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آژیرقرمزدرقاره سبز
پیامدهای ریاست فرانسویها بر اتحادیه اروپا

حسین محمدی فومنی
کارشناس ارشد مسائل بین الملل
در چندسالاخیراز عمرریاستجمهوریما کروندر
فرانسهجهانیانشاهدبحرانهایاجتماعی،بیکاری
،اعتراضات جلیقه زردها و بحران اقتصادی و تلفات
ناشی از بیماری کرونا می باشند .کشوری که مدعی
استدومیناقتصاداتحادیهرابهخوداختصاصداده
،اقتصادی کهبخشزیادآنبافروشتسلیحاتنظامی
 ،صنعت خودروسازی و صنعت گردشگری تأمین
می شود .بحران حمایت و پیروی از سیاستهای
پیمان آتالنتیک شمالی (ناتو) مزید بر علت شده
ی کهسبب کاهشحضور این کشور در عرصه
بهطور 
بینالمللوخروجنظامیانآناز کشورهایآفریقایی
و افغانستان منجر گشته است .
بحران با ناتو
بعد از جنگ جهانی دوم و اتفاقات پیش آمده در
جنگ و تجاربی که توسط کشورهای اروپایی کسب
شد چندین کشور اروپايی تمایل زیادی داشتند که
با يکديگر همکاری کنند تا از بروز جنگهای جدید و
ويرانیمجدداروپاپیشگیری کنند کهنتيجهآنتجربه
موفقيتآميز تشکيل اتحاديه اروپا بود.
سران 28کشور عضواتحادیهاروپا،در بیانیهنشست
اخیر خود در بروکسل تأ کید کردند اتحادیه اروپا باید
هزینههایدفاعیخودراافزایشدهدوبتواندبهطور
مستقلازآمریکااقدام کند.ا کنونتالشهابرایایجاد
نیروی نظامی مستقل اروپا ،تدوین راهبرد جهانی
اتحادیه اروپا و نیز ایجاد نهادهای نظامی ،امنیتی
اروپایی روندی فزاینده به خود گرفته است .سران
اروپایی ،خواستار افزایش هزینههای نظامی اروپا و
گسترشهمکاریهایمشترکشدهاندتاوابستگی
ناتو به حمایتهای آمریکا را کاهش دهند.
ايده تشکيل ارتش واحد اروپايی موضوع جديدي
نيست .پس از فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد
«فرانسوا میتران» و سپس «ژا ک شیرا ک» رؤسای
جمهور وقت فرانسه مجددا پرچم ضرورت تشکیل

ارتش واحد اروپایی را بلند کردند .اما این بار هم به
دلیلچترامنیتیناتوبراروپاوشکافعمیقدر داخل
اروپا،میانآتالنتیک گرایانوفراآتالنتیک گرایان،ایده
تشکیلارتشاروپاییبهحاشیهراندهشد.البتهاین
تنهاما کروننیست کهخواستارتشکیلارتشاروپایی
استوپسازماجرای«برگزیت»ورأیبریتانیاییهابه
جداییازاتحادیهاروپا،وزیراندفاعچهار کشورآلمان،
فرانسه،ایتالیاواسپانیادرماها کتبر2016پیشنهادات
خودرابرایتشکیلیکارتشمشترکاعالم کردند.
همچنيندولتهایاروپاییسال گذشتهباامضای
طرحیبهنام«پسکو»يا«همکاریساختارمنددائمی»
اولین گامرابهسمتخوداتکاییامنیتیبرداشتند.
توافقی که قرار است سنگ زیربنای ایجاد یک ارتش
واحد اروپایی را تشکیل دهد و هدف پایهای آن این
است که ازراه تشکیل ارتشی قدرتمند ،سیاست
دفاعی اتحادیه اروپا را تقویت کند.
بحران اقتصادی
روزنامهفرانسویلوفیگارو ،گزارشمؤسسهمطالعات
آمارواقتصادفرانسه()INSEEرامنتشر کرد.براساس
اینخبربدهیهایعمومیفرانسهدرسهماههسوم
سال  ۲۰۲۱میالدی ۷۲ ،میلیارد یورو افزایش یافته و
بهرکورد۲۸۳۴میلیاردیورورسیدهاست،فرانسه که
مدت هاست با بحران بدهی عمومی دست و پنجه
نرم می کند و بحران شیوع کرونا نیز به آن دامن زده
است .بدهی های عمومی این کشور از پایان سال
۲۰۱۹میالدیتا کنون۴۵۰میلیاردیوروافزایشیافته
است بحران اقتصادی ناشی از شیوع کرونا بیش از
همه اقشار آسیب پذیر فرانسه را آسیب پذیرتر کرده
استودر حالحاضر۵۸درصدشهروندانفرانسوی
زیر خط فقر قرار دارند.
بحران های اجتماعی
اتحادیه اروپا از اواخر سال  2008میالدی وارد
سخت ترین دوران اقتصادی خود پس از
جنگ جهانی دوم شده است با توجه به بحران
اقتصادیوتحوالتاجتماعی،تداومدولترفاه

در کشورهایاروپاییبادشواریهایفزایندهای
رو به رو شده است .یکی از نمونه های بارز این
امر کشور فرانسه است که به دلیل بحران مالی
دیگر رونق اقتصادی وجود ندارد و به دلیل رکود
فعالیت ها ،درآمد ناشی از مالیات ها نیز پايین
آمده است ،و نیز افزایش فشارهای اقتصادی
بر مردم از جمله کاهش قدرت خرید و افزایش

انفجار در مناطق تحت اشغال ترکیه
در شمال سوریه
چهار انفجار،مناطقتحتاشغالترکیهو گروههای
تروریستی همسو با این کشور را در شمال و شمال
شرق سوریه لرزاند.
بهنوشتهوبگاهعنببلدی،انفجاراولدریکایستگاه
اتوبوسشهر«الباب»درشرقحلبرخدادویک کشته
و یک زخمی به جا گذاشت؛ دلیل انفجار یک عامل
ب گذاریشده
انتحاریبود.درانفجاریکخودرویبم 
نیز در شهر «اعزاز» در شمال حلب دو نفر زخمی
شدند .این انفجار در منطقه «الصیانه» در شمال
اینشهررخداد .گفتهمیشودیکبمب کوچکبه
بدنهیکخودروچسباندهشدهبود.انفجارسومنيز

در شهر «عفرین» در شمال حلب به وقوع پیوست
که دلیل آن نیز عامل انتحاری بود .به گفته عناصر
وابسته به ترکیه ،در این انفجار یک نفر کشته شده
است.امادرشهر«رأسالعین»دراستانالحسکهدر
شمالشرقسوریهنیزیکبمبمنفجرشد کههنوز
آماریازتلفاتاحتمالیآندردستنیست.مناطق
تحت اشغال تروریستهای موسوم به «ارتش ملی
سوریه» که مورد حمایت ترکیه قرار دارند ،به طور
روزانهوهفتگیشاهدانفجارهایمختلفاست که
عموما نیز منابع همسو با آنکارا ،این انفجارها را به
ُ
ی کنند.
شبهنظامیان کرد منتسب م 

برگسبزپژوپارسمدل 1395بهشمارهپال ک 865ل83ایران 99بهشمارهموتور 124K0811967
و به شماره شاسی  NAAN21VE1GK306397متعلق به محمد سعیدپوررضا مفقود و از
درجه اعتبار ساقط است.
اصل سند کمپانی و اصل شناسنامه مالکیت (برگ سبز) سواری شخصی سیستم پیکان تیپ
 1600iمدل  1381به رنگ سفید معمولی و به شماره موتور  11158171531و به شماره شاسی
 0081572307و به شماره پال ک انتظامی ایران 236 -24ط 45و به نام مالک قاسم البوناصر
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
پروانه بهره برداری گاوداری شیری به شماره  120/82/10مورخ  1387/9/14به نام سرچنگ
قره قانی فرزند سرهنگ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
برگ کمپانی – برگ سبز و کارت موتورسیکلت ویال مدل  1391به شماره انتظامی 79972-624
به شماره تنه  N3S***135Y9111182و شماره موتور  161FMJ*200225و به نام سیدمرتضی
میرعابدی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
برگ سبز اتومبیل پراید مدل  1379به شماره انتظامی 653د 64ایران  23به شماره شاسی
 S1442279662880به شماره موتور  00189837مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط
است.
برگ سبز (شناسنامه) و برگ کمپانی (سند) و کلیه مدارک وکالتنامه و قولنامه وانت پیکان
مدل  1385به شماره انتظامی 424ط 41ایران  66شماره موتور  11485018270شماره شاسی
 31002156به نام کبری محمودبگ به وکالت محمد سلگی مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط است.
برگ سبز و برگ کمپانی ایران خودرو و یک پال ک سواری پژو  206مدل  1382به رنگ یشمی و
شماره موتور  10FSF94134918و شماره شاسی  0082600426و شماره پال ک 14772ج 97به
نام قاسم کوثری راد ش ش  5696مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
سند کمپانی و برگ سبز موتورسیکلت پا کسیما مدل  1390به شماره انتظامی 83439 -621
به شماره تنه  NEA***125C9057353و شماره موتور  NEA*1074400به نام ایمان قرقانی
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
مدرک تحصیلی اینجانب فراز ابراهیمی فرزند شاه ویردی به شماره ملی  2971192717صادره
از میاندوآب ،دکتری حرفه ای در رشته دامپزشکی (شبانه) صادره از دانشگاه ارومیه مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
سند کمپانی خودروی سواری پراید جی تی ایکس به رنگ سفید به شماره انتظامی 466ب93
ایران  75به شماره موتور  3191966مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
اصل سند کارخانه سواری ام وی ام مدل 1391به شماره انتظامی 189 -25ج 49به شماره موتور
 MVM477FJAA001767به شماره شاسی  NATFBAMD0A1001756مفقود گردیده و
از درجه اعتبار ساقط است.
مدرکفار غالتحصیلیاینجانبسودابهآقائیپور فرزندرحمانبهشمارهشناسنامه1570291063
صادره از مرند در مقطع کارشناسی ارشد مهندسی معماری صادره از واحد دانشگاهی آزاد
مرند به شماره  189712501051مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.از یابنده تقاضا
می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرند ارسال نماید.
برگ سبز کامیون کشنده ولوو اف اچ  12مدل  1384به شماره موتور  470768به شماره
شاسی  354732 -Y72AP40A85Tبه شماره انتظامی 234-25ع 67به نام جلیل آغباشلو
مفقودگردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
کارت ملی به نام علی ا کبر گرجی  ،فرزند غالمحسین گرجی  ،تاریخ تولد  1370/1/13به شماره
ملی  1220021989مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
برگ سبز موتور همراه با کارت سوخت خودرو موتورسیکلت  125مدل  1383رنگ مشکی
شماره موتور  2003890شماره تهه  831004948پال ک  53265 627به نام غالمحسین گرجی
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
برگ سبز پژو تیپ  PARS TU5مدل  95رنگ سفید روغنی شماره پال ک  21ایران  572ی54
شماره موتور  164BOO61472به شماره شاسی  NAAN11FE8GH702891به نام حسن
صالحی زاده مفقود و فاقد اعتبار است.
سند کامل و برگ سبز متعلق به یک دستگاه خودر وی وانت زامیاد به رنگ آبی ر وغنی
مدل  1389به شماره پال ک 699ج 58ایران  95به شماره موتور  587897به شماره شاسی
 NAZPL140TBN293832به نام دری بامری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
شناسنامه (برگ سبز) سند کامل و کارت پال ک و بیمه متعلق به یک دستگاه خودروی سواری
پراید مدل  1390به رنگ نوک مدادی به شماره پال ک 584ج 69ایران  65به شماره موتور
 4008261به شماره شاسی  3412290871798به نام خلیل بامری مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط است.
سند کارخانه یک دستگاه خودروی سواری سمند  LXبه رنگ سفید معمولی مدل 1391
به شماره شهربانی 456ب 82ایران  96شماره موتور  124K0022523و شماره شاسی
 NAAC91CC3CF895463متعلق به خانم سیده فاطمه قدمی فرزند آقا گل مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط است.
اصل برگ سبز و سند کمپانی و کارت خودرو سواری کرایه پژو  405مدل  1386به شماره موتور
 12486157495و شماره شاسی  40387460به شماره پال ک ایران 847/72ع 21به نام زینب
خلخالی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
اصل برگ سبز و سند کمپانی و کارت خودرو سواری کرایه سمند  LXمدل  1396به شماره موتور
124K0985349وشمارهشاسی NAAC91CE4HF121163وشمارهپال کایران 995/62ع27
به نام مهدی غالمی بیشه مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
مدرک فار غ التحصیلی اینجانب سودابه آقائی پور فرزند رحمان به شماره شناسنامه 105845
صادره از مرند در مقطع کارشناسی ارشد مهندسی معماری صادره از واحد دانشگاهی آزاد مرند
به شماره  189712501051مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد از یابنده تقاضا می شود
اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی مرند نشانی دانشگاه آزاد مرند ارسال نمایند.
برگ سبز خودرو پراید سواری مدل  1389به شماره پال ک ایران 938 -72ط 95و شماره موتور
 3686029و شماره شاسی  S1412289560685به نام ایمان زلفی مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط می باشد.

 ۵۶میلیارد یورویی بابت خرید زیردریاییهای
فرانسوی از سوی استرالیا ،تنش میان پاریس با
کانبرا،لندنوواشنگتنشدت گرفتهاستسبب
کاهشدرآمدوفرصتهایشغلیدرفرانسهشده
تا قبل از بیماری کرونا هر شنبه جهانیان شاهد
اعترضاتوراهپیماییعلیهدولتماکرونبودهاند.
این وضعیت همچنان ادامه دارد.

بحران مهاجرت
باظهورداعشدرمنطقهغربآسیا،،آغازجنگداخلی
در سوریهوعراق،وتداوممنازعاتدر افغانستانباعث
تشدید روند بحران مهاجرت در اروپا شده است.
ماهیت این بحران از محوریت موضوعات اقتصادی
و اجتماعی به موضوع هویتی و متعاقب آن ،امنیتی
تغییر پیدا کرده است .بر این اساس ،در حوزه سیاست
داخلی ،احزاب ملی گرای رادیکال روند رو به رشدی
را آغاز کرده و توانسته اند از طریق مخالفت با مهاجرت
و هشدار در مورد تهدید هویتی توجه بسیاری از
رأی دهندگان را به خود جلب کنند .بحران مهاجرت
همراه با بحران اقتصادی اروپا و نا کامی های اتحادیه
اروپا،فرصترشدوتوسعهاحزابراسترادیکالرافراهم
کرده است .حزب جبهه ملی فرانسه به عنوان یکی از
قدرتمندترین احزاب راست رادیکال در اروپای غربی
از طریق امنیتی کردن مساله مهاجرت توانسته است
به موفقیت های چشمگیری در عرصه های انتخاباتی
دستیابدوبهیکیازاحزابتأثیرگذاردرصحنهسیاسی
فرانسه تبدیل شود.
اسالم دومین دین بزرگ در فرانسه است .فرانسه به
عنوان پرجمعیتترین کشور مسلمان نشین اروپایی
محسوب میشود .هم ا کنون جمعیت مسلمانان
بیش از  ۶میلیون تخمین زده میشود .اما این فقط
یکتخمینمیباشدچرا کهسرشماریپیروانادیانبر
اساسقانونفرانسهممنوعمیباشد.اغلبدانشمندان
علوم اجتماعی معتقدند که این آمار بسیار پایین در
نظر گرفتهشدهوصحبتاز جمعیتحدودا۸میلیونی
مسلماناندرفرانسهمیکنند.پوششحجابدرفرانسه
یکی از بحثبرانگیزترین مسائل از سال  ۱۹۸۹تا کنون
بوده است .بحث اصوال بر این متمرکز شده است که
آیادخترانمسلماندر مدارسعمومیحجابداشته
باشند یا نه؟ اما این مسئله با اعتراضات شدیدی از
سوی مسلمانان روبهرو شده است .مسلمانان به
درستیاعتراض کردهاند کهممانعتاز داشتنحجاب
در مدارس ،مصداق تبعیض دینی است.

اخبار ضد و نقیض در خصوص
ترور نافرجام بن سلمان
یک معارض عربستانی و مشاور سابق امنیتی این کشور در
صفحه تويیتر خود مدعی ترور نافرجام ولیعهد سعودی
شد.
به گزارش فارس ،حساب تويیتری «رجل دوله» در یک
افشا گری از تالش برای ترور «محمد بن سلمان» ولیعهد
سعودیخبرداد.ویمدعیشده،پسازاینترورنافرجام،
ولیعهد سعودی به سرعت به یک مکان امن در جزیره
«جبل حسان» در دریای سرخ منتقل شده و تا زمانی
که تحقیقات تکمیل شود ،تحت تدابیر شدید امنیتی
قرار داشته است.این افشا گر سعودی که خود را مشاور
امنیتی سابق نامیده ،همچنین نوشته است که پیش از

سند کمپانی خودرو پراید سواری مدل  1389به شماره پال ک ایران 938 -72ط 95و شماره
موتور  3686029و شماره شاسی  S1412289560685به نام ایمان زلفی مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط است.
برگ سبز و سند مادر نیمه یخچالدار ماموت مدل  1398به شماره انتظامی 367 -22ع 93و
شماره شاسی  NACTYT375K1044628به مالکیت معصومه پاشایی مفقود گردیده و از
درجه اعتبار ساقط است.
سند کمپانی پژو  206مدل  99رنگ سفید ش ش ایران 783 -75ل 19ش م  0026514ش شاسی
 109898مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
برگ سبز و کارت وانت نیسان آبشنال مدل  400رنگ آبی ش ش ایران 138 -35د 54ش م 2485095
ش شاسی  0604183مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
کارت نیمه یدک کانتینر مارال مدل  1393به شماره انتظامی 357 -15ع 21به شماره شاسی
 NALTSK3DEE0064285مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
برگ سبز وانت مزدا  2000مدل  84رنگ نوک مدادی ش ش ایران 596 -65ب 21ش م  496394ش
شاسی  04599مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
سند کمپانی و سند بنچاق خودرو سواری پراید مدل  1382به رنگ سفید شیری روغنی شماره
پال ک 739س 36ایران  89و شماره موتور  00502203و شماره شاسی  S1412282960577مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
اینجانب حسین پیکداری مالک خودرو پژو  405مدل  1389و به شماره موتور  12489089150و
شماره بدنه  AR524082و شماره انتظامی 215د 34ایران  52به علت فقدان اسناد فروش و سند
مالکیت راهور تقاضای و شماره انتظامی 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.
شناسنامه مالکیت و کارت خودروی اتوبوس بیابانی اسکانیا مدل  1389به شماره انتظامی
854ع 87ایران  42به شماره موتور  6607564و شماره شاسی  1867748به نام فاطمه صدری
پور مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
کارت پال ک موتورسیکلت بلوچ  125SOIبه رنگ مشکی مدل  1392به نام محمد رشید جنگی
زهی به شماره انتظامی  -45229ایران 822به شماره موتوور  0125NCT102854و شماره شاسی
 NCT***125B9210601به علت سهل انگاری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
اصل سند کمپانی و برگ سبز (شناسنامه) و کارت خودر و وانت پیکان به شماره پال ک
386د 96ایران  24رنگ سفید مدل  1388به شماره موتور  11488036305و شماره شاسی
 NAAA36AA1AG8631189مفقودگردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
سند کمپانی  ،تسلسل اسناد و سند مالکیت راهور (برگ سبز) سواری فاو بسترن به شماره موتور
 CA4GD5020537و شماره شاسی  NAGS8CE22EA701344و شماره پال ک 376د 32ایران
 62مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
سند کمپانی سواری ام وی ام  550به شماره موتور  MVM484FCBDF000384و شماره شاسی
 NATGCASL3F1000474و شماره پال ک 861د 74ایران  12مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط است.
اینجانب یونس امیری مالک سواری سمند به شماره موتور  147H0023087و شماره شاسی
 NAACJ1JC9CF128758و شماره پال ک 619ب 52ایران  92به علت فقدان اسناد فروش
تقاضای ر ونوشت المثنی سند خودر وی 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 مزبور مطابق
ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
سند مالکیت راهور (برگ سبز) سواری سمند به شماره انتظامی 619ب 52ایران  92مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط است.
اصل برگ سبز – سند (فا کتور فروش کارخانه) خودروی سواری هاچ بک هایما تیپ  AT-S7به رنگ
سفیدروغنیمدل 1386بهشمارهانتظامی 157د46ایران 95بهشمارهموتور 484QA6B003044G
و شماره شاسی  NAAD19XZXHY676026به نام اله نظر شهنوازی مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط است.
شناسنامه مالکیت (برگ سبز) خودر وی سواری ام وی ام  110مدل  1391به شماره موتور
 MVM372FGA022757و شماره شاسی  NATEBACA7A1006505به شماره انتظامی
428ص 77ایران  85به نام فریده ساالری درگی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
اصل برگ سبز –سند (فا کتور فروش کارخانه) خودروی سواری پژو پارس XU7مدل 1396به شماره
موتوور  124K1113262و شماره شاسی  NAAN01CE8HH006198به شماره انتظامی 696م12
ایران  95به نام محمد عادل شیرخان زهی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
کارت خودروی سواری پراید  GTXiمدل  1389به شماره انتظامی 539ص 14ایران  85به شماره
موتور  3321550و شماره شاسی  S1412289142561به نام اسحق ریگی مفقودگردیده و از درجه
اعتبار ساقط است.
سند و فا کتور فروش و سند مالکیت (برگ سبز) خودرو وانت پیکان  OHVبه رنگ سفید روغنی
مدل  1387به نام نورمحمد دهانی به شماره انتظامی 943س 35ایران  95به شماره موتور
 11487076310و شماره شاسی  NAAA46AA69G059141به علت سهل انگاری مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط است.
برگ سبز ( شناسنامه) و برگ کمپانی و کلیه مدارک (وکالتنامه و قولنامه) وانت پیکان مدل 1385
به شماره انتظامی 424ط 41ایران  66و شماره موتور  11485018270و شماره شاسی  31002156به
نام کبری محمودبگ به وکالت محمد سلگی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
برگ سبز (شناسنامه) پژو  405جی ال ایکس مدل  1389به شماره انتظامی 819م 15ایران 41
به شماره موتور  12485198742و شماره شاسی  532263به نام حسین ولی پوری گودرزی
مفقودگردیده و از درجه اعتبار ساق طاست.
برگ سبز (شناسنامه) و برگ کمپانی (سند) پراید جی تی ایکس آی  131مدل  1383به شماره
انتظامی 377ل 45ایران  28و شماره موتور  01040129و شماره شاسی  S1412283416785به
نام عباس محمدیراد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

رمز ماندگاری سردار دلها
سجاد ریحانی نژاد

جهانیان شاهد بحران های اجتماعی  ،بیکاری ،اعتراضات جلیقه زردها و بحران اقتصادی و تلفات ناشی از بیماری کرونا در کشور
فرانسه می باشند
نرخ بیکاری ،شرایطی بحرانی را در فرانسه پدید
آورده است .کاهش گردشگران ،کاهش سرمایه
گذاری ،کاهش فروش خودرو ،رقابت کشورهای
آمریکا،انگلیسدرخصوصعدمفروشتسلیحاتی
نظامی فرانسه به سایر کشورها در پی امضا
توافقنامهدفاعی«آ کوس»میاناسترالیا،ایاالت
متحده آمریکا و انگلیس ،همچنین لغو قرارداد
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یادداشت

با گذشتدوسالاز شهادتجانسوز
سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی
ا کثریت قریب به اتفاق کارشناسان و
استراتژیستهای غربی بر روی یک مؤلفه
اشترا ک نظر پیدا کرده اند  :اینکه شهادت
سردار سلیمانی نه تنها منجر به توقف
شبکهسازیموفقیتآمیزگفتمانیوراهبردی
جبهه مقاومت در منطقه و جهان نشده
است،بلکهشاهدتشدیدوتقویتاینروند
هستیم .تشدید مداخله گرایی ایاالت متحده آمریکا در امور جهان اسالم و
منطقهجغرافیاییغربآسیاوتمرکزویژهمقاماتارشدامنیتیوسیاسیایاالت
متحده( فار غ از دموکرات و جمهوریخواه) بر روی به عینیت رساندن طرح
«خاورمیانه جدید»و متعاقبا «تجزیه منطقه » ،ا کثر اتاقهای فکر و مؤسسات
تحقیقاتیدرآمریکاواروپارابرآنساختهبودتاضمنتئوریزه کردنمداخله گرایی
واشنگتن و ارائه نوعی توجیه استراتژیک و راهبردی برای این مسئله ،موانع
به فعلیت رسیدن این استراتژی را شناسایی و تشریح کنند .تأسیس گروه
تروریستی –تکفیری داعش از سوی ایاالت متحده آمریکا ،رژیم صهیونیستی
و متحدان غربی و عربی واشنگتن و تل آویو در سال  2013میالدی ،اتاقهای
فکر و مؤسسات تحقیقاتی غرب را نسبت به تحقق استراتژی کالن مقامات
آمریکایی در منطقه غرب آسیا مطمئن ساخته بود .با این حال تشکیل جبهه
مقاومت و متعاقبا شکست داعش پس از سالها کشمکش  ،رویای حامیان
سیاسی ،نظامی و تئوریک ایجاد دگردیسی مطلوب آمریکا در جهان اسالم را
بر هم ریخت .از آن زمان ،اتاقهای فکر در غرب بر روی عامل اصلی شکست
آمریکا در منطقه یعنی جبهه مقاومت تمرکز ویژه ای کردند.در اینجا بود که
سردار قاسم سلیمانی به اصلی ترین نماد شکست و استیصال غرب ،رژیم
صهیونیستی و آل سعود در منطقه تبدیل شد .آنچه منجر به ماندگاری نام و
مسیر روشن و مقدس سردار سلیمانی شده است ،مربوط به قدرت گفتمان سازی
اینشهیدبزرگوار است.این گفتمانسازینهتنهاآثار خودرادر ابعادمیدانی،بلکهدر
ابعاد اعتقادی و فرهنگی نیز گذاشته است .هم ا کنون قاتالن سردار سلیمانی ،از یک
سو نسبت به انتقام سخت خونخواهان این شهید بزرگوار نگران و وحشتزده بوده و
از سوی دیگر ،شاهد شکست مسلم نقشه های خود پس از شهادت این سردار رشید
اسالمهستند.بدونشکسردار سلیمانیدر زمانحالوآینده،هموارهزندهخواهد
بودوهمچنانفرماندهیمیداننبردنظامیو گفتمانیبادشمنانامنیت کشورمان
و جهان اسالم را برعهده خواهد داشت .باشد که حتی ذره ای در عمل به دستورات
این فرمانده عزیز قصور نکنیم .سردار سلیمانی امروز نه تنها شهید ،بلکه نماد یک
مکتب و مصداق یک گفتمان به نام گفتمان مقاومت است .بدون شک تا زمانی
که در ذیل این مکتب و گفتمان حرکت کنیم ،می توانیم ضمن رصد و خنثی سازی
توطئه دشمنان ،گامهای بلندی را به سوی موفقیت و سرافرازی انقالب اسالمی
برداریم.

هشدار مقامات پیونگ یانگ
به ماجراجوییهای آمریکا

اینترورنافرجام،دههاتناز افسرانوزارت کشور عربستان
به شکلی که رسانهها بویی از آن نبرند بازداشت و روانه
زندان شد ه بودند .وزارت کشور عربستان که برای سالها
تحت کنترل «محمد بن نایف» عموزاده بن سلمان بود،
بارهاشاهدپا کسازیوبازداشتهای گستردهبودهاست.
خود محمد بن نایف نیز در پنجم مارس  ۲۰۲۰به همراه
«احمد بن عبدالعزیز» دو رقیب اصلی بن سلمان برای
تخت پادشاهی روانه زندان شدند .در مرداد ماه گذشته
نیز وبسایت سعودیلیکس افشا کرد که بالغ بر  ۲۰۰تن از
افسران وزارت کشور عربستان به دلیل وفاداری به محمد
بن نایف بازداشت شدهاند.

وزارت خارجه کره شمالی با بیان اینکه
آزمایشهایموشکیاین کشورتمرینیبرای
دفاع از خود است ،گفت :تحریمهای جدید
آمریکانشاندهندهنیاتخصمانهواشنگتن
برای انزوا و اختناق پیونگیانگ است.
تصمیم دولت آمریکا به ریاست «جو بایدن»
برایاعمالتحریمهایجدیدعلیه کرهشمالی
با وا کنش تند این کشور همراه شد.دولت
کره شمالی از دولت بایدن به دلیل اعمال
تحریمهای جدید علیه این کشور به دلیل
آزمایشهای موشکی اخیر ،انتقاد کرده و

نسبت به اقدام قویتر و صریحتر در صورت
حفظ«موضعتقابلجویانه»واشنگتنهشدار
داد .به نوشته خبرگزاری رسمی کره شمالی
( )KCNAیک سخنگوی وزارت خارجه کره
شمالیطیبیانیهای گفت:شلیکوآزمایش
اخیر موشکهای مافوق صوت توسط این
کشور،تمرینیدرستبرایدفاعازخوداست.
اینسخنگو ،کهنامشفاشنشد،تأ کید کرد
که تحریمهای جدید آمریکا نشاندهنده
نیات خصمانه واشنگتن با هدف «انزوا و
خفه کردن» پیونگیانگ است.

آ گهی دعوت

آ گهی دعوت

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت آذر سورت سلماس (سهامی خاص) به شماره
ثبت  152شناسه ملی  10960022046دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی
به طور فوق العاده شرکت که در آدرس مندرج در ذیل آ گهی تشکیل خواهد شد ،حضور
به هم رسانند و یا نماینده قانونی خود را جهت شرکت در جلسه مطابق اساسنامه
معرفی نمایند.
دستور جلسه  :انتخاب اعضا هیات مدیره – انتخاب بازرسان شرکت – تعیین روزنامه
کثیراالنتشار جهت چاپ آ گهی های شرکت
تاریخ تشکیل جلسه  :مورخه  1400/11/6روز چهارشنبه ساعت  16عصر
آدرسمحلجلسه:استانآذربایجانغربیشهرسلماس کیلومتر5جادهتبریزروبروی
روستای صدقیان محل سردخانه آذر سورت سلماس کدپستی 5886146354

بدینوسیلهاز کلیهسهامدارانشرکتآذرسورتسلماس(سهامیخاص)بهشمارهثبت
 152شناسه ملی  10960022046دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی فوق العاده
شرکت که در آدرس مندرج در ذیل آ گهی تشکیل خواهد شد ،حضور به هم رسانند و یا
نماینده قانونی خود را جهت شرکت در جلسه مطابق اساسنامه معرفی نمایند.
دستور جلسه  :بررسی و اصالح بند دو ماده  13اساسنامه
تاریخ تشکیل جلسه  :مورخه  1400/11/6روز چهارشنبه ساعت  9صبح
آدرسمحلجلسه:استانآذربایجانغربیشهرسلماس کیلومتر5جادهتبریزروبروی
روستای صدقیان محل سردخانه آذر سورت سلماس کدپستی 5886146354

هیات مدیره شرکت
مصطفی کریم زاده
شهروز سلطانی
سلیمان حسین پور

تاریخ انتشار 1400/10/25
خ ش 1400/10/25
1517

آ گهی دعوت
جلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده و هیات مدیره شرکت
تولیدی آرد ستاره بیهق سبزوار ثبت شده به شماره  587و شناسه ملی 10380076284
در ساعت  10مورخه  1400/11/7در محل قانونی شرکت واقع در سبزوار کیلومتر  10جاده
سبزوار تهران کدپستی  9617157948تشکیل می گردد از کلیه سهامداران شرکت
دعوت می شود ،راس ساعت مذکور حضور به هم رسانند.
دستور جلسه :
 -1انتخاب اعضا هیات مدیره شرکت
 -2انتخاب بازرسان شرکت
 -3انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آ گهی های شرکت
 -4گزارش هیات مدیره و ارائه صورتهای مالی سال  1399و بودجه سال آتی و تصویب
آنها
و سایر مواردی که در صالحیت مجمع باشد.

عضو هیات مدیره شرکت تولیدی آرد ستاره بیهق سبزوار
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آ گهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه
انجمن جوانان کارآفرین استان خراسان رضوی
بدینوسیلهبهاطالع کلیهاعضامحترممیرساند،مجمععمومیعادیسالیانهانجمن
جوانان کارآفرین استان خراسان رضوی در ساعت  16روز سه شنبه مورخ 1400/11/12
با رعایت تشریفات قانونی در محل ساختمان مرکزی اتاق بازرگانی  ،صنایع  ،معادن و
کشاورزی استان خراسان رضوی به نشانی  :مشهد – خیابان امام خمینی – جنب باغ
ملیبرگزار خواهدشد.لذااز تمامیاعضایمحترمی کهدارای کارتبازرگانییاعضویت
معتبر از اتاق بازرگانی خراسان رضوی می باشند و نیز عضویت قطعی در انجمن را داشته
باشند ،جهت شرکت در این مجمع دعوت به عمل می آید.
دستور جلسه :
 -1ارائه گزارش عملکرد هیات مدیره
 -2ارائه گزارش بازرس
 -3بررسی و تصویب صورتهای مالی منتهی به سال های  1398و  1399و 1400
 -4انتخاب هیات مدیره و بازرس اصلی و علی البدل
 -5تعیین حق ورودیه و حق عضویت
 -6تعیین روزنامه کثیراالنتشار
 -7سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی باشد.
تاریخ انتشار 1400/10/25
خ ت 1400/10/25

هیات مدیره انجمن جوانان کارآفرین
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شرکت تعاونی مسکن آستان مقدس
حضرت عبدالعظیم (ع)

شماره ثبت  113490شماره ملی 10101571458
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم

بدینوسیلهبهاطالعاعضایتعاونیمسکنمیرساندمجمعنوبتاولبهدلیلبهحدنصاب
نرسیدن و عدم رسمیت جلسه به نوبت دوم موکول گردید ،لذا از کلیه اعضا محترم شرکت
تعاونی دعوت می شود تا در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم که راس
ساعت  14/30روز یکشنبه مورخ  1400/11/10در محل دفتر شرکت تعاونی واقع در شهرری،
آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع)  ،ضلع جنوبی  ،تاالر شیخ صدوق تشکیل می گردد،
حضور به هم رسانند.
توجه  :در صورتی که هر یک از اعضا نتوانند در مجمع فوق حضور یابند می توانند استفاده از
حقخودرابرایحضور واعمالرایدر مجمععمومیبهیکنمایندهتاماالختیار وا گذار کنند.
تعداد آراء وکالتی هر عضو حدا کثر  3رای و هر شخص غیرعضو تنها یک رای خواهد بود .الزم به
ذکر است ،تایید نماینده تاماالختیار با آقای جهرمی بازرس تعاونی خواهد بود .بدین منظور
عضومتقاضیاعطاینمایندگیبایداز انتشار اینآ گهیلغایت9بهمنبههمراهنمایندهخود
و با در دست داشتن مدرک عضویت در تعاونی و کارت شناسایی معتبر در محل دفتر شرکت
تعاونیحاضرتاپساز احراز هویت طرفین(عضویتمتقاضیواهلیتنماینده)برگنمایندگی
مربوط توسط مقام مذکور تایید تا برگه ورود به مجمع عمومی برای نماینده صادرگردد.
ضمنایادآوریمیشود،اینمجمعباحضورهرتعدادازاعضارسمیتمییابدوتصمیماتی کهدر
آن اتخاذ می شود برای کلیه اعضا (اعم از غائب و مخالف و حاضر) نافذ و معتبر خواهد بود.
دستور جلسه :
 استماع گزارش هیات مدیره و بازرس  /بازرسان رسیدگی و اتخاذ تصمیم درخصوص صورتهای مالی منتهی به سالهای 99/98/97/96 انتخاب بازرس  /بازرسان -انتخاب هیات مدیره
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رئیس هیات مدیره

سازمان صنعت و معدن و تجارت استان البرز

اداره صنعت ،معدن و تجارت شهرستان چهارباغ

فراخوان ثبت نام مرحله سوم

فراخوان ثبت نام کاندیداهای هیات مدیره و بازرس اتحادیه قنادان و نانوایان

براساس بند  1مصوبه کمیسیون نظارت مور خ  1400/2/25مبنی بر اخذ
مجوز برگزاری انتخابات اتحادیه صنف قنادان و نانوایان شهرستان چهارباغ
بدینوسیله از کلیه دارندگان پروانه کسب معتبر دائم اتحادیه صنف قنادان و
نانوایان دعوت به عمل می آید از مورخ  1400/10/26لغایت  1400/11/5جهت
ثبت نام در هیات مدیره یا بازرس اتحادیه قنادان و نانوایان به نشانی اینترنتی
www.iranianasnaf.irمراجعهوپساز ثبتناممدارکثبتشدهرابههیات
اجراییمستقردر ادارهصنعت،معدنوتجارتشهرستانچهارباغ–خشهید
بهشتی – ساختمان شورا – اداره صمت طبقه اول ارائه نماید.
هیات اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی
تاریخ انتشار  1400/10/25خ ش 1400/10/25

