفت در يادداشتي با عنوان «مايک پنس ،وحشت در
لباس تقدس» نوشته است« :استيضاح ترامپ چند
مشکل دارد .بزرگترين آن ،وحشت مقدسمأبانهاي

اصل سند كمپاني سواري ليفان مدل  1393به شماره انتظامي 663-15و 39و شماره موتور
 121003283LFB479Qو شماره شاسي  NAKNF4222D8114023متعلق به اينجانب معصومه
باللي يامچي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل سند كارخانه و برگ سبز سواري پرايد به شماره انتظامي 111-35ط 33و شماره موتور 01306015
و شماره شاسي  S1412284667588متعلق به اينجانب حسين محمدعظيمي مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
مدرك فارغالتحصيلي اينجانب سيدكاظم موسوي فخر فرزند سيدحسين به شماره شناسنامه
 8634صادره از انديمشك در مقطع كارشناسي ارشد رشته كشاورزي  -زراعت صادره از واحد
دانشگاهي دزفول با شماره  169316502311مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد دزفول به نشاني دزفول
كوي آزادگان ارسال نمايد.
مدرك فا رغالتحصيلي اينجانب شاهين مالكي ديزجي فرزند اميرحسين به شماره شناسنامه 13862
صادره از تهران در مقطع كارشناسي رشته مهندسي معماري صادره از واحد دانشگاهي تهران مركزي
با شماره  138810103979و تاريخ  89/05/20مفقود گرديده است .از يابنده تقاضا ميگردد اصل
مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزي به نشاني تهران  -خ آزادي  -خ اسكندري
شمالي  -خ فرصت شيرازي  -پالك  136صندوق پستي  13185/768ارسال نمايد.
مدرك فا رغالتحصيلي اينجانب مهدي آزاده رنجبر فرزند جمشيد به شماره شناسنامه  1323صادره از
تهران در مقطع كارشناسي رشته حسابداري صادره از دانشگاه تهران مركزي با شماره  105471و تاريخ
 1379/09/16مفقود گرديده است .از يابنده تقاضا ميگردد اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي
واحد تهران مركزي به نشاني تهران  -خ آزادي  -خ اسكندري شمالي  -خ فرصت شيرازي  -پالك
 136صندوق پستي  13185/768ارسال نمايد.
پروانه ساختماني مسكوني شماره  3474صادره از شهرداري كالردشت در مورخ  1393/3/5به
نام بهزاد خوبي خانكندي به نشاني حسن كيف  -مجتمع هوانيروز  -كوچه پامچال مفقود گرديده و
از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني و برگ سبز سواري سمند  SEXU7به رنگ سفيد روغني مدل  1391و شماره موتور
 124K0042931و شماره شاسي  NAACN1CM5CF213556و شماره پالك ايران 372-14د 61به
نام مهدي نري ميسا فرزند ابراهيم شماره شناسنامه  630كد ملي  5279553441صادره از آغاجاري
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني و برگ سبز سواري هيونداي جنسيس  3800به رنگ سفيد صدفي متاليك مدل 2011
و شماره موتور  G6DAAA54189و شماره شاسي  KMHGC41EBBU117173و شماره پالك
ايران 691-22د 64به نام علي زارع حاجيآقا فرزند سبزعلي به شماره شناسنامه  1872كد ملي
 17118328125صادره از بستانآباد مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
دانشنامه اينجانب رضا خداخواه فرزند محمدقاسم به شماره شناسنامه  525متولد  1361صادره از مشهد
در مقطع كارشناسي ناپيوسته رشته مهندسي تكنولوژي ساختمان صادره از مركز آموزش علمي كاربردي
شهرداري مشهد با شماره  11/3/2672/88مورخ  1394/04/20مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد .از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را به دانشگاه علمي كاربردي شهرداري مشهد به
نشاني مشهد بلوار پيروزي بلوار دالوران بين دالوران  7و  9ارسال نمايد.
كارت هوشمند راننده به نام عليرضا غيور بستانآباد به شماره كارت  1294829و به شماره ملي
 1717255361مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودرو سواري پژو  405TU5به رنگ سفيد روغني مدل  94و شماره موتور 164B0039897
و شماره شاسي  723205و شماره پالك 223-24و 37به نام عبد زهيري مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز و كارت خودرو رنو ساندرو دنده اتومات  1600مدل  1396به رنگ سفيد و شماره پالك ايران
439-38ن 44و شماره موتور  K4MC697W017478و شماره شاسي NAPBSRBYAH1077287
به نام خديجه توتوني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز سمند مدل  90به رنگ سفيد و شماره موتور  12490080465و شماره شاسي  866161و شماره
انتظامي 33ج -439ايران  59مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني و برگ سبز خودروي سواري امويام مدل  1393به شماره موتور  030055و شماره
شاسي  1030290و شماره انتظامي 287-69ط 41به نام فرزانه خسروي مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
كارت ماشين سواري امويام هاچبك مدل  1392به شماره موتور  014309و شماره شاسي  1012388و
شماره انتظامي 275-69م 53به نام سخيده يلقي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز و سند خودرو موتورسيكلت به شماره پالك  613-75651به نام مالك محسن استاك به
شماره ملي  0386553254و شماره شناسنامه  10292شهر محل صدور :قم نام پدر :عليرضا كد
پستي 3714745967 :مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني و كارت پژو پارس مدل  88رنگ سفيد شش ايران 953-45د 58و شم 12488344797
و ش شاسي  423087مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودرو سواري پژو  405جيالايكسآي  8/1به رنگ نقرهاي متاليك مدل  1386به شماره
انتظامي 119-28ط 19و شماره موتور  12486160843و شماره شاسي  40389394به نام محمدتقي
جعفري به شماره  -كد ملي 4050845962 :مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند مالكيت خودرو (برگ سبز) مربوط به سواري امويام هاچبك تيپ  315HNEWمدل  1397به
رنگ قرمز متاليك و شماره انتظامي 341س -59ايران  59و شماره موتور MVM477FJAJ068145
و شماره شاسي  NATFBAMD6J1057149متعلق به آقاي علي كوكالني به شماره ملي 2260002196
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز (شناسنامه مالكيت) خودرو سواري سايپا مدل  1394به شماره انتظامي 583-18س78
و شماره موتور  5319076و شماره شاسي  NAS411100F1050739به نام سيده حميده ميريزاد
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد1611 .
برگ كمپاني بنچاق سند وانت پيكان مدل  1393به شماره موتور  118P0132628و شماره شاسي
 NAAA36AA5EG717576و پالك 555-23ص 71مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط
ميباشد.
برگ سبز خودرو سواري سمند مدل  1391به شماره انتظامي 847-66ج 81و شماره شاسي
 NAACA1CBCF249319و شماره موتور  12490299589به نام يوسف عسكري سنجي مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد1612 .
سند كمپاني و برگ سبز و كارت موتورسيكلت رايكا مدل  82رنگ آلبالوئي به شماره انتظامي -64117
ايران  625و شماره موتور  1209415و شماره شاسي  8329269به نام عليرضا زارع رحيميفرد مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت (برگ سبز) خودروي سواري پژو  405مدل  1391به رنگ خاكستري متاليك و شماره
پالك 358ج -66ايران  95و شماره شاسي  CH388986و شماره موتور  12491040772به نام
فرشته سازمند مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت (برگ سبز) خودروي سواري پژو  405مدل  1393به رنگ نقرهاي و شماره پالك
514ق -48ايران  32و شماره شاسي  641089و شماره موتور  124K0433425به نام محمد كامران
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.

است که به کمين نشسته است».او اضافه ميکند:
«مايک پنس چنين است و او بيش از آنچه شما
س خود شباهت دارد .او هم خودشيفته،
ميدانيد به رئي 
جزمانديش ،دروغگو و بيرحم است».ستوننويس

اينجانب كمال عبدي مالك خودرو سواري پژو  405جيالايكس به شماره شهرباني 664-61ب 16و
شماره بدنه  13234905و شماره موتور  12485085182به علت فقدان اسناد فروش تقاضاي رونوشت
المثني اسناد مذكور را نموده است .لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف
مدت  10روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شركت ايرانخودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند
مراجعه نمايد .بديهي است پس از انقضاي مهلت مذكور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
كليه اسناد و مدارك اعم از سند كمپاني ،برگ سبز و اسناد محضري اتومبيل سواري پرايد مدل 1382
به شماره شاسي  S1412282951597و شماره موتور  004990165و شماره پالك 259د -96ايران
 23به نام مائده احمديان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز اتومبيل پرايد مدل  1388به شماره انتظامي 257د -67ايران  23و شماره موتور 3036224
و شماره شاسي  S1412288300507مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
مجوز نگهداري سالح شكاري به نام اصغر عبدالملكي نام پدر شاطر به شماره شناسنامه  237صادره
از نهاوند نوع سالح ساچمهزني دولول تهپر مدل كوسه كاليبر  12شماره بدنه  91880238ساخت
تركيه مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودرو پرايد  111مدل  1392به رنگ نوكمدادي و شماره انتظامي 691و -98ايران 53
و شماره موتور  4638426و شماره شاسي  S5430091709748به مالكيت حسين رنجبر خياداني
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني و برگ سبز موتورسيكلت هوندا  125هيرمن به شماره پالك  -67518ايران  614و
شماره موتور  207600و شماره شاسي  9544110به نام سيدسعيد عالمه موسوي مفقود گرديده و
از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز و سند كمپاني خودرو سواري پژو  206مدل  87به شماره پالك انتظامي 323ن -66ايران
 19و شماره شاسي  NAAP03ED39J021230و شماره موتور  14187024639مفقود گرديده و
از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز ،كارت و بيمه و ...سواري پژوپارس مدل  96به شماره پالك انتظامي 852ط -98ايران
 10و شماره شاسي  NAAN11FE6HH031822و شماره موتور  164B0150207مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز و سند كمپاني خودروي سواري  206مدل  82به شماره پالك انتظامي 269ل -31ايران
 16و شماره شاسي  82648161و شماره موتور  10FSM84558258مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
برگ كمپاني پژو  405مدل  1385به شماره انتظامي 766ب -77ايران  28و شماره شاسي
 13222358و شماره موتور  12485014025به نام حامد رضايي مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
سند و فاكتور فروش و سند مالكيت (برگ سبز) موتورسيكلت بلوچ  125CDIرنگ مشكي مدل 1392
به نام محمود درزاده به شماره انتظامي  - 45936ايران  822و شماره موتور 156FMI210919317
و شماره شاسي  NCT125B9211097مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
پالك جلو و عقب كاميونت تانكر حمل مواد سوختي آذرخش آتي  50به رنگ سفيد روغني مدل 1382
به نام محمود رسولي به شماره انتظامي 757ط -27ايران  27و شماره موتور 42360500020079
و شماره شاسي  TLT82001015مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني خودروي سواري پژو پارس مدل  1385به شماره انتظامي 947ب -76ايران 44
و شماره موتور  12485018241و شماره شاسي  19346800مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
برگ سبز خودروي وانت پيكان  1600مدل  1386به شماره انتظامي 799ج -17ايران  82و شماره موتور
 11486073388و شماره شاسي  31669243مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند مالكيت (برگ سبز) خودروي سواري پژو  405جيالايكسآي 1800به رنگ نقرهاي متاليك
و شماره انتظامي 913ج -42ايران  94مدل  1391به نام مهدي نكوئيزاده به شماره شاسي
 NAAM01CA3CE377553و شماره موتور  12490293312مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
اصل برگ گمرك (سند فروش) برگ سبز تويوتا دوكابين هايلوكس  CC2700به نام فاطمه اخداد به
شماره انتظامي 117ب -86ايران  84و شماره شاسي  496540151549و شماره موتور 3299297
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل برگ سبز خودروي  MVMبه رنگ سفيد مدل  1393تيپ  S11-110SQR7111و شماره انتظامي
196د -38ايران 95و شماره موتور MVM472FGE042750و شماره شاسيNATEBAFB8E1020911
به نام عبدالستار حسينبر مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل سند فروش گمرك و برگ سبز وانت تويوتا استاوت قرمز مدل  1986به شماره انتظامي 914ج-43
ايران  95و شماره موتور  028016و شماره شاسي  0006384به نام روزخاتون حسينزهي زماني
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت سواري پژو پارس به شماره انتظامي 257د -98ايران  85مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد .مسئوليت ضمانت كشف فساد به عهده مالك است.
شناسنامه مالكيت وانت نيسان به شماره انتظامي 435ط -41ايران  72مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد .مسئوليت ضمانت كشف فساد به عهده مالك است.
اينجانب احسان آقاگلزاده مالك خودروي پژو پارس به شماره بدنه  NAAN01CA6CH879511و
شماره موتور  124K0076396و شماره پالك 257د -98ايران  82به علت فقدان اسناد فروش تقاضاي
رونوشت المثني سند خودروي مذكور را نموده است .لذا چنانچه احدي ادعايي درخصوص خودروي فوق
دارد ظرف ده روز به دفتر منطقهاي ساري واقع در كيلومتر  5جاده ساري به نكا جنب شركت شماليت
مراجعه نمايد .بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب سيدهمينا رضوي كيارشي مالك پژو پارس به شماره موتور  124K0333663و شماره
شاسي  EH718804به 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 شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر  14جاده مخصوص تهران  -كرج شهرك
پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد .بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق
ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب شركت پارس كار انديش مالك سمند به شماره شاسي  AF011947و شماره انتظامي
198ص -44ايران  68به 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 شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر  14جاده مخصوص تهران  -كرج شهرك
پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد .بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق
ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب محمد خلجي مالك پژو  206به شماره شاسي  EJ495255و شماره انتظامي 474هـ-47
ايران  88به 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 شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر  14جاده مخصوص تهران  -كرج شهرك پيكانشهر
ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد .بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر
اقدام خواهد شد.

نيويورکتايمز در بخش ديگري از اين يادداشت به
نقل از يک کتاب درباره پنس نوشته او در دوران
فعاليتش به عنوان فرماندار ايالت «اينديانا» دستور
دوخت لباسهايي را داده که روي آنها نام خودش،

خبر »

نگاه معجزهآميز به برجام
مانع از فعال شدن ظرفيتهاي داخلي شد

متوجه نيست که ايران فرهنگ مقاومتي دارد
که کوتاه آمدن در برابر آن تهديدهاي علني
را تسليم تلقي ميکند و تسليم نميشود».اين
ديپلمات سابق آمريکايي در ادامه گفت« :نقطه
ضعف بزرگتر ديگر ترامپ اين است که فاقد
سياستهاي دقيق و پيگيريهاي الزم است
تا بتواند توافقهاي شفاهي را به قراردادهاي
بينالمللي الزامآور تبديل کند.

نيويورکتايمز:

معاون ترامپ هم مثل او دروغگوست

فالحتپيشه:
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همراه با سمتش «فرماندار اينديانا» ،گلدوزي شده
بود«.بوري» نوشته در کتابي به نام «رئيسجمهور
سايه» تصوير دقيقي از معاون ترامپ ارائه شده است.
او به نقل از همين کتاب مينويسد« ،پنس» احترامي
براي علم قائل نيست و زماني اصرار ميورزيده که
مصرف دخانيات موجب سرطان نميشود؛ يا اينکه
بحث تغييرات جوي واقعي نيست و دولت آمريکا آن
را براي افزايش کنترل روي مردم مطرح ميکند .به
نوشته اين روزنامهنگار ،ديدگاههاي «پنس» درباره
آمريکاييهاي آفريقاييتبار را در بهترين حالت ميتوان
«عاري از مروت» توصيف کرد.پنس زماني که فرماندار
بوده تن به عذرخواهي از مرد سياهپوستي که عليرغم
بحران قرار
بيگناهي يک دهه به زندان افتاده ،نداده يا
ِ
پوستان يکي از مناطق فقيرنشين اين ايالت
گرفتن سياه
ِ
ِ
در برابر سطوح خطرناک سرب را ناديده گرفته است.
«بوري» ميگويد  :از «ديآنتونيو» نويسنده کتابي
درباره پنس پرسيده اوضاع آمريکا با ترامپ وخيمتر
خواهد بود يا با پنس؛ و او در پاسخ گفته است« :بايد
بگويم ترامپ را ترجيح ميدهم».

آگهي تغييرات شرکت کوشا پالست گلستان سهامي خاص به شماره ثبت
 1017و شناسه ملي  10861652612به استناد صورتجلسه هيئت مديره
مورخ  1397/04/10تصميمات ذيل اتخاذ شد  - :آقاي محمدرضا عليپور به
شماره ملي  2062909357به سمت رئيس هيئت مديره و آقاي سيدمهدي
زارع به شماره ملي  2092959077به سمت نايب رئيس هيئت مديره و
آقاي سيدمهدي زارع به شماره ملي  2092959077به سمت مديرعامل
براي مدت دو سال انتخاب گرديدند - .کليه اوراق و اسناد مالي و تعدات
شرکت با امضاء مديرعامل و رئيس هيئت مديره و با مهر شرکت معتبر
است .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان مرجع ثبت شرکت ها
و موسسات غيرتجاري بندر گز ()215977
آگهي تغييرات شرکت صنايع فلزي پيشرو ساخت استرآباد سهامي خاص
به شماره ثبت  8013و شناسه ملي  10700167206به استناد صورتجلسه
مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ  1397/04/04تصميمات ذيل اتخاذ شد
 :آقاي مسعود کاشفي به کد ملي 2121909206به سمت بازرس اصلي و
اقاي اسداله پناه يزدان به کد ملي  1288897881به سمت بازرس علي
البدل براي مدت يک سال مالي انتخاب شدند .روزنامه کثيراالنتشار
رسالت جهت نشر آگهي هاي شرکت انتخاب شد .ـ ترازنامه و حساب
سود و زيان شرکت منتهي به سال96مورد تصويب قرار گرفت .اداره
کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غيرتجاري گرگان ()215956
آگهي تغييرات شرکت صنايع فلزي پيشرو ساخت استرآباد سهامي خاص
به شماره ثبت  8013و شناسه ملي  10700167206به استناد صورتجلسه
مجمع عمومي فوق العاده مورخ  1397/04/04تصميمات ذيل اتخاذ شد :
محل شرکت به آدرس جديد :استان گلستان  -شهرستان گرگان  -بخش
مرکزي  -دهستان روشن آباد  -آبادي شهرک صنعتي گرگان 2حيدر-کوچه
صنعت 5-کوچه صنعت 3-قطعه81و82و83و84-طبقه همکف -کد پستي
 4919167358تغيير يابددرنتيجه ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق
اصالح گرديد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غيرتجاري گرگان ()215955

آگهي تغييرات شرکت توليدي مينو زيتون گلستان
سهامي خاص به شماره ثبت  1668و شناسه ملي
 10861669670به استناد صورتجلسه مجمع عمومي
فوق العاده مورخ  1397/04/02تصميمات ذيل اتخاذ
شد  - :اساسنامه جديد تصويب و جايگزين اساسنامه
قبلي گرديد بدين صورت که :الف) افزودن تبصره
به بخش اول  -ماده  4اساسنامه ب) تکميل ماده 5
در بخش دوم اساسنامه -ماده  31اساسنامه بدين
نحو تغيير کرد« :شرکت به وسيله هيات مديره اي
مرکب از  3نفر اعضاء که بوسيله مجمع عمومي
عادي که از بين صاحبان سهام يا خارج از آن انتخاب
مي شوند ،اداره خواهد شد مديران ک ً
ال يا بعض ًا قابل عزل
مي باشند » .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
گلستان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري
مينو دشت ()215954

رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي گفت :کشور ما بيش از حد
به برجام نگاه معجزهآميز داشت و اين مسئله باعث شد تا ظرفيتهاي کشور
فعال نشود ،امروز وقت آن است تا در اين باره دست به کار شويم.حشمت اله
فالحت پيشه نماينده مردم اسالم آباد غرب و داالهو در مجلس شوراي اسالمي
در گفتوگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس ،با اشاره به مسائل اقتصادي روز
کشور اظهارداشت :دولت بايد جلب اعتماد مردم و مبارزه با فساد را در دستورکار
ي ادامه داد ۸۰ :درصد اقتصاد ما مربوط به مسائل داخلي است
خود قرار دهد.و 
و تنها  ۲۰درصد آن جنبه خارجي دارد و تحريم تنها به  ۲۰درصد از اقتصاد
کشور ما ميتواند آسيب بزند که آنهم با ايجاد ارتباط با  ۱۵کشور همسايه و
استفاده از بازار آنها و مبادالت با اين کشورها ميتوان اين تحريمها را کماثر و
شايد هم بياثر کرد.نماينده مردم اسالم آباد غرب و داالهو در مجلس شوراي
اسالمي اظهار داشت :من از زماني که به عنوان رئيس کميسيون امنيت ملي
مجلس انتخاب شدم هر هفته از يکي از مرزهاي کشور با کشورهاي همسايه
بازديد دارم و ظرفيتهايي را در اين مرزها ميبينم که وجود دارد و ما از آنها
استفاده نکردهايم.

آلموت مول ر:

اروپا ناگزير از تعامل با روسيه است
رئيس دفتر برلين شوراي روابط خارجي اتحاديه اروپا مي گويد :اروپا ناگزير است
که با روسيه تعامل کند .دکتر «آلموت مولر» در گفتوگويي با خبرگزاري مهر
ضمن اعالم اين مطلب ،از تغييرات ساختاري در روابط اتحاديه اروپا و آمريکا،
خبر داد و بر لزوم يافتن متحدان جديد توسط اروپا براي تامين منافعش تاکيد
کرد.وي افزود :دونالد ترامپ در حال به چالش کشاندن سياسي و اقتصادي
اتحاديه اروپا و کشورهاي عضو آن است .وي در تالش است بطور عملي و در
قالب اظهاراتش وحدت اتحاديه اروپا را هدف قرار دهد .دکتر مولر با اشاره به
لزوم تعامل صحيح اتحاديه اروپا با روسيه گفت :از ديدگاه اروپا شايد قدرتمند
بودن همه جانبه روسيه مشکل نباشد و برعکس ممکن است آسيب پذير
باشد به ويژه در زمينه اقتصادي .جغرافياي اروپا ايجاب مي کند که اروپا براي
منافعش با روسيه تعامل کند.وي تصريح کرد :پايتخت هاي اروپايي بر سر
محکوميت الحاق شبه جزيره کريمه توسط روسيه وحدت نظر داشتند و آن
را محکوم کردند .با اين حال يافتن توازن صحيح براي تعامل متوازن صحيح
با روسيه با حفظ خط قرمزها اهميت زيادي دارد.وي در پايان با اشاره به
بحران در خاورميانه گفت :اروپايي ها به خاطر بحران در خاورميانه و بحران
آوارگان تاثيرات مستقيم زيادي از اين منطقه همجوار تحمل کرده اند که
ناشي از جبر جغرافيايي است.

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي بطور
فوق العاده(نوبت دوم) شرکت تعاوني حمل ونقل
تك واحدي رانندگان استان تهران شماره ثبت148 :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاوني راس ساعت
 10روز سه شنبه مورخ  1397/05/23واقع در بزرگراه آيت اله سعيدي
–اول شهرک صنعتي چهاردانگه-ساختمان کاوه-طبقه اول-واحد 6برگزار
"
مي گردد .از اعضا دعوت مي شود شخصا يا وکالتا جهت اتخاذ تصميم
نسبت به موضوعات ذيل در اين جلسه حضور بهم رسانيد.ضمنا به اطالع
مي رساند که به موجب ماده  19آئين نامه نحوه تشکيل مجامع عمومي تعداد
آراء وکالتي هر عضو حداکثر  3راي و هر شخص غير عضو تنها يک راي
خواهد بود.اعضاي متقاضي اعطاي نمايندگي مي بايست به همراه نماينده
خود حداکثر از تاريخ  1397/05/13لغايت  1397/05/18در محل بزرگراه
آيت اله سعيدي –اول شهرک صنعتي چهاردانگه-ساختمان کاوه-طبقه
اول-واحد 6حاضر شوند(.حضور وکيل و موکل با ارائه کارت شناسايي و
اصل برگ سهام الزامي است) تا پس از احراز هويت تاييد وکالت برگه ورود
به مجمع را دريافت دارند.
ضمن ًا داوطلبين سمت بازرسي تا يک هفته بعد از انتشار آگهي فرصت
دارند جهت کانديدا شدن در سمتهاي مذکور با در دست داشتن مدارک
شناسايي و مدارک عضويت و فرم تکميل شده کانديداتوري سمت بازرسي
همراه با دو قطعه عکس به دفتر تعاوني مراجعه نمايند.
دستور جلسه:
 -1استماع گزارش هيئت مديره و بازرسين
 -2طرح و تصميم گيري در خصوص تصويب صورتهاي مالي سال1396
 -3طرح و تصميم گيري در خصوص تعيين بودجه سال جاري
 -4انتخاب بازرسان
 -5طرح و تصميم گيري در خصوص کاهش اعضا و سرمايه تعاوني
تاريخ چاپ1397/05/09:
خت 1397/05/09
هيئت مديره شرکت تعاوني

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده
شركت تعاوني مسكن كارگران قراردادي بيمارستان
دكتر گنجويان دزفول (نوبت دوم)
جلسه مجمع عمومي عادي به طور ف وقالعاده شركت تعاوني كارگران
قراردادي بيمارستان دكتر گنجويان دزفول راس ساعت  18عصر روز
چهارشنبه مورخ  1397/05/24در محل مسجد بعثت الرسول واقع در
خيابان نظامي نبش ابوريحان تشكيل ميشود بدينوسيله از كليه اعضاي
محترم تعاوني تقاضا ميشود راس ساعت مقرر در محل مذكور حضور به
هم رسانند.
تذكرات:
 -1طبق ماده 19آييننامه نحوه برگزاري مجامع در مجامع عمومي يكمرحلهاي
هر يك از اعضاي تعاوني كه نميتوانند در جلسه مجمع عمومي حضور
يابند ميتوانند به همراه نماينده تاماالختيار خود از تاريخ 1397/05/10
لغايت  1397/05/22به محل دفتر شركت جهت اعطاي نمايندگي مراجعه
نمايند( .تعداد آراء وكالتي هر عضو حداكثر سه راي و هر شخص غيرعضو
تنها يك راي خواهد بود)
دستورجلسه:
 -1قرائت گزارش عملكرد هيات مديره در سال 1396
 -2قرائت گزارش بازرس شركت در سال 1396
 -3گزارش تغييرات اعضا و سرمايه
 -4طرح و تصويب تراز و صورتهاي مالي مربوط به پايان سال  1396توسط
حسابدار شركت
 -5طرح و تصويب بودجه پيشنهادي سال 1397
 -6انتخاب بازرسان اصلي و عليالبدل جهت سال مالي 1397
تاريخ انتشار97/5/9 :
هيات مديره شركت تعاوني مسكن كارگران
خ ش97/5/9 :
قراردادي بيمارستان دكتر گنجويان دزفول

