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 احتمال بازنگری در طرح جدید ورود
 بدون مهر ایرانیان به لبنان

یک منبع در وزارت کش��ور لبن��ان اعالم کرد که 
برخ��ی وزرای لبنان در طرح ورود بدون مهر گذرنامه 

اتباع ایرانی به لبنان بازنگری خواهند کرد.
یک منبع در وزارت کش��ور لبن��ان اعالم کرد که 
برخ��ی وزرا به ط��رح جدید مدیری��ت امنیت عمومی 
لبن��ان که به اتب��اع ایرانی اجازه می ده��د بدون مهر 
ورود وارد لبنان ش��وند بازنگ��ری خواهند کرد. برخی 
سیاس��تمداران از این طرح بسیار ناخشنود هستند و 
آن را در راس��تای نفوذ حزب اهلل م��ورد حمایت ایران 
ک��ه بعد از انتخابات قدرت آن بیش��تر ش��ده اس��ت، 

می دانند.
از سوی دیگر، حزب مسیحی نیروهای لبنانی که 
مخالف حزب اهلل لبنان اس��ت، مدعی شد که این طرح 
تالش��ی برای کمک کردن به ایران به منظور ارس��ال 
نیروهای بیش��تر به سوریه از طریق بیروت و یا انتقال 

اموال به حزب اهلل علیرغم تحریم های آمریکا است.
عباس ابراهیم، مدیر امنیت عمومی لبنان که پیش 
از این از این طرح و اقدام حمایت کرده بود، گفت که 
این یک اقدام معمولی اس��ت اما متاسفانه برخی ها در 

لبنان تخیالت گسترده ای دارند.  ایسنا

ادعای مجدد امارات علیه ایران 
وزارت خارج��ه و نیروهای مس��لح ام��ارات با به 
نمایش گذاشتن برخی سالح ها از جمله پهپاد، مدعی 

حمایت تسلیحاتی ایران از انصاراهلل یمن شدند.
نیروهای مس��لح امارات با طرح این ادعا که ایران 
به انصاراهلل س��الح می دهد، برخی از س��الح پیشرفته 
از جمله موش��ک، پهپاد، مخازن سوخت موشک های 
بالس��تیک از نوع اس��کاد و مین های هوش��مند را به 

نمایش گذاشت.
امارات مدعی ش��ده اس��ت که س��الح به نمایش 
گذاش��ته ش��ده بخش کوچکی از س��الحی است که 
ائتالف عربی به دست آورده است و با هماهنگی کامل 
با سازمان ها و دستگاه های بین المللی مربوط به امارات 

انتقال داده شده اند.
آنها با بیان اینکه ائتالف عربی نزدیک به 30 هزار 
مین را خنثی کرده اس��ت، مدعی ش��دند که ایران به 
حوثی ها )انصاراهلل یمن( کارشناسان ساخت و فناوری 

اسلحه و روش بکارگیری آنها را فرستاده است.
همچنین محم��د طالل الطنیج��ی، رییس دفتر 
اجرایی کمیس��یون کاال و م��واد صادراتی و وارداتی و 
نماینده وزارت خارجه امارات مدعی شد که سازمان ها 
و دس��تگاه های بین المللی مس��ئول اج��رای قطعنامه 
2216 و 2231 ش��ورای امنیت اخیرا گزارش��ی تهیه 
کردند که نش��ان می دهد ایران و انصاراهلل یمن این دو 

قطعنامه را نقض کرده اند.  باشگاه خبرنگاران

اخبار

 شکار وزیر اسرائیلی،
پیروزی اطالعاتی برای ایران است

روزنامه هاآرتص نوش��ت اگر اتهامات مطرح شده 
علیه »گونن ِسِگو« وزیر پیشین انرژی اسرائیل صحت 
داشته باشد، اس��تخدام او به عنوان جاسوسی و عامل 

اطالعاتی، یک پیروزی برای ایران است.
این روزنامه صهیونیس��تی در یادداش��تی با بیان 
اینکه اس��تخدام یک عضو پیش��ین کابین��ه وزیران و 
نماینده کنست )پارلمان(، دستاوردی مهم برای ایران 
اس��ت، آمده اس��ت: س��وای از صحت اتهامات مطرح 
شده، او می توانس��ت اطالعاتی را به ایرانیان بدهد که 

نمی توانستند از طریق اینترنت به دست بیاورند.
هاآرتص با اش��اره به ش��بکه پیچی��ده ارتباطات 
سیاس��ی-تجاری و همچنین نفوذ نقش دس��تگاه های 
امنیتی در کابینه، نوش��ت: »به عنوان یک وزیر سابق، 
او اطالعات مهمی درباره صنعت انرژی اسرائیل داشته 

که می تواند برای دشمن استفاده شود«.
این روزنامه با اش��اره به اینکه ِس��ِگو حتی تالش 
ک��رد  اف��رادی را در حوزه ه��ای نظام��ی، امنیت��ی و 
دیپلماسی رژیم صهیونیستی برای ایران به کار بگیرد، 
نوش��ت: »ایران و حزب اهلل، با ه��م و جداگانه اقدامات 
پیچیده تری را در مقایس��ه با کش��ورهای عربی، علیه 

اسرائیل اجرا می کنند«.
هاآرتص ادمه داد: آسیبی که آنها )سگو و کسانی 
که با آنها در ارتباط بود( می توانس��تند )به اس��رائیل( 
بزنند، از موارد قبلی که ش��هروندان غربی در اسرائیل 
به عنوان عوامل ایران یا حزب اهلل و به جرم عکاسی از 

تاسیسات نظامی مهم دستگیر می شدند، بیشتر بود.
این روزنامه در ادامه با انتقاد از اهمال دستگاه های 
اطالعاتی رژیم صهیونیستی در نظارت بیشتر روی ِسِگو، 
نوش��ت: »مشخص نیست او چگونه شش سال بدون لو 
رفت��ن، فعالیت می کرده و چه اطالعات��ی را در اختیار 
ایران قرار داده اس��ت. همچنین مش��خص نیس��ت که 
چگونه بازداشت شده و به اسرائیل آورده شد«. هاآرتص  
تاکید کرد: این مسئله نشان می دهد اطالعات ایران چه 

مقدار روی اسرائیل متمرکز است.  فارس

گزارش

برجام احتماالً شکست می خورد
 مع��اون مش��اور امنیت مل��ی رئیس جمهور س��ابق آمریکا ضم��ن انتقاد از 
سیاس��ت های دوگانه دولت ترامپ در قبال توافق هسته ای ایران تصریح کرد که 

انتظار می رود که با گذشت زمان، برجام شکست بخورد.
"ب��ن رودز" ب��ه خ��روج رئیس جمهور آمریکا از برجام اش��اره ک��رد و گفت: 

بیش��ترین نگرانی من از کاری اس��ت که وی با میراث ما کرده است. ما چارچوبی 
را برای جلوگیری از دسترس��ی ایران به تسلیحات هسته ای داشتیم، محدودیت هایی 

برای برنامه )هس��ته ای( آنها به وجود آورده بودیم و بازرس��ان بین المللی نیز وارد ش��ده 
بودند.

این مقام س��ابق آمریکایی ادام��ه داد: نمی دانم بدون حضور آمری��کا، چطور توافق 
هسته ای باقی می ماند. آنچه که من در طول زمان انتظار دارم، این است که این )توافق( 

شروع به شکست خوردن کند.  فارس

دیدگاه
اروپا موضع واحد خود برای حفظ برجام را عملی کند

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی با بیان اینکه درصورت شکست برجام 
وضعیت جدیدی در خاورمیانه ایجاد شده و بر امنیت اروپا تاثیر می گذارد، گفت: 
اروپا باید نش��ان دهد که برای حفظ برجام و مقابله با فش��ارهای آمریکا موضع 

واحدی دارد و این موضع را عملی می کند.
س��ید کمال خ��رازی در گفت وگو با میالنزی وزیر ام��ور خارجه ایتالیا افزود: 

طبق برجام این حق برای ایران محفوظ اس��ت که در صورت بازگش��ت تحریم های 
آمری��کا به ص��ورت جزیی یا کلی تعهدات خود را متوقف کن��د و لذا اینک که آمریکا از 
برجام خارج ش��ده اس��ت این حق به مراتب برای ایران وجود دارد، ولی با این وجود به 

سایر اعضای برجام فرصت داده شده تا زمینه های حفظ برجام را تضمین کنند.
وی  تاکی��د کرد: اگر برجام شکس��ت بخورد وضعیت جدی��دی در خاورمیانه ایجاد 

خواهد شد که بر امنیت اروپا نیز تاثیر خواهد داشت.   خبرگزاری صداوسیما

تریبون
روسیه آماده پیوستن به بسته ویژه اتحادیه اروپا 
 مع��اون وزیر امور خارجه روس��یه تصریح کرد کش��ورش آمادگی دارد تا به 

بسته اقدامات حمایتی اتحادیه اروپا برای حفظ برجام بپیوندد.
"الکساندر گروش��کو" در اظهاراتی ضمن حمایت کش��ورش از حفظ توافق 

هسته ای ایران و 1+5  گفت: روسیه قاطعانه از حفظ برجام حمایت می کند.
وی در ادامه تصریح کرد: مس��کو آمادگی پیوستن به بسته اقدامات حمایتی 

اتحادیه اروپا در ارتباط با تحریم های آمریکا علیه ایران را دارد.
این مقام روس توضیح داد: مسکو از تصمیم اتحادیه اروپا برای محافظت از سازمان 
تجارت جهانی در قالب "تحریم های آمریکا علیه ایران" اس��تقبال می کند و معتقد است 
که روسیه و اتحادیه اروپا می توانند تالش ها بر این اساس را منسجم کنند.  تسنیم

دیپلمات

آگهى تغييرات شركت پردازش تصوير هستى با مسئوليت محدود به شماره 
ثبت 308933 و شناسه ملى 10103439753 به استناد صورتجلسه مجمع 
محل   : شد  اتخاذ  ذيل  تصميمات   1396,11,14 مورخ  العاده  فوق  عمومى 
شركت در واحد ثبتى تهران به آدرس استان تهران - شهرستان تهران - 
ميرزاى  پانزدهم-خيابان  مطهرى-كوچه  تهران-شهيد  شهر   - مركزى  بخش 
شيرازى-پالك 161-طبقه همكف كدپستى 1586653516 تغيير يافت و 

ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد. 1
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (189525)

آگهى تغييرات شركت پارت كيميا گسترزنجان با مسئوليت محدود به شماره 
ثبت 437985 و شناسه ملى 10460073727 به استناد صورتجلسه مجمع 
محل   : شد  اتخاذ  ذيل  تصميمات   1396,12,05 مورخ  العاده  فوق  عمومى 
شركت در واحد ثبتى تهران به آدرس استان تهران - شهرستان تهران - 
بخش مركزى - شهر تهران-باغ فيض-خيابان قانع-خيابان شهيد ناطق نورى-
 1473148153 پستى  كد   12 سوم-واحد  110-طبقه  6-ساختمان  پالك 

تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گرديد. 1
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (189526)

آگهى تغييرات شركت تهيه و توزيع فرآورده هاى گوشتى سپهر نيلگون آرمين 
با مسئوليت محدود به شماره ثبت 372705 و شناسه ملى 10320230700 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1396,06,09 تصميمات 
ذيل اتخاذ شد : كاميار درخشان 1377193942با دريافت كليه سهم الشركه 
خود مبلغ 3300000 ريال از صندوق شركت از شركت خارج گرديد. درنتيجه 
سرمايه شركت از 1003300000ريال به 1000000000 ريال كاهش يافت 
و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد . ليست شركا بشرح ذيل است فرهود 
اظهرى با شماره ملى 1651786021 داراى 793750000 ريال سرور رفيعى با 

شماره ملى 4284282697 داراى 206250000 ريال 2
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (189536)

آگهى تغييرات شركت پيشگامان صنعت آالمتو با مسئوليت محدود به شماره 
ثبت 417781 و شناسه ملى 10320698655 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1397,02,03 تصميمات ذيل اتخاذ شد : - شركت 
سمت  به  جليليان  نفيسه  خانم  و  گرديد  اعالم  منحل  فوق  تاريخ  در  مذكور 
تهران  شهر  تهران  استان  تصفيه  محل  گرديد.نشانى  انتخاب  تصفيه  مدير 
خيابان فاطمى خيابان باباطاهر كوچه كيوان پالك 21 طبقه2واحد 5 كدپستى 

1414654339 مى باشد. 1
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (189537)

آگهى تغييرات شركت بازرگانى پويا طاليى دماوند سهامى خاص به شماره ثبت 
مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10103482010 ملى  شناسه  و   311508
عمومى فوق العاده مورخ 1397,02,05 تصميمات ذيل اتخاذ شد : اعضا هيئت 
مديره از اين تاريخ به بعد 2 نفر خواهد بود و ماده اساسنامه اصالح گرديد1
 سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (189538)

ثبت  شماره  به  خاص  سهامى  زاگرس  پنجره  صدف  شركت  تغييرات  آگهى 
هيئت  صورتجلسه  استناد  به   10300032947 ملى  شناسه  و   500299
مديره مورخ 1396,12,06 تصميمات ذيل اتخاذ شد: شعبه شركت به آدرس: 
ايالم به آدرس ايالم - شهرك صنعتى ششدار ايالم - ابتداى شهرك صنعتى 

نرسيده به نگهبانى شهرك با كدپستى 6936181584 تاسيس گرديد. 1
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (190118)

شماره  به  خاص  سهامى  شركت  دژ  پايا  تاسيساتى  ساختمانى  تغييرات  آگهى 
ثبت 500296 و شناسه ملى 10300032299 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1396,12,06 تصميمات ذيل اتخاذ شد : شعبه شركت 
به آدرس: ايالم - شهرك صنعتى ششدار ايالم - بلوار كارگر – نبش خيابان 
و سعيد  تاسيس  با كدپستى 6936181584 -  كارگر 5  خيابان  و  كارگر 3 
صادقيان به شماره ملى 4539820141 به سمت مدير شعبه تعيين گرديد. 1
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (190119)

و  ثبت 176918  شماره  به  خاص  سهامى  داور  وين  شركت  تغييرات  آگهى 
شناسه ملى 10102192536 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العاده مورخ 1396,07,24 تصميمات ذيل اتخاذ شد : موسسه حسابرسى 
آزمون سامانه ثبت شده بشماره 11442 و شناسه ملى 10100452010 
بسمت بازرس اصلى و حسابرس و آقاى مجتبى رحمانى محرم پور به كد ملى 
0071270078 بسمت بازرس على البدل شركت براى مدت يكسال مالى 

انتخاب شدند . 1
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (189531)

آگهى تغييرات شركت تهيه و توزيع فرآورده هاى گوشتى سپهر نيلگون آرمين 
با مسئوليت محدود به شماره ثبت 372705 و شناسه ملى 10320230700 
به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1396,06,09 تصميمات ذيل اتخاذ 
شد : - سرور رفيعى با شماره ملى 4284282697 به سمت رئيس هيئت 
مديره و فرهود اظهرى با شماره ملى 1651786021 به سمت مدير عامل 
بهادار  اوراق  و  اسناد  -كليه  گرديدند  انتخاب  مديره  هيئت  رئيس  نايب  و 
و تعهدآور شركت از قبيل چك ، سفته ، برات ، قراردادها و عقود با امضاى 
با امضاى  ادارى  و  اوراق عادى  و  با مهر شركت  تنهايى همراه  به  مديرعامل 

مديرعامل به تنهايى همراه با مهر شركت معتبر مى باشد. 2
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (189532)

نيلگون  سپهر  گوشتى  هاى  فرآورده  توزيع  و  تهيه  شركت  تغييرات  آگهى 
ملى  شناسه  و   372705 ثبت  شماره  به  محدود  مسئوليت  با  آرمين 
فوق  بطور  عادى  عمومى  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10320230700
العاده مورخ 1396,06,09 تصميمات ذيل اتخاذ شد : اعضاى هيئت مديره 
براى مدت نا محدود بشرح ذيل انتخاب شدند: فرهود اظهرى با شماره ملى 

1651786021 سرور رفيعى با شماره ملى 4284282697 .1
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (189533)

شماره  به  محدود  مسئوليت  با  گسترش  ارتباط  متن  شركت  تغييرات  آگهى 
ثبت 183575 و شناسه ملى 10102257349 به استناد صورتجلسه مجمع 
آقاى   : اتخاذ شد  ذيل  مورخ 1397,02,12 تصميمات  عادى ساليانه  عمومى 
كاميار مفيدى با شماره ملى 0039347117 به سمت رئيس هيئت مديره 
خانم ياسمن على جانى با شماره ملى 0018603904 به سمت نايب رئيس 
هيئت مديره خانم نيره رستم بيگى با شماره ملى 3873472058 به سمت 
عضو هيات مديره آقاى سيامك يونسى زاده به شماره ملى 0044500335 
به مدت  و عضو هيئت مديره شركت  عامل  از شركاء)به سمت مدير  (خارج 
نامحدود انتخاب گرديدند. امضاء كليه اوراق و اسناد مالى تعهد آور شركت 

از هر نوع آن با دو عضو هيأت مديره، متفقاً همراه با مهر شركت مى باشد 2
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (189534)

آگهى تغييرات شركت تهيه و توزيع فرآورده هاى گوشتى سپهر نيلگون آرمين 
با مسئوليت محدود به شماره ثبت 372705 و شناسه ملى 10320230700 
 1396,06,09 مورخ  العاده  فوق  عمومى  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : فرهود اظهرى 1651786021 با پرداخت مبلغى 
به صندوق شركت سهم الشركه خود را به 793750000ريال افزايش داد 
. سرور رفيعى شماره ملى 4284282697 با پرداخت 206250000 ريال 
به صندوق شركت در زمره شركا قرار گرفت. در نتيجه سرمايه شركت از 
16000000 ريال به 1003300000 ريال افزايش يافت و ماده مربوطه در 
اساسنامه اصالح گرديد ليست شركا بشرح ذيل است فرهود اظهرى با شماره 
ملى 1651786021 داراى 793750000 ريال سرور رفيعى با شماره ملى 
با شماره ملى  كاميار درخشان  ريال  4284282697 داراى 206250000 

1377193942 داراى 3300000 ريال 2
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (189535)

آگهى تغييرات شركت بازرگانى مرواريد آبى داتيس با مسئوليت محدود به 
شماره ثبت 430932 و شناسه ملى 14002989156 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1396,06,27 تصميمات ذيل اتخاذ شد : محل 
شركت در واحد ثبتى تهران به آدرس :تهران- شهر تهران –اقدسيه –ميدان 
ارتش –خيابان شهيدبرادران موحد دانش- پالك 13- ساختمان نارسيس- 
طبقه منفى يك- انتهاى پاساژكد پستى1957834899 تغيير يافت و ماده 

مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گرديد. 1
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (189527)

آگهى تغييرات شركت پويا روش شرق شركت با مسئوليت محدود به شماره 
ثبت 226781 و شناسه ملى 10102679476 به استناد صورتجلسه مجمع 
محل   : شد  اتخاذ  ذيل  تصميمات   1397,02,24 مورخ  العاده  فوق  عمومى 
شركت در واحد ثبتى تهران به آدرس: استان تهران - شهرستان تهران - 
بخش مركزى - شهر تهران-سعادت آباد-بلوار 24مترى سعادت آباد-خيابان 
 1998679197 پستى  كد  غربى  دوم-واحد  17-طبقه  غربى-پالك  سوم 

تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گرديد. 1
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (189528)

آگهى تغييرات شركت پالسموژن ارمغان سينا با مسئوليت محدود به شماره 
ثبت 287877 و شناسه ملى 10103244050 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1396,11,29 تصميمات ذيل اتخاذ شد : محل شركت 
استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزى - شهر تهران-دولت-كوچه 
آفرين-خيابان بهار پالك 2 طبقه دوم واحد 4 كد پستى 1939893415تغيير 

يافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گرديد. 1
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (189529)

آگهى تغييرات شركت پالس موژن سالمت با مسئوليت محدود به شماره ثبت 
2132 و شناسه ملى 10320762272 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
فوق العاده مورخ 1396,12,02 تصميمات ذيل اتخاذ شد : - آقاى محمدرضا 
 47,760,400,000 مبلغ  پرداخت  با   1261836278 ملى  شماره  به  خاكى 
ريال  مبلغ 739,600,000  از  را  خود  الشركه  به صندوق شركت سهم  ريال 
شماره  به  عبدل  نگار  خانم  و  داد  افزايش  ريال  مبلغ 48,500,000,000  به 
و   0441309607 ملى  شماره  به  خاكى  مينا  خانم  و   0063481030 ملى 
آقاى اميرحسين خاكى به شماره ملى 0442073313 هر يك با پرداخت مبلغ 
500,000,000 ريال به صندوق شركت در رديف شركاء قرار گرفتند . - در 
نتيجه سرمايه شركت از مبلغ 740,000,000 ريال به مبلغ 50,000,400,000 
ريال افزايش يافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد . - اسامى شركاء و 
ميزان سهم الشركه آنان پس از افزايش سرمايه : آقاى محمدرضا خاكى دارنده 
48,500,000,000 ريال سهم الشركه و آقاى مرتضى خاكى دارنده مبل 000, 
400ريال سهم الشركه و خانم نگار عبدل ،و خانم مينا خاكى و آقاى امير حسين 
خاكى هر يك دارنده 500,000,000 ريال سهم الشركه . - مركز اصلى شركت به 
نشانى : شهرستان پاكدشت - بخش شريف آباد - دهستان شريف آباد - آبادى 
شهرك صنعتى عباس آباد -شهرك صنعتى عباس آباد - خيابان حاتم راد - خيابان 
18- پالك 2249 - طبقه همكف - كد پستى 3393179690 تغيير يافت و 
ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد . - كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور 
شركت از قبيل : چك ، سفته ، بروات و قرارداد ها و عقود اسالمى و اوراق عادى 
و ادارى با امضاء مدير عامل به تنهايى همراه با مهر شركت معتبر مى باشد بدين 
ترتيب ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد . - تعداد اعضاء هيئت مديره به 
2 الى 6 نفر يافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد . حجت اله قلى تبار 
سرپرست اداره ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجارى شهرستانهاى استان تهران 3

استان  امالك  و  اسناد  ثبت  كل  اداره  كشور  امالك  و  اسناد  ثبت  سازمان 
(189530) پاكدشت  غيرتجارى  موسسات  و  ها  شركت  ثبت  مرجع  تهران 

گروه دیپلماسی  دونال��د ترام��پ در یک اقدام پرونـــــده
قاب��ل تامل و اما تک��راری باز ه��م از یک معاهده 
بین المللی دیگری خارج ش��د تا ب��ار دیگر ضمن 
اثبات خ��وی زیاده طلب��ی آمری��کا، بی تعهدی و 
خوی استکبارگری اش را در عرصه  افکار عمومی 

رونمایی کند.
جالب اینجاست این کشور بی اعتنایی به نقض 
حقوق بش��ر در برخی کش��ورها از جمل��ه ایران و 
اتخاذ مواضع مغرضانه علیه اسرائیل را دلیل اصلی 
خروجش از ش��ورای حقوق بش��ر س��ازمان ملل بر 

شمرده است.
بس��یاری از ناظران سیاسی بر این باورند این 
رفتار تکراری آمریکا از خروج معاهدات بین المللی، 
حتی می تواند در آینده خروج به یکباره این رژیم 
استکباری از س��ازمان ملل را نیز رقم زند، سازمان 
و نهادهایی که به ظاهر نام عمومی و بین المللی را 
یدک می کشند اما نسخه پیچی و برنامه ریزیشان 
از س��وی سیاس��تمداران آمریکایی و صهیونیستی 
اس��ت اما، ب��ا این وجود خ��وی زی��اده خواهی و 
استکبارگری این دو رژیم نامشروع و مستبد سبب 
شده حتی به نهادهایی که رییسانشان بدون اجازه 
آنها آب هم نمی خورند نیز اعتنایی نداش��ته باشند 
و همه این دالیل مه��ر تاییدی بر غیرقابل اعتماد 

بودن آمریکا و بی تعهدی این رژیم است.
از هم��ه مهمتر اینکه دالیل خ��روج آمریکا از 
شورای حقوق بشر در حالی با ادعای واهی مطرح 
ش��ده که  آمریکا بزرگترین ناقض حقوق بشر هم 
در کشورش و هم در عرصه جهانی است؛ حمایت 

دونال��د ترامپ از رژیم کودک  کش صهیونیس��تی 
مهر تاییدی بر نقض حقوق بش��ر آمریکا اس��ت و 
ح��اال با ژس��ت مداخل��ه گرایانه در ام��ور داخلی 
جمهوری اس��المی ایران گستاخی خود علیه ملت 
ایران را دو چندان کرده اس��ت و البته این خروج،  
خش��می از ی��ک ناکامی ب��زرگ در براب��ر اقتدار 

جمهوری اسالمی است.
قابل توجه برخی ها که برای مذاکره با آمریکا 
نامه نگاری می کنند و به خیال خود صالح کنونی 
کش��وررا درگفت وگ��و و پای میز مذاک��ره رفتن با 
آمریکا گره زدند! باز هم برویم با آمریکای بی تعهد 

و غیرقابل اعتماد مذاکره کنیم!
دونال��د ترامپ اعالم کرده اس��ت که آمریکا از 
ش��ورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، خارج می 
ش��ود. آمریکا این نهاد را به ری��اکاری، بی اعتنایی 
به نقض حقوق بش��ر در برخی کش��ورها از جمله 
ایران و اتخاذ مواضع مغرضانه علیه اسرائیل متهم 

کرده است.
نیک��ی هیلی، نماینده آمریکا در س��ازمان ملل 
متحدای��ن تصمی��م را در ی��ک کنفرانس خبری 
در واش��نگتن اعالم کرد. مای��ک پمپئو، وزیر امور 
خارجه آمریکا، حین اعالم این خبر در کنار هیلی 

ایستاده بود.
او ادع��ا ک��رد: "وقتی که ش��ورای به اصطالح 
حقوق بشر نمی تواند به نقض شدید )حقوق بشر( 
در ونزوئ��ال و ایران رس��یدگی بکن��د و جمهوری 
دموکراتیک کنگو را به عنوان یک عضو می پذیرد، 

ارزش اسم خود را از دست می دهد."
نیکی هیلی همچنین شورای حقوق بشر را به 

"خصومت تمام نش��دنی" با اس��رائیل متهم کرد و 
گفت این نهاد در سال میالدی جاری پنج قطعنامه 
علیه اس��رائیل تصویب کرده اس��ت "بیش از پنج 
برابر تعداد قطعنامه هایی که در مجموع علیه کره 

شمالی، ایران و سوریه به تصویب رسانده است."
س��خنگوی آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان 
ملل متحد، در واکنش به این تصمیم طی بیانیه ای 
گفت��ه اس��ت: دبیرکل بس��یار ترجیح م��ی داد که 
ایاالت متحده در شورای حقوق بشر باقی می ماند. 
ساختار حقوق بشر سازمان ملل متحد در ترویج و 
دفاع از حقوق بش��ر در سراسر جهان نقش مهمی 

ایفا می کند."
هیلی حدود دو هفته پیش در نشست دوره ای 
ش��ورای حقوق بشر در ژنو س��وئیس گفته بود که 

این نهاد باید "گرایش ضد اس��رائیلی خود را کنار 
بگ��ذارد." او اعالم کرد که دولت آقای ترامپ نقش 
و مش��ارکت آمریکا در ش��ورای یاد شده را "مورد 

بررسی دقیق" قرار داده است.
او با انتشار مقاله ای در روزنامه واشنگتن پست 
هم هش��دار داده بود که ش��ورای حقوق بشر "به 
خاطر خودداری از محکومیت نقض فاحش حقوق 
بشر در ونزوئال، کوبا و ایران اعتبار خود را از دست 

داده است."
او افزود: "نمی توان پذیرفت که شورای حقوق 
بشر هنوز حتی یک مصوبه نیز علیه اقدامات دولت 
ونزوئال ص��ادر نکرده درحالی ک��ه از ماه مارس تا 
کن��ون، پن��ج قطعنام��ه مغرضانه علیه اس��رائیل 
در این ش��ورا به تصویب رس��یده اس��ت. اگر قرار 

اس��ت این شورا اعتباری داش��ته باشد، الزم است 
که یکس��ونگری مزمن خود علیه اس��رائیل را کنار 

بگذارد".
ش��ورای حقوق بش��ر که ۴۷ عض��و دارد، هر 
سال س��ه یک بار نشست عمومی تشکیل می دهد 
و نشس��ت کنونی تا 23 ژوئن ادامه خواهد داشت؛ 
قرار اس��ت روز 1٩ ژوئن، وضعیت فلسطینیان در 
سرزمین های اشغالی مورد بررسی قرار گیرد. طبق 
مصوبات قبلی، ش��ورای حقوق بش��ر ملزم اس��ت 
در تمامی نشس��ت های خود اختالف اس��رائیل و 

فلسطینیان را مورد بررسی قرار دهد.
رعد الحس��ین، کمیس��یونر عالی حقوق بشر 
س��ازمان ملل متح��د اخی��را گفته بود ک��ه "مردم 
فلس��طین نیم قرن اس��ت که زیر اش��غال نظامی 
زندگی می کنند.". او افزود که اسرائیلی ها نیز حق 
دارند در امنیت و بدون ترس از خش��ونت زندگی 
کنند و افزود: "نتیجه ادامه اش��غال، محکوم بودن 
مردم در هر دو طرف به تحمل رنج بیشتر است."

ایاالت متح��ده در دوران ریاس��ت جمهوری 
جورج بوش )پس��ر( ش��ورای حقوق بشر را تحریم 
ک��رد، ب��ه این دلیل ک��ه معتقد بود ک��ه این نهاد 
کش��ورهایی با کارنامه ضعیف حقوق بش��ری را به 

عضویت می پذیرد.
اما دولت باراک اوباما در ماه مه س��ال 200٩ 
می��الدی با تجدی��د نظر در موضع واش��نگتن، به 
عضویت شورای حقوق بش��ر درآمد. دولت ترامپ 
س��ال گذش��ته در اعت��راض به آنچ��ه "جانبداری 
ضداسرائیلی" خواند، از سازمان علمی، فرهنگی و 

تربیتی ملل متحد )یونسکو( هم خارج شد.

خروج آمریکا از شورای حقوق بشر و خشم از یک ناکامی 

قابلتوجهآنهاییکهبرایمذاکرهباآمریکادستوپامیزنند


