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مناقشه بر سر مقاله جنجالي

بخش سياسي خارجي
مناقشه در داخل اياالت متحده آمريکا بر سر مقاله جنجالي
يک دولتمرد ناشناس در نيويورک تايمز به قوت خود باقياست.
اين مناقشه روز به روز تحت تاثير عوامل مختلف بيشتر تقويت
مي شود .در اين ميان ،فرضياتي مطرح مي شود که هر يک از
آنها منجر به دامنه دار تر شدن اين مناقشه مي شود .از سوي
ديگر ،دونالد ترامپ رئيس جمهور اياالت متحده آمريکا فعال
ترجيح داده است که در خصوص اين مناقشه به صورتي جدي
وارد عمل نشود .با اين حال برخي تحليلگران معتقدند که ترامپ
به زودي تحت تاثير جو به وجود آمده ،تغييراتي در تيم خود در
کاخ سفيد خواهد داد.
يکي از فرضيات قابل تامل در اين خصوص  ،دخالت کوشنر
داماد ترامپ در ماجراي انتشار مقاله جنجالي در نيويورک تايمز
است .اين قضيه در حالي مطرح مي شود که کوشنر همواره يکي
از نزديک ترين افراد به رئيس جمهور اياالت متحده محسوب
مي شود .يک ستون نويس روزنامه واشنگتن پست در مطلبي اين
نظريه را مطرح کرد که جارد کوشنر داماد دونالد ترامپ نگارنده
نامه پرمناقشه منتشر شده در روزنامه نيويورک تايمز با موضوع
وجود "تيم مقاومت" در داخل دولت ترامپ است.ديويد فون
دريل ،نويسنده اين مطلب در روزنامه واشنگتن پست ،ميگويد
که "نظريه" نگارش مطلب پرمناقشه روزنامه نيويورک تايمز توسط
جارد کوشنر ،داماد و مشاور دونالد ترامپ را برپايه برخي داليل
مطرح کرده است.
فون دريل مي گويد :کوشنر و ايوانکا همسرش کساني هستند
که بيشترين تالش را براي تغيير عملکرد ترامپ و توقف وضعيت
بي ثبات و سردرگم داخل کاخ سفيد داشتهاند .کوشنر در بين
اعضاي دولت ترامپ بيشترين تالش را براي پنهان سازي مواضع
بي ثبات ترامپ صورت داده است ،وي مي افزايد :محتواي اصلي
اين مقاله نيز براين موضوع استوار است که رئيسجمهور آمريکا
ديوانه است و وجود افرادي همچون پزشک در داخل دولت و
اطراف او اقدام مثبتي است.
اين نويسنده ميگويد :اين تئوري ميتواند به اين پرسش فراگير
که از زمان انتشار اين مقاله در روز چهارشنبه گذشته مطرح شده
پاسخ دهد :چرا اين وطن پرست استعفا نمي دهد؟ بايد گفت که
کسي مثل جارد کوشنر هيچ وقت کنار گذاشته نمي شود .يک
مثل مشهور ميگويد وقتي شما با کسي ازدواج ميکنيد با خانواده
او وصلت کردهايد".
اين نويسنده در ادامه درباره اين تئوري استدالل مي کند":وقتي
هويت اين نويسنده ناشناس مشخص شود چه کسي از اين اتفاق
ممکن است سود ببرد جز کسي که خودش درست در وسط شهري
است که هيچ راز پنهاني در آن نيست؟ در پاسخ به اين سوال بايد
گفت که جارد و ايوانکا به نيو يورک بر ميگردند و مسيرشان براي
رسيدن به اوج در جامعه منهتن را از سر مي گيرند.
در هر حال ،از اين پس بخشي از وقت کوشنر صرف پاسخدهي به
مقاله روزنامه واشنگتن پست خواهد شد! طي روزهاي اخير افراد
مختلف از جمله جيمز متيس وز دفاع دولت ترامپ و نيکي هيلي
نماينده اياالت متحده آمريکا در سازمان ملل متحد در خصوص
مقاله نيويورک تايمز اظهار نظر کرده اند .هم اکنون موضوع
انتشار مقاله يک مقام ناشناس دولت ترامپ در نيويورک تايمز به
اندازه اي پررنگ شده است که برخي منابع آمريکايي از آن به مثابه
يک "کودتاي اداري" ياد مي کنند .کودتايي که وقوع آن در آستانه
انتخابات مياندوره اي کنگره آمريکا مي تواند صحنه سياسي اياالت
متحده را دگرگون سازد .در هر حال ،بايد در انتظار ادامه چنين
مناقشه پر سر و صدايي در داخل آمريکا ماند....
منبع:واشنگتن پست
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استاد دانشگاه جرج تاون معتقد است که توان اروپا براي حفظ توافق هسته اي با ايران و ارائه
مشوقهاي اقتصادي به شرکتهاي خصوصي محدود است .پل پيالر در گفت و گو با خبرنگار
رسالت اظهار داشت " :اياالت متحده آمريکا به عنوان يکي از طرفهاي توافق هسته اي
با ايران ،از برجام خارج شده است .با اين حال طرفهاي ديگر برجام خواستار حفظ اين توافق ،
حتي بدون آمريکا هستند .دولت هاي اروپايي تا حد ممکن تالش مي کنند برنامه جامع اقدام
مشترک ( را حفظ کند اما اين ابهام کماکان باقي است که آيا تالش اروپاييان در مواجهه
با تصميم دولت ترامپ براي مجازات هر شرکت يا دولتي که با ايران کار مي کند کافي و موثر
خواهد بود يا خير؟" مسئول سابق قسمت تحليل سازمان اطالعات آمريکا در ادامه افزود " :قانون
انسداد در واقع ممنوعيت تن دادن به تحريم اياالت متحده آمريکا در مورد تجارت با ايران است.
اما شرکت هاي اروپايي هنوز بايد ميزان تجارتي که آنها با ايران دارند و ميزان تجارتي که با

آمريکا دارند را مد نظر قرار دهند .آنها نمي خواهند بازار اياالت متحده را از دست بدهند.ايران
روي هيچ چيزي حساب نخواهد کرد در عوض منتظر خواهد بود تا ببيند که آيا منافع اقتصادي
آن با برجام برآورده مي شود يا خير .اينکه آيا برجام منافع ايران را تامين مي کند تا بتواند به
آن ادامه دهد يا خير هنوز مشخص نيست و بايد منتظر ماند و ديد.اين امر به الگوهاي اقتصادي
که ايجاد مي شوند بستگي خواهد داشت و براي هر کسي از جمله ايراني ها پيش بيني آن
مشکل است ".پل پيالر در پايان تاکيد کرد " :اتحاديه اروپا در قبال تحريمهاي ثانويه آمريکا تنها
مي تواند مشوقهايي را به شرکتهاي اروپايي ارائه دهد .اما ظرفيت اتحاديه اروپا براي ارائه
مشوقها به کسب و کارهاي فعال در ايران در مقايسه با خطرات مترتب بر تحريمهاي آمريکا
اندک است .اين موضوع بايد به صورتي جدي مدنظر ما قرار گيرد.اتحاديه اروپا و به طور کلي
دولتهاي اروپايي نمي توانند بخش خصوصي را مجبور به تجارت با ايران کنند".

پل پيالر در گفتوگو رسالت :

پيشبيني آينده برجام
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دولت ترامپ دادگاه بينالمللي کيفري را هم تهديد
به تحريم کرد!

دولت آمريکا ،قضات دادگاه بينالمللي کيفري را تهديد
کرد در صورتي که روند جنايات جنگي اين کشور در
افغانستان را بررسي کنند ،هدف تحريمهاي واشنگتن
قرار ميگيرند.به گزارش گروه بينالملل باشگاه خبرنگاران
جوان به نقل از رويترز ،دولت آمريکا روز دوشنبه با اتخاذ
موضعي تهاجمي عليه دادگاه بينالمللي کيفري در الهه
( )ICCتهديد کرد در صورتي که قضات اين دادگاه روند
جنايات جنگي آمريکا در افغانستان را بررسي کنند ،تحريم
ميشوند«.جان بولتون» ،مشاور امنيت ملي کاخ سفيد،
قرار است در يک سخنراني در انجمن فدراليست – يک
گروه محافظهکار در واشنگتن – بيانيهاش را در مورد
رفتار واشنگتن با قضاتي که در دادگاه بينالمللي کيفري
روند جنايات جنگي آمريکا در افغانستان را بررسي کنند،
اعالم کند.بر اساس پيشنويس سخنراني بولتون -که
رويترز موفق به رؤيت آن شده است -او در بخشي
از اين بيانيه خواهد گفت« :آمريکا از هر ابزار ضروري
براي حفاظت از شهروندانش و آن دسته از متحدانش

که تحت دادرسي غيرعادالنه اين دادگاه نامشروع قرار
دارند ،استفاده ميکند».اين نخستين بيانيه مهم بولتون
از زمان پيوستن به دولت دونالد ترامپ ،رئيس جمهور
آمريکاست.بر اساس پيشنويس بيانيه بولتون ،در صورتي
که دادگاه بينالمللي کيفري تحقيقات در مورد جنايات
جنگي انجام شده از سوي نيروهاي آمريکايي در طول
جنگ افغانستان را ادامه دهد ،دولت ترامپ پاسخ آن را
خواهد داد.همچنين اگر تحقيقات در خصوص اين پرونده
ادامه يابد دولت ترامپ نه تنها قضات و دادستانهاي اين
پرونده را از ورود به آمريکا منع ميکند ،بلکه هرگونه
دارايي اين افراد که در نظام مالي آمريکا ثبت شده است،
مشمول تحريمهاي واشنگتن قرار خواهد گرفت.در بخش
ديگري از پيشنويس بيانيه بولتون آمده است «ما (آمريکا)
با دادگاه بينالمللي کيفري همکاري نخواهيم کرد .ما به
آنها کمک نخواهيم کرد و به آنها ملحق نخواهيم شد».بنابر
آنچه در پيشنويس اين بيانيه آمده است آمريکا ممکن
است با توافقهاي دوجانبه مانع کشورهايي شود که قصد

شکايت عليه آمريکاييها را در دادگاه الهه دارند.دادگاه
بينالمللي کيفري در الهه با هدف مجازات جنايتکاران
جنگي که متهم به جنايات عليه بشريت و نسلکشي
هستند ،فعاليت ميکند .آمريکا از تصويب «قرارداد رم»
که به موجب آن دادگاه بينالمللي کيفري در سال

مرجعيت ديني عراق:

رسمي با اسامي پنج نامزد پست نخست وزيري مخالفت کرد ه است .اين
پنج نامزد عبارت هستند از حيدر العبادي نخست وزير عراق ،نوري مالکي
رئيس ائتالف دولت قانون ،هادي العامري رئيس ائتالف الفتح ،فالح الفياض
رئيس برکنار شده حشد شعبي و طارق نجم ،از رهبران حزب الدعوه.وي
افزود :ائتالف "اصالح و بازسازي" که شامل سائرون ،النصر ،الوطنيه ،الحکمت
و طرفهاي ديگر است چند نامزد براي پست نخست وزيري دارند اما
العبادي جزء اين نامزدها نيست.يکي از نمايندگان ائتالف الفتح نيز اعالم
کرد :مرجعيت ديني عراق خواهان تعيين شخصيت جديدي براي پست
نخست وزيري براساس معيارهاي جديد و به دور از سهميهبنديها شده
لذا مالکي و العبادي ديگر فرصت دستيابي مجدد به پست نخست وزيري
را نخواهند داشت.اخيرا نماينده مرجعيت ديني عراق خواهان تعيين يک
نخست وزير مسئول شده بود که داراي شجاعت و توانايي کافي براي اداره
امور کشور باشد.از سوي ديگر ،منابع آگاه به روزنامه فرامنطقهاي الحياة اعالم
کردند :فراکسيونهاي سائرون و الفتح در پي حوادث اخير استان بصره و
فشار مرجعيت ديني براي تعيين نخستوزيري براساس معيارهاي جديد
به موضع نزديکي دست يافتهاند و قرار است نشستي ميان پنج فراکسيون
اصلي شيعي (سائرون ،الفتح ،النصر ،دولت قانون و الحکمه) براي بررسي
ارائه اسامي جديد جهت در اختيار گرفتن پست نخست وزيري برگزار
شود.به گفته منابع ،مقتدي صدر نشستهايي را در دفتر خود در نجف با
نمايندگاني از فراکسيون سائرون و الفتح براي مهار بحران بصره و تشکيل
دولت جديد برگزار کرده است.به نظر ميرسد در اين نشست توافق شده
که مقتدي صدر به درخواست الفتح دست از تاييد العبادي براي احراز

برگ سبز خودروي سواري پژو  405مدل  90به شماره پالك انتظامي 817س -69ايران  16و شماره
شاسي  NAAM11CA8BK431989و شماره موتور  12490072666مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
سند كمپاني و برگ سبز خودروي سواري پرايد هاچبك به شماره پالك انتظامي 364ل -51ايران  16و
شماره شاسي  NAS431100H5708893و شماره موتور  5819283/M13مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت (برگ سبز) و كارت شناسايي سواري سمند به شماره انتظامي 616ل -69ايران  10مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .مسئوليت ضمانت كشف فساد به عهده مالك است.
سند كمپاني و شناسنامه مالكيت (برگ سبز) سواري زانتيا به شماره انتظامي 799ق -51ايران  44و شماره
موتور  00403520و شماره شاسي  S1512283118023مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني و شناسنامه مالكيت سواري هيونداي آزرا به شماره انتظامي 197د -76ايران  82و شماره
موتور  G6DB9A425417و شماره شاسي  KMHFC41DBAA493523مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز و سند كمپاني خودرو هيونداي  AVANTE-XDمدل  1385به رنگ سفيد روغني و شماره
انتظامي ايران 124-53ق 23و شماره موتور  G4GC5284934و شماره شاسي IR84332100255
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند مالكيت (برگ سبز) خودرو كاميون جرثقيل ميتسوبيشي مدل  1395به رنگ سفيد و شماره انتظامي
ايران 397-23ع 75و شماره موتور  6D40260891و شماره شاسي  FU510UZ501168به مالكيت زهرا
شكريان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني ،سند مالكيت (برگ سبز) اسناد محضري خودرو پرايد  141مدل  1385به رنگ نقرهاي متاليك
و شماره انتظامي ايران 244-67ج 58و شماره موتور  1534256و شماره شاسي S1482285157750
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت دانشجويي اينجانب مليحه نوري به شماره دانشجويي  924129220رشته تحصيلي فناوري اطالعات
دانشگاه پيام نور به شماره ملي  3610158816مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل برگ سبز خودروي سواري پرايد مدل  1396به شماره پالك 851د -53ايران  95و شماره موتور
 M135951092و شماره شاسي  NAS411100H1099006به رنگ سفيد روغني به نام سعيد ريگي مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل برگ سبز خودرو سواري پژو  GLX1600CCمدل  1390به شماره انتظامي 876د -31ايران  95و
شماره موتور  13990010288و شماره شاسي  NAAM31FC4CK350638به رنگ سفيد روغني به نام
احسان كردي تمنداني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
س مدل  1389به شماره انتظامي
سند كمپاني و شناسنامه مالكيت و كارت خودروي سواري پژو  405جيالايك 
628و -24ايران  95و شماره موتور  12489030493و شماره شاسي  NAAM01CAXE207056به رنگ
نقرهاي متاليك مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني و برگ سبز و كارت موتورسيكلت همتاز به رنگ مشكي و شماره پالك  -65934ايران  822و
شماره موتور  0196NBF401239و شماره تنه  NBFXXX200K09403147مدل  1394مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
قرارداد اجاره عرصه از اراضي  2000هكتار شهرداري چابهار  -برگ زرد يك قطعه زمين به مساحت 165
مترمربع واقع در بخش شانزده سيستان و بلوچستان شهرستان چابهار خيابان  16متري پشت كوي بندر
قطعه شماره يك به ش قرارداد -1907الف مورخه  82/1/31به نام خديجه رئيسي مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت (برگ سبز) سواري سمند  LXبه شماره انتظامي 613ب -28ايران  72مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد .مالك ضمانت كشف هر گونه فساد احتمالي را بر عهده خواهد گرفت.
اينجانب علي غديري مالك سواري سمند  LXبه شماره موتور  124K0878144و شماره شاسي
 NAAC91CE4GF097400و شماره پالك 613ب -28ايران  72به علت فقدان اسناد فروش تقاضاي
رونوشت المثني سند خودروي مذكور را نموده است .لذا چنانچه احدي ادعايي درخصوص خودروي فوق
دارد ظرف مدت ده روز به دفتر منطقهاي ساري واقع در كيلومتر  5جاده ساري به نكا جنب شركت شماليت
مراجعه نمايند .بديهي است پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب علياصغر قنبري مالك خودرو پژو 206سواري به شماره بدنه 1945681و شماره موتور1013084001938
و شماره پالك ايران 218-72ط 18به علت فقدان سند كمپاني خودرو تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور
را نموده است .لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر منطقهاي
شركت ايرانخودرو واقع در كيلومتر  5جاده ساري به نكا جنب شركت شماليت مراجعه نمايد .بديهي است
پس از انقضاي مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
برگ سبز و سند كمپاني وانت پيكان مدل  88به شماره انتظامي 946ص -21ايران  41و شماره موتور
 11488050911و شماره شاسي  080041به نام سجاد كرمعلي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط
ميباشد.
كليه اسناد فروش سواري لندرور دولتي مدل  1369به رنگ آبي و شماره پالك  -13253بوشهر و شماره
شاسي  31207و شمار موتور  31932158متعلق به سازمان مركزي تعاوني روستايي مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اينجانب عليرضا ابتدايي باغشجرد مالك پژو پارس به شماره موتور  12484101444و شماره شاسي 19319474
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 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 يداهلل شجاعي مالك سمند به شماره موتور  12486231629و شماره شاسي  70902542به 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 مهدي مداحيان مالك پژو  405به شماره موتور  12489111780و شماره شاسي  AE212168به
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 ليال زينلي مالك پژو  206به شماره موتور  167B0009171و شماره شاسي  GJ774790به 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.
سند مالكيت راهور سمند به شماره شاسي  EF166732و شماره انتظامي 432ق -73ايران  88به نام
قربانعلي اشرقي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند مالكيت راهور پژو 207به شماره شاسي  JJ651553و شماره انتظامي 495هـ -66ايران  77به نام
مجيد دليكانلو مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
مجوز حمل سالح شكاري يكلول گلولهزني مدل گلنگدني كاليبر  7/92به شماره بدنه  9675ساخت اسپانيا
متعلق به اينجانب حبيب عليزاده مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اينجانب قدراهلل طاليي مالك پژو پارس به شماره موتور  12689002558و شماره شاسي  BE605790به
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.

خبر »

حمله جنگندههاي اف ۱۵-آمريکا
با بمب هاي ممنوعه به ديرالزور

 2002تاسيس شد ،خودداري کرده است .جرج دبليو
بوش ،رئيس جمهور وقت آمريکا [در سال  ]2002با
آغاز به کار چنين دادگاهي مخالفت کرد .باراک اوباما،
رئيس جمهور پيشين آمريکا گامهايي براي همکاري با
اين سازمان برداشت ولي آن را تصويب نکرد.

کساني که سالهاي قبل در قدرت بودند را براي نخستوزيري تاييد نميکنيم

مرجعيت ديني عراق گفت :کساني که سالهاي قبل در قدرت بودند
را براي نخستوزيري تاييد نميکنيم.به گزارش ايسنا ،به نقل از شبکه
سومريه نيوز ،يک منبع نزديک به آيتاهلل سيد علي سيستاني درباره
مخالفت مرجعيت ديني با برخي از نامزدهاي احراز پست نخستوزيري
عراق توضيحاتي ارائه کرد.وي گفت :اينکه برخي نمايندگان به رسانهها
گفتهاند مرجعيت ديني اسامي تعدادي از سياستمداران را برده و انتخاب
هر يک از آنها را براي پست نخست وزيري رد کرده ،دقيق نيست .براساس
قانون اساسي تعيين نامزد براي نخست وزيري تنها از اختيارات فراکسيون
اکثريت است.اين منبع که خواست نامش فاش نشود ،افزود :مرجعيت از
واژهاي به اسم مخالفت استفاده نکرده و ايشان نام هيچ فردي را نبردهاند.
وي خاطرنشان کرد :مرجعيت ديني به گروههاي مختلفي که با ايشان
ارتباط مستقيم يا غيرمستقيم داشتهاند ،گفته تاييد نميکند نخست وزير
آينده از ميان سياستمداراني انتخاب شود که در سالهاي گذشته در قدرت
بودند و برايشان هيچ فرقي بين افراد عضو احزاب يا افراد مستقل نيست
زيرا اکثر مردم ديگر اميدي به افرادي ندارند که هيچ يک از خواستههاي
آنها را درباره بهبود اوضاع معيشتي و مبارزه با فساد محقق نکردند.اين
منبع افزود :بايد چهرهاي جديد شايسته ،شجاع ،استوار ،متعهد به مسائل
مطرح شده در خطبه هاي نماز جمعه  ۲۷ژوئيه گذشته ،تعيين شود تا با
او ارتباط برقرار کرده و درباره منافع کشور توصيههايي به او بکنند در غير
اين صورت مرجعيت به تحريم مقامات دولتي ادامه خواهند داد.برپايه اين
گزارش صباح الساعدي ،از رهبران ائتالف سائرون عراق به رهبري مقتدي
صدر گفته بود :سيد علي سيستاني ،مرجع عاليقدر شيعيان در بيانيهاي

سند و برگ سبز  خودرو سواري رنو لوگان  L90به رنگ نوكمدادي متاليك مدل  1389به شماره موتور
 087856و شماره شاسي  1058416و شماره پالك 618-24س 81مربوط به ناصر عبدالهئي مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
مدرك فارغالتحصيلي اينجانب فرشته نعمتاللهي فرزند خدارحم به شماره شناسنامه  1366صادره از اليگودرز
در مقطع كارشناسي رشته حسابداري صادره از واحد دانشگاهي خوراسگان با شماره سريال  800094مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد
خوراسگان به نشاني اصفهان خيابان جي شرقي ارغوانيه ارسال نمايد.
سند و شناسنامه خودرو سواري پژو  405مدل  1389به رنگ نقرهاي متاليك و شماره موتور 12489220598
و شماره شاسي  NAAM01CA5BR543613و شماره پالك ايران 343-48ج 27به نام خدابخش خنسير
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
دفترچه تخصيص حق بهرهبرداري از قرارداد شماره -783م-و-ج مورخه  69/2/25متعلق به واحد
شركت  55رزمندگان به شماره ثبت  355واقع در شهرك صنعتي گلپايگان مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
سند كمپاني و برگ سبز سواري رنو تندر (لوگان  )L90رنگ سفيد شيري روغني مدل  1390به شماره موتور  
 100014067RD157705و شماره شاسي  NAALSRALDBA078186و شماره پالك ايران 452-14ق12
به نام حسين فراتصه فرزند غنتاب به شماره شناسنامه  9301كد ملي  1751132897صادره از اهواز مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
گواهينامه موقت فارغالتحصيلي اينجانب حسن محبيمنش فرزند شهباز به شماره شناسنامه  2363و شماره ملي
 3521006360صادره از دشتستان در مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي شيمي  -مهندسي شيمي صادره از
واحد دانشگاهي تهران شمال مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .از يابنده تقاضا ميشود گواهينامه موقت
را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال به نشاني :تهران  -بزرگراه شهيد بابايي (غرب به شرق)  -خروجي
حكيميه  -خيابان شهيد صدوقي  -بلوار وفادار  -دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال ارسال نمايد.
كارت هوشمند ناوگان كمپرسي به شماره هوشمند  1976565سيستم تيپ  20240مدل خودرو  1981به شماره
پالك 341ع -35ايران  19و شماره شاسي  WMA4382449M004419صادر از قروه مفقود گرديده و
از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند  5برگي به شماره /96/11031ص 108مورخ  96/5/11مربوط به پروژه شركت عمران شهر جديد پرديس
(فاز  11زون  2بلوك  116طبقه  )6مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
دانشنامه پايان تحصيالت اينجانب سيدعمار حايري فرزند سيدمحمدكاظم به شماره شناسنامه  2983صادره از ايالم
متولد  1367در رشته شيمي محض مقطع كارشناسي پيوسته به شماره -7721ف مورخ  89/3/16از 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.
برگ سبز و كارت موتورسيكلت سيستم هيرمن تيپ  125CC-CDIبه رنگ اصلي سفيد و شماره تنه
 N2D***125C9437132و حجم موتور  125CCو شماره موتور  0125N2P201385مدل  1394و
شماره پالك ايران  23356-511به نام آقاي مجيد بيات به شماره ملي  3932590392مفقود گرديده و
از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني و برگ سبز و سند قطعي سواري پرايد مدل  85رنگ نقرهاي به شماره انتظامي 795ب -36ايران
 23و شماره موتور  1752745و شماره شاسي  S1412285975612به نام سيفاله شاكرم مفقود گرديده و
از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصالحيه  -آگهي مفقودي مدارك خودرو كه در روز يكشنبه  4شهريور  1397در صفحه  13چاپ شده بود،
برگ سبز مفقود شده مربوط به ماشين سواري تيبا  2ميباشد.
سند و كليه اسناد مالكيت يك دستگاه يدك تريلي كمپرس مارال دستگاه  Bpمدل  1391به رنگ قرمز و شماره
انتظامي 789ع -41ايران  59و شماره شاسي NALTC030091017703متعلق به آقايان عزيزاله باراني و
خدابخش فخيره مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز اتومبيل سمند  LXمدل  87به رنگ سفيد و شماره انتظامي 117ط -26ايران  34و شماره شاسي
 NAAC91CC19F176446و شماره موتور  12487214253به نام يابر دورقي مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
كارت هوشمند به شماره  4225841متعلق به كاميون كشنده ايويكو و شماره انتظامي 763-33ع 58مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز ،برگ كمپاني و بنچاق پژو  206تيپ  SD-TU5رنگ سفيد روغني مدل  1392به شماره پالك ايران
764-68و 34و شماره موتور  160B0010897و شماره شاسي  NAAP41FDIDJ629523به نام مهران
بغدادي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز وانت نيسان مدل  1357به رنگ قرمز و شماره پالك ايران 855-78ع 31و شماره شاسي A40311
و شماره موتور  805860به نام حسين رحيمي قباقتپه مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز وانت كمپرسي نيسان مدل  1378به شماره انتظامي 483-25ج 29و شماره موتور  00133690و
شماره شاسي  00C34109متعلق به اينجانب علي حمزهاي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودروي وانت پيكان مدل  1388به شماره پالك انتظامي 554ج -22ايران  38و شماره موتور
 11488020612و شماره شاسي  NAAA36AA69G849624به رنگ سفيد روغني مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
پالك مشخصات تريلي كفي دومحور به شماره شاسي  N4UPT1272BT0483RDبه نام آقاي رسول چگيني
مدل  90مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند خودرو باري پيكان وانت دوگانهسوز به مدل  1390رنگ سفيد شيري روغني و شماره موتور 11489084391
و شماره شاسي  NAAA44AA9BG170398و شماره پالك ايران 245-58د 31به نام كشور عمراني مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني خودرو سواري پرايد صبا جيتيايكساي مدل  1385به رنگ مشكي روغني و شماره موتور
 1640473و شماره شاسي  S141228591172و شماره پالك ايران 352-58د 62به نام محمدرضا كشاورز
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودرو پرايد  132مدل  1388به رنگ مشكي متاليك و شماره انتظامي ايران 459-53م 28و
شماره موتور  3265794و شماره شاسي  S1422288136639به مالكيت ارژنگ عباسي منجزي مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند موتورسيكلت بهرو  125CDIمدل  1389به رنگ قرمز آلبالوئي و شماره انتظامي  619-12251و شماره
موتور  CG125NBJA3055220و شماره تنه  NBJ***125A8952044به مالكيت مهدي تقييار مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل سند كمپاني و اصل شناسنامه مالكيت (برگ سبز) سواري سيستم پژو تيپ PARSXU7مدل 1395به رنگ سفيد
روغني و شماره موتور  124K0811196و شماره شاسي  NAAN01CE8GH863782و شماره پالك انتظامي
ايران 485-34و 13و به نام مالك محمدرضا مالئي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت هوشمند راننده به شماره  1242371به نام آقاي محمد مهرعليان مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
اينجانب عليرضا خضري مالك خودروي پژو  405جيالايكس به شماره بدنه NAAM01CE5GK416664
و شماره موتور  124K0854125و شماره پالك ايران 134-93ص 26به علت فقدان اسناد فروش تقاضاي
رونوشت المثني سند خودروي مذكور را نموده است .لذا چنانچه احدي ادعايي درخصوص خودروي فوق دارد
ظرف مدت ده روز به دفتر منطقهاي ساري واقع در كيلومتر  5جاده ساري به نكا جنب شركت شماليت مراجعه
نمايند .بديهي است پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرراقدام خواهد شد.
برگ سبز سواري پرايد  141مدل  1388به رنگ سفيد و شماره پالك ايران 625-53ي 21و شماره موتور
 2814773و شماره شاسي  S1482288284857مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز و سند وانت مزدا مدل  1384به رنگ آبي نفتي و شماره پالك ايران 453-43ن 84و شماره موتور
 484237و شماره شاسي  84NPES00660مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودروي سواري سمند مدل  95به شماره پالك انتظامي 879ب -29ايران  10و شماره شاسي
 NAAC91CE6GF116786و شماره موتور  124K0938623مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط
ميباشد.

مسکو خبر داد:
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مجدد پست نخستوزيري بردارد و در مقابل الفتح نيز هيچ نامزدي از اين
فراکسيون را براي پست نخست وزيري مطرح نکند.دفتر رسانهاي جريان
حکمت ملي عراق هم در بيانيهاي شايعه کانديداتوري سيد محسن حکيم
براي تصدي پست نخست وزيري را تکذيب کرد.در اين بيانيه آمده است:
برخي از رسانههاي عراقي ،کليپ ويديوئي ساختگي منتشر کردهاند که
در حقيقت حلقهاي از سلسله تخريبهاي برنامه ريزي شده است و افراد
جيرهخوار و دستنشانده ،مديريت آن را در پشت پرده برعهده دارند.
حمايت مالي از اين افراد توسط گروهي انجام ميگيرد که دروغ ،توهين
و متشنج کردن اوضاع بخشي از شخصيت آنهاست.در ادامه اين بيانيه
تصريح شده است :در اين کليپ ويديوئي يک خبر صوتي ساختگي پخش
ميشود که کامال بياساس است و در آن رهبر جريان حکمت ملي ،سيد
محسن حکيم را به عنوان نامزد پست نخست وزيري مطرح ميکند .اين
کليپ ويديوئي حاوي صداي ساختگي و تصوير قديمي مربوط به کنفرانس
خبري رهبران دو جريان صدر و حکمت است که با استفاده از روشهاي
الکترونيک و فناوريهاي شناخته شده ،با هم ترکيب شده است .در پايان
اين بيانيه قيد شده است :سيد محسن عبد العزيز حکيم بارها موضع
خود را در اين خصوص بيان کرده است .وي هرگز براي تصدي هيچ
يک از مناصب رده باالي دولتي کانديدا نشده است ،زيرا اين امر را جزء
اولويتها و برنامههاي خود نميديده است .سيد محسن حکيم در راستاي
مسئوليتپذيري و انجام مسئوليت ديني همواره مسير طوالني و رويکرد
خود مبني بر خدمتگزاري ملت عراق و رها کردن آنان از تمام اشکال
ناکامي ،عقب ماندگي و شکست را در پيش داشته باشد.

آگهي تغييرات شرکت ايجاد سامانه گاز انديشه شرکت سهامي خاص به
شماره ثبت  32918و شناسه ملي  10720275010به استناد صورتجلسه
مجمع عمومي فوق العاده مورخ  1397/03/06تصميمات ذيل اتخاذ شد
 - :شعبه شرکت واقع در اصفهان چهارراه جهاد ابتداي خيابان آتشگاه
نبش بن بست ياس وياسمن کدپستي  8188735841تاسيس شد و
طاهره براتي کهريزسنگي به شماره ملي  1092302840به سمت مدير
شعبه تعيين گرديد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز اداره
ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري کرج ()244579
تاسيس شرکت سهامي خاص فرا شهر پژوهان البرز درتاريخ 1397/06/05
به شماره ثبت  34889به شناسه ملي  14007804502ثبت و امضا ذيل
دفاترتکميل گرديده که خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهي
ميگردد .موضوع فعاليت :ارائه ي خدمات مشاوره اي فني و مهندسي و
مطالعاتي و خدمات پژوهشي در زمينه هاي شهرسازي ،طراحي شهري
،معماري ،طراحي منظر،طراحي ساختمان با انواع کاربري ها ،مديريت پيمان
در خصوص انجام و عرضه خدمات طراحي و نظارت در امور ساختمان و
طراحي اجرا راه اندازي بهره برداري مقاوم سازي ،شهر سازي معماري
طراحي و برنامه ريزي شهري ،انجام مطالعات امکان سنجي و فني و توجيه
اقتصادي مقدماتي و بهينه سازي تفصيلي برنامه ريزي شهري و منطقه اي و
آمايشي و تهيه طرح هاي توسعه و عمران منطقه اي وناحيه اي و شهري و
روستائي و آمايش سرزمين و طرح هاي کالبدي منطقه اي و شهري ومطالعات
و خدمات امکان سنجي و نياز سنجي و مکان يابي و جانمايي طرح ها و
پروژه ها وتوجيه فني و اقتصادي ان ها ،مديريت انواع طرح ها و پروژه
هاي اجرايي و نظارت فني کارگاهي بر اجراي طرح ها و پروژه ها و کنترل
فني آن ها ،پايش و ارزشيابي طرح ها و مهندس ارزش ،راه اندازي و بهره
برداري طرح ها و پروژه ها ،خدمات مرتبط با تامين منابع طرح ها و پروژه
ها ،انجام خدمات نقشه برداري و ايجاد پايگاه داده و اطالعات جغرافيايي
 GISو خريد و فروش ،صادرات و واردات کاالهاي مجاز بازرگاني ،اخذ وام و
تسهيالت ريالي و ارزي از بانکهاي داخلي و خارجي ،ايجاد و اخذ و اعطاي
شعبه و نمايندگي ،شرکت در نمايشگاهها و مناقصات و مزايدات و عقد
قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي درصورت لزوم پس
از اخذ مجوزهاي الزم از مراجع ذيربط مدت فعاليت  :از تاريخ ثبت به مدت
نامحدود مرکز اصلي  :استان البرز  -شهرستان کرج  -بخش مرکزي  -شهر
کرج-محله عظيميه-خيابان حافظ جنوبي-خيابان پاسداران غربي-پالک
27ساختمان عدل 2-طبقه دوم-واحد  6کدپستي  3155654298سرمايهشخصيت حقوقي عبارت است از مبلغ  2000000ريال نقدي منقسم به 100
سهم  20000ريالي تعداد  100سهم آن با نام عادي مبلغ  700000ريال توسط
موسسين طي گواهي بانکي شماره  390297-189مورخ  1397/05/10نزد
بانک پاسارگاد شعبه ميدان مادر کرج با کد  3902پرداخت گرديده است
والباقي در تعهد صاحبان سهام مي باشد اعضا هيئت مديره خانم آرزو
امامقلي خان به شماره ملي 0014194279و به سمت رئيس هيئت مديره به
مدت  2سال آقاي مهدي صديق به شماره ملي 1689824816و به سمت
مديرعامل به مدت  2سال و به سمت عضو هيئت مديره به مدت  2سال
خانم مريم پاليزدار به شماره ملي 4897745950و به سمت نايب رئيس
هيئت مديره به مدت  2سال دارندگان حق امضا  :کليه اوراق و اسناد بهادار
و تعهد آور شرکت به امضاي مديرعامل و رئيس هيئت مديره متفقا”همراه
با مهر شرکت و اوراق عادي و اداري با امضاي مديرعامل يا رئيس هيئت
مديره منفردا” همراه بامهر شرکت معتبر مي باشد  .اختيارات مدير عامل :
طبق اساسنامه بازرسان خانم سيده سارا ميري به شماره ملي 0015894223
به سمت بازرس اصلي به مدت يک سال مالي آقاي علي ملک زاده چوبقلو
به شماره ملي  1689022701به سمت بازرس علي البدل به مدت يک سال
مالي روزنامه کثير االنتشار رسالت جهت درج آگهي هاي شرکت تعيين
گرديد .ثبت موضوع فعاليت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت
نمي باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز اداره ثبت شرکت ها
و موسسات غيرتجاري کرج ()244570

وزارت دفاع روسيه از حمله دو فروند جنگنده اف ۱۵-آمريکا به ديرالزور
با بمبهاي ممنوعه فسفري خبر داد.به گزارش پايگاه اطالعرساني شبکه
خبر ،اسپوتنيک روسيه به نقل از مرکز روسي آشتي براي سوريه و مقامات
نظامي روسيه ،از حمله دو فروند جنگنده اف 15-آمريکا با بمبهاي ممنوعه
فسفري به استان ديرالزور سوريه خبر داد.طبق گزارش مرکز آشتي براي
سوريه ،حمالت هوايي جنگندههاي اف  15 -آمريکا باعث آتشسوزيهاي
گستردهاي در استان ديرالزور شده اما هنوز از تلفات احتمالي اين حمله
خبري منتشر نشده است.ژنرال والديمير ساوچنکو ،از مقامات نظامي ارشد
روسيه ،نيز با بيان اينکه استفاده جنگي از "فسفر سفيد" بر اساس پروتکل
الحاقي کنوانسيون ژنو (مصوب  )1949ممنوع است ،بروز آتشسوزيهاي
گسترده در استان ديرالزور سوريه در اثر استفاده از تسليحات حاوي اين
ماده ممنوعه را تاييد کرد.اين نخستين بار نيست که ائتالف نظامي آمريکا
بدون اجازه دولت سوريه در ديرالزور عمليات نظامي انجام ميدهد .در ماه
ژوئن گذشته نيز اين ائتالف با حمله هوايي به منطقه بوکمال ،باعث کشته
و زخمي شدن شماري از نيروهاي ارتش سوريه شد.

رهبر اپوزيسيون ترکيه:

اسد پيروز شده و اردوغان بايد
با او مذاکره کند

رهبر حزب اپوزيسيون «جمهوريخواه خلق» در ترکيه از دولت متبوعش
خواست که مذاکره با نظام دمشق را آغاز کند.به گزارش گروه بينالملل
خبرگزاري تسنيم به نقل از النشره« ،کمال کليچدار اوغلو» رهبر حزب
جمهوريخواه خلق در ترکيه ،اظهار داشت :تنها راهحل بحران سوريه
ميتواند مذاکره با نظام «بشار اسد» رئيسجمهوري اين کشور و نشستن با
او بر سر ميز مذاکرات باشد.وي خاطرنشان کرد :درخصوص بحران جاري
در استان ادلب واقع در شمال سوريه ،دولت «رجب طيب اردوغان»
رئيسجمهوري ترکيه بايستي بدون از دست دادن وقت ،بر سر ميز مذاکره
با نظام دمشق بنشيند چرا که اسد پيروز جنگ داخلي در کشورش شده
و گفتوگو با او منافع زيادي را عايد ترکيه خواهد کرد.وي متذکر شد،
ترکيه بايد دست از خصومت با اسد بردارد و با او درباره بحران کنوني
در ادلب تماس داشته باشد .جهانيان از جمله آمريکاييها با نظام سوريه
در ارتباط هستند ،پس چهچيزي مانع از برقراري تماس ترکيه با نظام
دمشق ميشود؟ وحدت اراضي سوريه براي ترکيه بسيار مهم است.رهبر
اين حزب اپوزيسيون در ادامه افزود :دولت ترکيه بايد به مسئوالن روسي،
ايراني و آمريکايي درباره حجم فاجعهاي اطالع بدهد که در صورت گسيل
شدن موج جديدي از آوارگان بهسمت اراضي ترکيه ،اين کشور با آن
مواجه خواهد شد.

برگزاري نخستين نمايشگاه کتاب استاني
سالجاري با حمايت بانک شهر

نخستين نمايشگاه کتاب استاني سال  97با حمايت بانک شهر در استان آذربايجان غربي
برگزار ميشود.به گزارش مرکز ارتباطات و روابط عمومي بانک شهر ،مهدي اکرمي مسئول
دبيرخانه اجرايي نمايشگاههاي کتاب اين بانک با بيان اين مطلب اظهار کرد :نخستين
نمايشگاه کتاب استاني در سال جاري در استان آذربايجان غربي شهر اروميه با اعتبار ۴.۵
ميليارد ريال برگزار ميشود.اکرمي خاطر نشان کرد :در اين نمايشگاه  ۵.۵۰۰بن کارت صادر
و در ميان بازديدکنندگان توزيع خواهد شد.وي با اشاره به اقدامات بانک شهر در حمايت از
اين نمايشگاه اظهار کرد :خدمات بانکي شامل خدمات دستگاه کارتخوان ،توزيع بن کارت،
واريز و برداشت نقدي ،افتتاح حساب و همچنين خدمات الکترونيکي توسط بانک شهر
در اين نمايشگاه ارائه خواهد شد.بر اين اساس ،اين نمايشگاه  20تا  25شهريور در استان
آذربايجان غربي در شهر اروميه برگزار ميشود.

کسب رتبه نخست توسط بانک آينده در
اعطاي تسهيالت به بنگاه هاي کوچک و
متوسط ( )SMEsدر استانهاي البرز و گلستان

بانک آينده درسال  ،1396به منظور مشارکت فعاالنه در افزايش توليد کاالهاي داخلي
وايجاد اشتغال ،کليه شعب خود در سراسر کشور را مکلف نمود تا درجهت پرداخت تسهيالت
مورد نياز به توليدکنندگان به ويژه خُ رد و متوسط،فعاليت گستردهاي داشته باشند.بانک
آينده،عالوه بر بنگاه هايي که از طريق کارگروههاي تسهيل و رفع موانع توليد استاني به
بانک معرفي مي شدند؛ تالش کرد؛با بازاريابي مستقيم،واجدان شرايط دريافت تسهيالت
توليدي در استانهاي مختلف را نيز شناسايي و در تأمين مالي آنان،مشارکت نمايد.
اعطاي تسهيالت به اين توليدکنندگان که در صدد راهاندازي و توسعه بنگاههاي کوچک
و متوسط بودند؛با شرايط ساده و با نرخ مصوب شوراي پول واعتبار،درسريع ترين زمان
ممکن ،صورت گرفته است.
آگهي انتقالي شرکت بنا ساز کاسيت سهامي خاص بشماره ثبت  7218و شناسه
ملي 10740063015به موجب نامه شماره  114/10/327مورخ  97/05/20و مستند
به صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 97/04/23محل شرکت از
آدرس قبلي به آدرس استان البرز -شهرستان کرج-بخش مرکزي-شهرکرج
رجائي شهرفاز 3بلوک 1خيابان شهرداري خيابان (هفتم غربي)ش عباسمعظمي گودرزي طبقه دوم واحد – 4کدپستي  3148744718انتقال يافت.و
در اداره ثبت شرکتها و موسسات غير تجاري استان البرز ( کرج ) تحت شماره
 34853به ثبت رسيد ه است .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز اداره
ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري کرج ()244577

آگهي تغييرات شرکت خوراک دام و طيور عابد گلستان شرکت
سهامي خاص به شماره ثبت  1208و شناسه ملي 10700074936
به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ  1397/06/06تصميمات
ذيل اتخاذ شد  :آقاي رضا عابدي با شماره ملي  0941171124به
سمت رئيس هيئت مديره و مديرعامل  _2آقاي عبدالوهاب عابدي
با شماره ملي  0650888448به سمت نايب رئيس هيئت مديره _3
خانم اشرف زاهدي با شماره ملي  4590961857به سمت هيئت
مديره خانم زهره عابدي با شماره ملي  2268859045به سمت
هيئت مديره براي دو سال انتخاب گرديدند که بر اساس مواد اليحه
اصالحي قانون تجارت و اساسنامه شرکت وظايف خود را انجام دهند
و کليه اسناد و اوراق بهادار و بانکي از قبيل چک و سفته و بروات
وساير نامه هاي اداري وعادي منفردا ً با امضاء رئيس هيات مديره
و مديرعامل (آقاي رضا عابدي ) با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان مرجع ثبت شرکت ها
و موسسات غيرتجاري علي آباد گرگان ()244727

