» خبر

چين :تجارت قانوني با ايران
محترم شمرده شود
ت تحريمهاي آمريکا عليه ايران واکنش
سخنگوي وزارت امور خارجه چين به بازگش 
نشان داد.به گزارش گروه بين الملل خبرگزاري تسنيم به نقل از رويترز ،سخنگوي
وزارت امور خارجه چين در واکنش به بازگشت تحريمهاي آمريکا عليه ايران گفت:
تجارت قانوني با ايران بايد محترم شمرده شود.هوا چونينگ در کنفرانس روزانه
خود مستقيما به اين مسئله اشاره نکرد که آيا چين از تحريمهاي آمريکا عليه
ايران معاف شده يا خير.

»

رهبر مسلمانان آمريکا گفت :ملت ايران در مقابل شيطان بزرگ مقاومت کند.به گزارش خبرنگار
مهر« ،لوئيس فراخان» در نشستي که به مناسبت سالروز سيزدهم آبان ماه در دانشکده
علوم سياسي دانشگاه تهران برگزار شد ،اظهار داشت :من از آمريکا به ايران آمدم ،کشوري که
رئيس جمهور آن قصد دارد سخت ترين تحريم هايي که تاکنون در تاريخ سابقه نداشته را عليه
شما اعمال کند و چنانچه اين تحريم ها اعمال شود ،زندگي بسيار سخت تر از چيزي خواهد شد
که امروز هست.رهبر مسلمانان آمريکا افزود :کساني در دنيا مي پرسند چرا ايران بايد تا اين حد
از سوي آمريکا رنج بکشد؟ آيا حقيقت دارد که شما آمريکا را شيطان بزرگ ناميديد؟ اگر اينطور
است و به آن اعتقاد داريد ،پس جاي تعجب نيست که شيطان به جبهه حق آسيب برساند.وي
گفت :فشار تکامل انقالب اسالمي ايران روي شانههاي شما جوانان است و تمام زحمات بزرگان
شما به فنا مي رود اگر شما اين انقالب را ادامه ندهيد.فراخان بيان کرد :شما بايد تالش کنيد
در تقابل با اقدامات شيطان که همان آمريکا باشد ،کارهاي اصالحي انجام دهيد و مقاومت پيشه

وظيفه ما حمايت از حشدالشعبي است

رئيس اتحاديه صنايع آلمان:

تحريم ايران ،خاورميانه را بيثبات ميکند
رئيس اتحاديه صنايع آلمان تحريمهاي جديد عليه کشورمان را عامل بيثباتي
خاورميانه دانست.به گزارش گروه بينالملل خبرگزاري آنا از تاگسشا« ،ديتر کمپف»
استفاده ابزاري از اقتصاد در جهت مقاصد سياسي آمريکا را براي روابط بينالملل
و همکاريهاي فرا آتالنتيکي آسيبزا دانست.رئيس اتحاديه صنايع آلمان گفت:
«اغلب دولتها به اين نتيجه رسيدهاند که اقتصاد قويتر ايران به ثبات در منطقه
کمک خواهد کرد .تحريمهاي آمريکا بيدليل چشماندازهاي اقتصادي ايران را
محدود ميکند ».کمپف با اشاره به نقش مهم کشورمان در خاورميانه تصريح کرد:
«تحريمهاي جديد باعث تضعيف اقتصاد ايران خواهد شد که اين موضوع باعث برهم
خوردن بيثباتي خاورميانه ميشود».

رئيسجمهور آمريکا اعتراف کرد عربستان از سالح آمريکايي در يمن سوءاستفاده
ميکند.به گزارش گروه بينالملل خبرگزاري آنا از روسيااليوم ،دونالد ترامپ
با اعتراف به اينکه عربستان از سالح اين کشور در يمن سوءاستفاده ميکند،
گفت« :حادثه حمله هوايي ائتالف عربي به اتوبوس حامل دانشآموزان يمني
در آگوست (مرداد سال جاري) دردناک بود».رئيسجمهور آمريکا در مصاحبه
با روزنامه اکسيوس با تأکيد بر شدت ناراحتياش از ديدن تصاوير کودکان
يمني در حادثه اتوبوس ،تصريح کرد« :حادثهاي که براي اتوبوس حامل
کودکان در يمن رخ داد ،دردناک بود .اگر بخواهم بگويم اين موضوع باعث
آزار من است ،تعبيري قوي بهکار نبردهام .آنها (سعوديها) نميدانند چگونه
بايد از سالح استفاده کنند».

لندن از بازگشت تحريمهاي آمريکا
ابراز تأسف کرد

سخنگوي نخست وزير انگليس اعالم کرد :ما از بازگشت تحريمهاي آمريکا متاسفيم.به
گزارش خبرگزاري مهر به نقل از بيبيسي ،سخنگوي ترزا مي ،نخست وزير انگليس از
بازگشت تحريمهاي آمريکا عليه ايران ابراز تاسف کرد.سخنگوي نخست وزير انگليس در
اين خصوص گفت :ما از بازگشت تحريمهاي آمريکا متاسفيم .ما همچنان معتقديم که
توافق هستهاي ايران جهان را امنتر ميکند و موضع ما همچنان اين است که تا زماني
که ايران به تعهداتش براي اعمال محدوديتهاي شديد بر فعاليتهاي هستهاياش
بر اساس توافق پايبند باشد ،ما هم به آن متعهد خواهيم بود.

ملت ايران
در مقابل شيطان بزرگ
مقاومت کند

بين الملل

سخنگوي جنبش اسالمي نيجريه:

سخنگوي جنبش اسالمي نيجريه موسوم به ( آي ام ان)
گفت:شيعهبودندرنيجريهيعنيتهديدوشکنجههميشگي.
به گزارش سرويس بينالملل خبرگزاري «حوزه» به نقل از
 ،jeuneafriqueشيخ ابراهيم موسي که خود نيز جمعي از
همکاران و دوستان نزديکش را در پي حادثه خونبار سرکوب
شيعيان نيجريه در چند روز گذشته از دست داده ،در
گفتوگو با يکي از روزنامه هاي محلي اين کشور گفت :در
دولت به اصطالح آزادي طلب محمدو بوهاري شيعه بودن
به معناي هميشه تحت تعقيب بودن و مورد شکنجه قرار
گرفتن است .وي افزود :در دولت کنوني نيجريه شيعيان
بيش از گذشته از آزادي هاي ديني و مذهبي خود محروم
هستند و اين بر خالف قانون اساسي اين کشور است که
تصريح دارد «هر فرد مي تواند بر اساس اعتقاداتش ايمانش
را حفظ کند».شيخ ابراهيم موسي با اشاره به قتل عام فجيع
شيعيان در مراسم روز اربعين نيجريه گفت :هفته گذشته
پليس و عوامل امنيتي نيجريه با همراهي افرادي که با
لباس مبدل صورت هاي خود را پوشيده بودند به شهروندان

شيعه که براي گراميداشت اربعين ساالر شهيدان در ميدان
اصلي شهر ابوجا پايتخت اين کشور اجتماع کرده و خواستار
آزادي رهبر خود شيخ ابراهيم زکزاکي بودند ،يورش بردند.
در پي اين يورش بيش از  50نفر از شيعيان معترض به
وحشيانه ترين نحو ممکن به شهادت رسيده و عده زيادي
نيز مجروح شدند ،همچنين عده اي از معترضان نيز در
جريان اين حادثه دستگير شدند که تا کنون اطالعي از
آنها در دسترس نيست.سخنگوي جنبش اسالمي نيجريه
گفت :جاي تاسف دارد که مقامات نظامي و رسانه هاي
وابسته به ارتش نيجريه در آمارها و گزارشات خود تجمع
شيعيان جهت گرامي داشتن اربعين حسيني را نوعي نقشه
براي بر هم زدن نظم عمومي اعالم کردند که با مداخله
نيروهاي امنيتي اين قائله خاتمه يافته و همچنين رسانه
هاي وابسته به حکومت تعداد کشته شدگان اين حادثه را
فقط  4نفر و مجروهان را  15نفر اعالم کردند.وي تاکيد کرد
اين اقدام ارتش از قبل برنامه ريزي شده بوده و نيروهاي
نظامي و همچنين جمعيت هاي اسالمي تند رو نيجريه و

وزير امور خارجه انگلستان:

جنگ يمن پايان يابد

ايضاً سفارت عربستان سعودي در ابوجا به صورت مستقيم
در جريان اين حادثه خونبار سهيم هستند و ما از جامعه بين
الملل به ويژه سازمان صلح جهاني و همچنين کشور هاي
اسالمي اتحاديه آفريقا مي خواهيم تا ضمن محکوم کردن

اين اقدام روابط خود را با رژيم سعودي تا حد امکان کاهش
داده و گام هايي جدي در راستاي شناسايي ،اعالم هويت
و مجازات عامالن اين تعرض وحشيانه به تظاهر کنندگان
اربعين حسيني در ابوجا ،بردارند.

معاون اسبق کاخ سفيد:

واشنگتن نميتواند تصميمات خود را بر ايران تحميل کند

معاون اسبق کاخ سفيد گفت :واشنگتن نميتواند تصميمات خود را بر ايران تحميل
کند.در همين راستا خبرنگار مهر گفتوگويي با پروفسور «فرانک فن هيپل» انجام
داده است .متن اين گفتوگو به شرح زير است:
*همانطور که قبال اعالم شد ،اياالت متحده آمريكا همه تحريم هاي هسته اي
عليه ايران را بازگرداند .آيا شما فکر مي کنيد که اين تحريم ها در راستاي
منافع ملي اياالت متحده آمريكا در بلندمدت است؟
خروج اياالت متحده آمريكا از برجام اشتباه وحشتناک دولت ترامپ بود .اياالت متحده
آمريكا نزد ساير اعضاي دائم شوراي امنيت سازمان ملل متحد ،آلمان و اتحاديه اروپا
اعتبار خود را از دست داده است.اگر ايران با پايان دادن به رعايت مفاد برجام واکنش
نشان دهد ،ممکن است ما در مسير جنگ قرار گيريم .اياالت متحده آمريكا نياز به
جنگ غير ضروري و پر هزينه ديگري ندارد.
*اياالت متحده آمريكا هشت کشور را به طور موقت از تحريم واردات نفت از
ايران معاف کرد .آيا شما فکر مي کنيد اين کشورها مي توانند منابع ديگري
را جايگزين نفت ايران کنند؟
من فکر مي کنم اين کشورها مي توانند منابع ديگر نفت را پيدا کنند اما ممکن
است برخي از آنها تحريم هاي آمريكا را دور بزنند و همچنان به خريد نفت ايران

ادامه دهند.
*«استيو منوچين» وزير خزانه داري آمريكا اعالم کرده است که واشنگتن
مي خواهد شبکه پرداخت جهاني خدمات خود را به اشخاصي که توسط
تحريم هاي ايران تحت تاثير قرار مي گيرند قطع کند و هشدار داد که در
غير اين صورت ممکن است سوئيفت نيز مجازات شود .آيا اياالت متحده
مي تواند اين کار را انجام دهد؟
دشوار است باور کنيم که اياالت متحده آمريكا مي تواند اين کار را انجام دهد.
*اگر ايران نتواند نفت خود را صادر کند و نتواند با سوئيفت کار کند ،پس
مفهوم برجام براي ايران چيست؟ منظورم اين است اگر اياالت متحده بتواند
اراده خود را بر اين دو موضوع کليدي براي ايران تحميل کند ،آيا منطقي
است ايران در برجام بماند؟ وظايف اتحاديه اروپا ،روسيه و چين در خصوص
حفظ اين دو فاکتور چيست؟
فکر نمي کنم که اياالت متحده آمريكا بتواند تصميمات خود را به طور صد درصد بر
ايران تحميل کند .برخي از کشورها اين تحريم را دور خواهند زد .مسئله اين است
که خسارت کسري صادرات نفت ايران چقدر خواهد بود؟ و قيمت نفت تا چقدر بايد
افزايش يابد ،تا بخشي از زيان هاي ايران را جبران کند؟

در هر صورت ،اميدوارم که ايران در برجام باقي بماند .ضرب المثلي است که مي گويد
«دو اشتباه نتيجه مثبتي به دنبال نخواهد داشت».
محدوديت هايي که ايران در برجام پذيرفته است به ايران آسيب نمي رساند و
آنها مي توانند اولين گام براي جلوگيري از مسابقه تسليحات هسته اي با عربستان
سعودي و شايد ساير کشورهاي خاورميانه و احتماال بازدارنده حمالت نظامي آمريكا
به ايران باشند که معتقدم رهبران فعلي در اسرائيل و عربستان سعودي خواهان
تحريک آن هستند.
يک جايگزين براي چنين سناريويي ،پايان دادن به غني سازي ملي توسط همه
کشورها و پذيرش کنترل چند مليتي غني سازي است همانطور که آلمان ،هلند و
انگلستان چنين کنترلي را پذيرفتند؛ زماني که يک شرکت غني سازي مشترک
( )URENCOرا تاسيس کردند.
مي خواهم اشاره کنم که اياالت متحده يک شرکت غني سازي ملي داشت اما ورشکسته
شد و در حال حاضر تنها شرکت غني سازي در اياالت متحده آمريكا ،شرکتي است
که توسط  URENCOساخته شده و متعلق به آن است.
اين نتيجه عمدا به دست نيامده اما اعتقاد دارم که اين امر براي رژيم عدم اشاعه
تسليحات هسته اي مفيد است و به اياالت متحده آسيب نمي رساند.

آلمان:

بايد امکان ادامه روابط تجاري با ايران ميسر باشد

سخنگوي دولت آلمان اعالم کرد که بايد امکان ادامه روابط تجاري با ايران ميسر
باشد.به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از اِنبيسي ،استفان سايبرت سخنگوي
دولت آلمان در اولين روز از اعمال دور دوم تحريم هاي ضدايراني آمريکا اعالم

مدرك فارغالتحصيلي اينجانب زهرا كوهي كار فرزند محمدجواد به شماره شناسنامه  118صادره از ري در مقطع
كارشناسي رشته روانشناسي باليني صادره از واحد دانشگاهي رودهن به شماره  168811301607مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن به
نشاني رودهن ،مجتمع دانشگاهي ارسال نمايد.
بدينوسيله اعالم ميدارد اصل پروانه بهرهبرداري درمانگاه تخصصي تامين اجتماعي بيجار به شماره /8/6583ك
مورخ  1379/3/17مفقود شده است .به موجب اين آگهي پروانه مذكور باطل و از يابنده تقاضا ميشود اصل
مدرك فوق را به اداره امور پروانههاي وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي تسليم نمايد .وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشكي
گواهينامه موقت پايان تحصيالت اينجانب صفدر محمدي فرزند سياوش به شماره شناسنامه 1292صادره از ايوان متولد
 1350در رشته صنايع مقطع كارشناسي پيوسته به شماره /35319ف مورخ  94/2/2از 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.
شناسنامه مالكيت سمند مدل  85رنگ نقرهاي شش ايران 544-65ب 31مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سندكمپانيوشناسنامهمالكيتپژو 206مدل 85رنگخاكستريششايران958-75س 16وشم13085021548
و ش شاسي  10847137مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني پژو پارس مدل 85رنگ نقرهاي به شماره شهرباني681ج -14ايران 45و شماره موتور12485075828
و شماره شاسي  19359995مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
مدرك فارغالتحصيلي اينجانب پريسا شعيب فرزند عباسعلي به شماره شناسنامه  0011328861صادره از تهران در
مقطع كارشناسي ناپيوسته رشته مهندسي تكنولوژي معماري صادره از واحد دانشگاهي فيروزكوه با شماره 3714
مورخ 1391/12/27مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را به دانشگاه
آزاد اسالمي واحد فيروزكوه به نشاني فيروزكوه  -دانشگاه آزاد اسالمي ارسال نمايد.
گواهينامه موقت پايان تحصيالت اينجانب مهشيد عبداللهيپور فرزند عبدالحميد به شماره شناسنامه4490136013
صادره از ايالم متولد 1370در رشته مهندسي معماري مقطع كارشناسي پيوسته به شماره/7976ف مورخ94/5/14
از 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.
مدرك فا رغالتحصيلي اينجانب محمدعلي فيروز جهانتيغ فرزند عباس به شماره شناسنامه  1325صادره از زهك
در مقطع كارداني رشته آموزش ابتدايي صادره از دانشگاه آزاد اسالمي مركز زهك با شماره 14-11-15998
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي مركز
زهك به نشاني :استان سيستان و بلوچستان  -شهرستان زهك  -بلوار 22بهمن  -كمپ آبياري  -مجتمع دانشگاهي
آزاد اسالمي مركز زهك  -صندوق پستي كد پستي  98717-16553ارسال نمايد.
كارت هوشمند خودرو مينيبوس هيونداي مدل  1390به رنگ سفيد و شماره موتور  5536و شماره شاسي 917330
و شماره پالك ايران 692-98ع 21به نام تعاوني اال مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
مدرك فارغالتحصيلي اينجانب محمدرضا صلواتي فرزند عباس به شماره شناسنامه  1135صادره از تهران در مقطع
كارداني رشته الكترونيك صادره از واحد دانشگاهي آزاد واحد تربت حيدريه مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط
ميباشد .از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد تربت حيدريه به نشاني كيلومتر 7
تربت حيدريه شهرك وليعصر ارسال نمايد.
كارت هوشمند ناوگان باري  3205076و شماره انتظامي 285ع -46ايران  22مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
برگسبزكاميونباريالوندمدل 1390بهشمارهانتظامي831ع-61ايران 73وشمارهشاسيNADV4JBBXAJ058162
و شماره موتور  ISF38S314189012359مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل مجوز حمل سالح شكاري ساچمهزني  5تير ساخت تركيه به شماره  44196*2011به نام محمد رويشديزاده
فرزند حسن به شماره كد ملي  4510203020مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز وانت پيكان مدل 90رنگ سفيد شيري به شماره انتظامي595ن -31ايران 66و شماره موتور11490050122
و شماره شاسي  53241به نام محمدحسن هاشميصفت مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت برگ سبز خودروي سواري نيسان پاترول دودرب مدل  1371به شماره انتظامي 816-61د23
و شماره شاسي  PNK15Z006148و شماره موتور  Z24392116SWSبه مالكيت عبداله پناهي مفقود گرديده و
از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ كمپاني اسناد فروش خودرو سواري نيسان پاترول دودرب مدل  1371به شماره انتظامي 816-61د 23و
شماره شاسي  PNK15Z006148و شماره موتور  Z24392116WSبه مالكيت عبداله پناهي مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگسبز(شناسنامه)خودروسواري MVMتيپ 550مدل 1394بهرنگقرمزوشمارهموتورMVM484FCAFF000423
و شماره شاسي  NATGCARK7F1000362و شماره پالك 621-17ق 95به نام مينا قنبرزاد محبوب فرزند محمد
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كليه اسناد و مدارك مربوط به سواري پژو  405جيالآي مدل  1384به رنگ نوكمدادي روغني و شماره انتظامي
853س -13ايران  69و شماره موتور  12484064048و شماره شاسي  17202417متعلق به اينجانب سيدمحمود
ميرديلمي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودرو سواري رانا مدل 1394به شماره انتظامي233-27ص 82و شماره موتور 163B0162182و شماره
شاسي  NAAU01FE3FT106243به نام سعيد كسائي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد2761 .
سند كمپاني و شناسنامه مالكيت پرايد مدل  85به رنگ نقرهاي شش ايران 965-65د 31و شم  1632016و ش
شاسي  1412285237982مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سندكمپانيوشناسنامهمالكيتوانتپيكانمدل 84بهرنگسفيدوششايران168-65ب 71وشم11284047918
و ش شاسي  12124834مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سندبرگسبزوشناسنامهمالكيتخودروپرايدبهرنگنقرهايمتاليكمدل 1385وشمارهپالكايران335-62ص21
و شماره موتور  1465417و شماره بدنه  S1412285805132به نام آقاي عباسعلي شريعتي فرزند عباس مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز سواري پرايد مدل  1383به شماره انتظامي 687-25ج 12و شماره موتور  0051645و شماره شاسي
 S1412283334418متعلق به اينجانب محمدرضا حسينزاده مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اينجانب سيدرضا پوراردهاني مالك خودروي پيكان وانت به شماره بدنه  NAAA46AA1BG159721و شماره
موتور  11489075745و شماره پالك ايران 472-69ب 86به علت فقدان اسناد فروش ،تقاضاي رونوشت المثني
سند كمپاني 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 نمايد .بديهي
است پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب رضا ميرزايينژاد مالك خودروي سمند  X7به شماره انتظامي 651-41م 97مدل  1386به شماره بدنه
 70700410و شماره موتور12486012735به علت فقدان اسناد سازمان فروش ايرانخودرو تقاضاي رونوشت المثني
سند ،شناسنامه مالكيت ،كارت پالك و ...مذكور را نموده است .لذا چنانچه هر شخص ادعايي در مورد خودروي مذكور
دارد ظرف 10روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شركت ايرانخودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد.
بديهي است پس از انقضاي مهلت مذكور طبق ضوابط مقرر اقدام قانوني به عمل خواهد آمد.
كارتهوشمندخودروتريلي F12بهنامآقاياسماعيلمصدرشريعتيفرزندمحمدبهشمارهانتظاميايران614-55ع19
و شماره كارت هوشمند  4173949كه كارت فعال ميباشد مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز اتومبيل پرايد مدل  1385به شماره انتظامي 524د -25ايران  23و شماره موتور  1457296و شماره
شاسي  S1412285801750مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت هوشمند ناوگان باري كاميون كشنده ايويكو به شماره هوشمند 2555957و شماره انتظامي277ع -56ايران
 43و شماره هوشمند راننده حرفهاي جادهاي به نام غالمعلي رفعت به شماره هوشمند  1902020مفقود گرديده و
از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت هوشمند ناوگان باري به شماره هوشمند  2771406و شماره انتظامي 165ع -69ايران  23مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت برگ سبز خودروي سواري دنا تيپ EF7دنا مدل  1396به شماره انتظامي997-27ج 71و شماره
شاسي NAAW01HE8HE453385و شماره موتور 147H0256719به مالكيت اسرين توكمهچي مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
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شيعه بودن در نيجريه يعني تهديد و شکنجه هميشگي

براي نخستي نبار انجام شد؛

اعتراف ترامپ به استفاده عربستان
از سالحهاي آمريکايي در يمن

لوئيس فراخان:

سه شنبه  15آبان 1397
 27صفر  6-1440نوامبر - 2018سال سي و سوم-شماره 9354

عبدالمهدي:

نخست وزير عراق با تمجيد از نقش حشد شعبي ادامه فعاليت اين نيروهاي مردمي
را ضروري دانست.به گزارش گروه بين الملل خبرگزاري تسنيم ،عادل عبدالمهدي
با تمجيد از نقش حشد شعبي ادامه فعاليت اين نيروهاي مردمي را ضروري دانست.
نخست وزير عراق تصريح کرد :حشد شعبي يک حقيقت بزرگ است و نميتوان از
آن عبور کرد و آن را ناديده گرفت و وظيفه ما حمايت از اين نيروهاست.عبدالمهدي
خاطر نشان کرد :حشد شعبي يک دستاورد تاريخي براي عراق است و تمام تالشم را
براي اينکه اين نيروها به حقوق کامل خود دست يابند ،به کار خواهم گرفت.

کنيد.رهبر مسلمانان آمريکا با بيان اينکه در قرآن آمده است که امتحان هاي سخت الزم است
تا حقيقت جا بيفتد ،تصريح کرد :اگر به انقالبي که امام خميني (ره) شروع کردند اعتقاد داريد،
پس بدانيد که خداوند اجازه نخواهد داد که فشاري بر شما وارد آيد که تحمل آن را نداشته
باشيد و خدا به شما مسئوليتي نخواهد داد بدون آنکه شما را قادر به انجام آن کند.وي بيان
کرد :آمريکا کار را براي ايران و رسيدن به اهداف بسيار مشکل ميکند و اين طبيعي است ،اگر
شما مقاومت کافي و الزم در برابر آمريکا کرده و از اعتقادات خود محافظت کنيد ،قطعا پيروزي
از آن شما خواهد بود.فراخان افزود :جهان اسالم از آموزه هاي قرآني فاصله گرفته است و بواقع
براي موفقيت و وحدت ميان کشورهاي اسالمي توجه به تعاليم الهي بسيار ضروري است.رهبر
مسلمانان آمريکا تصريح کرد :چند نفر از رهبران کشورهاي مسلمان از قرآن تبعيت ميکنند؟
چند نفر از مسلماناني که ادعاي مسلماني دارند به قرآن به عنوان منبع هدايت و گره گشايي در
زندگي خود رجوع ميکنند؟

کرد :بايد ادامه روابط تجاري با ايران ميسر باشد.سخنگوي دولت آلمان در اين
خصوص گفت :آلمان متقاعد شده است که بايد امکان رابطه بازرگاني قانوني با
ت ها
ايران وجود داشته باشد و در حال بررسي اين موضوع است که چطور شرک 

اينجانب اسرين توكمهچي مالك خودرو سواري دنا تيپ  EF7دنا به شماره شهرباني 997-27ج 71و شماره بدنه
 NAAW01HE8HE443385و شماره موتور  147H0256719به علت فقدان اسناد فروش ايرانخودرو تقاضاي
رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است .لذا چنانچه هر شخص ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف
 10روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شركت ايرانخودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد .بديهي
است پس از انقضاي مهلت مذكور طبق ضوابط مقرر اقدام قانوني به عمل خواهد آمد.
سند خودرو فولكس گل مدل  1385به رنگ سفيد روغني و شماره انتظامي 392د -25ايران  13و شماره موتور
 UDH370751و شماره شاسي  IR85521005192به مالكيت فرشتهالسادات آلصاحب فصول مفقود گرديده و
از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كليه اسناد و مدارك اصل سند كمپاني و اصل برگ سبز (سند راهنمايي و رانندگي) خودرو وانت پيكان دوگانهسوز
مدل  1386به رنگ سفيد و شماره انتظامي ايران 389-67ب 63و شماره موتور  11286003942و شماره شاسي
 30520582به مالكيت محمدرضا ربيعينژاد مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگسبزسواريپرايد 131مدل 1396بهرنگسفيدوشمارهپالكايران167-53ن 13وشمارهموتور6016064/M13
و شماره شاسي  NAS411100H3405123مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگسبزسواريپژو 405بهرنگسفيدمدل 1397وشمارهپالكايران228-53ي 31وشمارهموتور181B0073884
و شماره شاسي  NAAM31FE9JK700289مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز ،كارت ،بيمهنامه و معاينه فني سواري پرايد مدل 1383به رنگ سفيد و شماره پالك ايران974-64ب 51و
شماره موتور  00983049و شماره شاسي  S1412283368470مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل سند كمپاني سواري سيستم پژو تيپ آرديآي  1600مدل  1385به شماره موتور  11785001295و شماره
شاسي  13495132و شماره پالك انتظامي ايران 829-34و 11و به نام مالك عليمحمد عبدي دلدارزاده مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل شناسنامه مالكيت (برگ سبز) سواري سيستم پژو تيپ  405SLX TU5به رنگ سفيد روغني مدل  1395و شماره
موتور 164B0075125و شماره شاسي NAAM31FE3GR041352و شماره پالك انتظامي ايران154-34ص93
و به نام مالك روحاله زارعپور مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل شناسنامه مالكيت (برگ سبز) خودرو مينيبوس كارسان تيپ J9مدل 2007به رنگ سفيد روغني و شماره موتور
 DY74F34621و شماره شاسي  NLNOP740107400609به نام اينجانب عباداهلل چشمهچنار به شماره پالك
ايران 198-49ع 14مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز سواري پژو پارس  XU7مدل  1394به شماره انتظامي 126-35ط 35و شماره موتور 124K0689801
و شماره شاسي  NAAN21VE9FH390111متعلق به اينجانب ميرسعيد سيدابوالحسني كوه كمرمفقود گرديده و
از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل سند فروش و برگ سبز پرايد مدل  1389به شماره انتظامي 164د -29ايران  95و شماره موتور 3816318
و شماره شاسي  S1412289691381به رنگ سفيد روغني به نام عبدالعزيز خاشي كمالآبادي مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت دانشجويي اينجانب مطهره گرگيچ به شماره دانشجويي 94111078154123رشته كارداني نرمافزار آموزشكده
دختران حيدري خباز مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت دانشجويي عاطفه محمودي به شماره دانشجويي  9743433رشته رياضي كاربردي از دانشگاه سيستان و
بلوچستان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني و شناسنامه مالكيت و كارت خودرو پرايد 131مدل 1390به شماره انتظامي497س -31ايران 85و شماره
موتور  M134144152و شماره شاسي  S141290775826مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سندكمپانيخودروسواريپژو 405مدل 1380بهشمارهانتظامي396ج-79ايران 54وشمارهموتور22528002751
و شماره شاسي  0080302222به رنگ يشمي متاليك مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت هوشمند به شماره  2719342مربوط به كاميون كشنده دنيز به شماره انتظامي 123ع -27ايران  44مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند مالكيت (برگ سبز) خودروي سواري سيتروئن  SXزانتيا به رنگ سفيد روغني مدل  1389به شماره پالك
686س -83ايران  95و شماره موتور  102506و شماره شاسي  S151228818304مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
كارت هوشمند خودروي كشنده ماك مدل  1970به شماره انتظامي 564ع -31ايران  83و شماره هوشمند
 4173163مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سندوبرگسبزوكارت موتورسيكلتهاتفبهرنگمشكيوشمارهپالك 67764-771وشمارهشاسيNG150Z9318781
و شماره موتور  NG5003927سال ساخت  1393مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني خودرو سواري پژو  405مدل  1384به شماره موتور  12484092480و شماره شاسي  16212908و
شماره انتظامي 915-15و 51مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت سواري پژو  206به شماره انتظامي 791ق -27ايران  82مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط
ميباشد .مسئوليت ضمانت كشف فساد به عهده مالك است.
اينجانب اميد قاسمي مالك خودروي سواري پژو  206به شماره بدنه  NAAP03EDVCJ549666و شماره موتور
 14190065429و شماره پالك 791ق -27ايران  82به 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 طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
سند كمپاني و برگ سبز سواري پژو  405مدل  93رنگ خاكستري به شماره انتظامي 733و -54ايران  43و
شماره موتور  139B0056311و شماره شاسي  878590به نام فاطمه جعفريان آراني مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودرو تيبا تيپ  231مدل  1393به رنگ سفيد روغني و شماره انتظامي ايران 844-53ص 22و شماره
موتور  8092144و شماره شاسي  NAS811100D5748155به مالكيت احمد شفيعي علويجه مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اينجانب اشكان شعباني خوباني مالك پژو  206به شماره موتور  15290012575و شماره شاسي  CJ372932به
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 14
جاده 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 مصطفي نصيري حامد مالك رانا به شماره موتور  124K1167209و شماره شاسي  HK138521به 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 صفرپور كريمي مالك پژو  405به شماره موتور  12486053311و شماره شاسي  40800344به
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 14
جاده 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 سپيده موسوي جابري مالك پژو  405به شماره موتور  12488353094و شماره شاسي  AE128654به
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 14
جاده 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 سيد حسن موسوي مالك پژو  405به شماره موتور  12485186590و شماره شاسي  24257909به 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.

را از پيامدهاي اعمال مجدد تحريمهاي آمريکا در امان نگه دارد.وي افزود :در
حال ارزيابي اين مسئله هستيم که چگونه مي توانيم مبناي مشارکت تجاري
خود را با تهران حفظ کنيم.

وزير امور خارجه انگلستان خواستار پايان يافتن جنگ يمن شد.به گزارش گروه
بينالمللي خبرگزاري آنا از ميدل ايست ،جرمي هانت از شوراي امنيت سازمان ملل
متحد خواست تا به پايان يافتن خشونتها در يمن کمک کند.وي افزود :نماينده
سازمان ملل متحد موافق است که در حال حاضر بهترين زمان براي پايان دادن به
جنگ يمن است.جرمي هانت افزود که درگيريهاي طوالنيمدت در يمن دو طرف
را به اين موضع رسانده است که بايد با مذاکره فرايند صلح را آغاز کنند.وي ادامه داد:
«به نظر ميرسد در حال حاضر پنجرهاي براي دستيابي به يک راهحل سياسي براي
يمن باز شده است و بايد تمامي تالشهاي خود را معطوف به کمک براي رسيدن
به صلح کرد».آنتونيو گوترش دبير کل سازمان ملل متحد نيز روز جمعه از جامعه
جهاني و همه طرفهاي درگير خواست تا براي پايان يافتن جنگ يمن تالش کنند.
هفته گذشته مايک پمپئو وزير امور خارجه آمريکا نيز اعالم کرده بود که جنگ يمن
بايد پايان يابد و آتشبس اعالم شود.

ضدايراني
کرهجنوبي از تحريمهاي
ِ
آمريکا معاف شد
يک مقام دولتي در کره جنوبي از معافيت سئول از تحريم هاي آمريکا عليه تهران
شامل تحريم واردات نفت و تبادالت با بانک مرکزي ايران خبر داد.به گزارش
خبرگزاري مهر به نقل از الجزيره ،يک مقام دولتي در کره جنوبي اعالم کرد که
سئول در حوزه واردات نفت خام و معامالت مالي با بانک مرکزي ايران در برابر
تحريم هاي آمريکا معاف شده است.اين مقام دولتي در کره جنوبي که نخواست
نامش فاش شود ،در ادامه افزود :پتروشيمي کليد اقتصاد ماست و لذا تاکيد
مي کنم اگر از تحريم هاي ايران لطمه اي به ما وارد شود ،چالش بزرگي براي
اقتصاد کره جنوبي به وجود خواهد آمد.

پمپئو:

اميدواريم به توافق جديدي
با ايران برسيم
وزير خارجه آمريکا گفت :اميدواريم که به توافق جديدي با ايران برسيم.به گزارش خبرگزاري
مهر ،مايک پمپئو به تشريح جزئيات بيشتري درباره تحريم هاي يکجانبه و غيرقانوني
اخير اين کشور عليه ايران پرداخت.وزير خارجه آمريکا در کنفرانس خبري خود در اين
خصوص ادعا کرد :به دنبال فشار اقتصادي بي سابقه بر ايران هستيم تا اين کشور نتواند
جهان و خاورميانه را بي ثبات کند!مايک پمپئو ادامه داد :اميدواريم که به توافق جديدي با
ايران برسيم .ما تمام تحريم هاي لغو شده به واسطه برجام را باز گردانيم .در دوران رياست
جمهوري ترامپُ ۱۹ ،دور از تحريم ها را عليه ايران اجرا کرديم .با اعالم تصميم آمريکا از
ماه مي ،بيش از  ۱۰۰کشور داد و ستد خود با تهران را لغو کرده اند!وي مدعي شد :هر
کسي با ايران بر خالف اين تحريم ها ،داد و ستد کند عواقب دردناکي در انتظارش خواهد
بود! معافيت ها براي برخي از کشورها به دليل اطمينان يافتن از عدم بروز مشکالت براي
ان ها به صورت موقت است.

آگهي تغييرات شرکت حمل و نقل داخلي سامان بار خوي سهامي
خاص به شماره ثبت  1337و شناسه ملي 10980243880
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ
 1397/03/17و مجوز شماره  57/2593-97/1/30اداره کل
راهداري و حمل و نقل جاده اي استان آ.غتصميمات ذيل
اتخاذ شد - 1 :حسن گلچين بشماره ملي 2802441086
و علي اصغر نادر علي بشماره ملي  2800888598و علي
نادرعلي بشماره ملي  2803058537و صمد عارف خواه
بشماره ملي  2803069131بسمت اعضاي اصلي هيات مديره
براي مدت دوسال انتخاب شدند 2- .حسن عليلو بشماره
ملي 2801390321به سمت بازرس اصلي  ،شهريار کلواني
بشماره ملي  280033701به سمت بازرس علي البدل براي
مدت يکسال مالي انتخاب شدند  3-روزنامه کثيراالنتشار
رسالت جهت نشر آگهي هاي شرکت انتخاب شد .اداره کل
ثبت اسناد و امالک استان آذربايجان غربي مرجع ثبت شرکت
ها و موسسات غيرتجاري خوي ()282989

آگهي تغييرات شرکت پي سازان آژند شباک سهامي خاص
به شماره ثبت  16462و شناسه ملي  14006280501به
استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده
مورخ  1397/07/25تصميمات ذيل اتخاذ شد  -1 :آقايان
سيدمحمودرضا خاقاني اصل کدملي  - 1621377318سعيد
سيار کدملي  2754701648و خانم اليال خاقاني اصل کدملي
 1380285100بعنوان اعضاء اصلي هيئت مديره بمدت دو
سال انتخاب شدند  -2 .آقاي علي خليلي گويجه لو کملي
 2740138067بعنوان بازرس اصلي و آقاي فرهنگ گل سرخ
رضائيه کدملي  2750721628بعنوان بازرس علي البدل بمدت
يکسال انتخاب شدند  -3 .روزنامه رسالت جهت درج اگهي
هاي شرکت تعيين شد اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
آذربايجان غربي اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري
اروميه ()283071

آگهي تغييرات شرکت بهين افزون پاسارگاد سهامي خاص
به شماره ثبت  5591و شناسه ملي  10980096221به استناد
صورتجلسه هيئت مديره مورخ  1397/01/20تصميمات ذيل
اتخاذ شد -1 :سمت اعضا هيئت مديره براي مدت دو سال
به قرار ذيل تعيين گرديد :غالمحسين درزي به کد ملي
 2142013880به سمت رئيسهيئت مديره-سيده فاطمه ميرنبي
زاده به کد ملي  2064872833به سمت نايب رئيس هيئت
مديره و مديرعامل-زينب درزي به کد ملي  2142036023به
سمت عضو هيئت مديره-2 .دارندگان حق امضا :کليه اسناد
و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبيل چک  ،سفته  ،بروات
 ،قراردادها و عقود اسالمي و نيز اوراق عادي و ساير نامه هاي
اداري با امضاء آقاي غالمحسين درزي (رئيس هيئت مديره)
همراه با مهر شرکت معتبر مي باشد .اداره کل ثبت اسناد و
امالک استان مازندران مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غيرتجاري آمل ()283121

تاسيس شرکت سهامي خاص گاوداري صنعتي دام گستران شمس
ايرانيان درتاريخ  1397/07/30به شماره ثبت  3676به شناسه ملي
 14007903890ثبت و امضا ذيل دفاترتکميل گرديده که خالصه
آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهي ميگردد .موضوع فعاليت
:احداث گاوداري شيري  -استفاده از تسهيالت بانکي و موسسات
صادرات و واردات کاالهاي مجاز مربوط به توليدات شرکت و مواداوليه الزم براي شرکت-و احداث گاوداري گوشتي درصورت لزوم پس
از اخذ مجوزهاي الزم از مراجع ذيربط مدت فعاليت  :از تاريخ ثبت
به مدت نامحدود مرکز اصلي  :استان آذربايجان غربي  -شهرستان
مياندوآب  -بخش مرکزي  -دهستان زرينه رودشمالي  -روستا
حاجي بهزاد-خيابان (فسندوز)-بن بست (پدافند)_بن(گاوداري)-
پالک 0-طبقه همکف -کدپستي  5974133873سرمايه شخصيت
حقوقي عبارت است از مبلغ  1000000ريال نقدي منقسم به  100سهم
 10000ريالي تعداد  100سهم آن با نام عادي مبلغ  1000000ريال توسط
موسسين طي گواهي بانکي شماره  1203/119مورخ  1397/06/16نزد
بانک توسعه تعاون مياندوآب شعبه مرکزي مياندوآب با کد 1203
پرداخت گرديده است اعضا هيئت مديره آقاي سلمان شمسي به
شماره ملي 2960280458و به سمت عضو هيئت مديره به مدت
 2سال و به سمت نايب رئيس هيئت مديره به مدت  2سال آقاي
نوراله نصرتي به شماره ملي 2971092151و به سمت رئيس هيئت
مديره به مدت  2سال و به سمت عضو هيئت مديره به مدت  2سال
خانم مهناز نصرتي به شماره ملي 2971108775و به سمت عضو
هيئت مديره به مدت  2سال و به سمت مديرعامل به مدت  2سال
دارندگان حق امضا  :امضاي کليه اسناد مالي  ،چکها  ،قراردادها
و اسناد تعهدآور و کليه اوراق عادي و اداري بامضاي مديرعامل
منفردا ً بهمراه مهر شرکت معتبر ميباشد .اختيارات مدير عامل  :طبق
اساسنامه بازرسان آقاي رضا غالم پور به شماره ملي 2971181197
به سمت بازرس اصلي به مدت يک سال مالي آقاي مرتضي غني
زاده به شماره ملي  2972429680به 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 آذربايجان غربي مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غيرتجاري مياندوآب ()282986

آگهي تغييرات شرکت فرناد صنعت برق گرگان سهامي خاص
به شماره ثبت  2948و شناسه ملي  10700104998به استناد
صورتجلسهمجمععموميعاديبطورفوقالعادهمورخ1397/07/14
تصميمات ذيل اتخاذ شد  :ترازنامه حساب سود و زيان سال
مالي 1396مورد تأييد وتصويب مجمع قرارگرفت .نامبردگان
ذيل به عنوان اعضاي هيئت مديره براي مدت دوسال انتخاب
شدند :آقايان نويد رضايان باکدملي ،2120381496کيوان عموئي
باکدملي 2160103799ومحمد شهراز باکدملي 2122726326
خانم مهري عليزاده گرمرودي کدملي2031592440وآقاي علي
مازندراني کدملي2110287128بعنوان بازرسان اصلي و علي
البدل شرکت براي مدت يکسال مالي انتخاب شدند .روزنامه
کثيراالنتشار رسالت جهت درج آگهي هاي شرکت تعيين شد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان اداره ثبت شرکت
ها و موسسات غيرتجاري گرگان ()283100

