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دو شکستبزرگکاخسفیددرآمریکایالتین
فخرالدین اسدی
اعالمنتایجنهاییورسمیانتخاباتریاست
جمهوری پرو و پیروزی سوسیالیستها در این
انتخابات ،بدترین ضربه و شوک ممکن را به کاخ
سفیدومهرههایآندر آمریکایمرکزیوجنوبی
واردساختهاست.فراترازآن،پسازنا کامیدولت
بایدن در راهاندازی اعتراضات مستمر و مخرب
در کوبا ،هاوانا نیز گارد خود را در برابر واشنگتن
بستهترساختهاست.آنچهمسلماستاینکهپرو
و کوباهردوبهنمادهایشکستآمریکاوخصوصا
دولت بایدن و بهطورکلی نظام سیاسی آمریکا در
آمریکای التین تبدیل شده است.
پیروزی کاستیلو در انتخابات پرو
کمیسیونانتخاباتریاستجمهوریدرپرو،پدرو
کاستیلو ،کاندیدایسوسیالیستهارابرندهاعالم
ت گرای او نیز
کرد .کیکو فوجیموری ،رقیب راس 
پس از اعتراضهای اولیه ،نتیجه را به رسمیت
شناخت.به گزارش دویچه وله ،خورخه ساالس
 ،رئیس کمیسیون برگزاری انتخابات ریاست
جمهوریتأ کید کرد«:منپدرو کاستیلورابهعنوان
رئیسجمهورودینابولوارتهرابهعنوانمعاوناول
ی کنم».
رئیسجمهور اعالم م 
ت گرای کاستیلونیزبا
کیکوفوجیموری،رقیبراس 
بهرسمیتشناختننتایجانتخابات گفت«:من
نتایجانتخاباترابهرسمیتمیشناسم،زیراقانون
وقانوناساسی کهمنبهدفاعازآنقسمخوردهام،
چنین دستوری داده است».
دختررئیسجمهورسابق«آلبرتوفوجیموری» که
ا کنون در زندان به سر میبرد ،پیشتر به نتایج
انتخاباتاعتراض کردهو گفتهبود«:آنهاهزاران
رأی ما را دزدیدهاند».
کاستیلو که در یک روستا معلم بوده ۵۱ ،سال
سن دارد و در یک خانواده کشاورز متولد شده
است .او که در سال  ۲۰۱۷اعتصابات معلمان
را رهبری کرده بود ،بهعنوان کاندیدای حزب
پ گرا و مارکسیست – لنینیست «پروی آزاد»
چ 

در انتخابات شرکت کرد.پیروزی کاستیلو در دور
اولانتخاباتدر ماهآوریلغیرمنتظرهبود.اعالم
نتایج دور دوم انتخابات که در روز  ۶ژوئن برگزار
شد ،با شکایتی در مورد تخلفات انتخاباتی به
تأخیر افتاد.حال  6هفته پس از برگزاری دور دوم
انتخابات ریاست جمهوری ،کمیسیون برگزاری
انتخابات کاستیلو را با کسب  ۵۰/۱۲درصد آرا
برنده اعالم کرد.
ایجاد دولت ضدآمریکایی در پرو
کاستیلو در مبارزه انتخاباتی خود اعالم کرده که
میخواهد «دولت سوسیالیستی» ایجاد کند.
کشور آمریکای التین پرو بهسختی با کرونا درگیر
است و دارای باالترین آمار مرگومیر است .توان
اقتصادیاین کشورنیز۱۲/۹درصد کاهشیافته
است.ازسویدیگرهنوزهمدرمناطقمرکزیاین
کشور گروهها و تشکلهای باقیمانده از جنبش
«راهدرخشان»ازدورانجنگچریکیباقیمانده
و فعال هستند.
بدونشک،پیروزیسوسیالیستهادرانتخابات
پرو و افزایش احتمال پیروزی چپ گرایان در
انتخابات سراسری برزیل  ،بار دیگر وضعیت
واشنگتن را در آمریکای مرکزی و جنوبی دشوار
خواهد ساخت .این در حالی است که کودتای
آمریکاییهادر هاواناوالپاز(پایتختبولیوی)نیز
نا کامماندهاست.درچنینشرایطیباید گفت که
بایدننیزبهماننددیگررؤسایجمهوریآمریکا،
با دشواریها و موانع بسیار سختی در آمریکای
التین مواجه خواهد بود .مقامات آمریکایی در
طولسالهایاخیر،بااعمالانواعتحریمهاعلیه
پ گرادرآمریکایالتینوحتیترغیب
دولتهایچ 
افسران ارتشهای آمریکای جنوبی و مرکزی به
کودتا علیه دولتهای سوسیالیست ،زمینه را
برای از بین بردن امیال ضد امپریالیستی در این
منطقهفراهمساختندامااقبال گستردهشهروندان
پ گرا بهوضوح نشان داد که
کشور پرو به نامزد چ 
دوحزبسنتیآمریکابهاهدافخوددر آمریکای

اعالم نتایج نهایی و رسمی انتخابات ریاست جمهوری پرو و پیروزی سوسیالیستها در این انتخابات ،بدترین ضربه و شوک ممکن را
به کاخ سفید و مهرههای آن در آمریکای مرکزی و جنوبی وارد ساخته است
التیندستپیدانکردهاند.مقاماتآمریکاییدر
تالشبودندتاضمنجلوگیریازپیروزی کاستیلو
در پرو ،مانع از اتصال گستردهتر اجزای زنجیره
ضد امپریالیستی آمریکا در آمریکای التین شود
اما دررسیدن به این هدف نا کام ماند!
واقعیات تلخ برای بایدن
با توجه به سابقه دیرینه هاوانا و کارا کاس در
مبارزه با امپریالیسم نوین ،بایدن قدرت بر هم

پیروزی میدانی جدید ارتش یمن
در جبهه البیضاء
ارتشو کمیتههایمردمییمندرادامهپیروزیهایخوددر
جبههالبیضاءدرمرکزیمنموفقشدندبخشهایوسیعی
از یک شهر دیگر را به کنترل خود درآورند.
به گزارش فارس ،ارتش و کمیتههای مردمی یمن در
جدیدترین پیروزی میدانی خود در جبهه «البیضاء»
در مرکز یمن موفق شدند بر بخشهای وسیعی از شهر
«ناطع» مسلط شوند.بر اساس گزارش «روسیا الیوم»،
ارتش یمن پس از کنترل بخشهای وسیعی از ناطع به
منطقه «بیحان» متعلق به استان «شبوه» در جنوب یمن
نزدیک شدند.از سوی دیگر« ،حسین العزی» معاون وزیر
خارجه دولت نجات ملی یمن ضمن اشاره به پیشروی
سریع نیروهای یمنی در شهرهای «نعمان» و البیضاء از

آخرین هشدار مقاومت فلسطین
به تلآویو

به غنیمت گرفتن سالح و اموال بسیار طی نبردها در این
جبههطیساعات گذشتهخبرداد.براساس گزارش«الخبر
الیمنی» ،العزی به تمسخر از «مزدوران» خواست که از
ائتالف متجاوز درخواست سالح و پول بیشتری کنند زیرا
باعثخوشحالیارتشو کمیتههایمردمییمنمیشود.
حسین العزی افزود:جزئیات مربوط به این غنایم هنگفت
جنگیمتعاقبااعالمخواهدشد.در همینارتباط«مهدی
المشاط» رئیس شورای عالی سیاسی یمن پیروزیهای
ارتش یمن در جبهههای مختلف را تبریک گفت.هفته
گذشته،سرتیپ«یحییسریع»سخنگوینیروهایمسلح
یمندربارهعملیاتاخیرارتشاین کشور در استانالبیضاء
معروف به «النصر المبین» جزئیاتی ارائه کرد.

مدرک فار غ التحصیلی مهرناز سادات خاتمی فرزند سیدحسن به ش.ش و کدملی 4560079201
صادره از سمنان در مقطع کارشناسی ناپیوسته در رشته کارشناسی حرفه ای تربیت بدنی
پیش دبستانی صادره از دانشگاه جامع علمی-کاربردی بهزیستی استان سمنان مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
اینجانب فیروز ملک محمدی صالح الدین کدا مالک خودروی پژو سواری  405جی ال ایکس
آی به شماره بدنه  13227430به شماره موتور  12485036707پال ک 276-72ص22به علت
فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی سند خودروی مذکور را نموده است.لذا چناچه
احدی ادعایی درخصوص خودروی فوق دارد ظرف مدت ده روز به دفتر منطقه ایی ساری
واقع در کیلومتر  5جاده ساری به نکا جنب شرکت شمالیت مراجعه نمایند .بدیهی است پس
از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
برگ سبز خودرو پژو سواری  405جی ال ایکس مدل  1385به شماره پال ک 276-72ص22
و شماره موتور  12485036707و شماره شاسی  13227430بنام فیروز ملک محمدی صالح
الدین کال مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
سند مالکیت (برگ سبز)فا کتور فروش کارت انتظامی بیمه نامه خودر و تیبا صندوق دار
مدل  1400رنگ سفید شماره پال ک  40ایران 762س 94شماره موتور M15/ 9167631شماره
شاسی  NAS811100M5731401به نام محمدرضا جدیدی مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط میباشد.
مدرک فار غ التحصیلی اینجانب آزاده بستانی فرزند اسماعیل به ش.ش  1041صادره از زاهدان
در مقطع کارشناسی رشته حقوق قضایی صادره از واحد دانشگاهی زاهدان به شماره
 158910901635مفقود گردیده است و فاقد اعتبار میباشد .از یابنده تقاضا میشود اصل
مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان به نشانی خیابان دانشگاه فلکه دکترحسابی
ارسال نماید.
اصل مدرک تحصیلی اینجانب مهدی مالزم فرزند رحیم به ش.ش  213صادره از اردبیل در مقطع
کاردانی در رشته کاردان فنی صنایع-ایمنی صنعتی به شماره  84201667040مور خ 84/4/30
صادره از دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایالم مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد .از
یابنده تقاضا میشود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایالم به نشانی:ایالم-بلوار
دانشجو کدپستی  693333145ارسال نماید.
مدرک فار غ التحصیلی اینجانب علی رضا اسدی فرزند حشمت اله به ش.ش  3صادره از
نور در مقطع مهندسی تکنولوژی عمران صادره از واحد دانشگاه آزاد نور-مرکز محمودآباد به
شماره -09/38ف م به تاریخ  90/2/20مفقود گردیده و فاقد اعتبار میباشد از یابنده تقاضا
میشود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد محمودآباد به نشانی -محمودآباد جاده
آمل-نرسیده به کلوده ،دانشگاه آزاد اسالمی محمودآباد ارسال نماید.
کارت هوشمند راننده باری به شماره  1171900به نام جمشید بختیارزاده مفقود گردیده و از
درجه اعتبار ساقط میباشد.
اینجانب مرتضی نصیری مالک خودرو پژو  206مدل  1390به شماره انتظامی 358د 82ایران
 23به شماره شاسی  NAAP03ED6BJ523106به شماره موتور  14190028457به علت
فقدان اسناد فروش (سند کمپانی) تقاضای رونوست المثنی اسناد موتور را نموده است .لذا
چنانچه هرکس ادعایی در مورد خودروی مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقی سازمان
فروش ایران خودرو واقع در پیکان شهر ساختمان سمند مراجعه نماید .بدیهی است پس از
انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
سند کمپانی-بیمه نامه و کارت اتومبیل سمند مدل  1383به شماره انتظامی 373د 34ایران
 23به شماره شاسی  83237633و شماره موتور 12483118194بنام زیور نره ای مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
برگ سبز و کارت اتومبیل سواری پژو  206مدل  1389به شماره انتظامی 788د 77ایران 23
به شماره شاسی  NAAP03ED9BJ473124به شماره موتور  14189061564مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
اصل کارت شناسایی وانت سیستم سایپا تیپ 151مدل  1399به رنگ سفید ر وغنی به
شماره موتور  m13/6498496و به شماره شاسی  NAS451100L4919094و به شماره پال ک
انتظامی ایران 575-30ل 13و بنام مالک حمیدرضا هدایتی مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط میباشد.
سند کارخانه متعلق به یک دستگاه خودروی سواری زانتیا مدل  1388به رنگ سفید روغنی
به شماره موتور  3022636به شماره شاسی  41512288178761به شماره پال ک  853ق 27
ایران  75بنام عماد محمدی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
سند کمپانی و برگ سبز خودرو سواری پراید تیپ جی تی ایکس ای مدل  1389رنگ سفید روغنی
شماره پال ک  -97ایران  961ب  98شماره موتور  3416751شماره شاسی S1412289162891
متعلق به فاطمه صمدی ویک مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
سند کمپانی و برگ سبز سواری سایپا  131مدل  1394رنگ سفید روغنی به شماره انتظامی 848
و  -94ایران  43و شماره موتور  5393152و شماره شاسی  3423764به نام آقای سیدعلی
میرآفتاب مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
مدارک مفقودی سند مالکیت (برگ سبز) خودر و تیپ  2هاچ بک رنگ سفید ر وغنی مدل
 1397به شماره انتظامی ایران  758 -13ق  24شماره موتور  M15/8662810شماره شاسی
 1186989j NAS821100به مالکیت زهره مسائلی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
مدرک فار غ التحصیلی اینجانب علی خواجه فرزند محمد به شماره شناسنامه  5469صادره
از علی آباد در مقطع کاردانی رشته مدیریت دولتی صادره از واحد دانشگاهی علی آباد با
شماره  3195مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد .از یابنده تقاضا می شود اصل
مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آباد کتول به نشانی علی آباد کتول دانشگاه
آزاد ارسال نماید.
اصل پروانه حمل سالح شکاری ساچمه زنی یک لول ته پر به شماره سریال  2398565متعلق
به ایر ج همتی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
کارت شناسایی اینجانب معصومه عبدالملکی فرزند جانعلی ش ش  21734و کدملی
 3930217414مربوط آموزش و پرورش شهرستان نهاوند به شماره پرسنلی 78473677
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
برگ سبز پرشیا مدل 1380پال ک 869ج  -19ایران 87موتور 26828004713و شاسی 80804765
متلعق منصور نظری مفقود و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
اصل سند مالکیت (برگ سبز) خودروی ون سیستم نیسان تیپ  2400مدل  1382به شماره
انتظامی  145 -37ص  14به شماره موتور  240782به شماره شاسی  D36102بنام ابراهیم
مولوی فرزند احمد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد582.

ریختن پاز لهای آمریکای التین را نخواهد
داشت،خصوصا ا گر «زنجیره سوسیالیسم»
در این منطقه با حمایت و رشد دیگر اضالع و
بازیگرانی مانند بولیوی ،برزیل ،پرو ،شیلی،
آرژانتین  ،اروگوئه و ا کوادور و نیکارا گوئه تکمیل
شود .درهرحال ،معادالت جاری در آمریکای
التین ب ه گونهای پیش میبرد که دامنه و قدرت
مانور واشنگتن در آمریکای مرکزی و جنوبی را

کاهش خواهد داد.
واقعیت دیگری که بایدن در جریان تحوالت
اخیر در کوبا درک کرد ،مربوط به ریشهدار بودن
جنبشهای ضدآمریکایی و سوسیالیستی در
آمریکایالتیناست.ا گرچها کنونفیدل کاسترو
در هاوانا حضور ندارد  ،اما میراث وی در کوبا
همچنان موردتوجه ا کثریت شهروندان این
کشور و حتی دیگر کشورهای آمریکای التین

یک روزنامه لبنانی از جدیدترین پیام هشدار
مقاومت فلسطین به رژیم صهیونیستی در
خصوص شکستن خطوط قرمز مقاومت و
همدستی راماهلل با تلآویو علیه مردم نوار غزه
پرده برداشت.
پسازشکستتالشهابرایرساندن کمکهای
قطر به خانوادههای فقیر در نوار غزه و تأخیر
تشکیالت خودگردان فلسطین در پرداخت
تخصیصات امور اجتماعی  ،عید قربان امسال
درنوارغزهدرسایهبحراناقتصادیخف ه کننده
برای سا کنان این منطقه محاصرهشده در
فلسطین آغاز شد.

روزنامه لبنانی «االخبار» ،در یادداشتی به قلم
«رجب المدهون» با اشاره به این موضوع ،از
پیام جدید و شدیداللحن مقاومت فلسطین
بهرژیمصهیونیستیازطریقمیانجیگرانپرده
برداشت.دراینیادداشت کهباتیتر«همدستی
اشغالگر و تشکیالت خودگردان؛ پولی در عید
قربانبهاهالیغزهنمیرسد»،منتشرشد،آمده
است«:مقاومتفلسطینازطریقمیانجیگران
بهرژیمصهیونیستیدرخصوصتالشاینرژیم
برای شکستن خطوط قرمز مقاومت بهویژه
مسائل مربوط به شهر قدس و اوضاع نوار غزه،
بهشدت هشدار داده است».

است .فیدل کاسترو  ،مبارزه انقالبىاش را با
سازماندهى یک حمل ه نافرجام به یک پادگان
ارتش در شهر سانتیا گو در  26ژوئیه  1953آغاز
کرد .وى پس از بخشوده شدن آزاد شد و به
مکزیک رفت و یک ارتش را تشکیل داد و به کوبا
بازگشتوبهجذبنیروپرداخت.افرادونظامیان
تحت فرماندهى وى پس از گریختن باتیستا،
رئیسجمهوروقت کوبا،بهقدرترسیدند.فیدل
کاسترو در آخرین دهه حضور سیاسى خود در
هاواناتوانستنیروهاىسوسیالیستجدیدرا
بار دیگر گرد هم آورد.تأثیر حمایتهای فیدل
کاسترو در پیروزى افرادى مانند اورتگا؛رافائل
کورآ،مورالس و  ...غیرقابلانکار بود.پس از
مرگ کاسترو در سال  ،1395دموکراتها و
جمهوریخواهان آمریکا تصور می کردند که
فقدان رهبر سابق کوبا ،مترادف با انهدام و
ل گرفته در
شکست زنجیره سوسیالیستی شک 
آمریکای التین خواهد بود اما تحوالت اخیر در
هاوانا و پورتو پرنس ( پایتخت پرو) نشان داد که
تصورافرادینظیراوباما،ترامپوبایدندرقبال
ی گذرد ،کامال خطاست!
آنچه امروز در کوبا م 
تصوراتی که ریشه در محاسبات و توهمات
نادرستوپرهزینهغربیهادر آمریکایمرکزیو
جنوبیمیباشد.دولتبایدنهمدرراهاندازی
شورشهای عمومی در کوبا و هم در هدایت
نتایج انتخابات ریاست جمهوری پرو( به سود
نامزدطرفدارآمریکا)شکستخوردهاست.این
دوشکستبزرگ،مقدمهایبرایشکستهای
بعدی واشنگتن در آمریکای التین محسوب
میشود .هما ن گونه که تأ کید شد ،آمریکا
دهههاستدرچینشوترسیممناسباتقدرت
در آمریکای مرکزی و جنوبی نا کام مانده است و
تهاجم اقتصادی و فرهنگی گسترده غرب علیه
دولتهاوجریانهایضدآمریکاییدرآمریکای
التیننتیجهایجزافزایشنفرتعمومیازآمریکا
و اتحادیه اروپا نداشته است.

شخصیتهای عراقی در فهرست
اهدافجاسوسیصهیونیستها
بهدنبالافشا گریدربارهجاسوسافزار
صهیونیستی «پگاسوس» و فروش
ایننرمافزاربهبرخی کشورهاازجمله
اماراتوعربستانسعودی،رسانهها
خبر دادند که برخی شخصیتهای
سیاسی ،نظامی و دینی عراقی در
فهرست اهداف این جاسوسافزار
بودهاند.
رسانههای خبری ،لیستی از نام
افرادیرامنتشر کردند کههدفحمله
جاسوسافزارصهیونیستی«پگاسوس»
قرارگرفتهاند.طبق آنچه در منابع

مختلف خبری آمده است ،در میان
اینافرادنامشخصیتهایسیاسی،
دینیونظامیبلندپایهعراقیازجمله
مرجعیتشیعیانآیتاهللسیستانیو
عادلعبدالمهدینخستوزیرسابق
این کشور به چشم می خورد.
استفاده از جاسوسافزار مذکور که
شرکتصهیونیستی«»NSOآنراتوسعه
دادهاست،بهتازگیتوسطرسانههای
مختلفیازجمله«واشنگتنپست»،
«لوموند»« ،گاردین» و چند رسانه
دیگر افشا شد.

گروه بینالملل
بنابر گزارشهادولتآمریکادست
از مخالفت با پروژه مناقشه برانگیز خط
لوله نورد استریم  ۲با آلمان برداشته و در
برابر برخی تعهدات با آن موافقت کرده
است.اینپروژه ،گاز روسیهرابادورزدن
اوکراین به اروپا میرساند.
طی چند هفته گذ شته مذ ا کر ا ت
فشرده بین ایاال تمتحده آمریکا و
آلمان در مورد چگونگی حل اختالف
در مورد خط لوله«نورد استریم  )2 Nord Stream( »۲انجام شده است.
حال خبرگزاریهای بلومبرگ و وال استریت ژورنال گزارش دادهاند که
آمریکا و آلمان بر سر این پروژه میلیاردی به توافق رسیدهاند .محتوای
توافق قرار است منتشر شود.به گزارش دویچه وله ،ایاالتمتحده آمریکا
تا کنون با این پروژه که گاز روسیه را با دور زدن اوکراین به اروپا میرساند،
مخالفت کرده بود .دو کشور در توافق بر سر این خط لوله گاز ،تعهد خود
را چند مورد اعالم کردهاند .ازجمله اختصاص بودجهای برای توسعه
انرژیهای پا ک در اوکراین.
بر این اساس آلمان و ایاالتمتحده آمریکا  ۵۰میلیون دالر برای گسترش
انرژیهای تجدیدپذیر در اوکراین سرمای ه گذاری خواهند کرد .آلمان
همچنین بهعنوان بخشی از طر ح «سه دریا» از پروژ ههایی برای
تقویت همکاری بین  ۱۲کشور اروپای مرکزی و شرقی ،ازجمله درزمینه
سیاستهای انرژی پشتیبانی خواهد کرد« .سه دریا» ابتکاری برای
تقویت همکاریهای کشورهای اروپای مرکزی در زمینههای سیاست،
اقتصاد ،زیرساختها ،انرژی و امنیت است.
آمریکاوآلمانهمچنینمیخواهنداطمینانحاصل کنند کهاوکراین
همچنان میلیاردها هزینه حملونقل برای گاز تأمینشده از روسیه
ی که روسیه تالش کند
ی کند .بنابر همین گزارش درصورت 
را دریافت م 
از منابع انرژی بهعنوان اهرم فشار بر اوکراین استفاده کند ،آمریکا حق
اعمال تحریمها علیه این کشور را برای خود محفوظ میدارد.با این
توافق،فعالازسرگیریتحریمهایاعمالشدهتوسط کنگرهآمریکاعلیه
کنسرن اجرا کننده طرح مذکور و مدیرعامل آن جلوگیری میشود .جو
بایدن،رئیسجمهور آمریکااینتحریمهارادر ماهمیلغو كردتابههردو
طرففرصتمذا كرهدادهشود۹۸.درصداینپروژهمیلیاردیتا کنون
به تحقق رسیده و قرار است امسال به بهرهبرداری برسد.
آلمان نیمی از گاز وارداتی خود را از روسیه تأمین می کند و خط لوله
«نوراستریم ( »۱جریان شمالی  )۱با ظرفیت انتقال ساالنه  ۵۵میلیارد
مترمکعب گاز از روسیه تا آلمان پیشتر افتتاح شد.قرار است «نورد
استریم»۲نیزباهمینظرفیتتکمیلشود.بدینترتیب،ظرفیتانتقال
گاز روسیه به آلمان از طریق دریای بالتیک به  ۱۱۰میلیارد مترمکعب در
سال خواهد رسید .خط لوله انتقال گاز طبیعی روسیه به اروپا به طول
۱۲۲۲کیلومتر است .بخشی از این گاز میتواند از طریق آلمان به فرانسه
و دیگر کشورهای اروپای غربی تحویل داده شود.
آمریکا و آلمان هر دو سردرگم هستند
طیماههایاخیر،رسانههاومقاماتآمریکاییوآلمانیهردوازحلوفصل
بحران واشنگتن-برلین بر سر پروژه نورد استریم  2خبر داده بودند اما در
عمل ،شاهد برطرف شدن ابهامات و اختالفات گسترده دو طرف بر سر
این موضوع نبودهایم.
فراتر از آن،مقامات آمریکایی بهشدت نگران وا کنش روسیه در
قبال سنگانداز یهای کاخ سفید در مقابل پروژه نورد استریم
 2هستند .قطعا مقامات روسی نیز در برابر این اقدامات سلبی
واشنگتن و برخی شرکای اروپایی آن در قبال پروژه مذکور سکوت
نخواهند کرد .آنچه مسلم است اینکه واشنگتن درنهایت برنده این
مناقشه نخواهد بود!
دویچه وله

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی ترنم آسیا شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت  15020و شناسه ملی  10380306511به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ  1400/04/20تصمیمات
ذیل اتخاذ شد  :آقای نوید نبی زاده کدملی  0945663137و خانم
لیلی ملک زاده کدملی  0919463088و آقای نوید راسخی کدملی
 0930706021بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو
سال انتخاب گردیدند آقای علیرضا صداقت نوقابی به شماره ملی
 0919452401بعنوان بازرس اصلی و آقای علی اصغر نجف زاده
استاد به شماره ملی  6359649081بسمت بازرس علی البدل
برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه رسالت جهت
درج آگهی های شرکت تعیین شد  .اداره کل ثبت اسناد و امالک
استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
مشهد ()1168076

آگهی تغییرات شرکت مرغداری گلچین بوکان سهامی خاص به
شمارهثبت440وشناسهملی10220024929بهاستنادصورتجلسه
مجمععمومیعادیبطورفوقالعادهمورخ1399/11/18تصمیمات
ذیلاتخاذشد-1:آقایعزیزحسینیبهشمارهملی2870825072
و آقای سید سعید حسینی به شماره ملی  2870827946و خانم
سیده روژان حسینی به شماره ملی  2960552288و آقای رشید
حسینی به شماره ملی  2870830017و آقای رحمن حسینی به
شماره ملی  2960292200به سمت عضو اصلی هیات مدیره بسمت
برای مدت  2سال انتخاب شدند 2- .خانم آرزو بهرامی به شماره
ملی  2870879598به سمت بازرس اصلی و سرکارخانم عالم
هدایتی به شماره ملی  2949650317به سمت بازرس علی البدل
برای یک سال انتخاب شدند .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
آذربایجان غربی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
بوکان ()1167904

آگهیاصالحبرخیازمواداساسنامهشرکتبهتاشسپاهانشرکت
سهامی خاص به شماره ثبت  17035و شناسه ملی 10260379618
به استناد نامه شماره  140009990011971427مورخ 1400/4/13
و دادنامه شماره  140009390002747860مورخ  1400/3/19هر
دو صادره از شعبه  24دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
(مجتمع شهید مطهری ) حکم به اصالح حد نصابهای مقرر در مواد
16و21اساسنامهشرکتبهتاشسپاهانبهشمارهثبت17035صادر
گردید و مقرر گردید حد نصاب در ماده  16اساسنامه در خصوص
انتخاب مدیران و بازرسان اکثریت نسبی است و حد نصاب در
ماده  21اساسنامه در خصوص تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده
دو سوم آرای حاضر در جلسه رسمی است  .اداره کل ثبت اسناد و
امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
اصفهان ()1167851

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی یاران نوید شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت  12064و شناسه ملی  10380277580به استناد
صورتجلسهمجمععمومیعادیمورخ1399/10/16تصمیماتذیل
اتخاذ شد - 1 :آقای جواد نبی زاده 0918957729و خانمها مینا نبی
زادهمقدم0919637000ومیترانبیزادهمقدم0919607373بعنوان
اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند -2
آقاینویدراسخیبهشمارهملی0930706021بعنوانبازرساصلی
و آقای علی اصغر نجف زاده استاد به شماره ملی 6359649081
بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند
 -3روزنامه رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد  .اداره
کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت
ها و موسسات غیرتجاری مشهد ()1168075

آگهی تغییرات شرکت پارس باراد خالقان مبتکر شرکت سهامی
خاصبهشمارهثبت60314وشناسهملی14006451744بهاستناد
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1400/04/02تصمیمات ذیل اتخاذ
شد1-:آقایمصطفییوسفیبهشمارهملی0900173483بهسمت
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل 2-آقای اباذر یوسفی به شماره
ملی 0902412353به سمت نائب رئیس هیئت مدیره 3-خانم
سمیرا محمدی نقابی به شماره ملی  0890202400به سمت عضو
هیئتمدیرهانتخابگردیدندوکلیهاوراقواسنادبهاداروتعهدآور
رسمی و بانکی با امضا آقای مصطفی یوسفی و اباذر یوسفی همراه با
مهر شرکت معتبر خواهد بود  .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
()1168084

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن کارکنان دادگستری ارومیه به شماره ثبت
 376و شناسه ملی  10861033825به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی
بطور فوق العاده مورخ  1399/12/19و نامه شماره  3036مورخ  1400/4/12اداره
تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان ارومیه تصمیمات ذیل اتخاذ شد  -1 :ترازنامه
و سایر صورتهای مالی سال  1398تصویب شد  -2 .عادل ابراهیم پوردانالوئی
کدملی - 2830415647باقر شرف قوشچی کدملی - 6379912126ابراهیم
جعفرنژاد کدملی  - 4939667030عبداله غفاری کدملی - 2919125966رسول
قربانی حاجیالری کدملی  - 4939944638نادر بایرام زاده کدملی1552065601
 حمید شکارچی کدملی 2850258520به سمت اعضای اصلی هیأت مدیره ومحمد علی نژاد کدملی  - 6409505272بهروز فتاحی کدملی2754970487
به سمت اعضای علی البدل هیأت مدیره به مدت سه سال انتخاب شدند -2 .ولی
زینالپور کدملی - 6409531745منصور یوسف زاده کدملی- 2801064548
یعقوب بادلوئی کدملی 6409641370به سمت بازرسان اصلی و حسن صبور
کدملی  2801064548-ولی بابازاده کدملی  6409461968-حسن جعفرزاده
لک  2754645322به سمت بازرسان علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب
شدند .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی اداره ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری ارومیه ()1167908

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی یاران نوید شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت  12064و شناسه ملی  10380277580به استناد
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1399/10/16تصمیمات ذیل اتخاذ
شد  - 1 :آقای جواد نبی زاده 0918957729بسمت رئیس هیئت
مدیره و مدیر عامل و خانم مینا نبی زاده مقدم  0919637000بسمت
نایبرئیسهیاتمدیرهوخانممیترانبیزادهمقدم0919607373
بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند  -2کلیه
اسناد و اوراق تعهدآور و قراردادها و چکها و سایر اوراق تجاری و
اوراق سهام با امضاء مدیر عامل آقای جواد نبی زاده و مهر شرکت
معتبر می باشد اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد ()1168074

آگهی تغییرات شرکت پارس باراد خالقان مبتکر شرکت سهامی خاص به

آگهیتغییراتشرکتتعاونیمسکنکارکناندادگستریارومیهبهشماره
ثبت  376و شناسه ملی  10861033825به استناد صورتجلسه هیئت
مدیره مورخ  1399/12/25و نامه شماره  3036مورخ  1400/4/12اداره
تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان ارومیه تصمیمات ذیل اتخاذ شد -1 :
آقایباقرشرفقوشچیکدملی6379912126بهسمترئیسهیأتمدیره
وآقایابراهیمجعفرنژادکدملی4939667030بهسمتنائبرئیسهیأت
مدیره و آقای عبداله غفاری کدملی  2919125966به سمت منشی هیأت
مدیره و آقایان رسول قربانی کدملی  4939944638و نادر بایرام زاده
کدملی  1552065601و حمید شکارچی کدملی  2850258520و عادل
ابراهیم پوردانالوئی کدملی  28330415647بسمت اعضای اصلی بمدت
سه سال تعیین شدند -2 .آقای عادل ابراهیم پوردانالوئی بشماره کدملی
 2830415647به سمت مدیرعامل شرکت بمدت سه سال انتخاب شد.
 -3کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک ،سفته،
برات و اوراق بهادار با امضای آقای باقر شرف قوشچی رئیس هیأت مدیره
و در غیاب ایشان آقای ابراهیم جعفرنژاد نائب رئیس هیأت مدیره به اتفاق
آقای عادل ابراهیم پوردانالوئی مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار است
و اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای عادل ابراهیم پوردانالوئی مدیر عامل
و در صورت لزوم آقای باقر شرف قوشچی رئیس هیات مدیره و مهر شرکت
معتبرخواهدبود.ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانآذربایجانغربیاداره
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه ()1167907

شماره ثبت  60314و شناسه ملی  14006451744به استناد صورتجلسه

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1400/04/02تصمیمات ذیل
اتخاذ شد 1- :آقای مصطفی یوسفی به شماره ملی2- 0900173483آقای
اباذر یوسفی به شماره ملی3- 0902412353خانم سمیرا محمدی نقابی

با شماره شناسنامه  0890202400به سمت اعضا اصلی هیئت مدیره

برای مدت  2سال انتخاب گردیدند  .آقای حسین همدانی زاده به شماره

ملی0930857119به سمت بازرس اصلی و خانم حکیمه احمدی به شماره
ملی 5629988522به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی

انتخابگردیدند.روزنامهرسالتجهتدرجآگهیهایشرکتتعیینشدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها

و موسسات غیرتجاری مشهد ()1168080

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی ترنم آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  15020و شناسه ملی  10380306511به استناد صورتجلسه
هیئت مدیره مورخ  1400/04/20تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :آقای نوید نبی زاده کدملی  0945663137بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم
لیلی ملک زاده کدملی  0919463088بسمت نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل و آقای نوید راسخی کدملی  0930706021بسمت عضو
هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و قراردادها و چکها و سایر اوراق تجاری و اوراق سهام با امضاء
رئیس هیات مدیره آقای نوید نبی زاده یا مدیر عامل خانم لیلی ملک زاده و مهر شرکت معتبر می باشد  .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد ()1168071

