بامطبوعاتجهان
رسالت ،گزارش فايننشال تايمز را بررسي م يکند

کاخ اليزه يک متهم است!

بخش بين الملل روزنامه رسالت
اعتراضات در فرانسه همچنان ادامه دارد .اگرچه برخي تحليلگران
اروپايي معتقد بودند که سطح اعتراضات جاري در فرانسه متعاقب
عقب نشيني دولت امانوئل ماكرون از افزايش ماليات بر قيمت سوخت
کاهش مي يابد ،اما حضور گسترده معترضين در خيابانهاي اصلي
پاريس نشان مي دهد که مطالبات آنها بسيار گسترده است .در اين
ميان ،نوع برخورد و مواجهه دولت و پليس فرانسه با معترضين کامال
قابل تامل است! مقامات فرانسوي که از کشور خود به عنوان مهد
دموکراسي!يادميکنند،همچنانبهدستگيريوسرکوبجليقهزردها
ادامه مي دهند" .فايننشال تايمز" در تازه ترين گزارش خود در اين
خصوص مي نويسد :
"دولت امانوئل ماكرون در فرانسه متهم به سرکوب معترضين جوان
در جريان تظاهرات جليقه زردها شده است .به عبارت بهتر ،دولت
ماكرونحقوقبشررادرقبالمعترضيننقضکردهاست.دولتماكرون
متهم شده است که فضاي امنيتي و سرکوب را در کشور خود گسترش
داده است .اين سياستها ،نه تنها در مواجهه با تهديدات تروريستي،
بلکه در مواجهه با معترضين ضد حکومتي نيز تقويت شده است .ژاک
توبان ،فعال حقوق بشر در تازه ترين گزارش خود ،از دستگيري هاي
پيشگيرانه در فرانسه که در قالب ايجاد وضعيت اضطراري در اين
کشور صورت گرفته است انتقاد کرد" .
فايننشال تايمز در ادامه مي نويسد :
"در فرانسه ،همراه با کاهش خدمات عمومي از سوي دولت امانوئل
ماكرون  ،شاهد تقويت يک سياست امنيتي گسترده و سرکوب قوي
هستيم .سياستي که در برابر تهديدات تروريستي ،مشکالت اجتماعي
و ترس از بحران مهاجرت تعريف شده است .کريستف کاستنر  ،وزير
کشور دولت فرانسه اين گزارش را رد کرده است .وي مدعي شده است
که پليس فرانسه در برابر اعتراضات جليقه زردها و حمله آنها به پليس،
چاره اي جز دفاع از خود ندارد! "
البته اين ادعاي وزير کشور فرانسه بي پاسخ نمانده است  .فايننشال
تايمز در اين خصوص به برخي آمار و ارقام اشاره ميکند :
""سازمان ملل متحد و شوراي اروپا اين موضوع ( سرکوب معترضين )
را محکوم کرده اند .از جمله اين موارد ،مي توان به شليک  13هزار گلوله
پالستيکي به معترضين ،استفاده از گاز اشک آور و  ....اشاره کرد .حتي
برخي از اعضاي حزب رئيس جمهور فرانسه در پارلمان اين کشور،
از راي دادن به اليحه "ضد تخريب" خودداري کرده اند .اين قانون
به مقامات اجازه مي دهد تا از برگزاري تظاهراتها جلوگيري کند و
همچنين منع از پوشاندن چهره افراد در تظاهراتها شود!"
گزارش فايننشال تايمز و ديگر گزارشهاي مشابه نشان ميدهد
که دولت فرانسه ،اساسا دفاعي از اقدامات خود در برابر جليقه زردها
ندارد .نقض حقوق بشر در فرانسه موضوعي است که بارها شاهد آن
بوده ايم ،اما اين بار و در جريان اعتراضات عمومي در اين کشور ،بيش
از پيش به چشم مي آيد .بدون شک در چنين شرايطي فرانسوي ها
صالحيتاظهارنظردرخصوصاوضاعحقوقبشردرديگرکشورهاي
جهانراندارند.دولتامانوئلماكروندرفرانسه،عالوهبرنقضحقوق
بشر در داخل کشور خود و در قبال معترضين ،متهم به کشتار دهها
هزارنفرمسلماندرمنطقهغربآسياست.حمايتفرانسهازگروههاي
تروريستيوتکفيريدرسوريهوعراقوفراترازآن،حمايتتسليحاتي
فرانسويهاازعربستانسعوديواماراتمتحدهعربيکهمنجربهکشتار
کودکانوزنانبيگناهيمنيشدهاست،لکهننگديگريرادرکارنامه
فرانسوي ها ايجاد کرده است.
فايننشال تايمز

آگهي دعوت از بستانكاران
شركت زرينپياز پديده
شرق سهامي خاص به شماره
ثبت  59562و شناسه ملي
 - 14006223978نوبت دوم
به استناد آگهي انحالل شركت در روزنامه رسمي كشور مورخ
 97/7/8از كليه اشخاص حقيقي و يا حقوقي كه هر گونه ادعايي
نسبت به شركت زرينپياز پديده شرق كه در حال تصفيه ميباشد
در اجراي ماده  225اليحه اصالحي قسمتي از قانون تجارت دعوت
ميشود با در دست داشتن اصول اسناد و مدارك در ظرف مدت
حداكثر  6ماه از تاريخ انتشار اولين آگهي به آقاي آرمان صفائيان
نشاني مشهد  -بلوار ملكآباد  -خيابان گوياي  - 10پالك 70و شماره
تماس09153165728مراجعهنمايندبديهياستشركتدرمقابل
هر گونه ادعاي احتمالي كه خارج از مهلت فوق به شركت منعكس
گردد مسئوليتي نخواهد داشت.
تاريخ انتشار نوبت اول97/11/25 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/12/25 :
تاريخ انتشار نوبت سوم98/1/25 :
خ ش97/11/25 :
مدير تصفيه

آگهي دعوت مجمع عمومي
فوق العاده شرکت پيشگامان خودرو
انديشه البرز سهامي خاص به
شماره ثبت  22151و شناسه ملي
10190036112
از کليه سهامداران شرکت پيشگامان خودرو انديشه البرز سهامي
خاصبهشمارهثبت22151دعوتبهعملميشودتادرمجمععمومي
فوق العاده مورخ  ۹۸/۰۱/۲۶ساعت  9صبح که در محل شرکت به
آدرس کرج -فرديس -جاده مالرد -کانال شرقي -نمايندگي ايران
خودرو تشکيل مي گردد حضور به عمل رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومي فوق العاده شرکت :
-۱گزارش مالي
 -1افزايش سرمايه
مرجع دعوت :هيات مديره
تاريخ انتشار۹۷/۱۲/۲۵:

سند مالکيت (برگه سبز ) سواري پژو  ۴۰۵مدل
 ۱۳۸۱به شماره پالک  ۲۷۵م  ۷۲ايران  ۲۴به شماره
موتور۲۲۵۶۸۱۱۳۰۷۴بهشمارهشاسي۸۱۰۱۱۷۲۲
بهمالکيتابراهيمرشيدنژاديمفقودوفاقدهرگونه
اعتبار است

»

تيراندازي در دو مسجد در شهر «کرايست چرچ» نيوزيلند ،تا کنون دستکم
 ۴۹نفر شهيد و  ۵۰تن زخمي برجاي گذاشته است.
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از راشاتودي ،به دنبال اين حمله ،پليس از
کشف بستههاي مشکوک در نزديکي محلهاي تيراندازي و بازداشت چهار
مظنون خبر داد.
خبرها حاکي از آن است دستکم دو مرد مسلح در دو مسجد مختلف در شهر
کرايست چرچ شروع به تيراندازي کردند ،شاهدان نيز از کشته شدن تعداد
زيادي از مردم خبر دادند.
«جاسيندار آردن» ،نخست وزير نيوزيلند ،روز جمعه در پي حمله مسلحانه به
 2مسجد شهر کريست چرچ گفت که مهاجم يک شهروند استراليا ،تروريست

راستگرا و وحشي بوده و دستگير شده است.
رسانههاي محلي نيوزيلند اعالم کردند دستکم  49نفر در تيراندازيها
کشته شده اند .گفته ميشود تيراندازيها در  6مکان مختلف روي داده است.
شبکه تلويزيوني «اي پي تي ان» گزارش داد تصاويري از عامل تيراندازي در
مسجدي در کرايست چرچ نيوزيلند منتشر شده است.
تصاويرقراردادهشدهدراينترنتصورتمهاجمادعاييدرتيراندازيمهلکدر
يک مسجد در کرايست چرچ را در روز جمعه نشان ميدهد .تصاوير تهيه شده
از داخل خودرويي که اين عامل در آن رانندگي ميکرد نشان دهنده چندين
سالح خودکار است که در اين حمله از آنها استفاده شد.گفته ميشود احتمال
افزايش تلفات وجود دارد.

تيراندازي در دو مسجد
نيوزيلند  100شهيد و
زخمي بر جاي گذاشت

بين الملل
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معاون وزير خارجه کره شمالي:

سخنگوي وزارت دفاع يمن:

صبر ما در برابر متجاوزان سعودي زياد نيست

سخنگوي وزارت دفاع يمن با اشاره به ادامه
تحرکات ائتالف تحت سرکردگي سعودي ها و
نقض توافق استکهلم از سوي آنها از واکنش سخت
و کوبنده خبر داد.به گزارش خبرگزاري مهر به نقل
از المسيره ،يحيي سريع سخنگوي وزارت دفاع
يمن اعالم کرد :ائتالف تحت سرکردگي سعوديها
و مزدوران آنها مسئول مانع تراشي در روند اجراي

خبر

ترامپ فرصت طاليي صلح را از دست داد
معاونوزيرخارجهکرهشماليبابياناينکهواشنگتن
در نشست ويتنام فرصت طاليي صلح را از دست
داده است ،تاکيد کرد که پيونگ يانگ تمايلي به
ادامه اين نوع از مذاکرات با آمريکا ندارد.
به گزارش خبرگزراي فارس ،چند هفته بعد از
برگزاري دومين ديدار دوجانبه ميان رهبران
کره شمالي و آمريکا که بدون نتيجه پايان يافت،
مقامات کره شمالي ميگويند که دونالد ترامپ
رئيس جمهور آمريکا آخرين فرصت صلح را از
دست داده است.
براساس گزارش فايننشال تايمز ،مقامات کره
شمالي در حال بررسي پايان دادن به مذاکرات
با طرف آمريکايي و شروع مجدد آزمايشهاي
موشکي و احتماال اتمي هستند.
«چوسونهوي»معاونوزيرخارجهکرهشماليدر

توافق سوئد هستند.وي از سازمان ملل و نماينده
ويژه آن خواست که موضع کوبندهاي در قبال عدم
پايبندي ائتالف سعودي و مزدوران وابسته به آن
به توافق استکهلم و ادامه تحرکات آنها اتخاذ کند.
سخنگويوزارتدفاعيمندرعينحالبهمتجاوزان
و مزدوران آنها درباره ادامه پايبندي به توافق سوئد
هشدار داد و اعالم کرد :به همان اندازه که دولت صنعا
به توافق پايبند است اما صبر و خويشتنداري ما هم
زياد به درازا نميانجامد و واکنش سخت و دردناک
در صورت ادامه تحرکات متجاوزان و مزدوران آنها
نشانخواهيمداد.يحييسريعبيانکرد:مواردنقض
توافق سوئد از سوي ائتالف سعودي و مزدوران آنها
شامل؛ شليک  ۱۰موشک ۲۰۵ ،گلوله و  ۲۰۲حمله
با سالح سبک و ميان برد و  ۵۹تحرک و نفوذ و نيز
تحکيم مواضع و ايجاد مواضع جديد است.

واکنشها به جمعه خونين مسلمانان در نيوزيلند

حقيقت دنياي غرب

يکنشستخبريدرپيونگيانگگفت:واشنگتندر
نشستويتناميکفرصتطالييرابرايحلوفصل
مسئله اتمي کره شمالي از دست داد.
وي در اين کنفرانس خبري تاکيد کرد که کره
شمالي به زودي تصميم خواهد گرفت که آيا
مذاکرات با آمريکا و توقف  15ماهه آزمايش
سالحها ادامه يابد يا خير.

شليک دو موشک به تلآويو

پس از آنکه برخي رسانهها شامگاه پنجشنبه از
به صدا درآمدن آژيرهاي خطر حمالت موشکي
در شهر تلآويو خبر دادند ،که دو موشک به اين
شهر شليک شده است.
بهگزارشايسنا،شليکدوموشکبهتلآويو-پايتخت
رژيمصهيونيستي-شامگاهپنجشنبه(۲۳اسفند)
موجب به صدا درآمدن آژير خطر در اين شهر و فرار
صهيونيستها به سمت پناهگاهها شد.
يکي از اين موشکها به منطقه جوش دان اصابت
کرده و موشک دوم نيز بر اساس اعالم منابع
صهيونيست در همان منطقه اين شهر فرود آمده
است.العالم به نقل از شبکه المنار خبر داده که در
جريان شليک اين دو موشک به تلآويو دهها نفر
زخمي شدهاند.يک منبع آگاه در جنبش جهاد
اسالمي فلسطين در گفتوگو با المنار ضمن
رد کردن مسئوليت اين حمله موشکي توسط
اين گروه ،اعالم کرد که جهاد اسالمي از نزديک
تحوالت را زير نظر دارد.
موشکهايشليکشدهازغزهباعبورازسامانهگنبد
آهنين به تلآويو اصابت کرده است .پيش از انتشار
اخبار تکميلي ،منابع فلسطيني گزارش دادند که

جلسه اضطراري در رژيم صهيونيستي

سه موشک از غزه به طرف تل آويو شليک شده که
حداقليکيازآنانرهگيريومنهدمشدهاست.در
همين راستا ،روزنامه يديعوت آحارونوت از جلسه
بنياميننتانياهو-نخستوزيررژيمصهيونيستي-با
فرماندهان ارتش در دفتر وزارت دفاع خبر داده
است.رژيم صهيونيستي حماس را مسئول شليک
موشکهابهتلآويودانستهاست.ايندرحالياست
که هيچ يک از گروههاي فلسطيني مسئوليت اين

برگ سبز ماشين سواري تيبا  2مدل  95به شماره شهرباني 829
ق  35ايران  25به نام نگار دشتي مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط مي گردد.
پروانه بهداشتي ساخت به شماره  38/12442متعلق به شركت
تعاوني صنايع غذايي پونه مرزه مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط مي باشد.
برگ سبز اتومبيل وانت سايپا تك كابين مدل  1395به شماره
انتظامي  976ط  34ايران  53به شماره شاسي F 4945323
 NAS 451100و شماره موتور  5486834مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند كمپاني اتومبيل سپندپي كي مدل  1382به شماره انتظامي
 417ط  59ايران  53به شماره شاسي  PSU 68 H 2013248و
شماره موتور  M 13506898به نام پروانه لطيفي مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند و فاكتور فروش و سند مالكيت ( برگ سبز) موتور سيكلت
فالت تريل  200 CCرنگ مشكي مدل  1388به نام جاسم
دهواري به شماره انتظامي  – 11121ايران  819به شماره موتور
FT167FMLNBF89B000430وشمارهشاسيNBF008800649
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.
كارت هوشمند به شماره  2855864اينجانب سلطانعلي شهركي
فرزند فقير به شماره شناسنامه  1033مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط است.
شناسنامه ماليكت ( برگ سبز ) و سند كمپاني پژو  206مدل 1384
بهشمارهموتور10FX5X2439680وشمارهشاسي13805366
به شماره انتظامي  578س  -21ايران  85مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط است.
كارت و سند كمپاني وشناسنامه مالكيت خودروي پرايد  111مدل
 1394به شماره انتظامي  596س  – 43ايران  85به شماره موتور
 5322810و شماره شاسي  NAS431100F5817434مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.
اصل سند كمپاني ( سند كارخانه) و سند مالكيت خودرو
( برگ سبز) و بنچاق مربوط به سواري پژو  206مدل  1387به رنگ
نقره اي – متاليك به شماره انتظامي  511د  -47ايران  59به شماره
موتور14187013580وبهشمارهشاسيNAAP03ED48J010932
متعلق به آقاي حميدرضا ايرجي فرزند محمدعلي به كدملي
 2249816131مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگكمپانيسواريMVM110Sمدل1395رنگآبيشمارهپالك
 -38ايران  479س  17شماره موتور MVM371FBG008330
شمارهشاسيNATEBAPM4G1008113بهنامزهرهناصربخت
مفقود و فاقد اعتبار مي باشد.
اصل كارت هوشمند ناوگان عمومي حمل ونقل كاال متعلق به
كاميون باري خاور اطاق دار جك بارز مدل  1389و به رنگ سفيد
روغنيوبهشمارهانتظامي135ع68ايران31وبهشمارههوشمند
 2931640مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

حمله را بر عهده نگرفته ست.
همچنين ارتش رژيم صهيونيستي حمالتي را به
غزه صورت داده است .ارتش رژيم صهيونيستي
جزئياتبيشتريازاينحملهراارائهنکردهاست،اما
به نقل از رسانه هاي فلسطيني ،که توسط هاآرتص
منتشر شده است ،اين حمالت به جنوب منطقه
بندر خان يونس انجام شده است.
ارتشرژيمصهيونيستيدرحمالتيهواييمواضعي
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را در غرب غزه و غرب بيت الهيا ،شمال نوار غزه،
هدف قرار داد .صداي چندين انفجار در شهرهاي
غزه و رفح شنيده شد .همچنين بالگردهاي رژيم
صهيونيستي  ،پايگاهي دريايي در شمال غرب
بيت الهيا را هدف قرار دادند.
شبکه تلويزيوني المنار نيز اعالم کرده است که
حمالت هوايي اسرائيل 6 ،پايگاه مقاومت را در
مرکز و جنوب نوار غزه هدف قرار داد.
از سوي ديگر،جنبش حماس اعالم کرد ،مقاومت
در دل مبارزه با رژيم اشغالگر صهيونيستي در کنار
مردم فلسطين خواهد بود.
حازمقاسم،سخنگويحماسگفت:اينجنبشدر
کنارفلسطينيانسدبسيارمحکميعليهطرحهاي
نابوديمسئلهفلسطينتشکيلخواهدداد.بهنقل
ازفلسطيناالن،ويافزود،باوجودحمالتاسرائيل
عليه نوار غزه ،مردم فلسطين از مبارزه با اين رژيم
عقب نخواهند نشست و مبارزه خود را تا شکستن
محاصرهظالمانهادامهخواهندداد.قاسمدرصفحه
فيسبوک خود نوشت ،اراده ملت مقاومت بسيار
سختتر از حد تصور اشغالگر متجاوز است و اين
اراده ميتواند پيروزي را محقق کند.

اينجانب علي بخشي مالك خودرو پژو آردي به شماره انتظامي
 885 -88و  72و شماره بدنه  8213 7618و شماره موتور
11782010493بعلتفقداناسنادفروشتقاضايرونوشتالمثني
اسناد مذكور را نموده است لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد
خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي سازمان فروش
شركت ايران خودرو واقع در پيكان شهر ساختمان سمند مراجعه
نمايد .بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر
اقدام خواهد شد
اينجانبسميهرستميمالكخودروپژوسواري405بهشمارهبدنه
 NAAM11CA1BK637915وشمارهموتور12489268430و
شماره پالكايران578-72ط81بعلتفقدانسندكمپانيوبرگ
سبز خودرو تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است
لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده
روزبه دفترمنطقهايشركتايرانخودروواقعدركيلومتر5جاده
ساريبهنكاجنبشركتشماليتمراجعهنمايندبديهياستپس
از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب نغمه گوهر رستمي مالك خودرو سمند سواري به شماره
بدنهNAAC91CC19F810192وشمارهموتور12488122344
و شماره پالك  461 -72ط  36بعلت 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
روزبه دفترمنطقهايشركتايرانخودروواقعدركيلومتر5جاده
ساريبهنكاجنبشركتشماليتمراجعهنمايندبديهياستپس
از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
برگ سبز خودرو سواري پرايد  132به رنگ سفيد روغني مدل
 1394به شماره موتور  5484604و شماره شاسي  1189244و
پالك  436 -53ن  18مربوط به خانم دل آرا قائدي مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز سواري سايپا تيبا  2مدل  93رنگ سفيد به شماره
انتظامي  564و  – 81ايران  43و شماره موتور  8158839و شماره
شاسي  NAS821100E1011361به نام مهدي مسعودي نيا مفقود
و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سندكمپانيوسندمالكيت(برگسبز)سواريرنوتندرلوگانL90
مدل1390بهرنگسفيدشيريبهشمارهموتور100014067RD145152
بهشمارهشاسيNAALSRALDBA073612بهشمارهانتظامي
 273ب  67ايران  53مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي
باشد.
گواهي مي شود فاكتور به شماره  961441155مربوط به بلوك
سيلندربهشمارهشاسي10817724مربوطبهخودرو206بهشماره
پالك-88ايران525س45مفقودگرديدهوازدرجهاعتبارساقط
مي باشد .هر گونه مسئوليت در خصوص مفقودي فاكتور قبلي به
عهده اين جانب محمدولي هاشمي مي باشد.
كارت تردد دائم فرودگاه امام خميني (ره) به شماره  15691به نام
اينجانب اميد قرباني فرزند جواد مفقود و فاقد اعتبار مي باشد.

محمدجواد ظريف وزير خارجه کشورمان در واکنش به کشتار مسلمانان در دو
مسجد نيوزيلند در حساب توئيتري خود نوشته است:
" بي مجازات بودن ترويج نژادپرستي در به اصطالح دموکراسي هاي غربي به
اين مي انجامد که:
 در فلسطين مزدوران اسرائيلي با ورود به مسجد به مسلمانان اهانتميکنند.
 در زالندنو تروريست ها کشتار  49نمازگزار را بهصورت زنده پخش ميکنند.تزوير و دورويي غربيها در حمايت از اسالم هراسي به نام آزادي بيان
بايد متوقف شود".
از سوي ديگر ،حميد بعيدي نژاد ،سفير ايران در لندن در صفحه توئيترش با
اشاره به اقدام تروريستي به نمازگزاران جمعه در مساجدي در کرايست چرچ
نيوزيلند نوشت« :سياهترين روز در تاريخ معاصر نيوزيلند و روزي تلخ براي
تمامي مسلمانان ۴۰ :کشته و  ۲۰زخمي در دو مسجد ،قرباني افراطگرايي
و اسالم ستيزي».
واکنش رسانه هاي خارجي
يکي از جنبه هاي قابل تامل حمله تروريستي ديروز در نيوزيلند ،نحوه مواجهه
رسانه هاي غربي و حتي برخي رسانه هاي عربي با موضوع است .بي بي سي،
رويترز و يورونيوز که کوچک ترين نزاع و چاقوکشي يک سياهپوست به يک
شهروند انگليسي را در شهر لندن ،فقط به علت آن که نسل قبلي آن سياهپوست
مسلمان بوده ،حمله اي تروريستي مي خوانند ،در توصيف خبر کشته و زخمي
شدن بيش از صد مسلماني که در حال نماز بوده اند ،از لفظ «حمله» استفاده
نموده اند و جالبتر آنکه رسانه اي چون العربيه هم ،خط خبري رسانه هاي
غربي را دنبال کرده است.
واکنش نژادپرستانه سناتور استراليايي
سناتورفريزرآنينگسناتوراسترالياييدربيانيهايعجيبدربارهحملهتروريستي
نيوزيلند علت اين حمله نژادپرستانه را مهاجرت مسلمانان به اين کشور و برنامه
مهاجرتيدولتنيوزيلندکهبهمسلماناناجازهميدهدواردکشورشوندخواند!وي
در ابتداي بيانيه خود با بيان اينکه من با هر نوع خشونت در هر جامعهاي مخالف
هستم ،گفت :من هميشه همه اقدامات مسلحانه را محکوم ميکنم.
فريزر در عين حال گفت :مثل هميشه گروههاي چپ و رسانهها ميخواهند
ادعا کنند که علت حمله امروز و تيراندازي قوانين مربوط به حمل سالح يا
ديدگاههاي مربوط به ملي گرايي است .اغلب آنها سکوت ميکنند يا درباره
«حمالت گرگ تنها» و «بيماري رواني» صحبت ميکنند و هيچ صحبتي از
اسالم نميکنند .اما همه اينها بي اساس هستند.وي در ادامه مدعي شد؛ علت
واقعي خونريزي در خيابانهاي نيوزيلند برنامه مهاجرتي است که به مسلمانان
ديوانه اجازه ميدهد به نيوزيلند مهاجرت کنند .در ادامه اين بيانيه جانبدارانه و
نژادپرستانهآمدهاست؛بگذاريدشفافباشيم،درحاليکهمسلمانهاامروزقرباني
شدند ،اما معموال آنها خودشان مجرم هستند .در سراسر جهان مسلمانان به اسم
اعتقاداتشان مردم را ميکشند .واقعيت اين است که اسالم مانند اديان ديگر
نيست؛ اين مذهبي است که هم رديف فاشيسم است .آنها مردم را ميکشند و
به خاطر اعتقاداتشان خودشان را سرزنش نميکنند.

آگهي تغييرات شرکت تامين کاال باختر شرکت سهامي خاص به شماره
ثبت  46213و شناسه ملي  14005736802به استناد صورتجلسه مجمع
عموميعاديساليانهمورخ1397/04/12تصميماتذيلاتخاذشد:موسسه
حسابرسي تلفيق نگار بشماره ثبت  31263شناسه ملي10320853372
بعنوانبازرساصليمحمدرضاپروانهبهکدملي5069646532بسمتبازرس
علي البدل شرکت به مدت يک سال انتخاب شدند .ترازنامه و عمليات مالي
سال1396تصويب شد .روزنامه رسالت جهت درج آگهي هاي شرکت تعيين
شد  .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربايجان شرقي اداره ثبت شرکت
ها و موسسات غيرتجاري تبريز ()413956

آگهي تغييرات شرکت سهند افالک آسيا شرکت سهامي خاص به
شماره ثبت  522و شناسه ملي  10101094194به استناد صورتجلسه
مجمع عمومي فوق العاده مورخ  1397/10/21تصميمات ذيل اتخاذ
شد  :تعداد اعضاي هيئت مديره از  10نفر به  9نفر کاهش يافت و ماده
مربوطهدراساسنامهبهشرحمذکوراصالحگرديد.ادارهکلثبتاسناد
و امالک استان آذربايجان شرقي مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غيرتجاري مراغه ()412951
آگهي تغييرات شرکت سهند افالک آسيا شرکت سهامي خاص به شماره
ثبت  522و شناسه ملي  10101094194به استناد صورتجلسه هيئت مديره
مورخ  1397/10/21تصميمات ذيل اتخاذ شد  :شعبه شرکت در شهرستان
بندرعباسبهآدرس:استانهرمزگان،شهرستانبندرعباس،بخشمرکزي،
شهر بندرعباس ،گلشهرجنوبي  ،بلوار رسالت جنوبي  ،کوچه عدالت  ، 1پالک
 ، 0مجتمع سپهر ، 1طبقه سوم  ،واحد  6به کدپستي  7916815879تاسيس
و خانم ژيال اسمعيل نژاد به شماره ملي  2889793214به سمت مدير شعبه
تعيين شدند .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربايجان شرقي مرجع
ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري مراغه ()412956
آگهي تغييرات شرکت سهند افالک آسيا شرکت سهامي خاص به شماره
ثبت  522و شناسه ملي  10101094194به استناد صورتجلسه هيئت مديره
مورخ  1397/10/21تصميمات ذيل اتخاذ شد  :شعبه شرکت در شهرستان
شيراز به آدرس :استان فارس  ،شهرستان شيراز  ،بخش مرکزي  ،شهر
شيراز ،شهرک اخالق  ،بلوار پاسارگاد  ،کوچه  ، 29پالک  ، 0ساختمان پوريا 6
 ،طبقه چهارم  ،واحد  3به کدپستي  7176838814تاسيس و آقاي مهران
مهبودي به شماره ملي  2372682083به سمت مدير شعبه تعيين شدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربايجان شرقي مرجع ثبت شرکت ها
و موسسات غيرتجاري مراغه ()412968

آگهي تغييرات موسسه خيريه هيئت امنايي توانبخشي معلولين شهيد
مدرس شهرضا به شماره ثبت  67و شناسه ملي  10260019892به استناد
صورتجلسههيئتمديرهمورخ1397/03/07ونامهشماره14/97/13720
مورخ  1397/6/5صادره از اداره کل بهزيستي استان اصفهان ابراهيم
اميني به کدملي  1198880813بسمت رئيس هيات مديره  ،محمدرضا
محمودي به کدملي  1199343269بسمت نايب رئيس هيات مديره
 ،مهدي واعظي به کدملي  1199410926بسمت منشي هيات مديره ،
سيدمهرداد چاوشي به کدملي  1199132446بسمت خزانه دار  ،محمد
بيگي به کدملي  1198471956بسمت عضو اصلي هيات مديره  ،عليرضا
عدالت به کدملي ( 1198875046خارج از اعضاء هيات مديره) بسمت
مديرعاملبرايمدتسهسالانتخابگرديدند.کليهاوراقواسنادماليو
تعهداتشرکتباامضاءدوامضاازسهامضارئيسهياتمديرهوخزانهدار
ومديرعاملوبامهرموسسهمعتبراست.ضمنامديرعاملمجريمصوبات
هياتمديرهخواهدبود.ادارهکلثبتاسنادوامالکاستاناصفهانمرجع
ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري شهرضا ()413583

