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شماره 10009

کودتایسعودیهادراردنناکامماند
بازداشت دهها مقام اردنی

گروه بینالملل
توطئهعربستانسعودیورژیمصهیونیستی
دراردنباشکستمواجهشدهاست.هرچندریاض
وتلآویوسعیدارنداوضاعراطبیعیونقشخودرا
در کودتایاخیردراردنانکار کننداماسکوتخاص
مقامات اردنی و خصوصا عبداهلل دوم پادشاه این
کشور نشاندهنده ماجرای دیگری است!
چه اتفاقی در اردن ر خداده است؟
حمزه بن حسین ،ولیعهد سابق اردن به همراه
شماری چند از دیگر اعضای خانواده سلطنتی
و مقامهای سابق این کشور به اتهام تالش برای
کودتا علیه ملک عبداهلل ،پادشاه اردن بازداشت
ی گوید،ا کنونتحت حصرخانگی
شدهاست.اوم 
قرار دارد.ارتش اردن اعالم کرد که چندین چهره
سرشناس این کشور بازداشتشدهاند ،ازجمله
باسمعوضاهلل،وزیراقتصادپیشینوشریفحسن
بنسعید،یکیاز اعضایخانوادهسلطنتیاردن و
سفیرویژهاین کشور در عربستانسعودی.یوسف
هنیتی،رئیسارتشاردنشنبهشب۱۴فروردین(۳
آوریل)ضمناعالماینخبردررسانههایدولتیاین
کشورتصریح کرد کهدراینارتباطتحقیقاتامنیتی
بهجریانافتادهاست.در ویدئوهایی کهدر فضای
مجازیمنتشرشدهاست،میتوانشمار زیادیاز
مأمورانامنیتیرادید کهدر نزدیکی کاخپادشاهی
در امان ،پایتخت اردن مستقرشدهاند.
به گزارشدویچهوله،رئیسارتشاردن گزارشهای
مربوط به بازداشت ولیعهد پیشین این کشور را
تکذیب کردهو گفتهاست،ازحمزهخواستهشده،از
اقداماتی کهممکناستدرجهتبهخطرانداختن
امنیت و ثبات اردن مورد سوءاستفاده قرار گیرند،
خودداری کند  ،اما ولیعهد پیشین اردن ،در یک
فیلم ویدئویی اعالم کرد که در بازداشت خانگی
به سر میبرد .پیش از آن ،نشریه واشنگتنپست
در گزارشی از بازداشت حمزه بن حسین و حدود

 ۲۰تن دیگر در ارتباط با اقدامات این افراد که
تهدیدی علیه ثبات اردن بودهاند ،خبر داد.گفته
میشود که این بازداشتها در پی تحقیقاتی
صورت گرفته که در ارتباط با کودتایی احتمالی
صورت گرفته که هدف آن سرنگونی ملکعبداهلل
دوم بوده است .
ملک عبداهلل دوم ،در سال  ۱۹۹۹و پس از مرگ
پدرش ملک حسین بر تخت نشست و زمام امور
را در دست گرفت.ولیعهد پیشین اردن در پیام
خود اتهامات سنگینی علیه برادر ناتنیاش،
ملک عبداهلل دوم مطرح کرده و گفت ،بازداشت
او بخشی از برنامه حکومت اردن برای سرکوب
منتقدان است.او افزود که مسئول ازکارافتادگی،
فساد و بی کفایتی حکومت نیست و شرایط در
این کشور ا کنون به گونهای است که هیچ کس
نمیتواند بدون ترس از بازداشت و تهدید و آزار و
اذیت دیدگاههای خود را بیان کند.
نقش عربستان در کودتای اردن
پایگاهخبری«عربی»۲۱درباره کودتایاردن گزارش
ن که رسانهها و فعاالن شبکههای
داد ،باوجودای 
اجتماعیتصاویرونامهایزیادیازافرادبازداشتی
منتشر کردند کههمهآنانازشخصیتهایامنیتی
ونظامیمهمهستند،ولیدر اینمیان،عوضاهلل
وبنزیدوشاهزاده«حمزهبنالحسین»برادرناتنی
شاه اردن ،از همه برجستهتر بودند.به گزارش این
پایگاه ،حسن بن زید ،قبال فرستاده ویژه پادشاه
اردن در عربستان سعودی بوده است .عوض اهلل
اما در سال  ،۲۰۰۷رئیس کاخ پادشاهی الهاشمی
و پیش از آن ،رئیس دفتر شاه اردن بوده است.
بنابراین گزارش،ایندوفردبازداشتشده«،روابط
مستحکمیباعربستانسعودیدارند.بسیاریدر
اردنبراینباورند کهایندونفر،تابعیتیا گذرنامه
سعودی دارند».
منابعمحلیخبریاردنهمخبردادند کهبنزیداز

استفان لندمن ،تحلیلگر ارشد آمریکایی در گفتوگو با «رسالت»:

آمریکا مخالفان داعش را تحریم میکند

یک تحلیلگر ارشد آمریکایی تأ کید
کرد :آمریکا بهجای مقابله با داعش ،به
مقابله با مخالفان این گروه تروریستی
میپردازد.
استفان لندمن در گفتوگو با «رسالت»
اظهارداشت«:نمیتواننقشآمریکارادر
شکلدهیوفعالیت گروههایتروریستی
سازماندهی شده مانند داعش نادیده
ل گیری
انگاشت.بایدبگویمکهمتأسفانهشک 
گرو ههای تروریستی شناختهشده در
جهان ،تحت مدیریت و نظارت آمریکا
رخمیدهد.امانکتهاصلیاینجاست که

آمریکاعالوهبرایجاد گروههایتروریستی،
از کشورها و جریانهایی که مقابل این
ی گیرد یا
گروهها میایستند نیز انتقام م 
ی کند».
آنها را تحریم م 
اینتحلیلگرآمریکاییافزود«:بهعنوانمثال
در جریان تحوالتی که در جریان مبارزه
با داعش در کشورهایی مانند سوریه و
عراق رخ میدهد ،آمریکا بهجای مقابله
با داعش به مقابله با حکومتهای ایران
و سوریه و کلیه گروههایی میپردازد که
در تروریسم داعش را نابود کرده و با آن
مبارزه کردهاند».

آ گهی دعوت به مجمع عمومی عادی
ساالنه موسسه تصویربرداری پزشكی
زنجان تسال به شماره ثبت 112
و شناسه ملی 10460010079
بدینوسیله از كلیه شركا موسسه دعوت به عمل می آید در جلسه مجمع عمومی عادی كه در
ساعت  9صبح روز پنجشنبه دوم اردیبهشت ماه  1400در محل دفتر موسسه تشكیل می شود،
حضور به هم رسانند.
نشانی موسسه :زنجان ،انصاریه مجتمع پزشكی ولیعصر (عج) خیابان بوستان هجدهم بلوار
شریعتی شمالی طبقه همكف كدپستی 4515777978
دستورهای جلسه:
بررسی گزارش مالی موسسه
بررسی گزارش هیات مدیره درخصوص عملكرد مدیرعامل
تصمیم گیری درباره پیشنهاد تقسیم
سود بین شركا
تعیین خط مشی آینده موسسه
انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس
سایر اموری كه تصمیم گیری درباره آنها از اختیارات مجمع عمومی عادی است.
تاریخ انتشار 1400/1/16
رئیس هیات مدیره – دكتر حسین بابایی
خ ش 1400/1/16

آ گهی دعوت
جلسه مجمع عمومی فوق العاده
شركت پرورش ماهی باله طال اسفراین
(سهامی خاص) شماره ثبت 605
و شناسه ملی  10860306340نوبت اول

هرچند ریاض و تلآویو سعی دارند اوضاع را طبیعی و نقش خود را در کودتای اخیر در اردن انکار کنند اما سکوت خاص مقامات اردنی و
خصوصا عبداهلل دوم پادشاه این کشور نشاندهنده ماجرای دیگری است
اشراف«هاشمی»است کهدرعربستاناقامتدارد
و در این کشور سرمای ه گذاری کرده است.عربی۲۱
ادامه داد ،عوض اهلل در سالهای اخیر بهعنوان
مشاور «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان
سعودی فعالیت داشته است .و یکی از مهندسان
خصوصیسازیشرکتنفتیسعودیآرامکوبوده

است.عوضاهللدر همایشساالنهسرمای ه گذاری
کهاخیرادرریاضبرگزارشدهبود،در کناربنسلمان
حضورداشت.عوضاهللپسازترکاردن،بهامارات
رفت و شرکت «طموح» را تأسیس کرد.تلآویو هم
در جریان کودتای اردن بوده است.
روزنامه«یدیعوتاحارانوت»در گزارشیبهاتفاقات

در پینشتمقادیرزیادیاز فاضالبسمیآلوده
به مواد رادیوا کتیو در خلیج «تمپا» ،مقامهای
ایالت«فلوریدا»اعالموضعیتاضطراری کردند.
بنا بر گزارش شبکه  ،BBCبیش از  ۳۰۰خانه
دریکی از شهرستانهای ایالت فلوریدا حکم
تخلیه دریافت کردند و بزرگراهی در نزدیکی
مخزن«پاینیپوینت»مسدودشدهاست.طبق
این گزارش ،مقامهای ایالت فلوریدا با ارسال
پیامهایی از شهروندان محل وقوع این حادثه
درخواست کردند تا بهسرعت خانههای خود را
ی گویند که
ترک کنند.مقامهای ایالت فلوریدا م 
مخزن  ۳۱هکتاری ،میلیونها گالن آب حاوی

بدینوسیله از كلیه صاحبان سهام شركت پوپ سهامی خاص به شماره ثبت  7372به
شناسه ملی  10100331850به سرمایه ثبت شده  50/000/000ریال دعوت می شود تا در
جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده كه در روز شنبه مورخ  1400/1/28راس
ی گردد ،حضور به هم رسانند.
ساعت  10صبح در محل قانونی شركت تشكیل م 
دستور جلسه:
 -1انتخاب مدیران
 -2تعیین سمت مدیران
 -3انتخاب دارندگان حق امضا
 -4انتخاب بازرسین
 -5سایر موارد پیشنهادی
تاریخ انتشار 1400/1/16
هیات مدیره شركت
خ ت 1400/1/16

آ گهی دعوت
جلسه مجمع عمومی عادی به طور
فوق العاده شركت پرورش ماهی باله طال
اسفراین (سهامی خاص) شماره ثبت  605و
شناسه ملی  10860306340نوبت اول

بدینوسیله به اطالع كلیه سهامداران شركت پرورش ماهی باله طال اسفراین (سهامی
خاص)بهشمارهثبت605میرساندجلسهمجمععمومیفوقالعادهدر ساعت14عصر
روز شنبهمورخ1400/1/28در محلدفتراصلیشركتواقعدر اسفراینخیابانامامرضا
ك شهید كربالیی – كدپستی  9661843453تشكیل می گردد لذا از كلیه سهامداران
دعوت می گردد در ساعت مقرر در جلسه حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:
 -1اصالح ماده  4اساسنامه (آدرس شركت)
 -2اصالح ماده  31اساسنامه (عده تعداد اعضای هیات مدیره)
 -3اصالح ماده  33اساسنامه (سهام وثیقه مدیران)
تاریخ انتشار 1400/1/16
خ ش 1400/1/16
هیات مدیره

آگهی تغییرات شرکت کیمیا عمران امید توس شرکت با مسئولیت محدود

آگهی تغییرات شرکت کیمیا عمران امید توس شرکت با مسئولیت محدود

هیئت مدیره مورخ  1399/10/15تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :آقای طارق

مجمععمومیعادیبطورفوقالعادهمورخ1399/10/15تصمیماتذیلاتخاذ

بهشمارهثبت65968وشناسهملی14007894881بهاستنادصورتجلسه

بهشمارهثبت65968وشناسهملی14007894881بهاستنادصورتجلسه

عبدالحسین ابراهیم القصاب به سمت مدیرعامل و عضو و رئیس هیئت

شد  :آقایان .1السید علی حسین خلف به شماره فراگیر 190177481065و

رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند .دارندگان حق

امضا :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک سفته

بروات قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامههای عادی واداری با
امضایمنفردآقایطارقعبدالحسینابراهیمالقصاببهسمتمدیرعامل

و عضو و رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد
بود .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت

ها و موسسات غیرتجاری مشهد ()1117379

توفیقجوادابراهیمرجببهشمارهفراگیر195034497097وفیصلمحمد

طاهر التحو به شماره فراگیر  140955650738به سمت هیأت نظار برای

مدت یک سال انتخاب شدند .آقای طارق عبدالحسین ابراهیم القصاب به
شمارهفراگیر190124605295وآقایعبدالکریمحسنعبداهللعبداالمام
با شماره فراگیر  98985237به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت

نامحدودانتخابشدند.ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانخراسانرضوی
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد ()1117380

اردن هماهنگ بوده و از اتفاقات آ گاه بودند.
یدیعوت احارانوت پیشبینی کرد که کشور دیگر
عربی ،امارات متحده عربی باشد«.عبداهلل دوم»
پادشاه اردن از نقشه کودتا آ گاه بوده و ماه گذشته
درسفریغیرمنتظرهواردعربستانشدوبا«محمد
بن سلمان» دیدار کرد .شرح این سفر و سخنان
ردوبدل شده ،هیچوقت رسانهای نشد .پسازآن
شاه اردن به همه ازجمله اسرائیل و موساد گفت
که به کسی اعتماد ندارد و در راستای ثبات قدرت
خود در اردن تالش خواهد کرد.
احارانوت افزود« :امروز مشخصشده است که
بیتردید بنیامین نتانیاهو از چیزی که ذهن
پادشاه اردن را در هفتههای اخیر به خود مشغول
کرده بود ،آ گاه بوده است .یکی از دالیل ممانعت
پادشاه اردن از عبور هواپیمای نتانیاهو از آسمان
این کشور و پرواز به سمت امارات متحده عربی،
انتقاماز ابوظبیبهدلیلهمکاریبا کودتا گراندر
اردن بود».یک مقام اطالعاتی اردن بدون اشاره
به جزئیات بیشتر ،طرح کودتا را توطئه داخلی
و خارجی خوانده است  .به گفته وی ،در میان
دیگر افراد دستگیرشده یک شهروند سعودی نیز
مشاهده میشود .درهرحال ،مقامات سعودی و
صهیونیستیپسازانتشاراخبارمربوطبه کودتادر
اردن ،حمایت ظاهری خود را از حکومت و پادشاه
این کشوراعالم کردهانداماترکیبدستگیرشدگان
نشاندهنده حقیقت دیگری میباشد! چند ماه
پیش برگزاری تظاهرات اعتراضآمیز به قانون
مالیات بر درآمد به برکناری دولت «هانی الملقی»
منتهی شد و پسازآن عبداهلل دوم را برای تشکیل
دولت جدید مأمور کرد .بهموجب طرح ریاضت
اقتصادی مورد تأیید صندوق بینالمللی ،اردن
بایستی بهمنظور کاهش میزان بدهی بالغبر
 ۳۷میلیارد دالر ،به کاهش هزینهها و افزایش
مالیاتها روی آورد.

سکوت در قبال بحران یمن «شرمآور» است

فسفر و نیتروژن از یک کارخانه فسفات را در خود
جایداده است.طبق این گزارش ،حوضچهای
که نشت در آن ر خداده است ،آلوده به یک ماده
زائد رادیوا کتیو است که حاصل از تولید کود
شیمیایی میباشد و آب این حوضچه حاوی
مقادیر کمی رادیوم و اورانیوم است.مقامهای
ایالت فلوریدا در حالی اعالم وضعیت فوقالعاده
کردهاند که تالشها در روز جمعه هفته گذشته
برای جلوگیری از نشت و ترمیم این حوضچه
بینتیجه مانده بود و «ران دسنتیس» فرماندار
فلوریدا روز شنبه بهوقت محلی اعالم وضعیت
فوقالعاده در منطقه محل حادثه کرد.

آ گهی دعوت صاحبان سهام شركت پوپ
سهامی خاص به شماره ثبت  7372تهران
به شناسه ملی  10100331850به سرمایه
ثبت شده  50/000/000ریال به مجمع
عمومی عادی به طور فوق العاده

تنشآفرینی تازه ناتو در اوکراین

پاپ فرانسیس:

اعالم وضعیت فوقالعاده
در ایالت فلوریدا

بدینوسیله به اطالع كلیه سهامداران شركت پرورش ماهی باله طال اسفراین (سهامی
خاص) به شماره ثبت  605می رساند جلسه مجمع عمومی عادی بهطورفوق العاده در
ساعت  16عصر روز شنبه مورخ  1400/1/28در محل دفتر اصلی شركت واقع در اسفراین
خیابانامامرضاكشهید كربالیی–كدپستی9661843453تشكیلمی گرددلذااز كلیه
سهامداران دعوت می گردد در ساعت مقرر در جلسه حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:
 -1انتخاب اعضای اصلی هیات مدیره
 -2انتخاب بازرس اصلی و علی البدل
 -3تعیین روزنامه كثیراالنتشار
تاریخ انتشار 1400/1/16
خ ش 1400/1/16
هیات مدیره

مدیره آقای عبدالکریم حسن عبداهلل عبداالمام به سمت عضو و نائب

اردن پرداخت و دولت سعودی و یک کشور عربی
حاشیه خلیجفارس را در پشت پرده کودتا در این
کشور دانست.این روزنامه نوشت که طبق گفته
منابع عالیرتبه اردنی دولت سعودی و این کشور
عربیحاشیهخلیجفارس[ناماین کشوردر گزارش
ذکر نشده است] ،با یکدیگر برای انجام کودتا در

9

یادداشت

رهبر کاتولیکهایجهانباانتقادازافزایش
هزینههاینظامیبرخی کشورهادردوران
شیوع کرونا،سکوتجامعهجهانیدرقبال
بحران یمن را «شرمآور» خواند.
به گزارش فارس ،پاپ فرانسیس ،رهبر
کاتولیکهای جهان در سخنرانی خود
به مناسبت عید پا ک ،نزاع مسلحانه
و هزینههای نظامی برخی کشورهای
جهان در دوران شیوع ویروس کرونا را
«شرمآور» خواند.بنا بر گزارش خبرگزاری
رویترز ،پاپ فرانسیس در سخنرانی خود
همچنین خواستار تسریع توزیع وا کسن

کرونا در بین کشورهای جهان بهویژه
کشورهای فقیر شد.
رهبر کاتولیکهایجهاندرپیامخودبرای
مردمجهانبااشارهبهمعضالتبینالمللی
خواستار برقراری صلح شد و گفت« :این
بیماری هم ه گیر (کرونا) همچنان در حال
گسترشاستوایندرحالیاست کهبحران
اجتماعیواقتصادیهمچنانوخیماست،
بهویژهبرایفقرا.بااینوجودشرمآوراست
که نزاع مسلحانه هنوز پایان نیافته است
و زرادخانههای نظامی همچنان در حال
تقویت است».

دکتربهزاد شیری:

توسعهاقتصاددیجیتال
اولویت پست بانک ایران در سال  1400است
دکتربهزادشیری،مدیرعاملپستبانکایراندر مراسمدیدار نوروزی کهباحضور آنالین
مدیران شعب استانها به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد ،اظهار داشت:در سال 1400
توسعه اقتصاد دیجیتال و بانکداری الکترونیکی در مناطق کمتر توسعه یافته در اولویت
برنامه ها است.به گزارش روابط عمومی پست بانک ایران ،دکترشیری ضمن تبریک سال
جدیدبه کارکنان ،کارگزاران،بازنشستگان،ذینفعانوسهامدارانبانکاظهارداشت:سال
گذشتهسالیبود کهماتوانستیمتمامشاخصهایهدفگذاریشدهرامحقق کنیموحتی
در برخی شاخص ها نیز با عملکرد مناسبتری از اهداف پیش بینی شده حرکت نمودیم.
شیریتصریح کرد:در سال1400کهاز طرفمقاممعظمرهبریبهسال«تولید،پشتیبانیها
ومانعزداییها»نام گذاریشده،باتالشهمکارانساعیو کارآمددر پرتوزیرساختهایی
که طی دو سال گذشته انجام شده است ،پست بانک ایران با نگاه بلندمدت در راستای
پشتیبانیورفعموانعتولید گامبرداشتواثربخشیبیشتریدرحمایتازبخشروستایی کشور
وتأمینمالیبنگاههایاقتصادیمولدبخشفناوریاطالعاتوارتباطاتخواهدداشت.
وی افزود :سال  1399تنها سالی است از نظر منابع و مصارف به رشد 3رقمی دست یافتیم
وبهیکموفقیتبینظیردرصنعتبانکداریدرتاریخپستبانکایرانرسیدیم.همچنین
تعداد تسهیالت بانک در راستای اهداف بانکداری خرد رشد قابل توجهی داشته است
و ترکیب دارایی ها و بدهی ها نیز به گونه ای تغییر کرده که کیفیت دارایی ها و بدهی ها
بهبودیافتهاست.شیریدرخصوصتوسعهبانکداریالکترونیکیدر مناطق کمبرخوردار
و کمتر توسعه یافته افزود :سهم سامانه های فروش این بانک از صنعت بانکی حدود
 1/8درصد می باشد که بیش از 50درصد آن سودده بوده است .همچنین سهم پست
بانک ایران از بازار دستگاه های خودپرداز حدود 5درصد بوده که ترا کنش های آن با رشد
46درصدی همراه بوده است که این مهم باید تداوم یابد.مدیرعامل بانک تصریح کرد:
در سال  1400انتظار می رود با اجرای برنامه های بانکداری الکترونیکی ،در جایگاه بهتری
قرار بگیریم و با تالش مضاعف به چشم اندازهای این بانک دست یابیم.شیری در ادامه
گفت :تمام واحدهای ستادی و عملیاتی در سال  1399تالش های مضاعفی داشتند و
فضا را برای تحقق اهداف مورد نظر فراهم کردند که بی تردید این همدلی و تالش در سال
جدید نیز استمرار خواهد یافت.مدیرعامل افزود :سال  1399سال باجه ها در پست بانک
ایران نا م گذاری شده بود که ریل گذاری های مناسب در این راستا انجام شده و فضا برای
توسعهبانکداریخردوفرا گیرمالیفراهمشدهوبایدتداومداشتهباشد.ویدرپایانعنوان
کرد :الزم می دانم از زحمات و خدمات شایسته یکایک همکاران صدیق و همراه در سال
گذشته کهدر تمامیشاخصهایبانکیعملکردمطلوبیرارقمزدند،مراتبتقدیروتشکر
خود را داشته باشم و انتظار می رود در سال  1400که از سوی مقام معظم رهبری بهعنوان
سال«تولید،پشتیبانیها ومانعزداییها»نا م گذاریشدهبااهتماموجدیتتمامتوفیق
ایفاینقشهرچهبیشتردر توسعهورونقتولیدراداشتهباشیم.همچنینهریکاز اعضای
هیئت مدیره ،معاونین و مدیران امور نیز که در جلسه ویدئو کنفرانسی حضور داشتند،
ضمن تبریک و آرزوی سالی پر از برکت و موفقیت برای خانواده پست بانک ایران ،نکاتی
درخصوص ارتقای شاخص بانکی و تحقق اهداف بانک را بیان نمودند و هر یک از مدیران
شعب استانها نیز به صورت مجازی پیام تبریک خود را اعالم داشتند.

مدرك فار غ التحصیلی اینجانب جهانگیر و فاتبار فرزند بك میر
به شماره شناسنامه  3242363787صادره از كرمانشاه در
مقطع دكترا رشته حقوق صادره از واحد دانشگاهی آیت اله
آملی با شماره  984436218مفقود گردیده است و فاقد اعتبار
می باشد از یابنده تقاضا می شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد
اسالمی واحد آیت اله آملی به نشانی مازندران – شهرستان
آمل دانشگاه آزاد آیت اله آملی ارسال نماید.
سند کمپانی و برگ سبز خودرو سواری رانا مدل  ۱۳۹۴به شماره انتظامی ۶۴۸ص ۹۱ایران ۹۹
و شماره موتور ۱۶۳B۰۱۹۳۶۲۶و شماره شاسی  NAAU۰۱FE۷FT۱۱۰۵۹۹به نام علی اوسط
نظاملو به شماره ملی  ۳۷۸۱۹۲۶۹۲۳مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

محمد مهرعلی
اوضاع در اوکراین آشفته است .زالنسکی ،رئیسجمهور
اوکراین بار دیگر کشورش را به زمینبازی واشنگتن و ناتو در نظام
بینالملل تبدیل کرده و سرنوشت کشورش را به کاخ سفید و
متحدان اروپایی آن گرهزده است .آنچه مسلم است این که
بحرانهایامنیتیجاریدراوکراینمعلولعواملمختلفیازجمله
مداخلهناتودر امور داخلیاین کشور است.بهعبارتبهتر؛ناتوبا
مداخلهخوددر امور داخلیاوکراینعمالتوافقنامههایقبلیدر
قبال اوکراین( ازجمله توافقنامه مینسک) را هدف قرار داده و از
ایجاد ثبات نسبی در این کشور جلوگیری کرده است.
اینرونددردورانریاستجمهوریجوبایدنتشدیدشدهاست.در
اینمیان،نبایدازنقشدولتهایاروپایینیزبهسادگی گذشت!
برلین و پاریس از آغاز بحران اوکراین تا کنون بازی دوگانهای را در
این خصوص مدیریت کردهاند .آنها از یکسو دو عضو اروپایی
ناتومحسوبمیشوندواز سویدیگر،سعیدارنددر کسوتیک
میانجی وارد این معادله شوند .بدیهی است که این پارادوکس
و تناقض آشکار از سوی بسیاری از مخاطبان قابلدرک نیست،
چرا کهبازیگراناروپاییهما کنونجزئیازمنازعهموجوددراوکراین
محسوب شده و نمیتوانند در این مجال خود را جدای از ناتو و
حتی ایاالتمتحده تلقی کرده و بهعنوان پلی میان طرفهای
درگیر در اوکراین ایفای نقش کنند.
مقامات آمریکایی با تسلیح نظامی اوکراین موافقت کرده و
عمال در جهت حمایت از آشوبهای موجود در این کشور گام
برداشتهاند ،چنانکه واشنگتن حدود  7سال قبل ایجاد بحران
اوکراین و سقوط دولت یانوکویچ نیز نقش مستقیم و پررنگی ایفا
کرد.هما کنون ،دولت بایدن در حال تکرار همان رویکرد است و
دولت اوکراین نیز بازی در زمین کاخ سفید و ناتو را نسبت به هر
مؤلفه دیگری ترجیح داده است! در حال حاضر نیز واشنگتن
قصد دارد کیف را به حیاطخلوت خود علیه کاخ کرملین تبدیل
کند .تا زمانی که چنین رویکردی از سوی مقامات آمریکایی
وجود داشته و دولت اوکراین نیز این رویکرد را بپذیرد ،اساسا
حلوفصل بحران امنیتی در این کشور بحرانزده امکانپذیر
نیست.درهرحال ،تا زمانی که مداخلههای ناتو و اعضای آن در
لوفصل این
قبال اوکراین تغییر پیدا نکند ،اساسا نمیتوان از ح 
ل گیریتنشهای
بحرانسخنیبهمیانآورد.ا کنونشاهدشک 
ل گیری
جدیدیدراوکراینهستیم کهمیتواندمقدمهایبرایشک 
منازعاتی جدی و دامنهدار در این کشور باشد .ستاد نیروهای
مسلح اوکراین در بیانیهای اعالم کرده است که رزمایش مشترک
ارتشاین کشور بانیروهایناتوظرفچندماهدیگرآغاز میشود،
اقدامی که بهاحتمالزیاد به تشدید تنش با روسیه منجر خواهد
شد زیرا مسکو پیشازاین مخالفت خود را با چنین اقدامی اعالم
کرده است.بااینحال به نظر میرسد آمریکا و دیگر اعضای ناتو،
قصد دارند اوکراین را کما کان در مسیر تقابل با مسکو نگاهدارند!
پسازآن که روسیه گفت تشدید درگیریها به شکل جدی در
منطقه دونباس ممکن است به «نابودی» اوکراین بینجامد،
ناتو نیز از پررنگتر شدن حضور نیروهای روسی در شرق اوکراین
ابراز نگرانی کرده است.مقامات روسی تأ کید کردهاند که هرگونه
اقدامناتودر اعزامنیروبهاوکراین،منجربهتنشبیشتردر نزدیکی
مرزهای روسیه میشود.

اعالم اسامی برندگان مرحله چهارم
طرح «پایش  »۱۴۰۰بانک ملی ایران
باپایانیافتنمهلتشرکتدر چهارمینمرحلهطرح«پایش»1400باهدفنظرسنجی گسترده
از مشتریانبانکملیایران،قرعه کشیانجامواسامیبرندگاناینمرحلهاز طرحنیزاعالمشد.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران ،در این مرحله از طرح که به منظور سنجش بازخورد
فعالیت ها در حوزه «اثرسنجی تبلیغات بانک» عملیاتی شده بود 383 ،نفر شرکت کردند.
مرحله چهارم طرح «پایش  »1400طی  14روز و از طریق سایت بانک انجام شد و قرار است نتایج
این نظرسنجی در طراحی محصوالت و تهیه نقشه راه روابط عمومی بانک به کار گرفته شود.
ا کنون به قید قرعه به  14نفر از شرکت کنندگان در این دوره از نظرسنجی جایزه ای به مبلغ سه
میلیونریالاهداخواهدشد.در نخستینمرحلهطرحبامحور «شبکههایاجتماعی»،بیشاز
سههزار و 500نفر،در مرحلهدومطرحبامحور «فرهنگسازیدر حوزه کودکونوجوان»بیشاز
 800نفر و در مرحله سوم با محور «وب سایت بانک» بیش از یک هزار و  600نفر مشارکت داشتند.
برندگان می توانند به منظور دریافت جوایز خود از ساعت  8تا  15روزهای کاری با شماره های
 60993768یا  60992362تماس حاصل فرمایند.

پرداخت بیش از چهار هزار فقره تسهیالت
قرضالحسنه در بانک اقتصادنوین
بانک اقتصادنوین در سال  1399بیش از چهار هزار فقره تسهیالت قرضالحسنه به ارزش
بالغ بر دو هزار میلیارد ریال پرداخت کرد.به گزارش روابط عمومی بانک اقتصادنوین؛ این
بانک در راستای حمایت از ازدواج جوانان و توانمندسازی آنها برای تشکیل خانواده،
در سال گذشته با پرداخت یک هزار و  766میلیارد ریال تسهیالت قرضالحسنه ازدواج
به سه هزار و  564نفر از واجدان شرایط از تشکیل یک هزار و  782خانواده جدید حمایت
کرد.همچنین در سال  ،1399شعب بانک اقتصادنوین در راستای ایفای مسئولیتهای
اجتماعی خود و حمایت از اقشار آسیبپذیر تعداد  564فقره تسهیالت قرضالحسنه
اشتغالزایی به ارزش  233میلیارد ریال به مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و
 227فقره تسهیالت قرضالحسنه اشتغالزایی به ارزش  89میلیارد ریال به مددجویان
سازمان بهزیستی پرداخت کردند.

اولین گام بانک پارسیان برای تحقق شعار سال
با صدور نخستین اوراق گام(گواهی اعتبار مولد)
درراستایاجرایبرنامههاوسیاستهایبانکپارسیانبرایتحققشعارسال1400تحتعنوان
«تولید،پشتیبانیهاومانعزداییها»وبهمنظور تأمیننیازهایسرمایهدر گردشزنجیرههای
تأمینبنگاههایتولیدیو کمکبیشتربهتولید،نخستیناوراق گواهیاعتبار مولد(گام)بانک
پارسیان به صورت همزمان در دو زنجیره خودرو و فوالد به عنوان یکی از مهم ترین زنجیره های
تولید در کشور ،منتشر شد.بانک پارسیان در بین بانک های خصوصی اولین بانکی است که
حسب تکالیف دولت محترم و بانک مرکزی ج.ا.ا در حمایت از تولید و تأمین سرمایه درگردش
غیرتورمیبنگاههایمولد،موفقبهصدوراوراق گامدر سیستمبانکیشد.ایناوراقباضمانت
بانکعامل،صادر وپرداختمبلغاسمیآندر سررسیدبهآخریندارنده،توسطبانکتضمین
می شود .اوراق گام عالوه بر قابلیت انتقال در بازار پول ،امکان تنزیل در بازارسرمایه را نیز دارد.
اوراق گام محصول نوین اعتباری و تسهیالتی است که برای کمک به تأمین اعتبار بنگاه های
تولیدی ایجاد شده و می تواند نقش مؤثری در تأمین سرمایه در گردش بنگاههای مولد بهویژه
بخشتولیدداشتهباشد کهباحلموضوعدریافتوپرداختخریدارانوفروشندگان،با کمک
نقش ضمانتی بانک ها ،به تقویت بخش تولید کمک نماید.
با عنایت به پیاده سازی زیر ساخت های مربوطه ،بانک پارسیان به عنوان بانک پیشگام در
انتشار اوراق گواهی اعتبار مولد ،آمادگی خود را جهت انتشار اوراق مزبور برای کلیه زنجیره های
تأمین ،در چارچوب مقررات و ویژگی های اوراق گواهی اعتبار مولد اعالم می دارد.

مشتریان بانک مهر ایران منتظر نمیمانند
بیش از  ۹۰درصد تماسهای گرفته شده با مرکز ارتباط با مشتریان بانک مهر ایران در کمتر از ۳۰
ثانیه پاسخ داده میشود.به گزارش روابط عمومی بانک قرضالحسنه مهر ایران ،مرکز ارتباط
با مشتریان این بانک در سال گذشته فعالیتهای خود را بهبود و فرآیند پاسخگویی و پیگیری
نیازهای مشتریان را ارتقا داده است.همین موضوع موجب شده مشتریان بانک مهر ایران،
مرکز ارتباط با مشتریان این بانک را بهعنوان یکی از مجراهای اصلی پیگیری مسائل خود در
نظر گرفته و تماسها با این مركز بهطرز چشمگیری افزایش یابد .تعداد تماسهای مشتریان
از ۱۴هزار مورد در مرداد سال ۱۳۹۹به بیش از ۴۰هزار تماس در بهمن این سال رسیده است.
افزایش تعداد تماسهای برقرار شده با مركز ارتباط با مشتریان بانك معنای متناظری نیز دارد.
روی دیگر این سكه ،كاهش مراجعات مشتریان به شعب است كه در شرایط فرا گیری بیماری
كرونا ،اهمیتی مضاعف پیدا كرده است .احراز هویت مشتریان از طریق ارسال کد امنیتی یکی
از موارد مهم اجرایی شده در سال گذشته است.

