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جنجال بر سر توییت تازه ترامپ؛

خیزکاخسفیدبرایتعویقانتخاباتآمریکا
گروه بین الملل
رئیسجمهور آمریکادر یکیاز تازهترین
توییتهایخود،بر«تعویقانتخابات»تأ کید
کردهومدعیشدهاست کهبرگزاریانتخابات
به صورت پستی( به دلیل شیوع کرونا در
برخیایاالت)منجربهتقلبوبهدستآمدن
نتایج دروغین می شود .این سخنان ترامپ
در حالی مطرح میشود که نظرسنجیهای
اخیردر آمریکا،جاییبرایخوشبینینسبت
به پیروزی وی در انتخابات ماه نوامبر باقی
نگذاشته است.ترامپ در توییت جنجالی
ی گیریاز طریق
اخیرخودنوشتهاست«:بارأ 
پستی (نه رأی گیری غیابی ،که چیز خوبی
است) ،انتخابات سال  ۲۰۲۰ناسالمترین
و متقلبانهترین انتخابات در تاریخ خواهد
بود .این برای آمریکا بسیار شرمآور خواهد
بود.آیا نباید انتخابات را به تعویق انداخت
تا زمانی که مردم بتوانند به درستی ،ایمن و
با اطمینان رای دهند؟!»
دستان ترامپ بسته است!
رئیس جمهور آمریکا به سادگی نمی تواند به
هدفخودمبنیبر«تعویقانتخابات»دست
پیدا کندزیراقانوناساسیآمریکادستانوی
را در عمل بسته است .قانون اساسی آمریکا
نیزمحدودیتهاییرابرایمدتزمانحضور
یک رئیس جمهور در کاخ سفید وضع کرده
است.بر اساس قانون مصوب سال 1845
میالدی،انتخاباتریاستجمهوریایاالت
متحده باید هر چهار سال و در روز بعد از
اولین دوشنبه ماه نوامبر برگزار شود .فراتر
از آن ،تعویق انتخابات نیازمند تأیید هر دو
مجلسنمایندگانوسنامیباشدکهمجلس
نمایندگان آمریکا در دست ا کثریت حزب
دموکراتاست.درمجلسسنانیزحتیبرخی
سناتورهای جمهوریخواه با ایده «تعویق
انتخابات»مخالف هستند.

نقش داماد ترامپ در طرح ایده تعویق
انتخابات
«جرد کوشنر»دامادرئیسجمهورآمریکاومشاور
او ،اصلی ترین نقش را در طرح ایده «تعویق
انتخابات»ایفا کردهاست«.کوشنر»حدوددو
ماهقبلدرسخنانیدوپهلوبهاحتمالتعویق
انتخابات ریاست جمهوری سوم نوامبر سال
جاریدرایاالتمتحدهبهدلیلشیوعویروس
ت و گوبامجلهتایمتأ کید
کرونادامنزد.اودر گف 
کرده بود«:نمیتوانم با اطمینان درخصوص
برگزاریانتخاباتریاستجمهوریآمریکادر
موعدمقرریادرجهتدیگراظهارنظر کنماماتا
اینلحظههمانچیزیاستکهقبالپیشبینی
شده است! البته من در جریان هیچ بحث و
ت و گویی با هدف تالش برای تغییر تاریخ
گف 
انتخابات ریاست جمهوری نیستم».
ترامپ دقیقا به دنبال چیست؟
رئیس جمهور آمریکا به خوبی می داند که
«تعویق انتخابات ریاست جمهوری» تا حد
زیادیناممکناست.فراترازآن،شرایطناشی
ازشیوع کرونا(بهعنوانوضعیتفوقالعادهای
کهترامپمیخواهدبرایتعویقانتخاباتبه
آناستناد کند)،احتماال طیماههایآتینیز
در آمریکا باقی خواهد ماند.
درچنینشرایطیاصرارترامپمبنیبر«تعویق
انتخابات» نشانه چیست؟ در این خصوص
نکاتی وجود دارد که نمی توان به سادگی از
کنار آن گذشت.
نخستینموضوع،به کاهششدیدمحبوبیت
ترامپ در نظرسنجیهای عمومی و ایالتی
ی گردد .آخرین نتایج منتشر شده نشان
بازم 
میدهد که رئیس جمهور آمریکا در  6ایالت
آریزونا ،ویسکانسین ،فلوریدا ،میشیگان،
پنسیلوانیاو کارولینایشمالیوضعیتخوبی
ندارد و حتی در ایالت مهم «اوهایو» نیز تا حد
زیادی شانس پیروزی خود را در برابر بایدن از

رئیس جمهور آمریکا در یکی از تازه ترین توییتهای خود ،بر «تعویق انتخابات»تأ کید کرده و مدعی شده است که برگزاری انتخابات
به صورت پستی منجر به تقلب و به دست آمدن نتایج دروغین می شود

دست داده است .بدیهی است که ا گر نتایج
ایننظرسنجیهامحققشود،ترامپشکست
سختیرادر انتخاباتماهنوامبرتجربهخواهد
کرد .حتی برخی رسانهها از احتمال تحقق
شکستی بی سابقه برای جمهوریخواهان
سخن می گویند .هما ن گونه که مشاهده
میشود ،رئیس جمهور آمریکا وضعیت بسیار
متزلزلی دارد.برخی معتقدند که ترامپ قصد
داردباطرحموضوع«تعویقانتخابات»،شکست
احتمالیخودرادر اینآوردگاهسیاسیمرهون
«تقلبدرانتخاباتپستی»دانستهوازاینطریق

شکستاحتمالیخودراتوجیه کند.بنابراین
تا کتیک«تعویق انتخابات» می تواند ناظر
به آینده باشد نه زمان حال!
دومینمسئله،بهاعالمرسمی کشفوا کسن
کرونا در آمریکا و توزیع آن در این کشور
ی گردد.ترامپمعتقداستاعالمرسمی
بازم 
کشفوا کسنآمریکایی کرونا،منجربهافزایش
محبوبیتویدرنظرسنجیهاخواهدشد.با
این حال ممکن است«تأیید ادعای ترامپ»
مبنی بر موفقیتآمیز بودن کامل وا کسن ،تا
پایان ماه نوامبر به طول بینجامد! به عبارت

وزیر بهداشت یمن:

وزیر بهداشت یمن تبعات کمبود سوخت بر وضعیت
بیمارستانهایاین کشور راتشریح کردودربارهفوت
200نوزادی کهدر خانههایشیشهایدر بیمارستان
یشوند ،هشدار داد.
نگهداری م 
به گزارشخبرگزاریفارس«،طهالمتوکل»وزیربهداشت
دولتنجاتملییمندربارهوضعیتوخیمبیمارستانها
در نتیجه نبود سوخت هشدار داد.بر اساس گزارش
شبکه «المسیره» وی گفت :در نتیجه نبود مشتقات

نفتی ،بخش مراقبتهای ویژه در بیمارستانهای
عمومی و خصوصی در آستانه تعطیل شدن هستند.
دراینوضعیت،سهمیهبندیدربخشهایجراحی
و اورژانس و غیره آغاز شده است ،بخشهایی که با
نصف ظرفیت کار میکردهاند.
المتوکلافزود:بانزدیکیبهتمامشدنذخیرهسوخت،
 ۲۰۰نوزاد که در داخل خانههای شیشهای نگهداری
میشونددرمعرضخطرقرار گرفتهاند.ویتأ کید کرد:

اینجانبسیدعلیعبداللهیمالکخودروپژو405مدل 1382بهشمارهشاسی 82008453
و شماره موتور  22568209313بعلت فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی اسناد
مذلکور را نموده است لذا چنانچه هر کس ادعایی در مورد خودروی مذکور را دارد ظرف
ده روز به دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در پیکان شهر ساختمان
سمند مراجعه نماید .بدیهی است پس از انقضای مهلت مذبور طبق ضوابط مقرر اقدام
خواهد شد.
اینجانب امین یوسفی رومنجان مالک خودرو پژو  206مدل  1382به شماره شاسی
 81691449و شماره موتور  FX3N1475246بعلت فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت
المثنی اسناد مذکور را نموده است لذا چنانچه هر کس ادعایی در مورد خودروی مذکور را
دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در پیکان شهر
ساختمان سمند مراجعه نماید بدیهی است پس از انقضای مهلت مذبور طبق ضوابط
مقرر اقدام خواهد شد.
مدرک فار غ التحصیلی اینجانب سمانه قضوی فرزند حسن شماره شناسنامه  12888از
تهران در مقطع کارشناسی پیوسته رشته علوم اقتصادی – اقتصاد بازرگانی صادره از واحد
فیروزکوه با شماره  20331مورخ  88/5/21مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد .از یابنده
تقاضا میشود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد فیروزکوه ارسال نماید.
برگسبز اتومبیلسمند مدل  1396به شماره انتظامی  484ب  89ایران  53به شماره
شاسی  NAACJ1JE4HF278928به شماره موتور  147H0299337مفقود گردیده و از
درجه اعتبار ساقط می باشد.
برگ کمپانی موتور سیکلت شباب  150سی سی مدل  1392به شماره انتظامی 32853 -627
به شماره تنه  160H9230783و شماره موتور  0150N1U402240بنام عارف عابدی مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
سند کمپانی آپاچی ( موتور سیکلت ) مدل  90پال ک  97946 – 481موتور 0E6BB2080741
و شماره تنه  180B9001569***NE8متعلق به مرتضی نوروزی ایالوئی مفقود گردیده و از
درجه اعتبار ساقط می باشد.
سند کمپانی وبرگ سبز و کارت موتور سیکلت جهان  125مدل  90رنگ سفید ش ش ایران
 23421 -814ش م –  451958شماره شاسی  9014350مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط است
سند کمپانی و برگ سبز و کارت موتور سیکلت پیشرو  125مدل  87رنگ بنفش ش ش
ایران  85542 – 637ش م  54000416ش شاسی  8781605مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط است.
برگ سبز سواری هاچ بک ام وی ام  X22مدل  1396رنگ سفید به شماره انتظامی 863
و  – 32ایران  43و شماره موتور  002142و شماره شاسی  1001476به نام علیرضا مالئیان
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
برگ سبز موتور سیکلت تکتاز رنگ مشکی مدل  1390به شماره انتظامی  – 24761ایران
 622و شماره موتور  08000132و شماره شاسی  9001994به نام احمد رضائی نوش آبادی
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
اصل برگ سبز (شناسنامه) خودرو سواری پراید به شماره پال ک  579م  18ایران  24رنگ
نقره ای متالیک مدل  1385به شماره موتور  1550565و شماره شاسی S1412285221432
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
کارت خودر و ،برگ سبز ،سند خودر و سواری هاچ بک سیستم پارس خودر و تیپ
 AT-BR1L1ANCE-H320مدل  1395و به شماره موتور  BM15L*F075753و به شماره
شاسی NAPH320ABG1006315وبهشمارهپال ک -38ایران566ط 14بهنامعلیزرقانی
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
سند کمپانی و برگ سبز سواری پژو  405رنگ نقره ای متالیک مدل  1385به شماره انتظامی
 411و  – 81ایران  43و شماره موتور  12485159978و شماره شاسی  13247359به نام
محمدکاظم انصاری تقدیسی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
برگ سبز سواری پژو  405مدل  1385به شماره انتظامی  592 -25ج  86به شماره موتور
12485023324به شماره شاسی 13224488بنام محمد خیراندیش کوشک مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
اصلبرگسبزخودرو سواری زانتیا مدل  1382به شماره موتور  02007989و شماره شاسی
 S1512282111407و شماره پال ک ایران  635/82ج  14بنام یاسر حسن تبار درزی مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
اصلبرگسبزوسند کمپانیخودروسواریپژوپارسمدل1387بهشمارهموتور12487236062
و شماره شاسی  NAAN01CA29E806601به شماره پال ک ایران  176/82م  71به نام گل
نساء سلطان محمدی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
پروانه فعالیت دفتر رسانه با عنوان دانش ماهان متعلق به اینجانب محمد مهدی علمدار
میبدی با شماره مجوز  78058به تاریخ صدور  1396/5/29مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط می باشد.
سند مادر و برگ سبز سواری زانتیا  SXرنگ نوک مدادی – متالیک مدل  1385به شماره
انتظامیایران788-79ج86بهشمارهموتور 00516381وشمارهشاسیS1512284135655
به نام خانم معصومه جهان دیده مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
اصل گواهیفروشیکدستگاهپژوسواریروابهشمارهشاسی402041وشمارهموتور11888005900
و شماره انتظامی  331ل  39ایران  27مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
برگ کمپانی و برگ سبز وانت تویوتا لندگروز شماره انتظامی  834ج  33ایران  27رنگ سفید
روغنیمدل 1992بهشمارهموتور 0013712وشمارهشاسی 0004046بنام کاوهخضریمفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

رسوایی امنیتی صهیونیستها در اروپا

کاخ سفید «زمان» می خواهد
ترامپ درصدد است با خرید زمان،حتی به
صورت محدود و دو ماهه ،زمینه افزایش
محبوبیت خود را در نظرسنجیها فراهم
سازد.بهعبارتبهتر،رئیسجمهور آمریکابه
شدت«زمان» می خواهد! او به این نتیجه
رسیده است که با توجه به نظرسنجیهای
موجودوبحرانهایبهوجودآمدهدر آمریکا،
حداقل  4یا  5ماه زمان می خواهد تا صحنه
بازی را به دوران انتخابات ریاست جمهوری
سال  2016باز گرداند! در مقابل ،دموکراتها
متوجهتاکتیکانتخاباتیترامپشدهاند.آنها
بهخوبیمیدانند که«گذشتزمان»قطعابه
سود بایدن نخواهد بود .از این رو اصرار دارند
که انتخابات در زمان مقرر برگزار شود.نگرانی
ترامپدرخصوصبرگزاریانتخاباتدرموعد
مقرر ،به برخی جمهوریخواهان نیز سرایت
کردهاست.عدهایازسناتورهاواعضایمجلس
نمایندگان کهمتعلقبهحزبجمهوریخواه
هستند،معتقدند کهعصبانیتافکارعمومی
از ترامپ می تواند منجر به شکست آنها در
کنگرهشود.دراینصورت،جمهوریخواهان
عالوه بر کاخ سفید ،مجلس نمایندگان و
مجلسسنارانیزازدستخواهندداد.ازاینرو
امکانداردبرخیسناتورهایجمهوریخواه
برای فرار از این وضعیت ،با ایده «تعویق
انتخابات»همراهی کنند.البتهاینهمراهی
بعید است ثمرهای برای جمهوریخواهان
داشته باشد زیرا دموکراتهایی که ا کثریت
مجلس نمایندگان را در دست دارند با چنین
طرحی موافق نیستند .در هر حال ،جدال بر
سر تعویق انتخابات طی روزهای آتی ادامه
خواهد داشت .دیگر بر همگان محرز شده
است کهدلیلترامپبرایطرحاینموضوع،
هر چه باشد  ،قطعا «نگرانی از سالمت مردم
در روز انتخابات» نیست!

عضو یهودی سابق کنگره آمریکا:

 200نوزاد یمنی در خطر مرگ هستند
هزاران بیمار در نتیجه عقبنشینی سازمانها از ارائه
کمک در سایه انتشار بیماریهای وا گیردار ،با تهدید
مرگروبهروهستند.المتوکلادامهداد:نبودمشتقات
نفتیوادامهمحاصرهمانعازتعمیردستگاههایپزشکی
شده و تنها  ۵۰درصد از کارخانههای تولید ا کسیژن
ی کنند.در این میان ،سازمانهای بین المللی و
کار م 
حقوقبشری،باسکوتخودمسیرجنایاتسعودیها
و اماراتی ها در یمن را هموار کرده اند.

بهتر،متخصصین آمریکایی اصرار دارند تا
پروسه «آزمایش وا کسنهای ادعایی» به
صورت کامل طی شود.مشخصترین زمانی
کهسازماندارویآمریکامیتوانداینوا کسن
را تأیید کند ،احتماال پایان ماه نوامبر خواهد
بود .ا گرچه اعالم اولیه موفقیت آمیز بودن
وا کسن و وعده تولید گسترده آن در آینده
میتواند تا حدودی وضعیت ترامپ را در
نظرسنجیها بهبود بخشد ،اما شاید نتواند
منجر به بازگرداندن کل صحنه بازی به سود
جمهوریخواهان شود!
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ترجمه
وتحلیل

جو بایدن وابسته به اسرائیل است
«استیو اسرائیل» نماینده پیشین مجلس نمایندگان آمریکا و
رئیس فرا کسیون حزب دموکرات در کنگره طی سالهای ۲۰۱۱
تا  ۲۰۱۵معتقد است که «جو بایدن نامزد اسرائیل است» و رژیم
صهیونیستی همیشه میتواند به او تکیه کند.
این سیاستمدار یهودی در یک یادداشت به سابقه چند دههای
حمایتهایجوبایدننامزددموکراتانتخاباتریاستجمهوری
امسال این کشور از رژیم صهیونیستی اشاره کرد و نوشت:
«اسرائیل همیشه میتواند روی کمک جو بایدن حساب کند».

بدینوسیله وفق مقررات ماده  18و  19آیین نامه اجرای اسناد رسمی الزم االجرا به
آقای ابوالفضل مافی فرزند عیسی به کدملی  5099584731متولد  1335/12/25و به
نشانیقزوینخیابان اصفهان کوچهپور کالسیپال ک45راهنپروندهاجرایی کالسه
 9500808له بانک کار آفرین قزوین ابالغ میگردد مورد وثیقه ششدانگ پال ک ثبتی به
شماره  1366فرعی از  26اصلی مفروز مجزی از  1342فرعی واقع در بخش  4قزوین به
مبلغ  1/850/000/000ریال ارزیابی گردیده ،لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی پال ک مذکور
معترض می باشید ،اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ ابالغ این اخطاریه
به ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر به مبلغ  12/000/000ریال به دفتر
ایناجراتسلیمنمایید.ضمنابهاعتراضی کهخارجاز موعدیافاقدفیشبانکیدستمزد
کارشناس تجدیدنظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی قزوین
حسن کیائی
تاریخ انتشار 99/5/11
خ ش 99/5/11

آ گهی دعوت سهامداران شرکت مجتمع
تولیدات کشاورزی ودامپروری بطاهر کالنور
(سهامی خاص) به شماره ثبت  183و با
شناسه ملی  10760042005جهت تشکیل
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
نوبت دوم
با توجه به این که جلسه نوبت اول مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ
99/5/2بعلتبهحدنصابنرسیدنسهامدارانتشکیلنگردیدلذااز کلیهسهامداران
شرکت دعوت می شود تا در جلسه مورخ  99/5/23ساعت  11که به آدرس مسجد
صاحب الزمان روستای بطاهر کال تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:
 -1ارائه گزارش هیئتمدیره و بازرسین در خصوص عملکرد شرکت
 -2طرح و تصویب ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به سال 1398
 -3طرح و تصویب پیش بینی بودجه سال 99
 -4انتخاب بازرسین
تاریخ انتشار 99/5/11
هیئتمدیره شرکت
خ ش 99/5/11

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آ گهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابررایشماره 1399/4/22-139960327002000982کالسه1399114427002000065
هیئت اول  /دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سندرسمیمستقردرواحدثبتیحوزهثبتملکابهرتصرفاتمالکانهبالمعارضمتقاضی
آقای قربانعلی محمدی ها فرزند ذولفعلی به شماره شناسنامه  1251صادره از ابهر در
یکباب عمارت به مساحت  109/10مترمربع از پال ک  12973فرعی از یک اصلی واقع
در ابهر خیابان  15خرداد خیابان باقرالعلوم خریداری از مالک رسمی (خود متقاضی)
محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آ گهی
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ گهی 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 99/5/11
تاریخ انتشار نوبت دوم 99/5/25
رئیس ثبت اسناد و امالک  -حسین کاظمی
د ش 99/5/11

«استیواسرائیل»درسال۲۰۱۶پسازپایاندورهنمایندگیدر کنگره
انصرافخودرااز شرکتدر انتخاباتاعالم کردوا کنونمدیر«بنیاد
سیاست و مسائل جهانی» در دانشگاه «کرنل» آمریکا است.وی
در پایگاه «هیل» نوشت 6« :سال قبل وقتی سازمان تروریستی
حماس حمالت را کتی به اسرائیل انجام داد؛ حمالتی که به طرز
خطرنا کی نزدیک بود باعث از دست رفتن یک عنصر سپر دفاعی
(فلسطین اشغالی) شود ،من به خاطر دارم که جو بایدن در مقام
معاون رئیسجمهور چطور وا کنش نشان داد».
برگ اظهارنامه

مشخصات و اقامتگاه اظهار کننده
شرکت شهرکهای صنعتی استان زنجان به مدیرعاملی آقای ایرج احمدی و به آدرس :
زنجان خیابان خرمشهر رو به روی پارک میثم تلفن 33770023
موضوع اظهارنامه
عودت دفترچه قرارداد جهت اعمال جانشینی بانک صادرات زنجان صنعت و معدن
مشخصات و اقامتگاه مخاطب
شرکتستا کپروفیلژاوبهآدرس:زنجانبلوار کوچمشکی-پال ک 523کوچمشکی–
چهار راه سوم – کوچه شهید رستمخانی طبقه دوم – پ  ( 523ستا ک پروفیل ژاو -امیر
نصیری)
خالصه اظهارات
بهاطالعمیرساندبانکصنعتومعدنشعبهزنجانطینامهشماره 104/376تاریخ
98/4/12ثبتشدهدر اینشرکتتحتشماره10940اعمالجانشینیدر قراردادشماره
 9973تاریخ  86/9/28را مطابق مصوبه شماره /156/31266هـ مورخ 1369/5/9
هیئت محترم وزیران را از این شرکت درخواست نموده است لذا مستدعی است ظرف
مدتیکهفتهاز انتشار اینآ گهینسبتبهعودتدفترچهقراردادشماره9973تاریخ
 86/9/28به شرکت شهرکهای صنعتی استان زنجان جهت اعمال جانشینی بانک
اقدام فرمایید در غیر اینصورت این شرکت راسا نسبت به صدور دفترچه قرارداد جدید
را اعمال جانشینی بانک در قرارداد اقدام خواهد نمود واز زمان صدور دفترچه قرارداد
جدید بنام بانک دفترچه قرارداد شماره  9973تاریخ  86/9/28باطل و از درجه اعتبار
ساقطخواهدشدوهرگونهسواستفادهبعدیاز دفترچهقراردادفوقالذکرپیگردقانونی
خواهد داشت ضمنا آقای محسن موسوی بعنوان نماینده بانک صنعت و معدن شعبه
زنجان جهت ثبت این آ گهی در یکی از جراید کثیراالنتشار معرفی میگردد.
م الف 124
تاریخ انتشار 99/5/11
رئیس هیات مدیره و مدیر عامل
د ش 99/5/11

آ گهی مزایده اموال غیر منقول
جلسه مزایده
الف – پال ک ثبتی  84/5/53به مساحت عرصه  1400مترمربع دارای اعیانی  1430متر
سوله و بچه سوله ب – پال ک ثبتی  84/5/84به مساحت عرصه  1400مترمربع دارای
اعیانی  70مترمربع ج – پال ک ثبتی  5فرعی باقیمانده  84/5اصلی به مساحت 4100
مترمربع دارای اعیانی به مساحت حدود  120مترمربع کل سه پال ک فوق جمعا به مبلغ
 7000000000ریال که در اجرای عملیات تصفیه مطالبات از سوی مدیرتصفیه با وحدت
مال ک از ماده  40قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی از ساعت  9الی  10روز چهارشنبه
مورخ 99/6/12بهآدرسدامغان،بلوار آزادی،ساختمانآرمانشهر،طبقهدوم،واحد
اول از طریق مزایده نقدی سه پال ک فوق به صورت توامان بفروش می رسد متقاضیان
خرید می توانند ضمن بازدید از امال ک موضوع مزایده از تاریخ 99/6/1به بعد و در موعد
مقرر با پرداخت  %10قیمت پایه و تودیع در حساب  0112078114005بنام شرکت تعاونی
تولیدیآزمودهورشکستهدر حالتصفیهنزدبانکملیمرکزیدامغاندر جلسهحاضر
و در مزایده شرکت نمایند باالترین پیشنهاد خرید برنده مزایده محسوب می شود که
تا پایان همان روز موظف به ارائه فیش پرداختی الباقی قیمت به حساب فوق خواهد
بود و در صورت عدم اقدام در زمان مقرر ده درصد شرکت در مزایده بابت هزینه های
صورت گرفته جریمه و به نفع شرکت ورشکسته تملک می گردد و به برنده دوم وا گذار
خواهد شد سپرده نفر دوم بعد از اتمام مهلت نفر اول و نفر سوم بعد از اتمام مهلت نفر
دوم عودت داده خواهد شد.
الزم به ذکر است مستند به بند  6ماده  131آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی
الزم االجرا پرداخت بدهی های مربوط به آب ،برق گاز اعم از انشعاب یا حق اشترا ک
حق شارژ شهرک صنعتی ،بدهی مالیاتی وغیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی
آن معلوم شده یا نشده باشد بعهده برنده مزایده خواهد بود .هزینه نقل و انتقال نیز
به عهده برنده مزایده خواهد بود پس از ارائه فیش واریزی و تصفیه حساب کامل مدیر
تصفیهباارائهرسیدبهبرندهمزایدهاورابرایانتقالسندرسمیبهیکیاز دفترخانههای
اسناد رسمی معرفی می نماید.
مدیر تصفیه شرکت ورشکسته تعاونی و تولیدی آزموده
دکتر مجتبی مشدئی
تاریخ انتشار 99/5/11
د ش 99/5/11

گروه بین الملل
تالشیکشرکتصهیونیستیبرای
شنودغیرقانونیتلفنهمراهدوسیاستمدار
درایالتکاتالونیا(دراسپانیا)جنجالتازهای
بهپا کردهاست.شبکه«یورونیوز» گزارش
دادهاست کهدوسیاستمدارجداییطلب
ایالت کاتالونیای اسپانیا از رئیس سابق
سازمان اطالعات اسپانیا به دلیل تالش
برای هک کردن تلفنهای همراهشان
شکایت کردند.راجر تورنت سخنگوی
پارلمان منطقهای کاتالونیا و ارنست مارا گای ،عضو شورای شهر بارسلونا
شکایت خود را در دادگاهی در شهر بارسلون علیه فیلیکس سانز روالن،
رئيس سابق دستگاه جاسوسی اسپانیا ثبت کردند.
این دو سیاستمدار همچنین علیه یک شرکت فناوری اسرائیلی ،گروه
،NSOاقدامبهپیگردقانونی کردهاند.آقایتورنتدرخصوصشکایتخود
ی گوید«:مااینپروندهرابرایدفاعازحقوقخودومطالبهمسئولیتهای
م 
اجتماعیتشکیلمیدهیم».دراوایلماهجارییکتحقیقمشترکتوسط
روزنامههای ال پائیس اسپانیا و گاردین بریتانیا منتشر شد و در آن از ابعاد
تازهای از جزئیات جاسوسی علیه این دو سیاستمدار پرده برداشت .به
گزارش این دو روزنامه ،راجر تورنت توسط بدافزارهای جاسوسی که تنها
به دولتها و سرویسهای امنیت ملی کشورها فروخته میشود مورد
حمله قرار گرفته است.
تحقیقاتنشانمیدهد کهنرمافزارهایجاسوسیمیتوانندازآسیبپذیری
قبلی در اپلیکیشن واتساپ بهره برداری کنند و به طور بالقوه دسترسی به
دادههایتلفنهمراهفردرافراهم کنند.گزارشایندوروزنامهنشانمیدهد
مدرکیمبنیبرهکشدنموفقیتآمیزتلفنهمراهآقایتورنتوجودندارد
و ظاهرا ماجرا تنها به تالش برای هک شدن محدود بوده است.
دستگاههایامنیتیاسپانیا،درخصوصاینپروندهسکوت کردهاند.دولت
اسپانیا نیز مدعی شده است از ماجرا خبر ندارد! به نظر می رسد تحوالت
سالهایاخیردر کاتالونیا،حساسیتصهیونیستهارابرانگیختهاست!
تالشاینمنطقهبرایجداییاز اسپانیا،میتواندبررویمعادالتجمعی
اتحادیهاروپا( کهمحلسرمایه گذاریخاصامنیتیصهیونیستهاوآمریکا
می باشد) تأثیرگذار باشد .در سال  2017میالدی ،همه پرسی استقالل
ت کنندگان به
ایالت کاتالونیا برگزار شد و طی آن بیش از  ۹۲درصد شرک 
جدایی از اسپانیا رأی مثبت دادند .این همهپرسی البته بیفرجام ماند و
از سویدولتاسپانیاغیرقانونیوغیرقابلاجرااعالمشد.در هرحال،پس
از تحوالتخاصی کهدر کاتالونیارخداد،تمرکزدستگاههایامنیتیآمریکا
و رژیم صهیونیستی بر روی این منطقه بیشتر شده است.
نقدی بر گزارش یورونیوز
شبکهیورونیوزبهمانندبسیاریازشبکههاورسانههایاروپایی،قصدندارد
ماهیتاقداماتضدامنیتیوجاسوسیمقاماتآمریکاییوصهیونیستی
رادر دیگر کشورهایدنیاوحتی کشورهایاروپاییزیرسؤالببرد!بسیاری
از شرکتهای صهیونیستی به ظاهر خصوصی که در کشورهای اروپایی
فعالیت دارند ،تعلق خاطر مستقیمی به سازمان موساد و دیگر نهادهای
جاسوسیدارند.فراتراز آن،هک کردنتلفنهمراهسیاستمداراناروپایی
توسطشرکتهایصهیونیستیوآمریکاییمسبوقبهسابقهاست.یکیاز
اصلی ترین این موارد ،شنود تلفنی صدر اعظم آلمان توسط آژانس امنیت
ملیآمریکابودهاست.بااینحالمقاماتاروپاییهموارهدر برابراقدامات
ضدامنیتیواشنگتنورژیمصهیونیستیتسلیمبودهوحتیظرفیتهای
جاسوسی خود در دیگر کشورها را نیز در اختیار سازمانهای سیا و موساد
قرار می دهند .رسوایی امنیتی اخیر در کاتالونیا ،اولین و آخرین رسوایی
در این خصوص نخواهد بود و در آینده شاهد افشا گریهای بیشتری
درخصوص جاسوسی صهیونیستها و آمریکا در خا ک کشورهای اروپایی
خواهیم بود.
یورونیوز

مدیرعامل بانک ملی ایران اعالم کرد:

عرضه کارت اعتباری دیجیتالی بانک ملی ایران
با توثیق سهام عدالت در عید غدیر خم
مدیرعامل بانک ملی ایران از آغاز عرضه کارت اعتباری دیجیتالی این بانک با توثیق
سهام عدالت در عید غدیر خم خبر داد و گفت 6:میلیون نفر از هموطنان شبای بانک
ملی ایران را برای انجام عملیات بانکی خود معرفی کرده اند که این افراد می توانند
بدون نیاز به فروش سهام و در ازای توثیق آن ،با دریافت کارت اعتباری دیجیتالی نیاز
مالی خود را تأمین کنند .به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران ،دکتر محمدرضا
حسین زاده در نشست خبری نشان اعتباری که امروز با حضور مسعود خاتونی عضو
هیئت مدیره و معاون فناوری اطالعات و شبکه ارتباطات بانک ،علی موسوی زاده
معاون اعتباری و بانکداری شرکتی ،سعداله عیسی زاده مدیر امور حوزه مدیریت و
روابط عمومی ،سعید ستاری رئیس اداره کل مدیریت و فروش اموال تملیکی و مازاد،
محمدعلیمحمودزادهمدیرعاملشرکتپرداختالکترونیکسدادوفردوسباقری
مدیرعاملسککوکبرگزار شد،ضمنتبریکفرارسیدنروز خبرنگار و گرامیداشتیاد
وخاطرهشهیدصارمی گفت:رسانهرکنچهارمجامعهوچشمجوامعهستندومااین
زحماتراقدر میدانیمویادوخاطرهشهدایاصحابرسانهرا گرامیمیداریم.ویبا
اشاره بر تحول دیجیتال صورت گرفته در بانک ملی ایران طی یکی دو سال اخیر افزود:
با توجه به باال بودن تعداد محصوالت نوین بانک ملی ایران ،هر ساله نمایشگاهی با
عنوان رویداد ملی شو برگزار می شود که در ملی شو سال گذشته ،نشان پرداخت برای
ن که فضای همکاری با این بانک برای
نخستین بار مطرح شد.حسین زاده با بیان ای 
استارتاپ ها ،دانش بنیان ها و فین تک ها باز است ،اظهار کرد :ما از جوانان خوشفکر
ن کهتیمپیامرسانبلهازتعدادیازجواناندانشگاهی
کشوراستقبالمی کنیم .کماای 
ن که یکی از دغدغه های ما در
شکل گرفت و بانک از آن حمایت کرد.وی با تأ کید بر ای 
بانکملیایرانبهویژهاز زمانحضور دکتردژپسنددر مجموعهوزارتاقتصادنخست
دیجیتالی کردنمحصوالتوسپسانجامامورمردمبدوننیازبهحضوردرشعبهبوده
است ،ابراز کرد :پروسه انجام گواهی امضا ،احراز هویت ،اعتبارسنجی مشتریان و...
بسیار زمان بر بوده اما با رونمایی اخیر محصول نشان پرداخت ،این امور به صورت
دیجیتالیانجاممیشود.ویدرباره کارتاعتباریدیجیتالیبانکنیز گفت:دارندگان
سهام عدالت نزد بانک ملی ایران می توانند تا سقف پنج میلیون تومان در ازای توثیق
سهامخود کارتاعتباریدیجیتالیدریافتواز بیشاز چهار هزار فروشگاهزنجیرهای
ن کهایناتفاقبراینخستینبار در کشور رقممی
خرید کنند.حسینزادهباتأ کیدبرای 
خورد و می تواند عالوه بر کمک به اقشار ضعیف جامعه ،رونق تولید ملی را نیز به همراه
داشتهباشد،ادامهداد:مهلتزمانتسویهنیزیکماهپسازاولینترا کنشخواهدبود
ودر صورتتسویهدر موعدمقرر،نهتنهاسودیتعلقنمی گیردبلکهدارندگان کارتاز
پاداشخوشحسابینیزبهرهمندخواهندشد.مدیرعاملبانکملیایرانهمچنین
از عرضه کارت هدیه دیجیتالی تا چند روز آینده خبر داد و گفت :هزینه تولید هر کارت
برای بانک چیزی در حدود دو یورو است که با کارت هدیه دیجیتالی دیگر نیازی به
ن که ساالنه  200شعبه این بانک ادغام و
کارت فیزیکی نخواهد بود.وی با تأ کید بر ای 
یا جمع آوری می شوند ،گفت :در کنار آن تعداد ترا کنش های روزانه ما به  70میلیون
ترا کنش رسیده است .ما اعتقاد داریم که بیشتر سرویس های بانکی باید به صورت
غیرحضوریارائهشوندبنابرایندر کنارتوسعهخدماتبانکداریدیجیتال،واحدملی
پالس نیز طراحی شده است که سرویس ها و خدمات بانکی به صورت غیرحضوری و
بدون کارمند ارئه می شوند.حسین زاده افزود :بانک ملی ایران برای تأمین مالی و
نقدینگی واحدهای تولیدی کشور در سال گذشته و ابتدای امسال معادل  97هزار
میلیارد ریال تسهیالت پرداخت کرده است .همچنین ،نزدیک  40هزار میلیارد ریال
هم برای واحدهای تولیدی کوچک و متوسط که نقش مهمی در سطح اشتغالزایی
دارند ،پرداخت تسهیالت انجام دادهایم.مدیرعامل بانک ملی ایران تأ کید کرد :از
 ۲۳میلیون خانوار مشمول دریافت وام کرونا ،پرداخت وام  ۶میلیون خانوار متعلق
به بانک ملی ایران بوده که طی یک ساعت وام این افراد بدون حضور در شعبه و به
صورتدیجیتالیپرداختشد.عالوهبراین،معادل۱۱113هزار میلیاردریالتسهیالت
هم با نرخ  ۱۲درصد به کسبوکارهای آسیب دیده ناشی از شیوع ویروس کرونا در
حال پرداخت است.وی درباره فروش اموال و امال ک مازاد بانک نیز بیان کرد:از زمان
ابالغ قانون برای وا گذاری اموال مازاد بانک ها ،بیش از  108هزار میلیارد ریال از اموال
و امال ک مازاد بانک و سهام شرکت های زیرمجموعه به فروش رسیده است .سهام
گروهتوسعهملینیزبهعنوانبزرگترینواحداینبانکبهصورتیکجادر بورسعرضه
شد که به علت حجم باالی نقدینگی مورد نیاز به فروش نرسید اما از فردا با شرایط
بهتر مجددا برای وا گذاری در بورس اقدام خواهیم کرد.

