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آيت اهلل سيستاني:

راي دهندگان از دخالت بيگانگان
در انتخابات جلوگيري کنند
آيت اهلل علي سيستاني از راي دهندگان عراقي خواست از دخالت
بيگانگان در انتخابات آن کشور جلوگيري کنند .خبرگزاري تسنيم
با انتشار اين خبر نوشت :مرجع عاليقدر اکثريت جمعيت عراق
بر نگاه يکسان و برابر خود به تمام طيفها و گروههاي سياسي
و فهرستهاي انتخاباتي در آستانه انتخابات پارلماني اين کشور
تاکيد کرد.
اين خبرگزاري به نقل از شبکه ماهوارهاي السومريه گزارش داد در
آستانه برگزاري انتخابات پارلماني عراق ،آيت اهلل العظمي سيستاني
تاکيد کرده است نگاه يکسان و برابري به همه گروهها دارد و از
هر فرد و جريان خاصي حمايت نميکند.
بر اساس اين گزارش ،مرجعيت عالي اکثريت جمعيت عراق به
شهروندان اين کشور توصيه کرده است افراد شايسته را انتخاب
کرده و از انتخاب افراد شکستخورده و فاسدي که امتحان خود
را پس دادهاند ،خودداري کنند.
آيت اهلل علي سيستاني در موضع خود در قبال انتخابات پارلماني
عراق بر سه موضوع از جمله جلوگيري از دخالت بيگانگان در
انتخابات تاکيد کرد که شامل رعايت حرمت آراء راي دهندگان
و جلوگيري از دور زدن آن ،جلوگيري از دخالت بيگانگان در
انتخابات چه از طريق حمايت مالي و چه هر نوع اقدام ديگر و
نيز در نظر گرفتن مجازات سخت براي موارد نقض آن است .در
اين بيانيه آمده است :با نزديک شدن به زمان برگزاري انتخابات
پارلماني بسياري از مردم شريف عراق در مورد موضع مرجعيت
عالي مذهبي در قبال اين رخداد سياسي مهم سوال ميکنند ،از
همين رو شايسته است به سه موضوع اشاره شود.
"اول اينکه مرجعيت ديني از زمان سقوط نظام استبدادي سابق تالش
کرد يک نظام سياسي تعدد گرا جايگزين آن شود و گردش قدرت
به شکل مسالمت آميز و از طريق صندوقهاي آراء و با برگزاري
انتخابات دورهاي آزاد و سالم صورت بگيرد ،زيرا مرجعيت اعتقاد
دارد اگر به دنبال آيندهاي همراه با آزادي و شرافت و پيشرفت و
شکوفايي کشور باشيم و ارزشهاي ناب و منافع عالي کشور را
مورد توجه قرار دهيم ،هيچ جايگزيني به جز اين در روند اداره و
حکومت کشور وجود ندارد ".
"موضوع دوم اين است که شرکت در اين انتخابات حق هر شهروند
عراقي واجد شرايط شرکت در انتخابات است و چيزي او را ملزم
به احقاق اين حق نميکند مگر اينکه شخصا متقاعد شود منافع
عالي ملت و کشورش ايجاب ميکند که در انتخابات شرکت داشته
باشد و در نظر داشته باشد که انصراف از اين حق انتخاب به مثابه
اعطاي فرصت به ديگران براي پيروزي نامزدهايشان در انتخابات
است و چه بسا اين افراد تا تحقق خواستههاي مردم عراق فاصله
زيادي داشته باشند".
"نکته سوم اينکه مرجعيت عالي تاکيد دارد ،در قبال تمام نامزدها
از تمام فهرستهاي انتخاباتي موضع يکساني دارد ،به اين معني که
به هيچ شخص يا طرف و يا فهرستي به هيچ وجه کمک نميکند
بلکه موضوع کامال بستگي به متقاعد شدن راي دهندگان و نتايج
حاصل از آراء آنان دارد".بر اين اساس نبايد به هيچ شخص و هيچ
طرفي اجازه داده شود از نام مرجعيت ديني و يا هرعنوان ديگري که
داراي جايگاه خاصي در بين مردم عراق است ،بهره برداري انتخاباتي
کند ،بلکه همه توجهات بر اين موارد متمرکز باشد :شايستگي و
سالمت افراد ،پايبندي به ارزشها ،دوري از دستورکار بيگانه،
احترام به قانون ،آمادگي براي جانفشاني در راه نجات وطن ،خدمت
به مردم و قدرت عملي کردن واقعي برنامههاي انتخاباتي براي حل
مشکالتي که سالها است گريبانگير مردم بوده است.
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رئيس کميته عالي انقالبي يمن اعالم کرد مردم يمن با ائتالفي متشکل از  ۷۱کشور
مقابله کرده است.به گزارش تسنيم به نقل از المسيره ،محمد علي الحوثي اين مطلب را
در راهپيمايي عظيم شهروندان يمني در حمايت از ملت فلسطين خطاب به شهروندان
فلسطيني گفت و تاکيد کرد :مسئله اول تان ،دشمن صهيونيستي باشد.رئيس کميته
عالي انقالبي يمن طي سخناني در اجتماع عظيم يمنيها در صنعاء ،خطاب به شهروندان
فلسطيني گفت :خودتان را به آنچه در دنياي عرب اتفاق ميافتد ،مشغول نکنيد و مسئله
اول تان را دشمن صهيونيستي قرار دهيد.وي همچنين خطاب به فلسطينيها افزود:
با اين روحيه معنوي و جهادي که اسرائيل نتوانسته بر آن غلبه کند ،به مسير خود
ادامه دهيد.رئيس کميته عالي انقالبي يمن گفت :با ائتالفي متشکل از  71کشور مقابله
کرديم و در برابر هرگونه حضور آمريکا يا اسرائيل خواهيم ايستاد.گفتني است شهروندان

يمني با برگزاري يک راهپيمايي پرشور در صنعاء بر همبستگي خود با ملت مظلوم
فلسطين تاکيد کردند .روز جمعه هزاران شهروند يمني با برگزاري راهپيمايي پرشور با
عنوان "قدس سرزمين مسلمانان و قبله اول آنها است" با ملت فلسطين و قدس اعالم
همبستگي کردند.شهروندان يمني در حالي که پرچمهاي فلسطين را حمل ميکردند،
با سردادن شعارهايي ضمن تاکيد بر يکي بودن سرنوشت ،تجاوزهاي رژيم صهيونيستي
و جنايات اين رژيم عليه ملت مقاوم فلسطين را محکوم کردند.تظاهرکنندگان تاکيد
کردند که عليرغم تجاوز ظالمان ه آمريکا و اسرائيل و مزدوران عرب شان در منطقه به
يمن ،اما آنها همچنان از ملت فلسطين حمايت ميکنند.در طول برگزاري اين راهپيمايي
سخنرانان بر حمايت ملت يمن و پايبندي آنها به مسئله محوري امت و مخالفت آنها با
ضربه زدن به مقدسات اسالمي تاکيد کردند.

الحوثي :
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امانوئل ماکرون:

خروج از برجام مي تواند معني جنگ دهد

رئيس جمهوري فرانسه در گفتگويي خروج
احتمالي آمريکا از توافق هسته اي با ايران را به
منزله بازکردن جعبه پاندورا قلمداد کرد و اظهار
داشت :خروج از برجام مي تواند معني جنگ
داشته باشد .به گزارش خبرگزاري مهر« ،امانوئل
ماکرون» رئيس جمهوري فرانسه در گفتگو با
مجله آلماني اشپيگل درباره خروج احتمالي آمريکا
از توافق هسته اي با ايران تاکيد کرد« :دونالد

ترامپ» رئيس جمهوري آمريکا همواره از توافق
هسته اي غرب با ايران به عنوان فاجعه ياد کرده
است .رئيس جمهوري فرانسه در آستانه زمان
تعيين شده کنگره آمريکا براي اعالم تصميم
درخصوص ماندن يا خروج از توافق هسته اي
ايران اظهار داشت :خروج احتمالي آمريکا از
توافق هسته اي مي تواند به معني بازکردن
جعبه پاندورا بوده و معني جنگ را در بر داشته
باشد .ماکرون در عين حال يادآور شد که بعيد
مي دانم ترامپ خواهان جنگ با ايران باشد.
کنگره آمريکا تاريخ  ۱۲مي (  ۲۲ارديبهشت)
را براي اعالم تصميم واشنگتن درباره برجام
تعيين کرده است .گفتني است جعبه پاندورا
به روايت افسانههاي يوناني جعبهاي با محتواي
تمام بالها و شوربختيهاي ناشناخته بشريت از
جمله کار ،بيماري و مرگ است.

پل پيالر:

خبر »

اسناد نتانياهو را آژانس قبال ديده است

«پل پيالر» گفت :اسناد ارائه شده توسط نتانياهو همان
اسنادي هستند که اخيرا به آژانس بين المللي انرژي
اتمي ارائه شده و به قضاوت عمومي جامعه اطالعاتي
آمريکا براي بيش از يک دهه گذاشته شده است .عضو
شوراي اطالعات ملي آمريکا اين مطلب را در گفتگو
با خبرگزاري مهربيان کرده است .به گزارش مهر،
پيالر در پاسخ به اين سوال که "آيا اسناد ارائه شده
توسط بنيامين نتانياهو نخست وزير اسرائيل حاوي
نکات جديد درباره برنامه هسته اي ايران بود؟ گفت:
همانگونه که مطلع هستيد «اولي هاينونن» معاون
سابق آژانس بين المللي انرژي اتمي اعالم کرده که
برخي از اين اسناد را در سال  ۲۰۰۸ميالدي در جلسه
محرمانه شوراي حکام به اين نهاد ارائه داده است و
آژانس نيز درباره آن تصميم گيري کرده و لذا اين
اسناد چيز جديدي نيست .نظر شما چيست؟" گفت:
"در اسناد ارائه شده توسط نتانياهو تقريبا هيچ مورد

ايران سيزدهمين قدرت نظامي برتر جهان شد

جديدي وجود ندارد .اين اسناد به طور کلي همان
اسنادي هستند که اخيرا به آژانس بين المللي انرژي
اتمي ارائه شده و به قضاوت عمومي جامعه اطالعاتي
آمريکا براي بيش از يک دهه گذاشته شده است".به
گفته پروفسور پيالر " ،نتانياهو به سردرگمي و جهل در
مورد برجام متکي است .افراد بي دقت و ناآگاه ممکن
است با اين تصور کنار بيايند که او بايد در مورد نقض
کنوني توافق توسط ايران صحبت کند.

ادامه از صفحه اول
کشورهاي اروپايي از چند ماه پيش مذاکراتي را با
طرفهاي آمريکا در قالب يک کارگروه مشترک
آغاز کرده و تالش کردهاند ضمن درک نگرانيهاي
ترامپ راهکارهايي را براي مرتفع کردن آن ارائه کنند.
والاستريتژورنال نوشته انتظار ميرود در هر گونه
توافق احتمالي ميان دو طرف گفته ايران از ساخت
موشکهاي بالستيک قارهپيما يا آزمايش آنها منع
شده و بار ديگر بر دسترسي آژانس به سايتهاي
ايران از جمله سايتهاي نظامي تأکيد شود .رسانه
آمريکايي نوشته ديپلماتهاي دو طرف بر سر تاريخ
انقضاي برخي از محدوديتها عليه برنامه هستهاي
ايران دچار اختالف هستند .مقامهاي اروپايي معتقدند
اين اختالف را ميتوان با تعيين مالکهايي براي
برنامه هستهاي صلحآميز ايران و هشدار به اين کشور
درباره هر گونه انحراف از اين برنامه به سمت مقاصد
نظامي حل و فصل کرد.گفته ميشود مقامهاي اروپايي
عالقهاي به همراهي با ترامپ جهت بازگرداندن
خودکار تحريمها به بهانه انجام فعاليتهاي مجاز
در برجام ندارند.غير از موضوع برنامه موشکي ايران،

مدرك تحصيلي اينجانب امين قنواتي فرزند نصراله صادره آغاجاري شماره ملي 5270003376متولد 1369رشته
مهندسي شيمي  -صنايع پتروشيمي با معدل  14/11تاريخ صدور  1392/11/30واحد دانشگاهي اراك  -مركز
مهاجران مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
مدرك فارغالتحصيلي اينجانب محمد حسيناك فرزند غالمعلي به شماره شناسنامه  1730صادره از دزفول
در مقطع كارشناسي رشته حسابداري صادره از واحد دانشگاهي شوشتر با شماره  1228955مفقود گرديده و
از درجه اعتبار ساقط ميباشد .از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد شوشتر
به نشاني شوشتر  -منطقه شوشترنو  -بلوار دانشگاه  -دانشگاه آزاد اسالمي شوشتر كد و صندوق پستي
 6451741117ارسال نمايد.
برگ سبز وانت پيكان سفيد شيري مدل 1387به شماره شهرباني559ب -27ايران 28و شماره موتور11486066681
و شماره شاسي  31663224به نام محمد نوابي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت هوشمند به شماره  1913010مينيبوس به شماره شهرباني 315ع -16ايران  98مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
مدرك فارغالتحصيلي اينجانب حميد مهرابي فرزند حياتعلي به شماره شناسنامه 1920082425صادره از انديمشك
در مقطع كارشناسي رشته علمي كاربردي حسابداري صادره از واحد دانشگاهي انديمشك با شماره16952790092
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي
واحد انديمشك به نشاني انديمشك خيابان فرمانداري واحد دانشگاهي انديمشك ارسال نمايد.
شناسنامه مالكيت پژو پرشيا مدل  79رنگ نقرهاي شش ايران 371-22م 98مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
سند كمپاني سمند مدل  91رنگ سفيد شش ايران 327-65ي 68و شم  124K0027010و ش شاسي 896347
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند موتورسيكلت فالت تيپ تريل  249CCبه رنگ سفيد مدل  1395و شماره موتور  0249NBF004080و شماره
تنه  NBF***249G9503678و شماره پالك  59719-511به نام حسين ارتباحي فرزند هادي مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز پرايد  132مدل  1390و شماره انتظامي 425-41ج 38و شماره موتور  4477442و شماره شاسي
 S5420090083550مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كارخانهاي ،فاكتور فروش خودروي سواري هيونداي تيپ  AVANTE-XDمدل  1385به رنگ سفيد
روغني و شماره موتور  G4GC6509267و شماره شاسي  IR85331100852مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
اينجانب زهرا درويشي فرزند حياتعلي به شماره شناسنامه  855و شماره ملي  4199156844مالك خودرو
وانت پيكان OHV1600مدل  1390به رنگ سفيد شيري و شماره شهرباني 146س -46ايران  41و شماره بدنه
(شاسي)  NAAA46AA5BG203817و شماره موتور  11490028780به علت فقدان اسناد فروش (اصل
شناسنامه مالكيت برگ سبز) و (اصل سند 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
ايرانخودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد .بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق
ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب ياسر زينالعابدين مالك خودرو پيكان وانت به شماره بدنه 0083919363و شماره موتور11283105558
و شماره پالك ايران 265-22ب 97به علت فقدان سند كمپاني و برگ سبز 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 طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
سند خودروي پژو  SLX 405مدل  1394به رنگ سفيد و شماره انتظامي 448ب -96ايران  75و شماره موتور
 139B0098244به نام آقاي علي حيدرينسب به شش  8فرزند فرجا ...صادره از سيرجان مفقود گرديده و
از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودرو وانت پيكان مدل 1387به شماره پالك ايران691-32ق 11و شماره موتور 11487057621و شماره
شاسي  NAAA36AA49G805265به نام مهدي نصيريمقدم شهري فرزند حسين شماره ملي 0918682045
و شماره شناسنامه  4286صادره از گناباد مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودرو سواري هاچبك مدل  1390به شماره پالك ايران 464-32ق 51و شماره موتور 4062792
و شماره شاسي  S5430090054355به نام اعظم حسيني سنو فرزند محمد شماره ملي  0919896669شماره
شناسنامه  821صادره از گناباد مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت هوشمند به شماره  1822247به نام آقاي رضا فوالدپور طاهري به شماره شناسنامه  106مفقود گرديده و
از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني سواري پژو  405مدل  1395به شماره انتظامي ايران 572-89د 56و شماره موتور 124K0803451
و شماره شاسي  NAAM01GK403736متعلق به محمود فالح ايوبي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط
ميباشد.
سند اصلي و برگ سبز خودرو سواري پژو  405به رنگ نوكمدادي مدل  1384و شماره موتور 12484203686
و شماره شاسي  16228072و شماره پالك ايران 118-65س 59به نام عطااهلل مسعودي مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز و سند كمپاني وانت نيسان به شماره پالك انتظامي 644د -42ايران  16و شماره موتور  519738و
شماره شاسي  NAZPL140TIM228806مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني سواري زانتيا مدل  86به شماره پالك انتظامي 873ط -51ايران  16و شماره موتور جديد 0621553
و قديم  708672و شماره شاسي  S1512286156419مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني و شناسنامه مالكيت سواري پژو پارس مدل  88به شماره پالك انتظامي 192ب -78ايران  77و
شماره شاسي  NAAN21CA59E408065و شماره موتور  12488004845مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
برگ سبز پژو تيپ  PARS XU7به رنگ سفيد روغني مدل  1395و شماره پالك انتظامي ايران 843-24ن96
و شماره موتور  124K0852007و شماره شاسي  NAAN01CE6GH871444مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز ماشين سواري سيستم پژو تيپ  GLX-XU7 405مدل  1392به رنگ خاكستري متاليك و شماره موتور
 124120275372و شماره شاسي  NAAM01CA6ER018340و شماره پالك ايران 582-28د 54به نام
آقاي مسعود كرامتي دارائي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت هوشمند شماره  2038501متعلق به مينيبوس بنز به شماره انتظامي 182-13ع 88مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
مدرك فارغالتحصيلي اينجانب صنم ايماني اقدام فرزند علياكبر به شماره شناسنامه  32صادره هامبورگ در
مقطع كارشناسي رشته آمار صادره از واحد دانشگاهي تبريز به شماره و تاريخ ثبت در سازمان -88/04/08
 128710203953مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را به
دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز واقع در  2كيلومتري جاده تبريز  -تهران مجتمع آموزشي دانشگاه آزاد اسالمي
تبريز  -ساختمان اداري  -اداره امور فارغالتحصيالن ارسال نماييد.
برگ سبز سواري سايپا پرايد  131مدل  1394به شماره انتظامي 888-35ط 35و شماره موتور  5319617و
شماره شاسي  NAS411100F3404430متعلق به اينجانب سينا صادقي مرند مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
سند كمپاني و برگ سبز موتورسيكلت رهرو مدل  1392به شماره انتظامي  74311-124و شماره موتور 3918815
و شماره تنه  9233009مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت (برگ سبز) خودروي سواري سايپا  131به رنگ نوكمدادي متاليك مدل  1395و شماره شاسي
 NAS411100G1212553و شماره موتور  5569666/M13و شماره پالك ايران 789-69و 58به نام معين
رجال مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
مدركفارغالتحصيلياينجانبعبدالحليمآخوندنژادفرزندعبدالجباربهشمارهشناسنامه 628صادرهازگنبدكاووس
در مقطع كارشناسي رشته مديريت بازرگاني صادره از واحد دانشگاهي عليآباد مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد .از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد عليآباد كتول به نشاني
عليآباد  -دانشگاه آزاد اسالمي واحد عليآباد كتول ارسال نمايد.

ديپلماتها در حال بحث درباره فعاليتهاي منطقهاي
ايران نيز هستند .خبرگزاري آسوشيتدپرس به نقل
از مقامهاي دخيل در مذاکرات اروپا و آمريکا نوشته
پيشرفتهاي محسوسي در زمينه بندهاي زوالپذير
برجام حاصل شده است .اين رسانه نوشته پيشنويس
چهار سند که ديپلماتها گمان ميکنند در آنها به
نگرانيهاي ترامپ پرداخته شده تهيه شده است.

سند كمپاني و برگ سبز (شناسنامه مالكيت) خودروي سواري مدل  1385به شماره انتظامي 656-17ط 58و
شماره شاسي  S1412285808014و شماره موتور  1465308به نام سعيد حجازي مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد551 .
سند كمپاني سواري پژو 405مدل 1395و شماره انتظامي ايران572-89د 56و شماره موتور 124K0803451و شماره
شاسي  NAAM01CE5GK403736متعلق به محمود فالح ايوبي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت هوشمند كاميون كمپرسي بنز مدل  84رنگ نارنجي شش ايران 467-65ع 28به نام جواد رضائي مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني و شناسنامه مالكيت پژو  405مدل  82به رنگ سبز متاليك شش ايران 133-65س 57و شم
 22568227448و ش شاسي  0082026824مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اينجانب رقيه خليلزاده فرزند جمشيد مالك خودرو سواري پژو  ROAمدل  1388به رنگ نوكمدادي متاليك
و شماره شاسي (بدنه)  NAAB21AA79H308134و شماره موتور  11688007393و شماره پالك ايران
792-81ب 72به علت فقدان اسناد فروش تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است .لذا چنانچه
هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف مدت ده روز به دفتر منطقهاي شركت ايرانخودرو واقع
در اصفهان خيابان ارتش كوچه آرش مراجعه نمايد .بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر
اقدام خواهد شد.
شناسنامه مالكيت پژو  405مدل  90رنگ خاكستري شش ايران 964-65ي 52و شم  74943و ش شاسي
 209861مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت پژو  206مدل  90رنگ سفيد شش ايران 941-65ب 17مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
سند كمپاني و شناسنامه مالكيت پژو  206مدل  83رنگ بژ شش ايران 942-75س 25و شم  84715944و
ش شاسي  83625148مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
دفترچه تراكتور روماني مدل  62به شماره موتور  495518و شماره شاسي  65083473به نام فرهاد زرزا مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
قولنامه عادي (زمين واقع در قريه گلستان) داده شده از طرف فرهاد زرزا به خانم نازنين احمد گالس با كد ملي
 2959988264فرزند قادر مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد553 .
اينجانب كاظم ميرشاهي دوزين مالك خودرو سواري سمند CF7كالس 16به شماره بدنهNAACJ1JE9HF228748
و شماره موتور  147H0320735و شماره انتظامي 487ط -56ايران  69به علت فقدان اسناد فروش تقاضاي
رونوشت المثني سند خودروي مذكور را نمودهام .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.
برگ سبز و بنچاق نيسان مدل 75به ش شهرباني ايران217-32ج 74و ش شاسي 08469و ش موتور00036487
به نام فاطمه چروي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت هوشمند راننده به شماره  1251690به نام اينجانب رضا محمدولي فرزند علي به شماره ملي 4172042635
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني و برگ سبز موتورسيكلت هيرمند مدل  1392به شماره انتظامي  34489-541و شماره موتور
 32411307و شماره تنه  9222876مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل مجوز حمل سالح شكاري اينجانب عبدالمالك كهرازهي فرزند محمد به شماره سالح  012302674نوع سالح
تكلول كاليبر  12مدل كوسه ساخت ايران مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
مدرك فارغالتحصيلي اينجانب بهرنگ عارفي فرزند شيرزاد به شماره شناسنامه  497صادره از زاهدان در
مقطع كارشناسي ناپيوسته رشته عمران دانشگاه آزاد واحد زاهدان به شماره  128810902818مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .از يابنده تقاضا ميشود به آدرس زاهدان ميدان دكتر حسابي دانشگاه آزاد
اسالمي واحد زاهدان مراجعه نمايند.
اصل كارت پالك و اصل بيمه وسيله نقليه پرايد مدل  1396به رنگ سفيد روغني و شماره پالك 873م -14ايران
 95و شماره موتور  5991522/M13و شماره شاسي  NAS411100H3397582به نام علي تريز مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت پالك خودروي سواري سايپا  131SEبه رنگ سفيد روغني مدل  1396و شماره پالك 317س -81ايران
 95و شماره موتور  5952498/M13و شماره شاسي  NAS411100H331746به نام واحد بخش پركي مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ گمركي خودرو وانت تويوتا هايلوكس مدل  1986به شماره پالك 686س -82ايران  95و شماره موتور
 452821و شماره شاسي  059890به رنگ قرمز معمولي به نام مراد ساساني مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
كارت دانشجويي اينجانب سيدمجتبي حسيني به شماره دانشجويي  9504464رشته زبانشناسي از دانشگاه
سيستان و بلوچستان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت بازرگاني به شماره  2802930257به نام اينجانب بهزاد مرادي اقدم مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
سند كمپاني ،كارت ،بيمهنامه ،برگ سبز خودرو پروتن ويرا مدل  1385به رنگ طوسي و شماره انتظامي ايران
943-13ج 44و شماره موتور  4G15PMW0228و شماره شاسي  PL1C97SNL6B142408مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند مالكيت (برگ سبز) خودرو پژو  206 SDمدل  1394به رنگ سفيد و شماره انتظامي ايران 159-53ل53
و شماره موتور  163B0185200و شماره شاسي  NAAP41FE0FJ277223به مالكيت علي قائدي بارده مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز سواري زانتيا مدل  1388به رنگ سفيد و شماره پالك ايران 559-11ص 65و شماره موتور  98325و
شماره شاسي  S1512288183051مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني ،سند مالكيت (برگ سبز) خودرو پژو  GLX405مدل  1388به رنگ نقرهاي متاليك و شماره انتظامي
ايران 721-53و 49و شماره موتور  12488064960و شماره شاسي  NAAM11CA99K963066به مالكيت
پرويز گشول مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
يك برگ سند خودرو سواري پژو  405به رنگ نقرهاي متاليك و شماره پالك 799-95ص 28و شماره موتور
 124K0611806و ش شاسي  502661به نام مسلم رئيسي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل سند كمپاني خودرو سواري وانت سيستم مزدا مدل  1388به رنگ سفيد روغني و شماره پالك ايران -96
143ب 54و شماره موتور  FE127208و شماره شاسي  NAGCPX2PN11F07152متعلق به آقاي اميرمحمد
مظلوميان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني خودرو سواري پژو  206مدل  89به شماره پالك انتظامي جديد 656د -39ايران  16و شماره پالك
انتظامي قديم 587ل -41ايران  16و شماره شاسي  NAAP03ED3AJ144501و شماره موتور 14189040654
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اينجانب هليا جوانبخت مالك پژو  206به شماره موتور  163B0270710و شماره شاسي  GJ872615به 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 سيدنقي اصغرزاده مالك وانت پيكان به شماره موتور  11488045057و شماره شاسي  AG863426به
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 منوچهر رحماني مالك سمند به شماره موتور  124K0318445و شماره شاسي  DF939536به 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.

در اين چهار سند که شامل يک بيانيه کلي و سه
متن فرعي است قرار است اين نکته تصريح شود
که معاهدات بينالمللي غير از برجام از دستيابي
ايران به سالحهاي هستهاي در سالهاي پس از
انقضاي برجام جلوگيري ميکند .در اين سندها به
عالوه از آژانس بينالمللي انرژي اتمي خواسته شده
فعاليتهاي نظارتي را تقويت کند و وعده داده شده

پايگاه «گلوبال فاير پاور» در تازهترين ردهبندي خود ايران را در ميان
 ۱۱۳کشور جهان با هفت پله ارتقاء نسبت به سال گذشته ،در رده
سيزدهم قرار داد .به گزارش خبرگزاري صدا و سيما؛ براي رتبهبندي
اين کشورها  ۵۰فاکتور مختلف از جمله بودجه نظامي ،ميزان تجهيزات،
تعداد نيرو ،موقعيت جغرافيايي ،منابع طبيعي و شرايط صنايع نظامي
بومي در نظر گرفته شده است .ايران در اين فهرست با هفت پله ارتقاء
نسبت به سال گذشته ،در رده سيزدهم قدرت نظامي جهان را دارد .
همچنين ايران پيش از رژيم صهيونيستي و عربستان در جايگاه هفتم
آسيا قرار گرفته است.عربستان که وليعهد آن پيشتر مدعي شده بود
ايران در ميان  ۵قدرت نظامي جهان اسالم هم جايي ندارد ،با وجود
خريدهاي نظامي کالن از آمريکا و ديگر کشورهاي غربي در اين فهرست
در جايگاه چهاردهم آسيا و بيست و ششم جهان قرار گرفته است.

يک انديشکده آمريکايي گزارش داد:

ايران ،آمريکا را در جنگ سياسي
عراق و سوريه شکست داده است

گزارش اختصاصي رسالت :

نقشه برجامي مشترك آمريكا و اروپا
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در صورت حرکت ايران به سمت ساخت موشکهاي
بالستيک قارهپيما تحريمهاي شديدي عليه اين کشور
وضع ميشود" .اصالح برجام" ،کليد واژه اي است
که آمريکا و تروئيکاي اروپايي از آن به عنوان اسم
رمزي براي "تغيير برجام"استفاده مي کنند .اخيرا
نيز مايک پمپئو وزير امور خارجه پيشنهادي دولت
ترامپ در جلسه خود با اعضاي سناي آمريکا ،از واژه
تعمير ( )Fixدر قبال برجام استفاده کرد و اين واژه
فريبنده را جايگزين " تغيير برجام " کرد .واژه سازي
مشترک آمريکا و اروپا در تقابل با توافق هسته اي به
ايننقطهختمنميشود!چنديپيشفدريکاموگريني
مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا و مسئول کميته
مشترک برجام که قاعدتا اصلي ترين وظيفه وي بايد
تالش براي جلوگيري از عدم تغيير توافق هسته اي
باشد در کنفرانس خبري خود در لوکزامبورگ اعالم
کرد :بروکسل از گفتگوهاي ميان تروئيکاي اروپايي با
آمريکا براي «اصالح برجام»! مطابق خواسته «دونالد
ترامپ» ،رئيسجمهور آمريکا حمايت ميکند .البته
اين گفتگوها بايستي در چارچوب توافق هستهاي
ايران و گروه ( 5+1برجام) باشند".

اينجانب نادر حقي مالك وانت پيكان به شماره موتور  11490093093و شماره شاسي  CG272952به 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 منوچهر رضايي مالك پژو پارس به شماره موتور  12488242067و شماره شاسي  AE418370به 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 نادرعلي شيخلر مالك وانت پيكان به شماره موتور  11517604801و شماره شاسي  76914341به 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 محسن مجمع ضايع مالك وانت پيكان به شماره موتور  11518105436و شماره شاسي  81905311به
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.
شناسنامه مالكيت (برگ سبز) خودروي سواري پژو پارس به رنگ سفيد روغني مدل  1395و شماره شاسي
 NAAN01CE1GH870508و شماره موتور  124K0847299و شماره پالك ايران 645-69و 62به نام
محمدقلي محمد آلق مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
مدرك فارغالتحصيلي اينجانب نورا دوستحسيني فرزند اكبر به شماره شناسنامه  3549768664صادره از
دشتي در مقطع كارشناسي پيوسته رشته مهندس منابع طبيعي صادره از واحد دانشگاهي آزاد اسالمي واحد
بوشهر به شماره ........مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را به
دانشگاه آزاد اسالمي واحد بوشهر به نشاني بوشهر ارسال نمايد.

اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجاري بوشهر
آگهي ثبتي
تاسيس شركت با مسئوليت محدود عرشيا تجارت ساحل ليان در تاريخ  97/02/11به شماره ثبت 12091
به شناسه ملي  14007562547ثبت و امضا ذيل دفاتر تكميل گرديد كه خالصه آن به شرح زير جهت
اطالع عموم آگهي ميگردد.
موضوع فعاليت :واردات و صادرات كليه كاالهاي مجاز بازرگاني و صنعتي ،توليد لوازم برقي و الكترونيك،
محصوالت نساجي و برق و مواد غذايي و توليد كفپوشها و مصنوعات چوبي ،انواع كاالهاي مجاز در
بخشهاي مختلف توليدي صنعتي بازرگاني و اقتصادي ،انعقاد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي ،شركت
در مناقصات و مزايدات خصوصي و دولتي ،در صورت لزوم پس از كسب مجوزهاي الزم از مراجع ذيربط
و رعايت قوانين و مقررات جاري كشور
در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهاي الزم از مراجع ذيربط
مدت فعاليت :از تاريخ ثبت به مدت نامحدود
مركز اصلي :استان بوشهر  -شهرستان بوشهر  -بخش مركزي  -شهر بوشهر  -بازار  -بلوار دهقان  -كوچه
(نوروزي) پالك  - 0طبقه سوم  -واحد  8كد پستي 7513899861
سرمايه شخصيت حقوقي عبارت است از مبلغ  1000000ريال نقدي
ميزان سهمالشركه هر يك از شركا
آقاي مهدي سلحشور به شماره ملي  3500964974دارنده  10000ريال سهمالشركه
خانم سميه ارشدي به شماره ملي  3521177386دارنده  990000ريال سهمالشركه
اعضاي هيات مديره
آقاي مهدي سلحشور به شماره ملي  3500964974و به سمت رئيس هيات مديره به مدت نامحدود
خانم سميه ارشدي به شماره ملي  3521177386و به سمت مديرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو
هيات مديره به مدت نامحدود
دارندگان حق امضا :كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك ،سفته ،بروات ،قراردادها،
عقود اسالمي و همچنين كليه نامههاي عادي و اداري با امضاي سميه ارشدي به سمت مديرعامل و عضو
هيات مديره شركت همراه با مهر شركت معتبر ميباشد.
اختيارات مديرعامل :طبق اساسنامه
روزنامه كثيراالنتشار خبر بوشهر درج آگهيهاي شركت تعيين گرديد.
ثبت موضوع فعاليت مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت ميباشد.
تاريخ انتشار97/02/16 :
اداره ثبت اسناد و امالك بوشهر
خ ش97/02/16 :

اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجاري بوشهر

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساالنه (نوبت اول)
شركت تعاوني مصرف كارگران كارخانه قند و توتيا خوي

جلسه مجمع عمومي عادي ساالنه نوبت اول شركت تعاوني مصرف كارگران كارخانه قند و توتيا خوي در
ساعت  11روز يكشنبه مورخه  97/03/20در محل سالن اجتماعات كارخانه قند و توتيا خوي تشكيل ميگردد.
از عموم اعضاي محترم دعوت ميشود جهت اتخاذ تصميم راجع به موضوعات ذيل در روز و ساعت مقرر
در محل تعيين شده حضور بهم رسانند و با توجه به مفاد اساسنامه وكالي خود را كتبا معرفي نمايند .الزم
به توضيح اينكه براساس مفاد ماده  19آييننامه نحوه تشكيل مجامع عمومي در صورتي كه حضور عضوي
در مجمع ميسر نباشد ميتواند حق راي خود را به موجب وكالتنامه به عضو ديگر يا نماينده تاماالختيار از
ميان اعضاء يا غيراعضاء واگذار نمايد در اين صورت هر عضو شركت ميتواند عالوه بر راي خود حداكثر
سه راي باوكالت و هر شخص غيرعضو تنها يك راي باوكالت داشته باشد و كليه وكالتنامههاي عادي بايد از
زمان انتشار آگهي تا  24ساعت قبل از برگزاري مجمع و در ساعات اداري در محل دفتر شركت تعاوني و
با حضور طرفين وكالتنامه تنظيم شود ،تا پس از احراز هويت طرفين  ،عضويت متقاضي و اهليت نماينده ،به
تاييد هيات مديره مستقر در محل رسيده و ورقه ورود به مجمع دريافت نمايند.
دستورجلسه:
 -1استماع گزارش هيات مديره و بازرسان شركت
 -2طرح و تصويب صورتهاي مالي لغايت سال  1395و  1396پس از استماع گزارش هيات مديره و
بازرسان
 -3اتخاذ تصميم نسبت به سود و زيان سال مالي سال  1395و 1396
 -4طرح و تصويب گزارش تغييرات سرمايه سال  1395و 1396
 -5طرح و تصويب بودجه سال جاري 1397
 -6انتخاب بازرسان اصلي و بازرس عليالبدل به مدت يك سال مالي به علت اتمام مدت ماموريت
 -7اتخاذ تصميم درخصوص تعيين روزنامه براي درج آگهيهاي شركت
تاريخ انتشار97/02/16 :
خ ش 97/02/16 :هيات مديره شركت تعاوني مصرف كارگران كارخانه
554
قند و توتيا خوي  -جعفرزاده  -زينالپور  -حسينزاده

انديشکده َرند با اشاره به استفاده ايران از امکانات نظامي ،اقتصادي ،مذهبي
و ديپلماتيک براي نفوذ در ميان کشورهاي منطقه ،تهران را بازيگري
موفق در جنگ سياسي معرفي ميکند .اين مطلب را سرويس جنگ
نرم سايت مشرق منتشر کرده است بر پايه همين گزارش ،انديشکده
َرند سه فصل از گزارش خود را به بررسي ظرفيتهاي ايران ،روسيه و
داعش در استفاده از جنگ سياسي اختصاص داده است .اين انديشکده
آمريکايي در فصل چهارم گزارش ،به طور خاص جنگ سياسي ايران در
عراق و سوريه را مورد بررسي قرار داده و به اين نتيجه رسيده است که:
ايران  ،آمريکا را در «جنگ سياسي» عراق و سوريه شکست داده است.
گفتني است کارشناسان انديشکده َرند پس از بررسي ويژگيهاي جنگ
سياسي و نقاط ضعف آمريکا در اين حوزه ،هشت پيشنهاد را به دولت
اين کشور ميدهند تا با استفاده از آنها قدرت خود در جنگ سياسي
را افزايش بدهد.در انتهاي اين گزارش طوالني آمده است :چنانکه در
ابتداي گزارش ذکر شد ،آنچه در باال خوانديد ،صرفاً خالصهاي کوتاه
از گزارش بسيار مفصل انديشکده َرند بود که به ناچار بسياري از نکات
گزارش اصلي را در خود نداشت .براي خواندن متن کامل گزارش اين
انديشکده ،حتماً از لينک ارائه شده در ابتداي اين گزارش استفاده
کنيد .همچنين براي خواندن گزارشهاي بيشتر در خصوص جنگ
نرم و تقابل ايران و آمريکا در حوزه جنگ سياسي ،به بخش «اخبار
مرتبط» در انتهاي اين گزارش مراجعه کنيد.
https://bit.ly/2IyLjPk
http://bit.ly/2rmAOaD

آگهي دعوت مجمع عمومي
فوقالعاده شركت توسعه ساختمان تاراز

بدينوسيله از كليه شركاء شركت توسعه ساختمان تاراز با مسئوليت محدود به شماره ثبت  2149دعوت به
عمل ميآيد تا در جلسه مجمع عمومي فوقالعاده شركت كه در ساعت  8صبح مورخ  1397/02/29و
جلسه هيات مديره كه در ساعت  10صبح در محل قانوني شركت واقع در تهران پاكدشت ميدان ساعت پالك
 291تشكيل ميشود حضور به هم رسانند.
دستورجلسه مجمع فوقالعاده
 -1كاهش تعداد اعضاي هيات مديره
دستورجلسه هيات مديره
 -1تعيين اعضاي هيات مديره
 -2تعيين دارندگان حق امضا
شركت توسعه ساختمان تاراز
خ ش97/02/16 :
تاريخ انتشار97/02/16 :

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده

آگهي دعوت به مجمع سهامداران شركت رسانا هادي زرينه (سهامي خاص) به شماره ثبت  3199به شناسه
ملي  14003718044جهت تشكيل مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده بدينوسيله از كليه سهامداران
شركت دعوت ميشود تا در جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده كه در ساعت  10صبح روز پنجشنبه
 97/2/27در محل دفتر شركت تشكيل ميگردد حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
 -1انتخاب اعضاي هيات مديره
 -2انتخاب بازرسين
-3تصويب صورتهاي مالي سالي 1396
تاريخ انتشار97/02/16 :
خ ش97/02/16 :
 555هيات مديره شركت رسانا هادي زرينه

آگهي دعوت سهامداران براي تشكيل مجمع عمومي فوقالعاده
در شركت كيميا كاال سهامي خاص
آگهي دعوت سهامداران شركت كيميا كاال سهامي خاص ثبت
شده به شماره  144841و شناسه ملي  10101877885جهت
تشكيل مجمع عمومي فوقالعاده

بدينوسيله از كليه سهامداران شركت دعوت ميشود تا در جلسه مجمع عمومي فوقالعاده در ساعت  11مورخ
 1397/02/29به نشاني تهران خيابان احمد قصير كوچه نهم پالك  24طبقه اول كد پستي 1513733711
تشكيل ميگردد حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
اتخاذ تصميم درخصوص:
 -1افزايش سرمايه شركت و اصالح ماده مربوطه اساسنامه
 -2ساير موضوعاتي كه در صالحيت مجمع عمومي فوق ميباشد.
تاريخ انتشار97/2/16 :
خ ت 97/2/16 :هيات مديره شركت كيميا كاال

آگهي دعوت سهامداران به تشكيل مجمع عمومي عادي
به طور فوقالعاده در شركت كيميا كاال سهامي خاص
آگهي دعوت سهامداران شركت كيميا كاال سهامي خاص
ثبت شده به شماره  144841و شناسه ملي 10101877885
جهت تشكيل مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده

بدينوسيله از كليه سهامداران شركت دعوت ميشود تا در جلسه مجمع عمومي (عادي به طور فوقالعاده)
در ساعت  9صبح مورخ  1397/02/29به نشاني تهران خيابان شهيد احمد قصير كوچه نهم پالك  24طبقه
اول كد پستي  1513733711تشكيل ميگردد حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
 -1انتخاب اعضاي هيات مديره و مديرعامل و دارندگان امضاء مجاز
 -2انتخاب بازرسين
 -3انتخاب روزنامه كثيراالنتشار
 -4ساير موضوعاتي كه در صالحيت مجمع فوق ميباشد.
تاريخ انتشار97/2/16 :
خ ت97/2/16 :

هيات مديره شركت كيميا كاال

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه

ن
بدينوسيله از كليه صاحبان سهام اصالتا يا وكالتا (قائممقام قانوني) در شركت حمل و نقل و باربري گرگا 
بار گستر سهامي خاص ثبت شده به شماره  1732و شناسه ملي  10861909370گرگان جهت حضور در
جلسه مجمع عمومي عادي دعوت به عمل ميآيد.
دستورجلسه:
 -1تصويب ترازنامه حساب سود و زيان سال مالي  1395شركت
 -2انتخاب اعضاي هيات مديره و مديرعامل
 -3انتخاب بازرسان اصلي و عليالبدل
 -4انتخاب روزنامه كثيراالنتشار جهت درج آگهيهاي شركت
تاريخ تشكيل جلسه :روز شنبه مورخ  1397/02/29ساعت  8صبح الي 12
مكان تشكيل جلسه :گرگان خيابان مطهر شمالي جنب پاساژ شهرداري ساختمان شريفي طبقه اول واحد
شمالي كد پستي  491473596تلفن 01732150452
مديرعامل شركت حمل و نقل
تاريخ انتشار97/02/16 :
خ ش97/02/16 :
و باربري گرگان بار گستر  -اكبر اردوني

