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حکومتهای دستنشانده

از پیامدهای حضور اســتعمارگران غربی در منطقه خاورمیانه و
بهخصوص از ابتدای قرن نوزده میالدی که رقابت سه قدرت انگلیس،
روس و فرانسه برای تسلط بر منابع مهم منطقه تشدید شد و همچنین
با توطئههای پیچیده و اســتفاده از ضعف داخلی جوامع اسالمی و
بااشــغال هندوستان اسالمی بهوسیله انگلیس و درنهایت فروپاشی
عثمانی پس از شکســت در جنگ اول جهانی این است که غربیها
توانستند با استقرار حکومتهای دستنشانده در منطقه ،منابع و ثروت
آن را به تاراج ببرند .از سوی دیگر وابستگیهای شدید این حکومتها
به دولتهای خارجی و عدم اتکای آنها بر ملتهایشان باعث شده است
که هیچیک از این کشــورها از امنیتی پایدار و همهجانبه برخوردار
نبوده و درنتیجه با هر تغییر و تحولی به سرعت دچار بحران شوند.
عــدم اتکای این دولتهــا به توان داخلــی و درنتیجه فقدان
مشروعیت و عدم احساس امنیت از سوی یکدیگر ،بهعالوه نقشههای

بهصراحت اعالم کرد که این کشــور استراتژی مداخله مستقیم را
کنار گذاشته و سیاست خود را از طریق بازیگران منطقهای پیگیری
خواهد کرد .مشخص بود عربستان در نوک فرماندهی جنگهای
نیابتــی آمریکا قرار خواهد گرفت ،زیرا عالوهبر اینکه فرد ثروتمند
دولتهای دوســت آمریکا در منطقه است ،این کشور از ابتدا و با
وقوع انقالب اسالمی ،در نقطه تقابل با آن قرار گرفت.
در تقابــل با جمهوری اســامی ایــران و گروههای مقامت،
آلســعود تاکنون اقدامات زیادی انجام داده است که چند نمونه
مهم آن عبارت اســت از :تشکیل جبههای به نام شورای همکاری
کشورهای خلیجفارس برای مقابله با جمهوری اسالمی و حمایتها
و کمکهای مادی و نظامی آشکار و پنهان این شورا از رژیم بعث
عراق در جنگ تحمیلی؛ به شهادت رساندن حجاج ایرانی در سال
 1366که جمهوری اسالمی به جهت درگیر بودن در جنگ عراق،
صبر و تحمل برای برخورد مؤثر و بهموقع را بر عکسالعمل از روی

اســامی مؤثر نبوده و نخواهد بــود ،درحالیکه دونالد ترامپ در
دیدار با تمیمبنحمد ،امیر قطر اقرار کرد که عربســتان و قطر از
تروریستها حمایت مالی میکردند تا زیرساختهای سوریه را به
نفع رژیم صهیونیستی از بین ببرند.
اکنون حدود  7ســال اســت که یک جنگ نیابتی بر سوریه
تحمیل شده و معلوم است که از ویرانی کشورهای مسلمان و عربی و
ازجمله سوریه ،بیشترین نفع نصیب رژیم صهیونیستی خواهد شد و
البته از باقی ماندن بشار اسد در سوریه و تعیین تکلیف آینده سوریه
بهوسیله مردم این کشور و با حضور در پای صندوقهای رأی ،بیش
از هر دولتی در منطقه سعودیها و رژیم صهیونیستی و در رأس
آنها آمریکا در جهان ضرر خواهند دید و همانطور که قب ً
الاشــاره
شد ،رئیسجمهور سابق آن ،اوباما در عجزی آشکار اعالم کرد که
موضوع سوریه موی وی را سفید کرد که حقیقتی تلخ و نشانگر این
واقعیت است که تالش اوباما برای ترمیم شکست سنگین آمریکا در
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رژیم سعودی ،مزدور یا گاو شیرده؟
دولتهای اســتعمارگر چون انگلیس و آمریکا و کاشتن بذر نفاق و
اختــاف در بین ملتها بهخصوص با قرار دادن اختالفات مرزی در
هنگام تجزیه کشــورهای بزرگ جهان اســام مانند عثمانی و هند
اسالمی ،افزون بر آنها ایجاد پادگان صهیونیستی در قلب کشورهای
اسالمی ،این منطقه را به روی آوردن به ماجراجوییهای نظامی سوق داده
که ازجمله نتایج منفی آن ،تبدیل منطقه به انبار سالحهای خریداریشده
از کمپانیهای نظامی غربی و آمریکایی و تضعیف زیرســاختها و توان
مادی و معنوی مسلمانان به نفع رژیم صهیونیستی است.
هرگاه که از سوی دلسوزان و مصلحان در کشورهای گوناگون نیز
تالش شده است که مسلمانان از خواب غفلت بیدار شوند ،غربیها با
استفاده از شبکههای گسترده فراماسونری و جاسوسی خود ،مبارزات
این مردم را به سمت پانعربیسم ،پانترکیسم و پانایرانیسم هدایت
کرده تا خود را از معرکه مبارزات ضد استعماری ملتهای مسلمان
نجــات دهند ،اما وقوع انقالب اســامی راه جدیدی برای رهایی از
استبداد و استعمار در مقابل مسلمانان گشود که اتفاقاً وزن راهبردی
منطقه را نیز بســیار سنگینتر نمود .ازجمله متغیرهای دیگری که
بر اهمیت راهبردی غرب آسیا افزود ،فروپاشی شوروی بود که باعث
شــد موقعیت راهبردی اروپای شرقی تنزل و زنجیره تشکیلدهنده
عوامل و ظرفیتهای الزم برای اینکه این منطقه بهعنوان قلب سیاست
جهانی مطرح شــود ،تکمیل و ازاینرو آمریکاییها را برای سلطه بر
آن به وسوسه اندازد.
دولــت آمریکا بــا برآورد دقیقــی که از ضعــف حکومتهای
دستنشــانده و مورد حمایت خود در منطقه داشت ابتدا طرح نظم
نوین جهانی و پسازآن طرح خاورمیانه بزرگ را طراحی تا هم نظام
جمهوری اســامی و بیداری اسالمی که از قِبل انقالب اسالمی در
منطقهایجاد شده بود را مهار و همچنین با تأسیس دولتهای جزیرهای
کوچک و تحکیم و تسلط فرهنگ و سیاست مورد تأیید او ،از حاکمیت
حقیقی و اساســی ملتهای مسلمان بر سرنوشت خود جلوگیری و
همچنان و بلکه شــدیدتر از قبل ،سلطه خود را بر مهمترین منابع
قدرت کشورهای صنعتی در دست گرفته که در این صورت میتوانست
قدرتهای صنعتی و رقیب آمریکا چون چین و یا قدرتهای در حال
ظهور مانند هند را نیز مهار نماید .همانطور که در مباحث قبلاشاره
شد ،به دلیل شکست اســتراتژیک آمریکا دراشغال عراق و تحمیل
پیامدهای سنگین اقتصادی ،نظامی و سیاسی آن بر این کشور ،اوباما
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هــرگاه که از ســوی دلســوزان و مصلحان در
کشــورهای گوناگون نیز تالش شــده است که
مســلمانان از خواب غفلت بیدار شوند ،غربیها
با استفاده از شــبکههای گسترده فراماسونری و
جاسوســی خود ،مبارزات این مردم را به سمت
پانعربیســم ،پانترکیسم و پانایرانیسم هدایت
کرده تا خود را از معرکه مبارزات ضد استعماری
ملتهای مســلمان نجات دهنــد ،اما وقوع
انقالب اســامی راه جدیدی برای رهایی از
استبداد و استعمار در مقابل مسلمانان گشود.

بعد از پیروزی انقالب اســامی ،رژیم سعودی به
عنوان اولین مخالف منطقهای کشــورمان وارد
عمل شد و تاکنون نیز با اقدامات سیاسی و نظامی
همگام با غرب به دنبال نابودی محور مقاومت و در
نهایت برافروختن آتش جنگ علیه ایران است.

عصبانیت ترجیح داد؛ حمایت از رژیم صهیونیستی در جنگهای
این رژیم با حزباهلل لبنان و مردم مظلوم فلسطین در غزه؛اشغال
بحرین و ســرکوب مردم مســلمان این کشــور که در پی احقاق
حقوق ابتدایی خود چون حق تعیین سرنوشــت بودهاند؛ اقدام به
آموزش و تســلیح و انجام کمکهای همهجانبه از داعش و ویران
نمودن و از بین بردن زیرســاختهای سوریه و عراق به نفع رژیم
صهیونیستی و اقدام به تجاوز آشکار نظامی علیه فقیرترین کشور
عرب یعنی یمن .موارد فوق تنها گوشــهای از اقدامات آلســعود
است اما سرکوب تروریسم در منطقه جز با هدایت و کمک ایران

قبولآ گهیتلفنی

از ساعت  ۸صبح الی  ۶بعدازظهر
تلفن۳۳۱۱۲۲۹۲-۵ :
فکس۳۳۱۱۸۰۵۳ :
niyaz.mandiha@kayhan.ir

خرید و فروش و اجاره
کلیه امالک
ابهر ازناب

باغ انگور  7هزار متر
متری  40هزار تومان
دارای بنای نوساز  40متری
و خانه روستایی  45میلیون
 400متر هر دو سند -منگولهدار

۰۹۳۶۹۲۷۷۹۸۷

بنایی
و خدمات

مشاور حقوقی
آمـوزشی
حقالوکاله توافقی
کلیه دعاوی حقوقی
خانواده ،چک و سفته
22228923 -09121007516

موسسه حقوقی دادبان

قبولــی دعــاوی حقوقی ،کیفــری ،کار
خانواده -ثبتی و مالیاتی
09125472657 88106630

موسسه حقوقی کندلوس

دعاوی حقوقی ،کیفری ،تیم وکالی مجرب
حضوری و تلفنی (نگران هزینه نباشید)
88867526 -09122064480

پخش انواع کولر گازی (اسپیلت)

مـتفرقـه

به قیمت بانه 55323529

یک دســتگاه باســکول  50تنی-
اتومات با کارکرد کم فوری فروشی

امداد گسترآپادانا

09198633341

لباسشویی ،ظرفشویی با گارانتی
احمدی 09127646980

نگهداری از سالمند ،بیمار،کودک
و کلیه امور نگهداری و
فیزیوتراپ در منزل
و همراه در بیمارستان
با تخفیف ویژه جهت

ســواری دربســتی بین شهری
راننده پایه یک متعهد و مجرب

فرهنگیان ،جانبازان و بازنشستگان

ترک اعتیاد موفق

«تسهیالت فوری»

09198199519

کمهزینه سرپایی زیرنظر پزشک
09123844273 - 55623328

22504238ـ22315131

خرید و فروش(سیم کارت)
«»912
«نقد و اقساط»

بازسازی ،نوسازی و تعمیرات
ساختمان شرکت معتبر
دارای رتبه  5راه و ساختمان

44244167-8
09197777752

09127820439 -44263141
سولهسازی برادران نارنجی
طراحی -ساخت -نصب
09125982075
۰۳۱-55535241

گمشده
پیدا شده

درب اتوماتیک YALL

بــرگ ســبز خــودرو تیبــا مــدل  97به
پــاک  949ص  53ایران  38و شاســی
 NASB11100J5801692و موتــور
 M158618143مفقود گردیده و فاقد
اعتبار میباشد.

 3سال گارانتی
09121990112 -77150353

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده
شرکت مفاخر پزشکی ایرانیان ثبت 24478
(سهامی خاص) شناسه ملی 10860893982

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت مفاخر پزشکی ایرانیان
(سهامی خاص) دعوت به عمل میآید که در تاریخ 1398/7/19
در ساعت  9صبح در دفتر شرکت واقع در اهواز -کمپلو -بلوار
قدس (لشــگر) -نبش ســروش شــمالی -مرکز تصویربرداری
شرکت مفاخر پزشکی ایرانیان ،کدپستی  6153973152جهت
تشکیل مجمع عمومی عادی حضور بهم رسانند.
دستورجلسه:
 -1گزارش عملکرد کاری و مالی توسط مدیرعامل و بازرس
 -2تعیین اعضای هیئت مدیره
 -3انتخاب بازرس
 -4ســایر مــواردی که در صالحیــت مجمع عمومی عــادی بطور
فوقالعاده میباشد.

رئیس هیئت مدیره

آگهی حصر وراثت

آقای حسین جیرودی به شماره شناسنامه  3مطابق دادخواست تقدیمی
به کالســه پرونده  79/7/98از این شــعبه درخواســت گواهی حصر
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مرحومه سکینه محمدپور
به شماره شناسنامه  10در تاریخ  1397/10/20اقامتگاه دائمی خود
بــدرود زندگــی گفته و ورثه حینالفوت آن مرحوم منحصر اســت به:
 -1حسین جیرودی شماره شناسنامه  3تاریخ تولد  1319/4/9صادره
از شــمیران همسر متوفی  -2محمدرضا جیرودی شماره شناسنامه 2
تاریخ تولد  1357/4/13صادره از شــمیران پسر متوفی  -3مرضیه
جیرودی شماره شناســنامه  1096تاریخ تولد  1352/2/4صادره از
تهران دختر متوفی و مرحوم ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات
مقدماتی ،درخواست مزبور را با استناد ماده  361قانون امور حسبی در
یک نوبت آگهی مینماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامهای از
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شعبه
تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد.

حوزه هفت شورای حل اختالف شمشک

آگهی دعوت بستانکاران با اخطارات الزمه (نوبت سوم)

به اطالع عموم بستانکاران شرکت منحله تینوش (سهامی خاص) با شماره ثبت  83188و شناسه
ملی  10101278022که حکم انحالل آن به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخه
1384/8/7صــادر و آگهی مربوطه در شــماره  17712مورخه  1384/9/22در روزنامه رســمی
جمهوری اســامی ایران منتشــر گردیده و متعاقب آن اینجانب سید جعفر قریشی کرانی وفق مفاد
دادنامه شــماره  9709970227400946مورخه  1397/8/5در پرونده شــماره بایگانی شعبه
 970305از سوی شعبه  14دادگاه عمومی حقوقی تهران مستقر در مجتمع قضائی شهید بهشتی
منصوب گردیدهام آگهی میدهد:
 -1کلیه بستانکاران و کسانی که هر گونه ادعائی از شرکت منحله یادشده دارند باید اصل یا تصویر
مصدق مدارک خود را ظرف مدت شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی به دفتر مدیر تصفیه واقع در
تهران پاسداران شمالی -پائینتر از سه راه اقدسیه پالک  555طبقه دوم واحد  6تسلیم نمایند.
 -2کســانی که به شــرکت فوقالذکر بدهی دارند باید ظرف مدت یادشده خود را معرفی و بدهی
خــود رادر وجــه مدیرتصفیه بپردازند ،در غیر این صورت اقدام جزائــی و حقوقی الزم علیه آنان
معمول وعالوه از مبلغ اصل بدهی ،کلیه خسارات قانونی وارده نیز مورد مطالبه قرار خواهد گرفت.
 -3کســانی که به هر عنوان اموال شــرکت مذکور را در اختیار دارند مکلفند ظرف مدت مقرر در
این آگهی اموال را در اختیار مدیر تصفیه بگذارند و گرنه هر حقی که نسبت به آن داشته باشند
از آنان سلب خواهد شد مگر اینکه عذر موجهی داشته باشند.

سیدجعفر قریشی کرانی
مدیر تصفیه منتخب دادگاه

شرکت تعاونی مسکن مهر یک منطقه ( 4در حال تصفیه)
آگهی مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده نوبت اول

بدینوسیله از اعضای محترم این شرکت ،دعوت میشود در مجمع عمومی عادی به
طور فوقالعاده نوبت اول که در ساعت  10روز چهارشنبه مورخ  1398/7/10در
محل واقع در حکیمیه -بلوار بهار -خیابان شــکوفه شــمالی (نبش پمپ بنزین)-
پــاک  -3125طبقه دوم -واحد یک (باالی بانک ایران زمین) ،تشــکیل میگردد،
حضور بهم رسانید.
توجــه :در صورتی که هر یک از اعضا نتوانــد در مجمع فوق حضور یابند میتواند
استفاده از حق خود را برای حضور و اعمال رای به یک نماینده تاماالختیار واگذار
کنــد .تعداد آرای وکالتی هر عضو حداکثر ســه رای و برای غیر عضو فقط یک رای
میباشــد و تایید نمایندگی با هیئت تصفیه تعاونی خواهد بود .بدین منظور عضو
متقاضی اعطا نمایندگی باید حداکثر ظرف  7روز از تاریخ انتشار این آگهی به همراه
نماینده خود و با در دست داشتن مدارک موید عضویت در تعاونی و کارت شناسایی
معتبر در محل شرکت تعاونی حاضر تا پس از احراز هویت طرفین (عضویت متقاضی و
اهلیت نماینده) برگه نمایندگی مربوط مقام مذکور تایید و ورقه ورود به مجمع عمومی
برای نماینده صادر گردد این مجمع با حضور نصف  1+اعضا به رسمیت میرسد.
دستور جلسه:
 -1استماع گزارش هیئت تصفیه
 -2طرح و تصویب صورتهای مالی سال 1397

هیئت تصفیه شرکت تعاونی مسکن مهر  1منطقه 4

منطقه با تغییر رویکرد و تمســک به جنگ نیابتی هم به شکست
انجامید و بیش از گذشته زمینه برای ظهور قطب قدرت اسالمی
با محوریت جمهوری اسالمی در نظم نوین بینالمللی فراهم شده
است .به همین دلیل بود که مقامات عربستان بارها اعالم کردهاند
که بدترین سناریو برای این کشور باقی ماندن اسد در سوریه است
و بارها تالش کردند تا با پرداخت رشــوه به دولت روسیه ،پوتین
رئیسجمهور این کشور را قانع نمایند که از حمایت اسد منصرف
شود اما این کوششها بیاثر ماند.
آنگاه که طرفهای مقابل بهویژه عربستان احساس کردند
که در سوریه به بنبست رسیدهاند ،عربستان بار دیگر تالش کرد
که آمریکا را مســتقیم وارد جنگ سوریه نماید .جان کری نیز
در لندن اعالم کرد که عربستان میخواهد آمریکا وارد جنگ با
سوریه شود .سعودیها اعالم کرده بودند که پس از جنگ سوریه
نوبــت جنگ با ایران خواهد بود و در مطبوعات خود نیز اعالم
کردند که تمامی مخارج جنگ با ایران را خواهند پرداخت .اما
برعکس و در حال حاضر ،این آلسعود است که از سوی شیعیان
این کشور و بحرین و همچنین سپاه قدرتمند انصار اهلل در یمن
و نیروهای بســیجی و انقالبی عراق که همه از بازوان پرقدرت
مقاومت اسالمی هستند ،تحتفشار شدید و به نحوی در محاصره
آنها قرار گرفته است.
وضعیت وخیم عربســتان در جنگی که از  6فروردین 1394
علیه فقیرترین مردم عرب یعنی کشور یمن شروع کرده است ،نه
اینکه صدمهای به توان نیروی انسانی انصاراهلل وارد نکرد ،بلکه در
رونــد دفاع از ملت یمن و مقاومت اســامی ،امروز توان رزمی و
موشکی آنها به حدی رسیده است که برخالف حقوق بینالملل و
عدم رعایت بیطرفی ،دولت آمریکا بهصورت آشکار با اعزام حدود
 300نفر از نیروهای ویژه خود برای مقابله با توان موشکی انصاراهلل،
بدون دریافت مجوز از کنگره این کشور اقدام نمود که ازیکطرف
و مطابق حقوق بینالملل ،آمریکاییها در ارتکاب جنایات جنگی
در یمن ،شــریک هستند و از سوی دیگر نیروهای مقاومت یمن،
انگیزه بیشتری برای مقابله با نیروهای متجاوز پیدا خواهند کرد.
این در حالی اســت که مقامات سودان اعالم کردند که نیروهای
خود را در ماه ژوئن  2018که در قالب ائتالف سعودی در اختیار
عربستان قرار داده بودند ،از یمن خارج مینمایند.
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بازخوانی مکتوب مستند « خارج از دید» ۲

شکست کودتای سیاسی ،آغاز نفوذ اقتصادی

اشاره:
موضوع نفوذ در کشورمان از سالها و دههها قبل مطرح بوده و در سالهای اخیر باتوجه به تحوالتی که در جهان رخ داده این موضع جدیتر و نقش و تاثیر
عوامل نفوذ در کشور پررنگتر شده است .مستند «خارج از دید »۲سال  ۹۷به کارگردانی مهدی نقویان درباره این مسئله ساخته شد« .خارج از دید  »۲ماجراهای
فتنه پس از انتخابات دوره دهم ریاستجمهوری و قیام مردمی علیه آن را زمینه و دستمایه کشف راز و رمز حوادث و وقایعی قرار میدهد که طی سالهای پس
از آن تا امروز اتفاق افتاده است« .خارج از دید  »۲مسیر جنگ نرم و تالش برای استحاله جامعه که از طریق نفوذ و شبکهسازی سرویسهای جاسوسی بیگانه
اتفاق میافتد را با مصادیق آن نشان میدهد.
به عنوان مثال در این مستند از پروژههای موسساتی مانند «وودرو ویلسن» و «نایاک» ،نفوذ در جامعه نخبه و شناسایی و رصد نقاط نفوذ برای جاسوسی
اطالعات و تزریق اندیشههای غربگرایانه تا طرح و برنامه جاسوسان پیشانیسفیدی مانند محمدباقر نمازی و سیامک نمازی و شرکتهای پوششی که جهت
جمعآوری اطالعات و تزریق تفکر بیگانه در میان فعاالن اجتماعی و اقتصادی تاسیس کردند سخن به میان میآید .از دیگر موضوعاتی که در این مستند بیان
میشود برنامه بنیادهایی مانند «هیفوس» است که با عوامل خود ،سعی در دینزدایی و القای تفکرات ضداخالقی و خانوادهستیز داشتند.
متن این مستند پرحاشیه از امروز برای مطالعه مخاطبان محترم منتشر خواهد شد.
سه سال به انتخابات ریاست جمهوری دهم
در ایران باقی مانده است .والدیسالو سورکوف،
مشاور والدیمیر پوتین ،مسئلۀ مهمی را با او در
میان گذاشــته است .مسئلهای که امنیت ملی
روسیه را هدف قرار داده است.
غربیها والدیسالو سورکوف را مغز متفکر
کرملین و استراتژیست روسیه میدانند .او یک
سرمایهدار اهل چچن است که سالهای جوانی
خود را در واحد توپخانۀ شوروی در مجارستان
خدمت کرد .بعدها وزیر ســابق دفاع روســیه،
سرگئی ایوانوف ،فاش کرد که سورکوف در واقع
مدیر اصلی ستاد اطالعات شوروی در آن ناحیه
بوده بود .سورکوف که یک نیروی اطالعاتی زبده
بود در همان اوان کار ،شاهد سقوط امپراتوری
شوروی بود .در آن سالها روابط نزدیک روسیه
و غرب از آن کشور قدرتمند شبحی خندهدار و
فقیر و گرسنه ساخته بود .کمکم سورکوف به
کمک روابط خود به یک سرمایهدار متنفذ بدل
شــد و در انتخابات از والدیمیر پوتین حمایت
کرد .پوتین خواهان کوتاه کردن دســت نفوذ
غرب از روســیه و بازگشت اقتدار روس بود .از
آن زمان ،والدیسالو سورکوف مشاور شخصی
پوتین شد .سال  1385بود که سورکوف واقعیت
جدیدی را با پوتین در میان گذاشت .واقعیتی
که مدتها بود سازمانهای اطالعاتی از آن غافل
درون روسیه ،مشغول
بودند .غرب ،به سرعت ،در ِ
ساخت سازمانهای غیردولتی و مردمنهاد بود.
آنچه در حال شکلگیری بود ،شبکهای از این
سازمانها بود که همگی زیر یک مدیریت واحد
عمل میکردند .حاال دیگر مسئله مثل دنیای
قدیم ،فقط نفوذ اطالعاتی در یک واحد نظامی یا
سیاسی یا امنیتی نبود .این بار ،نفوذ معنایی عام
پیدا کرده بود .حتی غیرسیاسیترین نهادها نیز
با ابزار سازمانهای غیردولتی و مردمنهاد تحت
هدایت غرب به محلی برای نفوذ بدل میشدند.
پوتین دستور داد تا تشکیل هرگونه سازمانهای
خارجی جدید مردمنهاد در روسیه ممنوع شود.
غرب بالفاصله جنجال تبلیغاتی به راه انداخت

و این عمل را «تهاجمی تازه به آزادی به دست
پوتین دیکتاتور و مشــاورش» نامید .هیچکس
ِ
بــاور نمیکرد که پروژۀ نفوذ در ســازمانهای
غیرنظامی و غیرسیاســی و غیرامنیتی ممکن
باشــد و معنایی داشته باشــد .اما واقعیت این
بــود که نفوذ جدید ،فرای تجربیات شــناخته
شدۀ جاسوسی بود .پروژۀ بزرگی که در آمریکا
برنامهریزی میشد.
در تمام دهۀ هفتاد تا اوایل دهۀ هشــتاد
میالدی ،سی.آی.ای تحت فشار رسانهها بوده
و بارهــا دور زدن قانــون و کارهای خالف آن
و ســرنگون کردن دولتهای مخالف آمریکا،
از رســانهها و تریبونهای مختلف مطرح شده
بود .باالخره پای کنگره هم به وســط کشیده
میشــود و کمیتههای سنا بارها این مسائل را
مورد تحقیق و بررسی قرار میدهند .اما دولت
آمریکا همچنان به تغییر نظام سیاسی کشورهای
دیگر نیاز داشت و باید راه دیگری پیدا میکرد.
راهی زیباتر و بیدردسرتر .سال  ،1362این فکر
عملی شد و بنیاد ملی دموکراسی( )NEDزیر نظر
وزارت امورخارجه آمریکا تشکیل شد .بنیادی که
ابتدا با کمک به احزاب اصالحطلب کشورهای
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ایران را ادامه داده بود .نشــریه فارین پالیسی
ژورنال در تارخ  2تیر  1388مقالهای با عنوان:
«آیــا ایاالت متحده در انتخابــات ایران نقش
مهمی در تحریک ناآرامیها داشته است؟» به
ادامه برنامههای جورج بوش توسط اوباما برای
تغییر رژیم ایراناشاره میکند.
در ســال  1388همان پروژهای در ایران
تکرار شــد که قبال این پروژهها را در اوکراین،

دولت اوباما وقتی سال  ،1387یکسال پیش از وقوع اغتشاشات
سر کار آمد ،برنامههای حمایت مالی از گروههای مخالف ایران را
ادامه داده بود .نشریه فارین پالیسی ژورنال در تارخ  2تیر 1388
مقالهای با عنوان« :آیا ایاالت متحده در انتخابات ایران نقش مهمی در
تحریک ناآرامیها داشته است؟» به ادامه برنامههای جورج بوش توسط
اوباما برای تغییر رژیم ایراناشاره میکند.
ضدغربی در انتخابات دخالت میکرد و سپس
اغتشاشات را در حمایت از دموکراسی غربی در
درون کشورها راهاندازی میکرد .یک نمونه از
کودتای این بنیاد در انتخابات ریاستجمهوری
ایران اجرا شد .دولت اوباما وقتی سال ،1387
یکسال پیش از وقوع اغتشاشات سر کار آمد،
برنامههای حمایت مالــی از گروههای مخالف
جنوب

مرکز

33942000
33910862
33112296-9
۳۳۱۱۳۵۱۹

شهرری 55953636 - 55900897
33962211 - 33962233
سعدی
36257074
شرق استان تهران
اسالمشهر
چهاردانگه

56344343
56359598

گرجستان و قرقیزستان عملی کرده بودند .در
همۀ این کودتاهای نرم ،جناح هوادار آمریکا از
درون خود کشور و با سوابقی در خود کشور در
انتخابات شکست میخورد ،ادعای تقلب میکرد،
و بدون اینکــه تقلب خود را اثبات کند با یک
نمــاد رنگی خاص به خیابان میآمد .همۀ این
نمونهها بدون استثنا حامی آمریکا بودند و همۀ
شمال

22603635

آزادی

66007479 - 66064647-9

شمیران

22712976

شهریار

65222933 - 09121620849

مطهری

88900867 - 88801552

کرج

شهرآرا

66592266 -66593010-11

تهران نو

قلهک

جــواز ســاح گلولهزنــی
 5تیــر گلنگدنــی کالیبــر
 7/92بــه شــماره ســاح
43208ج  237ســاخت
ایران بهنــام پیروز آژیده
مفقــود شــده و از درجــه
اعتبار ساقط میباشد.

برگه سبز سواری پراید جی.تی.
ایکــس به رنگ ســفید شــیری
مــدل  1381بــه شــماره پــاک
 93ایــران  667ب  67شــماره
شاســی S1412281825550
شماره موتور  00348423به نام
محمدرضا مغربی مفقود گردیده و
از درجه اعتبار ساقط میباشد.

برگ ســبز سواری سیستم پژو
تیــپ  ROAرنگ نقرهای -آبی-
متالیک مدل  1386به شــماره
موتــور  11686070695و
شماره شاســی  61216779و
شــماره پالک  417ن  33ایران
 24به نام حسین انصاری مفقود
و از درجه اعتبار ساقط است.

برگ کمپانی (برگ فروش) پژو پارس
مــدل  1383نقــرهای متالیــک پالک
ایران  224 -51د  14شماره
موتــور 12483009404 :
و شاســی  83803242بــه
نام نعمتاهلل سعیدی مفقود
گردیده از درجه اعتبار ساقط
میباشد.

ســند کمپانی موتور سیکلت
همتاز  150مدل  90شــماره
انتظامــی  539-51123بــه
شــماره موتــور 162FMI-
* 2M*NBF003578و شماره
تنه NBF***150H9000675
مفقود از درجه اعتبار ســاقط
است.

بدینوســیله گواهی میشــود
گواهی کارگاه شــرکت تولیدی
الهــام نویــن تهران به شــماره
گواهی فعالیت صنعتی 37392
کــه از تاریــخ  1366مشــغول
فعالیت صنعتی در رشــتههای
تولیدی میباشد مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

بــر گ ســبز و کا ر ت
موتورســیکلت مــدل 1395
سیســتم احسان شــماره پالک
 36182/133شــماره موتور
 0196N2N944948شــماره
بدنه N2N***200K9516985
مفقــود گردیــده و فاقد اعتبار
میباشد.

آگهی فقدان
د ســته چــک جــا ر ی
56873658139675/01
عهده پســت بانک شــعبه
جاورســیان اراک مفقــود
و از درجــه اعتبار ســاقط
میباشد.

برگ ســبز ،کارت شناسایی ،کارت
ســوخت و بیمهنامــه صــادره از
شرکت نوین مربوط به کامیونت ون
نیسان مدل  1374به رنگ آبی به
شماره انتظامی  525ط  19ایران
 28و شــماره موتــور  029451و
شــماره شاســی  B78156به نام
علی شهبازی مفقود شده و از درجه
اعتبار ساقط است.

ســند مالکیــت (برگ ســبز) ســواری
ســایپا  131SEبــه شــماره انتظامــی
 893ص  47ایــران 93
مــد ل  1 3 9 5مو تــو ر
 M13/5634097شاســی
NAS411100G3489073
به نام طیبــه میثمی مفقود و
از درجه اعتبار ساقط است.

بیمهنامــه صــادره از شــرکت
پارســیان مربــوط بــه خــودرو
کار سیســتم کیــا اســپرتینگ
مــدل  2013بــه رنــگ مشــکی
متالیــک بــه شــماره انتظامــی
 993س  59ایران  18به نام
بهاره زاده اصغریان مفقود شده
و از درجه اعتبار ساقط است.

برگ سبز و سند کمپانی خودرو
ســواری ســایپا تیپ 131SE
مدل  1394به رنگ ســفید-
سفید روغنی به شماره موتور
 5349068و شــماره شاسی
NAS411100F1122120
مفقــود گردیــده و از درجــه
اعتبار ساقط میباشد.

مجــوز حمــل ســاح شــکاری مدل
چخماقــی ،ســاچمهزنی تکلــول
ســاخت ترکیــه بــه شــماره بدنــه
 93480052بــه نــام پرویــن
براتونــد متولــد  1347/6/3به
شماره شناسنامه  652و شماره ملی
 188-108333-0فرزند عبداله
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

سه برگ ســند موتور آپاچی
مدل  94رنگ سفید به شماره
شاســی  9428473و شماره
موتور  2151860و شــماره
شهربانی  77728ایران 129
مفقود و از درجه اعتبار ساقط
میباشد.

آگهی مفقودی

اینجانب عباسعلی هراتی فرزند محمود شماره شناسنامه  193کد ملی 2122263067
صــادره از گــرگان مالک خودروی ســواری پــژو  206مدل  1384به شــماره انتظامی
764ج 88ایران  59و شماره موتور  10FSS14927057و شماره شاسی 19804760
به علت فقدان اسناد فروش (سند کمپانی) و شناسنامه مالکیت (برگ سبز) و کارت
خودرو تقاضای رونوشت المثنی سند خودروی مذکور را نمودهام .لذا هر کسی ادعایی
در خصــوص خــودروی فوق را دارد ظرف مدت ده ( )10روز به دفتر حقوقی شــرکت
ایران خودرو واقع در تهران پیکان شهر -ساختمان سمند مراجعه نمایند .بدیهی است
پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

خانم مریم مدرس
کارمند شماره  546573فرزند اصغر

پرونده شما به دلیل غیبت متوالی در این کمیته مطرح گردیده
اســت .لذا به علت عدم دسترســی و به تجویز ماده  73قانون
آییندادرسی مدنی مراتب در یک نوبت منتشر میشود تا ظرف
مــدت یکماه از تاریخ نشــر آگهی در یکــی از روزهای اداری به
محل این کمیته واقع در تهران ،خیابان کریمخان زند ،پالک 39
طبقه اول مراجعه فرمائید.

کمیته انضباطی کارمندان
شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بهطور فوقالعاده شرکت
سیلوهای برکت نان زاگرس (سهامی خاص) به شماره ثبت
 752و شناسه ملی ( 10660149537نوبت دوم)

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنان
دعوت میگردد که در جلسه مجمع عمومی عادی بهطور فوقالعاده
نوبت دوم شرکت سیلوهای برکت نان زاگرس که راس ساعت
 8صبح روز چهارشنبه  98/07/03در آدرس شرکت واقع در
شهرستان سنقر کلیائی کیلومتر چهار جاده سنقر به قمام نرسیده
به روستای هیبتاله تشکیل خواهد شد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:
 -1انتخاب بازرس اصلی و علیالبدل شرکت
 -2تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهیهای شرکت
 -3ســایر مواردی کــه در صالحیت مجمع عمومــی عادی بهطور
فوقالعاده میباشد.

هیئت مدیره شرکت سیلوهای برکت نان زاگرس
(سهامی خاص)

مــدرک تحصیلــی اینجانــب
شــهربانو دارابــی فرزنــد
عمران به شــماره شناســنامه
 1050325257صــادره از
نیشابور در مقطع کاردانی رشته
معمــاری صــادره از موسســه
عالالدوله ســمنانی گرمسار در
تاریــخ  1391/10/5مفقــود
گردیده ازیابنده تقاضا میشود
اصــل مــدرک را بــه آدرس
موسســه به نشــانی گرمســار
حاجیآباد ارسال نماید.

ســند فروش موتور سیکلت کویر به شماره
موتــور  15EH00HME00128و شــماره
شناسایی (VIN)NEC15EH00HME00128
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت دوم شرکت حرفه و فن نوین
(سهامی خاص) به شماره  89008شناسه ملی 1010333960

نظر به اینکه تعداد ســهامداران شــرکتکننده در مجمع عمومی عادی شرکت حرفه و فن نوین
در نوبت اول که در ســاعت  10صبح روز پنجشــنبه  98/06/14که در محل تهران -خیابان
دکتر شــریعتی -کوچه موزه -پالک  31واحد  4به حد نصاب قانونی در ماده  87قانون تجارت
نرسیده لذا مجددا از کلیه سهامداران دعوت میشود در جلسه مجمع عمومی عادی نوبت دوم
که ســاعت  10صبح پنجشــنبه  98/07/04در محل تهران خیابان دکتر علی شریعتی -کوچه
موزه -پالک  31واحد  4تشکیل میشود حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:
 -1استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسین شرکت
 -2انتخاب اعضا اصلی هیئت مدیره و اعضاء علیالبدل
 -3انتخاب بازرسین اصلی و علیالبدل
 -4تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهیهای شرکت

هیئت مدیره شرکت حرفه و فن نوین (سهامی خاص)

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده سال
مالی ( 1397نوبت دوم) شرکت تعاونی مصرف کارگران
خدمات هوایی کشور (آسمان) به شماره ثبت  21796و
شناسه ملی 10100673524

بدینوسیله از کلیه اعضاء محترم شرکت تعاونی مصرف دعوت میشود
در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده سال مالی ( 1397نوبت
دوم) که راس ساعت  10صبح روز پنجشنبه  1398/7/25در محل آن
شرکت واقع در هواپیمایی آسمان تشکیل میگردد حضور بهم رسانند.
برابر آییننامه نحوه تشــکیل مجمع عمومی تعداد آرا وکالتی هر عضو
حداکثر  3رای و هر شخص غیرعضو تنها یک رای خواهد بود.
دستور جلسه:
 -1استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس
 -2رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص سال مالی 1397
 -3اتخاذ تصمیم نسبت به پرداخت سود و تقسیم آن طبق اساسنامه
 -4تعیین خط و مشی و برنامه تعاونی و تصویب بودجه سال 1398
 -5اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش سرمایه در حدود قانونی و مقررات
 -6انتخاب هیئت مدیره و بازرسان قانونی اصلی و علیالبدل شرکت

هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف کارگران
خدمات هوایی کشور (آسمان)

اینها مورد حمایت دیگر دولتهای غربی قرار
میگرفتند .همۀ این الگوها در جنبش موسوی
و کروبی هم وجود داشت .آنها که در انتخابات
شکست خورده بودند از هواداران خود خواسته
بودنــد به خیابان بیایند و علیه نظام جمهوری
اسالمی دست به شورش خیابانی بزنند .اوج این
جنجال ،ششــم دیماه  88برابر با روز عاشورا
بود که شــورشها با توهین به مقدسات همراه
شد .ســه روز بعد ،نهم دیماه با حضور مردم
در اعتراض به وقایع روز عاشــورا ،شورشهای
خیابانی به پایان راه رسید .برخالف ادعای جورج
سوروس ،پدر انقالبهای رنگی در جهان ،انقالب
رنگی در ایران شکست خورده بود.
نوروز  1389که از راه رســید ،فضای عید
تحتالشــعاع تلخی سال گذشته بود .آنسال،
رهبــر انقالب نیز با نامگذاری ســال جدید به
سال «همت مضاعف-کار مضاعف» روی آینده
و حرکت به جلو تاکید کردند.
با شکست همیشگی اغتشاشات در ایران،
پروندۀ انقالب رنگی به پایان رسیده بود .انقالب
رنگی اساسا براساس نیازهای طبقۀ متوسط به
باال و غربگرای جامعه طراحی میشد ،اما پروژۀ
جدید از دل تحریمها متولد شــد؛ پروژۀ ایجاد
یاس اقتصادی.
شرق  -غرب

ســند کمپانی اتوبــوس ولوو
مــدل  88رنــگ ســفید بــه
شماره موتور D9171856BIL
شا ســی
شــما ر ه
 YV3S5L62X94134171و
شهربانی  884ع  86ایران 42
به نام منیر گوهری مفقود و از
درجه اعتبار ساقط میباشد.

آگهی فقدان اسناد فروش

1

کارت گواهینامه رانندگی پایه
ســوم به شــماره گواهینامه
 9382567076بــه نــام
حســین ورناصــری قدعلی به
شماره ملی 6639564882
مفقــود گردیــده و از درجــه
اعتبار ساقط میباشد.
برگ ســبز تیبــا به نام محمــود مقدس به
شماره موتور  M15/8794541و شماره
شاسی  NAS811100K5851247و پالک
 543ط  -96ایــران  20مفقــود و فاقــد
اعتبار است.

اینجانب حیدر بیرانوند مالک خودرو سواری
سیســتم پــژو  405GLXIمــدل  1390به
شــماره انتظامــی  446ج  67ایــران  31و
شــماره بدنــه NAAM11CA9CE289085
و شــماره موتــور  12490233155بــه
علت فقــدان ســند کمپانــی ،شناســنامه
مالکیت (برگ سبز) و اسناد فروش تقاضای
رونوشــت المثنی اســناد مذکور را نموده
است .لذا چنانچه هر کس ادعایی در مورد
خودروی مذکور دارد ظرف  10روز به دفتر
حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو
واقع در پیکان شهر ساختمان سمند مراجعه
نماید .بدیهی اســت پس از انقضای مهلت
مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

جهت همکاری
البراتور پروتز طوس دندان -صاحبکار
(شعبه دانشگاه شهید بهشتی تهران)

به منظور تکمیل کادر پرســنلی و پشتیبانی خود از متقاضیان با
شــرایط زیر دعوت به همکاری مینمایــد -1 :نیرو خانم با روابط
عمومی باال جهت انجام امور اداری
 -2نیرو آقا جوان با وســیلهنقلیه موتورســیکلت جهت ارسال و
دریافت سفارشات به صورت تمام وقت
جهت مصاحبه حضوری از ساعت  9الی  15به آدرس ولنجک ،بلوار
دانشجو ،دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی ،البراتور
مرکزی مراجعه فرمایید.
تاریخ انتشار آگهی 1398/06/20

شماره ثبت 54346

شرکت تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بهطور فوقالعاده نوبت دوم

بدینوسیله از کلیه اعضا محترم شرکت تعاونی دعوت میشود تا در مجمع عمومی عادی
بهطور فوقالعاده نوبت دوم که راس ساعت  12روز دوشنبه مورخ  1398/07/01در
محل تعاونی مصرف واقع در بلوار ارتش -سوهانک -خیابان سوهانی مجتمع دانشگاهی
والیت تشکیل میگردد حضور بههم رسانند.
توجه :در صورتیکه هر یک از اعضا نتوانند در مجمع عمومی فوق حضور یابند میتوانند استفاده
از حق خود را برای حضور و اعمال رای در مجمع عمومی به یک نماینده تاماالختیار واگذار کنند.
تعداد آرای وکالتی هر عضو حداکثر سه رای و هر شخص عضو تنها یک رای خواهد بود ،الزم به
ذکر است تایید نماینده تاماالختیار با بازرس تعاونی و رئیس هیئت مدیره تعاونی خواهد بود.
بدین منظور عضو متقاضی اعطای نمایندگی باید حداکثر تا تاریخ  98/06/27به همراه نماینده
خود و با در دســت داشــتن مدرک موید عضویت در تعاونی و کارت شناسایی معتبر در محل
دفتر شرکت تعاونی حاضر تا پس از احراز هویت طرفین (عضویت متقاضی و اهلیت نماینده)
برگه نمایندگی مربوط توسط مقام مذکور تایید تا برگه ورود به مجمع برای نماینده صادر گردد.
ضمنــا یادآوری میشــود ایــن مجمع با حضــور هر تعــداد از اعضا رســمیت مییابد و
تصمیماتــی که در آن اتخاذ میشــود برای کلیه اعضاء (اعــم از غایب و مخالف و حاضر)
نافذ و معتبر خواهد بود.
دستور جلسه:
 -1استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس
 -2رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص صورتهای مالی سالهای  95و  96و 97
 -3انتخاب اعضاء اصلی و علیالبدل هیئت مدیره و بازرس
* داوطلبان تصدی ســمتهای هیئت مدیره و بازرســی به موجب ماده  9دستورالعمل موظفند
حداکثر ظرف یک هفته از انتشار آگهی دعوت فرم داوطلبی را تکمیل و تحویل دفتر تعاونی نمایند.

رئیس هیئت مدیره

026-32226013 - 32224411
77909939 - 77936888

«آگهی مفقودی»
شناســنامه مالکیــت (بــرگ
سبز) خودروی ســواری پراید
مــدل  1389شــماره انتظامی
 998د  83ایــران  59شــماره
موتــور  3369323و شــماره
شاسی S1412289440878
متعلق به اینجانب علی خاتمگویا
فرزندمصطفیشمارهشناسنامه
 103و کد ملی 2030402907
صــادره از گنبــدکاوس مفقود
گردیده اســت از درجــه اعتبار
ساقط است.

کارت هوشــمند نــاوگان حمل و نقل
باری به شــماره ســریال 4147741
و کارت شناســایی خــودرو مربــوط
بــه کامیــون بــاری چوبی بنــز الپی
 36/808مــدل  1360بــه رنــگ
ســبز کاهویــی بــه شــماره انتظامی
 746ع  53ایران  18به شماره موتور
 33491010062868و شــماره
شاسی  14798537و کارت هوشمند
راننده به شماره سریال 2097968
متعلــق به رضا قــادری فرزند قربان
متولد  1355همگی مفقود شده و از
درجه اعتبار ساقط میباشند.

کلیــه اســناد وســیلهنقلیه
موتورســیکلت  TGمــدل 91
رنگ قرمز به شــماره شاسی
 9100046و شــماره موتور
 110176و شــماره شهربانی
 59791ایــران  122به نام
صحــرا ســپهری مفقــود و از
درجه اعتبار ساقط میباشد.

مدرک فارغالتحصیلــی اینجانب
امیــن مردانینــژاد فرزنــد
الخامــس به شــماره شناســنامه
 60935صــادره از مشــهد در
مقطــع کاردانــی رشــته کاردانی
فنی عمران نقشهبرداری صادره
از آموزشــکده نقشــهبرداری
مفقــود گردیــده و فاقــد اعتبار
اســت از یابنده تقاضا میشــود
اصل مــدرک را به آدرس تهران
میــدان آزادی خیابــان معــراج
سازمان نقشهبرداری آموزشکده
نقشهبرداری ارسال نمایند.

سند کمپانی پیکان وانت مدل
 82رنــگ ســفید به شــماره
شاسی  82901391و شماره
موتــور 11538201062
و شــما ر ه شــهر با نی
 326س  87ایــران  11بــه
نام اکرم علیمردانی مفقود و
از درجه اعتبار ساقط میباشد.

دفاتر نمایندگی کیهان
همه روزه تلفنی آگهی
میپذیرد

جناب آقای مسعود میرزایی

احترامــا در اجرای دادنامه شــماره 980997025080041
مورخــه  1398/4/10و قطعیــت حکــم بــه شــماره
 1398191001019059مورخه  1398/6/16از شعبه 8
دادگاه خانواده شهرری ،به شما اخطار میگردد ظرف مهلت یک
هفتــه پس از رؤیــت اخطاریه به این دفترخانه مراجعه نماید
در غیر این صورت طبق دستور قاضی محترم طالق همسر شما
سرکار خانم ســحر کریمی ثبت خواهد شد .آدرس :شهرری-
ابتدای خ  24متری رازی ســاختمان اداری و تجاری مروارید ط
اول شماره 112

سردفتر طالق  24ری علی قراخانی

تاریخ انتشار آگهی 1398/06/۲۰

شماره ثبت 54346

شرکت تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی
آگهی دعوت مجمع عمومی فوقالعاده نوبت سوم

بدینوسیله از کلیه اعضا محترم شرکت تعاونی دعوت میشود تا در مجمع عمومی
فوقالعاده نوبت سوم که راس ساعت  11روز دوشنبه مورخ 01/07/1398
در محل تعاونی مصرف واقع در بلوار ارتش -سوهانک -خیابان سوهانی مجتمع
دانشگاهی والیت تشکیل میگردد حضور بههم رسانند.
توجه :در صورتیکه هر یک از اعضا نتوانند در مجمع عمومی فوق حضور یابند
میتوانند استفاده از حق خود را برای حضور و اعمال رای در مجمع عمومی به
یک نماینده تاماالختیار واگذار کنند .تعداد آرای وکالتی هر عضو حداکثر سه
رای و هر شخص عضو تنها یک رای خواهد بود ،الزم به ذکر است تایید نماینده
تاماالختیــار با بازرس تعاونی و رئیس هیئت مدیره تعاونی خواهد بود .بدین
منظور عضو متقاضی اعطای نمایندگی باید حداکثر ظرف  10روز از انتشار این
آگهی به همراه نماینده خود و با در دست داشتن مدرک موید عضویت در تعاونی
و کارت شناسایی معتبر در محل دفتر شرکت تعاونی حاضر تا پس از احراز هویت
طرفین (عضویت متقاضی و اهلیت نماینده) برگه نمایندگی مربوط توسط مقام
مذکور تایید تا برگه ورود به مجمع برای نماینده صادر گردد.
ضمنا یادآوری میشــود این مجمع با حضور هر تعداد از اعضا رسمیت مییابد
و تصمیماتی که در آن اتخاذ میشود برای کلیه اعضاء (اعم از غایب و مخالف و
حاضر) نافذ و معتبر خواهد بود.
دستور جلسه:
 -1طرح و تصویب اساسنامه جدید
 -2تغییر محل نشانی شرکت (تغییر ماده  6اساسنامه)
 -3تغییر روزنامه رسمی جهت چاپ آگهی

رئیس هیئت مدیره

