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استقالل مالي اروپا از آمريکا در ابهام

بخش سياسي خارجي
تقابل اتحاديه اروپا و اياالت متحده آمريکا بر سر ايجاد يک ساختار
مالي مستقل همچنان ادامه دارد .در حالي که برخي گروه هاي
چپ گرا و سوسيال دموکرات در صدد عملي ساختن اين ايده
هستند ،افرادي مانند آنگال مرکل صدر اعظم آلمان ،امانوئل ماکرون
رئيس جمهور فرانسه و ترزا مي نخست وزير انگليس با اين ايده
مخالف هستند .آنها در صددند کماکان وابستگي اقتصادي و
امنيتي اروپا به واشنگتن را حفظ کنند .در هر حال ،سوال اصلي
اين است که آيا کشورهاي اروپايي در اين مسير موفق خواهند
بود؟ آيا واقعا عزم و اراده اي در خصوص ايجاد يک ساختار مالي
مستقل از آمريکا از سوي اروپا وجود دارد ؟
پايگاه اينترنتي فارن پالسي نوشت :اتحاديه اروپا مسئوليت خود
را پذيرفته است و در پي يافتن جايگزين براي مقابله با سيطره
آمريکا در سيستم مالي جهاني است .آلمان و فرانسه اعالم
کرده اند آمريکا از قدرت خود براي اعمال تحريم ها و براي
قلدري در برابر کشورهاي ديگر حتي شرکاي خود استفاده
مي کند.سيطره دالر در سيستم مالي جهاني و تحريم هاي آمريکا
ضد کشورهاي ديگر ،اروپا را وادار کرده است به جاي دالر به
دنبال يک جايگزين باشد.
مقام هاي ارشد در فرانسه و آلمان در حال يافتن راهکارهايي
براي مقابله با سيطره آمريکا در سيستم مالي جهاني هستند
و اين نشان مي دهد که شکاف ميان آمريکا و اروپايي ها در
دوران رياست جمهوري ترامپ تشديد شده است .گزارش هايي
هم منتشر شده است مبني بر اين که مقام هاي آلمان در حال
بررسي راهکارهاي کاهش سيطره آمريکا بر سيستم مالي جهاني
هستند؛ زيرا اين سيطره باعث مي شود واشنگتن در هر جايي از
دنيا ضد شرکت ها و اشخاص تحريم هايي اعمال کند.
برونو لومر ،وزير دارايي فرانسه هم ماه گذشته با تکرار اين
ديدگاه گفت بايد ابزارهاي مالي کامال مستقل براي استقالل
از سيطره آمريکا در سيستم مالي جهاني ايجاد شود .وي گفت:
«مي خواهم اروپا يک قاره مستقل باشد نه آن که وابسته و
رعيت ديگران باشد».
با اين حال فارين پاليسي در اين خصوص تاکيد مي کند :
"برخي از تحليلگران معتقدند مواضع اخير اروپايي ها در خصوص
تحريم هاي مالي آمريکا ضد کشورهاي ديگر بيش از آن که به
اقدامات جدي عملي منجر شود صرفا سخنان و مواضعي جنجالي
هستند .اين گروه از تحليلگران مي گويند روابط دو طرف آتالنتيک
پيش از اين هم در پي چالش ها و اختالفات جدي هميشه حفظ
شده است که از آن جمله مي توان به تهديد آيزنهاور ،رئيس
جمهور وقت آمريکا مبني بر اعالم ورشکستگي انگليس در جريان
اختالف نظر درباره کانال سوئز در سال  ،1956تصميم شارل
دوگل ،نخست وزير وقت فرانسه مبني بر خروج از ناتو در دهه
شصت قرن گذشته و اختالف نظر ميان اروپايي ها و آمريکا در
جريان جنگ عراق در سال  2003اشاره کرد".
آنچه مسلم است اينکه مطابق گزارش فارين و پاليسي و آنچه ساير
منابع رسانه اي و تحليلي در غرب تاکيد مي کنند ،کشورهاي
اروپايي اراده الزم براي انجام چنين اقدامي را ندارند .در اين ميان
عوامل بازدارنده اي وجود دارد که مهم تن آنها وابستگي امنيتي
کشورهاي اروپايي به واشنگتن در ذيل ساختار ناتو است .همين
مسئله سبب شده است تا مقاماتي مانند مرکل صراحتا از ايجاد
يک ساختار مالي مستقل اروپايي ( در مقابل اياالت متحده آمريکا )
جلوگيري به عمل آورند .در هر حال تا زماني که نسل فعلي
سياستمداران اروپايي بر سر کار هستند ،امکان تحقق استقالل
اروپا از اياالت متحده آمريکا در نظام بين الملل وجود ندارد.
منبع :فارين پاليسي
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تهران ديروز ميزبان روساي جمهوري کشورهايي بود که برقراري دوباره بنيان صلح را
در سوريه دنبال مي کنند؛ بنياني که طي قريب به هشت سال گذشته بر اثر مداخالت
دسته اي از کشورهاي غربي و عربي هدف ضرباتي مهلک قرار گرفت.
«حسن روحاني» رئيس جمهوري جمعه شانزدهم شهريورماه با «والديمير پوتين» و «رجب
طيب اردوغان» همتايان روسي و ترکيه اي ديدار و درباره طيفي از مسائل دوجانبه و
سه جانبه با آنان گفت وگو کردند.
يکي از مهم ترين نقاط اشتراک سه کشور طي ماه هاي اخير مواجهه با جنگ اقتصادي بوده
که به واسطه سياست هاي مستقل و ناهمساز تهران ،مسکو و ترکيه در قبال ماجراجويي،
يکجانبه گرايي و زياده خواهي هاي واشنگتن از سوي «دونالد ترامپ» به راه افتاده است.
با توجه به توافق اخير کشورهاي حاشيه درياي خزر بر سر کنوانسيون حقوقي اين دريا و

ايجاد سازوکارهاي مذاکرات دوجانبه بين اين کشورها درباره مسائل خزر و نيز لزوم همکاري و
هماهنگي هاي موثر سياسي -اقتصادي به منظور مقابله با تحريم هاي آمريکايي ،رايزني هاي
دو و چندجانبه بين روساي جمهوري ايران ،روسيه و ترکيه حائز اهميت است.
ديدار روساي جمهور ايران
با وجود اهميت اين مسائل ،رسيدن به نقطه اي مشترک براي پايان دادن به هشت سال
جنگ و درگيري در سوريه و پاکسازي اين کشور از عناصر تروريستي تکفيري نگاه بسياري روسيه و ترکيه در تهران
را به تهران دوخته است.
آفتاب صلح
در اين ميان ،تحوالت ميداني اين روزهاي سوريه نشست تهران را بسيار ويژه و
سرنوشت ساز مي نمايد .در صحنه رو به پايان جنگ سوريه ،نيروهاي دولتي اين کشور به سوريه هم از شرق
پشت دروازه هاي شهر «ادلب» رسيده اند که آخرين محل استقرار گروه هاي تروريستي
طلوع مي کند
بخصوص «هيئت تحرير الشام» يا همان «جبهه النصره» سابق محسوب مي شود.
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پمپئو:

تمامي کشورها بايد خريد نفت از ايران را متوقف کنند

وزير خارجه آمريکا در دهلي نو اعالم کرد :تمامي
کشورها بايد خريد نفت از ايران را متوقف کنند؛ در
غير اين صورت با تحريم مواجه خواهند شد.
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از تايمز آو اينديا،
مايک پمپئو وزير خارجه آمريکا روز پنج شنبه در
دهلي نو به خبرنگاران اعالم کرد :ما به دنبال اعمال
فشار بر هند در موضوع خريد سامانه موشکي
اس ۴۰۰ -از روسيه نيستيم.وزير خارجه آمريکا

ادامه داد :پيشبيني مي کنيم تمام کشورها واردات
نفت از ايران را متوقف کرده و به صفر برسانند؛ در
غير اين صورت با تحريم مواجه خواهند شد.وي در
ادامه افزود :کشورهايي نيز هستند که توقف کامل
زمانبر است،
خريد نفت از ايران براي آنها تا مدتي َ
ت هايي را براي آنها در نظر
به همين دليل معافي 
گرفته ،در موارد لزوم براي خريداران نفت ايران
ي شويم.اين در حالي است
برخي استثنا هائي قائل م 
که هند و آمريکا ساعاتي پيش مذاکرات دوجانبه
خود در خصوص موضوع خريد نفت ايران توسط
دهلي نو را آغاز کردند.همزمان با آغاز سفر مايک
پمپئو وزير خارجه آمريکا به هند ،يک مقام ارشد
وزارت خارجه اين کشور اعالم کرد که دو کشور
هند و آمريکا مي خواهند تمامي ابعاد و موارد فني
الزم براي توقف خريد نفت ايران از سوي هند را در
جريان مذاکراتي دو جانبه بررسي کنند.

سيدحسن نصراله :

خبر »

نقشه هاي خطرناک ضد شيعي ناکام ماند
دبيركل حزباهلل با تشريح وضعيت كنوني منطقه اعالم
کرد :طرح آمريكا،اسرائيل و سعودي از بين بردن و
نسلكشي شيعيان و به راه انداختن جنگ شيعه-سني
بود كه شكست خورد.به گزارش خبرگزاري فارس« ،سيد
حسن نصراله» دبير کل حزباهلل در ديدار عاشورايي ساالنه
که چند روز قبل از فرارسيدن ماه محرم در جمع اعضاي
حزباهلل برگزار ميشود ،نکات مهمي در خصوص شرايط
منطقه و شرايط لبنان مطرح کرد.دبير کل حزباهلل با
تشريح طرحي که آمريکا با همراهي اسرائيل و عربستان
در منطقه اجرا کرده ،تصريح کرد که بعد از شکست اين
محور در جنگ  33روزه سال  2006و شکست طرح در
سوريه ،اکنون قصد دارند جنگ را به داخل ايران منتقل و
مردم را به تظاهرات وادارند.نصراله ،طرح آمريکا و اسرائيل
را نسلکشي شيعه دانست و به انفجارهاي روزانه در عراق
از سال  2003اشاره اما تصريح کرد که اين طرح و طرح
جنگ شيعه سني نيز شکست خورده است .سيد حسن

کري :بوش غنيسازي ايران را پذيرفته بود

نصراله در اين خصوص تاکيد کرد":حا ال آمريکا و اسرائيل
و دنبالهروهايش و در رأس همهشان ،عربستان به اين
نقطه رسيدهاند که بايد بر اصل مرکز تمرکز و جنگ را به
داخل ايران منتقل کنند .براي همين تحريمها را افزايش
دادند و تالش کردند که ايران را منزوي کنند و مردم
را از حکومت زده و آنان را وسوسهکنند و به تظاهرات
بکشانند و فتنه بين ايران و عراق و بين مردم ايران و
لبنان درست کنند".

پيتر جن کينز در گفت و گو با رسالت :

اروپا نمي تواند شرکت هاي خود را مجبور به تجارت با ايران کند

سفير سابق انگليس در سازمان ملل متحد اظهار
داشت  :شرکت هاي اروپايي فعال ،توجهي نسبت به
موضوع به روز رساني قوانين مسدود ساز تحريم هاي
ايران ندارند.
پيتر جن کينز در گفت و گو با خبرنگار رسالت
تصريح کرد :
شرکت هاي اروپايي معتقدند که اعمال قوانين
مسدود ساز و به روزساني اين قوانين ،نمي تواند
تضميني کافي براي تامين منافع اقتصادي آنها
باشد .اين شرکتها بسيار نگرانند که در صورت
فعاليت تجاري با ايران يا در اين کشور ،اياالت
متحده جريمههاي سنگيني را بر آنها اعمال
کند و حتي با وجود پرداخت اين جريمهها
ديگر قادر به ادامه تجارت و فعاليت اقتصادي در
آمريکا نخواهند بود .همين جريمههاي سنگين
واشنگتن بسياري از شرکتها را وادار ميکند
که از بازار ايران بيرون بيايند يا از ورود به اين
بازار خودداري کنند.
اين ديپلمات انگليسي تصريح کرد  :در عين

برگ سبز خودرو سيتروئن تيپ  SXPACK2000مدل  1388رنگ
سفيد شماره انتظامي 191ن-62ايران  13شماره موتور  68312شماره
شاسي  S1512288176865به نام حسينعلي قرباني مفقود گرديده و
از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
دانشنامه پايان تحصيالت دوره كارشناسي محمدافشار پژو فرزند هوشنگ
به شماره شناسنامه  13394صادره از اصفهان از دانشگاه آزاد شهركرد
به شماره تاييد سازمان مركزي  138913300599مفقود گرديده است .از
يابنده خواهشمند است به دانشگاه آزاد شهركرد ارسال نمايد.
سندكمپاني سند مالكيت (برگ سبز) اسناد محضري خودرو سايپا 131
پرايد مدل  1390رنگ سفيد به شماره انتظامي ايران  266- 67ب  76و
شماره موتور  4452009و شماره شاسي  S3412290365320به مالكيت
بهمن مختاري مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
فاكتور بلوك سيلندر با شماره فاكتور  940378860مفقود گرديده و
از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
پروانه وكالت پايه  2به شماره  18261تاريخ صدور پروانه  91/5/31با
شماره دفتر  2/17518پ تاريخ صدور دفترچه  91/9/8متعلق به شبنم
حاجيحسني مفقود و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز پژو آردي مدل  1381رنگ طوسي شماره پالك ايران -72
956ن 84شماره شاسي  81702592شماره موتور  22328102693به
نام علي شعبان پور مفقود و فاقد اعتبار ميباشد.
مدرك فارغ التحصيلي اينجانب علي اصغر يگاني (يگانه) فرزند لطف اله
به ش.ش  15صادره از كرج در مقطع كارشناسي رشته جغرافيا صادره از
واحد دانشگاهي تربيت معلم (خوارزمي) با شماره  675مورخه 96/6/19
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني و شناسنامه مالكيت سمند مدل  89رنگ سفيد ش.ش
ايران 817-65ي  39ش.م  12489289022شماره شاسي 846466
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني و شناسنامه مالكيت وانت تويوتا مدل  1984به شماره
انتظامي 617د -61ايران  65به شماره موتور  065209و شماره شاسي
 018892به رنگ سبز روغني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط
ميباشد.
سند كمپاني و شناسنامه مالكيت و كارت خودرو سواري پژو پارس
مدل  1391به شماره انتظامي 394ي-25ايران  77به شماره موتور
 13991003724و شماره شاسي  658034به رنگ خاكستري متاليك
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
مدرك فارغ التحصيلي ناهيد هراتيان فرزند مهدي به شماره 4570069101
صادره از كارشناسي رشته مهندسي معماري صادره از واحد دانشگاهي
دامغان با شماره  9312500028مفقود گرديده است و فاقد اعتبار
ميباشد .از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي
واحد دامغان به نشاني دامغان بلوار چشمه علي بعد از ميدان سعدي
دانشگاه آزاد اسالمي واحد دامغان كدپستي  36716-39998اداره
دانش آموختگان ارسال نمايد.
مدرك فارغ التحصيلي اينجانب فاطمه كلواني نيتل فرزند سهراب به
ش.ش  2614صادره از نور در مقطع كارشناسي ناپيوسته رشته علمي
كاربردي حسابداري صادره از واحد دانشگاهي نور -مازندران شماره
 1711054مفقود گرديده است و فاقد اعتبار ميباشد .از يابنده تقاضا
ميشود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد به نشاني نور-
دانشگاه آزاد ارسال نمايد.
درخصوص قرارداد تخصيص زمين و حق انتفاع منعقده فيمابين شركت
شهركهاي صنعتي استان چهارمحال و بختياري و خانم شعله اروين به
شماره  8052مورخ  90/9/7به مساحت  1875مترمربع در شهرك صنعتي
لردگان جهت احداث واحد توليد بسته پالستيكي با عنايت به اينكه
دفترچه قرارداد و ضمائم آن مفقود گرديده است .لذا المثني دفترچه
قرارداد و ضمائم قرارداد مذكور صادر گرديد و دفترچه قرارداد ضمائم
اوليه از درجه اعتبار ساقط گرديد و فاقد هرگونه اعتبار ميباشد.
برگ سبز (شناسنامه) سواري پرايد مدل  1390نوك مدادي متاليك
به شماره انتظامي 693ب 32ايران  28شماره موتور  3891877شماره
شاسي  s3412289831997به نام منصور يدالهي به وكالت علي مراد
دارابي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.

حال برخي شرکتهاي اروپايي وجود دارند که
هيچ گونه فعاليت اقتصادي در اياالت متحده
آمريکا ندارند و از اين رو  ،تحريم هاي آمريکا
تهديدي عليه منافع آنها نيست .اين شرکتها مي
توانند به فعاليت هاي اقتصادي و تجاري خود با
ايران ادامه دهند.

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به
طور فوق العاده (نوبت دوم)

شركت تعاوني سهام عدالت شهرستان
ساوجبالغ

به اطالع اعضاء محترم شركت تعاوني ميرساند ،مجمع عمومي عادي به
طور فوق العاده (نوبت دوم) اين شركت ،راس ساعت  14روز چهارشنبه،
مورخ  ،97/7/18در محل هشتگرد -خيابان امام -جنب داروخانه دكتر
ياسري  -تعاوني سهام عدالت تشكيل ميگردد ،حضور به هم رسانيد.
يادآوري ميشود:
 -1در صورتي كه حضور عضوي در مجمع ياد شده ميسر نباشد ،ميتواند
حق حضور و اعمال راي از سوي خود را به نماينده تام االختيار خود واگذار
س نميتواند نمايندگي بيش از سه ( )3عضو
نمايد در اين صورت هيچك 
را بپذيرد و هر شخص غير عضو تنها يك ( )1راي خواهد داشت .اضافه
ميشود برگههاي نمايندگي مزبور با امضاء يك نفر از اعضاي هيئت مديره
و يك نفر از بازرسان اصلي (به نمايندگي) تعاوني معتبر خواهد بود.
بدين منظور عضو متقاضي اعطاي نمايندگي بايد حداكثر از تاريخ
 97/6/20لغايت  97/6/27از ساعت  9:30صبح لغايت (13به مدت 7روز)
به همراه نماينده خود با در دست داشتن مدارك مويد عضويت در تعاوني
(رسيد پرداخت حق عضويت ،ورقه سهام وگواهينامه موقت سهم  -كارت
عضويت ويا دفترچه عضويت) و كارت شناسايي معتبر در محل دفتر
تعاوني ،واقع در هشتگرد  -خيابان امام  -جنب داروخانه دكتر ياسري
 تعاوني سهام عدالت حاضر و پس از احراز هويت طرفين ،عضويتمتقاضي و اهليت نماينده  ،برگه نمايندگي مربوطه توسط يك نفر از
اعضاي هيئت مديره و يك نفر از بازرسان اصلي تعاوني (به نمايندگي)
تاييد و متعاقب آن ،برگه ورود به مجع عمومي براي نماينده توسط هيئت
مديره صادر گردد.
 -2اين مجمع با حضور هر تعداد اعضاء تعاوني(حداقل  7نفر) رسميت يافته
و مصوبات آن در صورت عدم مغايرت با ضوابط و مقررات بخش تعاون ،براي
كليه اعضاء اعم از حاضر و غايب نافذ و معتبر خواهد بود.
دستور جلسه:
 -1استماع گزارش كتبي هيئت مديره و بازرسان
-2طرح و تصويب صورتهاي مالي سالهاي سنوات 90و91و92و93و94و95و.96
 -3طرح و تصويب بودجه سال 1397
 -4طرح و تصويب و تغييرات اعضاء و سرمايه تعاوني
 -5انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل هيئت مديره وبازرسان
تاريخ انتشار 97/6/17
خ ش 97/6/17
رئيس هيئت مديره
آگهي فقدان سند مالكيت
خانم معصومه كشاورزيان باستناد دو برگ استشهاد محلي كه به امضاء
شهود و به گواهي دفتر خانه شماره يك دامغان رسيده مدعي ميباشد
كه سند مالكيت ششدانگ پالك  1756فرعي مفروز و مجزي شده از
 664و  650فرعيات از  2529اصلي واقع در بخش يك دامغان به علت
جابهجايي مفقود و مالك درخواست صدور سند مالكيت المثني را نموده
است .لذا مراتب باستناد ماده  120آئين نامه قانون ثبت آگهي ميشود تا
چنانچه كسي مدعي انجام معامله نسبت به ملك مرقوم يا وجود اسناد
مالكيت مذكور نزد خود ميباشد از تاريخ انتشار اين آگهي ظرف مدت
ده روز اعتراض خود را به ضميمه اصل سند مالكيت باين اداره تسليم و
رسيد دريافت نمايد تا مورد رسيدگي قرار گيرد واال پس از انقضاي مدت
مذكور و نرسيدن واخواهي و در صورت اعتراض اصل اسناد ارائه نشود
نسبت به صدور سند مالكيت المثني طبق مقررات اقدام خواهد شدضمنا
پالك فوق برابر سند رهني  90/12/2-21047دفتر  5دامغان در رهن بانك
سپه مركزي دامغان قرار دارد.
تاريخ انتشار97/6/17 :
ابراهيم غفاري
د ش 97/6/17
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان دامغان

جن کينز در خصوص تضمينهاي اتحاديه اروپا به
ايران در خصوص ادامه توافق هسته اي تاکيد کرد
:بايد اين حقيقت را پذيرفت که اطمينان بخشي
اروپا به ايران در خصوص حفظ برجام و کسب
منافع آن  ،به همان سبکي که در دوران حضور
آمريکا در برجام وجود داشت  ،آسان نيست .اين

موضوع که اروپا بتواند ايران را مطمئن سازد که به
همان اندازه اي آسوده خواهد بود که اگر آمريکا در
برجام مي ماند و به تعهدات خود در قبال برجام
عمل مي کرد ،فراتر از قدرت کشورهاي اروپايي
است .اگرچه اروپا مي تواند در اين خصوص قوانين،
مقررات و مجازات هايي را در راستاي ادامه همکاري
شرکت هاي تجاري با ايران در نظر بگيرد ،اما
اين بسيار غير واقع بينانه است که از دولت هاي
اروپاي انتظار داشته باشيم شرکت هاي تجاري
را مجبور به تجارت با ايران کنند.حداکثر کاري
که دولت هاي اروپايي مي توانند انجام دهند
اين است که مسيرها و کانالهاي مطمئني را
براي نقل و انتقاالت مالي با هدف تسهيل و
تشويق سرمايهگذاري و فعاليت اقتصادي در ايران
فراهم کنند .در مجموع تاکيد مي کنم شرکت
هايي که منافع آنها با اياالت متحده گره خورده
و با آمريکا مشغول تجارت هستند ،توجهي به
قوانين مسدود کننده نخواهند داشت و تجارت
با ايران را متوقف خواهند کرد.

آگهي دعوت مجمع عمومي
فوقالعاده و مجمع عمومي عادي
به طور فوقالعاده شركت پيشگامان
خودرو انديشه البرز سهامي خاص
به شماره ثبت  22151و شناسه ملي
10190036112

از كليه سهامداران شركت پيشگامان خودرو انديشه البرز سهامي خاص به
شماره ثبت  22151دعوت به عمل ميشود تا در مجمع عمومي فوقالعاده
مورخ  97/6/29ساعت  9و مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده مورخ
 97/6/29ساعت  10كه در محل شركت به آدرس كرج-فرديس-جاده
مالرد-كانال شرقي -نمايندگي ايران خودرو تشكيل ميگردد حضور به
عمل رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومي فوقالعاده شركت:
-1اصالح ماده اساسنامه درخصوص تعداد اعضاي هيات مديره
دستور جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده :
-1تعيين اعضاي هيات مديره
 -2تعيين سمت اعضاي هيات مديره
 -3تعيين بازرسين
-4تعيين وضعيت حق امضاء
تاريخ انتشار97/6/17 :
خ.ش 97/6/17
مرجع دعوت :هيات مديره

آگهي ابالغ نظريه كارشناسي به آقاي
محمدرضا يارمحمدي فرزند خدامراد

محكوم لها خانم فاطمه محمدي فرزند غالمحسين در پرونده اجرايي
كالسه  961324موضوع مطالبه مهريه به تعداد  314عدد سكه تمام بهار
آزادي و  5000000ريال هزينه دادرسي نظر به مجهول المكان بودن محكوم
عليه نظريه كارشناسي در خصوص ارزيابي سه دانگ پالك ثبتي  8فرعي
از  5773اصلي واقع در همدان بلوار كاشاني بعد از اداره آب و فاضالب
روستايي بلوك  29ورودي دوم واحد  391ط  2ساختمان جنوبي به مساحت
 113/60متر مربع به انضمام انباري مسكوني به انضمام شش دانگ يك باب
پاركينگ طبقه زيرزمين داراي پالك ثبتي  31436از  8فرعي از 5773
اصلي مفروز شده از يك فرعي قطعه  8داراي هال و پذيرايي آشپزخانه
و دو اتاق خواب و بالكن سرويس كامل و داراي آسانسور باالي  15سال
ساخت با امتياز آب و برق و گاز و تلفن در تصرف مالك ارزش سهدانگ
 120000000تومان و ارزش  1/5دانگ آن  60000000تومان قيمت گذاري
شده است لذا مراتب ابالغ نظريه كارشناسي يك نوبت در يكي از جرايد
كثيراالنتشار آگهي ميگردد تا محكوم عليه ظرف سه روز از تاريخ انتشار
آگهي به دفتر اجراي مجتمع خانواده همدان مراجعه و ضمن اعالم نشاني
كامل خود مراتب اعتراض يا عدم اعتراض خويش را كتبا اعالم نمايند.
بديهي است در صورت انقضاي مهلت مقرر و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات اقدام خواهد شد.
دادورز اجراي احكام مجتمع خانواده
د ش 97/6/17
همدان
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وزير خارجه اسبق آمريکا در کتاب خود در بخش مربوط به مذاکرات
هستهاي با ايران نوشت دولت «جورج بوش» در محافل خصوصي
غني سازي ايران را پذيرفته بود.به گزارش گروه بينالملل خبرگزاري
فارس ،وزير خارجه پيشين و سناتور اسبق آمريکايي کتابي  743صفحهاي
با عنوان « هر روز فرصتي ديگر است» ()Every Day Is Extra
منتشر کرده و در يکي از فصول آن به موضوع مذاکرات هستهاي ايران و
برجام پرداخته است«.جان کري» در بخشي از اين فصل به موضوع حق
غني سازي اورانيوم و استداللهاي ايران در زمينه اين حق پرداخت.او
نوشت« :ايران براي سالهاي زيادي استدالل ميکرد که به عنوان عضو
ح اتمي (انپيتي) و تا زماني که کامال در
معاهده منع گسترش سال 
چارچوب محدوديتهاي انپيتي قرار دارد ،از حق غنيسازي اورانيوم
برخوردار است .ما مرتب تاکيد ميکرديم که انپيتي فقط حق داشتن
نيروي هستهاي را تعيين کرده و بر ميشمارد و براي هيچ يک از اعضا
حق غنيسازي توسط خودشان را تعريف نکرده و اين حق را اعطا نکرده
است».وزير خارجه دولت «باراک اوباما» تصريح کرد« :جداي از اينکه
آيا ايران "حق" غني سازي دارد يا ندارد ،من اين را متوجه بودم که تا
زماني که ما آماده صحبت درباره احتمال تداوم غني سازي ايران تحت
محدوديتهاي به دقت تعريف شده نباشيم ،هيچ راهي براي تحقق
دسترسي ،شفاف سازي و محدوديت مورد نياز براي اطمينان از عدم
پيگيري برنامه اتمي نظامي توسط ايران وجود نخواهد داشت .شايد اصال
راهي براي آوردن ايران به ميز مذاکره هم وجود نميداشت.

فالحت پيشه،رئيس کميسيون امنيت ملي :

م باشيم
مراقب ستون پنجم تحري 

رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي
گفت :بايد مراقب ستون پنجم تحريم باشيم؛ ستون پنجم تحريم آن
چيزي است که جنگ رواني را در داخل کشور عملياتي ميکند.
به گزارش ايسنا ،حشمت اله فالحتپيشه در جلسه شوراي گفتوگوي
دولت با بخش خصوصي خراسان رضوي در اتاق بازرگاني مشهد اظهار
کرد :به عقيده من ،نبايد نگاه امنيتي به اقتصاد داشت ،طبق قانون بودجه
بايد جذب  ۶۳ميليارد تومان سرمايه خارجي داشته باشيم .در وزارت
خارجه معاونت اقتصادي وجود دارد و همچنين در کميسيون امنيت
ملي نيز کميته امنيت اقتصادي ايجاد شده است .ما در موقعيتي قرار
گرفته ايم که کشور مسير خود را بحق به سمت اقتصاد مقاومتي پيش
برده است.رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي
اسالمي تصريح کرد :در موضوع برجام ،دولت ما به گونهاي عمل کرد که
وارد افراطيگري نشود اما طرف ما ناجوانمرد از آب درآمد که سياست
آن اين است که با تحريم ها به جنگ مقابله با ايران بپردازد.

آگهي دعوت به مجمع عمومي
فوقالعاده شركت جهد بتن توس به
تاريخ  97/7/1ثبت شده به شماره
( 12810سهامي خاص)

به اطالع كليه صاحبان سهام ميرساند جلسه مجمع عمومي فوقالعاده
شركت در ساعت  9صبح روز يكشنبه مورخ  97/7/1در محل قانوني شركت
به آدرس مشهد بلوار شهيد دستغيب خيابان بيستون بين بيستون  8و
 6پالك  32طبقه سوم واحد  13تشكيل ميگردد .لذا از كليه سهامداران
محترم دعوت ميشود در اين جلسه شركت نمايند.
دستور كار جلسه:
-1تغيير ماده اساسنامه (افزايش اعضاءهيات مديره)
 -2ساير موارديكه در صالحيت مجمع عمومي فوقالعاده شركت
ميباشد.
تاريخ انتشار97/6/17 :
رئيس هيات مديره-عليرضا هاشم زهي
خ.ت 97/6/17
آگهي ابالغ وقت دادرسي پرونده كالسه  97249شوراي حل اختالف
شماره اول
خواهان :ايمان شكراللهي فرزند قربانعلي آدرس :نجفآباد  -اميرآباد خ
مطهري شمالي كوچه محمدجو صابري پ 63
خوانده :مرتضي افروشه بلداجي فرزند علي داد مجهول المكان
خواسته :الزام به تنظيم سند
وقت رسيدگي 97/7/16 :ساعت  10صبح
خواهان دادخواستي به خواسته مذكور در مورخه  97/3/30به طرفيت
خوانده تقديم شعبه شوراي حل اختالف شماره اول نموده كه به كالسه
 97249ثبت گرديده و با عنايت به مجهول المكان بودن خوانده مراتب
در اجراي ماده  73قانون آيين دادرسي مدني يك نوبت در يكي از جرايد
كثيراالنتشار آگهي ميگردد تا خوانده ضمن مراجعه به دفتر شعبه و اخذ
نسخه ثاني دادخواست و ضمائم آن در تاريخ فوق در جلسه دادرسي
حاضر شود.
دبيرخانه شوراي حل اختالف شماره اول بروجن
د ش 97/6/17
رونوشت آگهي حصروراثت
آقاي مختار ايدي داراي شناسنامه شماره  5344925814بشرح دادخواست
به كالسه  768/97/5از اين شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده
و چنين توضيح داده كه شادروان شازار تيموري به شناسنامه شماره
 534989041در تاريخ  95/11/22در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي
گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به :
-1بهروز ايدي فرزند نورمحمد ش.ش  16348ت.ت  1357فرزند متوفي
 -2پروانه ايدي فرزند نورمحمد ش.ش  392ت.ت  1353فرزند متوفي
-3حبيبه ايدي فرزند نورمحمد ش.ش  2مواليد ت.ت  1337فرزند
متوفي
 -4فرشته ايدي فرزند نورمحمد ش.ش  86ت.ت  1360فرزند متوفي
 -5فرزانه ايدي فرزند نورمحمد ش.ش  274ت.ت  1346فرزند متوفي
-6جالل الدين ايدي فرزند نورمحمد ش.ش 9ت.ت  1341فرزند متوفي
-7فردين ايدي فرزند نورمحمد ش.ش 425ت.ت  1348فرزند متوفي
 -8مختار ايدي فرزند نورمحمد ش.ش  4ت.ت  1343فرزند متوفي
اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي
مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامهاي از متوفي نزد او
باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يكماه به شورا تقديم دارد واال
گواهي صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار97/6/17 :
رئيس شعبه پنجم شوراي حل اختالف
شهرستان ايالم-جميل شوهاني
د.ش 97/6/17

