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گروکشیدوبارهآژانسدرمذاکراتوین
گروسی منتظر فرمان کاخ سفید است

گروه بینالملل
ر ا فا ئل گر و سی مد یر کل آ ژ ا نس
بینالمللی انرژی اتمی در مواضعی که در
ظاهر تعجببرانگیز به نظر رسیده و کامال
برخالف تفاهمات اولیه صورت گرفته میان
تهرانوآژانسمیباشد،مدعیعدمهمکاری
کشورمان در پاسخدهی به ابهامات آژانس
شده است .این در حالیاست که جمهوری
اسالمیایرانچندینبارحدودوثغورهمکاری
باآژانسرامشخص کردهوتأ کیدداشتهاست
که همکاریهای فراپادمانی با آژانس در این
مسیرمنتفیمیباشد.برایناساس،قرارشده
است تا خردادماه امسال ،پاسخ به ابهامات
آژانسدر قالبهمکاریهایدوجانبهمیان
تهران و این سازمان بینالمللی صورت گیرد
و در آن ،مرز میان « ادعاها» و« مستندات»
مشخص شود.
شانتاژ غیرحقوقی گروسی
بهطورکلیدر علمحقوقمیان ادعا و مستند
تفاوت زیادی وجود دارد .سازما نهای
بینالمللیمانندآژانسبینالمللیانرژیاتمی
که قاعدتا باید کارکردی حمایتی و نظارتی در
خصوص اعضای خود داشته باشند ،باید در
صورتوجودشواهدومستنداتی کهانحراف
یک کشورازبرنامههستهایخودراموردتأیید
قرار دهد،با کشور میزبانواردمذا کرهشوند.
آژانسبایددر اینخصوصمستنداتخودرا
ارائه کند و از کشور میزبان بخواهد تا نسبت
به شواهد موجود پاسخگو باشد .در برخی
موارد ،در همان مرحله کشور میزبان با ارائه
اسناد و شواهدی دقیق ،ابهامات آژانس را
برطرف خواهد کرد .درنهایت نیز ا گر آژانس
قانع نشد ،این کشور میزبان است که حق
دارد بر اساس اهمیت مکانهای مورد اصرار
آژانس ،حدودوثغور آن نظارت را تعیین کند

و حتی در موارد حساس به آژانس اجازه
نظارت ندهد.
حاال نکته اصلی اینجاست که در ادعاهای
آژانس  ،هیچیک از این مراحل طی نشده
است .اساسا آژانس شواهد و مستنداتی در
خصوصاتهاماتاخیرخودارائهنکردهاست.
بدیهی است که ا گر جمهوری اسالمی ایران
در اینجا تسلیم خواستههای فراپروتکلی و
فراپادمانی آژانس شود ،این روند در آینده
نیزادامهپیداخواهد کرد.از سویدیگر ،گویا
رافائل گروسی کامال فراموش کرده است که
ا کنون دیگر توافقی به نام برجام موضوعیتی
نداردواجرانمیشود!مدیرکلآژانسبهوضوح
میداندکهقانونراهبردیتصویبشدهتوسط
مجلس شورای اسالمی نیز قدرت مانور این
سازمان را محدود ساخته است.
فرافکنی آژانس در مذا کرات وین
در چنین شرایطی موضع گیریهای اخیر
گروسی و هشدار وی در خصوص شکست
مذا کرات در صورت عدم همکاری ایران و
آژانس ،مصداق نوعی فرافکنی آشکار و بازی
سیاسیدرزمینواشنگتنمحسوبمیشود.
آژانسبینالمللیانرژیاتمیدر حالحاضر،
بهعنوانیکنهادمستقلواردمعادلهاحیای
برجام نشده است .رافائل گروسی و آژانس،
یکی از قطعات پازل دولتهای ترامپ و
بایدن در تقابل و فشار حدا کثری علیه ایران
محسوبمیشود.بهعبارتبهتر،بایددراین
معادلهآژانسرابهعنوانیکیاز اجزایاصلی
بازی ضد ایرانی کاخ سفید بپذیریم .بدون
شک میان این قطعه پازل و دیگر قطعات
آن ارتباطی مستقیم وجود دارد .به عبارت
بهتر ،نمیتوان رفتار آژانس را در چارچوبی
غیراز بازیآمریکاوتروئیکایاروپاییدر قبال
مذا کرات وین مورد تجزیهوتحلیل قرار داد.

ایران چندین بار حدودوثغور همکاری با آژانس را مشخص کرده و تأ کید داشته است که همکاریهای فراپادمانی با آژانس در این مسیر
منتفی میباشد

بازی این دو با یکدیگر کامال هماهنگ شده
استواتاقفکراینهماهنگینیزدرواشنگتن
و کاخ سفید میباشد.
ی کند
دستورالعملهایی که آمریکا دیکته م 
مواضع سلبی اخیر گروسی ،منبعث از
نتیجه گیریهای فنی و حقوقی آژانس در
قبال پروندههای ادعایی نبوده و معلول
دستورالعملیاست کهاز سوی کاخسفیدبه
وی دیکته شده است .به نظر میرسد پس از

انگلیسخواستارتشکیل
«ناتوی جهانی» شد
وزیر خارجه انگلیس با حمایت قوی از پیوستن فنالند و سوئد
به ناتو خواستار ایجاد یک ناتوی جهانی برای تأمین امنیت
منطقه هند و اقیانوسیه شد.
به گزارش فارس« ،لیز تراس» وزیر امور خارجه انگلیس قبل از
نشست ناتو خواستار ایجاد یک ناتوی جهانی شد که توجه
بیشتریبهمنطقههندواقیانوسیهنشاندهد.بنابر گزارششبکه
«سی جی تی ان» ،وی در این خصوص تصریح کرد« :مسئله
مهم امروز ،تمرکز بر یک ناتوی جهانی است زیرا درعینحال که
ی کنیمبایدمراقبامنیتمنطقه
امنیتمنطقهاروپاراتأمینم 
ایندوپاسیفیک(اقیانوسهندوآرام)نیزباشیم».تراسدرحالی

«مارک اسپر» وزیر دفاع سابق آمریکا از ژوئن  ۲۰۱۹تا
نوامبر  ۲۰۲۰آمریکا در کتاب خود افشا کرد که دونالد
ترامپ رئیسجمهور وقت آمریکا درباره ترور «نیکالس
مادورو» رئیسجمهور ونزوئال صحبت کرده بود.
«ب ِلیزترند»دراینباره گزارشداد،مارکاسپر،وزیر
وبگاه ِ
دفاع سابق ایاالتمتحده در کتاب خود فاش کرده که
دونالد ترامپ رئیسجمهور سابق آمریکا  ۵فوریه ۲۰۲۰
( ۱۶بهمن  )۱۳۹۸این احتمال را که نیروهای نظامی
ایاالتمتحده «نیکالس مادورو» رئیسجمهور ونزوئال
را «از بین ببرند» ،روی میز گذاشت.

برگ سبز و کارت ماشین خودرو  AT -TiggO7به شماره انتظامی 353 -34ی  52به شماره شاسی
 NATGBACRXN1020161و شماره موتور  MVME4T15BADN021714به نام چیمن گیته ا گریقاش مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط است326.
سند کمپانی ،کارت ماشین و برگ سبز خودرو سواری پژو پارس مدل  1389به شماره انتظامی 921د18
ایران 61به شماره شاسی  NAAN01CA2BK478667و به شماره موتور  12489209009مفقود گردیده و
از درجه اعتبار ساقط است327.
پال ک و برگ سبز خودرو سواری تویوتا لندکروز اف جی  60مدل  1983به شماره انتظامی 314ط -38ایران27
به شماره شاسی  086592و به شماره موتور  774051مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است328.
شناسنامهمالکیتموتورسیکلتمدل 1394بهشمارهانتظامی 376-81393بهشمارهموتور 0149NDR048201
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است329.
کارت دانشجویی متعلق به اینجانب احمد بامری فرزند کریمداد متولد  1378/10/17صادره از ایرانشهر به
شماره دانشجویی  970047677به شماره ملی  2580954695رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد از
دانشگاه پیام نور واحد ایرانشهر مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
برگ سبز – برگ کمپانی – کارت اتومبیل – سند اتومبیل – بیمه نامه – وکالت نامه – اتومبیل پراید مدل
 1388پال ک 255 -48د 92شماره موتور  3265297شماره شاسی  S1412288051942به نام امین نعمتی راد
شماره ملی  4260074717مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط است.
کارت دانشجویی اینجانب گل نسا حسینی مهرجو به شماره ملی  3700120761به شماره دانشجویی
 970158090رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور چابهار مفقود گردیده واز درجه اعتبار
ساقط است.
کارت دانشجویی اینجانب محمدحسین صمدی به کد ملی  0926130803به شماره دانشجویی 400149528
رشته مهندسی دریانوردی (عرشه) از دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط است.
برگ سبز و پال ک عقب خودروی وانت نیسان به رنگ آبی روغنی مدل  1390به شماره انتظامی 769س51
ایران  95به شماره موتور  603926و شماره شاسی  NAZPL140TBO319660به نام محمدعثمان دادیزهی
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
برگ سبز خودروی کامیونت ون زامیاد  Z24NIMمدل  1400به شماره موتور  M24877759Mو شماره شاسی
 NAZPL140TM0655083به شماره انتظامی 726م 53ایران  40به نام پریسا نوروزی به علت سهل انگاری
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
برگ سبز (شناسنامه مالکیت) خودروی سواری پژو  1800 GLX 405مدل  1391به شماره موتور 12491002992
و شماره شاسی  NAAM01CA9CE382773به شماره انتظامی 364ق 62ایران  95به نام دانیال جدگال
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
برگ کمپانی خودروی کامیون باری چوبی بنز مدل  1363به شماره موتور  10082910و شماره شاسی
 55025253به شماره انتظامی 313ع – 55ایران  85به نام حسین شهرکی مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط است.
کارت پال ک – برگ سبز خودروی کامیونت ون نیسان  2400مدل  1381به شماره موتور  00185649و شماره
شاسی  00C84214به شماره انتظامی 499د 19ایران 95به رنگ آبی روغنی به نام ناصر کهرازهی مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
کلیه مدارک خودروی سواری پژو  GLX- XU7 405مدل  1396به رنگ نقره ای متالیک به شماره موتور
 124K1003148و شماره شاسی  NAAM01CE2HK573991به شماره انتظامی 434د 68ایران  95به نام
عبداله کهرازهی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
اینجانب فاطمه حاجیلر فرزند حسین به شماره کد ملی  2020032139مالک خودرو سواری سیستم
سمندتیپ  LX XU7به رنگ سفید – روغنی مدل  1394به شماره نیروی انتظامی 375ط 48ایران  69به
شماره موتور  124K0755961و شماره شاسی  NAAC91CE3FF045903به علت فقدان اصل سند کمپانی
و سند مالکیت خودرو (برگ سبز) تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده است لذا چنانچه هر کس
ادعایی در خصوص خودرو مذکور دارد ظرف مدت ده روز به دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ایران
خودرو واقع در پیکانشهر ساختمان سمند مراجعه نماید بدیهی است پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط
مقرر اقدام خواهد شد.
اصالحیه – آ گهی منتشره در روزنامه مورخ  1400/12/23سواری به شماره انتظامی 968 -23د 71هاچ
بک تیبا  2صحیح است.
سند کارخانه سواری رنو تندر  L90به رنگ سفید مدل  1390به شماره موتور  7702035322D09297و شماره
شاسی  NAALSRALDBA064609به مالکیت یداله اسکندرزاده فرزند رضا به کد ملی  1532512821مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
به اطالع می رساند کارت ماشین  ،بیمه نامه و برگ سبز خودرو سواری پراید مدل  1394رنگ سفید شماره
موتور  5409088پال ک ایران 997 -21ص 19به نام جاویدتقی پور حسن قشالقی شماره ملی 0047118611
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

ترامپپیشنهادترورمادوروراطیدیداربا«خوان گوایدو»
رئیسجمهور خودخوانده ونزوئال در کاخ سفید مطرح
کرد«.خولیوبورگس«،کارلوسوچیو»و«مائوریسیو کلور
کارون»ازسراناپوزیسیونونزوئالهمدرایندیدارحضور
داشتند.طبق روایت کتاب مارک اسپر ،دونالد ترامپ
در این دیدار از گوایدو و همراهانش این سؤال پرسید:
«ا گرارتشآمریکا(بهونزوئال)بیاییدوازشرمادوروخالص
شود چه اتفاقی میافتد؟» .وزیر دفاع پیشین آمریکا در
کتاب خود نوشته است« :به نظر من ،او داشت گوایدو
ی کرد».
را آزمایش م 

براساس گزارش«گاردین»،وزارتدادگستریایاالتمتحده
مخفیانه اطالعات تلفن یکی از خبرنگاران این روزنامه
انگلیسی در واشنگتن را در جریان تحقیقات درباره درز
اطالعات مربوط به سیاست مرزی ترامپ ،خواستار
شده بود.
وزارت دادگستری دولت بایدن بهطور مخفیانه خواستار
دسترسیبهاطالعاتتلفنشخصییکیازخبرنگارانروزنامه
انگلیسی «گاردین» شده بود؛ اقدامی که «کاترین وینر»
سردبیر گاردین،آنرانمونهفاحشنقضآزادیمطبوعات
و روزنامهنگاری منافع عمومی خواند.تحقیقات در مورد

شرکت الماس بتن پاژ (سهامی خاص) به شماره ثبت 49189

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت فوق دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی
عادیمورخه1401/3/7در ساعت17در مرکزقانونیشرکتمشهد–احمدآباد–خیابان
کفایی –خیابان بهشت –(ابن سینا  )6/1پال ک  6/2ساختمان آراد –طبقه دوم –واحد
 6حضور به هم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی :
 -1انتخاب اعضاء هیات مدیره
 -2انتخاب بازرس اصلی و علی البدل
 -3انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
تاریخ انتشار  1401/2/26خ ش 1401/2/26

هیات مدیره

آ گهی فروش
شرکتتعاونیخدماتصنففلزتراشانوماشینسازان کر جدر نظردارداز طریقمزایده
نسبت به فروش سه قطعه واحد کارگاهی (که در بهترین موقعیت جغرافیایی مجتمع
صنفی شیخ آباد کر ج قرار دارد) اقدام نماید .متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار این
آ گهی حدا کثر تا روز چهارشنبه مورخ  1401/3/4همه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 8
صبحتاساعت (14دوبعدازظهر)جهتاخذاسنادوشرایطمزایدهخریدقطعاتفوقبه
دفتر تعاونی واقع در کر ج  ،میدان استاندارد  ،بلوار کامیونداران  ،مجتمع صنفی صنعتی
شیخ آباد کر ج  ،ساختمان اداری طبقه دوم مراجعه نمایند.
شماره قطعات مورد مزایده :
 -1ششدانگ قطعه  10واقع در بلوک 24
 -2ششدانگ قطعه  13واقع در بلوک 85
 2/2 -3دانگ از ششدانگ قطعه  15واقع در بلوک 85
شماره های تماس جهت هماهنگی 02634090435

شرکت تعاونی خدمات صنف فلزتراشان و ماشین سازان شهرستان کرج

تاریخ انتشار  1401/2/26خ ش 1401/2/26

آ گهی مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت تولیدی کود بنتونیتی کیمیای طوس
(سهامی خاص) به شماره ثبت 31601
و شناسه ملی 10380468180
از کلیه سهامداران محترم شرکت دعوت می شود راس ساعت  9صبح  8خرداد 1401
درمحل قانونی شرکت حضور به هم رسانند.
دستور جلسه  :استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی  ،انتخاب هیات مدیره و
بازرسین  ،انتخاب روزنامه کثیراالنتشار و سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی
عادی می باشد.

هیات مدیره

به اطالع می رساند اینجانبان سیدمرتضی حسینی مالک قسمتی از
پال کثبتی229فرعیاز سنگ5اصلیواقعدر کلفور فیروزکوهبهنشانی
فیروزکوه – منطقه دشت کلفور متقاضی تعیین بستر و حریم در داخل
و یا مجاورت پال ک ثبتی فوق الذکر می باشم و حسب اعالم امور آب
فیروزکوه براساس ضوابط و مقررات جاری تعیین بستر و حریم منوط
به مراجعه کلیه مالکین مشاعی به امور آب و تکمیل پرونده می باشد
لذا از کلیه مالکین مشاعی تقاضا می شود با در دست داشتن مدارک
مالکیت خود ظرف مدت  10روز از تاریخ انتشار آ گهی امور آب فیروزکوه
به نشانی فیروزکوه بلوار بسیج  ،روبهروی ترمینال مراجعه نمایند.
بدیهیاستعدممراجعهمالکینمشاعیظرفمهلتمقرر فوقنافی
اقدامات شرکت آب منطقه ای تهران (امور آب فیروزکوه) نبوده و بستر
حریم اعالمی برای کلیه مالکین مشاعی الزمالرعایه می باشد.
تاریخ انتشار 1401/2/26
خ ش 1401/2/26

محمد مهرعلی

دیگربرایرئیسجمهورسابقآمریکاوهمراهانش کامالمسجلاست کهمایک
پمپئووزیرخارجهدولتترامپدرعطشحضوردرانتخاباتریاستجمهوری2024و
تسخیر کاخسفیدبهسرمیبرد.ا گرچهپمپئوپسازبرگزاریانتخاباتریاستجمهوری
 2020نسبت به مایک پنس معاون ترامپ مواضع سلبی تری نسبت به انتخابات
گرفته و حتی حاضر نشد پیروزی جوبایدن را مورد تأیید قرار دهد ،اما روابط گرم وی
و رئیسجمهور سابق آمریکا نسبت به قبل سردتر شده است .برخی منابع میگویند
اصلیترین دلیل این ماجرا ،آ گاهی ترامپ در خصوص رایزنیهای پشت پرده پمپئو
بابرخیسرانحزبجمهوریخواهاست.برایناساس،پمپئواحتمالدادهاست که
ترامپ به دلیل پرونده ششم ژانویه  (2021حمله طرفداران ترامپ به کنگره) محکوم
شود و فرصت حضور در انتخابات را از دست بدهد .در چنین شرایطی پمپئو به سران
حزب جمهوریخواه توصیه کرده است که از نامزدی وی در انتخابات  2024حمایت
کنند .این تالشهای پشت پرده وزیر خارجه سابق آمریکا چندان به مذاق ترامپ
خوش نیامده است! خصوصا آنکه برخی طرفداران ترامپ اعالم کردهاند که ا گر او در
رقابتهای انتخابات ریاست جمهوری  2024مستقیما شرکت نکند ،حاضر نیستند
به نامزد دیگری مانند مایک پنس یا مایک پمپئو رأی دهند.
طی روزهای اخیر ،اتفاقات جالبی در کمپین انتخاباتی جمهوریخواهان ر خداده
است.جونیور(پسرترامپ)درمصاحبهای گفت کهمایکپمپئوباید«آنقدرباهوش»
باشد کهبداندا گرپدرشدونالدترامپ،رئیسجمهوریسابق،بار دیگردر سال۲۰۲۴
نامزد انتخابات شود ،باید با او رقابت کند یا خیر.
ترامپ بهطور رسمی اعالم نکرده است که آیا در انتخابات ریاستجمهوری پیش رو
ی کند یا نه.از ترامپ جونیور پرسیدند آیا مخالفت پمپئو با «محمت اوز»،
شرکت م 
نامزد مورد تأیید ترامپ برای انتخابات سنای پنسیلوانیا ،به این معنا است که او در
سال  ۲۰۲۴با رئیسجمهوری سابق رقابت میکند؟
پسررئیسجمهور سابقجوابداد«:اوآنقدر باهوشاست کهاحتماال میداندنباید
یا نمیخواهد با دونالد ترامپ رقابت کند».
پمپئو اخیرا از دکتر اوز انتقاد کرده و گفته بود که درباره «گستردگی و عمق رابطه خود با
دولت ترکیه»یک توضیح بدهکار است که اشارهای به رأی دادن به نامزدها در ترکیه
است؛ کشوری که او همراه با ایاالتمتحده آمریکا در سال  ،۲۰۱۸تابعیت دوگانه آن را
دارد.پمپئوبهشایعاتمبنیبرنامزدیاشدر انتخاباتمقدماتیجمهوریخواهان
در سال  ۲۰۲۴دامن زده است.هنگامی که از او درباره نامزدی احتمالیاش برای
ریاستجمهوری۲۰۲۴پرسیدند،ایناحتمالراردنکرد.براساس گزارشایندیپندنت،
پمپئو گفت«:من همیشه برای یک مبارزه خوب آمادهام .آمریکا بهشدت برایم مهم
است .من و شما مدتهای مدید است که بخشی از جنبش محافظ ه کار بودهایم.
هدف من این است که آن را ادامه بدهم».
طبق گزارشها ،وزیر خارجه سابق در کتابی که در ماه نوامبر از او منتشر میشود،
درباره سالهای حضورش در دولت ترامپ نیز نوشته است.به گفته ناشر ،این
کتاب «از معامالت بهعملآمده و شخصیتهایی که در این مسیر با آنها آشنا شده
ی کند.پمپئو اخیرا از بازگشت ترامپ به توییتر نیز
است ،ارزیابیهای صریحی» ارائه م 
ی کنم [بازگشت ترامپ
استقبال کرده است .او در گفتوگو با فا کس نیوز گفت«:فکر م 
بهتوییتر]جالباستوخوبمیشوداورادوبارهبرگردانیم.درستشایناست کههر
محافظ ه کاریرا که کنار گذاشتهیاسرنگونشدهیادر محاققرارگرفتهیاواژهدرستش
هرچه است ،برگردانیم».

افشای جاسوسی آمریکا
از خبرنگار روزنامه انگلیسی «گاردین»

آ گهی دعوت مجمع عمومی عادی
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پمپئو ،ترامپ را هم دور میزند!

که او یک مدیرکل متعهد و مستقل نبوده و
نیست! ا گرچه ممکن است برخی کشورهای
ی گری خاص
دنیا چشمان خود را بر روی الب 
واشنگتن و همپیمانان آن در تسریع حضور
گروسی در جایگاه مدیریت آژانس ببندند ،اما
ایرانهرگزچشمانخودرابررویاینحقیقت
تلخنخواهدبست!ا کنونزمان«گوشدادن»
بهسخنانتکراریسخنگویآمریکادرآژانس،
یعنیآقایرافائل گروسینیست.مدیرکلآژانس
درسفربهتهرانبایدمتوجهاینقاعدهعقالنی
و بینالمللی شود که اقدامات غیرحقوقی
آژانسومطالباتفراپادمانیوفراپروتکلیاین
سازمان از ایران  ،هر دو محکوم بوده و جایی
برایتوجیهآنازسویسراناینسازمانظاهرا
بینالمللی وجود ندارد.فراتر از آن ،همگان
به یاد دارند که در ماههای آخر مدیریت آمانو
بر آژانس ،دولت ترامپ تالش بسیاری کرد تا
بتواند از آژانس نیز بهمثابه یک ابزار وکاتالیزور
در پیشبرد این استراتژی کالن استفاده کند
اما دررسیدن به این هدف نا کام ماند پس
از جایگزینی گروسی با حمایت واشنگتن و
متحدانآن،شاهدتضعیفجنبهحقوقیوفنی
آژانسودر مقابل،تقویتجنبههایسیاسی
و غیرحقوقی این سازمان هستیم.
الزماستمسئولینمحترمسازمانانرژیاتمی
کشورمان این موضوع را به «گروسی»تفهیم
کنند که وی قاعدتا باید «مدیر یک سازمان
بینالمللی»باشدودر کسوتیکفردحقوقی
مدافعحقوقحقهاعضایآژانسباشد.تا کنون
اینمسئولیتپذیریازسوی گروسیمشاهده
نشدهاست.تازمانی کهآژانسبهبازیخوددر
زمین واشنگتن ادامه دهد و مدیرکل آژانس
تبدیل به وزیر انرژی غیررسمی دولت آمریکا
شود ،قطعا جایی برای اعتماد ما به این نهاد
باقی نخواهد ماند.

ترامپ ،ترور رئیسجمهور ونزوئال را
خواستار شده بود

خواستار گسترش ناتو درجهان شده است که پکن و مسکو
پیشازاینبهشدتبا گسترشاینائتالفمخالفت کردهبودند
و آن را موجب تضعیف امنیت جهانی دانسته بودند.چندی
پیش رؤسای جمهور چین و روسیه با اعالم مخالفت خود با
گسترش ناتو در جهان تصریح کردند که دولتها ،ائتالفهای
نظامی-سیاسی یا ائتالفهایی که به دنبال مزایای نظامی
یکجانبهبهضررامنیتدیگرانازجملهرقابتناعادالنههستند،
در خدمت تشدید رقابت ژئوپلیتیکی ،افزایش تضاد و تقابل
هستند و بهطورجدی نظم در زمینههای امنیت بینالمللی و
ی کنند.
ثبات استراتژیک جهانی را تضعیف م 

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب مریم رفیعی صادق آبادی فرزند علی به شماره شناسنامه  195صادره از رفسنجان
در مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتی صادره از واحد دانشگاهی انار با شماره  179424000267مفقود
گردیده است و فاقد اعتبار می باشد از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد انار به
نشانی انار – بلوار خلیج فارس ارسال نماید.
کلیه مدارک خودرو سواری پیکان از قبیل برگ سبز  ،کارت ماشین  ،برگ کمپانی وسایر اسناد مدل  1382رنگ سفید
به شماره موتور  11158270151و شماره شاسی  82460018به نام ناهید علوی فرزند پیری به شماره انتظامی تهران
496م 87ایران 14مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
سند مالکیت (برگ سبز) و فا کتور فروش خودرو 207دنده ای مدل 1400به رنگ سفید روغنی به شماره انتظامی 728ط38
ایران  20و شماره موتور  178B0061104و شماره شاسی  NAAR03FE9MJ4170به نام حسین غالمی به شماره شناسنامه
 3186و کد ملی  2678206696فرزند سبزعلی مفقودگردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
اینجانب سیروس عباسی شیطان آبادی مالک خودرو سواری هاچ بک سیستم هایما مدل  1396به شماره انتظامی
514ق 72ایران  17به شماره موتور  484QA6B003108Gو به شماره شاسی  NAAD19XZ4HY676040به علت فقدان
اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی اسناد خودرو مذکور را نموده است لذا چنانچه کسی ادعایی درخصوص
خودرو فوق را دارد ظرف مدت ده روز به دفتر حقوقی شرکت ایران خودرو واقع در کیلومتر چهارده جاده مخصوص
تهران – کرج شهرک پیکانشهر ساختمان سمند طبقه یک مراجعه نماید بدیهی است پس از انقضای مهلت مذکور
طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد325.
برگ سبز خودرو سواری سیستم  DENAتیپ  DENA+EF7مدل  1401به شماره موتور  153H0053026و به شماره
شاسی  NAAW61HU4NE488203و به شماره پال ک 196ج 36ایران 15به نام اصغر غفارپور فریدنژاد مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط است.
برگ سبز خودرو اعظم ذبیحی با کد ملی  5248983738به شماره شناسنامه  2374فرزند حسن خودرو سواری هاچ بک
تیپ  MTکوئیک رنگ سفید مدل  1400به شماره پال ک  37ایران 694م 95به شماره شاسی  NAS841100M3382422و
شماره موتور  M15/9326983به نام اعظم امیری در تاریخ  1401/2/24مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
شناسنامه و برگ سبز موتورسیکلت انژکتوری به رنگ مشکی مدل  1399به شماره انتظامی ایران  56974 -142به شماره
موتور  150N58001393به شماره شاسی  N58S2CF00LEC01828به نام محمدعلی حسینی فرزند محمدسلیم به
شماره ملی  0025749692مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
کارت ماشین  ،سند و برگ سبز خودرو سواری سمند مدل  1386شماره انتظامی 827 -69د 19و شماره موتور 12486121364
و شماره شاسی  70706654به مالکیت علی اصغر عباسی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
سند مالکیت و برگ سبز خودرو سواری پراید مدل  1388شماره انتظامی 643 -59ج 44و شماره موتور  3108699و شماره
شاسی  S1412288330236به مالکیت احمد کال گر مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
شناسنامه مالکیت برگ سبز سواری پژو  405جی ال ایکس آی مدل  1389به شماره انتظامی 455-61ب 48و شماره
شاسی  NAAM01CA7BR543872و شماره موتور  12489222289به مالکیت عرفان خسروشاهی فرزند محمد مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
برگ سبز (شناسنامه) متعلق به یک دستگاه خودروی سواری پارس مدل  1392به رنگ سفید روغنی به شماره پال ک
655ب 56ایران  52به شماره موتور  124K0298157و به شماره شاسی  NAAN01CAXEH715200به نام محمدحسن
محمدی گیر مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
اصل سند رسمی مالکیت وسیله نقلیه (برگ سبز) خودرو سواری پراید  GTXIرنگ سفید شیری – روغنی مدل 1384
به شماره موتور  01368874به شماره شاسی  S1412284716212و شماره پال ک ایران 536 – 81ب 17به نام اینجانب
سیدابراهیم موسوی هاردنگی به شماره ملی  6339519636مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
برگ سبز پراید مدل  81رنگ سفید ش ش ایران 729 -65ی 94ش م  425063ش شاسی  1412281890346مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
برگ سبز پژو پارس مدل  85رنگ سفید ش ش ایران 382 -65ب 31ش م  12485050885ش شاسی  19353091مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
اصل شناسنامه مالکیت (برگ سبز) متعلق به خودرو کامیونت ون زامیاد  Z24NIBMمدل  1400به رنگ آبی روغنی
و به شماره شهربانی (پال ک) 141ص 78ایران  35به شماره موتور  M24869495Mو به شماره شاسی (بدنه)
 NAZPL140BM0608615و به شماره اتاق  896839به نام آقای علی امیرنژاد اروق فرزند محمد دارای شماره شناسنامه
و شماره ملی  5070217704و به تاریخ تولد  1378/6/24شناسنامه صادره از شهرستان ملکان استان آذربایجان شرقی
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
اصل برگ سبز (شناسنامه) و سند کمپانی موتورسیکلت احسان تریل  EH150به شماره پال ک  563-63334رنگ
مشکی مدل  1389و شماره موتور  156FM10963043و شماره شاسی  N2N***15078910105مفقود گردیده و از
درجه اعتبار ساقط است.
سند (فا کتور فروش) و برگ سبز متعلق به یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس مدل  1396به رنگ سفید روغنی به
شماره پال ک 198ج 99ایران  95به شماره موتور  124K1066486به شماره شاسی  NAAN01CE7HH828104به نام
محمد امدادی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
سند (فا کتور فروش) و برگ سبز متعلق به یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس مدل  1392به شماره پال ک 494ق62
ایران  95به شماره موتور  126K0001748به شماره شاسی  NAAN41DC5DH008716به نام عمر اریش مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط است.
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب رضا عباسی فرزند اسماعیل به شماره شناسنامه  037093636-1صادره از قم در مقطع
کارشناسی رشته شیمی کاربردی صادره از واحد دانشگاهی قم با شماره  498234مفقود گردیده است و فاقد اعتبار
می باشد از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم به نشانی قم  ،پردیسان  ،بلوار
دانشگاه  ،مجتمع دانشگاهی  ،ص پ  -364/37185اداره فارغ التحصیالن ارسال نماید.
سند کمپانی و شناسنامه مالکیت سواری پراید مدل  86به شماره پال ک 272ج 85ایران  16و شماره موتور  2149259و
شاسی  1412286621512مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
برگ سبز و کارت مالکیت سواری دنا پالس اتومات مدل  1400به شماره پال ک 182ط 22ایران  40و شماره موتور
 153H0032580و شاسی  NAAW61HU4ME396572مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
سند مالکیت وبرگ کمپانی (برگ سبز) خودرو پراید رنگ سفید شیری مدل  1381به شماره انتظامی ایران 356 -53د85
به شماره موتور  M13418430شماره شاسی  S1412281886170به مالکیت مسعود جهانگیری مفقود گردیده و از
درجه اعتبار ساقط است.
برگ سبز کامیون کشنده دانگ فنگ ایی به رنگ سفید به شماره موتور  87888911و شماره شاسی 309H600439
وشماره موتور  600439VINوشماره پال ک ایران 991 – 59ع 32مفقودو از درجه اعتبار ساقط است.
سند مالکیت راهور (برگ سبز) سواری پراید به شماره انتظامی 371د 88ایران  82مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط است.
اینجانب صغری هاشمی مقدم ما لک سواری پژ و پارس به شماره موتور  12488364190و شماره شاسی
 NAAN21CA2AE424843و شماره پال ک 556د 24ایران  82به 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 مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
سند مالکیت راهور (برگ سبز) وانت نیسان به شماره انتظامی 427س 66ایران  66مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط است.
برگسبزو کارتماشینخودروAT-TIGGO7بهشمارهانتظامی743-34ی58بهشمارهشاسیNATGBACR4M1019361
به شماره موتور  MVME4T15BADM020607به نام سروه کتانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می
باشد325.

سفرانریکهمورابهتهران ،گروسیمواضعبعدی
خوددر قبالموضوعاتاختالفیباتهرانرابر
اساسهمینرویکرد(هماهنگیبا کاخسفید)
اتخاذ کند .این رویکرد میتواند ظاهر سلبی
یا ایجابی باشد ،اما آنچه اهمیت دارد عدم
اصالتحقوقیآنمیباشد.بیدلیلنیست که
مقاماتسازمانانرژیاتمی کشورماننسبت
به مواضع اخیر گروسی ابراز تعجب کرده و آن
را مغایر با توافقات صورت گرفته میان ایران

وآژانس(در جریانآخرینسفررافائل گروسی
بهتهران)قلمداد کردهاند.درهرحال،تازمانی
کهمذا کراتوینبهسرانجامنرسد،یکبامو
دوهوای آژانس و رفتارهای متناقض و مبهم
مدیرکلآندرقبالایرانادامهخواهدیافت.
قاعدهای که این روزها اثبات آن دیگر دشوار
به نظر نمیرسد.
پیامی که باید به آژانس مخابره کرد
«رافائل گروسی»باید بهوضوح متوجه شود

یادداشت

افشای اطالعات به دنبال این بود که مشخص شود آیا
شخصی در وزارت دادگستری آمریکا اطالعات حساس را
در مورد مسائل مرزی به گاردین و سایر رسانهها درز داده
استیاخیر.بهنوشتهروزنامه گاردین،وزارتدادگستری
ایاالتمتحده در هفتههای اول ریاستجمهوری بایدن
بهطور مخفیانهدرخواستدسترسیبهجزئیاتحساب
تلفنییکخبرنگار گاردینرابهعنوانبخشیازتحقیقات
رسمی درباره درز اخبار سیاست جدایی کودکان مهاجر
از والدینشان در مرز جنوبی آمریکا که در دوره ترامپ اجرا
میشد ،صادر کرد.

آ گهی دعوت به مجمع عمومی
عادی سالیانه (نوبت دوم)
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم شرکت تعاونی آببران سد زنوز

بهشناسهملی10200044714وشمارهثبتی551درساعت17روزدوشنبهتاریخ1401/3/9
در محل مسجدجامع شهر زنوز برگزار می شود از تمامی اعضاء شرکت دعوت می شود
در ساعت مقرر حضور به هم رسانند.
دستورجلسه :
 -1گزارش کتبی هیات مدیره و بازرس
 -2رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره تراز مالی  1398 ، 1399و 1400
 -3تعیین خط مشی آتی شرکت
 -4انتخابات هیات مدیره اصلی و علی البدل شرکت برای مدت قانونی
 -5انتخاب بازرس اصلی وعلی البدل شرکت برای مدت قانونی
 -6تغییرات اعضا و سرمایه
تذکر :
-1کلیهعالقهمندانبه کاندیداتوریدرسمتهیاتمدیرهویابازرسیدرتعاونیمیتوانند
حدا کثرتایکهفتهاز تاریخنشرآ گهیبامراجعهبهدفترشرکتتعاونیوتکمیلفرمهای
مربوطهوارائهمدارکالزمثبتنامنمایندمدارکالزمشامل(کپیشناسنامه ،کپی کارت
ملی  ،کپی پایان خدمت  ،کپی مدرک تحصیلی  ،اصل برگ عدم سوءپیشینه)
 -2اعضایی که نمی توانند شخصا درمجمع عمومی فوق حضور یابند ،می توانند یک
هفته مانده به روز مجمع با حضور توام وکیل و موکل در دفتر شرکت تعاونی و تکمیل فرم
مربوطه وکیل خود را جهت حضور در مجمع عمومی تعیین نمایند.
تاریخ انتشار  1401/2/26خ ش 1401/2/26

اعضای هیات مدیره

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور
فوق العاده مرحله دوم (نوبت دوم) شرکت تعاونی
سهام عدالت شهرستان آق قال به شماره ثبت 367
به اطالع کلیه نمایندگان منتخب مرحله اول شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان
آققالمیرساندجلسهمجمععمومیعادیبهطور فوقالعادهمرحلهدوم(نوبتدوم)
این تعاونی راس ساعت  10صبح روز پنجشنبه مورخ  1401/3/12در محل سالن ورزشی
 9دی جنب شهدای گمنام شهرستان آققال برگزار می گردد .لذا جهت اتخاذ تصمیم
نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور به هم رسانند.
دستور جلسه :
 -1ارائه گزارش هیات مدیره و بازرس
 -2طرح و تصویب صورتهای مالی سالهای  1393/7/30لغایت 1400/7/30
 -3طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال مالی منتهی به 1401/7/30
 -4طرح و تصویب تغییرات اعضا و سرمایه تعاونی
 -5انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره
 -6انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل
الزم به یادآوری است که :
این مجمع با حضور هر تعداد نمایندگان منتخب مرحله اول رسمیت می یابد.

هیات مدیره شرکت تعاونی عدالت شهرستان آق قال

تاریخ انتشار  1401/2/26خ ش 1401/2/26

قابل توجه سهامداران
شرکت تعاونی گاوداران شهرضا
با استناد به نامه سازمان تعاون روستائی به اطالع می رساند حدا کثر تا تاریخ  30مرداد
ماه سال  1401جهت اجرای طرح پایش اعضا با مراجعه به دفتر شرکت جهت تعیین
تکلیف سهام خود اقدام نمایند .درغیر این صورت و عدم مراجعه تا تاریخ ذکر شده
سهام اعضا مسترد خواهد شد.
تاریخ انتشار 1401/2/26
خ ش 1401/2/26

شرکت تعاونی کشاورزی گاوداران شهرضا

