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«رسالت» نقش منافقین در ناآرام یهای اخیر را بررسی م یکند؛

رهبري طرف ملت است
اماپوپوليستنيست!

|حسين قدياني|

کسي منکر اصل اصالح قيمت حاملهاي انرژي بهويژه بنزين نيست؛ بحث سر نحوه
اجراي اين اصالحات است که اوال موضوع بايد با مردم در ميان گذاشته ميشد! ثانيا
کاشطرحبهصورتپلکانياجراميشد،نهشوکآور!طيفيازهمينمباحث،منجمله
اين دغدغه که «الساعه آيا افزايش يارانه يا بست ه کمک معيشتي ياراي تقابل با بنزين
 ۳۰۰۰توماني را بهخصوص براي اقشاري چون رانندگان تاکسي دارد؟» و نيز «آيا
نظارتهاخواهندتوانستمانعرشدقيمتکاالهايديگرشوند؟»باعثشدکهبرخيها
اين نحو ه اجراي تصميم مذکور را خيلي هم به نفع اقشار محروم ندانند! صدالبته با
حمايت محکم اما مشروط رهبر انقالب از تصميم سران قوا همه موظفيم به کمک
دولت! قدرمسلم حکمت خامنهاي امري محقق است! حکيم فردايي را ميبيند که
ما از ديدنش عاجزيم! هيهات! کسي نميتواند رهبر را به نديدن مشکالت معيشتي
متهم کند! اين همان رهبري است که بيآنکه سمتي اجرايي داشته باشد ،از بيکاري
جوانان ابراز شرم ميکند و هميشه بيشترين تذکراتش به دولتها در جهت بهبود
اوضاع اقتصادي بوده! شگفتا! درست از همين زاوي ه اقتصاد بود که حضرتآقا حتي
متذکر آحاد مردم نيز شدند که اگر بد رأي بدهيد ،دودش به چشم خودتان ميرود!
خالصه کنم اوامر رهبر انقالب را در اين ساليان ،ميشود اين توصيه که «اوصيکم
به اقتصاد» که باري شد تيتر يکي از متنهايم« :آقاي روحاني! اوصيکم به اقتصاد!»
آيا کسي از ميان مردم و مسئولين اندازه آقا توصيه به مصرف کاالي توليد داخل و
احترام و اهتمام به عِرق و َعرق کارگر ايراني داشته؟ چنان نظر رهبر معزز در اين
موضوع مثل موضوع پرهيز از چندهمسري مستحکم است که رسما گويي با يک فتوا
طرفيم! آري! اي بسا نظر رسانهاي که همتراز با حکم رسالهاي باشد! فيالواقع در حوزه
اقتصاد و معيشت با رهبري مليگرا و شديدا طرفدار ملت آنهم ملت کمتربرخوردار
طرفيم ،البته مليگرا به معناي درستش ،نه مصطلحش! با اين همه دأب حضرتآقا
حتيالمقدور حمايت از دولت است و دولت هم رأي ملت است! حسن روحاني که از
آسمان نزول اجالل نکرده! رأي اکثريت و قانوني همين مردم است ديگر! حمايت از
دولت از شاکلههاي رهبري خامنهاي است که در هم ه دولتها جاري بوده ،اال موارد
نادر! چه کمکي باالتر از اين پيام به منتخب ملت که حکومت سر جنگ با دولت ندارد؟
آنچه عليرغم عدم خوشبيني آقا به مذاکرات موجب اذن مذاکره شد ،از وراي همين
مهم بود! لذا خامنهاي طرف ملت است ليکن پوپوليست نيست! و يقين دارم اولناظر
طرحهاي دولت ،رهبري است...

خبر
مطهري:

حمايت رهبري از تصميم س ران قوا
به آشوبها پايان داد

نماينده مردم تهران در مجلس تاکيد کرد :حمايت رهبري از تصميم سران قوا به آشوبها
پايان داد.به گزارش ايسنا ،علي مطهري در يادداشتي با عنوان «اقدام جوانمردانه مقام
رهبري» ،نوشت« :حمايت رهبر انقالب از تصميم سران قوا درباره افزايش قيمت بنزين و
پذيرشمسئوليتآنيکاقدامجوانمردانهوشجاعانهبود.اگرايشاندوپهلوسخنميگفتند،
موجب سردرگمي و ادامه آشوبها مي شد .در مثال مناقشه نيست اما ميتوان اين اقدام رهبر
انقالب را شبيه اقدام امام خميني(ره) در پذيرش مسئوليت قبول قطعنامه  ۵۹۸سازمان ملل
متحد دانست؛ در آنجا هم افرادي ميخواستند مسئوليت قبول قطعنامه را به گردن يکديگر
بيندازند و ديگري را مقصر جلوه دهند .امام(ره) جوانمردانه مسئولیت آن را پذيرفت و به
بگو مگوها پايان داد .امروز نيز رهبر انقالب گرچه ممکن است به نحوه اجراي اين تصميم
انتقاد داشتهاند اما به حمايت تمام قد از آن پرداختند و به بگومگوها و آشوبها پايان دادند.
گرچه در اين ماجرا جايگاه مجلس که بايد تصميمگير اصلي در اين موضوع ميبود تنزل
پيدا کرد و شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا براي تصميمگيري درباره اين گونه
مسائل کالن تشکيل نشده است ولي بايد قبول کنيم که مجلس نيز در تصميمگيري براي
حل اين مشکل تعلل کرد و هيچ پيشنهادي در آن راي نياورد و خالصه تکليف اين مسئله
را روشن نکرد و ناچار اين تصميم در خارج از مجلس گرفته شد».

خشونتعريان،کارمردمنيست

|راضيه فراهاني|
ادامه از صفحه اول
اين دسته از گروهها براي رسيدن به اهداف شوم خود
از هيچ موضعي دريغ نميکنند اما بايد توجه داشت
که خيلي وقت است اين گروهها در ميان مردم ايران
هيچآبروييندارند،چراکهدستانشانبهخونجوانان
و مردم کشورمان آلوده شده است.
حضرتآيتاهللخامنهاي،رهبرمعظمانقالباسالمي
چندي پيش فرمودند« :ناامني بزرگترين مصيبت
براي هر جامعهاي است .از اين قضايا گذشته همه
مراکز شرارت دنيا عليه ما اين کارها را تشويق کردند،
ازخانوادهمنحوسخبيثخاندانپهلويتامجموعه
خبيث و جنايتکار منافقين مرتباً در فضاي مجازي
و در جاهاي ديگر تشويق و ترغيب ميکنند که اين
شرارتها انجام بگيرد .من عرضم اين است هيچ
کس به اين اشرار کمک نکند ،هيچ انسان عاقل و
شايستهاي که به کشور خودش عالقمند است ،به
زندگي راحت خودش عالقمند است ،به اينها نبايد
کمک بکند؛ اينها اشرارند ،اين کارها کار مردم
معمولي نيست».
عضومجمعتشخيصمصلحتنظامدربارهآشوبهاي
اخير در شهرها به «رسالت» گفت« :در ايران کسي
نيست که براي سخنان رجوي و امثالهم ارزشي قائل
باشد ».همچنين يک عضو کميسيون امنيت ملي
مجلس به «رسالت» گفت« :بيانيههاي اخير مريم
رجوي و کاخ سفيد تنها تکرار خوابهاي آشفتهاي
استکهدرفتنه78و88ميديدند،خوابيکههيچگاه
تعبير نخواهد شد ».در ادامه وزير اسبق فرهنگ و
ارشاد اسالمي به «رسالت» ميگويد« :عدهاي از
اعتراض مردم سوءاستفاده و دست به تخريب اموال
عمومي زدند .اين افراد بهروشني مشخص است که
موردحمايت مريم رجوي ،سلطنتطلبها و آمريکا
قرار دارند ».مشروح گفتوگوهاي «رسالت» را در
ادامه بخوانيد.
* کسي براي سخنان رجوي ارزشي قائل نيست
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام معتقد است:
«بيانيههاي کاخ سفيد و مريم رجوي در حمايت از
آشوبهاي اخير هيچ ارزش پاسخگويي ندارد».
حجتاالسالم والمسلمين مجيد انصاري در ادامه به
«رسالت»گفت«:واکنشآنهانسبتبهمسائلاخير
مانندآناستكهشمربااطالعيهايادعايحمايتاز
اردوگاه امام حسين (ع) را داشته باشد .مريم رجوي
و منافقين طي  40سال گذشته از دستان و زبانشان
خون ملت ايران چکيده چراکه به ملت ايران خنجر
ميزدند .مردم در دهه  60که بهتازگي انقالب کرده
بودند آنها هرروز اقدامات جنايتکارانهاي انجام
ميدادند .در کارنامه سياه منافقين 17هزار نفر از

مردم کشور را از بين بردند حتي خدمتگزاران ملت
مانند شهيد رجايي ،شهيد بهشتي و امثالهم را نيز
به شهادت رساندند».
وي بابيان اينکه منافقين بنيانگذار اقدامات
تروريستي داعشي در منطقه هستند ،تصريح کرد:
«گروهک تروريستي منافقين در زمان جنگ نيز به
صدام پيوست و عليه مردم ايران اقدامات تروريستي
انجام داد .آنها همچنين در شکنجه اسراي ايراني
بسيار نقش داشتند .اين گروهک تروريستي پس از

انصاري با اشاره به آشوبهاي اخير در کشور به
جهت افزايش نرخ بنزين گفت« :درست است که
مردم ايران با مشکالت زيادي دستوپنجه نرم
ميکنند اما نميتوان تمام اعتراضات اخير را بهپاي
ضدانقالبها و براندازها نوشت؛ ناگفته نماند مردم
بايد مانند گذشته توجه کنند تا منافقين از فضاي
اعتراض مسالمتآميز سوءاستفاده نکنند .ما بايد
حساب افراد وابسته به گروهکهاي تروريستي را از
توده مردم معترض بهحق جدا کنيم».

مجي�دانصاري:درايرانکس�ينيس�تکهبرايس�خنانرجويو
امثالهم ارزشي قائل باشد
عالءالدي�ن بروجردي :بياني هه�اي اخير مريم رجوي و کاخ س�فيد
تنها تکرار خوابهاي آشفتهاي است که در فتنه  78و  88م يديدند
خوابي که هي چگاه تعبير نخواهد شد
سيدمحمدحسيني:عدهايازاعتراضمردمسوءاستفادهودست
به تخريب اموال عمومي زدند .اين افراد ب هروشني مشخص است که
موردحمايت مريم رجوي ،سلطنتطل بها و آمريکا قرار دارند
صدام مهره و دستنشانده عربستان و آمريکا شدند.
آنها در تالش هستند تا اگر روزنهاي براي آرامش
مردم ايران وجود دارد آن روزنه را با تحريم از طريق
آمريکا بر روي مردم ببندند؛ به عبارتي اين گروهک
شبانهروز در تالش است تا جمهوري اسالمي ايران
را بهزانو درآورد و يکلحظه هم از اين خيانت
کوتاهي نميکند».
عضومجمعتشخيصمصلحتنظامباتأکيدبراينکه
منافقين آبرويي در بين مردم ايران ندارند ،افزود:
«افرادي که نسبت به اصل ايران و ايرانيت بهاندازه
سرسوزني تعصب دارند ،از منافقين تنها بهعنوان
خائنين به ملت ايران و ايراني ياد ميکنند چه برسد
به مردم انقالبي ايران؛ در ايران کسي نيست که براي
سخنان رجوي و امثالهم ارزشي قائل باشد».

* خواب مريم رجوي و کاخ سفيد تعبير
نخواهد شد
يک عضو کميسيون امنيت ملي مجلس نيز
معتقد است« ،بيانيههاي اخير مريم رجوي و
کاخ سفيد تنها تکرار خوابهاي آشفتهاي است
که در فتنه  78و  88ميديدند ،خوابي که هيچگاه
تعبيرنخواهدشد».عالءالدينبروجرديدرادامه
به «رسالت» گفت« :اين ورشکستگان سياسي
بهويژه سازمان منحوس منافقين بهعنوان نوکر
آمريکا در منطقه ،دهها سال در حال خيانت به
ملت بزرگ ايران هستند اما بايد گفت آنها از
تحوالتوآشوبهاياخيردرکشورهيچنتيجهاي
نخواهند گرفت».
وي افزود« :ما مطالبات مردم را جزو حقوق آنها و

افرادي که برخالف منافع ملت در حال آشوبگري و
تخريب هستند را ضدانقالب ميدانيم و با اين دست
افرادبراساسموازينقانونيبرخوردقاطعيخواهيم
داشت.بهجوانانونوجوانانتوصيهميکنيمتافريب
آشوبگرانهدايتشدهرانخورندواجازهدهندتامنافع
ملي محفوظ باقي بماند».
ايننمايندهمجلستصريحکرد«:بهآمريکاوکشورهايي
کهامروزازوضعيتشلوغيهادرايرانشاديميکنند
بايد گفت اين شادي شما کوتاهمدت است .به آمريکا
نيزتوصيهميکنمتانگاهيبهبحرانچندماههفرانسه
داشتهباشدچراکهدربارهاينبحرانسکوتمرگباري
را در دستور کار خود قرار داده است .مردم بايد مانند
هميشه در دهان دشمنان نظام جمهوري اسالمي
ايرانبزنند،آنهاازهوشبسيارباالييبرخورداربوده
و اين بار هم پاسخ دندانشکني به آمريکا و نوکرانش
در منطقه خواهند داد».
عضو کميسيون امنيت ملي مجلس گفت« :در
کارنامه سياه سازمان منحوس منافقين ترور 17
هزار نفر از ملت ايران وجود دارد .از جناياتي که اين
گروهک تروريستي انجام داد ميتوان به جنايت 7
تير و  8شهريور اشاره کرد .در اين جنايت سران نظام
به شهادت رسيدند .کشتار وحشيانه هزاران نفر از
مردم عادي کشورمان توسط گروهک منافقين نيز
مثالهايي است که در تاريخ با شفافيت و روشني به
ثبت رسيده است».
* صف آشوبگران جدا از معترضين بهحق
است
همچنين وزير اسبق فرهنگ و ارشاد اسالمي
معتقد است« ،عدهاي از اعتراض مردم سوءاستفاده
و دست به تخريب اموال عمومي زدند ،اين افراد
بهروشني مشخص است که موردحمايت مريم
رجوي ،سلطنتطلبها و آمريکا قرار دارند ».سيد
محمدحسيني در ادامه به «رسالت» گفت« :مردم
بايد صف خود را از افراد آشوبگر جدا کنند .گاليه
آنهابهدولتدربارهافزايشنرخبنزينکام ً
الطبيعي
استچراکهپيشازايناتفاقات،دولتمسائلرابراي
مردمتبييننکرده،حتيخواصجامعهراباتصميمي
که اخذ کرد همراه نکرده و اين موضوع نقطهضعف
اقدام اخير دولت است».
وي افزود« :دولت بايد اين موضوع را جبران و با تالش
بيشتر و نظارت جدي بر قيمتها ،مانع از به وجود
آمدنمشکلحاديبرايمردمشود.تصميميگرفته
شده و تبعات مختلفي را در پي داشته اما اعتراض
و نقد طبيعي است چراکه مسائل براي مردم مبهم
است .درصورتيکه مسئولين موضوع اخير را براي
مردم توضيح دهند ،ابهامات را برطرف کنند تا اقدام
اخيرشان جبران شود».

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به
طور فوقالعاده نوبت دوم
شركت تعاوني مسكن مهر آذربام
اروميه به شماره ثبت 8904

آگهي دعوت مجمع عمومي نوبت اول
بهاطالعكليهاعضايمحترمشركتتعاونيمصرفكاركنانشبكهبهداري
آمل ميرساند مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده نوبت اول در تاريخ
 98/9/19ساعت  11صبح روز سهشنبه در سالن اجتماعات مركز بهداشت
برگزار ميگردد .از اعضاي محترم جهت حضور در جلسه و اتخاذ تصميم
در موارد ذيل دعوت به عمل ميآيد.
 -1طبق آييننامه نحوه تشكيل مجمع عمومي هر عضو محترم ميتواند
وكالت سه نفر از اعضا را قبول نمايد .جهت تاييد وكالتنامه حضور عضو و
نماينده وي تا  48ساعت قبل از برگزاري مجمع عمومي جهت احراز هويت
طرفين در دفتر شركت الزامي ميباشد.
 -2داوطلبين سمت هياتمديره و يا بازرس پس از تكميل نمودن فرم
حداكثر تا يك هفته پس از انتشار آگهي دعوت اسامي خود را به دفتر
شركت تعاوني تحويل نمايند .ضمنا در روز مجمع عمومي ثبتنام براي
كانديداتوري هياتمديره و بازرس به عمل نخواهد آمد.
دستورجلسه:
 -1گزارش هياتمديره و بازرس
 -2تصويب صورتهاي مالي سال 1397
 -3تصويب بودجه پيشنهادي سال 1398
 -4انتخاب هياتمديره  5نفر اصلي و  3نفر عليالبدل
 -5انتخاب يك نفر بازرس اصلي و يك نفر عليالبدل
 -6ساير موارد در صالحيت مجمع
تذكر :آوردن كپي كارت ملي جهت حضور در مجمع عمومي الزامي
ميباشد.
تاريخ انتشار98/8/28 :
هياتمديره شركت تعاوني مصرف كاركنان
خ ش98/8/28 :
بهداري آمل

آگهي دعوت نوبت سوم

بدينوسيلهازكليهسهامدارانشركتتعاونيمسكنپاسدارانوبسيجيان
منطقه لرستان دعوت به عمل ميآيد راس ساعت  9صبح مورخ 98/9/10
جهتبرگزاريمجمععموميفوقالعادهبهآدرسخرمآباد،خيابان24متري
حكيم ،پادگان امام حسين(ع) ،مسجد امام حسين حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
 -1اتخاذ تصميم درخصوص انحالل شركت
تاريخ انتشار98/8/28 :
شركت تعاوني مسكن پاسداران و بسيجيان
خ ش98/8/28 :
منطقه لرستان

آي تاهلل اميني:

با عنايت به عدم رسميت مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده نوبت اول
بهاستنادصورتجلسهعدمرسميتمورختاريخ1398/08/22بدينوسيله
جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده نوبت دوم شركت تعاوني
مسكن مهر آذربام اروميه راس ساعت  11صبح روز يكشنبه مورخه
 1398/09/17در محل اروميه  -خيابان شهيد باكري  -كوي وكيلباشي -
مسجدوكيلباشي-تشكيلميگردد.ازعمومسهامدارانواعضاءمحترم
دعوت ميشود جهت اتخاذ تصميم راجع به موضوعات ذيل در روز و ساعت
مقرر در محل تعيين شده حضور بهم رسانند و يا با توجه به مفاد ماده 19
آييننامه نحوه تشكيل مجامع عمومي در صورتي كه حضور عضوي در
مجمع ميسر نباشد ،ميتواند حق راي خود را به موجب وكالتنامه به عضو
ديگر يا نماينده تاماالختيار از ميان اعضاء يا غيراعضاء واگذار نمايد در اين
صورت هر عضوي ميتواند عالوه بر راي خود حداكثر حق سه راي باوكالت
و هر شخص غيرعضو تنها يك راي باوكالت داشته باشد .توضيحا اينكه
وكالتنامههاي عادي بايستي يك روز بعد از انتشار آگهي مذكور تا يك
روز قبل از تشكيل مجمع به غير از ايام تعطيل در محل دفتر شركت تنظيم
شده و توسط هياتمديره بررسي و تاييد قرار گيرد و در غير اين صورت
وكالتنامه رسمي حضور در مجمع بايستي به تاييد يكي از دفترخانههاي
رسمي رسيده باشد.
دستورجلسه:
 -1اتخاذ تصميم درخصوص حسابرسي شركت از بدو تشكيل تا پايان
سال مالي 1397
 -2اتخاذ تصميم درخصوص تعيين قيمت تمامشده واحدها و پاركينگ
مسقف توسط كارشناسان رسمي دادگستري
 -3طرح و تصويب اخراج اعضايي كه به تعهدات خود مطابق بند  2ماده
 17اساسنامه مورد عمل شركت تعاوني عمل ننمودهاند
تاريخ انتشار98/8/28 :
هياتمديره شركت تعاوني مسكن مهر
خ ش98/8/28 :
آذربام اروميه
2145

آگهي دعوت از سهامداران
شركت فني مهندسي زرافشانكاران
(سهامي خاص) به شماره ثبت 135739
بدينوسيله از كليه سهامداران و يا نمايندگان قانوني آنان در شركت
فوقالذكر دعوت به عمل ميآيد كه در جلسه مجمع عمومي عادي به طور
فوقالعاده كه در تاريخ دوشنبه  98/9/11ساعت  10صبح در محل قانوني
شركت تشكيل ميگردد ،حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
 -1انتخاب و تعيين سمت اعضاي هياتمديره شركت
 -2تعيين دارندگان حق امضاء مجاز
 -3انتخاب بازرسين اصلي و عليالبدل
تاريخ انتشار98/8/28 :
هياتمديره
خ ت98/8/28 :

شخصيتي مانند حضرت آيتاهلل خامنهاي
ب راي رهبري انقالب نداريم

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت :شخصيتي مانند حضرت آيتاهلل خامنهاي
براي رهبري انقالب نداريم.به گزارش گروه سياسي خبرگزاري رسا ،آيتاهلل ابراهيم
اميني در ديدار مسئوالن بسيج اساتيد و نخبگان حوزه علميه قم گفت :مقام معظم
رهبري انتظارات خود را بيان کرده اند و بايد آن را تحقق بخشيد ،بهترين رهبر ايشان
هستند؛ با اين که سال ها گذشته است ما فردي مثل ايشان (رهبري) نداريم ،اگر
خداي نکرده حادثه اي رخ دهد ما پناهي جز ايشان نداريم.وي افزود :شبهه هايي
درباره آقاي خامنه اي مطرح مي شود ،ولي واقعا آنچه ما ديديم از اول تا آخر ،هنوز
آقاي خامنه اي هماني است که از اول بوده است.عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام
خاطرنشان کرد :االن هم خواستار ايشان هستيم ،قبال هم خواستار ايشان بوده ايم.
هميشه دعاگوي ايشان بوده ام  ،حتي در نماز شب ها دعايشان مي کنم .بايد دعا
کنيم خداوند طول عمر به ايشان دهد.اميني گفت :مسئله انتظار فرج امام زمان(عج)
مسئلهاي است که ما بايد زمينه آن را فراهم کنيم چرا که فرج و ظهور حضرت آني
نيست؛ بدون مقدمه نمي شود بعد از پيروزي انقالب انتظار داشتيم که حوزه و مردم
همين زمينه را فراهم کنند؛ حاال باز همين انتظار را داريم ،فتنه هايي هست که نبايد
به آنها اعتنا کرد و گوش داد.

دليل اص رار بازيگ ران اروپايي
بر تصويب لوايح چهارگانه

ادامه از صفحه اول

در اين ميان ،سوال اصلي همچنان بي پاسخ باقي مانده است! بدون شک
"تروريسم" واژه اي کاربردي و يک دال مرکزي و مفهومي در قبال لوايح
چهارگانه محسوب مي شود .حال سؤال اصلي اينجاست که در گروه مالي
ويژه" ،تروريسم" توسط چه بازيگران و کشورهايي تفسير مي شود؟!به عنوان
مثال ،کنوانسيون پالرمو داراي  41ماده بوده و هدف اعالمي آن ،قطع منابع
و پشتوانه هاي مالي گروه ها و سازمان هاي تروريستي مي باشد .در متن اين
کنوانسيون آمده است :
" کشورهاي عضو موظفند حساب هاي بانکي گروه هاي تروريستي را مسدود
کرده و مراکز ،افراد و سازمان هاي پشتيباني کننده آنها را شناسايي و در
راستاي مقابله اقتصادي با آنها اقدام نمايند".
بهراستيباتوجهبهقرائتوبرداشتهايمتفاوتکشورهاوبازيگرانبينالمللي
از مقوله تروريسم ،مصداق يابي گروه ها و سازمان هاي تروريستي چگونه
امکانپذير است؟ بدون شک اين مصداق يابي توسط بازيگراني صورت
ميگيرد که در گروه مالي ويژه داراي بيشترين نفوذ و قدرت هستند.
آمريکا ،انگليس و فرانسه به عنوان سه عضو دائمي و داراي حق وتو در
شوراي امنيت سازمان ملل متحد ،در اين خصوص از قدرت مانور زيادي
برخوردار هستند.
نبايدفراموشکردکهعبارت"مقابلهباتروريسم"،عبارتيتفسيرپذيرمحسوب
مي شود و مطابق کنوانسيون پالرمو ،تفسير آن بعضا در دست بازيگراني است
کهخودازاصليترينحاميانتروريسمدرنظامبينالمللمحسوبميشوند.
به عنوان مثال ،اياالت متحده آمريکا و برخي بازيگران اروپايي ،همواره از
"حزب اهلل لبنان " "،حماس در فلسطين " و حتي "حشد الشعبي " و "
عصائب اهل حق" در عراق به عنوان گروههاي تروريستي ياد کرده اند .در
مقابل ،شاهد حمايتهاي مستفيم و غير مستقيم کشورهايي مانند آمريکا
و فرانسه از گروههاي تروريستي و خطرناکي مانند "داعش" "،جبهه النصره"
و  ....هستيم.بنابراين ،اصلي ترين معضل لوايح چهارگانه مربوط به نوع نگاه
تفسير کنندگان تروريسم و حاکميت غرب بر گروه مالي ويژه است.

آگهي دعوت مجمع عمومي فوقالعاده
نوبت سوم شركت تعاوني مسكن مهر
آذربام اروميه به شماره ثبت 8904
با عنايت به عدم رسميت مجمع عمومي فوقالعاده نوبت دوم به استناد
صورتجلسه عدم رسميت مورخ  1398/08/22بدينوسيله جلسه مجمع
عموميفوقالعادهنوبتسومشركتتعاونيمسكنمهرآذرباماروميهراس
ساعت  10صبح روز يكشنبه مورخ  1398/09/17در محل اروميه  -خيابان
شهيد باكري  -كوي وكيلباشي  -مسجد وكيلباشي  -تشكيل ميگردد.
از عموم سهامداران و اعضاء محترم دعوت ميشود جهت اتخاذ تصميم
راجع به موضوعات ذيل در روز و ساعت مقرر در محل تعيين شده حضور
بهمرسانندوباتوجهبهمفادماده 19آييننامهنحوهتشكيلمجامععمومي
در صورتي كه حضور عضوي در مجمع ميسر نباشد ،ميتواند حق راي خود
را به موجب وكالتنامه به عضو ديگر يا نماينده تاماالختيار از ميان اعضاء
يا غيراعضاء واگذار نمايد در اين صورت هر عضوي ميتواند عالوه بر راي
خود حداكثر سه راي باوكالت و هر شخص غيرعضو تنها يك راي باوكالت
داشته باشد .توضيحا اينكه وكالتنامههاي عادي بايستي يك روز بعد از
انتشارآگهيمذكورتايكروزقبلازتشكيلمجمعبهغيرازايامتعطيلدر
محل دفتر شركت تنظيم شده و توسط هياتمديره بررسي و تاييد گردد و
در غير اين صورت وكالتنامه رسمي حضور در مجمع بايستي به تاييد يكي
از دفترخانههاي اسناد رسمي رسيده باشد.
دستورجلسه:
 -1تمديد مدت فعاليت تعاوني به استناد ماده (پنج) اساسنامه
تاريخ انتشار98/8/28 :
خ ش98/8/28 :
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هياتمديره شركت تعاوني مسكن مهر آذربام اروميه

آگهي دعوت به مجمع عمومي
فوقالعاده شركت كارخانجات مخمل و
ابريشم كاشان (سهامي عام) به شماره
ثبت  38و شناسه ملي 10260012385
جلسه مجمع عمومي فوقالعاده كارخانجات مخمل و ابريشم كاشان
(سهامي عام) راس ساعت  11صبح روز يكشنبه مورخ  1398/09/10واقع
در تهران ،اتوبان ستاري جنوبي ،بلوار الله ،بلوار مجاهد كبير جنوبي،
خيابان جهاد اكبر ،كوچه بنفشه  ،5پالك  ،4واحد  ،2شركت كارخانجات
مخمل و ابريشم كاشان (سهامي عام) تشكيل ميگردد .بدينوسيله از
كليه سهامداران محترم يا نمايندگان قانوني آنان دعوت ميشود با ارائه
معرفينامه مربوطه در جلسه مذكور حضور به هم رسانند .سهامداران
محترم ميتوانند با مراجعه به كارخانجات مخمل و ابريشم كاشان ،واقع
در كاشان ،بلوار شهداء ،ميدان امام علي(ع) ،ابتداي بلوار غربي ،با ارائه
ورقه سهم خود نسبت به اخذ معرفينامه اقدام نمايند.
دستورجلسه:
 -1تصويب اساسنامه جديد شركت مطابق با اساسنامه نمونه سازمان
بورس و اوراق بهادار
 -2ساير مواردي كه در صالحيت مجمع عمومي فوقالعاده ميباشد.
تاريخ انتشار98/8/28 :
هياتمديره شركت كارخانجات مخمل و
خ ش98/8/28 :
ابريشم كاشان (سهامي عام)

