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بن بست سياسي در سوئد

بخش سياسي خارجي
بن بست سياسي ايجاد شده در کشور سوئد ،مورد توجه بسياري
از تحليلگران مسائل اروپا قرار گرفته است .اين بن بست سياسي در
حالي ايجاد شده است که حزب دموکرات سوئد ( وابسته به جريان
راست افراطي) توانسته است ميزان آراي خود را افزايش دهد .کشور
سوئد طي روزهاي اخير به يکي از کانونهاي مهم خبري و تحليلي
در اروپا تبديل شده است .تحوالت جاري در اين کشور مرفه اروپايي
از يک سو نشان دهنده خيزش نسبي جريان راست افراطي و
رشد آراي آن و از سوي ديگر ،نشان دهنده عدم اطمينان شهروندان
سوئد نسبت به اين جريان سياسي و اجتماعي است .حزب دموکرات
سوئد در جريان رقابتهاي انتخابات سراسري اين کشور نتوانست
به "حزب اول" اين کشور تبديل شود ،هر چند که توانست تعداد
کرسي هاي خود را در مجلس سوئد افزايش دهد .نتايج شمارش آراي
انتخابات سراسري سوئد ،نشان مي دهد که حزب سوسيال دموکرات
به رهبري استفان لوفون نخست وزير فعلي اين کشور علي رغم کسب
ضعيف ترين نتيجه طي يک قرن گذشته ،از ديگر احزاب سوئدي
پيشي گرفته و کماکان تعيين کننده ترين بازيگر سياسي در استكهلم
محسوب مي شود .با اين حال حزب سوسيال دموکرات جهت تشکيل
دولت  ،نياز به ائتالف با احزاب ديگر و حتي مذاکره با بلوک سنتي
رقيب خود ،يعني ائتالف راست ميانه دارد.
با توجه به شمارش  99درصد آراء درانتخابات پارلماني سوئد ،اين
کشور با يک بن بست سياسي مواجه شده است،چرا که حزب چپ
ميانه ( 40/6چهل و شش دهم) درصد و راست ميانه نيز ( 40/2چهل
و دو دهم) درصد آرا را به خود اختصاص داده اند.حزب عوام گرا و
ضدمهاجرتي 'دموکرات هاي سوئد' نيز  ،تاکنون  17/6درصد آراء را
به خود اختصاص داده است .اين ميزان بيش از آرا 12درصدي اين
حزب در سال  2014است.
با توجه به آراء به دست آمده ،تحليلگران پيش بيني مي کنند که
مذاکرات طوالني مدت که مي تواند هفته ها به درازا کشد براي تشکيل
يک دولت اکثريت يا احتماال يک دولت اقليت ،زمان خواهد برد.طي
روزهاي اخير ،برخي سياستمداران سوئدي خطر قدرت گرفتن حزب
دموکرات سوئد را به مخاطبان خود يادآوري کرده اند.
کارل بيلدت نخست وزير و وزيرخارجه سابق سوئد هم در باره قوت
گرفتن چنين احزابي در سوئد که به گفته سي ان ان مردم آن به شدت
مقيد به رعايت حقوق بشر ،محيط زيست ،و برخورد با رفتارهاي نژاد
پرستانه هستند ،گفت :ما طي سال هاي اخير شاهد قوت گرفتن گروه ها
و احزاب عوام گرا هستيم .چنين احزابي همچون حزب دموکرات هاي
سوئد مانند آنچه در آمريکا گفته مي شود مي گويند ما بار ديگر سوئد را
به عظمت مي رسانيم و اين يعني بازگشت به سال هاي  1950که در آن
اتحاديه اروپايي وجود نداشت و مسائل ضد مهاجرتي وجود داشت.
بهبود آراي راستگراي افراطي در انتخابات سراسري سوئد ،از سوي منابع
مختلف مورد تفاسير متفاوتي قرار گرفته است .برخي کارشناسان و
تحليلگران رسانه اي معتقدند که راستگرايان افراطي در انتخابات اخير
موفقت بزرگي در سوئد کسب کرده اند و برخي ديگر ،از شکست نسبي
اين حزب در جامعه چند فرهنگي سوئد خبر مي دهند .واقعيت امر اين
است که جريان راست افراطي در انتخابات سراسري سوئد نتوانست
به نقطه هدف خود ،يعني کسب  25تا  30درصد از آراي عمومي
دست پيدا کند .حزب دموکراتيک سوئد در انتخابات اخير کماکان به
عنوان سومين حزب قدرتمند سوئد عرض اندام کرده است ،حال آنکه
"جيمي آکسون" به دنبال کسب حداکثر آراي ممکن و تبديل شدن به
قدرتمندترين حزب اين کشور بود .در هر حال ،تا زمان تشکيل دولت
ائتالفي در سوئد ،شاهد ايجاد نوعي بي ثباتي سياسي نسبي در اين
کشور خواهيم بود .مسئله اي که طرفداران استقرار دولت رفاه در اين
کشور اروپايي را تا حدود زيادي نگران ساخته است.
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معاون بين الملل مجمع تقريب مذاهب آزادسازي نظامي ا ِدلب را تمام
شده دانست و اظهار داشت :جمهوري اسالمي بهدنبال يک نتيجه گيري
نرم سياسي بعد از بحران ادلب در سوريه است.حسين شيخ االسالم،معاون
بين الملل مجمع تقريب مذاهب و مشاورسابق وزيرامورخارجه کشورمان در
گفتوگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجو ،در خصوص اظهارات اخير
بولتون ،مشاور امنيت ملي رئيس جمهور آمريکا مبني بر اينکه در صورت
استفاده دولت سوريه از سالح شيميايي اين دولت با پاسخ قوي اياالت متحده
مواجه خواهد شد ،گفت :آمريکا و ايادي آن در سوريه و کل منطقه شکست
خورده اند و قاعدتا براي روحيه دادن به تروريستها از اين ادبيات استفاده
ميکنند تا آنها اميدوار شوند و پايداري بيشتري کنند.

وي با تاکيد بر اينکه آزادسازي ادلب از لحاظ نظامي به پايان خود رسيده
است ،گفت :همه تالش ما اين است که با خون ريزي کمتر تروريستها
تسليم شوند و سالحهاي خود را به دولت سوريه تحويل دهند و در جامعه
مدني اين کشور ادغام شوند.
شيخ االسالم دليل اظهارات اخير بولتون مبني بر اتهام زدن به دولت سوريه
در خصوص استفاده از سالح شيميايي را تالش اياالت متحده براي متشنج
کردن اوضاع دانست و گفت :سفر وزراي خارجه و دفاع جمهوري اسالمي در
هفتههاي گذشته به سوريه به دليل آن بود که شرايط در سوريه براي يک
نتيجه گيري نرم سياسي بعد از بحران ادلب فراهم شود و جمهوري اسالمي
تمام تالش خود را انجام ميدهد تا جنگ و خونريزي در ادلب رخ ندهد.

شيخ االسالم :

آزادسازي نظامي ادلب
به پايان رسيده است

بين الملل
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جان کري:

بايد برجام را اهرم فشار عليه ايران ميکرديم

وزير خارجه سابق آمريکا در دو مصاحبه اخير از
«تئوري» خودش درباره برجام رمزگشايي کرده و
تصريح کرده که آمريکا ميخواسته از اين توافق به
عنوان اهرم فشار عليه ايران در مسائل غيرهستهاي
استفاده كند.به گزارش گروه بينالملل خبرگزاري
تسنيم« ،جان کري» ،وزير خارجه سابق آمريکا در
مصاحبهاي گفته «دونالد ترامپ» ،رئيسجمهور اين
کشور بايستي از تهديد به خروج از برجام به عنوان
يک اهرم فشار جهت وادار کردن ايران به تغيير رفتار

استفاده ميکرد.او در مصاحبه با «راديو سالم» به
توضيح درباره تئوري خودش درباره برجام پرداخت
و گفت« :تئوري ما اين بود که وقتي برجام را نگاه
داريم ،ثابت کردهايم که قصد داريم آن را آنطور
که توافق کردهايم اجرا کنيم .در اين صورت ،همه
مسائل ديگر را هم روي ميز ميگذاريم».کري در
ادامه گفت« :بنابراين ،از ديد من ،به نظرم توصيه
بهتر به ترامپ اين بود که برجام را حفظ کند .اين
باعث ميشد چين ،روسيه ،فرانسه ،آلمان و بريتانيا
هم در کنار شما باشند و با شما متحد باشند».وزير
خارجه سابق آمريکا ادامه داد« :بنابراين ،وقتي آن را
حفظ ميکنيد به ايرانيها ميگوييد ببينيد ،به شما
گفتهايم که بايد کارهاي ديگرتان را متوقف کنيد.
به شما دو سال ،يک سال يا هر زمان ديگر وقت
ميدهيم .ميخواهيم بر سر مسائل ديگر مذاکره
کنيم و اگر اين کار را تا آن وقت انجام ندهيد از
توافق خارج ميشوم.

نادر انتصار:

عربستان از ارکان اجرايي سياستهاي منطقه اي آمريکاست
نادر انتصار در گفت و گو با مهر گفت :عربستان از ارکان
اجرايي سياستهاي منطقه اي آمريکاست .وي در پاسخ
به اين سوال؛ نشست کمپ ديويد براي حل بحران قطر
قرار است پاييز امسال در امريکا برگزار شود .آيا اين ابتکار
عمل آمريکا مي تواند به حل اين بحران منجر شود،
گفت:من در مورد چشم انداز حل بحران قطر در نشست
آينده کمپ ديويد بسيار مشکوک هستم .تا کنون ،دولت
ترامپ هيچ رکورد قابل توجهي در حل بحران هاي بزرگ
بينالمللي،بهويژه بحرانهايخاورميانهباپيچيدگيهاي
چند اليه آنها نداشته است .تنها مي توان گفت که
دولت ترامپ از زمان دست يافتن به قدرت ،بحران هاي
منطقه اي موجود در خاورميانه را تشديد کرده است.
وي همچنين در پاسخ به اين سوال كه برخي معتقد
هستند اينکه آمريکا در راس اين ابتکار عمل براي حل
بحران قطر برآمده نشان از نارضايتي واشنگتن از رياض
جهت حل مسائل منطقه اي است .نظر شما در اين
خصوص چيست ،گفت  :من واقعا با اين تحليل موافق

نيستم .عربستان سعودي يکي از ارکان اصلي اجراي
سياست خارجي آمريکا در منطقه است .هيچ عالمتي
وجود ندارد که نشان دهد واشنگتن از يکي از لنگرهاي
اصلي خود در منطقه دور شود.البته اختالفات تاکتيکي
بين واشنگتن و رياض ممکن است در هر زماني رخ
دهد .اما ما نبايد اختالفات تاکتيکي را با شکاف هاي
استراتژيک بين دو کشور اشتباه بگيريم .هر طرف به
خوبي مي داند به ميزان بااليي درگير شده و بنابراين
روابط استراتژيک خود را به خطر نمي اندازد.

فرانک فن هپل در گفت و گو با رسالت :

ترامپ رويکرد ضد برجامي خود را اصالح نخواهد کرد

معاون سابق کاخ سفيد معتقد است که رئيس
جمهور فعلي آمريکا رويکرد ضد برجامي خود
را اصالح نخواهد کرد.فرانک فن هيپل در
گفت و گو با خبرنگار رسالت عنوان کرد :بعيد
است در رويکرد ضد برجامي دولت ترامپ و
تقابل کاخ سفيد با ايران شاهد بروز تغييري
باشيم .واشنگتن ،رياض و تل آويو به دنبال
خروج رسمي ايران از توافق هسته اي هستند
تا به منافع خود دست پيدا کنند .اقدامات مخرب
ترامپ در قبال برجام و خروج وي از توافق
هسته اي نيز در همين راستا قابل تحليل و ارزيابي
است .از سوي ديگر ،ترامپ قصد دارد با اعمال
جريمه هاي مالي سنگين عليه شرکتهايي که
به تعامل تجاري با ايران مي پردازند ،مانع از
عادي سازي روابط آنها با تهران شود .خروج
يکجانبه و غير قانوني اياالت متحده از برجام،
بازيگران اروپايي را به شدت تحت فشار قرار داده

برگ سبز و كارت خودرو هوو به شماره موتور  724957شماره شاسي  109274شماره شهرباني
24ع 466ايران  68به نام محمد سليماني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز اتومبيل پژو  206مدل  1388به شماره انتظامي 792ط 29ايران  53به شماره شاسي
 NAAP03ED49J043334و شماره موتور  14188003303مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
سند كمپاني برگ سبز و سند انتقال اتومبيل پرايد تيپ  111مدل  1393به شماره انتظامي
 334ب  12ايران  10به شماره شاسي  NASA31100E5770571و شماره موتور  5056873به
نام سارا همتي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز اتومبيل پژو پارس  XU7مدل  1395به شماره انتظامي  322ب  14ايران  67به
شماره شاسي  NAAN01CE9GH926288و شماره موتور  124K0946707مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند موتورسيكلت متين تيپ  125به رنگ مشكي سال  1394به شماره موتور 78-4263
و شماره شاسي  0 129NDR055902و شماره پالك ايران  27159-511به نام رحمان يوسفي
مستعان مفقود گرديده است و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودرو و كارت ماشين هوو به شماره شهرباني  466ع  24ايران  68به شماره موتور
 724957و شماره شاسي  109274به نام آقاي محمد سليماني فرزند محمود مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط است.
برگ سبز و برگ كمپاني وانت پيكان مدل  88به شماره انتظامي  946ص  31ايران  41به
شماره موتور  11488050911و شماره شاسي  080041به نام سجاد كرمعلي مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط است
برگ سبز و سند مادر و كارت موتورسيكلت پالس مدل 1387به شماره تنه0EN***8D8G098A081
و شماره موتور DJGBPE86290ب شماره شهرباني  15187-139ايران به مالكيت حسن انگوتي
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل مدرك فارغالتحصيلي مقطع كارداني اينجانب زهره كيخاني جهانتيغي فرزند محسن
متولد  1359/6/29به شماره ملي  3673543164به شماره شناسنامه  1717صادره از زابل
رشته آموزش ابتدايي از دانشگاه آزاد خاش با شماره  0720119362مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط است.
مفقودي برگ سبز پژو هاچ بك  TU3206مدل  1396رنگ مشكي متاليك پالك  99ايران 538م
 29شماره موتور  155A0097069و شماره شاشي  NAAP03EE3HJ063662نگين گلي
برگ سبز كاميون كشنده اسكانيا مدل  1396رنگ سفيد روغني شماره پالك ايران -87
965ع 39شماره موتور  DC13158L0182911978و شماره شاسي NACG4X200H3902855
تيپ  G410LA424BNAمتعلق به محسن نشاني از خرمدره مفقود واز درجه اعتبار ساقط
ميگردد
سيدهاشم حسيني رشكال مالك خودرو پژو پارس سواري به شماره بدنه  19318984و شماره
موتور  1248086260و شماره پالك ايران 518-72ب 77به علت فقدان 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 منطقهاي شركت ايران خودرو 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 مالكيت وسيله نقليه (برگ سبز) خودرو سواري نيسان پاترول  4درب مدل  1378به شماره
انتظامي 634-61ص 26شماره موتور  Z24055603Zو به شماره شاسي PNVH35Z803111
به نام هادي رضائي مفقود گرديده وازدرجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز و سند كمپاني خودرو سواري ليفان هاچ بك تيپ  AT-X60مدل  1395به شماره
موتور  LFB479QL150400174به شمره شاسي  GB137645 NAKSG4321و به شماره
پالك 998-71د 66به نام چنگيز فرهادي به شماره ملي  4650472271مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز پژو سواري  206بژ متاليك مدل  83به شماره انتظامي  848ب  36ايران  14و شماره
موتور  KFW10FSB8PSA3655672و شماره شاسي  83620805به نام رضا تشكري مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.
برگ سبز اتومبيل پيكان مدل  1382به شماره انتظامي  234ط  19ايران  53به شماره موتور
 11158249508و شماره شاسي  IN 82438920مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط
ميباشد.
برگ كمپاني وبرگ سبز وانت پيكان مدل  1379به شماره انتظامي  762ب  -72ايران 28
به شماره موتور  11517909734به شماره شاسي  79912262بنام علي زمان عباسي مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل سند سواري پژو پارس مدل  1386به شماره انتظامي  973 -99ج  97به شماره موتور
 12686001139به شماره شاسي  51002233بنام مرضيه بافراني ورزنه مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت ماشين و برگ سبز كاميونت جرثقيل  ،نيسان تيپ  2400به رنگ آبي روغني مدل 1388
مقداد سيلندر  4تعداد محور شماره موتور  521474شماره شاسي NAZPL140TLM228425
به نام قلي درس خوان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
مفقودي برگ سبز برگ كمپاني و بنچاق پژو  GLXI 405مدل  1388رنگ نقره اي متاليك پالك
 614 – 68ج  97شماره موتور  12488312490شماره شاسي NAAM11CA3AE014468
به نام حميد زنديه مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل كارت هوشمند كاميون كمپرسي ايويكو پروكارگو به شماره پالك  752ع  37ايران 24
بنام مصطفي مهرابي فرزند يوسف علي به شماره كدملي  1930923211مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز پژو پارس مدل  87شماره پالك  71ايران  596س  25شماره موتور 12487023994
شماره شاسي  NAANO1CAO8E705099به نام شهاب حاتمي باورصاد مفقود گرديده و
از درجه اعتبار ساقط است.
پروانه مسئول فني مركز درمان سوءمصرف مواد ارمغان به نام دكتر محمدمهدي صالحي به
شماره  88236تاريخ صدور  94/8/20و تاريخ اعتبار  96/8/19مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.

است .با اين حال معتقدم که ترامپ قادر نخواهد
بود بر سر تحريم همه جانبه ايران ،اجماع جهاني
را به دست بياورد.
فن هيپل در خصوص مواضع کشورهاي اروپايي

گواهي موقت مدرك فارغ التحصيلي اينجانب مهسا حسيني فرزند غالمعلي به شماره شناسنامه
 1920195076صادره از انديمشك در مقطع كارشناسي رشته كامپيوتر صادره از واحد دانشگاهي
انديمشك در مقطع كارشناسي رشته كامپيوتر صادره از واحد دانشگاهي انديمشك با شماره
 2690432تاريخ  95/3/31مفقود گرديده است و فاقد اعتبار مي باشد .از يابنده تقاضا مي شود
اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد انديمشك به نشاني انديمشك خيابان فرمانداري
سابق دانشگاه آزاد اسالمي واحد انديمشك ارسال نمايد.
گواهي موقت مدرك فارغ التحصيلي اينجانب مهسا حسيني فرزند غالمعلي به شماره شناسنامه
 1920195076صادره از انديمشك در مقطع كارشناسي رشته كامپيوتر صادره از واحد دانشگاهي
انديمشك در مقطع كارشناسي رشته كامپيوتر صادره از واحد دانشگاهي انديمشك با شماره
 2690432تاريخ  95/3/31مفقود گرديده است و فاقد اعتبار مي باشد .از يابنده تقاضا مي شود
اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد انديمشك به نشاني انديمشك خيابان فرمانداري
سابق دانشگاه آزاد اسالمي واحد انديمشك ارسال نمايد.
اصل مدرك فارغ التحصيلي اينجانب مهسا حسيني فرزند غالمعلي به شماره شناسنامه
 1920195076صادره از انديمشك در مقطع فوق ديپلم رشته كامپيوتر صادره از واحد دانشگاهي
دزفول به شماره  2493224تاريخ  93/8/28مفقود گرديده است و فاقد اعتبار مي باشد .از
يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد دزفول به نشاني صندوق
پستي  6461645169ارسال نمايند.
اصل مدرك فارغ التحصيلي اينجانب مهسا حسيني فرزند غالمعلي به شماره شناسنامه
 1920195076صادره از انديمشك در مقطع فوق ديپلم رشته كامپيوتر صادره از واحد دانشگاهي
دزفول به شماره  2493224تاريخ  93/8/28مفقود گرديده است و فاقد اعتبار مي باشد .از
يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد دزفول به نشاني صندوق
پستي  6461645169ارسال نمايند.
برگ سبز و سند كمپاني خودرو سواري دليفان هاچ بك تيپ  at -x60مدل  1395به شماره
موتور  LFB479QL150400174به شماره شاسي  G137645 NAKSG4321و به شماره
پالك  998 -71د  66به نام چنگيز فرهادي به شماره ملي  4650472271مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده
نوبت سوم

شركت تعاوني مرزنشينان شماره يك قطور
به شماره ثبت 802

باستناد مفاد تبصره  3ماده  33قانون بخش تعاون و تبصره ذيل ماده 6
آئين نامه نحوه تشكيل مجامع عمومي و باعنايت به عدم رسميت جلسه
نوبت اول و دوم مجمع عمومي فوق العاده شركت تعاوني اعالم مي دارد
جلسه مجمع عمومي فوق العاده نوبت سوم شركت تعاوني مرزنشينان
شماره يك قطور در ساعت  10روز دوشنبه مورخه  97/7/9در محل مسجد
جامع قطور واقع در شهر قطور خيابان شهيد محمدي تشكيل مي گردد از
عموم اعضاي محترم شركت تعاوني مرزنشينان شماره يك قطور دعوت مي
شود جهت اتخاذ تصميم راجع به موضوعات ذيل در روز و ساعت مقرر در
محل تعيين شده حضور بهم رسانند و يا باتوجه به مفاد اساسنامه و كالي
خود راكتبا معرفي نمايند الزم به توضيح اينكه براساس مفاد ماده  19آئين
نامه نحوه تشكيل مجامع عمومي در صورتيكه حضور عضوي در مجمع
ميسر نباشد مي تواند حق راي خود را به موجب وكالتنامه به عضو ديگر يا
نماينده تام االختيار از ميان اعضا يا غير اعضا واگذار نمايد در اين صورت
هر عضو شركت مي تواند عالوه بر راي خود حداكثر سه راي با وكالت و
هر شخص غير عضو تنها يك راي با وكالت داشته باشدو كليه وكالتنامه
هاي عادي بايد از زمان انتشار آگهي تا  24ساعت قبل از برگزاري مجمع و
در ساعات اداري در محل اداره تعاون كار و رفاه اجتماعي شهرستان خوي
به آدرس خوي بلوار مطهري جنب دادگستري و باحضور طرفين وكالتنامه
تنظيم شود تا پس از احراز هويت طرفين عضويت متقاضي واهليت نماينده
به تاييد نماينده اداره تعاون كار و رفاه اجتماعي شهرستان خوي مستقر
درمحل رسيده و ورقه ورود به مجمع دريافت نمايند .و در غير اينصورت
وكالتنامه رسمي حضور در مجمع بايستي به تاييد يكي از دفترخانههاي
اسناد رسمي رسيده باشد.
تاكيد مي گردد همراه داشتن كارت ملي جهت حضور در جلسه مجمع
الزامي مي باشد.
دستور جلسه
-1تغييراصالحوتطبيقاساسنامهموردعملوتصويباساسنامهجديدشركت
منطبق با قانون اصالح موادي از قانون بخش تعاون مصوب 93/2/17
تاريخ انتشار 97/6/24
م الف  1757رئيس اداره تعاون كار و رفاه اجتماعي شهرستان خوي

نيز اظهار داشت ":اگرچه اروپا تالش مي کند
تا توافق هسته اي با ايران را حفظ کند ،اما در
اين ميان واقعياتي وجود دارد که نمي توان آنها
را ناديده گرفت!اتحاديه اروپا نمي تواند از حذف

دادنامه
خواهان  :آقاي محسن پناهي فرزند قارداشعلي با وكالت خانم ندا صمصامي اينانلو فرزند محرم به نشاني
زنجان – سعدي شمالي -ساختمان ستاره شهر – طبقه دو -واحد 204
خواندگان :
 -1آقاي منوچهر سپهري به نشاني مجهول المكان
 -2شركت پارس مشعل به نشاني تهران -خيابان كريم خان زند -پالك  – 208طبقه 3
خواسته  :مطالبه وجه
گردشكار  :به تاريخ فوق در وقت مقرر پرونده كالسه  960601در شعبه  17شوراي حل اختالف به تصدي
امضا كننده ذيل تحت نظر است شورا با اعالم ختم رسيدگي با استعانت از خداوند متعال به شرح ذيل
مبادرت به صدور راي مي نمايد:
راي قاضي شورا
در خصوص دعوي آقاي محسن پناهي با وكالت خانم ندا صمصامي اينانلو بطرفيت  -1منوچهر سپهري
 -2شركت پارس مشعل بخواسته مطالبه مبلغ  120/000/000ريال از بابت وجه دو فقره چك به شماره
سريال هاي  592/649283به سر رسيد  96/6/30و  592/649282به سر رسيد  96/6/20عهده بانك
صادرات ايران شعبه خيابان امام خميني (ره) زنجان با احتساب خسارت تاخير تاديه و خسارات دادرسي نظر
به اينكه رونوشت مصدق چك موصوف و گواهي عدم تاديه مربوطه كه اصالت آنها نيز مصون از تعرض بوده
و بقاء اصول اسناد ياد شده در يد خواهان داللت بر اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه
وجه مورد خواسته را داشته و خواندگان عليرغم ابالغ قانوني در جلسه رسيدگي حاضر نگرديده و دليل و
مدركي در برابر خواسته و دالئل خواهان يا مبني بر برائت ذمه خويش ارائه و اقامه ننموده اند لذا بنا به
داليل مارالذكر و استصحاب بقاء دين خواندگان و با استناد به مواد  198و  515و  519قانون آيين دادرسي
مدني ونيز مواد  313و  310قانون تجارت و تبصره الحاقي به ماده  2قانون صدور چك و بند الف ماده 9
قانون شوراهاي حل اختالف حكم به محكوميت تضامني خواندگان به پرداخت مبلغ  120/000/000ريال
از بابت اصل خواسته و مبلغ  2/292/000ريال بعنوان هزينه دادرسي و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانوني
و نيز خسارت تاخير در تاديه مبلغ  60/000/000ريال از مورخه  96/6/30و مبلغ  60/000/000ريال
از مورخه  96/6/20تا روز وصول خواسته بر مبناي نرخ اعالمي تورم بانك مركزي در حق خواهان صادر
مي نمايد حكم صادره غيابي و ظرف  20روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهي در اين شعبه و پس از انقضاي
مدت  ،ظرف  20روز ديگر قابل تجديدنظرخواهي در دادگاههاي عمومي و حقوقي زنجان ميباشد
سليماني -قاضي حوزه  17شوراي حل اختالف شهرستان زنجان
تاريخ انتشار 97/6/24
م الف 744

خبر »

العبادي از نامزدي براي مقام
نخست وزيري انصراف داد

نخستوزير عراق گفته است که به دنبال نخستوزيري مجدد نيست و
اصراري بر ماندن در قدرت ندارد.به گزارش ايلنا به نقل از السومريهنيوز،
« حيدر العبادي» نخستوزير عراق ،در بغداد به خبرنگاران گفته است:
«من خواهان نخست وزيري در دوره دوم نيستم .انتقال قدرت به طور
صلحآميز انجام خواهد شد».
پس از مرگ دستکم  ۱۲تظاهرکننده و به آتش کشيده شدن بسياري
از ساختمانهاي دولتي در بصره ،انتقادها از حيدر العبادي به شدت
افزايش يافت و شماري از نمايندگان پارلمان عراق خواستار استعفاي
آقاي العبادي شدند.طي روزهاي اخير بصره شاهد اعتراضات مرگبار
مردم به فساد مالي و بيتوجهي دولت مرکزي بود.مذاکرات براي
تشکيل دولت جديد عراق ادامه دارد .در انتخابات پارلماني عراق
در ماه مي فهرست «سائرون» به رهبري «مقتدي صدر» با کسب
 ۵۴کرسي از ساير جناحها پيشي گرفت.در اين انتخابات ،ائتالف
«الفتح» به رهبري «هادي العامري» و وابسته به «الحشد الشعبي»
 ۴۸کرسي ،ائتالف «النصر» به رهبري «حيدر العبادي»  ۴۲کرسي،
و ائتالف «دولهالقانون» به رهبري «نوري المالکي»  ۲۵کرسي به
دست آوردند.

ترامپ:

شرکتهاي اروپايي از بازار آمريکا ( در صورت
تعامل اين شرکتها با ايران ) جلوگيري کند.
بايد اين حقيقت را پذيرفت که عدم دسترسي
شرکتهاي اروپايي به بازار آمريکا ،تهديد بزرگي
براي اين شرکتها محسوب مي شود و اروپا نيز
نمي تواند شرکتهاي خود را ناچار به انجام تجارت
با ايران کند .در حقيقت ،دولت ترامپ کمپاني ها
و شرکتهاي بزرگ و موثر در اروپا را بين دو
انتخاب قرار داده است  :اينکه ميان بازار ايران و
بازار آمريکا يک گزينه را انتخاب کنند  .ترامپ
به اين شرکتها اعالم کرده است که نمي توانند
به صورت همزمان با ايران و آمريکا وارد معامله
شوند .در واقع ،ترامپ شرکتهاي اروپايي را در
خصوص کارکردن با ايران تهديد کرده است .با اين
حال به نظر مي رسد کشورهاي چين و روسيه،
تاثير پذيري کمتري از وضع تحريمهاي ثانويه
دولت ترامپ عليه ايران داشته باشند.

تاسيس شركت با مسئوليت محدود گيشابناي زنجان در تاريخ  1397/6/6به شماره ثبت  12205به
شناسه ملي  14007806450ثبت و امضا ذيل دفاتر تكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت
اطالع عموم آگهي ميگردد
موضوع فعاليت  :مطالعه  ،طراحي ،محاسبه ،نظارت و اجراي كليه پروژه هاي عمراني اعم از شهرسازي،
ساختمان سازي ،انبوه سازي ،راه سازي ،خطوط راه آهن ،پل سازي ،فرودگاه ،سدسازي ،محوطه ،
تاسيسات شهري و شبكه هاي آبرساني ،گازرساني و برق رساني ،تاسيسات حرارتي و برودتي ،خطوط
انتقال آب و فاضالب و آبياري و زهكشي ،انجام كارهاي مقاطعه كاري و مديريت پيمان ،قبول مشاوره ،
نظارت و اجراي پروژه هاي ساختماني بصورت مشاركت  ،مباشرت  ،پيمانكاري يا اماني -ايجاد كارخانه
يا تهيه و توليد مصالح ساختماني  ،لوازم وسائل و ماشين آالت ساختماني در داخل و خارج از كشور-
خريد  ،فروش ،صادرات و واردات كليه كاالهاي مجاز -شركت در مناقصات -و مزايدات -داخلي و بين
المللي – حضور در نمايشگاه هاي داخلي و بين المللي – تاسيس شعبه و نمايندگي در شهرهاي ديگر و اخذ
نمايندگي از شركتهاي ديگر -ارائه خدمات مديريتي طراحي محاسبه فني و مشاركت و ايجاد و اجرا و
همچنين پيمانكاري هاي امور عمراني و امورات مربوط به آنها اعم از :احداث شهرك  ،انواع مجتمع ها ،و
ساختمانها با كاربردهاي مختلف ،تاسيسات و خدمات زيربنايي و روبنايي راهسازي ( جاده ،پل ،تونل ،راه
آهن) پروژه هاي ترافيك شهري و برون شهري(جاده اي و ريلي) شبكه هاي برق رساني شبكه هاي آبرساني،
شبكه هاي فاضالب و جمع آوري و تصفيه آن و شبكه هاي آبياري و زهكشي و بناهاي آبي ديگر شامل (
سد بند اسكله  ،كانال انتقال آب) و خدمات و تاسيسات برق و مخابراتي ومكانيكي شهري و برون شهري و
ساختماني – اخذ تسهيالت وضمانت نامه بانكي و ارزي ريالي از كليه بانكها و موسسات اعتباري داخلي
و خصوصي وخارجي – ايجاد و احداث كارخانجات توليد و فرآوري انواع مواد معدني فلزي و غيرفلزي
امور مربوط به انجام كليه طرح هاي اكتشاف و استخراج و بهره برداري مواد معدني خريد و فروش كليه
مواد معدني اعم از كنسانتره مواد معدني فرآوري شده و مواد خام معدني خريد وفروش ماشين آالت
معدني و راهسازي صادرات و واردات كليه مواد معدني و ماشين آالت و مواد مورد لزوم شركت مشاركت
در بهره برداري از معادن شامل مراحل اكتشاف و استخراج و فرآوري كليه مواد معدني
در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهاي الزم از مراجع ذيربط
مدت فعاليت :از تاريخ ثبت به مدت نامحدود
مركز اصلي  :استان زنجان – شهرستان زنجان – بخش مركزي -شهر زنجان – محله اعتماديه – خيابان
معلم – خيابان شهيد حميد شجاعي – پالك  11طبقه همكف واحد  1كدپستي 4515656167
سرمايه شخصيت حقوقي عبارت است از مبلغ  1000000ريال نقدي
ميزان سهم الشركه هر يك از شركا
آقاي سعيد نجفي به شماره ملي  4284838555دارنده 490000ريال سهم الشركه
آقاي بهزاد بيات به شماره ملي  4285524163دارنده  10000ريال سهم الشركه
آقاي سعيد تاران به شماره ملي  4285539829دارنده  490000ريال سهم الشركه
آقاي وحيد كريمي به شماره ملي  4285573148دارنده  10000ريال سهم الشركه
اعضا هيئت مديره
آقاي سعيد نجفي به شماره ملي  4284838555و به سمت عضو هيئت مديره به مدت نامحدود
آقاي بهزاد بيات به شماره ملي  4285524163و به سمت رئيس هيئت مديره به مدت نامحدود
آقاي سعيد تاران به شماره ملي  4285539829و به سمت نايب رئيس هيئت مديره به مدت نامحدود
آقاي وحيد كريمي به شماره ملي  4285573148و به سمت عضو هيئت مديره به مدت نامحدود و به
سمت مديرعامل به مدت نامحدود
دارندگان حق امضا :كليه اوراق و اسناد بهادار وتعهدآور شركت از قبيل چك،سفته ،بروات ،قراردادها،
عقود اسالمي و همچنين كليه نامه هاي عادي و اداري با امضاي مشترك آقاي سعيد تاران و آقاي سعيد
نجفي همراه با مهر شركت معتبر ميباشد.
اختيارات مديرعامل  :طبق اساسنامه
ثبت موضوع فعاليت مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمي باشد
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان زنجان
اداره ثبت شركتهاو موسسات غيرتجاري زنجان
تاريخ انتشار 97/6/24
م الف 747
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ديدارهاي کري با ايرانيها غيرقانوني بود

رئيسجمهور آمريکا در اظهار نظر توئيتري مدعي شد که ديدارهاي
جان کري با ظريف ،غيرقانوني و با هدف آسيب زدن به مردم آمريکا
بوده است.
به گزارش خبرگزاري فارس« ،دونالد ترامپ» رئيسجمهور آمريکا
با انتقاد از ديدارهاي «جان کري» وزير خارجه پيشين اين کشور با
«محمد جواد ظريف» همتاي ايراني طي ماههاي گذشته ،اين ديدارها
را غيرقانوني توصيف کرد.
ترامپ در صفحه توئيتر خود مدعي شد« :جان کري با دولت متخاصم
ايران جلسات غيرقانوني برگزار کرد که فقط در خدمت تضعيف اقدامات
عالي ما و آسيب زدن به مردم آمريکاست».
وي با لحن کنايهآميز درباره اينکه کري عامل کشورهاي خارجي در آمريکا
است ،افزود« :او به آنها گفت که دولت ترامپ را معطل کنيد! آيا او در
قانون ثبت عوامل خارجي ،ثبتنام شده است؟ (اين) بد است!»
جان کري در يک مصاحبه راديويي گفته بود که در ماههاي گذشته بين
سه تا چهار بار با وزير خارجه ايران ديدار کرده است .کاخ سفيد پيش
از اين ،با انتقاد از وزير خارجه دولت اوباما بهخاطر ديدارها با ظريف،
اقدام او را «شرمآور» و «نامناسب» توصيف کرد.

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي بطور
فوق العاده نوبت دوم

شركت تعاوني مرزنشينان شماره يك قطور
به شماره ثبت 802

باستناد مفاد تبصره  3ماده  33قانون بخش تعاون و تبصره ذيل ماده  6آئين
نامه نحوه تشكيل مجامع عمومي و باعنايت به عدم رسميت جلسه نوبت اول
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده شركت تعاوني اعالم مي دارد جلسه
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده نوبت دوم شركت تعاوني مرزنشينان
شماره يك قطور در ساعت  11روز دوشنبه مورخه  97/7/9در محل مسجد
جامع قطور واقع در شهر قطور خيابان شهيد محمدي تشكيل مي گردد از
عموم اعضاي محترم شركت تعاوني مرزنشينان شماره يك قطور دعوت
مي شود جهت اتخاذ تصميم راجع به موضوعات ذيل در روز و ساعت مقرر
در محل تعيين شده حضور بهم رسانند و يا باتوجه به مفاد اساسنامه و كالي
خود راكتبا معرفي نمايند الزم به توضيح اينكه براساس مفاد ماده  19آئين
نامه نحوه تشكيل مجامع عمومي در صورتيكه حضور عضوي در مجمع ميسر
نباشد مي تواند حق راي خود را به موجب وكالتنامه به عضو ديگر يا نماينده
تام االختيار از ميان اعضا يا غير اعضا واگذار نمايد در اين صورت هر عضو
شركت مي تواند عالوه بر راي خود حداكثر سه راي با وكالت و هر شخص غير
عضو تنها يك راي با وكالت داشته باشدو كليه وكالتنامه هاي عادي بايد از
زمان انتشار آگهي تا  24ساعت قبل از برگزاري مجمع و در ساعات اداري در
محل اداره تعاون كار و رفاه اجتماعي شهرستان خوي به آدرس خوي بلوار
مطهري جنب دادگستري و باحضور طرفين وكالتنامه تنظيم شود تا پس از
احراز هويت طرفين عضويت متقاضي واهليت نماينده به تاييد نماينده اداره
تعاون كار و رفاه اجتماعي شهرستان خوي مستقر درمحل رسيده و ورقه ورود
به مجمع دريافت نمايند .و در غير اينصورت وكالتنامه رسمي حضور در مجمع
بايستي به تاييد يكي از دفترخانههاي اسناد رسمي رسيده باشد.
تاكيد مي گردد همراه داشتن كارت ملي جهت حضور در جلسه مجمع الزامي
مي باشد.
دستور جلسه
 -1انتخاب تعداد پنج نفر عضو اصلي و سه نفر عضو علي البدل هيات مديره
براي مدت سه سال
 -2انتخاب تعداد سه نفر بازرس اصلي و سه نفر بازرس علي البدل براي مدت
يك سال مالي
 -3اتخاذ تصميم درخصوص تعيين روزنامه براي درج آگهي هاي بعدي
شركت
 -4طرح و تصويب انجام حسابرسي از اسناد ومدارك مالي شركت مربوط به
سالهاي  90لغايت  96و تعيين وتصويب بودجه مربوطه
تاريخ انتشار 97/6/24
م الف 1756
رئيس اداره تعاون كار و رفاه اجتماعي شهرستان خوي
آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمائم به آقاي محسن
رهگذر فرزند غالمرضا
خواهان آقاي بهزاد ستايش راد دادخواستي به طرفيت خواندگان سيده
نرگس رهنما و عليرضا رهگذر و محسن رهگذر بخواسته الزام به تنظيم
سند رسمي ملك مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه
 9709982640101164شعبه  1دادگاه عمومي حقوقي شهرستان شهريار
ثبت و وقت رسيدگي مورخ  97/7/24ساعت  11تعيين كه حسب دستور
دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون آيين دادرسي مدني بعلت مجهول
المكان بودن خواندگان مذكور و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در
يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي مي گردد تا خواندگان ظرف يك ماه
پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني
كامل خود نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق
جهت رسيدگي در دادگاه حاضر گردد.
تاريخ انتشار  97/6/24مدير دفتر دادگاه حقوقي شعبه اول دادگاه
عمومي حقوقي دادگستري شهرستان شهريار –
د ش 97/6/24
لعيا قديري

