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نقش پشت پرده وزیر خارجه اوباما در دولت بایدن؛

چشمطمعدوبارهجانکریبهبرجام
فخرالدین اسدی
ا گرچه جو بایدن نامزد پیروز انتخابات ریاست
جمهوری آمریکا«آنتونی بلینکن» را به عنوان وزیر
امور خارجه دولت جدید خود معرفی کرده است ،اما
به نظر می رسد افراد دیگری معادالت حوزه سیاست
خارجی دولت جدید آمریکا را ترسیم می کنند .یکی
از این افراد و شاید مهم ترین آنها ،جان کری است.
جان کریدردورانریاستجمهوریبایدن،بهعنوان
«مشاور»،نظارتمستقیمیبرحوزههای کاری«آنتونی
بلینکن»و«جیکسالیوان»مشاورامنیتملیدولت
بایدنخواهدداشت.موضوعی کهبلینکنوسالیوان
خود نیز نسبت به آن واقف هستند!
ظاهر ماجرا نشان می دهد که جان کری در دولت
بایدن ،نقش پررنگی در حوزه سیاست خارجی آمریکا
ایفا نمی کند! جان کری ،وزیر خارجه اسبق آمریکا،
به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور(بایدن) در امور
اقلیمی مسئول مبارزه با بحران های آب و هوایی(از
جمله هدایت پروسه بازگشت آمریکا به توافق پاریس)
خواهد شد .جان کری در شورای امنیت ملی هم به
عنوان نماینده بایدن حضور خواهد داشت .نکته
قابل تأمل این که در ظاهر ،بایدن سمت مهمی برای
جان کری در نظر نگرفته است ،اما در واقع ،وی را به
اصلی ترین و تعیین کننده ترین فرد در وزارت خارجه
و شورای امنیت ملی آمریکا تبدیل کرده است .باید
تأ کید کنیم جان کری برای حضور به عنوان نماینده
ویژه بایدن و مشاور وی ،نیازی به تأیید سنای آمریکا
ندارد ،اما جیک سالیوان وآنتونی بلینکن باید تأیید
سنای آمریکا را کسب کنند .سنای آمریکا ،احتماال در
دستجمهوریخواهان(باترکیب۵۱به۴۹کرسی)باقی
خواهدماند.درچنینشرایطیجان کری،درحقیقت
گرداننده اصلی و ثابت معادالت امنیتی و سیاست
خارجی آمریکا محسوب می شود.
نگاه جان کری به برجام
جان کریوزیرامورخارجهاسبقآمریکا،ازیکسوقصد

دارد «برجام» را به عنوان یکی از دستاوردهای دولت
اوباما حفظ کند و از سوی دیگر ،ماهیت و محتوای
آن را به گونه ای تغییر دهد که ایران ملزم به پذیرش
تعهداتی جدید در حوزه های موشکی ،منطقه ای و
هسته ای شود .به عبارت بهتر ،دولت جو بایدن قصد
احیای توافق هستهای را نخواهد داشت و در عمل
نیز به برجام باز نخواهد گشت! نباید فراموش کرد
که نخستین کارشکنیهای علنی آمریکا در مغایرت
با برجام ،در دوران ریاست جمهوری اوباما و حضور
دموکراتها در کاخ سفید صورت گرفت.جان کری
در این معادله نقشی اساسی ایفا کرد .پس از انعقاد
توافقهستهایدرسال2015میالدی،وزارتخارجهو
وزارتخزانهداریآمریکادر نامهای کهبهشرکتهای
مختلف تجاری و اعتباری در جهان ارسال کردند ،در
عین تأ کید بر تعلق تحریمهای کشورمان ،ایران را
مکانیپرریسکبرایتجارتمعرفی کردند.موضوعی
که سبب شد بسیاری از شرکتها از سرمایه گذاری در
ایراناجتناب کنند.پسدولتاوباما نیزمانند ترامپ
با استفاده از ظرفیتهایی که دموکراتها در برجام و
خارجآنتعریف کردهبودند(خصوصامکانیسمماشه
و لزوم تأیید تعلیق تحریمهای ایران در بازه زمانی
 ۱۲۰روزه از سوی رئیس جمهور آمریکا) از این توافق
خارج شد.جان کری و سایر سران حزب دموکرات
معتقدند کها گرآنهابخواهندبهبرجامبازگردند،باید
از جمهوری اسالمی ایران امتیازات جدید و بیشتری
بگیرند! منظور دموکراتها از امتیازات جدید ،دائمی
کردن محدودیتهای مشخص شده زمانی در برجام
و متعاقبا ،خلع سالح موشکی ایران است.
گلدنبرگ از زبان جان کری سخن میگوید
یکی از افرادی که قطعا شاهد نقش آفرینی پررنگ تر
وی در دوران ریاست جمهوری بایدن خواهیم بود،
«ایالن گلدنبرگ»مشاور جان کری می باشد .چندی
پیش«فارینپالیسی»در گزارشیبهقلم«ایالنگلدنبرگ»،
مشاور سابق «جان کری» ،وزیر خارجه اسبق آمریکا و

ناصر قندیل ،سردبیر روزنامه «البناء» در گفت و گو با «رسالت» :

نتانیاهو خطای سختی را در قبال ایران مرتکب شد

سردبیرروزنامه«البناء»تأ کید کرد:نتانیاهو
باترورشهیدمحسنفخریزاده،خطای
سخت و جبران ناپذیری را در قبال ایران
مرتکب شده است.
«ناصر قندیل» در گفت و گو با «رسالت»
اظهار داشت  «:نتانیاهو بر اساس
محاسباتوتصوراتی کهازشرایطموجود
،یعنیپیروزیبایدندرانتخاباتریاست
جمهوری آمریکا داشت ،تصور کرد که
ا کنون بهترین زمان برای تغییر قواعد
بازی با ایران است! اما او دچار خطایی
سخت شده است .ایران قواعد و مهارت

پاسخدهی به هر گونه اقدامی از سوی
رژیم صهیونیستی را به خوبی می داند
و در پاسخدهی به این اقدام تروریستی
تل آویو مصمم خواهد بود».
نمایندهسابقپارلمانلبنانتأ کید کرد:
«نتانیاهوودیگرمقاماترژیمصهیونیستی
قبالنیزچنینخطاهاییراصورتدادهاند.
خطاهایی که برای آنها هزینه های
زیادی در برداشته است .این بار نیز
محاسبات نتانیاهو و اقدام تروریستی
وی ،قطعا به ضرر رژیم صهیونیستی
تمام خواهد شد».

چون آقای علی افراسیابی مالک سواری آر -وی – ام – کو تیپ  VELAV5مدل  1394به شماره
شهربانی  578م  11ایران  28و شماره موتور  MF301307و شماره شاسی NA6NF1110FC000083
به علت فقدان برگ فروش کمپانی و برگ سبز و کارت خودرو تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور
را نموده لذا چنانچه هر کس ادعایی در مورد خودروی مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقی
شرکت ایران خودرو واقع در کیلومتر  14جاده مخصوص تهران -کرج شهرک پیکانشهر ساختمان
سمند طبقه یک مراجعه نماید .بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام
خواهد شد.
برگ سبز کامیون کشنده  FAWتیپ  J 6مدل  1395به رنگ سفید به شماره انتظامی  417ع -77
ایران  45و به شماره موتور  CA6DM242E352565747به نام ایمان احمدی زاده به شماره ملی
 3150161487مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
برگسبزوسند کمپانیخودروسواریپژو405CNG-GLX-XU7مدل1394رنگنقرهایمتالیک
شمارهپال ک-97ایران225د35شمارهموتور 124K0756036شمارهشاسی-NAAMIIVEIFK
 736167متعلق به مصطفی ربیعی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
برگ سبز و سند فروش خودرو سواری پژو پارس مدل  1383به شماره انتظامی  822 -69د  36و
شماره موتور  12483123388و شماره شاسی  83814987به مالکیت حمیدرضا نوری مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
سند مادر و سند مالکیت خودرو سواری هاچ بک پژو  206مدل  1394به شماره انتظامی 149 -72
ق  83و شماره موتور  165A0017289و شماره شاسی  NAAP03EE2FJ209031به مالکیت فرشته
اسماعیلی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
برگ سبز -برگ فروش کارخانه – تمامی سندها و مدارک سواری پراید جی تی ایکس آی مدل 1386
رنگسفیدشمارهپال کایران269-68ج53شمارهموتور204838شمارهشاسیS142286124924
به نام صدیقه حسینی فهرجی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
سند کمپانی و برگ سبز سواری تیبا مدل  97به شماره پال ک  626ل  -94ایران  16و شماره موتور
 8594801/M15و شاسی  NAS811100J5792907مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
سند خودروی سواری پژو 405مدل  1396به رنگ خا کستری و به شماره انتظامی 133ص  -75ایران
 75و به شماره موتور  124K1033205به نام محمد متین بارچی نژاد و به شماره ملی 3060965862
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
سند خودرو – سند فروش – شناسنامه مالکیت خودرو  -کارت پال ک و برگ سبز خودروی
سواری پژو  XU7مدل  1399به رنگ سفید به شماره موتور  124K1450894و شماره شاسی
 NAAN01CE9LH248247به شماره انتظامی  245ل  -23ایران  67به نام سعید بزمانی به شماره
ملی  3580291653مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
سند کارخانهوبرگسبزخودرویوانتتویوتا کرمرنگمدل1984بهشمارهانتظامی315س73ایران
 95به شماره موتور  085624و شماره شاسی  029395مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
سند کارخانه و کارت پال ک وانت تویوتا هایلوکس  2000رنگ جیگری روغنی مدل  1985به شماره
انتظامی  571س  – 24ایران  95به شماره موتور  325959و شماره شاسی  0033518مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط است.
سندو کارتپال کموتور سیکلتهوندامدل  1384بهرنگقرمزبهشمارهموتور  32002355وشماره
شاسی  125HB402215به شماره انتظامی  - 6837زاهدان  13به نام محمد سلیم زمانی سوران به
کدملی  3701259925مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
برگ سبز -کارت خودروی  T0Ndar90k4mبنام کیمیا زمانی به شماره پال ک  184 -93ن  65شاسی
 NAALSRALDKA401361موتور  100013498RR270197مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط می باشد.
برگسبزخودروی پژو  206TU3بنام مجتبی عظیمی به شماره پال ک  654 -23ص  89شاسی
 NAAP03EEXLJ015780موتور  165A0173087مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
برگ سبز و سند کمپانی خودروی پراید مدل  85به شماره شهربانی  785ص  -19ایران  97و به شماره
شاسی  S1412285970679و به شماره موتور  1740256متعلق به علیرضا حسنلو مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
اصل برگ سبز وانت پیکان مدل  1390به شماره موتور  11490008599و شماره شاسی
 NAAA46AA2BG188628و شماره پال ک ایران  747/82م  57بنام عرفان قلی پور اسبو مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
اینجانبسعیدمرجانیمالکخودروH30TU5-AبهشمارهشاسیNAAE4CFZ4HX021263
وشماره موتور  FA173B0007973به علت فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی اسناد
مذکور را نموده لذا چنانچه هر کس ادعایی در مورد خودروی مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقی
سازمانفروششرکتایرانخودروواقعدر پیکانشهرساختمانسمندمراجعهنماید.بدیهیاست
پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اصل سند کمپانی وانت پیکان مدل  1390به شماره موتور  11490008599و شماره شاسی
 NAAA46AA2BG188628و شماره پال ک ایران  747/82م  57بنام عرفان قلی پور اسبو مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
سند کمپانی سواری پژو  206هاچ بک مدل  1382رنگ نقره ای متالیک به شماره انتظامی  391هـ
 -26ایران  53و شماره موتور  10FSF94289212و شماره شاسی  82609658به نام آقای محمد
آقابابائی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
سند کمپانی و برگ سبز موتور سیکلت بهران  125رنگ قرمز مدل  1390به شماره انتظامی – 63933
ایران  622و شماره موتور  156FMI 12150044و شماره تنه  125B9080796به نام آقای حسین باقی
لتحری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
سند کمپانی و برگ سبز و بنچاق سند وانت پیکان رنگ سفید روغنی مدل  1383به شماره انتظامی
127ب-89ایران23وشمارهموتور11283045034وشمارهشاسی83909216بهنامآقایامیرحسین
رجبی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
اینجانب محمدرحیمی طاری مالك پژو  206به شماره انتظامی 383م73ایران 11و شماره شاسی
 NAAPO3EE9KJ311288به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكیت راهور تقاضای رونوشت
المثنی اسناد مذكور را نموده است .لذا چنانچه هر كس ادعایی در مورد خودروی مذكور را دارد ظرف
دهروزبهدفترحقوقیشركتایرانخودروواقعدرپیكانشهر،ساختمانسمندمراجعهنماید.بدیهی
است پس از انقضای مهلت مذكور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

جانکری در دوران ریاست جمهوری بایدن ،به عنوان«مشاور» ،نظارت مستقیمی بر حوزه های کاری «آنتونی بلینکن»و« جیک
سالیوان»مشاور امنیت ملی دولت بایدن خواهد داشت
«اریکبروئر» ،کارشناساندیشکده«مرکزامنیتجدید
آمریکا»پیشنهاد کردهرئیسجمهوربعدیآمریکاپس
از اخذ امتیاز از ایران به برجام برگردد.گلدنبرگ و بروئر
در این خصوص تأ کید کردند  «:رئیسجمهور بعدی
بایستیاز اهرمفشاری کهپساز خروجترامپاز برجام
ایجاد شده برای رسیدن به تفاهم اولیه بر سر بسیاری
ازمسائلمحلاختالفباایرانوآیندهبرنامههستهای
این کشور استفاده کنند.پیامی کهبایدبهایرانودنیا

بدهیم این است :ما انتظار داریم که بار دیگر به توافق
برگردیم ،اما قبل از آن الزم است صحبت کنیم! ما
باید برای بازگشت به برجام امتیازات بیشتری از ایران
بگیریم».این رویکرد که از زبان گلدنبرگ و بروئر بیان
شدهاست،ترجمانیمطلقازهمانخواستههاورویکرد
جان کری در قبال برجام می باشد .با این حال وزیر
خارجه اسبق آمریکا ترجیح می دهد در این خصوص
به صورت مستقیم اظهار نظر نکند تا حساسیتی را در

خیز نیروهای یمن
برای آزادی نهایی مأرب
ارتشو کمیتههایمردمییمندرحالپیشروی
به سمت شهر مأرب هستند و مذا کراتی بین
هیئتهایی از قبایل این شهر با دولت یمن در
جریان است تا مانع تخریب شهر شوند ،ولی
ریاض همچنان مخالف هر گونه راهکار توافقی
برای مأرب است.ارتش و کمیتههای مردمی
یمنباحمایتقبایل«عبیده»،ازچندروزپیش،
در حال پیشروی نهایی به سمت شهر راهبردی
«مأرب» هستند و حمالت موشکی اتاقهای
عملیاتائتالفمتجاوزسعودی-اماراتیدراردوگاه
«تداوین»واقعدرغربمأربراهدف گرفتهاست.
روزنامهاالخبار لبنان گزارشداد،ارتشیمنطی

روزهای گذشته در غرب مأرب پیشروی خوبی
داشتوشنبههفتهجاریموفقشدمنطقه«ام
الحناء»دراطرافمنطقه«رغوان»راآزاد کند.این
نیروهاسهشنبهجاریپساز درگیریبانیروهای
«عبدربهمنصور هادی»رئیسجمهور مستعفی
و فراری یمن ،توانستند مناطق «الفتیخه» و
«العجوز» واقع در شمال غرب مأرب را آزاد کنند.
به گزارش این روزنامه ،این پیشروی به ارتش و
کمیتههای مردمی این امکان را میدهد مرکز
«اسداس» از توابع رغوان را محاصره کرده و خود
رابهمقرائتالفسعودیواقعدر بیناستانهای
مأرب و «الجوف» نزدیک کنند.

آ گهی اجرای تبصره یک ماده
 105آیین نامه قانون ثبت

داخل کشورمان ( ایران ) ایجاد نکند! این مواضع به
وضوحنشانمیدهد کهدموکراتهابازیپیچیدهای
را در خصوص بازگشت به برجام (در صورت پیروزی
در انتخابات ریاست جمهوری سال  )۲۰۲۰طراحی
کردهاند .مغز متفکر دموکراتها در طراحی این بازی
چندالیه ،کسی جز جان کری و مشاورانش نیستند.
جان کری و مشاورانش بارها در محافل رسمی و
غیر رسمی خود اعالم کرده اند که بازگشت آمریکا به
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برجام و رفع متعاقب تحریمها  ،در حکم وا گذاری
یکجانبهامتیازبهایرانخواهدبود.واشنگتنمیتواند
در ازای این بازگشت ،چیزی از ایران مطالبه کند! این
رویکرد،پسازپیروزینهاییبایدندرانتخاباتریاست
جمهوری،2020بهیکمبنایرفتاریو گفتاریدر کاخ
سفید تبدیل شده و خواهد شد.
بازی جان کری با مهره های اروپایی
یکی دیگر از موضوعاتی که جان کری بر روی آن تأ کید
ویژهایداشتهودارد،بازیبامهرهایبهنام«تروئیکای
اروپایی» است .وزیر امور خارجه اسبق آمریکا معتقد
است که در اینجا می توان به سبک و سیاق مذا کراتی
که در دوران ریاست جمهوری اوباما و بر سر برجام
صورت گرفت ،سه کشور آلمان ،انگلیس و فرانسه را
به مهره های بازی واشنگتن در مواجهه با تهران و به
عنوان اهرمها و ابزارهایی برای کسب امتیاز از تهران
تبدیل کرد .در دوران ریاست جمهوری اوباما ،میان
جان کریولورانفابیوس(وزیرخارجهاسبق فرانسه)
برسراینموضوعتقسیم کاریغیرعلنیصورت گرفت.
در هرحال،دموکراتهاپایتروئیکایاروپاییرانیزبه
اینمعادلهپیچیدهباز خواهند کرد.سه کشور آلمان،
انگلیس و فرانسه در سال  ۲۰۱۷میالدی مذا کرات
مستمری را با دولت ترامپ بر سر تغییر برجام آغاز
کردند .کلیت حضور اروپائیان در این مذا کرات نشان
میدهد کهاتحادیهاروپاحتیحداقلیترینپایبندی
ممکنرانسبتبهسندبرجاموقطعنامه۲۲۳۱شورای
امنیت سازمان ملل متحد ندارد.آنها این بار به
صورت مطلق و آشکارتری در زمین کاخ سفید بازی
خواهند کرد .در چنین شرایطی ،امیدواری حضور
دموکراتهادر کاخسفیدصرفانوعیخطایمحاسباتی
و راهبردی محسوب میشود .بدیهی است که جهت
مقابلهقاطعانهباتهدیداتآمریکا(کهطی۴دههاخیر
همواره ادامه داشته است) ،باید تفکیک و تمایز میان
سیاستمداران آمریکایی (دموکرات و جمهوریخواه) را
به فراموشی سپرد.

 ۲۸۰۰نیروی نظامی جمهوری آذربایجان
در جنگ قرهباغ کشته شدند
وزارت دفاع جمهوری آذربایجان اعالم کرد
که در جریان جنگ  ۴۵روزه قرهباغ حدود
 ۲۸۰۰نفر از نیروهای نظامی این کشور کشته
شدهاند.به گزارش خبرگزاری فارس ،وزارت
دفاعجمهوریآذربایجاندر بیانیهای کوتاه
از ۲۷۸۳کشتهوبیشاز۱۰۰مفقوداالثرازمیان
نیروهای نظامی این کشور در جریان جنگ
۴۵روزهقرهباغخبرداد.اینوزارتخانههمچنین
اعالم کرد که از میان این کشته شدگان
شناسایی ۱۰۳تناز آنهابااستفادهاز تجزیه
و تحلیل  DNAدر حال انجام است.در ادامه
ایناعالمیهآمدهاست کهاقداماتالزمبرای

شناسایی آنها و اطالع خانوادههایشان در
حال انجام است و در حال حاضر  ۱۲۴۵نفر از
نیروها در درمانگاهها بستری هستند .الهام
ُ
علیاف نیز دهم نوامبر ( ۲۰آبان) مصادف با
روز امضای توافق سه جانبه سران جمهوری
آذربایجان ،روسیه و ارمنستان را به عنوان
«روز پیروزی» نامگذاری کرد.وی همچنین
 ۲۷سپتامبر (ششم مهر) را که سبب آغاز
درگیریهاینظامیشدیدجمهوریآذربایجان
و ارمنستان بر سر منطقه قرهباغ کوهستانی
شد،بهعنوان«روزیادبود»شهدایجمهوری
آذربایجان تعیین کرد.

آ گهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت ایمن بتن (سهامی خاص)

آقای سید احمد شاهورانی برابر وکالتنامه  99/5/3 -83313به وکالت از
خانم گوهر سعیدی و وکالتنامه  99/4/2 -82878به وکالت از آقایان اردشیر
و محمدرضا و علی همگی سعیدی و وکالتنامه  99/8/27 -84374به وکالت
از خانم سیده زهرا شاهورانی و وکالتنامه  99/7/7 -83907به وکالت از خانم
گلبهار سعیدی همگی وراث مرحوم آقاخان سعیدی تنظیم شده در دفترخانه
هفتمهدیشهرتقاضایحذفعبارتباستثنایبهایثمنیهاعیانیسهدانگ
مشاعازششدانگپال کثبتی2877/752بخشسهمهدیشهررانمودهاست
( مالک بهای ثمنیه اعیانی سه دانگ خانم لیال دوستمحمدی همسر مرحوم
آقاخان سعیدی میباشد) که موضوع جهت ارزیابی به کارشناس مربوطه
ارجاعوبرابرنظریه کارشناسیبهشمارهوارده–99/9/9-8555بهایاعیانی
سه دانگ پال ک مذکور به مبلغ  3156250ریال معادل سه میلیون یکصد و
پنجاهوششهزار ودویستو پنجاهریالارزیابی گردید کهبهایثمنیه اعیانی
سهدانگتوسطمتقاضیبهحسابسپردهادارهثبتاسنادوامال کمهدیشهر
واریز گردیده است لذا در اجرای تبصره یک ماده  105آیین نامه قانون ثبت
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار منتشر میگردد لذا اشخاصی
که به ارزیابی انجام شده معترض و مدعی تضییع حقی میباشند ظرف مدت
یک ماه از انتشار این آ گهی به دادگاه صالحه مراجعه و گواهی طرح دعوی را
به اداره ثبت اسناد و امال ک مهدیشهر تسلیم نمایند و در صورت عدم وصول
اعتراض برابر مقررات نسبت به حذف آن اقدام میگردد.
تاریخ انتشار 99/9/15
د ش 99/9/15
سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان مهدی شهر
م الف 466

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت ایمن بتن ( سهامی خاص) به شماره
ثبت  50181و شناسه ملی  10100953446دعوت میشود تا در جلسه مجمع
عمومی عادی سالیانه در ساعت  10صبح روز چهارشنبه مورخ 99/9/26
در محل قانونی شرکت واقع در تهران خیابان خردمند جنوبی بن بست یکم
پال ک 3واحد 5کدپستی  1584913497وتلفن  88827017تشکیلمیگردد
حضور بهم رسانید.
 -1استماع گزارش هیئتمدیره شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی
به 98/12/29
 -2استماع گزارش بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به
98/12/29
 -3تصویب ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به 98/12/29
 -4انتخاب بازرس قانونی
 -5انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
 -6نحوه تقسیم سود
 -7تعیین پاداش هیئتمدیره
 -8تصمیمگیری در خصوص پرداخت حقالزحمه بازرس
 -9تعیین حق حضور اعضاء غیرموظف هیئتمدیره
 -10سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی باشد.
تاریخ انتشار 99/9/15
خ ت 99/9/15
شرکت ایمن بتن (سهامی خاص)

آ گهی موضوع ماده  3قانون و ماده
 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی

آ گهی دعوت به مجمع عمومی عادی
فوق العاده نوبت دوم

برابر آراء صادره هیئت /هیئت های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیمستقردرواحدثبتیشهرستانایرانشهر
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است .لذا مشخصات
متقاضیان و امال ک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت
به فاصله  15روز آ گهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین
آ گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امال ک محل تسلیم
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست
خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم نمایند.
بالمناز عبودنتصرفاتمتقاضیدارد.لذامالکیتآقایاسماعیللشکرزهی
بهشناسنامهشماره674و کدملی6459452891صادرهسرباز فرزندقاسمدر
ششدانگیکبابمنزلبهمساحت183/48مترمربعقسمتیاز پال کشماره
 7فرعی از  – 902اصلی واقع در قطعه یک ایرانشهر بخش  5حوزه ثبت ملک
ایرانشهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر مینماید.
بدیهیاستدرصورتانقضایمدتمذکوروعدموصولاعتراضطبقمقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 99/9/15
تاریخ انتشار نوبت دوم 99/9/30
م الف 339/99
عبدالستار بارکزهی
د ش 99/9/15
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ایرانشهر

ترجمه
وتحلیل

جلسهمجمععمومیعادیبطورفوقالعاده(نوبتدوم)شرکتتعاونیمسکن
تیپ سه پادگان مرند به شماره ثبت  252و به شناسه ملی  10200025072در
روز پنجشنبه مورخ  99/10/4راس ساعت  10در محل مسجد امام رضا شهرک
بعثت واقع در مرند شهرک بعثت برگزار خواهد شد لذا از تمامی اعضای محترم
دعوت میشود در این جلسه حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:
 -1گزارش هیئتمدیره وبازرس
 -2خط مشی و برنامههای آتی شرکت
 -3تصمیمگیری در خصوص زمینهای اوهانی
ت تصفیه
 -4انتخاب سه نفر بعنوان اعضای هیئ 
 -5تعیین محل تصفیه و شماره تلفن ثابت و همراه هیئت تصفیه
 -6تعیین حقالزحمه هیئت تصفیه
تذکر  – 1افرادی که عالقمند به ثبت نام داوطلبی در سمت هیئت تصفیه
میباشندمیتوانندحدا کثرتا7روز بعداز نشرآ گهیفرمهایمربوطهراتکمیل
و مدارک خود را به تعاونی تحویل و رسید دریافت نمایند.
تذکر  -2افرادی که قصد دارند برای حضور در مجمع عمومی وکیل خود را اعزام
نمایند میبایست از ساعت  9الی  12مورخه  99/10/2و  99/10/3با حضور
توام وکیل در دفتر تعاونی حضور یافته و ورقه حضور در مجمع را به نام وکیل در
حضور هیئتمدیره و بازرس دریافت دارند .توضیح اینکه به وکالتنامههای
غیر رسمی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
تاریخ انتشار 99/9/15
هیئتمدیره
خ ش 99/9/15
تعاونی مسکن

«ّبرگزیت»کماکانبهیک«معمایسخت»
درمعادالتدوجانبهانگلیسواتحادیهاروپا
تبدیلشدهاست.واقعیتامرایناست
که رسیدن به توافق نهایی میان لندن و
بروکسل،مستلزم کنارآمدنیکیازطرفین
( لندن یا اتحادیه اروپا) از خواسته های
خود می باشد .در این خصوص،
سیگنالهای دوگانه ای از سوی منابع
دیپلماتیک و رسانه های غربی مخابره
می شود .سیگنالهایی که منبعث از سردرگمی هر دو طرف مذا کره در
قبال یکدیگر می باشد! بنابر گزارش اخیر شبکه یورونیوز ،در حالی که
نمایندگانانگلیسواتحادیهاروپامشغولانجاممراحلنهاییمذا کرات
پسابرگزیت در لندن هستند ،یک دیپلمات ارشد اروپایی به خبرگزاری
فرانسه گفت« :ما به نقطهای رسیدهایم که تقریبا همه امتیازات را داده
و به پایان کار بسیار نزدیکیم و نیاز داریم که بریتانیا هم حرکتی از خود
نشان بدهد تا به نتیجهای برسیم».
بر این اساس ،اتحادیه اروپا در حالی که به دلیل نزدیک شدن مهلت
پایانی تقویم توافق تجاری برگزیت تحت فشار قرار دارد ،در برخی موارد
به اجبار به «چند میلیمتری» خط قرمزهای خود نزدیک شده است.
انگلیس در  ۳۱ژانویه سال جاری میالدی به طور رسمی از اتحادیه اروپا
جداشد،امافعالیتهایتجاریاین کشوربراییکدورهانتقالی۱۱ماهه
در چارچوب مقررات اتحادیه اروپا ادامه یافته و قطع پیوند نهایی میان
اتحادیه اروپا و انگلیس قرار است به طور رسمی در تاریخ  ۳۱دسامبر (۱۱
دی) انجام شود.قرار است ا گر دو طرف نتوانند تا  ۳۱دسامبر به توافق
تجاری پسابرگزیتی دست یابند ،مجبور خواهند بود مبادالت تجاری
میان خود را تنها بر اساس مقررات سازمان تجارت جهانی انجام دهند
که مبتنی بر قوانین گمرکی و سهمیهبندی است .همه این مشکالت در
حالی پیش روی طرفین است که هم ه گیری کرونا اقتصاد آنها را با رکود
مواجه کرده است.به هر روی ،نمایندگان دو طرف تحت فشار هستند تا
در همین چند روز آتی به توافقی دست یابند زیرا بعد از آن پارلمانهای
دو طرف نیز باید زمان داشته باشند تا توافق به دست آمده را تصویب
کنند.یکیاز دیپلماتهایاروپاییدر اینخصوصبهخبرگزاریفرانسه
گفته است « :به نظرم این طور نیست که توافق تا ساعاتی دیگر به دست
آید ( )...مسائل مهم باقیمانده هنوز زیاد است».
همین خبرگزاری از قول یک دیپلمات بریتانیایی نیز نوشته است:
«توقعات زیادی مطرح شده است .ما واقعا به آخر خط رسیدهایم ،اما
هنوز اختالفات واقعی زیادی داریم».
گره کور مذا کرات تجاری برگزیت مربوط به سه مسئله است :دسترسی
ماهیگیراناروپاییبهآبهایبریتانیا،دادنضمانتبهبریتانیابرایرقابت
تجاری برابر و شرایط حل اختالف در توافقنامه.در حالی که رایزنیها در
لندن همچنان ادامه دارد  ،یک منبع اروپایی دیگر گفته است «باید هم
ا کنون توافق حاصل شود ،چون ا گر این مذا کرات به هفته آینده بکشد،
حتی ا گر توافقی هم حاصل شود ،قابل اجرا نخواهد بود».
این بازی ادامه دارد!
حتی ا گر اتحادیه اروپا و لندن بر سر ترسیم مختصات دوران پسابرگزیت
با یکدیگر به توافق برسند ،بازی تازه در پایتختها و در پارلمانها و در
نزد احزاب مخالف و رقیب آغاز خواهد شد .با توجه به شکست ترامپ در
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ،جانسون اصلی ترین حامی خود را
از دست داده و اداره بازی در لندن برای وی ،نسبت به هر زمان دیگری
( در مقابل انتقاد مخالفان) دشوارتر خواهد بود .نباید فراموش کرد که
جانسون تا هفته های قبل ،بنا بر دستور ترامپ در صدد «خروج بدون
توافق» از اتحادیه اروپا و عدم توافق با این مجموعه بود .با این حال،
شکسترئیسجمهورفعلیآمریکادرانتخابات،بازیازپیشطراحیشده
جانسون را با خلل مواجه ساخته است.
یورونیوز

بانک آینده؛ برنده جایزه 2020
مؤسسهجهانیبنکر
هیئت داوران مؤسسه بین المللی بنکر درنشست ساالنه خود در لندن  ،بانک آینده را بهخاطر
ارائه خدمات و نو آوری در عرصه خدمات بانکی و همچنین انجام مسئولیتهای اجتماعی از
جملهمقابلهبا کروناوایجاداشتغال،بهعنوانبانکسالجمهوریاسالمیایرانانتخاب کرد.
امسال مراسم برگزیدگان صنعت بانکداری  2020جهان ،به دلیل شیوع بیماری کرونا به شکل
مجازی ،با حضور مدیران عامل بانکهای مهم جهان از قارههای آسیا ،آفریقا ،اروپا و آمریکا در
لندن برگزار شد .از ایران هم بانک آینده به دلیل حرکت مؤثر و مبتکرانه در ایجاد نقاهتگاه سه
هزار تختخوابی در ایران مال جایزه گرفت ،مؤسسه بین المللی بنکر این جایزه را از حدود صد
ی کند.امسال
سال پیش یعنی  1926میالدی به بانکها و مؤسسات مالی برتر جهان اعطا م 
به دلیل شرایط کرونایی ایجاد نقاهتگاه سه هزار تختخوابی در ایران مال از مؤسسات تحت
پوشش بانک آینده ،ابعاد جهانی پیدا کرد و حدود  30رسانه بین المللی و اغلب رسانه های
ایران آن را مبتکرانه و مؤثر دانستند و بهطور کامل پوشش دادند.مؤسسه بنکر ،یک مؤسسه
اقتصادی غیر دولتی است که همه ساله با بررسی عملکرد بانک های مهم جهانی رتبه این
بانک ها در نو آوری و انجام خدمات بانکی به مشتریان را تعیین می کند ،هیئت داوران این
مؤسسه روز چهار شنبهدر نشستساالنهخودبابررسیعملکردبانکآیندهدرچگونگیانجام
،خدمات بانکی و نو آوری در این عرصه و همچنین انجام مسئولیتهای اجتماعی از جمله
اشتغال و مقابله با کرونا در ایران مال  ،این بانک را بهعنوان بانک سال جمهوری اسالمی ایران
انتخاب وتندیس جهانی بنکر که شاخص میزان ارائه خدمات عمومی و نو آوری است را به
نماینده بانک آینده اعطا کرد .یاد آوری می شود ایران مال بهعنوان زیر مجموعه بانک آینده
در اوایل سال جاری با ایجاد نقاهتگاه بیماران کرونایی توانست گام جدی درمهار موج اول
کرونا بردارد.همچنین ایجاد یکصد هزار شغل مستقیم و غیر مستقیم در حوزه ساخت و ساز
درایران مال ،از دیگر اقدامات این مجموعه تجاری  ،فرهنگی ،ورزشی بوده که مورد توجه
مؤسسه بنکر قرار گرفته است.این چهارمین بار است که بانک آینده بهخاطر انجام خدمات
عمومی بانکداری ،سرمایه گذاری در امور زیر بنایی و نوآوری در ارائه خدمات بانکی بهعنوان
بانک سال جمهوری اسالمی ایران انتخاب می شود .ایران مال بهعنوان زیر مجموعه بانک
آیندههمچنینبار دیگراعالمآمادگی کردهتادرموجسوم کرونابه کمکهموطنانعزیزبشتابد
و امکانات خود را در اختیار وزارت بهداشت و درمان قرار دهد که در این زمینه منتظر تصمیم
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی می باشد.

اینجامعلولیت،محرومیتنیست
بانکملیایرانافتخار داردباتسهیلخدماتدهیبهمشتریاندارایمعلولیتدر شعب
خود،اینباوررامحققسازد کهمعلولیتدر اینبانکمحرومیتنیست.به گزارشروابط
عمومیبانکملیایران،سومدسامبرمصادفبا13آذرماهبهعنوانروز جهانیافراددارای
معلولیت از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد نامگذاری شده است و بانک ملی
ایراندر راستایاهدافمشتریمداریوحمایتاز جامعهدارایمعلولیت کشور،همواره
به دنبال تسهیل خدمات دهی به این بخش از مشتریان گرانقدر است.نگاهی اجمالی
به ساختمان های ادارای نشان می دهد که اغلب این ساختمان ها پاسخگوی نیازها و
محدودیت های افراد دارای معلولیت نبوده و وجود مشکالت کالبدی ،استفاده مفید از
فضاهای شهری و ساختمان های عمومی را برای این دسته از افراد غیرممکن می سازد.
بدینترتیبسازگار کردنمحیطوساختمانهایشعببانکملیایرانباشرایطاینافراد
که در عین حال به معنی رعایت شرایط دیگر گروه های جامعه اعم از سالمندان و بیماران
نیز هست ،ضروری به نظر می رسد.در همین راستا این بانک ضمن توسعه بانکداری
دیجیتال و نوین خود برای کاهش لزوم مراجعه به شعبه ،با قرار دادن مشتری مداری
در رأس امور خود و همچنین تبلور این باور در تمامی ارکان بانک ،تالش کرده تا گامی در
زمینه بهبود شرایط زندگی و کاهش مشکالت این دسته از مشتریان بردارد.از این رو اداره
کل مهندسی و امال ک بانک نیز سعی داشته تا در تمامی برنامه های بازسازی و نوسازی
شعب و ساختمان های خود تا کنون مسئله سهولت و امکان دسترسی افراد دارای
معلولیت جسمی و حرکتی را حتی االمکان در طرح ها لحاظ کند.
ن کهامکانبهرهبرداریبرابرازامکانات،ازحقوقانکارناپذیرتمامیافرادجامعه
باتوجهبهای 
استوبانکملیبراینباوراستموانعفیزیکیواجتماعینبایدافراددارایمعلولیترادر
استفادهازتسهیالتوخدماتشهریورفاهیمحرومسازدبنابراینتجهیزشعبومناسبسازی
ساختمان ها را در دستور کار خود قرار داده است.تسهیل ورود و خروج به شعبه از طریق
ایجادرمپ،سطوحشیبدار،آسانسور وباالبرهایمناسبجهتحملویلچر،رفعموانع
حرکتیساختمانها،تغییرارگونومی گیشههایمخصوصبانکبرایاستفادهمشتریان
دارای معلولیت،نصب راهنمای حرکتی در کف برخی شعب برای روشندالن ،نصب
کلیدهای آسانسور با خط بریل در برخی واحدها ،ساخت سرویس بهداشتی و پارکینگ
مخصوص معلوالن و ...از جمله این اقدامات است.شعب ایثار،فردوس،امیریه،میدان
شهدا،کارگشایی مولوی،دانشگاه تهران ،میدان فردوسی ،میدان جمهوری و ...با
بهره مندی امکانات مذکور آماده ارائه خدمت به مشتریان دارای معلولیت هستند.

