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آیا «هایکو ماس»نقش« فابیوس»را در دوران جدید ایفا می کند؟!

مأموریت مخفیبایدنبهژرمنها

گروه بین الملل
هایکو ماس ،وزیر امور خارجه آلمان به
مواضعضدایرانیخود،خصوصاپسازپیروزی
بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا
ادامهمیدهد.اینمواضعضدایرانیبااستقبال
رژیماشغالگرقدسودولتجدیدآمریکا(اعضای
دولت بایدن) رو به رو شده است.
تشویق هایکو ماس توسط صهیونیستها
سفیر رژیم صهیونیستی در آلمان اعالم کرد
که کشورش از طرح آلمان برای اصالح برجام
و گسترش جنبههای امنیتی این پیمان،
بهویژه پس از حضور جو بایدن در کاخ سفید
ی کند.
استقبال م 
به گزارش یورونیوز ،جرمی ایزا کاروف ،سفیر
رژیمصهیونیستیدربرلین،دیدگاهاخیروزارت
خارجهآلمانرادربارهلزوماصالحبرجام«،گامی
در مسیر درست» خواند.هایکو ماس ،وزیر
خارجه آلمان اوايل ماه جاری میالدی گفت:
توافق هستهای با ایران ،بهویژه پس از خروج
یکجانبه واشنگتن و «تخلفات مکرر تهران !
از تعهدات خود ،نیازمند بازنگری است».
طرح الحاقی هایکو ماس برای برجام ،عالوه
بر تضمین عدم تولید سالح هستهای ،توقف
برنامه موشکی ایران را نیز میطلبد.
سفیر رژیم صهیونیستی در آلمان با تأ کید بر
آنکه نمیتوان زمان را به سال  ،۲۰۱۵یعنی
زمان انعقاد برجام برگرداند ،مدعی شد:
«تولید و آزمایش موشک در کار بوده و این
مسائل را باید در کنار تخلفات عمدهای!
که ایران از تعهدات برجام مرتکب شده در
نظر گرفت».این دیپلمات صهیونیستی با
یادآوری این نکته که هایکو ماس ،میزبان
نخستین دیدار مقامات تل آویو و امارات پس
از برقراری روابط دیپلماتیک بود ،تأ کید کرد
که اسرائيل برای عادیسازی روابط خود با
چهار کشور عربی مرا کش ،بحرین ،سودان و

امارات،عالوهبر کمکایاالتمتحده،مدیون
پشتیبانی دیپلماتیک آلمان است.جرمی
ایزا کاروف،سفیررژیمصهیونیستیهمچنین
با اشاره به حضور پررنگتر آلمان در مسائل
منطقه غرب آسیا  ،خواستار آن شد که ایاالت
متحدهوآلماندرنوعیمثلثاستراتژیکدرباره
مسائل منطقه با صهیونیستها مشارکت
داشته باشند.
سخنگوی رژیم صهیونیستی یا وزیر
خارجه آلمان؟!
هایکوماس،در حالحاضربهسخنگویرژیم
صهیونیستی و آمریکا در تقابل با کشورمان
تبدیل شده است .وزیر امور خارجه دولت
آلمان سیگنالهای سلبی و بازدارنده ای
را در قبال برجام و راهکارهای موجود برای
حفظ آن به تهران و نظام بین الملل مخابره
کرد! هایکو ماس معتقد است که ا گر ایران
می خواهد «برجام» حفظ شود ،باید تن به
محدودیتهاییجدیددر حوزههستهای(با
هدفدائمی کردنمحدودیتهایهستهای
ایران در برجام ) داده و عالوه بر آن ،آزمایش
موشکهای بالستیک را متوقف سازد! وزیر
خارجه ژرمنها به این نقطه نیز ا کتفا نکرده و
همزمان نیز خواستار «تحدید قدرت منطقه
ای ایران» در قالب یک «توافق جدید» شده
است!درهرحال،بایدضمنرصدهوشمندانه
بازی مشترک آمریکا و اتحادیه اروپا در قبال
ایران ،با قاطعیت و هوشمندی کامل  ،پاسخ
رفتارهایوقیحانهسیاستمدارانیمانندوزیر
امور خارجه عهد شکن آلمان را داد.
باید این نکته را مدنظر قرار داد که متعاقب
خروجترامپاز کاخسفید،تقسیم کاردوبارهای
میان مقامات اروپایی و آمریکا صورت گرفته
است.براساساینتقسیم کارجدید،قراراست
اتحادیهاروپاتازمانحضوربایدندر کاخسفید
(ژانویه-2021اوایلبهمنماهامسال)،ضمن

ارسال سیگنالهای متناقض و هدفمند به
ایران ،زمینه الزم را برای ورود سریع بایدن به
پروندهبرجامفراهمسازند.نقشهراهمشترک
دولتبایدنوسهدولتاروپاییدراینخصوص
ن کهبرجامبهمثابه«نقطه
مشخصاست«:ای 
آغاز» اعمال محدودیتهای همه جانبه
موشکی ،منطقه ای و حتی محدودیتهای
جدید هسته ای علیه ایران تعریف شود ».در
اینمعادلهچندالیهوپيچیده،توافقهستهای
نه حکم یک «توافق حقوقی مستقل»و
نه حکم یک«سند بین المللی مورد تأیید
شورای امنیت سازمان ملل متحد» را خواهد
داشت! در این مسیر ،برجام،حکم کاتالیزور

یا عامل تسریع کننده ای را خواهد داشت
که بتوان آن را معطوف به استراتژی مشترک
آمریکا –اروپا مبنی بر «مهار همه جانبه ایران
قدرتمند»به کار گرفت.
ژرمنها آرام و قرار ندارند
به نظر می رسد ژرمنها ( دولت آلمان) پس از
مأموریتی کهدولتبایدنبهآنهادر خصوص
زمینه سازی برای انجام مذا کرات جدید با
ایران داده ،آرام و قرار ندارند! آنگال مرکل صدر
اعظم آلمان و هایکو ماس وزیر خارجه آلمان
عمالپذیرشبرجامواستمرارتوافقهستهایبا
ایرانرامنوطبهمهار منطقهایوتحدیدتوان
موشکیایراندانستهاست؛خواستهایفراتراز

ویلیام بیمن در گفت و گو با« رسالت» :

ندارد به سادگی کاخ سفید را ترک کند .ا کنون نیز ماجرا دقیقا از
همین قرار است .او در نهایت ناچار است برود ،اما به سادگی این
کار را صورت نمی دهد» .
این تحلیلگر ارشد آمریکایی تأ کید کرد «:ترامپ در همین روزهای
آخر هم سعی دارد به بهانه برگزاری انتخابات پستی در آمریکا،
کل نتیجه را زیر سؤال برده و به هوادارانش این گونه القا کند که
آرای آنها در برخی ایاالت مهم و تأثیرگذار قربانی زد و بندهای
پشت پرده شده است».

برگ سبز پراید مدل 132مدل 87پالك ایران 831-87ج82و شماره موتور 2527797و شماره شاسی
 S1422287018181متعلق به سیامك اسدی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
كارت خودرو وانت پیكان مدل  1391تیپ  1600به شماره انتظامی 818ب -66ایران  28و شماره
شاسی  347727و شماره موتور  11491014321به نام امین گیوی مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط میباشد.
برگ سبز سواری پژو  405جیا لایكسآی  1/8خا كستری متالیك مدل  1389به شماره پالك
996ب -17ایران  28و شماره موتور  12489231466و شماره شاسی NAAM01CA9BR545784
به نام احمد سراقی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
برگ سبز (شناسنامه) سمند مدل  1386سفید روغنی به شماره انتظامی 128ب -79ایران  28و
شماره موتور  12486204848و شماره شاسی  73293063به نام فریبا شورچه مفقود گردیده و
از درجه اعتبار ساقط میباشد.
برگ سبز و اصل سند مالكیت خودر وی سواری پژو تیپ  PARSXUVCNGبه رنگ سفید
روغنی مدل  1395و شماره پالك 899-99و 32و شماره موتور  124K0882266و شماره شاسی
 NAAN21VE0GK311039متعلق به آقای قربانعلی نوروزی مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط میباشد.
اصل سند كمپانی و برگ سبز (شناسنامه) و كارت خودرو وانت پیكان به شماره پالك 674و-69
ایران  24به رنگ سفید ر وغنی مدل  1388و شماره موتور  11488017252و شماره شاسی
 NAAA36AA39G844901مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
سند كمپانی و برگ سبز سمند مدل  90رنگ سفید شش ایران 177-65ی 52و شم 12490137522
و ش شاسی  877490مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
اصل برگ سبز (شناسنامه) و كارت خودروی سواری پراید به شماره پالك 268ق -24ایران  41به
رنگ سفید مدل  1390و شماره موتور  4169551و شماره شاسی  S1422290280210مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
سند مالكیت و برگ سبز خودروی سواری پراید تیپ جیتیایكسآی به رنگ نوكمدادی متالیك مدل
 1387و شماره پالك 753-44هـ 38و شماره موتور  2529780و شماره شاسی S1412287507747
متعلق به آقای عباس پریمی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
برگ سبز خودروی سواری وانت سیستم پیكان تیپ  1600OHVمدل  1390به رنگ سفید شیری
روغنی و شماره پالك ایران 735-96ص 75و شماره موتور  11490052633و شماره شاسی
 NAAA6AA2CG210687متعلق به آقای محسن سعیدی مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط میباشد.
اصل كارت شناسایی سواری سیستم سایپا تیپ  131SEمدل  1391به رنگ سفید روغنی و شماره
موتور  6478890/M13و شماره شاسی  NAS411100L3614668و شماره پالك انتظامی ایران
235-16ن 99و به نام مالك بهجت نصیری وطن مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
اصل كارت شناسایی سواری سیستم پژو تیپ  405SLX-TU5مدل  1399به رنگ سفید روغنی و
شماره موتور  164B0266090و شماره شاسی  NAAM31FE1LK618088و شماره پالك انتظامی
ایران 215-40ح 25و به نام مالك مجتبی حاجیقاضی طهرانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط میباشد.
برگ سبز و سند مالكیت خودروی سواری پژو پارس  XU7به رنگ سفید روغنی مدل  1396و شماره
انتظامی435ص-36ایران95وشمارهموتور124K1095712وشمارهشاسیNAAN01CE7HH001056
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
اصل كارت پالك خودرو سمند تیپ  LX-EF7مدل  1390به رنگ سفید روغنی و شماره موتور
 14790037522و شماره شاسی  NAACRIHSXCF718720و شماره انتظامی 187س -44ایران
 95به نام زهرا جهاندیده مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
كارت هوشمند به شماره  2172025مربوط به اتوبوس اسكانیا مدل  1387و شماره انتظامی
465ع -78ایران  83مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
سند فروش ،برگ سبز خودروی سواری پراید ها چبك  SE111مدل  1396به شماره انتظامی
466س -72ایران  85و شماره موتور  5827602/M13و شماره شاسی NAS431100H5709478
به نام مرضیه حسینزهی زمانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
برگ سبز خودروی سواری پراید  131مدل  1390به شماره انتظامی 112س -41ایران  95و شماره
موتور  4072171و شماره شاسی  F3412290904496به نام دوستمحمد الهوردی مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
پروانه ساختمانی اینجانب ابوالفضل جالب فرزند حمزه به شماره ملی  2220003345و شماره
پروانه  88/117به تاریخ  88/5/5صادره از بخشداری مركزی نور مربوط به دهیاری تاشكنو سفلی
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
اصل سند كمپانی و اصل شناسنامه مالكیت (برگ سبز) سواری سیستم پراید تیپ جیالایكسآی
مدل  1389به رنگ سفید روغنی و شماره موتور  3649650و شماره شاسی S1412289636902
و شماره پالك انتظامی ایران 349-34و 38و به نام مالك هادی پویافر مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط میباشد.
اصل سند كمپانی سواری سیستم پژو تیپ  206مدل  1384به رنگ خا كستری متالیك و شماره
موتور  10FSS15148890و شماره شاسی  19832075و شماره پالك انتظامی ایران 495-34ص71
و به نام مالك غالمعلی شرفیان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
اصل كارت شناسایی سواری سیستم پژو تیپ PARSTU5مدل 1399به رنگ سفید روغنی و شماره
موتور  167B0088241و شماره شاسی  NAAN11FEXLH298969و شماره پالك انتظامی ایران
651-16و 12و به نام مالك مهسا كرمانپور مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
اصل كارت شناسایی سواری سیستم پژو تیپ  405SLX-TU5مدل  1399به رنگ سفید روغنی
و شماره شاسی  NAAM31FE4LK504067و شماره موتور  164B0269236و شماره پالك
انتظامی ایران 264-71س 85و به نام مالك وحید اسماعیلی مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط میباشد.
اصل كارت شناسایی سواری سیستم سایپا تیپ تیبا مدل 1399به رنگ سفید روغنی و شماره شاسی
 NAS811100L5719301و شماره موتور  9043803/M15و شماره پالك انتظامی ایران 573-40د27
و به نام مالك محمدرضا سعیدی موفق مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
برگ سبز خودروی وانت پیكان به نام مجتبی خصالی به شماره پالك 618-44ص 44و شماره
شاسی  NAAA46AA2BG180271و شماره موتور  11489099144مدل  90مفقود گردیده و از
درجه اعتبار ساقط میباشد.
برگ سبز خودروی سواری پراید مدل  1382به رنگ سبز یشمی متالیك سیستم جیتیایكس شماره
پالك ایران 873-96ب 15و شماره موتور  00607422و شماره شاسی  S1412282154905متعلق به
آقای مهدی سوهانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

تمسخر عدالت در آمریکا!

سابق فرانسه) برجام را توافقی دانسته بود که
خواستههایتروئیکایاروپاییرا کامالبرآورده
ی کند .در بخشی از این مقاله که در روزنامه
م 
آمریکاییواشنگتنپستبهچاپرسید،آمده
بود« :این (برنامه هستهای ایران) یک تهدید
جدی نهتنها برای امنیت همسایگان ایران و
اسرائیل ،بلکه برای کشورهای ما بود؛ رقابتی
هستهایدرخاورمیانهکهتنهایکعنصرخطرناک
به یک منطقه بیثبات اضافه خواهد کرد .ما
باید مسئولیت خود را در قبال این تهدی د ایفا
میکردیم.تاریخچهطوالنیمذا کراتبیفایده
باایرانزمینهبدبینیرافراهم کردهبود.بااین
وجود ،دو سال مذا کره بیوقفه به یک توافق
انجامید که تمام تحریمهای اقتصادی علیه
ایران را برمیدارد .ما به طور همهجانبه از این
ی کنیمچونخواستههایمان
توافقحمایتم 
ی کند».
را تأمین م 
اما ا کنون مقامات آلمانی ،برجام را توافقی
نا کافی دانسته و بدون اشاره به بی تعهدی
خود در این خصوص ،خواستار بسط این
توافق هستند! پس از اجرای توافق هستهای
نیز دولت آلمان ،بارها در ظاهر حمایت کامل
خود را از برجام اعالم کرد .با این حال برلین
نیز مانند دیگر بازیگران اروپایی در دوران
لوفصل
پسابرجام،اقداممؤثریدرراستایح 
موضوععادیسازیروابطبانکیمیاناروپاو
ن که در جریان
ایران برنداشت .نکته دیگر ای 
برگزاری سلسله مذا کرات کمیته مشترک نیز
مقامات آلمانی همگام با مقامات فرانسوی و
انگلیسی مانع از به نتیجهرسیدن شکایات
ایراندرقبال کارشکنیهایآمریکا(دولتهای
اوباماوترامپ)در دورانپسابرجاممیشدند.
ژرمنهاقصددارندایننقشآفرینیرادر قبال
ایرانادامهدهند.موضوعی کهقطعادستگاه
دیپلماسیمابابتهزینههاوتبعاتشبهبرلین
هشدار دهد!

همراهان ترامپ ،کاخ سفید را ترک میکنند

نشانه های بحران در آمریکا باقیاست
استاددانشگاهمینهسوتاتأ کید کرد:هنوزنشانههایبحراندرآمریکابه
قوتخودباقیاستونمیتوانبحرانهایناشیازبرگزاریانتخابات
ریاست جمهوری امسال در ایاالت متحده را تمام شده دانست.
پروفسور«ویلیام بیمن»در گفت و گو با «رسالت» اظهار داشت :
« ا گرچه معتقدم ترامپ در نهایت نمی تواند مستندی دال بر
تقلب اساسی در انتخابات ارائه دهد و نتیجه نیز به سود وی تغییر
نخواهد کرد ،اما باید بگویم که بحران در آمریکا هنوز پایان نيافته
است .از ابتدا مشخص بود که او ( ترامپ) در صورت شکست قصد

خواستههایاولیهواشنگتنوتروئیکایاروپایی
در برجاماست.از سویدیگر« ،ایرانهراسی»
روحمشترکاظهاراتمقاماتغربیمحسوب
میشود و این سیاستمداران در صددند با
تشدید این بازی روانی ،ایران را نسبت به
پذیرش شروط غرب در خصوص تحدید توان
مجاب کنند؛فرمولی

منطقهایوموشکیخود
که جمهوری اسالمی ایران با درایت آن را رصد
کرده و مانع از تحقق آن میشود .صدراعظم
آلمان در تابستان سال  1394و تقریبا دو ماه
پس از امضای توافق هستهای در وین ،در
مقالهایمشترکبادیوید کامرون(نخستوزیر
سابقانگلیس)وفرانسوااوالند(رئیسجمهور
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ترجمه
وتحلیل

دفتر امور اجرایی رئیس جمهور آمریکا از کارکنان
خود درخواست کرد تا دو هفته آینده برای
ترک کاخ سفید آماده شده و وسایل خود را
بسته بندی کنند.
به نوشته نشریه «نیوز ویک» ،کارکنان کاخ سفید
ایمیلیازسویدفتراجراییرئیسجمهوردریافت
کردهاند که از آنها خواسته است «میز خود را تمیز
کرده و وسائل خود را بستهبندی کنند».
در این ایمیل که «ویجیا جیانگ» خبرنگار شبکه
شماره مجوز3399/5530 :

آ گهی احضاریه و ابالغ

بدینوسیله به آقای محمدرضا فقیهی كارمند شماره  560129كه
پروندهایشانبهاتهامغیبتغیرموجهدر اینهیاتمطرحرسیدگی
میباشد ،به استناد ماده « »73قانون آیین دادرسی مدنی ابالغ
ی گردد ،ظرف مدت  30روز از تاریخ آ گهی جهت ادای توضیحات
م 
الزمبهدفترهیاتهشتمبدویواقعدر تهران–میدانولیعصر(عج)
– بلوار كشاورز – خیابان شهید نادری – بعد از تقاطع خیابان ایتالیا
– پالك  – 4واحد  5مراجعه نمایند.
بدیهی است در غیر این صورت غیابا به مورد اتهامی رسیدگی و رای
ی گردد.
مقتضی صادر م 

تاریخ انتشار99/10/6 :
خ ش99/10/6 :
ش آ گهی1065813 :

هیات هشتم بدوی وزارت نفت

آ گهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام شركت سرمایهگذاری استان
آذربایجانشرقی (سهامی عام) به شماره ثبت
 20296و شناسه ملی  10200258715برای سال
مالی منتهی به  1399/06/31نماد :وساشرقی
مجمععمومیعادیسالیانهشركتسرمایهگذاریاستانآذربایجانشرقیدر ساعت12ظهر
ه گذاری استان آذربایجانشرقی
روز دوشنبه مورخ  1399/10/29در محل دفتر شركت سرمای 
ی گردد .از كلیه
واقع در تبریز – فلكه دانشگاه – برج بلور – طبقه هفت ،واحد  ،Aبرگزار م 
سهامداران،وكیلیاقائممقامقانونیصاحبسهموهمچنیننمایندهیانمایندگاناشخاص
حقوقی ثبتی شركت دعوت میشود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات زیر در این
جلسه حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
 -1استماع گزارش هیاتمدیره درخصوص عملكرد سال مالی منتهی به 1399/06/31
 -2استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شركت درخصوص عملكرد و صورتهای مالی
سال مالی منتهی به 1399/06/31
م گیری نسبت به
 -3تصویب صورتهای مالی (صورت سود و زیان و وضعیت مالی) و تصمی 
تقسیم سود سال مالی منتهی به 1399/06/31
 -4انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علیالبدل شركت برای سال مالی منتهی به
 1400/06/31و تعیین حقالزحمه
 -5تعیین روزنامه كثیراالنتشار جهت درج آ گهیهای رسمی شركت
 -6تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیا تمدیره برای سال مالی منتهی به
1400/06/31
 -7تعیین پاداش هیاتمدیره و كاركنان برای سال مالی منتهی به 1399/06/31
 -8تعیین اعضای هیاتمدیره
م گیری درخصوص آن در صالحیت مجمع
 -9سایر مواردی كه به موجب قانون تجارت تصمی 
عمومی عادی است.
الزم به یادآوری است:
ضمنا با عنایت به برگزاری انتخابات هیاتمدیره در مجمع مورخ  ،1399/10/29مستدعی
است در صورت تمایل و كاندیداتوری درخواست خود را حدا كثر تا تاریخ  1399/10/20از
طریق ثبتنام در سامانه  https://setan.seo.irاعالم فرمایید.
نحوه اعالم و دریافت برگه حضور در جلسه به صورت حضوری و الكترونیكی:
سهامداران محترم جهت دریافت كارت حضور در مجمع با در دست داشتن مدارك هویتی در
تاریخ  1399/10/29از ساعت  9الی  10صبح به آدرس تبریز –فلكه دانشگاه –برج بلور –طبقه
ه گذاری استان آذربایجانشرقی مراجعه فرمایید.
هفت – واحد  ،Aشركت سرمای 
جهت حضور الكترونیكی در مجمع از تاریخ  1399/10/25به تارنمای dima.csdiran.ir
مراجعه فرمایید.
تاریخ انتشار99/10/6 :
خ ش99/10/6 :

دعوتكننده به مجمع :هیاتمدیره شركت
سرمایهگذاری استان آذربایجانشرقی (سهامی عام)

«سیبیاس»آنرامنتشر کرده،آمدهاست،فرآیند
ترک کاخ سفید از چهارم ژانویه ( ۱۵دی) شروع
میشود.همچنین در این ایمیل آمده است:
«کارکنان ،لیستی جامع را در روزهای آتی دریافت
خواهند کرد .لطفا به عنوان قدم اول فهرستی از
اموال دفتر خود تهیه کرده و این را بدانند که در
قبال آنها مسئولیت دارند».
با تأیید پیروزی «جو بایدن» نامزد دموکراتها از
سویمجمع گزینندگان،قراراستمراسمتحلیف

رئیسجمهور جدید آمریکا در تاریخ بیستم ژانویه
(اول بهمن) برگزار شود.ترامپ تا کنون شکست
خود در انتخابات ریاست جمهوری را نپذیرفته و
اصرار دارد که در این انتخابات تقلبی گسترده به
نفع بایدن انجام شده است.رئیس جمهور آمریکا
و ستاد انتخاباتی وی در راستای اثبات تقلب در
انتخاباتریاستجمهوریبارهابهمحا کمقضائی
وحتیدیوانعالیآمریکارجوع کردهانداماتا کنون
موفقیت قابل توجهی کسب نکردهاند.

آ گهی ابالغ رای
طبق تبصره ماده  302قانون آییننامه دادرسی مدنی بدینوسیله اعالم
ی گردد خانم مهناز سلطانی حسینی كارمند شماره  539485طبق رای
م 
شماره  3980503801110102مورخ  99/8/11به مجازات بازخرید خدمت
با پرداخت  35روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت محكوم
گردیده است.

تاریخ انتشار99/10/6 :
خ ش99/10/6 :
هیات اول تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری
شناسه آ گهی1065824 :
كارمندان وزارت نفت

آ گهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور
فوقالعاده – نوبت دوم
بدینوسیله به اطالع كلیه اعضای محترم شركت تعاونی مصرف كارگران كشت و صنعت
شهید بهشتی دزفول میرساند جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده نوبت
دوم در روز شنبه مورخ  1399/10/20راس ساعت  3در محل كمپ مركزی شركت كشت
ی گردد .از كلیه اعضای محترم تعاونی تقاضا میشود
و صنعت شهید بهشتی تشكیل م 
در روز و ساعت مقرر در محل مذكور حضور به هم رسانند.
تذكرات:
 -1با توجه به ماده  19آییننامه نحوه تشكیل مجامع عمومی اعضایی كه نمیتوانند
در جلسه مجمع عمومی حضور یابند میتوانند به همراه نماینده تاماالختیار خود
از تاریخ  1399/10/07لغایت  1399/10/18به دفتر شركت جهت اعطای نمایندگی
مراجعه نمایند( .تعداد آراء وكالتی هر عضو حدا كثر سه رای و هر شخص غیرعضو تنها
یك رای خواهد بود ).
ی گردد برای اعضاء اعم از حاضر و
 -2تصمیماتی كه در مجمع با رعایت مقررات اتخاذ م 
غایب و موافق و مخالف نافذ و معتبرخواهد بود.
دستورجلسه:
 -1قرائت گزارش عملكرد هیاتمدیره در سال 1398
 -2قرائت گزارش عملكرد بازرسان در سال 1398
 -3طرح و تصویب تراز و صورتهای مالی مربوط به سال 1398
 -4طرح و تصویب بودجه پیشنهادی جهت سال مالی 1399
 -5انتخاب اعضای اصلی و علیالبدل هیاتمدیره
 -6انتخاب بازرسان اصلی و علیالبدل جهت سال مالی 1399
 -7تفویض اختیار به هیاتمدیره و مدیرعامل شركت جهت اخذ تسهیالت اعتباری
تاریخ انتشار99/10/6 :
هیاتمدیره شركت تعاونی مصرف كارگران كشت و
خ ش99/10/6 :
صنعت شهید بهشتی دزفول

آ گهی دعوت از بستانكاران شركت منحله توسعه و عمران
گلخانههای كرمان (سهامی خاص) در حال تصفیه ،ثبت
شده به شماره  505070و شناسه ملی 14006539280
نوبت اول
شركت مذكور طبق آ گهی شماره  139930400901056218مورخ  99/06/01اداره ثبت
شركتها و موسسات غیرتجاری منحل گردیده لذا در اجرای مقررات ماده  225الیحه
اصالحی قسمتی از قانون تجارت بدینوسیله از كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی كه
طلبیاادعایینسبتبهشركتدر حالتصفیهدارنددعوتمیشودظرفمدتشش
ماه از تاریخ انتشار این آ گهی با در دست داشتن مدارك و مستندات طلب یا ادعای
خود به نشانی محل تصفیه :تهران – خیابان ستارخان – بعد از پل ستارخان – پالك
 ،471كد پستی  1454734694میباشد مراجعه نمایند .بدیهی است پس از انقضای
مدت مذكور هیچگونه ادعایی پذیرفته نخواهد شد .این آ گهی مستند به ماده 225
الیحه اصالح قسمتی از قانون تجارت  3نوبت در روزنامه رسمی و  3نوبت در روزنامه
ی گردد و پس از انقضای مهلت
كثیراالنتشار رسالت هر یك به فاصله یك ماه منتشر م 
مذكور هیچگونه ادعایی پذیرفته نخواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول99/10/6 :
تاریخ انتشار نوبت دوم99/11/6 :
تاریخ انتشار نوبت سوم99/12/6 :
مدیر تصفیه – آقای امیر میرزائی
خ ش99/10/6 :

گروه بین الملل
ترامپ در آخرین هفتههای اقامت در
کاخسفید۱۵محکومقضائیرامشمولعفوقرار
داد.بیشترمحکوماناز همکارانواطرافیان
سابقرئیسجمهورهستند.انتظارمیرود که
او شمار بیشتری از یاران و خویشان خود را از
مجازاتنجاتدهد.چنانكهشبکهدویچهوله
گزارش داده است ،در شرایطی که تنها چند
هفته به اقامت دونالد ترامپ در کاخ سفید
باقیماندهاست،او۱۵محکومقضائیرامشمولعفوقرار داد.بیشترمحکوماناز
همکارانواطرافیانسابقرئیسجمهورهستندوشناختهشدهترینآنهاجورج
پاپاندوپولوس ،مشاور پیشین او در انتخابات است.بیشتر کسانی که مورد عفو
رئیسجمهورقرار گرفتهاند،دررابطهباپروندهمداخلههایخارجیدر انتخابات
ریاست جمهوری  ۲۰۱۶دستگیر شده و حکم قضائی دریافت کردهاند.
در این چارچوب جورج پاپاندوپولوس ،مورد عفو کامل قرار گرفته است .او
بی آن که خواسته باشد ،راه را برای تحقیقات رابرت مولر و تیم بازپرسان او ،در
زمینه مداخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری ایالت متحده باز کرده
بود .او بعدها اعتراف کرد که در مورد تماسهای خود با مقامهای خارجی به
مأموران  FBIدروغ گفته است.در نتیجه تحقیقات تیم مولر ،مستنطق ویژه
تحقیقات ،شخص پاپاندوپولوس به دو هفته زندان محکوم شده بود .ترامپ
در سند بخشودگی گفته است« :با این حکم آن بیعدالتی که تیم مولر در مورد
بسیاری از افراد روا داشته بود ،جبران میشود».ترامپ پیش از این در اواخر ماه
نوامبر مایکل فلین ،مشاور امنیتی پیشین خود را بخشیده بود .چهار ارتشی
پیشین آمریکایی نیز که در ماجرای فعالیت شرکت امنیتی «بلکواتر» در بغداد
بهحبسابدمحکومشدهبودند،ازبخشودگیبرخوردارمیشوند.اعضایمسلح
شرکتآمریکاییبلکواتردرسال۲۰۰۷درجریانیکتیراندازیبیمالحظهباعث
قتل چندین شهروند غیرنظامی عراقی شده بودند .ا کنون در حکم بخشودگی
رئيس جمهور از سابقه درازمدت «خدمات بلکواتر به ملت آمریکا» سخن رفته
است.ترامپ روی هم  ۱۵نفر را مشمول بخشودگی قرار داده و در مجازات  ۵نفر
دیگر تخفیف قائل شده است.کریس کالینز و دانکن هانتر نیز در میان کسانی
هستند کهازبخشودگیبهرهمندمیشوند.کالینزاولینعضو کنگرهایاالتمتحده
بود که از نامزدی دونالد ترامپ برای انتخابات ریاست جمهوری حمایت کرد.
او اعتراف کرده بود که با دادن اطالعاتی به پسر خود و دیگران ،مانع از آن شده
بود که آنها  ۸۰۰هزار دالر در بورس ببازند .او به خاطر دادن اطالعات غیرقانونی
به دو سال و دو ماه حبس محکوم شد.هانتر نیز عضو کنگره و از حامیان پیشین
ترامپ است که به دزدی اعانههای انتخاباتی اعتراف کرد و به همین جرم به ۱۱
ماه زندان محکوم شد .او مبلغ دزدی را برای پروازهای شخصی و جشن تولد
دخترش خرج کرده است.آدام شیف ،رئيس کمیسیون امنیتی حزب دموکرات
در مجلس نمایندگان ،فرمان بخشودگی ترامپ را سوءاستفاده از قدرت خوانده
است .او انتقاد کرد که ترامپ با استفاده از «حربه عفو ،خدمت دوستان وفادار و
متحدانسیاسیخودراجبرانمیکند.تحلیلگرانپیشبینیمیکنند کهترامپ
پیشاز ترک کاخسفیددر ۲۰ژانویهبافرمانعفوبهیاریشماریاز نزدیکانخود،
از جمله برخی از اعضای خانواده خود ،برخیزد.
تحلیلی بر گزارش دویچه وله
تمسخر عدالت در آمریکا همچنان ادامه دارد! رئیس جمهور آمریکا در روزهای
پایانی حضور خود ،به راحتی افرادی که جرم آنها در ارتباط با اقدامات
غیر قانونی ،دزدی ،قتل و سرقت اطالعات شهروندان قطعی شده را مورد عفو
کامل قرار می دهد و دستگاه قضائی آمریکا نیز نمی تواند اقدامی در این خصوص
ن که بگوید افراد مجرم ( افرادی که دارای جرائم بسیار
صورت دهد .ترامپ از ای 
سنگین بوده اند ) را مورد عفو قرار داده ،ابایی ندارد! در هر حال ،حضور یا عدم
حضورترامپدرمسندقدرت،دراینجامحلبحثنیست!آنچهمسلموتأسفبار
می باشد ،ساختار ظالمانه ای است که در آن افراد قاتل و جانی ،توسط رئیس
جمهور حا کم خود رسما مورد عفو قرار می گیرند و کسی در آینده نیز نمی تواند
به پرونده آنها رسیدگی کند!
دویچه وله

با حضور مدیرعامل پستبانکایران؛

عملکرد  9ماهه سال جاری مدیریت شعب
استانها و مناطق ارزیابی شد
با حضور دکتر بهزاد شیری نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ،فرهاد بهمنی عضو هیئت مدیره،
معاونینمدیرعامل،برخیمدیرانامورورؤسایاداراتستادیوحضورآنالینمدیرانشعباستانها
و مناطق تهران به صورت ویدئو کنفرانس جلسه ارزیابی عملکرد  ۹ماهه سال  ۱۳۹۹مدیریتهای
شعب استانها و مناطق بانک براساس شاخصهای کمی ،درادامه برگزاری ماهانه این جلسات،
پنجشنبه چهارم دیماه سال جاری برگزار شد .به گزارش روابط عمومی پستبانکایران ،دکتربهزاد
شیری در ابتدای این جلسه ضمن تبریک مجدد اول دیماه آغاز بيستو پنجمین سالروز فعالیت
بانک به همکاران و کسب موفقیتهای فعلی در سایه عمل بر برنامههای تدوین شده بر رعایت
انضباطمالیونقدینگی،پرداختتسهیالتمتناسبباتجهیزمنابعوهمچنینمدیریتمطالبات،
امهالوبخشودگیجرایمدیرکردتأ کید کرد.ویدر ادامهضمنارزیابیعملکردهریکاز مدیریتهای
شعب،رهنمودهایالزمرادرخصوصشاخصهایمدیریتنقدینگیودرآمدهایمشاع،سپردهها
وبانکداریالکترونیکارائه کرد.مهندسبهمنینیزدر اینجلسهضمنپاسخبهسؤاالتمطرحشده
مدیران شعب ،توضیحات الزم را درخصوص مشکالت سامانه های بانک و دالیل بروز نارسایی های
آنارائه کردونویدداد کهبانسخهجدیدنرمافزار بانکبسیاریاز مسائلمرتفعمیشود.همچنیندر
این جلسه سیداصغر جلیلینیا معاون مالی و سرمای ه گذاری مدیرعامل ،علی خلیلی رئیس ادار ه کل
پیگیریوصولمطالبات،شهنامزندیهرئیسادار ه کلآماروبودجهوحمیدقیطاسوندرئیسادار ه کل
بازاریابیبهترتیب گزارش کاملیدرخصوصشاخصهایمطالبات،مدیریتنقدینگیودرآمدهای
غیرمشاع ،سپردهها و بانکداری الکترونیک ارائه و در ادامه نیز مهدی عسکری زاده معاون توسعه
ی کیا
سرمایه انسانی و پشتیبانی مدیرعامل ،محمود سعادتفر مدیر امور طرح و برنامه و آرش شهرک 
مدیرامورشعب استانهای تهران ،البرز ،سمنان و قم گزارشی از اقدامات و برنامههای هریک از این
حوزهها را تبیین کردند.گفتنی است؛در این جلسه حسن شجاعی مدیرشعب استان زنجان و فاتح
مالیی مدیرشعب استان کرمانشاه برخی از موارد و مسائل شعب را مطرح نموده و درپایان نیز دکتر
شیری پنج مدیر برتر شعب استانها و  30رئیس شعبه برتر کشور را معرفی کرد.

مشارکت بانک رفاه کارگران در تجهیز
بیمارستان شهید لبافی نژاد تهران
بانکرفاه کارگراندر راستایایفایمسئولیتاجتماعی،در تجهیزبیمارستانشهیدلبافینژاد
تهرانمشارکت کرد.به گزارشروابطعمومیبانکرفاه کارگران،بهمنظور قدردانیاز تالشهای
کادر درمان در ارائه خدمات پزشکی و درمانی به شهروندان در این ایام حساس شیوع ویروس
کرونا و در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی،این بانک در خرید تانکر ا کسیژن و تجهیزات
پزشکی مورد نیاز ،بیمارستان شهید لبافی نژاد تهران مشارکت کرد .بر اساس این گزارش،
دکتر یداللهی رئیس بیمارستان شهید لبافی نژاد تهران از تالش ها و همکاریهای بانک رفاه
کارگران به عنوان بانک اجتماعی و سالمت محور و نقش آن در ارتقای سالمت جامعه و بهبود
بیماران ،قدردانی کرد.

مدیرعامل ایرانسل:

رکورد سرعت اینترنت در ایران شکسته شد
مدیرعامل ایرانسل چهارشنبه  ۳دی ماه ،۱۳۹۹با انتشار تصویری از یک تست سرعت
اینترنتهمراه ،از دستیابی ایرانسل به رکورد جدیدی از سرعت در شبکه  5Gایران خبر داد.به
گزارشروابطعمومیایرانسل،دراینتستسرعت ،کهدرصفحهاینستا گرامدکتربیژنعباسیآرند
منتشر شده است ،ایرانسل موفق شد سرعت دانلود بیش از  ۲/۵گیگابیت بر ثانیه را ثبت کند.
ت  ۱/۵گیگابیت بر ثانیه بود که مرداد ماه  ،۱۳۹۹در ساختمان
رکورد قبلی در این زمینه،سرع 
مرکزی ایرانسل و در حضور خبرنگاران ،ثبت شد.ایرانسل،اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال
ایران،تنها اپراتوری است که توانسته است برای اولین بار،در روز اول مردادماه ،۱۳۹۹فناوری
نسل پنجم تلفنهمراه را در ایران راهاندازی کند و تا کنون سه سایت  5Gخود را به بهرهبرداری
رسانده است.پیش از این،روز چهارشنبه،اول مرداد ماه  ،۱۳۹۹نخستین سایت  5Gایران،
توسط ایرانسل و با همکاری وزارت ارتباطات و فناوریاطالعات،در محل پژوهشگاه ارتباطات
و فناوریاطالعات تهران راهاندازی شده بود.همچنین سهشنبه هفتم مرداد ماه  ۱۳۹۹نیز،با
حضور و انجام تست سرعت توسط خبرنگاران،دومین سایت  5Gایران در ساختمان مرکزی
ایرانسل افتتاح شده بود.راهاندازی سومین سایت  5Gایران و ایرانسل نیز در روز چهارشنبه
 ۲۱آبان ماه ،۱۳۹۹در محل دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیتمدرس انجام
ساختمان ()Indoorقبلی،نخستینسایتخارجاز ساختمان
شد کهبرخالفدوسایتداخل
ِ
( )Outdoorنسل پنج ایرانسل است و امکان استفاده عموم مشترکان ایرانسل،به وسیله
گوشیهای موجود دربازار ایران با قابلیت پشتیبانی از  5Gو به عالوه ،استفاده دانشجویان و
پژوهشگران این دانشگاه از آخرین نسل فناوری تلفنهمراه ،در آزمایشگاه  5Gاین دانشگاه را
ی کند.ایرانسلتوسعهفناوری5Gرابهعنوانسنگبنایاقتصاددیجیتالدردستورکار
فراهمم 
قرار داده و در ادامه برنامه توسعه آن،به زودی سایتهای جدید نسل پنجم تلفنهمراه را در
ی کند.
نقاط دیگر تهران و شهرهای دیگر ایران راهاندازی م 

