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گفتوگو

حاجی دلیگانی ،عضو هیئت رئیسه مجلس :

ارتباط با کشورهای همسایه موجب
اضمحاللتروریستهامیشود
حانیه مسجودی
حسینعلیحاجیدلیگانی،عضوهیئترئیسهمجلسشورایاسالمیدر گفتوگو
با «رسالت» ضمن اشاره به تأثیر سفر رؤسای دو قوه مقننه و قضائیه به کشورهای روسیه
وعراق بیان کرد :یکی از محورهای راهبردی جمهوری اسالمی ارتباط با کشورهای دوست
وهمسایهخودشاست کهاینارتباطبایدبراساسمنافعدوطرفباشد.در هفته گذشته
شاهد بودیم رؤسای دو قوه به کشورهای روسیه و عراق سفر کردند که هر دو سفر از نوع
ارتباطاتراهبردیباهردو کشور بسیار مؤثربودواثراتشدر آیندهنیزبیشترخواهدشد.وی
افزود:طبیعیاست کهاینسفرهاباعثناامیدی کشورهاومقاماتیمیشود کهبابرقراری
مناسبات ایران با کشوری مانند عراق که از لحاظ دینی ،فرهنگی و مذهبی به ایران بسیار
نزدیک است .همچنین ارتباط ایران با کشور روسیه که جایگاهی درجامعه جهانی دارد
و در برخورد با داعش نیز موفق بوده است ،برای نظام سلطه بسیار نگران کننده است.
حاجی دلیگانی افزود :ارتباط ایران و روسیه برای به اضمحالل کشاندن تروریستها در
منطقه مؤثر بود و این ارتباط برای کسانی که موافق چنین رابطهای نیستند ،جای نگرانی
ی کند.امااز طرفیبرایماو کشورهایی کهدر اینسفرهابامسئوالنمادیدار کردند
ایجادم 
میتوانددستاوردهایبسیار بزرگوتاریخسازیداشتهباشد.اوضمنپاسخبهاینسؤال
که موانعی که تا کنون در عدم ارتباط مؤثر ایران با روسیه تأثیر داشته چه بوده است ،گفت:
ساختار اداری چه درکشور و چه در سفارتخانههای ما در خارج از کشور ،حداقلی است و
ی گیرد .همانطور که ادارات
کار حداقلی انجام می شود و اقدامات حدا کثری صورت نم 
ی کنند و مردم از آنها ناراضی هستند،
داخل کشور از بعد انجام وظیفه موفق عمل نم 
بخش قابل توجه سفارتخانه هایمان که دیگر دور از دسترس و در محیطهای دربسته در
خارج از کشور به سر میبرند کاری که مورد نیاز امروز کشورمان است را انجام نمی دهند.
ی گوید :از طرفی وزارت امورخارجه کشور نیز خودش را مشغول برخی
حاجی دلیگانی م 
حوادثمانندبرجاموامثالهم کردهاستووقتشراصرف گشایشهایاقتصادیوفراهم
کردن بستر ارتباط تجاری برای تجار ایرانی و کشورهای مقصد نکرده است.

بایدن شکست مقاومت ایران را به گور میبرد
ادامه از صفحه اول

هـدف جـمـهـوری اسـالمـی ،سـعـادت نسل بشر و عزت و خوشبختی و بهروزی امت واحده اسالم
است .نظامی که به نام اسالم است ولی در مقابل دشمنان خدا تسلیم می شود ،دیگر جمهوری
اسالمی نیست ،جمهوری اسالمی آمریکایی است.رابـطـه دیپلماتیک از حیث تئوری و نظری،
در واقع نقطه اوج روابط عادالنه و صمیمانه دو کـشـور بـایـکـدیـگـر اسـت ،چـرا که دو کشور مستقل
وغیروابستهبهیکدیگر،پساز رسـیـدنبـهدرکمـتـقـابـل،رفـتـار حـسـنـهمتقابل،عدممداخلهدر
امور داخلی یکدیگر ،عدم تـجـویـز انـجـام و طـرح ریـزی تـوطـئه در خـا ک هـر یـک از دو کـشـور عـلیـه
کـشـور مـقـابـل،بـرقراریواستحکامروابطحسنهبیندو کشور کهموجبنزدیکیوصمیمیتبین
آنها می شود ،اقدام به برقراری روابط دیپلماتیک با یکدیگر مینمایند.مـطـالعـه ایـن مقاطع از
تاریختحوالتدو کشور روشن کنندهنکاتارزندهایاز جـمـلهاینکهآمریکاهر گاهدر عرصههای
مختلفخودراقدرتمندو کشور هدف(ایران)رادر شـرایـطانـفعالیوآسیبپذیروبهلحاظوحدت
وانسجامملی،تواننظامی،هنجارشـکـنـیجـریـانـاتسـیـاسـیواخـتـالفـاتداخـلیو...ضـعـیـف
دیـدهبـرایتـحـمـیـلشـرایـطوخـواسـتههایخودازایرانبرایجلوسدرپشتمیزمذا کرهدعوت
به عـمـل آورده اسـت.از سـوی دیـگـر مـطـالعـه رفـتـار سـیـاسـی آمـریـکـا در گـذشـتـه و حـال نـشـان
مـیدهـد کـه ایـن کـشور اصوال با اصل نظام جمهوری اسالمی از بدو پیدایش مـشـکـل داشـته
و هنوز هم براندازی و سرنگونی نظام مقدس اسالمی از اهداف اصلی او به شمار میرود.هدف
واقعی آمریکا از ادامه فشار بر جمهوری اسالمی وادار کردن ملت و دولت ایـران بـه تـسـلیـم در بـرابـر
اراده ابـرقـدرتـی آمـریـکـاسـت ؛ بـنـابـرایـن عقل و منطق حکم میکند با تمام قدرت در مقابل آنها
بایستیم؛آمریکاییها هیچ وقت نخواستند واقعیت انقالب و اراده ملت ما را بپذیرند و بدان تن
بدهند.از همانروز اولپیروزیانقالببهصورتهایمختلفاقداماتیراعلیهماانجامدادندتا
زمانی که به جنگ تحمیلی رسیدیم و آمریکا تمامی ابزارهای خود را در ابعاد سیاسی ،اقتصادی،
نظامی و  ...به کار گرفت تا ملت ما را به تسلیم بکشاند اما ملت ما با اعتقادی که به انقالب و مسیر
خود داشت این مسیر را ادامه داد ،مقاومت کرد و تا به امروز در تمام جبهههایی که با آمریکاییها
درگیر بودیم یا آنان برای ما فضای تنش به وجود آوردند ،این آمریکاییها بودند که موفق نبودند
و به اهدافشان نرسیدند.بنابراین رهبر معظم انقالب به ما نمایاندند که فهم نادرست از مسائل
وتحوالتمیتواندخسرانجبرانناپذیریبرپیکرهمنافعمادیومعنویجمهوریاسالمیوارد
سازد.بایدن هم بداند ،که وی نیز ،همچون اسالف خویش شکست مقاومت جمهوری اسالمی
وتسلیم در برابر سیاستهای خصمانه وظالمانه غرب را به گور خواهد برد.
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بدینوسیله از كلیه سهامداران شركت فوق دعوت میشود در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخه
 1399/12/7در ساعت  12در مركز اصلی شركت واقع در مشهد شهرك صنعتی طرق  ،جاده سردخانه ،جنب پایانه بار
طرق ،جایگاه اختصاصی سوخت كوثر حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:
 -1تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مال منتهی به 1398/12/29
 -2تعیین اعضای هیات مدیره
 -3تعیین بازرسان اصلی و علی البدل
تاریخ انتشار 99/11/25
هیات مدیره
خ ش 99/11/25
اخطاریه دفترخانه
نام و نام خانوادگی مخاطب :آقای نصراله حبیبی
شغل پیمانكار ساختمان
اقامتگاه و آدرس :مجهول المكان
«موضوع»
در اجرای دادنامه صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی نوشهر كه حكم به طالق از نوع خلع باین به
شماره دادنامه  9909971972300700به تاریخ  1399/7/6صادر و برابر گواهی صادره از دفتر همان شعبه به شماره
 1399047004930871بتاریخ  1399/9/10قطعیت رای گواهی شده است و با توجه به درخواست زوجه به اجرا و ثبت
طالق برابر مقررات به شما ابالغ و اعالم می گردد پس از رویت به مدت یك هفته جهت اجرا و ثبت به این دفترخانه
به آدرس تنكابن میدان هفت تیر – نبش پل جانبازان – ساختمان رهام – طبقه چهارم مراجعه نمایید در غیر این
صورت برابر مقررات اقدام خواهد شد.
سردفتر ازدواج و طالق
تاریخ انتشار 99/11/25
د ش 99/11/25

اصالحیهآگهی
پیرو نشر آ گهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت اول شركت تعاونی صیادان گناوه در تاریخ  99/11/21چاپ شده
است تاریخ ذكر شده  99/12/11لغایت  99/12/12صحیح می باشد.
هیات مدیره شركت تعاونی صیادان گناوه

اصالحیه
بدینوسیله اعالم می گردد آ گهی مزایده خودرو سمند كه نوبت اول آن توسط دهیاری طاووسیه در تاریخ 99/11/18
در روزنامه رسالت به چاپ رسیده است یك نوبته بوده و در نوبت دومآن كه در زیر آگهی نوبت اول درج شده است
كنسل می باشد كه از این طریق اصالح می گردد.
تاریخ انتشار 99/11/25
نژادخیر – دهیار طاووسیه
آ گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه شهرستان ساری منطقه یک برابر
رای شماره  139960310001007823مورخ  99-11-07که در هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه یک ساری تصرفات مالکانه آقای /خانم  /فرشاد افضلی فرزند
عزت اله نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر یکبابخانه به مساحت  114،70متر مربع قسمتی از پال ک 3442
اصلی واقع در یک بخش یک ثبت ساری خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب
در دو نوبت به فاصله  15روز آ گهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت اعتراضی داشته باشند
می توانند از تاریخ انتشار اولین آ گهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم پس از اخذ رسید ،ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را مراجع قضائی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .م الف 19909788
تاریخ انتشار نوبت اول99-11-26 :
تاریخ انتشار نوبت دوم99-12-11 :
مهدی داودی رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک شهرستان ساری
آ گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان ساری برابر رای
شماره  1399603104546008365مورخ  1399-05-27که در هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه  2ساری تصرفات مالکانه حمید رضا رجبی دارابی فرزند
ابراهیم بشماره ملی  2091564461نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  112.33متر مربع از
 4اصلی واقع در قریه ذغالچال بخش  4ثبت ساری .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آ گهی
میشود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آ گهی
بمدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست
خود را مرجع قضائی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادر خواهد شد .م الف 19909723
تاریخ انتشار نوبت اول1399-11-26 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1399-12-10 :
حسن یوسفی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو ساری

شماره9981

سفر هیئت عالی قضائی ایران به عراق بررسی شد

 ۶دستاوردسفر ۳روزهرئیسیبهعراق

وحید عظیمنیا
این روزها که دولت با تمام توان به دنبال
برجست ه کردن کوچکترین رویدادها در گوشهوکنار
کشور برای به حاشیه راندن کارنامه «تقریبا هیچ»
خود بعد از حدود هشت سال در اختیار داشتن همه
ظرفیتهایقانونیوفراقانونیاستویکروزانتقادفالن
روحانیاز روحانیرابهپای کلرسانهملیمینویسدو
یکروز دیگراقداممشکوکچندجوانموتورسوار رابه
ی گذارد و برای تحتالشعاع قرار
پای جریان انقالبی م 
دادنافکار عمومی،دستگاهقضارانامهبارانمیکند،
رؤسایقوایقضائیهومقننهدرحالتالشبرایترمیم
روابط کشورباهمسایگانهستندتابیشترازاین،مردم،
چوب نگاه به غرب حضرات را نخورند.
سهم ناچیز ایران در حجم مبادالت اقتصادی
همسایگان
ُ
به زعم این قلم ل ِّب پیام سفر راهبردی رئیس مجلس
شورای اسالمی به روسیه این بود که دیگر ایران نقد
همسایگان را با نسیه غرب معاوضه نخواهد کرد؛
نسیهای که حتی ا گر نقد هم شود آوردهای برای ملت
ایران نخواهد داشت چرا که فقط در یک فقره به گفته
یحییآلاسحاقرئیساتاقمشترکبازرگانی،صنایع،
معادن و کشاورزی ایران و عراق ،حجم مبادالت
تجاریایرانوعراق،بیشاز ۱۰برابرتجارتایرانبا کل
کشورهای اروپایی است .قصه پرغصه نگاه به غرب و
حذفهمسایگانوقتیبغرنجمیشود کهبدانیمسهم
ایرانازحجمتجارتبیشازهزارمیلیارددالری ۱۵کشور
همسایهصرفا۲/۵درصداستوبه گفتهمسعودبراتی
کارشناسمسائلاقتصادی،ضعفدستگاههایدولتی
وضعفرفتاربخشخصوصیدر کنارهم،باعثتجارت
پایین ایران با همسایگان شده است.
 سفر ی بر ا ی تسهیل ر و ا بط تجا ر ی با
عراق
بههررویایراندیگربناندارددر سیاستخارجیروی
همان پاشنهای بچرخد که دولت با شعارهای سبز و
بنفش به دنبال چرخاندن آن بود ،اما پس از حدود
هشت سال نه تنها گشایشی حاصل نشده که تورم
 ۴۰۰درصدی ،کاهش قدرت خرید مردم به یک دهم
و کاهش ارزش پول ملی به یک سوم را به ارمغان آورده
است .در چنین شرایطی دو ضلع دیگر شورایعالی
هماهنگیاقتصادیبهدنبالاستفادهازظرفیتهای
قوایقضائیهومقننهبرایتسهیلروابطاقتصادیبا
همسایگانوجلوگیریاز کوچکترشدنسفرهمردمدر
پسابرجامهستند.سفراخیررئیسقوهقضائیهبهعراق
کهدستورکارهایمختلفیداشتدر قالبهمیننگاه
قابل تعریف است چرا که یکی از مهمترین کارکردهای
این سفر تالش برای رفع گرههای حقوقی و تسهیل
تجارتبینایرانوعراقبود؛عراقی کهبیشترینحجم
صادرات ما با حدود  ۱۲میلیارد دالر به این کشور است
و بناست این رقم به  ۲۰میلیارد دالر برسد.
  محورهای سفر رئیسی به عراق
حجتاالسالم رئیسی عصر روز دوشنبه  ۲۰بهمن در
رأسیکهیئتعالیقضائیوبهدعوت«فائقزیدان»
رئیس شورای عالی قضائی عراق به این کشور سفر کرد
و قبل از عزیمت در فرودگاه مهرآباد تهران تأ کید کرد

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور
فوق العاده شركت پترورخش آریا بیست و سه
(سهامی خاص) به شماره ثبت 28191

سال سیوششم

مقصد این سفر صرفا بغداد خواهد بود و ضمن زیارت
حرمامامین کاظمین(ع)،دیدارهاییبارئیسشورای
عالی قضائی ،رئیس جمهور ،نخست وزیر و مسئوالن
دیگر کشور عراقخواهیمداشت.پیگیریپروندهترور
ناجوانمردانهشهیدقاسمسلیمانیوهمراهانایشان،
مناسباتایرانوعراقدرحوزهحقوقیوقضائی،مسئله
زندانیانعراقیوایرانی،مرز مشترکباعراق،تبادالت
مرزی،تجارت،ترددهاواعزامزائرو...ازجملهدستورکار
سفر قاضیالقضات به بغداد بود.
حضور در یادمان شهدای مقاومت
حجتاالسالم رئیسی بالفاصله بعد از ورود به عراق و
مورد استقبال قرار گرفتن از سوی مسئوالن عراقی ،در
محلیادمانشهیدانحاجقاسمسلیمانیوابومهدی
المهندسدر فرودگاهبغدادحاضرشدوبهساحتاین
قهرمانان ملی دو کشور ایران و عراق ادای احترام کرد.
رئیس قوه قضائیه که پرونده ترور شهید سپهبد حاج
قاسم سلیمانی عزیز را به طور ویژه پیگیری میکند در
همین مراسم هشدار داد شهادت این دو سردار بزرگ
اسالم هرگز بی پاسخ نخواهند ماند؛ این دو قهرمان
و همراهان ایشان ،قهرمان مبارزه با تروریسم و دو
قهرمان امنیت ساز برای عراق و ایران و منطقه بودند
و امنیت را به منطقه هدیه کردند و کسانی که آنها را
بهشهادترساندند ،کسانیهستند کهنمیخواهند
مردم ایران و عراق در امنیت زندگی کنند.
زیارت حرمین امامین کاظمین
رئیس قوه قضائیه سپس برای زیارت حرمین امامین
کاظمینبهشهر کاظمینرفتوپساززیارتحرممطهر
امام موسی کاظم (ع) و امام جواد (ع) در جریان طرح
توسعه حرمین امامین کاظمین قرار گرفت .رئیسی
در بدو ورود به حرمین مطهر امامین کاظمین مورد
استقبال گسترده مردمی قرار گرفت و جمع زیادی از
حضار با سر دادن شعارهایی در تجلیل از مقام شامخ
شهدای مقاومت سردار حاج قاسم سلیمانی و شهید
ابومهدی المهندس ،بر همبستگی دو ملت ایران و
عراق تأ کید کردند.
موافقت با عفو زندانیان عراقی
حجتاالسالمرئیسیروزسهشنبه۲۱بهمندرمذا کرات
رسمیهیئتهایقضائیایرانوعراق کهدرمحلشورای
عالی قضائی عراق در بغداد برگزار شد ،از موافقت مقام
معظم رهبری با عفو زندانیان عراقی واجد شرایط که
در ایران محبوس هستند خبر داد و گفت :صدور عفو
زندانیان ایرانی در زندانهای عراق از مسائل مهمی
است که قانونا در اختیار رئیس جمهور و نخست وزیر
عراق قرار دارد و از درخواستهای مورد تأ کید ماست.
در این جلسه ،قاضی ویژه پیگیری پرونده ترور سردار
شهید حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس به
ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته برای پیگیری
این پرونده پرداخت و گفت :از نخستین روز ارتکاب
این جنایت و هدف قرار دادن حاج قاسم سلیمانی
و نایب رئیس حشدالشعبی در سوم ژانویه ۲۰۲۰
( ۱۳دی  )۱۳۹۸دستگاه قضائی موضوع را در دو حوزه
مورد پیگیری قرار داد .اولین بحث تعقیب کسانی
بود که این جنایت را انجام دادند که بر اساس اعتراف
آمریکاییها دستور این عملیات توسط ترامپ صادر

شدهوترورنیزتوسطپهپادهایآمریکاییانجامشده
است .پس از پیگیریهای قضائی و انجام فرآیندها،
حکم جلب برای رئیس جمهور سابق آمریکا برابر ماده
 ۴۰۶قانون محا کمات عراق ،از سوی دستگاه قضائی
این کشور صادر شدهاست.فائقزیدانرئیسشورای
عالیقضائیعراقنیزدراینجلسهدروا کنشبه گزارش
قاضیویژهپروندهترورفرماندهانشهیدجبههمقاومت
تأ کید کرد که با وجود کرونا ،طرفهای پیگیر قضیه
هماهنگیوهمکاریهایمشترکیداشتهاند،اماالزم
استهرچهار کشور ایران،عراق،سوریهولبناندر این
خصوصنشستمشترکیرابرگزار کنند.دستگاههای
اطالعاتی کشورهایچهارگانهبایداطالعاتخوبی که
دارندرادر اختیار همدیگربگذارندتابهنتیجهمطلوبی
دست پیدا کرد.
توافقات پنجگانه ایران و عراق
ج گانهمذا کراترسمیهیئتهایقضائی
محورهایپن 
ایران و عراق که روز سهشنبه در محل شورای عالی
قضائی عراق در بغداد با حضور رئیسی و فائق زیدان
برگزار و تفاهم شد در حوزههایی  .۱پیگیری مجدانه
پرونده شهید حاج قاسم سلیمانی .۲ ،تأ کید بیش از
پیش بر مبارزه همهجانبه با فساد .۳ ،ایجاد محا کم
تخصصی برای تسریع در رسیدگیها و تسهیل روابط
تجاری بین دو کشور .۴ ،رایزنی و توافق بر سر عفو و
بخشش تعداد قابل توجهی از زندانیان ایرانی و عراقی
در زندانهای دو کشور و  .۵وضعیت تابعیت بانوان
ایرانی که همسر عراقی دارند ،است.
بزرگداشت سالگرد انقالب در عراق
رئیسیعصرروزسهشنبه۲۱بهمندرمراسمبزرگداشت
چهل و دومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی
در محل سفارت جمهوری اسالمی ایران در عراق
سخنرانی و تأ کید کرد :آمریکاییها تصور میکردند با

آ گهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور
فوق العاده نوبت اول شركت تعاونی مسكن
شماره  2كاركنان كشت و صنعت شهید بهشتی دزفول
بدینوسیله به اطالع اعضای شركت تعاونی میرساند جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول در
روز چهارشنبه مورخ  1399/12/20راس ساعت  16در محل كمپ مركزی شركت كشت و صنعتی شهید بهشتی تشكیل
میشود از اعضای محترم دعوت می شود در روز و ساعت مقرر در محل مذكور حضور بهم رسانند.
تذكرات:
 -1اعضایی كه مایلند كاندیدای هیات تصفیه شوند از تاریخ انتشار این آگهی دعوت به مدت  7روز فرصت دارند
درخواست كاندیداتوری خود را به دفتر شركت تحویل و فرم كاندیداتوری را تكمیل و رسید اخذ نمایند.
 -2با توجه به ماده  19آئین نامه نحوه تشكیل مجامع عمومی اعضایی كه نمی توانند در جلسه مجمع عمومی حاضر
شوند می توانند از تاریخ  1399/11/26لغایت  1399/12/18به همراه برگ وكالت یا نماینده تام االختیار خود به دفتر
شركت جهت ارائه وكالتنامه مراجعه نمایند.
 -3تصمیمات كه در مجمع با رعایت مقررات اتخاذ میگردد برای اعضا اعم از حاضر و غایب و موافق و مخالف نافذ
و معتبر خواهد بود.
دستور جلسه:
 -1انتخاب  3نفر بعنوان اعضای هیات تصفیه
 -2طرح و تصویب میزان بودجه تصفیه جهت سال مالی 1400
 -3تصمیم گیری درخصوص وا گذاری زمین های تحت پوشش تعاونی واقع در منطقه  40هكتاری تحت عنوان
باغی بعد از انحالل و ختم تصفیه
 -4تصمیم گیری درخصوص نابرابری سهام اعضای شركت
 -5تصمیم گیری درخصوص تخصیص یك سهم اضافی به اعضای هیات مدیره شركت بعنوان حق الزحمه و پاداش
و حق انتخاب قطعه
 -6تصمیم گیری درخصوص گروه بندی اعضا جهت وا گذاری سهام به اعضای تعاونی
 -7تصمیم گیری درخصوص نحوه پرداخت هزینه های عملیاتی باغی زراعی و شن ریزی و كانال كشی و
جادهسازی
تاریخ انتشار
 99/11/25مسكن شماره  2كاركنان كشت و صنعت شهید بهشتی دزفول
خ ش 99/11/25

آ گهی اصالحی شركت انرژی پروتئین شایان
(سهامی خاص)به شماره ثبت 240964
و شناسه ملی 10102817178
عطف بهآ گهی منتشره مورخ  1399/11/21در روزنامه رسالت محل تشكیل جلسه در محل كارخانه شركت میباشد
كه بدین وسیله تصحیح می گردد.
تاریخ انتشار 99/11/25
هیات مدیره شركت
خ ش 99/11/25

آ گهی تحدید حدود اختصاصی پالك  -31/24اصلی
بخش  2دامغان روستای علی آباد
نظر به اینكه آقای محمد علیان نژادی فرزند میرزا حسین در ششدانگ یك قطعه باغ دارای پالك  24فرعی از
 -31اصلی بخش  2دامغان قریه علی آباد تقاضای تحدید حدود اختصاصی را نموده كه طبق ماده  15و تبصره
الحاقی به آن نمیتوان عمل كرد لذا تحدید حدود اختصاصی پالك مزبور در تاریخ  1399/12/17ساعت  9/30صبح
در محل وقوع ملك به عمل خواهد آمد از مجاورین و ذوالحقوقین دعوت میشود در تاریخ تحدید حدود در محل
وقوع ملك حاضر تا با حضور مجاورین نسبت به تحدید حدود آن اقدام گردد و چنانچه هر یك از مجاورین نسبت
به تحدید حدود پالك مزبور اعتراض دارند میتوانند اعتراض خود را از تاریخ تحدید حدود ظرف مدت یك ماه به
این اداره تسلیم و رسید دریافت نمایند و از تاریخ اعتراض به مرجع ثبتی ظرف مدت یك ماه دادخواست خویش را
به دادگاه محل وقوع ملك تسلیم و یك برگ گواهی اعتراض از دادگاه اخذ و به اداره ثبت محل تسلیم نمایند در غیر
این صورت ادامه عملیات وفق مقررات صورت خواهد پذیرفت.
تاریخ انتشار 99/11/25
مهدی جدیدی – رئیس ثبت اسناد و امالك دامغان
د ش 99/11/25
آ گهی ابالغ اجرائیه سند رهنی شماره 17249
بدین وسیله به آقای ولی اهلل عالئی فرزند عبداهلل به كد ملی شماره  4650743281صادره از بروجن به نشانی بروجن
شهرك فاطمیه فاز  1توحید  7پالك  38و خانم شبنم فروزان بروجنی فرزند علی ا كبر به شماره ملی  4650448557و شمیم
فروزانبروجنیفرزندعلیا كبربهشمارهملی 4650504661هردوبهنشانیبروجنخیابانفردوسیپالك53ابالغمی
شود كهبانك كشاورزیبروجنجهتوصولمبلغ1325167354ریالبهاستنادسندرهنیشماره17249مورخ1387/9/7
تنظیمیدفتراسنادرسمیشماره 103بروجنعلیهشمااجرائیهصادر نمودهوپروندهاجرائیبهشمارهبایگانی9900288
در این اداره تشكیل شده و طبق گزارش مورخ  1399/10/22مامور ابالغ اجرائیه به شما در آدرس اعالمی به نشانی میسر
نگردیده است لذا بنا به تقاضای بستانكار طبق ماده  18آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یك مرتبهدر یكیاز روزنامههای
كثیراالنتشار آ گهی می شود و چنانچه ظرف مدت بیست روز از تاریخ این آ گهی كه روز ابالغ محسوب می گردد نسبت به
پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید ،عملیات اجرائی جریان خواهد یافت.
رئیس اداره ثبت اسناد وامالك بروجن – سیدمحسن حسینی
د ش 99/11/25
تاریخ انتشار 99/11/25
آ گهی ابالغ اجرائیه سند رهنی شماره 132692
بدین وسیله به آقای ولی اهلل عالئی فرزند عبداهلل به كد ملی شماره  4650743281صادره از بروجن به نشانی بروجن
شهرك فاطمیه فاز  1توحید  7پالك  38و خانم شبنم فروزان بروجنی فرزند علی ا كبر به شماره ملی  4650448557و شمیم
فروزان بروجنی فرزند علی ا كبر به شماره ملی  4650504661هر دو به نشانی بروجن خیابان فردوسی پالك  53ابالغ
میشود كهبانك كشاورزیبروجنجهتوصولمبلغ650672189ریالبهاستنادسندرهنیشماره132692مورخ1394/3/2
تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره  80بروجن علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به شماره بایگانی 9900220
در این اداره تشكیل شده و طبق گزارش مورخ  1399/8/6مامور ابالغ اجرائیه به شما در آدرس اعالمی به نشانی میسر
نگردیدهاستلذابنابهتقاضایبستانكار طبقماده18آئیننامهاجرا،مفاداجرائیهفقطیكمرتبهدر یكیاز روزنامههای
كثیراالنتشار آ گهی می شود و چنانچه ظرف مدت بیست روز از تاریخ این آ گهی كه روز ابالغ محسوب می گردد ،نسبت
به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید ،عملیات اجرائی جریان خواهد یافت.
رئیس اداره ثبت اسناد وامالك بروجن – سیدمحسن حسینی
د ش 99/11/25
تاریخ انتشار 99/11/25

ترور سرداران مقاومت و قهرمانان مبارزه با تروریسم
جریان مقاومت تمام میشود ،اما زهی خیال باطل،
چرا که جریان مقاومت استوارتر و پایدارتر از همیشه
ی کند و اجازه نفوذ آمریکاییها
خودنمایی کرده و م 
و توطئه و فتنه در منطقه را نمیدهد و از برکت خون
شهداجریاناستعماریواستکباریدرمنطقهخاتمه
خواهدپذیرفت.ویدربخشدیگریازسخنانخود،
خطاب به سفرای خارجی مقیم عراق ،فرهیختگان،
علما و اندیشمندان و چهرههای اثرگذار در این کشور
گفت کهرمزپیروزیانقالباسالمیدر42سال گذشته
وحدتوانسجامملیبودهاست.توصیهامامخمینی(ره)
و توصیه امروز رهبری انقالب و مقام مرجعیت و همه
دلسوزان،وحدتویکپارچگیوانسجامامتاسالمی
است .رئیس دستگاه قضا تا کید کرد که اتکال به
قدرت الیزال خدا و چنگ زدن به ریسمان الهی برای
همگان نجات بخش است و نباید به قدرتهای
خارجی چشم داشت.
دیدار با سران عشایر
رئیس دستگاه قضا همزمان با شب سالگرد پیروزی
انقالباسالمینیزباسرانعشایرعراقدرمحلسفارت
جمهوری اسالمی ایران در بغداد دیدار و از عشایر
به عنوان ذخایر الهی یاد کرد .وی همچنین گفت:
عشایر در عراق و ایران و منطقه ،پایگاه محکمی برای
انقالباسالمی ونمادغیرت،شجاعت،انقالبی گری،
احساسمسئولیتودفاعاز اسالموقرآنوارزشهای
الهی و وطن هستند.
استقبال نخستوزیر عراق از پیشنهادات
پنجگانه رئیسی
رئیسیشامگاهسهشنبه۲۱بهمنبا«مصطفیالکاظمی»
نخست وزیر عراق دیدار کرد و انتخاب این کشور را به
عنوان اولین مقصد سفر خارجیاش در دوران تصدی

آ گهی دعوت مجامع عمومی فوق العاده مجمع
عمومی عادی بهطور فوق العاده شركت جهان پاژ
مروارید شرق (مسئولیت محدود) به شماره ثبت
 51994و شناسه ملی 14004263542
بدینوسیله از كلیه سهامداران شركت فوق الذكر دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجامع عمومی فوق العاده و
عمومی عادی به طور فوق العاده كه در روز شنبه مورخ  99/12/9كه به ترتیب راس ساعت  8و ساعت  10در محل
شركت به آدرس استان خراسان رضوی ،شهرستان مشهد ،بخش مركزی ،شهر مشهد17 ،شهریور ،پاساژ آسیا ،طبقه
چهارم پالك  2برگزار می گردد  ،حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده:
 -1انتخاب هیئت مدیره
 -2انتخاب روزنامه كثیراالنتشار شركت
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده:
 -1نقل و انتقال سهم الشركه
 -2الحاق موضوع
تاریخ انتشار 99/11/25
هیات مدیره شركت
خ ش 99/11/25

آ گهی دعوت مجتمع صنعتی سنگستان بی جین سهامی
خاص آ گهی دعوت سهامداران شركت مجتمع صنعتی
سنگستان بی جین سهامی خاص به شماره ثبت 152186
و شناسه ملی  10101949894جهت تشكیل مجمع عمومی
عادی بهطور فوق العاده
بدینوسیله از كلیه اعضا و سهامداران شركت مجتمع صنعتی سنگستان بی جین سهامی خاص دعوت می شود كه
روز چهارشنبه مورخ  99/12/6ساعت  8صبح جهت شركت در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده به آدرس
دفتر مركزی حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:
الف) تعیین بازرسین ب) تصویب صورتهای مالی سال  98ج) تعیین روزنامه كثیراالنتشار
تاریخ انتشار 99/11/25
هیات مدیره
خ ت 99/11/25

آ گهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده
نوبت اول شركت تعاونی مسكن شماره  2كاركنان
كشت و صنعت شهید بهشتی دزفول
بدینوسیله به اطالع اعضای شركت تعاونی میرساند جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول در روز چهارشنبه
مورخ 1399/12/6راس  15در محل كمپ مركزی شركت كشت و صنعت شهید بهشتی تشكیل میشود از اعضای محترم
دعوت می شود در روز و ساعت مقرر در محل مذكور حضور بهم رسانند.
تذكرات:
 -1اعضایی كه نمی توانند در جلسه مجمع عمومی حاضر شوند می توانند از تاریخ  1399/11/26لغایت 1399/12/4
به همراه برگ وكالت یا نماینده تام االختیار خود به دفتر شركت جهت ارائه وكالتنامه مراجعه نمایند.
 -2تصمیماتی كه در مجمع با رعایت مقررات اتخاذ می گردد برای اعضا اعم از حاضر و غایب و موافق و مخالف
نافذ و معتبر خواهد بود.
دستور جلسه:
-1تصمیم گیری درخصوص انحالل شركت تعاونی
هیات مدیره شركت تعاونی شماره 2
تاریخ انتشار 99/11/25
خ ش 99/11/25
كاركنان كشت و صنعت شهید بهشتی دزفول

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم
بدینوسیله به اطالع اعضای محترم شركت تعاونی مسكن مهر شماره دو فرهنگیان بندر امام خمینی (ره) می رساند
جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم در روز چهارشنبه مورخ  99/12/6ساعت  5بعدازظهر در محل مدرسه
شهید رجایی با رعایت پروتكل های بهداشتی تشكیل میگردد از اعضای محترم دعوت میشود در روز مقرر در
محل مذكور حضور بهم رسانید.
تذكرات:
الف -با توجه به ماده 7آیین نامه نحوه تشكیل مجامع عمومی اعضایی كه نمی توانند در جلسه مجمع عمومی
حضور یابند می توانند بههمراه نماینده تام االختیار خود از تاریخ انتشار آ گهی لغایت یك هفته به دفتر شركت واقع
در اداره آموزش و پرورش جهت اعطای نمایندگی مراجعه نمایند (تعداد آراء وكالتی هر عضو حدا كثر  3رای و هر
شخص غیرعضو تنها یك رای خواهد بود)
ب -این مجمع با نصف بعالوه یك اعضا رسمیت می یابد .تصمیماتی كه در مجمع عمومی با رعایت مقررات اتخاذ
میگردد برای كلیه اعضا اعم از حاضر و غایب و موافق و مخالف نافذ و معتبر خواهد بود.
دستور جلسه -1 :طرح تغییر و تصویب اساسنامه جدید مطابق قانون تعاون
تاریخ انتشار 99/11/25
هیات مدیره تعاونی مسكن شماره دو فرهنگیان
خ ش 99/11/25

بندر امام خمینی (ره)

مسئولیتدستگاهقضانشانگراهمیتروابطدو کشور
دانست .وی همچنین با تقدیر از تصمیم عراق برای
اخراجنیروهایآمریکاییازاین کشور،زمانبندیبرای
اجرایمصوبهپارلمانعراقراالزمدانست.نخستوزیر
عراقنیزدرایندیدارباابرازخرسندیازسفرحجتاالسالم
رئیسیبهاین کشور وخوشامدگوییبهویتأ کید کرد:
ایران و عراق روابط طوالنی مبتنی بر مشترکات فراوان
دارند کهتوسعهاینروابط،خواستقلبیوموردتأ کید
ماست.نخستوزیرعراقدرایندیدارازازپیشنهادات
پنج گانه رئیس دستگاه قضائی کشورمان برای حل
مسائل حقوقی و قضائی بین دو کشور و همچنین
تسهیل امر زیارت استقبال کرد.
دیدارچهرهبهچهرهباعلمایاهلتشیعوتسنن
رئیس قوه قضائیه روز چهارشنبه همزمان با سالگرد
پیروزیانقالباسالمی،بهصورتجدا گانهوچهرهبه
چهره با جمعی از علمای اهل سنت و شیعه ،دبیر کل
حزباسالمیوشخصیتهایاثرگذاردرعرصهسیاسی
واجتماعیعراقدیدار کرد.رئیسیدر ایندیدار ضمن
ابالغ سالم گرم رهبر معظم انقالب اسالمی به مردم
عراق ،ابراز امیدواری کرد که جامعه اسالمی از فتنهها
و توطئههای دشمنان در مصونیت بماند.
پیام مهم سفر رئیسی به عراق برای منطقه
رئیسی عصر روز چهارشنبه نیز با «برهم صالح»
رئیسجمهورعراقدیدارو گفتوگو کرد،رئیسیدر
ایندیدار باابالغسالممقاممعظمرهبریبهمردم
ومسئوالنعراقبرلزومتسریعدر پیگیریحقوقی
پروندهترورشهیدسلیمانیوابومهدیالمهندس
تأ کید کرد و گفت :این دو شهید قهرمان مبارزه با
تروریسمبودند کهآمریکابانقضحقوقحا کمیتی
عراق،آنهارابهشهادترساند.همچنینتشکیل
دادگاههایتجاریبیندستگاههایقضائیایرانو

عراقبرایرسیدگیویژهبهدعاویتجاریوتسهیل
سرمایه گذاریواستردادمجرمینازدیگرموضوعاتی
بود کهرئیسیدرسخنانشبهآنهاپرداخت.رئیس
جمهور عراقنیزسفرحجتاالسالمرئیسیبهاین
کشور راپیاممهمیبرایعراقومنطقهدانست که
دارایابعادمختلفیاستوتصریح کرد:دولتهای
ایران و عراق با همکاری مشترک و نزدیک امور را
پیش میبرند و در سالهای اخیر پیشرفتهای
خوبیدر مناسباتداشتهایم.برهمصالحبااشاره
بهویژگیهایمشترکایرانوعراق گفت کهروابط
بنیادینایندو کشور بایدبه گونهایتحکیمشود
چ کس نتواند آن را به هم بزند.
که هی 
قدردانی از خانوادههای شهدا
رئیسیعصرچهارشنبهنیزباخانوادههایفرماندهان
شهید گروههایمقاومتدرمحلسفارتجمهوری
اسالمیایراندربغداددیداروباادایاحترامنسبت
به مقام شهدا ،از خانوادههای صبور و رنج کشیده
آنها کهفرزندانشانرابرایدفاعازدینوارزشهای
الهی تقدیم اسالم کردند قدردانی کرد.
دیدار با رئیس مجلس عراق
رئیسی شامگاه چهارشنبه با رئیس مجلس عراق
دیدار و تأ کید کرد :ارتباط دو ملت عراق و ایران،
ارتباطی عمیق ،تمدنی ،ارتباطی و عقیدتی است
که دو ملت را به هم پیوند داده و بسیاری تالش
کردند کهاینروابطرامتزلزل کنند،امانتوانستند.
رئیسدستگاهقضاهمچنینازاقدامپارلمانعراق
و پیگیریهای رئیس مجلس این کشور و رأی
نمایندگان مردم برای اخراج آمریکاییها تقدیر
کرد .محمد الحلبوسی رئیس مجلس عراق نیز در
این دیدار با ابراز خرسندی از سفر حجتاالسالم
رئیسی به این کشور ،اظهار داشت :ایران و عراق
مشترکاتفراوانیدارندوبهعنواندو کشورمسلمان
دارای روابط تاریخی بسیار بوده که چالشهای
بسیاری را پشت سر گذاشتند.
دیدار با هوشیار زیباری فرستاده ویژه رئیس
اقلیم کردستان عراق در محل اقامت رئیس
قوه قضائیه ،گفتوگو با تعدادی از شبکههای
تلویزیونیاز جملهشبکهتلویزیونیعراقیالعهد
عراق در بغداد و دیدار با اقشار مختلف مردم
عراق از دیگر برنامههای حجتاالسالم رئیسی
به عراق بود .در مجموع دستاوردهای سفر
رئیسی به عراق در چند محور قابل جمعبندی
است؛ از جمله .۱ :تشکیل کارگروه مشترک برای
همکاری نزدیک و پیگیری پرونده شهید حاج
قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس .۲ ،عفو
برخی زندانیان ایرانی در عراق که مورد بررسی
بخش کنسولی ما قرار گرفتند و میتوانستند با
یک عفوی به خانوادههایشان برگردند.۳ ،
مبارزه جدی با فساد و مواد مخدر و فعال شدن
قانون استراد مجرمان .۴ ،همکاری دو کشور در
مبارزهباپولشویی.۵،زمانبندیاجراییشدن
قانوناخراجآمریکاییهااز عراق.۶،فعالشدن
دادگاههای تخصصی تجاری برای تسهیل امر
بازرگانی و تجاری تجار و بازرگانان.

آ گهی دعوت از بستانكاران شركت
حسابگران خمسه به شماره ثبت  10716و
شناسه ملی  – 14004632218نوبت سوم
پیرو آ گهی انحالل مندرج در روزنامه رسمی شماره  21732مورخ  1398/08/02و در اجرای ماده
یشود با در
 225قانون تجارت بدینوسیله از كلیه بستانكاران حقیقی و حقوقی شركت دعوت م 
دست داشتن مدارك مشخصه ظرف مدت  6ماه از تاریخ انتشار آ گهی به آدرس زنجان – خیابان
جاوید –كوچه شهید عباس حیدری –پالك  20مراجعه نمایند .این آ گهی در سه نوبت به فاصله یك
ماه در روزنامه رسمی و كثیراالنتشار درج میگردد .بدیهی است پس از سپری شدن مهلت مقرر،
هیچگونه ادعایی پذیرفته نخواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول99/9/25 :
تاریخ انتشار نوبت دوم99/10/25 :
تاریخ انتشار نوبت سوم99/11/25 :
مدیر تصفیه شركت
خ ش99/9/25 :

آ گهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده و
عادی بهطور فوق العاده در شركت خدمات
مشاوره و حسابداری آ گاه خراسان
سهامی خاص به شماره ثبت 16306
بدین وسیله از كلیه سهامداران شركت دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده و مجمع
عمومی عادی بهطور فوق العاده كه مورخ  1399/12/17و به ترتیب راس ساعت  8و  11صبح روز یكشنبه در محل
مركز اصلی شركت واقع در استان خراسان رضوی – شهرستان مشهد – بخش مركزی – شهر مشهد  /-بالل – كوچه
قائم  -)2/28(/1/26كوچه قائم ( 28شهید میرزایی  – )8پالك  -0طبقه همكف – كدپستی  9149615836برگزار
میگردد  ،حضور به هم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده:
 -1انتقال سهام
-2كاهش تعداد اعضای هیات مدیره
دستور جلسه مجمع عمومی عادی بهطور فوق العاده:
 -1انتخاب مدیران
 -2انتخاب بازرسان
 -3تعیین سمت مدیران و تعیین وضعیت حق امضا
 -4سایر موارد پیشبینی نشده
تاریخ انتشار 99/11/25
هیات مدیره شركت
خ ش 99/11/25

آگهی دعوت مجمع عمومی موسس كانون
انجمنهایصنفیكارفرماییتولیدكنندگانقندایران
اولین مجمع عمومی كانون مذكور ساعت  9/30الی  11/30روز دوشنبه مورخ  1399/12/18در محل تاالر (چلوكبابی)
خیام به نشانی خیابان آزادی نبش شرقی وزارت كار و امور اجتماعی برگزار می گردد از كلیه انجمنهای صنفی
مربوط دعوت می شود در جلسه مذكور شركت نمایند.
دستور جلسه:
تصویب اساسنامه -انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرسان – انتخاب روزنامه كثیراالنتشار
جهت درجآ گهی های كانون
تاریخ انتشار 99/11/25
نمایندگان هیات موسس:
خ ت 99/11/25

 -1آقای حمید سعیدراد  -2آقای غالمرضا روزبهانی
 -3آقای فضل اله ا كبری  -4آقای محمدتقی جزیاری
 -5آقای حمیدرضا آماده  -6آقای منوچهر آقائی

آ گهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول
شركت نگین جام جهان نما (سهامی خاص)
مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول
شركت نگین جام جهان نما (سهامی خاص) در ساعت  10صبح روز چهارشنبه مورخه  1399/12/6در محل استان
اصفهان ،شهرستان شهرضا ،بخش مركزی ،شهر شهرضا ،محله جانبازان ،بلوار جانبازان ،بن بست فرعی  8پالك 108
طبقه همكف كدپستی  8618697861برگزار می شود لذا از كلیه اعضا دعوت میشود شخصا یا وكالتا جهت اتخاذ
تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور بهمراه رسانید.
دستور جلسه:
تصمیم گیری در مورد انحالل شركت
هیات مدیره شركت نگین جام جهان نما
تاریخ انتشار 99/11/25
خ ش 99/11/25

