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شماره 10132

جان افغانها اهمیتی برای پنتاگون ندارد

5

ترجمه
وتحلیل

جدال سیاسی در سرزمین ژرمنها

الپوشانیجنایتبزرگآمریکادرافغانستان
گروه بینالملل
سخنگوی وزارت دفاع آمریکا با توجیه حمله
هواپیماهای این کشور به منزلی در کابل که منجر به
کشتهشدن حداقل  ۱۰غیرنظامی افغان شد ،گفت:
پنتا گون برنامهای برای اعزام بازرس جهت تحقیق
ی که دولتهای آمریکا برای
دراینباره ندارد .درحال 
توجیه حمله به افغانستان سعی در سوءاستفاده
از مفهوم دفاع از مردم این کشور در برابر تروریسم
داشتند ،اما پنتا گون نشان داد که جان مردم افغان
برای واشنگتن هیچ اهمیتی ندارد.
کشته شدن افغانها ربطی به ما ندارد!
«جان کربی» سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت که
این کشور قصد ندارد برای بررسی کشتار غیرنظامیان
در حمله اخیر هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا به
اطراف فرودگاه کابل ،بازرس به افغانستان اعزام کند.
به نوشته وبگاه «هیل» کربی طی نشست خبری در
پنتا گون به سؤال خبرنگاری دراینباره پاسخ داد:
«من این گزینه را در حال حاضر ممکن نمیبینم که
بخواهیم بازرسهای میدانی را به کابل اعزام کنیم تا
ارزیابیهای خود را تکمیل کنند».
وی با ادعای اینکه مرکز فرماندهی نیروهای آمریکایی
درغربآسیا(سازمانتروریستیسنتکام)هنوزدرحال
ارزیابی نتایج حمله پهپادهای آمریکایی به اطراف
فرودگاه کابلاست ،گفت:قصدنداردزودترازارتشاین
کشور دراینباره اظهارنظر کند.سخنگوی پنتا گون با
توجیهدوبارهحملهبهاطراففرودگاه کابل کهمنجربه
کشتهشدنحداقل۱۰غیرنظامیافغانشد،ادعا کرد:
«آن حمله برای جلوگیری از وقوع حمله قریبالوقوع
به فرودگاه انجام شد».
درتاریخیکشنبههفتمشهریوربود کهمقاماتطالبان
اعالم کردند یک هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی
به خانهای در منطقه خواجه بوغرا در منطقه پانزدهم
پلیس کابلحمله کرده کهدرنتیجهآن۱۰تناز اعضای
یکخانواده کشتهشدند.پیشازایننیز«جنیفرساکی»

سخنگوی کاخسفیددرتوجیهاینجنایتآمریکاییها
در کابل مدعی شده بود که انفجار در وسیله نقلیهای
که با پهپاد هدف حمله قرار گرفت باعث بروز ویرانی
گسترده در منطقه محل انفجار شد.
یک افشا گری تکاندهنده
نشریه آمریکایی نیویورکتایمز روز جمعه با انتشار
گزارشی روایت پنتا گون از آخرین حمله این کشور در
خا ک افغانستان را به چالش کشید و نوشت هدف و
قربانیاصلیاینحملهبهاحتمالزیادنهیکتروریست
داعشیسواربرخودرویمملوازموادمنفجرهبلکه کارمند
یک سازمان مردمنهاد بوده که آب قابل شرب حمل
ی کرده است.نیروهای نظامی ایاالتمتحده آمریکا
م 
۲۹اوتدر جریانحملهپهپادییکخودرودر کابلرا
هدفقراردادهونابود کردند.پنتا گونباقاطعیتاعالم
کرد که این خودرو پر از مواد منفجره بوده و عملیات،
تالشداعشبرایحملهبهافغانستانرانا کام گذاشته
است.خانوادهزماریاحمدی،رانندهخودرویهدف
قرار گرفته گفته بود که  ۱۰نفر ازجمله هفت کودک در
جریان این حمله کشتهشدهاند.
ی گوید با بررسی تصاویر دوربینهای
نیویورکتایمز م 
نظارتی و گفتوگو با کارشناسان به این نتیجه رسیده
است که تحرکات آقای احمدی در آن روز که از سوی
ارتش آمریکا «مشکوک» برآورد شده ،تماما ناظر به
جابهجاییهاییکروزعادی کاریبودهاست.براساس
همین گزارشتحقیقی،بررسیتصاویردوربینهانشان
میدهد محتویات صندوقعقب خودروی زماری
احمدی،صرفابشکههایپالستیکیآببوده کههدف
حملهپهپادی،بهخانهخودمیبردهاست.این گزارش
همچنینبرپایهبرآوردهای کارشناسانروایتپنتا گون
ازانفجارثانویهموادمنفجرهدرصندوقعقبخودرودر
پی حمله پهپادی را زیر سؤال میبرد.حمله پهپادی
۲۹اوتایاالتمتحدهدر کابل،تنهاچندروزپسانفجار
حمله انتحاری داعش به ورودی فرودگاه بینالمللی
کابل انجام شد؛ حملهای که نزدیک به  ۱۰۰شهروند

جنایات آمریکا در افغانستان محدود به دوران حضور این کشور نمیشود .قطعا آثار و تبعات بسیاری از جنایات آمریکا در آینده نیز
گریبانگیر شهروندان افغان خواهد بود
افغانستان و  ۱۳آمریکایی در آن کشته شدند.
جنایاتی که نمیتوان از آنها گذشت
بدون شک ،نمیتوان از هزاران جنایت بزرگ آمریکا
و دیگر اعضای ناتو در طول  20سال اخیر ،بهسادگی
گذشت .آنها مجرمان اصلی ایجاد بحران ،ناامنی ،
آشوب ،کشتارغیرنظامیانوفقر گستردهدرافغانستان

بشار اسد و پوتین
در کاخ کرملین دیدار کردند
بشار اسد رئیسجمهور سوریه در یک سفر از پیش
اعالمنشدهبهمسکوپایتختروسیهرفتوباوالدیمیر
پوتیندر کاخ کرملیندیدار کرد.بنابر گزارشخبرگزاری
اسپوتنیک،والدیمیرپوتینرئیسجمهور روسیهدر
مسکوبابشار اسدرئیسجمهور سوریهدیدار کرد.به
گزارشاینرسانه،بشاراسددرسفریازقبلاعالمنشده
بهمسکوسفر کرد.والدیمیرپوتیندردیداربابشاراسد
بههمتایسوریخود،پیروزیدر انتخاباتریاست
جمهوریسوریهراتبریک گفت.بنابرروایتاینرسانه
روس ،رئیسجمهور روسیه در ابتدای دیدار با بشار
اسد گفت« :من خیلی خوشحالم که یکبار دیگر در
ی کنم.مهمتراز هرچیزدیگر
مسکواز شمااستقبالم 

هشدار امنیتی ژاپن درباره حمالت
تروریستی در  6کشور آسیایی

مندوستدارمبهشمابهخاطرروز تولدتان کهاخیرا
بود ،تبریک بگویم».والدیمیر پوتین همچنین با
تبریک پیروزی بشار اسد در انتخابات سوریه افزود:
«این یک نتیجه خیلی خوب در انتخابات ریاست
جمهوریبود.نتایج(اینانتخابات)نشانمیدهد
که مردم به شما اعتماد دارند ،بهرغم همه مشکالت
سالهای گذشته و فجایع سالهای گذشته ،آنها
(مردم سوریه) هنوز روند بهبود و بازگشت به یک
زندگیعادیراباشمامرتبطمیدانند».برخیمنابع
رسانهای گزارشدادند کهدیداربشاراسدرئیسجمهور
سوریهباوالدیمیرپوتینهمتایروسخوددر مسکو
انجام شده است.

بدینوسیله گواهی می شود این نمایندگی مدارک یک دستگاه خودرو وانت پیکان سیستم و مدل  1392به شماره
شاسیNAAA36AA3EG644613وشمارهموتور 118P0042024از آقایمالکمجیدنادریدریافتنمودهاست
لذا انطباق مشخصات درخواست کننده با اسناد  /مدارک ارائه شده مورد تائید می باشد.
بدینوسیله گواهی می شود این نمایندگی مدارک یک دستگاه خودرو وانت پیکان سیستم و مدل  1392به شماره
شاسیNAAA36AA3EG644613وشمارهموتور 118P0042024از آقایمالکمجیدنادریدریافتنمودهاست
لذا انطباق مشخصات درخواست کننده با اسناد  /مدارک ارائه شده مورد تائید می باشد.
سند و برگ سبز کامیون کشنده بنز به رنگ نارنجی روغنی مدل  1983شماره موتور  35596910299145شماره
شاسی  34304415067561شماره پال ک 788ع 28ایران 71کد ملی  4679354739به نام منصور قاسمپور
فارسانی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
مبایعه نامه پیش خرید یک واحد مسکونی واقع در بلوک  Cمجتمع مسکونی افق ا کباتان به شماره C/3/5/337
به آدرس بلوار فردوس خیابان ابراهیمی جنوبی انتهای نوزدهم مجتمع افق ا کباتان بلوک  Cطبقه  3واحد  5متعلق
به اینجانب مریم حیدری فرزند ابوالقاسم به شماره شناسنامه  2485و کد ملی  3932769643مفقود گردیده
و با توجه به اینکه از تاریخ خرید تا به حال هیچگونه نقل و انتقالی درخصوص مبایعه نامه مذکور انجام نپذیرفته
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
به اطالع می رساند برگ سبز ،سندمالکیت سواری پژو  405جی ال ایکس قهوه ای مدل  1373شماره پال ک -89
969د 49به نام حمید کریم زاده کد ملی  5089121095شماره شناسنامه  702و شماره موتور خودرو 2517203977
و شماره شاسی  73305724مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
مدرک تحصیلی اینجانب نگین نعمت الهی فرزند حسینعلی شماره شناسنامه  1160005931صادره از لنجان در
مقطع کارشناسی پیوسته رشته زیست شناسی عمومی صادره از واحد دانشگاه فالورجان با شماره 1548754
مفقود و فاقداعتبار می باشد از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه اسالمی واحد فالورجان به نشانی
فالورجان بلوار دانشگاه – دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان ارسال دارند.
سند کمپانی اتومبیل سواری هاچ بک لیفان  X50اتومات مدل  95به رنگ سفید روغنی به شماره انتظامی
883ط 89ایران 22به شماره شاسی  NAKSG4529GB106267و شماره موتور  LF479Q2B2150701148به
نام مینا رستگاری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
اصل سند کمپانی و اصل شناسنامه مالکیت(برگ سبز) سواری سیستم پراید تیپ صبا (جی تی ایکس) به رنگ سفید
شیری – معمولی مدل  1379به شماره موتور  00166988و به شماره شاسی  S1412279643626و به شماره پال ک
انتظامی ایران 922 – 34ص 33و به نام مالک مرتضی اسولبر مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
برگ سبز خودرو سواری رنو تیپ تندر (لوگان  )L90مدل  1386رنگ نقره ای متالیک شماره پال ک  11ایران 999ق64
شماره موتور  7702035321D012534شماره شاسی  YA002569به نام صفرعلی پنائی مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط می باشد.
برگ سبز خودرو کامیون کشنده ولوو تیپ اف اچ  212*4مدل  1385رنگ سفید روغنی شماره پال ک 776ع99
ایران 78شماره موتور  519088شماره شاسی  YV2AP40A15T86256به نام ملیحه السادات ماهوتچی
مفقودگردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
برگ سبز و سند مالکیت خودروی سواری پراید به رنگ سبز زیتونی متالیک مدل  1385به نام آقای غالمرضا اغنیا
به شماره شهربانی 413د 92ایران  91و شماره موتور  1450495و شماره شاسی  S1412285771215مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
سندمالکیت(برگسبز)خودروسواریپراید131SEمدل1398شمارهانتظامی619-17ن36بهشمارهشاسیNAS411100K1154101
و به شماره موتور M13/6328763به نام رقیه مالولی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد833.
مجوز اسلحهشکاریدولولساچمهزنیرویهممدل کوسه کالیبر 12بهشمارهبدنه 82000361ساختایرانبهنام
آقای فرهنگ لطیفی فرزند خیراله به شماره شناسنامه  5738مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است834.
اصل مدرک (گواهینامه موقت پایان دوره تحصیالت کارشناسی متعلق به اینجانب سعید کوشکی فرزند
محمدکاظم به شماره شناسنامه  726و دارای شماره ملی  4199287787و به تاریخ تولد  1351/2/1شناسنامه
صادر از شهرستان کوهدشت در مقطع کارشناسی رشته الهیات و معارف اسالمی فلسفه و کالم اسالمی صادره
از دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد به شماره  3863/86و با شماره سریال  148003767مفقود گردیده و
فاقداعتبار می باشد از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک فوق الذکر را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد به
نشانی  :خرم آباد کیلومتر  5جاده تهران مجتمع دانشگاهی آیت اهلل کمالوند ساختمان اداری و یا به صندوق
پستی  06817816645ارسال نماید.
اینجانبسبزمرادشهبازیفرزندمرادبهشمارهشناسنامه17490ودارایشمارهملی4198542252وبهتاریختولد1350/3/1
شناسنامه صادره از شهرستان کوهدشت مالک خودرو سواری پژو  405SLX- TU5مدل  1398به رنگ سفید روغنی و به
شماره شهربانی 436س -91ایران  41و به شماره موتور  139B0161257و به شماره شاسی NAAM31FE9KK236566
به علت فقدان اسناد فروش (اصل سند کمپانی) تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده است لذا چنانچه هر کس
ادعایی در مورد خودروی مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در پیکانشهر
ساختمان سمند مراجعه نماید پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اینجانبامیرپدرامخلیرانمالکخودروسمندمدل1382شمارهشاسی82210869وبهشمارهموتور32908211485
و شماره انتظامی  52ایران 576ج 31به علت فقدان اسناد فروش و سند مالکیت راهور تقاضای رونوشت المثنی
اسناد مذکور را نموده است لذا چنانچه کسی ادعایی در مورد خودروی مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقی
سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در پیکانشهر ساختمان سمند مراجعه نماید.بدیهی است پس از مهلت
مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
برگ سبز خودرو سواری جیپ کاام مدل  1373به شماره انتظامی 235 -72ق 11و شماره موتور  7400131و
 73081704973به مالکیت سیدجالل ساداتی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
برگسبزسند کمپانیترا کتور کشاورزیتکدیفرانسیلITM2852WDAمدل1386بهشمارهموتور LFW02655U
شماره شاسی  F14070به نام بهلول امین زاده ساریخانه بگلو با کد ملی  6019685314فرزند قربانعلی مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
اصل برگ کمپانی خودرو سواری هاچ بک سیستم مزدا تیپ  2مدل  1390به رنگ سفید وغنی به شماره نیروی
انتظامی  20ایران  248ج 91به شماره موتور  ZY732892و شماره شاسی  NAGHLCD12B7451324به مالکیت
خانم سمیه غیاثوند مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
اصل سند کمپانی و اصل شناسنامه مالکیت (برگ سبز) و اصل سند نقل و انتقال سواری سیستم پراید تیپ (جی تی
ایکسآی)مدل1388بهرنگسفیدروغنیبهشمارهموتور3030754وبهشمارهشاسیS1412288012656وبهشماره
پال ک انتظامی ایران 453 -34و 73و به نام مالک علی چراغی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
سند کمپانی (مادر) سواری پژو  405جی ال ایکس ای  1/8مدل  1385به رنگ نقره ای متالیک شماره موتور
 12485154131شماره شاسی  24242260به شماره انتظامی 849ن 78ایران  82به نام چنگیز نوذری میرارکالئی
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
اصل شناسنامه مالکیت (برگ سبز) و اصل کارت شناسایی (مشخصات) هر دو متعلق به خودروسواری پراید
جی تی ایکس آی مدل  1383به رنگ سفد روغنی و به شماره شهربانی 769ق -39ایران 41به شماره موتور
 01049089به شماره شاسی  S1412283425498به نام آقای محمد زار ع نژاد فرزند محمد دارای شماره ملی
 5989745214و به تاریخ تولد  1351/5/3شناسنامه صادره از شهرستان رومشگان مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط می باشد.

وشبهقارههندمحسوبمیشوند.بهتراستمقامات
آمریکایی بهجای فرافکنی در قبال شکست سنگینی
کهدر افغانستانپذیرفتهاند،پاسخگویبحرانهایی
باشند کهطیدودههاخیردرمناطقمختلفافغانستان
ایجاد کردهاند .بدون شک هر دو حزب سنتی آمریکا
(دموکرات -جمهوریخواه) در ریخته شدن خون

وزارتخارجهژاپنبهشهروندانخوددربرخی کشورهایجنوبشرق
آسیا هشدار داد که احتمال وقوع حمالت تروریستی وجود دارد.
بهنوشته«خبرگزاریفرانسه»دراینهشداربه گزارشهایاطالعاتی
استنادشدهو گفتهمیشود کهممکناستبهعبادتگاهها،اما کنو
تجمعات بزرگ در منطقه حمله شود .به دنبال این هشدار ،وزارت
خارجه تایلند با سفارت ژاپن در بانکوک تماس گرفت و خواست
علت صدور هشدارها را توضیح دهند ،اما سفارت ژاپن توضیح داد
که این دستور وزارت خارجه این کشور در توکیو است که ایمیلی با
این محتوا برای شهروندان خود ارسال کنند.
«تانی سانگرات» سخنگوی وزارت امور خارجه تایلند گفت« :وزارت
خارجهژاپنمنبعاینهشداررافاشنکردوسفارتژاپننیزاطالعات
بیشتری در اختیار نداشت».

برگسبزسواریسمندLXرنگسفیدمدل1393بهشمارهانتظامی859هـ-43ایران53وشمارهموتور147H0113862
و شماره شاسی  585577به نام بهروز شعاعی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
پروانهبهرهبرداریبیمارستان کوثربروجردبهشماره3-197744مورخ1398/9/12باتاریخاعتبار 1400/4/1مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .رئیس بیمارستان کوثر بروجرد – دکتر سیدمهدی مهدیانی
شناسنامه مالکیت برگ سبز خودروی سواری وانت – وانت سیستم آریسان تیپ  PU1OHGCNGدوگانهسوز
به رنگ سفید روغنی مدل  1399به شماره انتظامی 676د 52ایران  40به شماره موتور  118J5022747به شماره
شاسی  NAAB66PE1KC454960به نام پاشا عزیزی فرزند عزیز به شماره ملی  6349836529مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
سند کمپانی و برگ سبز وانت کاپرا دوکابین مدل  90رنگ سفید ش ش ایران 711 -75س 52ش م  8942ش شاسی
 2806973مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
سندوسیلهنقلیه(برگسبز)و کارتماشینسواریMVMمدل550مدل1396شمارهموتورMVM484FCAFH007486
و شماره شاسی  NATGCARK3H1007618به شماره انتظامی 252 -99د 94به نام کوثر رزاقیه مفقود و فاقد
اعتبار می باشد836.
پال ک سینه بغل کاپوت کوچک ترا کتور فرگوسن  285تک دیفرانسیل به رنگ قرمز مدل  1383به شماره موتور
 LFW22471و شماره شاسی  E18591Kبه نام سیدحامد حسینی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است837.
سند وسیله نقلیه (برگ سبز) خودرو سواری پژو  405مدل  1390به شماره انتظامی 552 -42ع 84به شماره شاسی
 NAAM11CA1CE296063و به شماره موتور  124490276814به نام عبدل احمد عین صالحی مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط می باشد835.
برگ سبز خودرو وانت سایپا تیپ  151مدل  1398به شماره پال ک 552 -72ط 99و شماره موتور
M13/6366289و شماره شاسی  NAS451100K4901229به نام گوهر مهدوی مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط است.
برگ سبز اتومبیل سواری سایپا  131SEمدل  1396به رنگ سفید روغنی دارای شماره پال ک 749س 96ایران 85و
دارای شماره موتور M13/6002894و دارای شماره شاسی  NAS421100H1232955به نام آقای عمار گمشادزهی
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
برگ سبز پژو  405مدل  84رنگ نوک مدادی ش ش ایران 258 -65ی 83ش م  12484130359ش شاسی 16221168
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
برگ سبز خودروی سواری سمندال ایکس مدل  84به رنگ نقره ای متالیک به شماره موتور  12484246613و
شماره شاسی  17620354و شماره پال ک 714ب 36ایران  59متعلق به آقای مهدی احمدی مفقود و از درجه
اعتبار ساقط است.
اینجانبعلیراعیمالکسواریسمندبهشمارهموتور 124K1254259وشمارهشاسیNAAC91CE2JF392261
و شماره پال ک 345ب -34ایران 92به علت فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی سند خودروی مذکور را
نموده است لذا چنانچه احدی ادعایی درخصوص خودروی فوق دارد ظرف مدت ده روز به دفتر حقوقی سازمان
فروش ایران خودرو واقع در پیکانشهر – ساختمان سمند مراجعه نمایند بدیهی است پس از مهلت مزبوط
مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
سند مالکیت راهور (برگ سبز) سواری سمند به شماره انتظامی 345ب 34ایران  92مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط است.
مدارک مالکیت خودرو وانت پیکان تیپ  1600مدل  1379رنگ سفید روغنی شماره پال ک  22ایران 538ن71
شماره موتور  11517901334شماره شاسی  79902006به نام فرشته نیکومنش مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط می باشد.
کارت دانشجویی اینجانب عمران مالزهی دشتوک فرزند محمد به کد ملی  3690496446به شماره دانشجویی
 9508943مورخه  98/8/20دانشجوی رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی دانشگاه مجتمع آموزش عالی
سراوان به سرقت رفته و فاقد اعتبار می باشد.
برگ سبز خودروی سواری کار هیوندای رنگ مشکی روغنی مدل  2009به شماره انتظامی 549ب 34ایران  30به
نام صدیقه فتوتی پور به شماره موتور  G6EA8A265709و شماره شاسی  KMHSH81D39U452298مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
کارت بازرگانی اینجانب آسیه خاتون نصرت زهی به شماره ملی  3701510731مربوط به موسسه بازرگانی و بازاریابی
پارسیان شرق سراوان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
سند مالکیت (برگ سبز) خودرو وانت زامیاد نیسان به رنگ آبی مدل  1398به نام محمدحسین زهی شستان به
شماره انتظامی 485ن 35ایران  95به شماره موتور  Z24839267Zو شماره شاسی NAZPL140TL0579286
به علت سهل انگاری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
کارت دانشجویی اینجانب علی خلیقی به شماره دانشجویی  39503159رشته نرم افزار دانشگاه آزاد اسالمی
واحد زاهدان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
سند مالکیت (برگ سبز) خودرو سواری پراید جی تی ایکس آی رنگ سفید روغنی مدل  1388به نام عبدالحمید
هابیل به شماره انتظامی 924س 31ایران  95به شماره موتور  2892788و شماره شاسی  S1412288243139به
علت سهل انگاری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
برگ سبز – کارت پال ک خودروی کامیون – باری چوبی بنز  52/19211به رنگ فیلی روغنی مدل  1965به شماره
انتظامی 439ع 11ایران  95به شماره موتور  18043و شماره شاسی  2689به نام دانیال شهنوازی مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط است.
سندمالکیت(برگسبز)خودرو کامیونتون–زامیادZ24Niبهرنگآبیروغنیمدل1397بهنامعبدالرزاقدهقانپور
به شماره انتظامی 465ن 19ایران  95به شماره موتور  Z24771019Zو شماره شاسی  NAZPL140TJ0505458به
علت سهل انگاری مفقودگردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
برگ سبز موتورسیکلت سوپر تندر  125CCمدل  1394به شماره انتظامی  -15598ایران 823به شماره موتور
 124NEH011604و شماره تنه  NEH***125T9430221به نام یاسر خمری مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط است.
برگ سبز ترا کتور مدل  1389پال ک 779ک 11ایران  18موتور  LFW00084Xو شاسی  J11934متعلق به محمد
بختیاری مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
اینجانب بهنام زمانی مالک خودرو پژو پارس مدل  1389به شماره انتظامی 153ه 31ایران  13به شماره
شاسی  NAAN0CA2AK773668به شماره موتور  12488316288به علت فقدان اسناد فروش
(سند کمپانی) تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده است لذا چنانچه هر کس ادعایی در
مورد خودروی مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در
پیکانشهر ساختمان سمند مراجعه نماید .بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط
مقرر اقدام خواهد شد.
برگ کمپانی خودرو پژو پرشیا مدل  1396رنگ خا کستری متالیک شماره پال ک 684س 94ایران 38شماره
موتور  124K1006043شماره شاسی  NAAN01CE3HH814328به نام محمدرضا کرزبر مفقود گردیده و از
درجه اعتبار ساقط است.
برگسبزخودروسواریپژوپارسمدل 1399بهرنگسفیدروغنیباشمارهپال ک 779س25ایران89وشمارهموتور
 167B0086678و شماره شاسی  NAAN11FE6LH297267مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مردم افغانستان از سال  ۲۰۰۱میالدی تا کنون نقش
داشتهاند .این جنگ ،بهصورت رسمی نزدیک به
یک تریلیون دالر هزینه برای آمریکا در برداشته و در
مقابل ،واشنگتن نیز با حمایت شرکای خود در ناتو،
به کشتار افغانها ،جنایت و تاراج منابع این کشور
جنگزده روی آورده است .در این میان سؤاالتی به

ی کند که حتی در میان بازی تبلیغاتی و
ذهن خطور م 
هیاهوی کاذب مقامات آمریکایی از ذهن میلیاردها
انسان در جهان محو نخواهد شد .تراژدی مرگباری
که طی نزدیک به دو دهه اخیر در افغانستان شاهد آن
هستیم ،کارگردانی بهجز آمریکا و متحدانش نداشته
است! بدون شک حتی با ایجاد صلح افغانستان ؛
توطئههای آمریکا در این کشور بحرانزده متوقف
نخواهدشد.آمریکادرصدداستباتزریقبحرانهای
مزمن امنیتی بر پیکره افغانستان از یکسو و استحاله
فرهنگیمردمافغانستان،زمینهرابرایاستمرارمداخله
خود در کابل و دیگر مناطق این کشور مهیا سازد.در
اینمیان،دموکراسیمسمومآمریکاییصرفاجنبهای
ظاهری و بدون خاصیت داشته است.
آثار اشغالگری آمریکا در افغانستان
حتی پس از فرار آمریکا از افغانستان ،آثار دو دهه
اشغالگری در این کشور جنگزده ادامه دارد .تولد
نوزادانیناقصالخلقهدر افغانستاناینظنراتقویت
میکند که آمریکا در جریان حمله به افغانستان ،از
گلولههای حاوی اورانیوم ضعیف شده استفاده کرده
است«.فضیحاهللکا کار»معاونبهداشتعمومیدولت
افغانستان اعالم کرد :دولت این کشور نمونهبرداری
از خا ک ،سنگ و آب در نقاط مختلف و جاهایی را که
آمریکاموردحملهقراردادهآغاز کردهاستتامستندات
استفادهآمریکااز گلولههایحاویاورانیومضعیفشده
رابیابد.ویافزود،تولدنوزادانناقصالخلقهایناقدام
ی کند.اینبرایاولینبار نیست
ارتشآمریکاراتأییدم 
کهارتشآمریکاازاورانیومضعیفشدهاستفادهمیکند
بلکهدر جنگتوفانصحرا،ارتشآمریکااز آناستفاده
کرده است .درهرحال ،جنایات آمریکا در افغانستان
محدود به دوران حضور این کشور نمیشود .قطعا
آثار و تبعات بسیاری از جنایات آمریکا در آینده نیز
گریبانگیر شهروندان افغان خواهد بود .آیا زمان آن
نرسیده است تا علیه اشغالگران در این موارد اقدامی
قانونی و حقوقی صورت گیرد؟

دو کاروان لجستیک آمریکا در عراق
هدف قرار گرفت
دوکاروانحاملتجهیزاتلجستیکاشغالگران
آمریکادر استانهایالقادسیهوالمثنیواقع
در جنوب عراق ،هدف قرار گرفتند.
به گزارش فارس ،کانال تلگرامی «صابرین
نیوز»،در خبریفوریاز هدفقرار گرفتناین
دو کاروان در شهرهای الدیوانیه و السماوة
خبر داد.گروه موسوم به «اصحاب الکهف»
عراق ،نیز در کانال تلگرامی خود ،مسئولیت
هدف قرار دادن این دو کاروان آمریکایی را
برعهده گرفت و اعالم کرد که در ساعت ۷:۱۵
صبح دیروز یک کاروان لجستیک را در شهر
السماوة واقع در استان المثنی و در ساعت

 ۹:۰۰صبح یک کاروان لجستیک را در شهر
الدیوانیهواقعدراستانالقادسیه(الدیوانیه)
هدف قرار داده است.این گروه ،تا کنون
چندین بار مسئولیت حمله به کاروانهای
آمریکایی را برعهد ه گرفته و اعالم کرده است
که از رسیدن تدارکات به نیروهای آمریکایی
جلوگیریخواهد کرد.درطولهفتهبهتعدد،
محمولههای موردنیاز نیروهای آمریکایی و
همچنینتسلیحاتسبکازطریق کامیونها
وبهواسطهشرکتهایعراقیازمرز«جریشان»
کویت وارد عراق میشود؛ گذرگاهی که دولت
بغداد تسلط و نظارتی بر آن ندارد.

آگهی ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی شهرستان سیاهکل
نظر به اینکه در اجرای مواد  3و  15و  17و  18قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و
ماده  13آیین نامه اجرایی آن متقاضی ذیل با ارایه اسناد و امالک عادی و اسناد مشاعی درخواست صدور سند مالکیت
نموده و پرونده مورد نظر در هیئت موضوع قانون مذکور مصوب  90/9/20مجلس شورای اسالمی مطرح و نهایتا منجر
به صدور رای جهت اخذ سند مالکیت گردیده است لذا مراتب به استناد ماده  3قانون مذکور در دو نوبت به فاصله 15
روز جهت عموم آگهی می گردد
قریه لیش سیاهکل سنگ اصلی  29بخش  16گیالن
پالک فرعی  953مفروز از  2در مالکیت آقای /خانم فاطمه تقوی سیاهکلی ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای
احداثی به مساحت  280/20مترمربع از مالکیت خانم رقیه حسین زاده لیش
لذا هر کس اعم از مجاوران و صاحبان حقوق و مالکین مشاع نسبت به اصل و حدود و مفروزی پالک فوق واخواهی داشته
باشد میتواند از تاریخ انتشار آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد شهرستان سیاهکل تحویل و ظرف
مدت یکماه به مراجع قضایی صالحه دادخواست تسلیم و گواهی آن را به اداره متبوعه تحویل نماید در غیر اینصورت
پس از تقاضای مدت قانونی مذکور برابر مقررات نسبت به صدور سند مالکیت اقدام خواهد شد و صدور سند مالکیت نیز
مانع مراجع متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/6/10
تاریخ انتشار نوبت دوم  1400/6/24م الف 525
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل
شهریار سلیمی
============================================================
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  140060318004002319مورخه  1400/5/23موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی رودبار تصرفات مالکانه مسعود محمدعلی پور فرزند رمضان مورد تایید قرار گرفت.
 -1ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر اعیان احداثی به مساحت  4577/80مترمربع به شماره پالک فرعی  1694مجزی از پالک 270
از اصلی  1واقع در هرزویل بخش  18گیالن از مالکیت مستانه کبیری هرزویلی و غیرو به آدرس شهرستان رودبار منجیل هرزویل روبروی
شهرک توانیر کوچه افشاری محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت آگهی می شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/6/9
م الف 367
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/6/24
رئیس ثبت اسناد رودبار -علیرضا اکبری گیگاسری
====================================================================
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  1400/3/23-140060322002001317هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زابل تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه میر به ش.ش  420کدملی
 3671673281صادره زابل فرزند غالم به صورت ششدانگ یکباب منزل به مساحت  200مترمربع در قسمتی پالک شماره  20فرعی از
1اصلی واقع در سیستان و بلوچستان بخش  2حوزه ثبت ملک زابل-خیابان رسالت  20خریداری طبق سند قطعی شماره  117109مورخ
 1397/11/2دفترخانه  13زابل از خانم گلی اخشیجان محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله
 15روز در روزنامه کثیراالنتشار آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/6/9 :
مالف 414
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/6/24 :
مهدی پهلوانروی
رئیس ثبت اسناد وامالک
====================================================================
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  140060318004002254مورخه  1400/5/11موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی رودبار تصرفات مالکانه قدرت اله فیضی بیورزنی فرزند محمدعلی مورد تائید قرار گرفت.
-1ششدانگ یکباب خانه و محوطه مساحت  1621/40مترمربع به شماره پالک فرعی  987مجزی از پالک  202از اصلی  5واقع در
بیورزن بخش  19گیالن از مالکیت نعمت اله فیضی بیورزنی به آدرس شهرستان رودبار-لوشان -بیورزن -محرز گردیده است .لذا به
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/6/9 :
مالف 373
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/6/24 :
رئیس ثبت اسناد رودبار-علیرضا اکبری گیگاسری
====================================================================
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  140060318004001999مورخه  1400/4/22موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی رودبار تصرفات مالکانه کیوان میرزائی تکلیمی فرزند کیهان مورد تائید قرار گرفت.
-1ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر اعیان احداثی به مساحت  273/14مترمربع به شماره پالک فرعی  1502مجزی از پالک 251
از اصلی  4در تکلیم بخش  20گیالن از مالکیت کیهان میرزائی تکلیمی و غیرو به آدرس شهرستان رودبار -گورابخال -خیابان شهید
ابوالفضل جهانی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و
پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/6/9 :
مالف 374
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/6/24 :
رئیس ثبت اسناد رودبار-علیرضا اکبری گیگاسری
====================================================================

اصالحیه
بدینوسیله اصالح می گردد در آ گهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت اول که در
تاریخ  1400/2/2به چاپ رسیده است در واقع آ گهی دعوت عمومی عادی به طور
فوق العاده باید به چاپ می رسید.
تاریخ انتشار 1400/6/24
شرکت شادمهر جنوب
خ ش 1400/6/24

گروه بینالملل
انتخاباتسراسریآلمانباحساسیت
ویژهای در این کشور پیگیری میشود.
دومین مناظره تلویزیونی سه نامزد
صدراعظمی آلمان با تمرکز بر موضوع
تغییرات اقلیمی و مسائل اقتصادی
برگزار شد.هرسه کاندیدا هرگونهائتالف
باحزبراستافراطیآلترناتیوبرایآلمان
را رد کردند.
به گزارش دویچه وله ،دو هفته مانده
به انتخابات پارلمانی آلمان ،دومین مناظره تلویزیونی سه کاندیدای
صدراعظمی از سه حزب سوسیالدموکرات ،سبزها و اتحاد سوسیال
مسیحی و دموکرات مسیحی یکشنبه شب  ۱۲سپتامبر برگزار شد.
موضوع اصلی این مناظره چگونگی تشکیل ائتالف برای تشکیل دولت
ت کنندهدراینمناظرهتشکیلائتالفباحزب
بود.هرسه کاندیدایشرک 
راستگرایآلترناتیوبرایآلمانAFDراصریحارد کردند.عالوهبرآنآرمین
الشت ،رهبر حزب دموکرات مسیحی و نامزد اتحاد سوسیال مسیحی و
دموکرات مسیحی ائتالف با حزب چپها را نیز رد کرد.
الشت در پاسخ به این سؤال که آیا اتحاد دموکرات مسیحی و سوسیال
مسیحیحاضرندبهعنوانشریک کوچکتردرائتالفیباسوسیالدموکراتها
شرکت کند ،گفت که احزاب دموکرات باید بعد از انتخابات با یکدیگر
گفتوگو کنند.آنالنابربوک،رهبرو کاندیدایحزبسبزهااینموضوعرا که
حزب چپها و حزب آلترناتیو برای آلمان را همتراز دانست و ائتالف با هردو
حزب را رد کرد و «بسیار خطرنا ک»دانست .او همچنین تشکیل ائتالف به
رهبری حزب خودش را تبلیغ کرد.اوالف شولتز ،رهبر و کاندیدای حزب
سوسیالدموکراتدر پاسخبهامکانائتالفاینحزبباچپهاتصریح کرد
که به رسمیت شناختن ناتو و اعتقاد به اتحادیه اروپا برای حزب او غیرقابل
بحثاست.اینهادوموضوعیهستند کهحزبچپهابرسرآنهاباسایر
احزاب اختالف دارد .بااینحال شولتز همکاری با چپها را بهطورکلی رد
نکرد.در پاسخ به پرسشهای مربوط به حفاظت از محیطزیست رهبران
حزبسوسیالدموکراتودموکراتمسیحیمتقابالیکدیگررامتهم کردند
و هریک تقصیرها را به گردن دیگری انداخت .شولتز گفت :اتحاد دو حزب
مسیحی مدتهاست که موضوع نیاز به برق بیشتر بهمنظور بازسازی
اقتصاد برای سازگاری با محیطزیست را رد می کند.الشت در مقابل
سوسیالدموکراتها را به دلیل اینکه جلوی تسریع برنامهها و صدور
مجوزها را گرفتهاند موردانتقاد قرار داد .بربوک هم گفت با این سرعت
کمی که ائتالف سیاه و سرخ (اتحاد دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی
با سوسیالدموکراتها) در موضوع حفاظت از اقلیم پیش میروند ،این
هدفبهدستنخواهدآمد.رهبرحزبسبزها گفت کهدولتبعدیآلمان
باید قطع کامل وابستگی به انرژی ذغالی را بهجای سال  ۲۰۳۸به سال
 ۲۰۳۰جلو بیندازد.در یک جمعبندی کلی کاندیدای حزب سبزها درباره
وضعیت اقلیمی هشدار داد و گفت دولت بعدی آلمان آخرین دولتی است
که میتواند بهصورت فعال بر بحران زیستمحیطی تأثیر بگذارد .او تأ کید
کرد که میخواهد صدراعظمی باشد که یک سیاست مدرن را پیش از آنکه
دیر شود در پیش گیرد.الشت ،نامزد اتحاد دو حزب سوسیال مسیحی و
دموکرات مسیحی وعده داد که بوروکراتی را برمیچیند و آلمان را بهسوی
ی کند.
یک کشور صنعتی سازگار با محیطزیست هدایت م 
پایان دوران مرکل
آنچه مسلم است اینکه با برگزاری انتخابات سراسری اخیر ،دیگر خبری
از آنگال مرکل صدراعظم سرزمین ژرمنها در رأس معادالت سیاسی
و اجرایی برلین نخواهد بود .بااینحال به نظر میرسد اختالف بر سر
جانشینیمرکل،موضوعسادهایدر آلمانتلقینشود.فار غاز اینکهچه
کسی جانشین مرکل خواهد شد ،اختالفات داخلی در برلین تا مدتها
بر سیاست داخلی و خارجی آلمان سایه خواهد افکند.
دویچه وله

دعوتنامه هیات تشخیص
نوبت چهارم – خواهان
طرفین دعوی
خواهان :
حسین قدیمی
شغل –
نشانی  :استان تهران – سعادت آباد خ  21پال ک  26ز -18تلفن 09125594536
خوانده:
آقای فریبرز امیرآبادی – شرکت توریستی و تشریفاتی آنی
شغل –
اتوبان جالل آل احمد – خ ناظریان قمی – خ حسین جوادی – خ علیالی غربی – پال ک
 132واحد  5تلفن –
خواسته دعوی
بازگشت به کار  /حقوق معوقه  /حق اوالد  /عیدی و پاداش  /سنوات خدمت  /حق
بیمه
محل و وقت حضور
اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی شمالشرق تهران به نشانی خیابان سمیه نرسیده به
پل حافظ خیابان پورموسی پال ک  40شعبه  -هیات تشخیص –
ساعت 1400/7/28 10/45
نام و نام خانوادگی گیرنده دعوتنامه
اینجانب آقای  /خانم – با سمت  /نسبت خواهان /خوانده نسخه دوم دادخواست
به همراه ضمایم را دریافت نمودم .امضا
گواهی مامور ابالغ
در ساعت  9/40روز – ماه – سال  1400دعوتنامه به همراه دادخواست و ضمایم
ابالغ شد
نام و نام خانوادگی مامور ابالغ
تذکر :
 خوانده می بایست اصل کارت شناسایی و روزنامه رسمی را همراه خود داشتهباشد.
ا گرنمایندهطرفیندر جلسهشرکتنمایند،همراهداشتنمعرفینامه کتبیتاماالختیارو کارت شناسایی معتبر الزامی است.
خواهشمنداست کلیهمدارکمورداستنادخودرابرایطرحدر جلسههیاتتشخیصهمراه داشته باشند.
حمیدرضا داداشی – مدیریت اداره تعاون ،
تاریخ انتشار 1400/6/24
خ ت 1400/6/24
کار و رفاه اجتماعی شمالشرق تهران

آ گهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
(نوبت اول) و مجمع عمومی فوق العاده (نوبت اول)
انجمن مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزوسیون
ایران به شماره ثبت  12572و شناسه ملی 10100485279
بدینوسیلهازتمامیاعضایپیوستهانجمنمهندسیماشینهای کشاورزیومکانیزاسیون
ی گردد تا در جلسه مجمع عادی به طور فوق العاده (نوبت اول) در روز
ایران دعوت م 
جمعه مورخ  1400/6/26از ساعت  10الی  11و مجمع عمومی فوق العاده (نوبت اول) در
روز جمعه مورخ  1400/6/26از ساعت  11الی  12که به صورت مجازی برگزار می شوند،
حضور بیابند.سایرشرایطحضور در مجمعبهصورتمجازیاز طریقوبسایتانجمن
به نشانی  https:/isamem.irاطالع رسانی خواهد شد.
دستور جلسه مجمع عادی به طور فوق العاده :
 -1استماع گزارش هیات مدیره
 -2تصویب برنامه اجرایی سالیانه انجمن
 -3انتخاب و تعیین سمت مدیران
 -4انتخاب بازرسان
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده :
اصالح مواد اساسنامه شامل ؛
 -1تصویب اساسنامه جدید
 -2تبصره  4ماده  12درخصوص تعیین وضعیت حق امضا
تاریخ انتشار 1400/6/24
خ ش 1400/6/24

هیات مدیره انجمن

