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رمزگشاییازافاضاتسالیوان
آمریکا واقعا نمیخواهد به برجام بازگردد

سعید سبحانی
یکی از افرادی که در پروسه انعقاد توافق
هستهایمیانایرانواعضای 5+1کهدر سال2015
بهامضارسیدنقشپررنگیایفا کرد،جیکسالیوان
بود! کسی کها کنونمشاورامنیتملیدولتبایدن
است .سالیوان پس از خروج دولت ترامپ از برجام
این اقدام را شدیدا موردانتقاد قرار داد اما پس از
چند ماه ،تأ کید کرد که ا گر دموکراتها در انتخابات
ریاست جمهوری سال  2020پیروز شوند ،نمیتوان
بدون دریافت مطالبات جدید از ایران به توافق
هستهای بازگشت! به عبارت بهتر ،وی بهمانند
افرادیمانندوندیشرمنورابرتمالی،زیرتوافقی
زد که امضایش زیر پای آن بود!
امروز ،جیک سالیوان ،همان سالیوان است! او
ا کنون رسما در کسوت مشاور امنیت ملی دولت
بایدن مشغول به فعالیت است .او هنوز نیز تأ کید
دارد که «بازگشت واقعی به برجام» خط قرمز
ایاالتمتحدهمحسوبمیشودزیرااهرمهایفشار
علیهایرانرادرخصوصبرگزاریمذا کراتمنطقهای
و موشکی از بین میبرد .این همان نگاه مسموم،
بازدارنده،غیرحقوقیووقیحانهایاست کهدرمیان
سیاستمداران آمریکایی( اعم از دموکرات یا
جمهوریخواه) در قبال برجام وجود دارد .در این
معادله ،اساسا تفاوتی میان آنتونی بلینکن ،جیک
سالیوان ،وندی شرمن و جو بایدن وجود ندارد.
اظهارات اخیر جیک سالیوان در خصوص بازگشت
آمریکابهبرجام،در نوعخودقابلتأملاست.مشاور
ی گوید:تازمانی کهایاالتمتحده
امنیتملیآمریکام 
از بازگشت کاملایرانبهتعهداتبرجامیاطمینان
حاصلنکردهاست،هیچتحریمیلغونخواهدشد.
جوبایدنپیشازاین گفتهبودغنیسازی۶۰درصدی
«کمک کننده» نیست!مشاور امنیت ملی آمریکا
روز یکشنبه  ۱۸آوریل ( ۲۹فروردین) در گفتوگو با
شبکه فا کسنیوز در رابطه با مذا کرات غیرمستقیم
میانایاالتمتحدهوایرانوتالشبرایمهار برنامه

هستهای ایران سخن گفت.به گزارش فا کسنیوز،
جیک سالیوان در اظهارات خود درعینحال که
مشخص نکرد ایاالتمتحده در قبال لغو تحریمها
چه چیز از ایران دریافت خواهد کرد ،تأ کید کرد که
اعتماد به ایران در مورداجرای تعهداتش از اهمیت
بسیاربرخورداراست.سالیوانافزود«:آنچهمیخواهم
بگویم این است که ایاالتمتحده پیش از آنکه
مطمئن نشود که ایران بهطور کامل به تعهدات
خود طبق برجام برخواهد گشت ،تحریمها لغو
نخواهند شد.اینکه ایران برنامه هستهای خود
را متوقف کند ،اینکه این تعلیق طوالنیتر باشد،
اینکه سطح غلظت غنیسازی و میزان غنیسازی
کاهش یابد و اینکه تا زمانی که ما در تمام این موارد
چ گونه
اطمینان حاصل نکنیم ،ایاالتمتحده هی 
امتیازی نخواهد داد».
بر اساس آنچه دویچه وله گزارش داده است،
پیشازاینجوبایدن،رئیسجمهوروآنتونیبلینکن،
وزیر خارجه آمریکا در وا کنش به خبر غنیسازی
۶۰درصدی ایران گفته بودند که این اقدام ایران در
ک کننده»
شرایطی کهمذا کراتیدرجریاناست«کم 
نخواهد بود و «جدی بودن ایران» برای رسیدن به
یک توافق را زیر سؤال خواهد برد!
حمایت سالیوان از تا کتیک بازگشت پوچ به برجام
جیکسالیوانازجملهمسئولینآمریکاییمیباشد
ی کند.
کهازتا کتیکبازگشتپوچبهبرجامحمایتم 
به عبارت بهتر ،او معتقد است که بازگشت واقعی به
توافق هستهای و تعلیق واقعی تحریمهای ایران
بایدبهعنوانخطقرمزنامرئیسیاستخارجیآمریکا
تبدیلشود.دموکراتهامدتهاستبررویتاکتیکی
بهنام«بازگشتپوچبهبرجام»تمرکز کردهاند.آنها
حتی قبل از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری
آمریکا،اینتا کتیکرادراتاقهایفکرخودطراحیو
درانتظارفرصتیبرایاجرایآنبودند.براساساین
تا کتیک ،آمریکا در عین اینکه با «بازگشت اعالمی»
به توافق هستهای،یکی از اعضای برجام محسوب

شورای نظامی ،قدرت را
در چاد به دست گرفت
به دنبال کشته شدن رئیسجمهور چاد،
شورای نظامی ،قدرت را در این کشور به
دست گرفته است.
اخیراتلویزیونچاداعالم کرد«ادریسدبی»
رئیسجمهور این کشور در اثر جراحتهای
وارده در جریان درگیری با شورشیان کشته
شد.اینخبرچندساعتپسازاعالمپیروزی
ادریس دبی در ششمین دور از انتخابات
ریاستجمهوریچادمنتشرشد.ویتوانسته
بود  79درصد آرا را در این دور از انتخابات به
دست آورد.
سخنگوی ارتش چاد پیشازاین گفته بود:
نظامیان این کشور در جریان درگیری با

شورشیاندرشمالچادموفقشدند300تن
ازشورشیانرابههال کتبرساندو150نفرآنان
رااسیر کنند.اینشورشیاندرمسیرحرکتبه
سمتپایتختچادبودند کهباارتشاین کشور
درگیر شدند.سخنگوی ارتش چاد با انتشار
بیانیهایخبر کشتهشدنرئیسجمهوراین
کشور را تأیید کرد.
ارتش چاد اعالم کرد که شورای انتقالی
باهدف تضمین وحدت و ثبات کشور به
مدت  18ماه اداره امور کشور را به دست
خواهد گرفت.همچنین شورای انتقالی
منشوری را در خصوص انحالل پارلمان و
دولت اعالم خواهد کرد.

دانشنامه پایان تحصیالت دوره كارشناسی متعلق به آقای علی اربابی فرزند محمد
دارای شماره ملی  6820000731متولد  1372دوره تحصیالت كارشناسی پیوسته رشته
مهندسی فناوری اطالعات از دانشگاهآزاد واحد ایرانشهر مفقود گردیده از درجه اعتبار
ساقطمیباشد.
كلیه مدارك خودرو شامل (برگ سبز ،كارت ماشین ،سندكمپانی  ،كارت سوخت) به نام
نریمان خلیفی شماره ملی  6619842208نوع سواری سیستم سمند ال ایكس تیپ
ایكس یو  7رنگ سفید روغنی مدل  1396شماره پالك ایران676– 38ن 14شماره موتور
 124K1138731شماره شاسی  NAAC91CE7HF155386مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقطمیباشد.
سند كمپانیسواری–كارسیستمسوزوكیتیپ گرندویتارا2,4DOHCAمدل1396بهرنگ
سفیدروغنیشمارهموتور J24B1322242شمارهشاسیNAAS39S38HK923267
شمارهپالك48ایران978د82بهنامنرجسمحمدیفرزندمحمدمفقودواز درجهاعتبار
ساقطمیباشد.
كارت دانشجویی اینجانب نرگس جاللی مهر فرزند صفرعلی به شماره دانشجویی
 9511410023صادره از دانشگاه غیرانتفاعی سوره تهران مفقود شده است و از درجه
اعتبار ساقطاست.
پروانهساختپنیرتازهپاستوریزه كمچربتهیهشدهبهروشافزایشمادهخشكوبدون
آبپنیربهشماره98/1/19-52/12080نامتجاریمشكادبهنامشركتفرآوردههایلبنی
كام شیر نهاوند مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
پروانه ساخت پنیر تازه پاستوریزه بدون چربی تهیه شده به روش افزایش ماده خشك و
بدون آب پنیر به شماره  98/1/31 – 52/12072نام تجاری مشكاد شركت فرآورده های
لبنی كامشیرنهاوندمفقود گردیدهواز درجهاعتبار ساقطاست.
پروانه ساخت پنیر تازه پاستوریزه نسبتا چرب تهیه شده به روش افزایش ماده خشك و
بدونآبپنیربهشماره98/1/31-52/12071نامتجاریمشكادبهنامشركتفرآوردههای
لبنی كامشیرنهاوندمفقود گردیدهواز درجهاعتبار ساقطاست.
سند كمپانی و برگ سبز و كارت موتورسیكلت اطلس  125رنگ آلبالوئی مدل  1382به
شماره انتظامی  -27451ایران 622و شماره موتور  02640و شماره تنه  82161519به نام
آقایسیدمصطفیمحسنیمفقود گردیدهواز درجهاعتبار ساقطمیباشد.
سند قطعی خودروی سواری  SAINAسایپا مدل  1398سفید روغنی به شماره
انتظامی  38ایران 459ط 98به شماره شاسی  NAS831100K5831524به شماره موتور
M15/8782152بهنامخانمپروانهفرهمندبهشمارهملی6359868105بههمراهوكالت
بهشماره 22934تنظیمیدفترخانه 9مالرددر تاریخ 97/5/27مفقود گردیدهواز درجه
اعتبار ساقطمیباشد.
اصل سند كمپانی سواری سیستم پژو تیپ پارس مدل  1385به رنگ سفید روغنی به
شماره موتور  12485024219و به شماره شاسی  19347967و به شماره پالك انتظامی
ایران 528 -47ط 91و به نام مالك عظیم تختائی نیا مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط می باشد.
كارت هوشمند راننده به شماره  2477685متعلق به آقای سیدعلی رضوی علوی فرزند
سیداسداهلل كهدر تاریخ 1400/1/31بهحوزهقضایییزداعالمشدهاستمفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط است.
سند كمپانی(مادر)برگهاعالموضعیت(برگهسبز)و كارتشناساییموتورسیكلت كاریزان
موتورCDI125بهرنگمشكیشمارهموتور32607884شمارهتنهNB3***125P8674526
بهشمارهانتظامی588-16999مدل1386بهنامرمضانعراقیانمفقود گردیدهوازدرجه
اعتبار ساقطمیباشد.
برگ سبز موتورسیكلت سیستم ارشد تیپ  125CCپالك  88941 -627به نام قاسم
سرلكی به رنگ مشكی مدل  1387به شماره موتور  NMHCG200775855و شماره تنه
 8713494NBF***125Dمفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
برگ سبز خودروی سواری سیتروئن زانتیا مدل  1383به رنگ سفید به شماره انتظامی
331ن 58ایران 73و به شماره موتور  00406987به نام سروش مزیدی مرادی به شماره
ملی  2550029607مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
سند كمپانیپژو206مدل95رنگآبیششایران761-75س46شموتور165A0072868
و ش شاسی  836935مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
سندوبرگسبزخودرویپژو405مدل1385بهشمارهموتور12485007399بهشمارهشاسی
 14292872و به پالك  48ایران  668د  18مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد121.
اصل سند كمپانی سواری سیستم پژو تیپ  1600آر دی مدل  1379به رنگ طوسی روشن
روغنی به شماره موتور  22327904411و به شماره شاسی  79704311و به شماره پالك
انتظامی ایران 119 -74ن  91به نام مالك محمدرضا رستگار فتح آبادی مفقود گردیده و از
درجهاعتبار ساقطمیباشد.
سندكمپانیوانتپیكانمدل87رنگسفیدششایران744-75س52شم11487057732
ش شاسی  805189مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
سندمالكیت(برگسبز)خودروسواریتیبامدل1399بهشمارهانتظامی891-37ل49به
شمارهموتورM15/9095087وشمارهشاسیNAS811100L5725639بهمالكیتفهیمه
سزاوار سرنقی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد120.

رئیسجمهور جدید آمریکا و اطرافیانش مانند «جیک سالیوان» و«بلینکن»معتقدند که باید نسبت به استراتژی فشار حدا کثری ترامپ
نگاهی فرصت محور داشت
میشود و خود را مدافع «چندجانبه گرایی در نظام
ی کند،امادرعملمانعازتعلیق
بینالملل»قلمدادم 
تحریمهاینفتی،بانکی،اعتباریوتجاریعلیهایران
میشود؛ یا این پروسه (رفع تحریمها) را با هدایت
وزارتخانههایامورخارجهوخزانهداریخود،بهصورت
قطرهچکانی صورت میدهد .هدف آمریکا از این
اقدام ،آمادهسازی ایران برای «امتیازدهی بیشتر»

درمقابل«تعهدپذیری کمترغرب»است.درهرحال،
جیکسالیوانبااعالممواضعاخیرخود،نشانداد
ی کندهرچند که
که کما کانهمانتا کتیکرادنبالم 
آغازغنیسازی60درصدیاورانیومازسویجمهوری
اسالمیایران،ویوهمراهانشدر کاخسفیدراشدیدا
وحشتزدهساختهاست!سالیوانعدمرفعتحریمها
و مکانیسم ماشه را باهم میخواهد!

ریابکوف:

غرب حمله علیه روسیه را آغاز کرده است
معاون وزیر خارجه روسیه با اشاره به
اینکه جنگ جبههای از سوی کشورهای
غربیعلیهاین کشورآغازشده،تأ کید کرد:
فراهمسازیمقدماتدیداراحتمالیبین
والدیمیرپوتینوبایدن،بهادامهاقدامات
آمریکا بستگی خواهد داشت.به گزارش
خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری
«نووستی»« ،سرگئی ریابکوف» معاون
وزیر امور خارجه روسیه اعالم کرد که
مخالفان مسکو در کشورهای غربی یک
حملهجبههایاعالمنشدهعلیهاین کشور
به راه انداختهاند.ریابکوف در سخنرانی
برای اعضای آ کادمی علوم روسیه گفت:

«بدون یک دیپلماسی علمی ،مواضع
کشور ما در جهان بسیار تضعیف خواهد
شد ،بهخصوص در شرایط کنونی که یک
حملهجبههای گستردهعلیهروسیهتوسط
مخالفانمادر کشورهایغربیبهراهافتاده
است ».به عقیده وی ،در چنین شرایطی
بسیار مهماست که«رهبریفکری»برای
روسیهحفظشود.ریابکوفهمچنینیادآور
شد کهصحبت کردندربارهجزئیاتدیدار
احتمالیرؤسایجمهوریروسیهوآمریکا
بسیار زودهنگام است و هنوز بسیاری از
مسائلمربوطبهایننشستسرانبهطور
کامل مشخص نشده است.

برگ سبز و كارت خودروی وانت تویوتا  1600مدل  1985به شماره انتظامی 454ق38
ایران 94به شماره موتور  100756و شماره شاسی  039712به نام مسعود پیام
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
سند مالكیت (برگ سبز) خودروی سواری سایپا  131SLبه رنگ سفید روغنی
مدل  1390به نام دوست محمد الهوردی به شماره انتظامی 112س -41ایران95
به شماره موتور  4072171و شماره شاسی  S3412290904496به عل سهل انگاری
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
سند مالكیت (برگ سبز) خودرو وانت زامیاد  Z24NIبه رنگ آبی روشن روغنی
مدل  1393به نام شریفه بشكنه به شماره انتظامی 192ق -41ایران 95به شماره
موتور  665893و شماره شاسی  NAZPL140TE0376886به علت سهل انگاری
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
سند مالكیت (برگ سبز) خودرو سواری پراید جی تی ایكس آی به رنگ نقره ای
متالیك مدل  1387به نام ابراهیم بلیده به شماره انتظامی 622ص 13ایران 95
به شماره موتور  2406964و شماره شاسی  S1412287467262به علت سهل
انگاری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
اصل برگ سبزخودروی پراید جی تی ایكس آی مدل  1387به شماره انتظامی
335ص–26ایران85بهشمارهموتور 2371410وشمارهشاسیS1412287739331
به نام مریم شهنوازی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
اینجانب محمد سلیمی مقدم مالك سمند  CNG LX EF7مدل  1394به رنگ
سفید به شماره موتور 147H0171804و شماره شاسی NAACJ1JW2FF518773
و شماره پالك ایران 649 -12ط 67به علت فقدان سند كمپانی و شناسنامه مالكیت
تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذكور را نموده است لذا چنانچه هر كس ادعایی
در مورد خودروی مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقی سازمان فروش شركت
ایران خودرو واقع در پیكانشهر ساختمان سمند مراجعه نماید  .بدیهی است
پس از مهلت مزبور طبق ضوابط اقدام خواهد شد.
شناسنامه مالكیت سواری پراید جی تی ایكس آی مدل  1386به رنگ سفید
روغنی به شماره پالك ایران 656 -32ه 22و شماره موتور  1882353و شماره
شاسی  S1412285294177به نام خانم عظیمه زروئی مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط می باشد.
اینجانب آقای عباس عطایی مالك خودرو  207مدل  1390به شماره شاسی
 bj959336و شماره موتور  15090012670به شماره پالك  52ایران 527ص 42به
علت فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذكور را نموده است
لذا چنانچه هر كس ادعایی در مورد خودروی مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر
حقوقی سازمان فروش شركت ایران خودرو واقع در پیكانشهر ساختمان سمند
مراجعه نماید بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام
خواهد شد.
اینجانب خانم فائزه خراشادی زاده مالك خودرو  206مدل  1389به شماره شاسی
 aj133054و شماره موتور  14189025354به شماره پالك  52ایران 399ج 77به
علت فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذكور را نموده است
لذا چنانچه هر كس ادعایی در مورد خودروی مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر
حقوقی سازمان فروش شركت ایران خودرو واقع در پیكانشهر ساختمان سمند
مراجعه نماید بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام
خواهد شد.
اصل برگ سبز و سند كمپانی و تسلسل اسناد موتورسیكلت تكرو مدل  1382به
شماره موتور  20919796و شماره شاسی  TK8260103و شماره پالك ایران -126
 13325به نام محمد خباز مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
كارت شناسایی آموزش و پرورش شهرستان نهاوند اینجانب كوروش شهبازی
فرزند محمدمهدی ش ش  23866متولد  1350كد ملی  3960238800به شماره
پرسنلی  78218118مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
سند كمپانی و سند مالكیت راهور (برگ سبز) و كارت شناسایی موتورسیكلت
تكتاز به شماره پالك  587-86411و شماره موتور  0124NEJ018510و شماره تنه
 125G9302079مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
سند كمپانیترا كتور فرگوسن285تكمدل1389بهشمارهسریالJ07362A1-HS01
و شماره موتور  LFW11793Wو شماره شاسی  J10785مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط است.
سند مالكیت راهور (برگ سبز) سواری هاچ بك ام وی ام  X22به شماره انتظامی
131ب 33ایران  92مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است .مسئولیت ضمانت
كشف فساد به عهده مالك است.
به اطالع می رساند كلیه مدارك خودرو سواری پژو پارس رنگ خا كستری متالیك
مدل1389شمارهموتور 12489207462شمارهشاسیNAAN21CA9BK795579
شماره پالك ایران 992 -89د 32اعم از برگ سبز  ،كارت سوخت ،برگ كمپانی،
كارت ،سندمالكیت ماشین به نام زهرا روستازاده شماره ملی 4899043236
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

در این میان ،باید مراقب اهداف فنی و حقوقی
سالیوانوهمراهانشدرخصوصبازگشتغیرواقعی
به برجام بود« .بازگشت پوچ آمریکا به برجام» قطعا
برای کشورمانمضرخواهدبودزیراواشنگتندرعین
اینکه تحریمها را کما کان در عمل علیه کشورمان
ی کند ،از حقوق تعبیهشده در سند برجام
اعمال م 
وقطعنامه۲۲۳۱شورایامنیتسازمانمللمتحد
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یادداشت

شورش طرفداران ترامپ
علیه واکسن کرونا

علیه کشورمان بهرهمند خواهد شد .یکی از این
موارد« ،مکانیزم ماشه» است .در دوران ریاست
جمهوریترامپ،اعضایدائمیوغیردائمیشورای
امنیت ،به علت خروج رسمی آمریکا از برجام مانع
از فعالسازی این مکانیزم مخرب و پرهزینه شدند،
اما درصورتی که دولت بایدن بهصورت ظاهری
به توافق هستهای بازگردد ،میتواند هرزمانی که
اراده کند و بدون آنکه استداللی برای دیگر اعضای
کمیتهمشترکبرجاموشورایامنیتداشتهباشد،
تحریمهایچندجانبهراعلیه کشورمانفعال کند.
سخنانحکیمانهاخیررهبرمعظمانقالباسالمینیز
ناظر به همین مسئله است .اینکه ا گر آمریکا بدون
رفع واقعی تحریمها به برجام برگردد ،در آن صورت
چنینبازگشتیبرایمانهتنهاسودندارد،بلکهضرر
هم خواهد داشت.
استراتژیفشار هوشمندانهبهجایاستراتژی
فشار حدا کثری
در این معادله ،باید نگاه استراتژیک و کالن آمریکا
نسبتبهپدیدهبرجامرانیزدرنظر گرفت.دریکنگاه
کلی،رئیسجمهورجدیدآمریکاواطرافیانشمانند
«جیکسالیوان»و«بلینکن»معتقدندکهبایدنسبت
به«استراتژیفشارحدا کثریترامپ»واقداماتی که
ویدردورانریاستجمهوریخوددرتقابلباایران
وبرجامصورتداده،نگاهی«فرصتمحور»داشت.
دولت بایدن معتقد است که باید از طریق برگزاری
مذا کرات موازی ،که در یک همزمانی نسبی با
یکدیگر قرار دارند ،ایران را در همه ابعاد موشکی،
منطقهای و هستهای محدود کرد! بایدن معتقد
است در استراتژی «فشار هوشمندانه»« ،برجام
دفرمهشده»بهعنوانیک«سکویپرتاببهسوی
توافقات محدودکننده بعدی علیه ایران» اصالت
دارد نه یک «نقطه پایان منازعه میان ایران و
آمریکا».بدونشکبایدننیزدراینمسیربهمانند
رؤسای جمهوری قبلی آمریکا محکو م به شکست
خواهد بود....

شوک موشکی
به صهیونیستها
روزنامه صهیونیستی هاآرتص از وقوع انفجار در یک
کارخانه تولید اقالم دفاعی در اسرائیل خبر داد .براثر
اینانفجارهیچگونهتلفاتی گزارشنشدهاست.بهنظر
میرسداینانفجارحینانجامیکآزمایشمعمولدر
یک کارخانه پیشرفته تولید اسلحه در سرزمینهای
اشغالیرویدادهاست کهانواعمختلفیاز موشکها
را در خود جای داده است.هاآرتص در این خصوص
نوشت کهاینانفجار در یک کارخانهمخصوصتولید
تسلیحاتپیشرفتهازجملهموشکبهوقوعپیوسته
است.بااینحال ،این روزنامه صهیونیستی مدعی
شد که این انفجار در پی یک آزمایش عادی به وقوع

پیوسته ،اما بهاحتمالزیاد در برآورد میزان خسارت
ناشیازاینآزمایشاشتباهیصورت گرفتهودرنتیجه
یک انفجار بزرگ به وقوع پیوسته است.برخی منابع
صهیونیستی این ادعا را زیر سؤال بردهاند!
پایگاه خبری «عرب »۴۸نیز دراینارتباط خبر داد که
این انفجار بهطور مشخص در شهر «الرمله» در مرکز
فلسطین اشغالی رخ داده است.علیرغم آنکه این
انفجار روز سهشنبه رخ داده ،اما روزنامه هاآرتص،
دیروز چهارشنبه این خبر را رسانهای کرده است.
انفجار در کارخانه«تامر»رخداده کهوابستهبهوزارت
جنگ رژیم صهیونیستی است.

آ گهی دعوت مجمع عمومی عادی
نوبت اول
شركت شادمهر جنوب
(سهامی خاص) شماره ثبت 5281
شناسه ملی 10860704802
بدینوسیلهاز كلیهسهامدارانشركتدعوتبهعملمیآید
تا در جلسه مجمع عمومی در مورخ  1400/2/12در نشانی
اهواز بعد از راه بند زیباشهر مقابل درب شركت و روبه روی
ورزشگاه لوله سازی حضور به عمل آورند.
دستور جلسه:
 -1انتخابات هیات مدیره و بازرسین
 -2نقل و انتقال سهام
-3گزارشوضعیتفعالیتشركتوسایرموضوعاتدیگر

تاریخ انتشار 1400/2/2
خ ش 1400/2/2

شركت شادمهر جنوب

آ گهی دعوت سهامداران شركت زرین
سهام سبز (سهامی خاص)
ثبت شده به شماره  63572و
شناسه ملی  10260139980جهت تشكیل
مجمع عمومی عادی سالیانه
بدینوسیلهاز كلیهسهامدارانشركتزرینسهامسبز(سهامی
خاص) دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی
سالیانه كه در روز چهارشنبه ساعت  18مورخ  1400/2/15در
آدرس كركوندمیدانفوالد كیلومتر3اتوبانمجتمعفوالدمباركه
نرسیدهبهپلهوایی كارگاهحسنآبادتشكیلمی گردد،حضور
به همراه رسانند .
دستور جلسه:
 -1تصویب صورت های مالی سال 1399
 -2انتخاب بازرسین
 -3انتخاب روزنامه كثیراالنتشار
 -4سایر مواردی كه در صالحیت این مجمع باشد.
تاریخ انتشار 1400/2/2
خ ش 1400/2/2

هیات مدیره

محمد مهرعلی
ی کهجوبایدنرئیسجمهورآمریکادررقابتهایانتخاباتریاست
درحال 
جمهوری سال  ،2020وا کسیناسیون عمومی کووید  19در ایاالتمتحده را
یکی از اصلیترین اولویتهای خود اعالم کرده بود ،امتناع عده زیادی از
شهروندان از تزریق وا کسن ،نگرانیهای زیادی را برای او ایجاد کرده است.
ی که متخصصین آمریکایی تأ کید دارند جهت مصونسازی جامعه
درحال 
از ویروس کرونا ،الزم است حداقل  80درصد شهروندان این کشور در
مقابل کووید  19وا کسینه شوند ،حدود نیمی از جمهوریخواهان که ا کثرا
از طرفداران ترامپ نیز محسوب میشوند ،با این مسئله مخالف هستند.
آنهاصراحتابهتزریقوا کسن کرونا«نه» گفتهاند!بهعبارتبهتر،طرفداران
ترامپ با یک حرکت جمعی ،پروسه وا کسیناسیون کرونا در دولت بایدن را با
شکست مواجه ساختهاند.
یک نظرسنجی معنادار در آمریکا بهوضوح نشان میدهد که چه مانع بزرگی
بر سر راه وا کسیناسیون عمومی کرونا در این کشور به وجود آمده است.
چنانکهشبکهدویچهوله گزارشدادهاست،نتایجیکپژوهشسراسریدر
آمریکاحکایتاز آندارد که ۴۵درصداز پیروانحزبجمهوریخواهمخالف
تزریق وا کسن کرونا هستند .وا کسیناسیون سراسری در آمریکا برای مقابله
ی گیرد .تا کنون ۱۳۰
با هم ه گیری ویروس کرونا ب ه گونهای گسترده صورت م 
میلیون نفر در آمریکا نخستین د ز وا کسن کرونا را دریافت کردهاند .این در
حالیاست کهبسیاریاز پیروانحزبجمهوریخواهمخالفتزریقوا کسن
کروناومحدودیتهایبرخاستهازهم ه گیریویروس کرونادرآمریکاهستند.
نظرسنجیهایسراسریدانشگاه کوینیپیا کآمریکاازاعتبارزیادیبرخوردار
است .این دانشگاه اخیرا اقدام به نظرسنجی درباره وا کسیناسیون کرونا در
آمریکا کرده است.
ی کهآمریکادراقدامی کامالغیرقانونی
ماجرابهایننقطهختمنمیشود.درحال 
و غیرانسانی ،صدها میلیون د ز وا کسن کرونا را احتکار کرده و چندین برابر
کل جمعیت خود ،وا کسن کرونا در اختیار دارد اما به دلیل عدم اطمینان
شهروندان نسبت به وا کسنهای کووید  ،19روند وا کسیناسیون با شکست
مواجه شده است .همین مسئله منجر به استمرار شیوع گسترده ویروس
کرونا در بین شهروندان آمریکایی و درنتیجه ،افزایش تعداد مبتالیان و
فوتیها گردیده است.
ترامپ که خود و همسرش وا کسن کرونا را تزریق کردهاند ،از ایجاد شرایط
فعلی در آمریکا قطعا خرسند است .او در عین اینکه به طرفدارانش توصیه
ی کند وا کسن کرونا را تزریق کنند ،اما از عرضاندام طرفدارانش در مقابل
م 
آنتونی فائوچی ( مدیر بخش بیماریهای عفونی آمریکا که نقش مهمی در
ی کند .ترامپ
شکست ترامپ در انتخابات داشت) و جو بایدن استقبال م 
اخیرا در گفتوگو با شبکه تلویزیونی فا کس نیوز با اشاره به تجربه خود در
خصوص دریافت وا کسن بیماری کووید  ،۱۹با اشاره به اینکه این انتخاب در
خصوص دریافت یا عدم دریافت وا کسن کرونا بخشی از حقوق و آزادیهای
افراد است ،افزود« :ما آزادیهایی داریم و من هم با آن موافقم اما این یک
ی کند».
وا کسن عالی است ،یک وا کسن ایمن که بهخوبی کار م 
پیشتر تمام رؤسای جمهوری زنده آمریکا یعنی بیل کلینتون ،جورج بوش
پسروبارا کاوباما،از مردماین کشور خواستهبودندتابادریافتوا کسن کرونا
خود را در برابر این بیماری ایمن سازند.شبکه یورونیوز نیز در گزارشی تأ کید
کرده است که بیشترین میزان مقاومت در برابر دریافت وا کسن در آمریکا به
جمهوریخواهانو کسانی کهبهدونالدترامپرأیدادهاندمربوطمیشود.
ی گوید
شبکهسیبیاسآمریکادر نظرسنجی کهدر اینرابطهمنتشرشدهم 
یکسوم جمهوری خواهان قصد ندارند وا کسن کرونا بزنند.در نظرسنجی
دیگری که رادیو ملی آمریکا انجام داده تقریبا نیمی از مردان جمهوریخواه
ی گویند برنامهای برای دریافت وا کسن کرونا ندارند چرا که به کارایی آن
م 
ی گوید
اعتمادندارند.خبرگزاریآسوشیتدپرسهمدرنظرسنجیجدا گانهم 
 ۴۲درصد جمهوریخواهان گفتهاند قطعا یا بهاحتمال خیلی زیاد وا کسن
بیماری کووید  ۱۹را تزریق نخواهند کرد.

در سال ٩٩

 ١٥هزار نفر از بانک صادرات ایران
وام ودیعه مسکن گرفتند
ت کنندگان وام ودیعه مسکن از بانک صادرات ایران طی سال  ٩٩از  ١٥هزار نفر
تعداد دریاف 
گذشت و بیش از دو هزار و  ٨٤٤میلیارد ریال توسط بانک به این افراد پرداخت شد.
به گزارش روابطعمومی بانک صادرات ایران ،این بانک در سال گذشته بیش از دو هزار و
 ٨٤٤میلیارد ریال به  ١٥هزار و  ٩٣نفر وام ودیعه مسکن پرداخت کرد .استانهای خوزستان،
کردستان ،فارس ،آذربایجان شرقی ،چهارمحال و بختیاری ،مازندران ،زنجان ،کرمان،
ت کننده بیشترین وام ودیعه مسکن از بانک صادرات ایران
مرکزی و البرز ١٠ ،استان اول دریاف 
در سال  ٩٩بودهاند.
پرداخت وام ودیعه مسکن برای مستأجران در قالب برنامههای حمایتی بانک صادرات ایران
در شرایط ویژه ناشی از بیماری کرونا ،از ابتدای شهریورماه سال  ٩٩آغازشده و در کنار پرداخت
تسهیالت حمایت از کسبوکارهای آسیبدیده از کرونا ،بهمنظور کاهش مشکالت هموطنان
به اجرا درآمده است.
بانکصادراتایرانطیسالهایاخیر کمکبهبخشمسکنرادر شهرهاوروستاهای کشور با
پرداختتسهیالتحمایتیموردتوجهقراردادهوپرداختتسهیالتبافتهایفرسودهشهری
ی کند.
و بهسازی و نوسازی مسکن روستایی را نیز بهصورت جدی دنبال م 

نسخ قدیمی همراه بانک ملی از نیمه اردیبهشتماه
غیرفعالمیشوند
بهمنظور رعایت مالحظات امنیتی ،نسخ قدیمی همراه بانک ملی از  15اردیبهشتماه
غیرفعال میشوند.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران ،بهروزرسانی نرمافزارهای بانکی همواره به افزایش
امنیت آنها میانجامد و همراه بانک ملی نیز از این قاعده خارج نیست.
اطالعرسانی الزم بهمنظور بهروزرسانی این نرمافزار به  213هزار کاربر بهصورت پیامک
انجا م گرفته است.
بر این اساس ،از تاریخ  15اردیبهشتماه سال جاری ،سرویسدهی بر بستر اینترنت به همه
ی گردد.
نسخ همراه بانک با نسخه پایین تر از  0/6غیرفعال م 

علیرضا بلگوری:

مانعزدایی و پشتیبانی از تولید
راهبرد محوری بانک اقتصاد نوین
در تخصیص منابع بوده است
مدیرعاملبانکاقتصادنوینهدایتنقدینگیجامعهبهسمتبخشهایمولدومانعزدایی
و حمایت از تولید در جهت تحقق اهداف کالن اقتصادی کشور را مهمترین رسالت نظام
بانکی دانست.
به گزارش روابط عمومی بانک اقتصاد نوین ،علیرضا بلگوری ،ضمن ارائه گزارشی از عملکرد
این بانک در حمایت از تولید گفت :بانک اقتصاد نوین در سال  ،1399با پرداخت  691هزار
میلیارد ریال تسهیالت به پروژههای راهبردی و پیشران تالش کرده است ،نقشی اثربخش در
نظام اقتصادی کشور داشته باشد.
او با اشاره به تحریمهای ظالمانه و شرایط خاص اقتصاد کشور در سال  1399گفت :در سال
گذشتههمسوبااولویتهایاقتصادی کشور،بانکاقتصادنوینتأمینمالیصنایعراهبردی،
استراتژیک و ارزآور را بهصورت جدی در دستور کار خود قرار داد و در این راستا پروژههای ملی
متعددی را تأمین مالی کرد که ازاینبین صنایع پتروشیمی ،خودروسازی ،فلزات اساسی،
غذایی و دارویی بیشترین سهم را از خدمات اعتباری این بانک داشتند.
بلگوری کارنامه بانک اقتصاد نوین در حمایت از تولید را بسیار درخشان توصیف کرد و افزود :در
سال گذشته به پشتوانه اعتماد روزافزون مشتریان و ارائه خدمات با کیفیت ،بیشترین رشد در
افزایش منابع را در میان بانکهای خصوصی تجربه کردیم و به همین نسبت تسهیالت بانک
هم بیش از 120درصد افزایش یافت و خوشحالیم که توانستیم با تخصیص بهینه این منابع،
پاسخی شایسته به اعتماد سپرد ه گذاران و سهامداران بانک بدهیم و هم نقش ذاتی خود در
اقتصاد کشور را بهدرستی ایفا کنیم.
مدیرعاملبانکاقتصادنوینشناختصنعتونیازهایمشتریانوارائهراهکاردرسریعترینزمان
ممکنرامهمترینمزیتبانکاقتصادنویندرتأمینمالیصنایعبزرگدانستوافزود:مانعزدایی
و حمایت از تولید تنها با درک اهمیت تولید و آثار آن در افزایش سطح رفاه عمومی و نیز باور به
مسئولیت و توانمندیمان در نقشآفرینی در توسعه همهجانبه کشور امکانپذیر است.
بلگوری در پایان تصریح کرد :بانک اقتصاد نوین در سال  1400نیز سیاست راهبردی خود در
حمایت و هموارسازی مسیر تولید را ادامه داده و با تمام توان و ظرفیت خود از پروژههای ملی
و راهبردی کشور پشتیبانی خواهد کرد.

