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عضو کميسيون حقوقي مجلس در گفتوگو با رسالت:

گامدومکاهشتعهداتايران،مانعخسارتبيشتربهکشورميشود

يادداشت تازه رهبر انقالب در ابتداي يک کتاب

فرمانده کل قوا :ارتش و همه ما
بايد به شهدايمان افتخار کنيم

يادداشت حضرت آيتاهلل خامنهاي درباره شهداي عزيز ارتش جمهوري اسالمي
ايران که در ابتداي کتاب زندگينامه داستاني شهيد مدافع حرم سرهنگ مجتبي
ذوالفقارنسب نگاشته شده است ،منتشر شد.
به گزارش خبرگزاري مهر ،فرمانده کل قوا در ابتداي اين کتاب اينگونه نوشتهاند:
شهيد عزيز آقاي مجتبي ذوالفقارنسب و هر فداکار مانند آن عزيز ،مايه سربلندي
کشور و ملت و سرباز حقيقي اسالم و قرآنند.
ارتش جمهوري اسالمي ايران و همه ما بايد به کساني چون شهيد ذوالفقارنسب
افتخار کنيم.
سالماهلل عليه و علي جميع الشهداء
سيدعلي خامنهاي
اين يادداشت در جريان مراسم رونمايي از تازهترين کتب ارتش با حضور جمعي از
فرماندهان ارتش جمهوري اسالمي در فرهنگسراي ارسباران منتشر شد.

نقويحسيني:

درباره منافع ملي با هيچ کس تعارف نداريم

سخنگوي کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت :درباره منافع ملي
با هيچ کس تعارف نداريم.به گزارش گروه سياسي خبرگزاري ميزان سيدحسين
نقويحسينيدرنوشتاريبااشارهبهعهدشکنياروپاييهادربرجامگفت:اروپاميکوشد
به جمهوري اسالمي اجازه ندهد تا از ظرفيتهاي مندرج در برجام استفاده کند.وي
تاکيد کرد :ما درباره حق و حقوق خود و منافع ملي با هيچ کس تعارف نداريم.

آي تاهلل اراکي:

کانال مالي اروپاي يها ف ريبي بيش نيست

دبيرکلمجمعجهانيتقريبمذاهباسالميگفت:کانالمالياروپاييهافريبيبيش
نيست.آيتاهلل محسن اراکي در گفتوگو با خبرنگار گروه سياسي باشگاه خبرنگاران
جوان با بيان اينکه کانال مالي اروپاييها شوخي تلخي است ،اظهار کرد :کانال مالي
اروپاييها فريبي بيش نيست.وي با طرح اين سوال که ما چند بار بايد فريب بخوريم،
ادامه داد :در برجام فريب خورديم و ديديم که چگونه فريب است؛ با توجه به آيات و
روايات مومن از يک سوراخ دوباره گزيده نميشود.اراکي با بيان اينکه طرف مقابل
به برجام متعهد نبودند ،يادآور شد :عجيب است که آنها ما را مواخذه ميکنند که
چرا به برجام متعهد نبوديم!دبير کل مجمع جهاني تقريب مذاهب اسالمي با تاکيد
بر اينکه ما به برجام ملتزم بوده و هستيم ،خاطرنشان کرد :کاهش تعهدات ايران در
چارچوب برجام صورت گرفته است و آنها حق هيچ گونه ادعايي عليه متن برجام را
ندارند.اراکي با اشاره به تالش آمريکا براي برگزاري جلسه فوري تخطي ايران از برجام
در شوراي آژانس بين المللي اتمي تاکيد کرد :اين اقدام آمريکا کامال مسخره است چرا
که آنها از برجام خارج و اين تعهدنامه بينالمللي را زير پاگذاشتند.

کدخدايي:

دليل مجلس ناکارآمد را
بايد در جاي ديگري جست

سخنگوي شوراي نگهبان تاکيد کرد :دليل مجلس ناکارآمد را بايد در جاي ديگري
جست.به گزارش ايسنا عباسعلي کدخدايي در توئيتي نوشت:برخي نمايندگان
اصرار بر ناشايستگي خود و ناکارآمدي مجلس دارند و عامل آن را نظارت قانوني
شوراي نگهبان ميدانند .صرف نظر از اينکه چنين نمايندگي غصبي خواهد بود،
دليل مجلس ناکارآمد را نيز بايد جايي ديگر جست ،چرا که نظارت شورا استفاده
از ظرفيت و اختيارات نمايندگان را مانع نشده است.

شمخاني:

کاهش مرحلهاي تعهدات هستهاي
راهبرد غيرقابل تغيير اي ران است

دبير شوراي عالي امنيت ملي گفت :کاهش مرحلهاي تعهدات هستهاي راهبرد غيرقابل تغيير
ايران است.به گزارش ايسنا علي شمخاني در ديدار امانوئل بون مشاور رئيسجمهوري فرانسه
با انتقاد از بيعملي کشورهاي اروپايي براي اجراي تعهداتشان در برجام و فقدان اراده کافي
براي مقابله با اقدامات تخريبي آمريکا در اين توافقنانه چندجانبه اظهار داشت :با توجه به عدم
استفاده اروپا از فرصت يک ساله اجراي تعهدات يک طرفه از سوي ايران ،تصميم قاطع کشور ما
اجرايتعهدات،متناسببااقداممتقابلطرفهايديگراستوزمانانجاماقداماتيکطرفهبه
پايان رسيده است.شمخاني ،اجراي برنامه کاهش مرحله به مرحله تعهدات هستهاي را راهبرد
غيرقابلتغييرايرانبرشمردوگفت:اينمسيردرچارچوببندهاي۲۶و۳۶برجامتازمانتحقق
کامل حقوق ايران ادامه خواهد يافت.وي سياست فشار حداکثري آمريکا را راهبردي شکست
خورده عنوان و خاطرنشان ساخت :ايران در عمل اثبات نموده که در ابعاد اقتصادي،سياسي و
دفاعي توانمندي و ظرفيت مديريت و مقابله با تنشها و چالشهاي مختلف را دارد و با کشوري
با اين مشخصات نميتوان با زبان زور سخن گفت.دبير شوراي عالي امنيت ملي افزود :آمريکا
امروز استقالل اروپا را نيز به گروگان گرفته و کشورهاي اتحاديه اروپا بايد براي دفاع از هويت و
استقالل خود در برابر يکجانبهگرايي آمريکا بايستند.

عضوکميسيونحقوقيوقضائيمجلس،
اجراي گام دوم کاهش تعهدات ايران در
برجام را قابل پذيرش دانست و گفت :اجراي
گام دوم تعهدات ايران در برجام هر چند دير
هنگام بود اما اجراي آن مانع خسارت بيشتر
به کشور ميشود.
محمددهقاني،عضوکميسيونحقوقيوقضائي
مجلس شوراي اسالمي در گفتوگو با رسالت
درباره گام دوم کاهش تعهدات ايران در برجام
گفت :اجراي گام دوم کاهش تعهدات ايران
نشانه اين است که همه مسئوالن به وحدت
نظر رسيدهاند که خوش بيني و توجه به آمريکا
و اروپا مشکالت کشور را حل نميکند.
عضو کميسيون حقوقي و قضائي مجلس شوراي
اسالمي رفتار کشورهاي اروپايي و آمريکا را
در تعهد به برجام غيرديپلماسي و فريبکارانه
دانست و گفت :سال گذشته که آمريکا از برجام
خارج شد اروپا کانال مالي مستقلي براي مقابله
با تحريم آمريکا راه اندازي کرد که از ايران نفت
خريداري کند و در قبال آن کاالهاي اروپايي به
کشورواردشودامابافشارآمريکاآنهاعقبنشيني
کردند .اروپايي ها پس از آن عنوان جديدي را در
مذاکرات به نام اينستکس مطرح کردند که اين
هم اقدام فريبکارانه و مضحکي بود.
شبکهمالياينستکسمشکالتاقتصادي
کشور را حل نمي کند
وي با اشاره به مشکالت اينستکس و راه اندازي
اين شبکه مالي که گرهاي از مشکالت کشور را
حل نخواهد کرد .گفت :اگر اين کانال راه اندازي

شود ميتوانيم نفت را به صورت غيررسمي در
کشورهاي شرق بفروشيم اما پول آن در بانک
اروپايي واريز شود .در قبال آن دارويي که مورد
نياز ما نيست و در کشور توليد ميشود با قيمت
ارزان از اروپا وارد کنيم .اين اقدام مضحکي
است که دستگاه ديپلماسي کشور ما يک سال
خودشان را معطل اين مذاکرات کردند که
نتيجه اي نداشت.
عضو کميسيون حقوقي و قضائي مجلس شوراي
اسالمي با اشاره به توهمات آمريکا در قبال کشور
ما و اينکه با فشار تحريمها ميتواند ايران را به
زانو در بياورد ،گفت :آمريکا سال گذشته اعالم
کرد که ايران چهلمين سال پيروزي انقالب را
نخواهد ديد و جريان قدرتمندي هم در کشور
همراه با سياستهاي آمريکا شدند .جرياني
هم از سالهاي طوالني بر اين باور هستند که

بايد در مقابل خواستههاي آمريکا کوتاه آمد و
کشور ما بايد مطابق سياستهاي آمريکا و اروپا
باشد اين تحليل آنها باعث شد که آمريکاييها
خسارت فراواني در کشور ايجاد کنند .جرياني
هم در کشور از اين موضوع سوء استفاده و اموال
مردم را غارت کردند.
ايرانقدرتمندترازآناستکهباتحريمها
به زانو در بيايد
دهقاني با بيان اينکه پس از خروج آمريکا از
برجام اروپايي ها حامي تفکرات آمريکا شدند.
گفت :بعد از فشار تحريمهاي آمريکا متاسفانه
اروپا هم عقيده اين تحليل آمريکا بود که نظام
ايران تا پايان سال  2018کارش تمام است آنها
ما را معطل خودشان کردند اما االن برايشان
مشخص است که ايران قدرتمندتر از آن است
که به زانو در بيايد و با وجود فشار آمريکا براي

کيهان ،رسالت؛ عامل هر جنايت!

آنها مشخص شد که اتحاد بين مردم نمي تواند
ايران را به زانو در بياورد.
وي گام دوم کاهش تعهدات ايران در برجام را دير
هنگام اما شروع خوبي دانست و گفت :اجراي اين
گام زودتر از اين ميتوانست جلوي خسارتهاي
واردشدهبهکشوررابگيردتااقتصادايرانموکول
بهخواستهاروپاوآمريکانميشد.اينگامحرکت
قطره چکاني و ضعيف است اما همين که نظر
ديپلماسي دولت تغيير کرده است (نظري که
هر ماه با عقب نشيني و وادادگي در برابر غرب
بود) خوشحال هستيم.
سازمانهاي بينالمللي بايد متوجه شوند
ايران مقصر بدعهديها نيست
عضو کميسيون حقوقي و قضائي مجلس شوراي
اسالميضمنتوصيهبهدولتدربرخوردمنطقي
و مستدل با طرفهاي مذاکره گفت :در اين
شرايط به کارگيري عبارات تند از سوي دولت
جايزنيستوبايددرچارچوبمقرراتبينالملل
فعاليت کند .سازمانهاي بينالملل اين تفسير
را نداشته باشند که مقصر اين بدعهديها کشور
ايران است .دهقاني با تاکيد بر استفاده از ظرفيت
ديپلماسيکشوربرايمذاکراتومشروعيتدادن
به گام دوم کاهش تعهدات ايران در برجام ،گفت:
بايد وحدت داخلي حفظ شود تا کشور از اين
شرايط عبور کند هر چند که ايران در شديدترين
فشارهاهمبهزانودرنيامدهاست.بايدبهدنيااثبات
کنيمکهدربرابرفشارهاوتحريمهامصونيتپيدا
کردهايم و اين کشورها نميتوانند ملت ايران را
تحت فشار جديد قرار دهند.

روحاني:

انگليس يها آغازگر ناامني در درياها هستند و تبعات آن را درک خواهند کرد
رئيس جمهور گفت :انگليسيها آغازگر ناامني در
درياها هستند و تبعات آن را درک خواهند کرد.به
گزارشحوزهدولتخبرگزاريتسنيم،حجتاالسالم
حسن روحاني در جلسه هيئت دولت ،اظهار داشت:
دشمن به دنبال ايجاد ناامني در منطقه است و از اين
رو به فضاي کشورمان تجاوز کرد که البته با پاسخ
قاطع مواجه شد و از سوي ديگر به طور نيابتي ،کشتي
نفتکش ايراني را توقيف کردند که کار بسيار سخيف و
غلطيانجامدادند.ويخاطرنشانکرد:انگليسيهادر
آبهاي سرزميني اسپانيا به ناروا اين کشتي را توقيف
کردند در حالي که خودشان در اين سرزمين و منطقه
جبلالطارق اشغالگر هستند چرا که اين سرزمين
متعلق به اسپانيا است و دولتي اشغالگر که به ناروا در
اين منطقه حضور دارد اين کار سخيف را انجام داده
است و اين در حالي است که مردم اسپانيا هم از اين
کار انگليس اعالم انزجار دارند.رئيس جمهور با بيان
اينکه اقدام انگليسيها کاري بسيار سخيف ،غلط و
اشتباه بود و به زيان آنهاست ،تصريح کرد :همه بايد

تالش کنيم که در سطح جهان ،خطوط کشتيراني از
امنيت کامل برخوردار باشد و به انگليسيها گوشزد
ميکنم که شما آغازگر ناامني هستيد و تبعات آن را
بعدا ًدرک خواهيد کرد.وي اظهار داشت :البته ممکن
است انگليسيها به دستور آمريکا و يا آنچه که گروه
«ب» ناميده ميشود اين کار را کرده باشد که البته
باز هم اقدام غلط و اشتباهي است.
ضمن اينکه ميدانيم که در داخل انگلستان شرايط
انسجام ندارد و بههم ريخته است و دولت و پارلماني به
طور منسجم وجود ندارد .اما در عين اين سراسيمگي
و بههمريختگي ،توقيف کشتي نفتکش ايراني کاري
احمقانهبود.رئيسجمهوردربخشديگريازسخنان
خودتحرکاتاخيرآمريکاراحکايتيجالبوخندهآور
توصيف کرد و گفت :تحرکات امروز آمريکا ،حکايت
آدمي است که با دست پس ميزند و با پا پيش
ميکشد .آمريکاييها از يک طرف برجام را يک
توافق بسيار بد و به تعبير خودشان بدترين توافق
ميدانند و بدون هيچ بهانهاي از آن خارج ميشوند

آيت اهلل جنتي:

اعضاي شوراي نگهبان
وارد صفبنديهاي سياسي و جناحي نم يشوند

دبير شوراي نگهبان گفت :اعضاي شوراي نگهبان وارد صفبنديهاي سياسي و جناحي نميشوند.به گزارش خبرگزاري
مهر ،آيتاهلل احمد جنتي در نطق پيش از دستور خود در شوراي نگهبان با اشاره به سالروز تشکيل اين شورا به وظايف شوراي
نگهبان اشاره و خاطرنشان کرد :شوراي نگهبان ضامن اسالميت و جمهوريت نظام اسالمي است و وظيفه مهم سالمت قانون
بر عهده اين نهاد است.دبير شوراي نگهبان وظيفه مهم ديگر اين شورا را نظارت بر انتخابات برشمرد و تأکيد کرد :همواره
شوراي نگهبان سه اصل رعايت شرع مقدس ،قانون و اخالق را مدنظر قرار داده و در زمينه نظارت بر انتخابات نيز همينگونه
مر قانون همواره مدنظر ما بوده
عمل کرده و ميکند.جنتي با بيان اينکه در فرآيند انتخابات و بررسي صالحيتها عمل به ّ
است ،تصريح کرد :اگرچه حجم باالي ثبتنام و بررسي صالحيتها به دليل نقص قانون در بازه زماني کوتاه توان زيادي از
شوراي نگهبان ميگيرد ،اما اين شورا با دقتنظر به وظيفه قانوني خود عمل ميکند.وي افزود :همانگونه که پيشتر اعالم
کردهايم شوراي نگهبان در بررسي صالحيتها براي کساني که صالحيتشان تأييد نميشود حق اعتراض قانوني قائل بوده
و آماده شنيدن نظرات آنها است.دبير شوراي نگهبان در همين زمينه تأکيد کرد :فقهاي و حقوقدانان شوراي نگهبان در
اعمال وظيفهشان وارد صفبنديهاي سياسي و جناحي نميشوند و نظر شخصي خود را اعمال نميکنند بلکه مالک آنها
عمل به وظيفه قانوني است.

آگهي مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده هيات امناي صندوق قرضالحسنه
توسعه عصر شمال شماره ثبت  2شناسه ملي 1076000033

بدينوسيله از كليه هيات امناي محترم صندوق قرضالحسنه توسعه عصر شمال دعوت به عمل ميآيد تا در جلسه مجمع عمومي عادي هيات امنا كه در
روز پنجشنبه مورخ  1398/5/03ساعت  17:30در محل سالن اجتماعات صندوق واقع در بابل  -چهارراه شهدا  -ابتداي خيابان شهيد نواب صفوي تشكيل
ميگردد ،حضور به هم رسانيد.
دستورجلسه:
 -1استماع گزارش هيات مديره و بازرس قانوني براي عملكرد سال مالي منتهي به 1397/12/29
 -2بررسي و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان سال 1397
 -3انتخاب بازرس قانوني اصلي و عليالبدل موسسه براي سال مالي 1398
 -4تعيين روزنامه كثيراالنتشار جهت درج آگهيهاي رسمي موسسه
 -5انتخاب اعضاي اصلي و عليالبدل هيات مديره صندوق
 -6ساير مواردي كه در صالحيت مجمع عمومي ميباشد
هيات مديره صندوق قرضالحسنه توسعه عصر شمال
خ ش98/4/20 :
تاريخ انتشار98/4/20 :

شركت تعاوني توليدي علوفه و
مرتعداري بطاهر كالنور ثبت345 :
آگهي دعوت مجمع عمومي عادي

بنا به تصميم اعضاي هيات مديره ،جلسه مجمع عمومي عادي ساالنه نوبت
دوم (به دليل نرسيدن حدنصاب قانوني نوبت اول) شركت تعاوني علوفه
و مرتعداري بطاهر كالنور در روز جمعه مورخ  1398/05/11راس ساعت 11
صبحدرمحلمسجدبطاهركالنورتشكيلميگردد.لذاازعمومسهامداران
دعوت ميشود راس ساعت مقرر ،در جلسه حضور به هم رسانند .ضمنا
حضور اعضاء در جلسه مجمع به همراه داشتن فتوكپي شناسنامه و كارت
ملي الزامي است.
دستوركار جلسه:
 -1استماع گزارش كتبي هيات مديره و بازرس مربوط به سال مالي
1397
 -2تصويب صورتهاي مالي سال 1397
 -3اتخاذ تصميم درخصوص تقسيم سود ويژه سال مالي 1397
 -4تصويب پيشبيني بودجه براي سال مالي 1398
 -5انتخاب يك نفر به عنوان بازرس اصلي و يك نفر عليالبدل از بين اعضا
براي مدت يك سال
 -6ساير مواردي كه در صالحيت مجمع عمومي باشد
تاريخ انتشار98/4/20 :
هيات مديره شركت تعاوني توليدي
علوفه و مرتعداري بطاهر كالنور
خ ش98/4/20 :

بدينوسيله به اطالع نمايندگان محترم اعضا ميرساند جلسه مجمع
عمومي عادي به طور فوقالعاده مرحله دوم نوبت اول اين تعاوني در روز
چهارشنبه مورخه  1398/05/23ساعت  16:30عصر در محل دفتر شركت
واقع در بلوار خرمشهر كوچه بهشت پالك  30برگزار ميگردد .لذا از كليه
نمايندگان محترم اعضاء دعوت ميشود در موعد و ساعت مقرر با در
دست داشتن كارت ورود در جلسه حضور به هم رسانيد .الزم به ذكر است
ضمنا داوطلبان تصدي سمتهاي هيات مديره و بازرسي به موجب ماده
 2دستورالعمل موظفند حداكثر ظرف مدت يك هفته پس از انتشار آگهي
دعوت فرم داوطلبي را تكميل و تحويل دفتر تعاوني نمايند.
دستورجلسه:
 -1استماع گزارش هيات مديره و بازرسان
 -2طرح و تصويب ترازنامه و صورتهاي مالي سال 1397
 -3انتخاب اعضاي اصلي و عليالبدل هيات مديره
 -4انتخاب بازرسان اصلي و عليالبدل براي مدت يك سال مالي
 -5تعيين مشي آينده شركت و تصويب پيشبيني بودجه پيشنهادي
سال 1398
تاريخ انتشار98/4/20 :
هيات مديره شركت
خ ش98/4/20 :
تعاوني مرزنشينان طلوع فجر تايباد

و از طرف ديگر وقتي ايران برخي از تعهدات خود را
کاهش ميدهد ،همگي از آن ابراز نگراني ميکنند
در حالي که بايد از آمريکا نگران بود که کل برجام را
زير پا گذاشته است.روحاني خاطر نشان کرد :آنها
درخواست جلسه فوقالعاده براي شوراي حکام
دادند که چرا ايران برخي از تعهدات برجامي را
کنار گذاشته است و اين داستان خندهآوري است
که امروز آمريکاييها آن را انجام ميدهند که کمتر
ميتوان در تاريخ سياسي جهان سراغي از اينگونه
اقدامات گرفت .رئيس جمهور افزود :آنها دليلي
براي عدم غنيسازي ايران اعالم نميکنند و صرفاً
ميگويند کار بدي است و يا اينکه هدف ايرانيها
بد است .اما نميتوانند بگويند که اگر کار بدي است
چرا خودشان آن را انجام ميدهند و تنها کشوري
که در دنيا غنيسازي بد انجام داده و از سالح اتمي
استفاده کرده است ،امروز نصيحتگر ديگران شده
و خود را مصلح معرفي ميکند.
وي تصريح کرد :آيا غنيسازي که منجر به ساخت

سوخت رآکتور قدرت شده و نيازمنديهاي مردم را
در زمينه شيرين کردن آب و يا تأمين برق برآورده
ميسازدوموجباقداماتپزشکيوتوليدراديوداروها
براي درمان بيماريها ميشود و هزاران کاربرد
صلحآميز در زمينه علوم فناوري دارد براي ايران بد
و براي ديگران خوب است.
رئيس جمهور با بيان اينکه اروپاييها هم از اينکه ايران
برخي تعهدات خود را بر طبق برجام کنار گذاشته
اظهار نگراني ميکنند ،خطاب به آنان ،گفت :شما
نميخواهد نسبت به ايران نگران باشيد ،نگراني
شما بايد از آمريکا باشد که کل اين تعهد و برجام را
زير پا گذاشته و تمام تعهدات بينالمللي را متزلزل
کرده است.روحاني تأکيد کرد :جمهوري اسالمي
ايران در چارچوب برجام و توافق حرکت ميکند و
ساختارشکن نيستيم و ساختار برجام را برهم نزديم،
ما  14ماه به شما فرصت داديم و باز هم با اقدام جديد
خود دو ماه ديگر فرصت داديم و اقدامات ايران کام ً
ال
صحيح ،درست و در چارچوب قانون است.

آگهي حق تقدم شركت مهندسي
سوران صنعت فوالد (سهامي خاص)
ثبت شده به شماره  2865واحد ثبت
شركتهاي آمل به شماره شناسه ملي
10760267016

به اطالع كليه سهامداران شركت مهندسي سوران صنعت فوالد (سهامي
خاص) ثبت شده به شماره  2865واحد ثبت شركتهاي آمل به شماره
شناسه ملي  10760267016ميرساند با عنايت به مصوبه مجمع عمومي
فوقالعادهمورخ1398/04/13وتفويضاختيارعملينمودنافزايشسرمايه
بههياتمديرهنظربهاينكهمقرراستسرمايهشركتازمبلغ500/000/000
ريال منقسم به  1000سهم بانام  500/000ريالي تا مبلغ  20/000/000/000ريال
منقسم به  40000سهم بانام  500/000ريالي از محل واريز نقدي سهامداران
از طريق صدور  39000سهم جديد بانام  500/000ريالي افزايش يابد .از كليه
سهامداران محترم شركت يا نمايندگان يا وكيل قانوني آنها درخواست
ميشود از تاريخ نشر اين آگهي به مدت  60روز از حق تقدم خود در افزايش
سرمايه به نسبت سهم هر يك از سهامداران اقدام نمايند و مبلغ رسمي
خريد سهام جديد را به حساب شماره  978083986بانك تجارت شعبه
امامخمينيآملبهنامشركتمهندسيسورانصنعتفوالد(سهاميخاص)
واريزوفيشواريزيراظرفمدتمقرربهآدرساستانمازندران،شهرستان
آمل ،بخش دشتسر ،دهستان دشتسر شرقي ،روستا اجباركال ،شهرك
صنعتي بابكان ،جاده كيلومتر  7قديم آمل به بابل ،كوچه شقايق ،كوچه
گاليول ،پالك  ،0طبقه همكف  -كد پستي  4619432964ارائه نمايند.
ضمنا هر سهامدار به نسبت هر سهم خود مبلغ  19/500/000ريال حق تقدم
در افزايش سرمايه دارد .بديهي است پس از انقضاي مهلت مقرر هر گونه
تصميمگيري نسبت به چگونگي واگذاري يا عدم واگذاري حق تقدمهاي
استفاده نشده در اختيار هيات مديره ميباشد.
تاريخ انتشار98/4/20 :
هيات مديره
خ ش98/4/20 :

ادامه از صفحه اول
زعماي غرب ،روزي در حمايت از صدام ،حتي گاز خردل هم به بعثيها
دادند و دگر روز و اين بار به بهانه تقابل با صدام و يا طالبان ،آن بالها را سر
مردم مظلوم عراق و افغانستان آوردند که اي بسا عروسي که با بمبهاي
آمريکايي بدل به عزا شد! و طنز ماجرا اينکه سردهندگان شعار "کيهان،
رسالت؛ عامل هر جنايت" بعدها حتي از هيالري عجوزه هم آويزان شدند؛
پيرزنيجانيکهدنيااورا"مادرداعش"ميخواند!آنوقتدرتحريريهکيهان
و رسالت ،بارها ميشد که هرندي و انبارلويي ،فالن کلمه يا بهمان جمله را و
حتي کل متن مرا که جوانکي بيترمز بودم حذف کنند ،با اين استدالل که
بياخالقي حتي درباره جناح مخالف هم ممنوع است! و آنوقت "کيهان،
رسالت؛ عامل هر جنايت!" ليکن احمد باطبيها و تو بخوان تاجزادهها
عامل هر مهر و محبت ،البد! اصال ما بد ،شما خوب! شمايي که با قاتالن نوع
آدم که حتي از آمريکا بابت پوکاندن هواپيماي مسافربري مردم خودتان
هم تشکر کردند ،اينک در يک جبههايد! اما اجازه دهيد بنويسم که اف بر
لياقتتان! و اين عاقبتتان! و اذن دهيد که افتخار کنم به  ۲۰سال پيشم
که تلمذ پاي درس اساتيدي کردم که همچون اسوهشان بهشتي بزرگ،
اول اخالقمدار بودند و بعد بر مدار سياست!
کتمان نميکنم که  ۲۰سال پيش ،شعار "کيهان ،رسالت؛ عامل هر جنايت"
خيلي روي مخم بود! اما االن بيش از پيش افتخار ميکنم به نويسندگي در
روزنامههايي که فالودهخوران با جانيان يانکي ،آنگونه خطابش ميکردند!
 ۲۰سال گذشت و حاال با وجود اين مجازستان بيدر و پيکر که معاالسف آدمي را
متوهم بار ميآورد و تو را در آن واحد ،هم نويسنده ميکند ،هم مديرمسئول و هم
سردبير و حتي شاگردي نکرده ،استاد؛ بيشتر قدر امثال هرندي و شريعتمداري
و نبوي و انبارلويي را ميدانم! الحمدهلل مثل بعضي از اين جوانان آتشينمزاج
عصر اينستا و تلگرام و توئيتر نشدهايم که بياستاد ،استاد شويم! و شاگردي
نکرده ،معلم!  ۲۰سال پيش حتي هنوز درست و حسابي ريش ما درنيامده بود!
و خيلي خبري از غوغاي اينترنت هم نبود! تا  ۴نفر که خبره حرفهشان هم
بودند ،متن تو را سبک و سنگين نميکردند ،هرگز نوشتهات منتشر نميشد!
مثل االن نبود که توهم بزني همه کارهاي! الحمدهلل که  ۲۰سال پيش ،روزنامه
بود و اينستاگرام نبود و اال شايد انبارلويي و هرندي ،با انتشار متني در رسالت و
کيهان ،مخالفت ميکردند و من هم ميگفتم؛ "المشکل! ميگذارمش همين
اينستاگرام خودم!" نه! ما "استاد" داشتيم و هنوز هم داريم و هرچند  ۲۰سال
گذشته ،ليکن هنوز هم گاهي براي انتشار متني در مجازستان ،زنگ ميزنم
به اساتيدم و احيانا کسب نظرشان! آخرين نمونه ،همين چندي پيش بود که
هرندي گفت" :موافق انتشارش نيستم!" و من هم بيخيال نشرش شدم! بالشک
منکر محاسن مجازستان نيستم که خود  ۱۰سال است شب و روز در جنگ نرمم
و اي بسا روزي با  ۳پست! اما تو بگذار اين متن را به فال نيک بگيرم و توصيهاي
کنم اين آخرسري  ۲۰سالههاي روزگار حال را! فريب اغواي اين مجازستان را
نخوريد! دريايي بيکران است اما تنها با  ۲۰سانت عمق! ماهي غلطانداز است
اما تنها با نوري قدر يک مهتابي! لذا تا شاگردي نکنيد ،استاد نميشويد! بگذريم
که شاگرديکردهها نيز اي بسا مثل راقم همين سطور ،هيچ استاد کسي و
استاد چيزي نشدند! ما که هرندي و انبارلويي ،اساتيدمان بودند ،شديم اين!
واي به حال شما! پس اول اخالق ،بعد سياست! که اگر بنا داري جواب شبهات
دشمن را بدهي ،اول بايد از شک و شبهههاي نفس خود عبور کني! انشاءاهلل
اصل سخن را خواهيد گرفت! يا علي! آهان! "کيهان ،رسالت؛ عامل هر جنايت!"
خدايي اين خندهدارترين جوک عصر دوم خرداد پر از لطيفه بود! عصري که
رئيسجمهورش،عمرياز"گفتوگويتمدنها"سخنگفتاماعاقبت،خطاب
معترض از قضا دوم خردادي ،اينگونه "شهادت روشنفکري" خود
به دانشجويان
ِ
را داد؛ "چه خبرتونه شماها؟! آدم باشيد خب! ميدم بيرونتون کننها!" اين را
هم شکرت اي خداي بزرگ که مفتخر به سامانه با عزت و اقتدار سوم خرداديم،
نه بيسامانه تَکراري دوم خرداد! اين بار ديگر واقعا يا علي!

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي
ساليانه منتهي به  1397/12/29شركت
كشت و صنعت شهداب ناب خراسان
(سهامي عام) به شماره ثبت  6459و
شناسه ملي 10380222768
بدينوسيله از كليه سهامداران محترم دعوت ميشود جهت دريافت كارت
ورودبهجلسهمجمعمورخ22و23تيرماه1398باارائهاصلكارتمليبراي
اشخاصحقيقي،وكالتنامهرسميبراينمايندگانسهامدارانومعرفينامه
براي اشخاص حقوقي به آدرس بلوار سجاد ،بهارستان  ،2ساختمان بارثاوا،
پالك  ،4طبقه  3از ساعت  9صبح الي  16مراجعه فرمايند.
همچنين مجمع روز دوشنبه مورخ  1398/04/31ساعت  11:30در محل
كيلومتر  16جاده قوچان ،بعد از نيروگاه توس (شركت صنايع مهتاب
خراسان) برگزار خواهد گرديد.
دستورجلسه:
-1استماعگزارشهياتمديرهوبازرسقانونيشركتدرخصوصعملكرد
سال مالي منتهي به 1397/12/29
 -2بررسي و تصويب ترازنامه و صورت سود و زيان سال مالي منتهي به
1397/12/29
 -3انتخاب اعضاي هيات مديره
 -4انتخاب حسابرس و بازرس اصلي و عليالبدل براي سال مالي منتهي
به 1398/12/29
 -5اتخاذ تصميم درخصوص تقسيم سود
 -6تعيين پاداش و حق حضور اعضاي هيات مديره
 -7انتخاب روزنامه كثيراالنتشار و محلي جهت درج آگهيهاي شركت
 -8تصويب معامالت موضوع ماده  129قانون تجارت
 -9ساير موارد در صالحيت مجمع
تاريخ انتشار98/4/20 :
هيات مديره شركت كشت
خ ش98/4/20 :
و صنعت شهداب ناب خراسان (سهامي عام)

آگهي دعوت سهامداران شركت گروه فوق تخصصي زنان زايمان و ناباروري
پرستوي آسمان مهر (سهامي خاص) ثبت شده به شماره  9965و شناسه ملي
 10460134249جهت تشكيل مجمع عمومي عادي ساليانه

بدينوسيله از كليه سهامداران شركت گروه فوق تخصصي زنان زايمان و ناباروري پرستوي آسمان مهر (سهامي خاص) و يا نمايندگان قانوني آنان با مدرك
معتبر نمايندگي دعوت ميشود در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه اين شركت كه در روز دوشنبه مورخ  1398/04/31ساعت  10صبح در آدرس زنجان،
شهرك كارمندان ،فاز  ،3خيابان اول ،پالك  1143تشكيل ميگردد ،حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
 -1انتخاب اعضاي هيات مديره
 -2استماع و بررسي گزارش هيات مديره و بازرس قانوني مربوط به عملكرد سال مالي منتهي به  1397/12/29و سالهاي قبل از آن
 -3بررسي و تصويب صورتهاي مالي سال منتهي به  1397/12/29و سالهاي قبل از آن
 -4تعيين بازرس قانوني و حسابرس شركت
 -5انتخاب روزنامه كثيراالنتشار
 -6ساير مواردي كه در صالحيت مجمع عمومي عادي باشد
تاريخ انتشار98/4/20 :
رئيس هيات مديره  -پريسا حنيفهزاده
خ ش98/4/20 :

