2

یادداشت

واکاوی دالیل عدم پیگیری حقوقی
واردات خونهای آلوده از فرانسه به ایران

 27جمادی االول  11 1442ژانویه 2021

نگاهی به رهیافت مجلس درباره رفع تحریمها؛

ریلگذاریبهارستان
برایبیاثرکردنتحریمها

بیاخالقی غرب باید پیگیری شود
شیدا آریایی پور
حضرت آیتاهلل خامنهای ،رهبر معظم انقالب اسالمی ،در بخشی
از سخنان خود به مناسبت  19دیماه ،ورود وا کسن آمریکایی و انگلیسی
به کشور را ممنوع اعالم کردند و فرمودند«:آمریکاییها ا گر توانسته بودند
وا کسن تولید کنند این افتضاح کرونایی در کشورشان به وجود نمیآمد که
ن که اساسا به آنها
در یک روز حدود  ۴هزار نفر تلفات داشته باشند؛ ضمن ای 
اعتمادی نیست و گاهی این وا کسنها برای آزمایش روی ملتهای دیگر
است ».ایشان افزودند« :البته باسابقهای که فرانسویها در قضیه خونهای
آلوده دارند ،به آنها هم خوشبین نیستیم اما تهیه وا کسن از کشورهای دیگر
هیچ مشکلی ندارد».
ماجرای خونهای آلوده
پروندهخونهایآلوده کهحدود40سالاز شروعوورودآنهااز فرانسهبهایران
ی گذرد ،یکی از جنجالیترین رویدادهای سالمتی در کشور بود .این پرونده
م 
سالهای زیادی بدون رسیدگی مانده و پیگیری آن انجام نشده است .حتی
این خونها در همان سال به بسیاری از مبتالیان به بیماری هموفیلی تزریق
شد و موجب ابتالی آنها به ویروس ایدز شد.
در خالل جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و در سالهای  ۶۲و  ،۶۳انستیتو
َ
«مریو» کها کنوندرمالکیتشرکت«سنوفیا ِونتیس»فرانسهاستفا کتورهای
انعقادی آلوده به  HIVرا برای استفاده بیماران هموفیلی صادر کرد .همین
مسئله باعث شد تعدادی از بیماران هموفیلی و تاالسمی که از این فرآورده
بهعنوان دارو استفاده کردند به این ویروس مبتال شده و جان خود را از دست
بدهند .براساس گزارشها ،آلوده بودن این فا کتورها از سوی نماینده شرکت
«مریو» در ایران در نامهای به مقامات وزارت بهداشت فاش شد.
به دنبال مشخص شدن این موضوع که منشأ آلودگی فرآوردههای خونی در
پرونده هموفیلیها خارجی بوده است ،سازمان انتقال خون ایران در سال
 ۱۳۸۷از شرکتفرانسویشکایت کردودر ادامهوزارتبهداشتودفترحقوقی
ریاست جمهوری وارد مسیر پرونده شدند .با اثبات قصور شرکت فرانسوی در
تولیدمحصولسالم،سایر کشوره انسبتبهدریافتغرامتازاینشرکتاقدام
کرده و توانستند خسارت خود را دریافت کنند .در داخل کشور هم مسئوالن
از منظر حقوقی در مورد خونهای آلوده ورود نکردند و ازنظر قانونی و حقوقی
پیگیر موضوع نبودند تا در محا کم داخلی و خارجی این مورد پیگیر و حقوق
مردم و کشور استیفاء شود.
بامطالعهنظامهایحقوقیايرانوفرانسهونحوهرسيدگیبهدعاویمبتاليان
به ايدز و هپاتيت ناشی از خونهای آلوده متوجه میشويم كه در ايران برای
اولين بار بيماران آلودهشده ،همگی در يك پرونده و در يك شعبه با شماره
دادخواستهای گونا گوناقدامبهطرحدادخواستمطالبهضرر وزيانناشی
از آلودگی به ويروس ايدز و هپاتيت  Cكردهاند و در حال حاضر نيز همچنان اين
ی گردد.
مسئله ادامه دارد و اين درخواستها تسليم م 
بااینحالتا كنونهيچشخصيتحقوقیموضوعحقوقیعمومیياخصوصی
ن گونه بيماران در ایران
ازنظر قانونی وظيفه پرداخت خسارت به قربانيان ای 
را بر عهده نگرفته است .با توجه به اصول  167 ،164 ،40قانون اساسی،
مادههای  1تا  5و  11قانون مسئولیت مدنی ،ماده  212و  477قانون مجازات
اسالمی ،و استناد به بند  3ماده  2میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی
مصوب  1354که براساس ماده  9قانون مدنی درواقع در حکم داخلی است،
ن گونه
دادگاه میتواند حکم به جبران خسارات مادی و معنوی وارده به ای 
بيماران را صادر كند.
دادگاه عمومی حقوقی ،دولت و سازمان انتقال خون را به پرداخت خسارت
مادیومعنویزيانديدگانناشیاز خونهایآلودهبهويروسايدز وهپاتيت
محكوم كرد.
بهاینترتیب به نظر میرسد بیانات مقام معظم رهبری درخصوص عدم
اعتماد به وا کسنهای آمریکایی و انگلیسی باتوجه به سابقه این کشورها در
بیاخالقی و بیتعهدی بهپیش پا افتادهترین قواعد انسانی ،امری صحیح و بر
مبنای اعتقادات علمی و انسانی صورت گرفته و جامعه نیز در این زمینه حتما
با فرمایشات ایشان همراهی خواهد کرد.
از سوی دیگر نیز مقامات حقوقی کشورمان نیز باید درزمینه رفتارهای دوگانه و
خصمانهدولتهایبیگانهدرزمینهآسیبهایی کهازحوزهدرمانیوداروییبه
کشورمانواردشدهواردعملشدهوازمحا کمقضائیداخلیوبینالمللینسبت
به استیفای حقوق مردم ایران اقدام شایسته و قاطع را به عمل آورند.
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وحید عظیمنیا
«معیشت ،خط قرمز مجلس است»؛ این
خالصهرهیافتمجلسیازدهماست.وکالیملت
درجلسهعلنیروزشنبه۲۱دیماهمجلسشورای
اسالمی نیز طرح «هدفمند کردن حمایتهای
معیشتی از طریق اصالح سازوکارهای شناسایی
مشموالن حمایت» را اعالم وصول کردند.
البتهدرهمینجلسهمحمدباقرقالیبافدربخشی
از نطقمیاندستور خوداعالم کرد«:الیحهبودجه
ارائهشده توسط دولت بهنحوی تنظیمشده
است که بیشترین عواید و منافع نصیب دال لها
و سودجویان خواهد شد و ثمره کسری بودجه
آن برای مردم چیزی جز تورم سنگین و گرانی
افسارگسیخته نیست .توزیع میلیاردها دالر ارز
ترجیحی ،نهتنها مانع گرانشدن کاالها نشده
است بلکه مستقیما جیب و سفره مردم را هدف
گرفتهبود؛چرا کهمنابعارزی کشور کهمیتوانست
مستقیما به بهبود معیشت مردم و پرشدن سفره
آنان کمک کند ،بهنحوی توزیع شد که دال لها و
رانتخوارها را چاقتر کرد».
مجلسشورایاسالمیدر تالشاستاز همهتوان
و ظرفیتهای کشور ازجمله رفع و خنثیسازی
تحریمها استفاده کرده و وضع معیشتی مردم را
بهبود دهد؛ همان راهبردی که دولت مستقر از
هشت سال قبل در تقال برای انجام آن است ،اما

بهواسطهبیتدبیریباعث کورشدن گرهمعیشتی
مردم نیز شده است.
بههمیند لیل قا لیبا ف می گو ید  :مجلس
فرصتسازی برای رفع تحریمها را در دستور کار
ل گذاری برای بیاثرکردن
خود قرار داده است ،ری 
تحریمهاراراهبرداصلیخودمیداند کهمهمترین
اقدام تأ کید بر اصالح ساختار بودجه بهعنوان
سند مالی کشور است که در آن میتوان با کاهش
و شفافیت کسری بودجه ،تورم بیشازحد را
کنترل کرد و با رویکرد ضدتبعیض و اشتغالزا،
مسیر اقتصاد سال آینده کشور را به نفع مردم و
کارآفرینان جهت داد.
اماازاینرزمگاهآنچهموردتوجهدولتاستنهتوجه
بهظرفیتهایداخلیبرایبرون کشيدن کشوراز
ورطه اقتصاد فشل بلکه به انتظار غرب نشستن
و امید به رفتوآمد اشخاص در کاخ سفید دارد
ازاینرو ،لشکر رسانهای زرد و بنفش غربباوران
مجددا ساز مذا کره را کوک کردهاند.
مجلسشورایاسالمیدرعینتوجهبهظرفیتهای
داخلی ،هرگز بهدنبال بستن راههای احتمالی
سیاستخارجیبرایباز کردن گرههایاقتصادی
نیست از این رو طر حهای پیشنهادی خود را
مطرح کرده است که یکیاز آنها اخیرا به قانون
تبدیل شد و ضمنتأیید ازسوی شورایعالی
امنیتملیموردتأییدرهبرمعظمانقالباسالمی

نیز قرار گرفت.
قالیباف در بخشی از نطق خود همچنین اظهار
داشت بدون این که بهدنبال خروج از برجام
باشیم ،براساس مواد  ۳۶و  ۳۷برجام حقداریم
در برابراجرانشدنتعهداتطرفمقابل،تعهدات
ی کنیم
خودمانرااجرانکنیم،لذاباقاطعیتاعالمم 
ی کند که آنها
ایران زمانی تعهدات خود را اجرا م 
نیز تعهدات خود را عمل کنند و همه تحریمهای
برجامی و دستورات اجرایی رئیسجمهور آمریکا
را رفع کنند.
رئیسمجلسشورایاسالمیالبتهبهاینمهمنیز
اشاره کرد که امضای بایدن هم برای ما تضمین
نیستوتجربهبدعهدیدورهدولتاوباما-بایدن
نشانداد کهنبایدبهرفعحقوقیو کاغذیتحریمها
دلخوش کرد.ازنظرمردمایران،زمانیتحریمها،
برداشتهشدهاست کهبتوانیمنفتخودرابفروشیم
و با ارز حاصل از فروش آن از طریق سازوکار رسمی
بانکی ،نیا زهای مردم ایران را تأمین کنیم و
تولیدکنندگان و بازرگانان ما در دنیا تجارت کنند
در این صورت ایران به تعهدات خود در چارچوب
ی کند؛بنابراینوکالیملتدر تالش
برجامعملم 
هستندا گربناستمجددفرشقرمزیبرایبرجام
پهن شود ،حتما آوردهای برای مردم ایران داشته
باشدیعنیصرفدوریکمیزباغربیهاینشستن
برای مجلس شورای اسالمی اهمیت ندارد و برای

آنها ،مذا کره یک وسیله برای تأمین منافع ملت
است نه هدف!
معاألسف صرف مذا کره و دور یک میز نشستن
برای دولتیها هدف تلقی شد و باور کردند که با
طرف غربی دور یک میز نشستن مشکالت کشور
حل خواهد شد ازاینجهت حتی وعده دادند که
مشکل آب خوردن مردم نیز حل خواهد شد ،اما
ن که حل مشکالت مردم ایران در حوزه
غافل از ای 
آب نه به دست غربیها بلکه بهواسطه تدبیر
داخلیها حل میشود.
ن که رئیس سازمان بازرسی کل کشور در جریان
ای 
ی کند« :طبق آماری که
سفر به خوزستان اعالم م 
به ما اعالمشده دولت در سال  ،۹۷حدود  ۴۰درصد
و در سال  ۲۰ ،۹۸درصد و امسال تا کنون حدود
 ۱۲درصد از آن  ۳درصد درآمد نفتی را به استان
خوزستان پرداخت کرده است» یعنی تدبیر داخلی
ن که طبق اعالم دیوان محاسبات
وجود ندارد یا ای 

جواد نیکبین ،نماینده مردم کاشمر در مجلس:

اخراج بازرسان آژانس در دستور کار قرار دارد
گروه سیاسی
حجتاالسالمجوادنیکبین،نمایندهمردم کاشمر،خلیلآبادو
بردسکندر مجلسشورایاسالمیدر گفتوگوبا«رسالت»ودر وا کنش
ن کهتصمیم
بهاظهاراتمایکپمپئو،وزیرامور خارجهآمریکامبنیبرای 
ایرانبرایلغوپروتکلالحاقیواخراجبازرسانآژانسبینالمللیانرژی
اتمیدرمواجههبابدعهدیآمریکاتهدیدجدیدایرانفراترازنقضبرجام
استوبهبازرسانآژانساجازهدسترسیبهسایتهایهستهایخود
رابدهد ،گفت:پمپئو،وزیرخارجهآمریکااخراججاسوسانآژانسانرژی
ی که موضع ایران در
اتمی را خالف NPTو برجام دانسته است درحال 
ن که بخواهند در مورد تعهدات کشور ما
مورد آمریکا این است که اینها پیش از آ 
ی کردند.
صحبت کنند ،خودشان باید به تعهداتشان عمل م 
وی افزود :آمریکا از برجام خارج شد و ایران هم طبق مصوبه مجلس برای لغو
تحریمها و مقابله با بدعهدیهای طرفهای غربی که خالف تعهداتشان عمل
کردند ،در حال برداشتن گامهای کاهشی خود است.
نیکبین تأ کید کرد :آمریکا از  40سال اخیر تا کنون به هیچیک از قولهای خود
عمل نکرده است .اما ا گر تحریمهای نفتی ،پولی و بانکی را برداشت ما نیز همکاری
متقابلراانجاممیدهیم،اماا گربرنداشتماقائلهستیم کهتحریمهایآمریکایی
چ گاه از روی کشور ایران اسالمی برنداشته نخواهد شد و در
و رژیم صهیونیستی هی 
اینصورت در راستای منافع آنها گام برنمیداریم.

آ گهی مجمع عمومی عادی
به طور فوقالعاده نوبت اول
شركت تعاونی اعتبار خدمتگزاران
آستان مقدس حضرت عبدالعظیم
حسنی(علیهالسالم)
شماره ثبت 219174
احتراما؛ بدینوسیله از كلیه اعضای محترم تعاونی اعتبار دعوت به
عملمیآیدتادر جلسهمجمععمومیعادیبهطور فوقالعادهنوبت
اول این شركت كه در ساعت  15:30روز یكشنبه مورخ  1399/11/5در
محلتاالرشیخصدوق(ره)واقعدر آستانمقدسحضرتعبدالعظیم
حسنی(علیهالسالم)تشكیلمیگردد،حضور بههمرسانند.الزمبه
ذكراستچنانچهحضورعضویدرمجمعفوقمیسرنباشدمیتواندبه
موجبوكالتنامهبهعضودیگریوا گذارنمایددرآنصورتهیچعضوی
عالوه بر رای خود نمیتواند بیش از  3رای با وكالتنامه داشته باشد.
تعاونیاعتبار در ساعاتاداریتا24ساعتقبلاز برگزاریمجمعآماده
تكمیل وكالتنامه اعضای محترم میباشد حضور وكیل و موكل برای
تكمیل وكالتنامه در دفتر تعاونی اعتبار الزامی میباشد.
دستورجلسه:
طرح و تصویب افزایش سرمایه شركت تعاونی
تاریخ انتشار99/10/22 :
هیاتمدیره
خ ش99/10/22 :

آ گهی دعوت به مجمع عمومی
فوقالعاده شركت تجارت خدمات
الماس نیل (سهامی خاص) (منحل
شده در حال تصفیه) شماره ثبت
 470948شناسه ملی 14004848244
بدینوسیله از كلیه سهامداران شركت تجارت خدمات الماس نیل
(در حال تصفیه) دعوت به عمل میآید تا در جلسه مجمع عمومی
فوقالعادهشركتفوق كهراسساعت9صبحمورخ99/11/4در محل
تهران–خیاباناندرزگو–كوچهطالقانی–پالك–4واحد6به كدپستی
 1937634716تشكیل میگردد ،حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
 -1تغییر مدیر تصفیه
تاریخ انتشار99/10/22 :
هیاتمدیره
خ ت99/10/22 :

این نماینده مجلس ادامه داد :تحریمها زمانی برداشته میشود
که ما به تجهیزات و ظرفیتهای علمی دست پیدا کنیم و آن زمان
میبینید که تحریمهایشان خنثی شده است .اما آمریکا کشوری
نیست که تحریمها علیه ایران را لغو کند و مسئوالن باید این نکته
را مدنظر قرار دهند.
وی گفت :آمریکا بهتر است اول یک سوزن به خودش بزند و بعد راجع
بهایرانیادیگر کشورهاافاضه کالم کند،بهتراستبهاعمالخودشان
آ گاه باشند و بعد در مورد رفتار سایر کشورها اظهارنظر کنند.
نیکبین تصریح کرد :آمریکا باید به تعهدات خود عمل کند و بعد به
مسائلایرانبپردازد.آمریکابرایخودشتمامحقوحقوقومحاسنرامیخواهد
ی کند و
اما به تعهداتی که چندین سال است ملت ایران را معطل کرده عمل نم 
ی کند.
حتی نسبت به اجرای تعهدات ایران در برجام اظهارنظر م 
نماینده مردم کاشمر در مجلس تأ کید کرد :آمریکا ابتدا تعهداتش را اجرایی کند و
بعد نسبت به مسائل برجام با آنها گفتوگو خواهیم کرد .از طرفی دولت هم باید
قانون مصوب مجلس را عمل کند و حتما هم جاسوسان آژانس را اخراج خواهد
کرد .ترور شهدای هستهای ازجمله احمدی روشن و فخریزاده ،ناشی از حضور
همین بازرسان آژانس بوده است و ما مطمئن هستیم که با درایت مجموعه نظام
این خروج آمریکا از برجام و عمل به تعهداتشان باعث جهش بسیار خوبی در
مباحث هستهای خواهد شد.

آ گهی دعوت از بستانكاران شركت
تجارت بینالملل باروس منطقه آزاد
چابهار در حال تصفیه (سهامی خاص)
به شماره ثبت  3244و شناسه ملی
( 14007442366نوبت سوم)
در اجرای ماده  225قانون تجارت از كلیه بستانكاران شركت تجارت
بینالملل باروس منطقه آزاد چابهار در حال تصفیه (سهامی خاص)
كه آ گهی انحالل آن در صفحه  109روزنامه رسمی كشور به شماره
 22011مورخ  99/07/19چاپ شده است دعوت به عمل میآید تا
ظرف مدت حدا كثر  6ماه از تاریخ انتشار آ گهی نوبت اول با ارائه
مدارك مربوط به ادعای خود به مدیر تصفیه آقای محسن حلمی به
شماره همراه  09027356677مستقر در آدرس :تهران ،سردار جنگل
شمال ،خیابان اركیده ،كوچه باهنر ،پالك  ،24طبقه  ،4كد پستی
 1477631989مراجعه نمایند .بدیهی است شركت و مدیر تصفیه در
مورد هر گونه ادعای احتمالی كه خارج از این مدت به شركت منعكس
گردد ،مسئولیتی نخواهد داشت.
آقای محسن حلمی
تاریخ انتشار99/10/22 :
 مدیر تصفیه شركت تجارت بینالملل باروس
خ ت99/10/22 :
منطقه آزاد چابهار در حال تصفیه (سهامی خاص)

آ گهی دعوت مجمع عمومی
فوقالعاده نوبت دوم شركت
تعاونی اعتبار خدمتگزاران آستان
مقدس حضرت عبدالعظیم
حسنی(علیهالسالم) شماره ثبت
219174
احتراما؛بدینوسیلهاز كلیهاعضایمحترمتعاونیاعتباردعوتبهعمل
میآیدتادرجلسهمجمععمومیفوقالعادهنوبتدوماینشركت كهدر
ساعت15روزیكشنبهمورخ1399/11/5درمحلتاالرشیخصدوق(ره)
واقع در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی(علیهالسالم)
تشكیل میگردد ،حضور به هم رسانند .الزم به ذكر است چنانچه
حضور عضویدر مجمعفوقمیسرنباشدمیتواندبهموجبوكالتنامه
به عضو دیگری وا گذار نماید در آن صورت هیچ عضوی عالوه بر رای
خود نمیتواند بیش از  3رای با وكالتنامه داشته باشد.
تعاونیاعتبار در ساعاتاداریتا24ساعتقبلاز برگزاریمجمعآماده
تكمیل وكالتنامه اعضای محترم میباشد حضور وكیل و موكل برای
تكمیل وكالتنامه در دفتر تعاونی اعتبار الزامی میباشد.
دستورجلسه:
-1بررسی و تصویب تغییر نام تعاونی
تاریخ انتشار99/10/22 :
هیاتمدیره
خ ش99/10/22 :

ی که  ۲۸روستای تابع شهر خوزستان
کشور ،درحال 
از مشکل کمآبی رنج میبرند ،اما شرکت آب و
فاضالب خوزستان در اقدامی احداث ساختمان
اداری در شهر اهواز از محل اعتبارات طرح آبرسانی
به روستاهای شهرستان آبادان را در دستور کار قرار
میدهد یعنی کلید حل مشکالت نه در پاستور،
بهارستان ،بابهمایون و میرداماد ارتباط دارد نه
به آریزونا ،جورجیا و میشیگان؛ پس نباید به مردم
آدرس غلط دهند.طبق نطقی که قالیباف حدود
سهماه قبل داشت ،مهمترین ریشه مشکالت
کشور ،سوءمدیریت ،دست روی دست گذاشتن،
استفادهنکردن از ظرفیتهای عظیم داخلی و
ت گذار و مجری
ناهماهنگی بین نهادهای سیاس 
استواینسوءمدیریتهاباعثعدمبرقراریارتباط
مناسبتجاریباکشورهایمهمدنیابهویژهکشورهای
همسایه ،منطقه و آسیا شده است.
بههرروی مجلس در تالش است معیشت مردم

بدون تکیه کردن به کشورهای بیگانه بهبود یابد و
ازاینجهتصرفابهمذا کرهباطرفغربیوبازگشتن
رژیم آمریکا به برجام دل نبستهاند و خنثیسازی
تحریمها ،راهبرد اصلی برای بهبود معیشت مردم
است.فصلالخطاب همگان درباره نقشه راه رفع
تحریمها،منویاترهبرحکیمانقالباست که۱۹دی
ی کنم که آنها باید تحریم
فرمودند« :بازهم تکرار م 
را بردارند ،ما [هم]باید اقتصادمان را جوری تنظیم
و برنامهریزی کنیم که باوجود تحریم هم بتوانیم
کشور را بهخوبی اداره کنیم؛ این را من بارها تکرار
ی گویم .ما فرض کنیم تحریم
کردهام ،االن هم بازم 
برداشته نخواهد شد -البته تحریم بهتدریج دارد
بیاثر هم میشود؛ یعنی دارد بهصورت یکچیز
لغویدرمیآید،اماحاال گیرم کهتحریمباقیبماند،
ما باید اقتصاد کشور را جوری برنامهریزی کنیم که
با رفتن و آمدن تحریم و با بازیگریهای دشمن ،در
امر اقتصاد کشور دچار مشکل نشویم».

نقض دو تعهد دولت کره جنوبی در قبال ایران
و تعهد سومی که نباید نقض گردد
سید محمد حسینی ،کارشناس حقوق بینالملل
جمهوریاسالمیایرانبراساسمقرراتحقوقبینالملل
دریاها و همچنین قوانین داخلی خود و در راستای مقابله با
آلودگی دریاها ،اقدام به توقیف یک نفتکش کرهجنوبی با نام
«»HANKUKCHEMIبهدلیلنقضپیاپیمقرراتبینالمللی
دریانوردی و مقررات حفاظت از محیطزیست دریایی و منع
آلودگی دریاها کرده است.
ا گرچه بررسی این تخلف نفتکش براساس مقررات حقوق
بینالمللدرصالحیتدولتایرانبهعنواندولتساحلیاست
اما باب مذا کره بین دو طرف جهت حلوفصل مسالمتآمیز
اختالف باز است.
بااینحال دولت کرهجنوبی ،علیرغم درخواستهای مکرر
ایرانجهتآزادسازیمنابعمالیایران کهقریببهدوسالنزد
کرهجنوبی مسدود شدهاند ،از پرداخت بدهی چند میلیارد
دالری خود( حدود  8تا  9میلیارد دالر) سرباز زده است.
بهانه این کوتاهی در انجام تعهدات کرهجنوبی نیز استناد به
تحریمهای ثانویه ایاالتمتحده آمریکا است که نهتنها فاقد
مبنای حقوقی است ،بلکه نوعی سوءاستفاده از وضعیت
موجود نیز بهحساب میآید.

آ گهی دعوت سهامداران شركت
راه و ساختمان و تاسیسات طاطائو
میاندوآب (سهامی خاص) ثبتشده
به شماره  25379و شناسه ملی
 10860073828جهت تشكیل مجمع
عمومی عادی به طور فوقالعاده

در حقیقت دولت کره جنوبی عالوه بر اساس نقض تعهد
قراردادی به پرداخت بدهیهای خود در قبال ایران با عدم
رعایت مقررات بینالملل دریاها ،مرتکب نقض تعهدات
پیشگیری از آلودگی دریاها شده است.
ا گرچه مقامات کرهای اعالم نمودهاند که قصد دارند در هفته
جاری از طریق مذا کره درخصوص راهکارهای آزادسازی
داراییهایایرانوآزادینفتکشباایرانمذا کره کنند،اماباید
توجه داشت که دولت کره جنوبی به لحاظ حقوقی بهعنوان
یک دولت ناقض تعهدات خویش در قبال ایران ،مسئولیت
بینالمللی دارد و متعهد به مذا کره با حسننیت است.
بهعبارتدیگرمذا کرهباحسننیتازجانب کرهجنوبیتعهدی
بینالمللی دیگری است که بر عهده دولت کرهجنوبی است،
نبایدتوسطهیئتمذا کر ه کننده کرهجنوبیباطرحتوجیهات
پذیرفتهنشدهدرحقوقبینالمللهماننداستنادبهتحریمهای
ثانویه آمریکا ،نقض شود.
ضمن آنکه ،اعزام چند روز گذشته «واحد ضد دزدی دریایی»
کره جنوبی به تنگههرمز پساز توقیف نفتکش مزبور ،به
حسن نیت کرهجنوبی در مذا کره آتی با ایران خدشه جدی
ی کند.
وارد م 

آ گهی دعوت به مجمع عمومی عادی
به طور فوقالعاده شركت كیمیاگران
بدره (سهامی خاص) شماره ثبت 289
شناسه ملی 10300020708

بدینوسیلهاز كلیهسهامدارانشركتدعوتمیشودتادرجلسهمجمع
عمومی عادی به طور فوقالعاده كه در ساعت  16روز دوشنبه مورخ
 99/11/6در آدرس تبریز ،ولیعصر ،خیابان رودكی ،پالك  ،3طبقه  4با
 كد پستی  5157875865تشكیل میگردد ،حضور به هم رسانند.
دستورجلسه :انتخاب و تعیین سمت هیاتمدیره
تاریخ انتشار99/10/22 :
هیاتمدیره شركت
خ ش99/10/22 :

بدینوسیله از كلیه سهامداران شركت دعوت به عمل میآید تا در
جلسهمجمععمومیعادیبهطور فوقالعادهشركت كهراسساعت
 8مورخ  1399/11/04در محل قانونی شركت تشكیل میشود ،حضور
به هم رسانند.
دستورجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده:
 -1تصویب صورتهای مالی (ترازنامه و حساب سود و زیان) سال
مالی 1398
 -2انتخاب بازرسین برای سال مالی 1399
تاریخ انتشار99/10/22 :
هیاتمدیره
خ ت99/10/22 :

آ گهی دعوت مجمع عمومی
فوقالعاده نوبت دوم شركت تعاونی
مسكن مهر محلی بیست و یك ارومیه
به شماره ثبت 9344

آ گهی دعوت مجمع عمومی عادی
به طور فوقالعاده نوبت دوم شركت
تعاونی مسكن مهر محلی بیست و یك
ارومیه به شماره ثبت 9344

با عنایت به عدم رسمیت مجمع عمومی فوقالعاده نوبت اول شركت
تعاونی مسكن مهر محلی بیست و یك ارومیه به استناد صورتجلسه
عدم رسمیت مورخ  99/10/16بدینوسیله جلسه مجمع عمومی
فوقالعاده نوبت دوم شركت تعاونی مذكور راس ساعت  10/30صبح
روز یكشنبه مورخ  1399/11/05در محل پاركینگ خود پروژه واقع در
خیابانطرزیلوتشكیلمیگردد.از عمومسهامدارانواعضایمحترم
دعوت میشود جهت اتخاذ تصمیم راجع به موضوعات ذیل در روز
و ساعت مقرر در محل تعیین شده حضور به هم رسانند و یا با توجه
به مفاد ماده  19آییننامه نحوه تشكیل مجامع عمومی در صورتی كه
حضور عضوی در مجمع میسر نباشد ،میتواند حق رای خود را به
موجب وكالتنامه به عضو دیگر یا نماینده تاماالختیار از میان اعضاء یا
غیراعضاء وا گذار نماید در این صورت هر عضو میتواند عالوه بر رای
خودحدا كثرسهرایباوكالتوهرشخصغیرعضوتنهایكرایباوكالت
داشتهباشد.توضیحااینكهوكالتنامههایعادیبایستییكروز بعداز
انتشار آ گهی مذكور تا یك روز قبل از تشكیل مجمع و با حضور همزمان
هردو وکیل و موکل به غیر از ایام تعطیل و در ساعات اداری از ساعت 9
صبح الی  12ظهر در محل اداره تعاون ،كار و رفاه اجتماعی شهرستان
ارومیه تنظیم شده و توسط اداره مذكور بررسی و تایید گردد و در غیر
این صورت وكالتنامه رسمی حضور در مجمع بایستی به تایید یكی از
دفترخانههای اسناد رسمی رسیده باشد.
دستورجلسه:
 -1اتخاذ تصمیم درخصوص انحالل شركت
تاریخ انتشار 99/10/22 :حسین قربانزاده  -سرپرست اداره تعاون
خ ش99/10/22 :
كار و رفاه اجتماعی شهرستان ارومیه

با عنایت به عدم رسمیت مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده
نوبت اول شركت تعاونی مسكن مهر محلی بیست و یك ارومیه به
استنادصورتجلسهعدمرسمیتمورخ99/10/16بدینوسیلهجلسه
مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده نوبت دوم شركت تعاونی
فوق االشاره راس ساعت  11/30روز یكشنبه مورخ  1399/11/05در
محل پاركینگ خود پروژه واقع در شهرك طرزیلو تشكیل میگردد.
از عموم سهامداران و اعضای محترم دعوت میشود جهت اتخاذ
تصمیم راجع به موضوعات ذیل در روز و ساعت مقرر در محل تعیین
شده حضور به هم رسانند و یا با توجه به مفاد ماده  19آییننامه نحوه
تشكیل مجامع عمومی در صورتی كه حضور عضوی در مجمع میسر
نباشد ،میتواند حق رای خود را به موجب وكالتنامه به عضو دیگر یا
نماینده تاماالختیار از میان اعضاء و یا غیراعضاء وا گذار نماید در این
صورت هر عضوی میتواند عالوه بر رای خود حدا كثر سه رای باوكالت
وهرشخصغیرعضوتنهایكرایباوكالتداشتهباشد.توضیحااینكه
وكالتنامههایعادیبایستییكروزبعدازانتشارآ گهیمذكورتایكروز
قبل از تشكیل مجمع به غیر از ایام تعطیل در محل دفتر شركت تنظیم
شده و توسط هیاتمدیره/بازرس/بازرسان بررسی و تایید گردد و
در غیر این صورت وكالتنامه رسمی حضور در مجمع بایستی به تایید
یكی از دفترخانههای اسناد رسمی رسیده باشد.
دستورجلسه:
 -1انتخاب اعضای هیات تصفیه در صورت تصویب انحالل شركت
تاریخ انتشار99/10/22 :
حسین قربانزاده  -سرپرست اداره تعاون
خ ش99/10/22 :
كار و رفاه اجتماعی شهرستان ارومیه

