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پیامرهبرمعظمانقالب
بهمناسبتفرارسیدنایامحج

حضرت آیتاهلل خامنهای در پیامی به مسلمانان جهان
بهمناسبتایامحج،استمرار حسرتدلهایمشتاقاز حضور
در ضیافت بیتاهلل را امتحانی گذرا خواندند و با تأ کید بر لزوم کمرنگ
نشدن پیامهای حج ،مقاومت در برابر قدرتهای متجاوز بهویژه
آمریکا را از جمله این پیامهای متعالی دانستند.
ایشانضمناشارهبهمشکالتونا گواریهایدنیایاسالم،سربرافراشتن
عناصر مقاومت و بیداری بهخصوص در فلسطین ،یمن و عراق را از
واقعیتهایامیدآفرینمنطقهخواندندوتأ کید کردند:وعدهصادقالهی،
نصرتمجاهداناستونخستیناثراینمجاهدت،بازداشتنآمریکاو
دیگر زورگویان از دخالت و شرارت در کشورهای اسالمی است.
متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:
بسماهلل الرحمن الرحیم
والحمدهلل رب العالمین و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین و صحبه
المنتجبین و َمن َت ِبعهم ِباحسان الی یوم الدین.
برادران و خواهران مسلمان در سراسر جهان!
امسال نیز امت اسالمی از نعمت عظیم حج محروم ماندند و دلهای
مشتاق ،با آه و افسوس ،ضیافت در خان ه محترمی را که خدای حکیم
و رحیم برای مردم بنانهاده است ،از دست دادند.
این دومین سال است که موسم شادمانی و بهجت معنوی حج ،به
موسم فراق و حسرت تبدیل میشود و بالی بیماری هم ه گیر و شاید
نیز بالی سیاستهای حا کم بر حرم شریف ،چشم مشتاق مؤمنان را از
مشاهد هنمادوحدتوعظمتومعنویتامتاسالمیمحروممیسازد
و این قل ه پرشکوه و سرافراز را با ابر و غبار میپوشاند.
این امتحانی همچون دیگر امتحانهای گذرای تاریخ امت اسالمی
است که میتواند فردایی تابنا ک در پی داشته باشد؛ مهم آن است
که حج در شا کله حقیقیاش ،در دل و جان آحاد مسلمانان زنده
بماند و ا کنون که کالبد مناسکی آن موقتا حضور ندارد ،پیام متعالی
آن کمرنگ نشود.
حج ،عبادتی پررمز و راز است .ساخت و ترکیب زیبای حرکت و سکون
در آن ،سازند ه هویت فرد مسلمان و جامع ه مسلمان و نمایشدهند ه
زیباییهایآندرچشمجهانیاناست.ازسوییدلهایآحادبندگان
را با ذکر و خشوع و تضر ع ،عروج معنوی میبخشد و به خدا نزدیک
می کند و از سویی با پوشش و پویش یکسان و حرکات هماهنگ،

برادران را که از چهارگوشه جهان گرد آمدهاند ،به یکدیگر پیوند
میدهد و از سویی برترین نماد امت اسالمی را با هم ه مناسک پرمعنی
ی گذارد و عزم و عظمت امت را به
و رازآلودش در برابر چشم جهانیان م 
ی کشد.
رخ بدخواهان م 
امسال ،حج بیت معظم در دسترس نیست ولی توجه به ربالبیت
و ذکر و خشوع و تضر ع و استغفار در دسترس است؛ حضور در عرفات
میسر نیست اما دعا و مناجات معرفتافزا در روز عرفه میسر است؛ َرمی
شیطان در ٰ
منی ممکن نیست اما دفع و طرد شیاطین قدرتطلب
در همهجا ممکن است؛ حضور یکپارچ ه بدنها در گرد کعبه فراهم
نیست اما حضور یکپارچ ه دلها بر گرد آیات روشن قرآن کریم و اعتصام
به حبلاهلل وظیف ه همیشگی است.
ماپیرواناسالم کهامروزازجمعیتعظیم،سرزمین گسترده،ثروتهای
طبیعی بیشمار و ملتهای زنده و بیدار برخورداریم ،باید با داشتهها
و ممکنهای خود ،آینده را رقم بزنیم .ملتهای مسلمان در ۱۵۰
سال اخیر ،نقشی در سرنوشت کشورها و دولتهای خود نداشته و
به جز استثناهای معدود ،یکسره باسیاست دولتهای متجاوز غربی
مدیریتشدهودستخوشطمعورزیودخالتوشرارتآنهابودهاند.
عقبماندگیعلمیووابستگیسیاسیامروزبسیاریاز کشورهامحصول
ی کفایتی است .ملتهای ما ،جوانان ما ،دانشمندان
آن انفعال و ب 
ما ،علمای دینی و روشنفکران مدنی ما ،سیاستورزان و احزاب و
جمعیتهای ما ،امروز باید آن گذشت ه بیافتخار و شرمآور را جبران
کنند؛ باید بایستند و در برابر زورگویی و دخالت و شرارت قدرتهای
غربی «مقاومت» کنند.
همه سخن جمهوری اسالمی ایران که دنیای استکبار را نگران و
خشمگین کرده است ،دعوت به این مقاومت است :مقاومت در برابر
دخالت و شرارت آمریکا و دیگر قدرتهای متجاوز و به دست گرفتن
سررشت ه آیند ه دنیای اسالم با تکیهبر معارف اسالمی.
طبیعتاآمریکاوهمراهانشدربرابرعنوان«مقاومت»دچارحساسیتاند
و به انواع دشمنی با «جبه ه مقاومت اسالمی» کمربستهاند .همراهی
برخی از دولتهای منطقه با آنان نیز واقعیت تلخی در جهت تداوم آن
شرارتهاست.صراطمستقیمی کهمناسکحج-سعیوطوافوعرفات
و جمرات -و شعائر و شکوه و وحدت حج به ما نشان میدهد ،توکل به
خداوتوجهبهقدرتالیزالالهیواعتمادبهنفسملیواعتقادبهتالش

و مجاهدت و عزم راسخ بر حرکت و امید وافر به پیروزی است.
واقعیاتصحنهدرمنطق هاسالمیبراینامیدمیافزایدوآنعزمراتقویت
ی کند.از سویینا گواریهایدنیایاسالم،عقبماندگیهایعلمی
م 
ووابستگیهایسیاسیونابسامانیهایاقتصادیواجتماعی،مارادر
برابروظیفهایبزرگومجاهدتیخستگیناپذیرقرارمیدهد؛فلسطین
مغصوب ،ما را به یاری میطلبد؛ یمن مظلوم و خونآلود ،دلها را به
درد میآورد؛ مصائب افغانستان همه را نگران میسازد؛ حوادث تلخ
در عراق و سوریه و لبنان و برخی دیگر از کشورهای مسلمان که دست
شرارت و دخالت آمریکا و یارانش در آن مشهود است ،غیرت و همت
جوانان را برمیانگیزد و از سوی دیگر ،سر برافراشتن عناصر مقاومت
در هم ه این خط ه حساس و بیداری ملتها و انگیزش نسل جوان و
ی کند؛ فلسطین در هم ه بخشهای
پرنشاط ،دلها را لبریز از امید م 
ی کشد؛ قدس و غزه و کرانه و
خود «شمشیر قدس» را از نیام بیرون م 
سرزمینهای۴۸واردوگاههاهمهبرمیخیزندودر طیدوازدهروز بینی
متجاوز را به خا ک میمالند؛ یمن محصور و تنها ،هفت سال جنگ و
جنایت و مظلو م کشی دشمن شرور و قصیالقلب را تاب میآورد و با
وجود قحط غذا و دارو و امکانات زیستی ،تسلیم زورگویان نمیشود و
ی کند؛درعراق،عناصرمقاومت
آنهارابااقتداروابتکارخودسراسیمهم 
با زبان رسا و صریح ،آمریکای اشغالگر و داعش دستنشاند ه آن را به
عقب میرانند و عزم راسخ خود بر مقابله با هر نوع دخالت و شرارت از
سوی آمریکا و همراهانش را بیلکنت ابراز میدارند.
تالش تبلیغاتی آمریکائیان برای تحریف عزم و خواسته و عمل جوانان
غیور و عناصر «مقاومت» در عراق و سوریه و لبنان و دیگر کشورها و
منتسب کردن آن به ایران یا هر مرجع دیگر ،توهین به آن جوانان
شجاعوبیدار وناشیاز عدمفهمودرکدرستآمریکاییهااز ملتهای
این منطقه است.
همیندرکغلطموجبشد کهآمریکادر افغانستانتحقیرشودوپساز
آن ورود پر سروصدا در بیست سال پیش و پس از به کار بردن سالح و
بمب و آتش در برابر مردم بیدفاع و غیرنظامی ،خود را در باتالق حس
کند و نیرو و ابزار نظامی خود را از آن بیرون برد .البته ملت بیدار افغان
بایدمراقبابزارهایاطالعاتیوسالحهایجنگنرمآمریکادر کشورش
باشد و هوشیارانه در برابر آن بایستد .ملتهای منطقه نشان دادهاند
که بیدار و هوشیارند و راه و رویکرد آنان از برخی دولتها که برای راضی
نگهداشتن آمریکا حتی به خواسته او در مسئل ه حیاتی فلسطین تن
میدهند،جداست؛دولتهایی کهبارژیمغاصبصهیونیست،آشکار
َ
و پنهان ،نرد دوستی میبازند ،یعنی حق ملت فلسطین را در میهن
ی کنند.این،دستبردبهسرمای هفلسطینیهاست.
تاریخیاشانکار م 
آنها به تاراج سرمایههای طبیعی کشورهای خود بسنده نکردند و
ی کنند.
ا کنون سرمای ه ملت فلسطین را تاراج م 
برادران و خواهران!
منطق هماوحوادثسریعو گونا گونآن،نمایشگاهدرسهاوعبرتهاست؛
از سویی قدرت ناشی از مجاهدت و مقاومت در برابر زورگوی متجاوز و از
سویی ذلت ناشی از تسلیم و اظهار ضعف و تحمل تحمیلهای او.
نص ُروا َ
وعده صادق الهی ،نصرت مجاهدان راه خداستِ :ان َت ُ
اهلل
َ ُ ُ َ َُّ َ َ ُ
قدامکم .نخستین اثر این مجاهدت ،بازداشتن
ینصرکم و یث ِبت ا
آمریکا و دیگر زورگویان بینالمللی از دخالت و شرارت در کشورهای
اسالمی است ،انشاءاهلل.
ی کنم و به
از خداوند متعال نصرت ملتهای مسلمان را مسئلت م 
حضرت بقیةاهلل (ارواحنا فداه) درود میفرستم و علو درجات امام
خمینی عظیمالشأن و شهدای بزرگوار را از خدا میطلبم.
والسالم علی عباد اهلل الصالحین
سیدعلی خامنهای
 ۲۶تیر ۱۴۰۰
 ۶ذیالحجه ۱۴۴۲

آ گهی مزایده عمومی
اجاره پارکینگ باغ گلهای اصفهان
سازمان پارکها وفضای سبز شهرداری اصفهان در نظردارد بهره برداری از پارکینگ باغ گلهای اصفهان را بهصورت اجاره برای مدت یک سال از طریق
مزایده عمومی به اشخاص حقیقی وحقوقی دارای سوابق وتجربیات مرتبط وا گذار نماید .بنابراین از کلیه واجدین شرایط دعوت می نماید جهت دریافت
اسناد مزایده  ،حدا کثرتا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخه ( 1400 /05 /12ساعت  )13به واحد امورقراردادهای سازمان پارکها واقع در خیابان 22
بهمن مجموعه اداری غدیر مراجعه نمایند.
 )1مهلت تکمیل وتحویل اسناد(پیشنهاد) به دبیرخانه محرمانه سازمان  ،تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخه ( 1400 /05 /13ساعت  )13می باشد.
پیشنهادات واصله روز یکشنبه  1400/05/17در سالن جلسات سازمان پارکها بازگشایی خواهد شد .
 )2حساب شماره  4001547104نزد بانک شهر شعبه نورباران اصفهان به نام سازمان پارکها وفضای سبز شهرداری اصفهان جهت واریز سپرده نقدی ویا
ارائه ضمانت نامه معتبر بانکی به مبلغ  45/000/000ریال (به حروف :چهل و پنج میلیون ریال) جهت شرکت در مزایده می باشد.
)3تماممستنداتیااطالعاتخواستهشده(پیشنهاد)میبایستمطابقاسنادوشرایطاعالمشدهتهیه گردد(پیشنهاداتبایداز حیثمبلغمشخص
ومعین وبدون ال ک گرفتگی وبدون ابهام ودر پا کت ال ک ومهرشده تسلیم شود) در غیر این صورت ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 )4مدت اعتبار پیشنهادات تاپایان مردادماه  1400خواهد بود .
 )5سازمان پارکها در رد یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.
 )6شرکت در مزایده به منزله قبول شروط و تکالیف سازمان پارکها وفضای سبز (طبق ماده  10آیین نامه معامالت شهرداری ها ) خواهد بود.
 )7سایر شرایط  ،قیمت پایه مزایده وجزئیات مربوطه در اسناد مزایده درج گردیده است که پیشنهاد دهندگان می بایست یک نسخه از آن را دریافت و با
قید قبولی امضاء کرده وبه همراه سایر مدارک و مستندات اعالمی ضمیمه و تسلیم نمایند.
 )8متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن  03132674000داخلی  220تماس حاصل فرمایند .
تاریخ انتشار 1400/4/29
خ ت 1400/4/29

سازمان پارکها وفضای سبز شهرداری اصفهان

آ گهی دعوت مجمع عمومی عادی
به طور فوق العاده نوبت اول
شركت تعاونی كامیون داران خودراننده سلماس
بنا به تصویب هیات مدیره جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول
شركت تعاونی كامیونداران خود راننده سلماس راس ساعت  10صبح روز چهارشنبه
 1400/5/20در محل محوطه حیاط شركت در محیط باز به آدرس میدان آذربایجان
كمربندی طسوج تشكیل می گردد از كلیه اعضا محترم دعوت می شود جهت اتخاذ
تصمیم راجع به موضوعات ذیل در روز و ساعت تعیین شده حضور به هم رسانند با
توجه به مفاد  19آییننامه نحوه تشكیل مجامع عمومی و در صورتیكه حضور عضوی
میسر نباشد می تواند حق رای خود را به موجب وكالتنامه به عضو دیگر یا نماینده تام
االختیار از میان اعضا و یا غیراعضا وا گذار نماید در هر صورت هر عضو می تواند عالوه
برایخودحدا كثر3رایباوكالتداشتهباشدوهرشخصغیرعضوتنهایكرایباوكالت
داشتهباشدتوضیحاینكهوكالتنامههایعادیبایدیكروز بعداز انتشار آ گهیمذكور
تا یك روز قبل از تشكل مجمع به غیر از ایام تعطیل در محل دفتر شركت تنظیم شده و
توسط بازرس بررسی و تایید گردد و در غیر این صورت وكالتنامه رسمی حضور در مجمع
بایستی به تایید یكی از دفترخانه های رسمی رسیده باشد.
دستور جلسه :
 -1استماع گزارش هیات مدیره و بازرس شركت
 -2طرح و تصویب ترازنامه و صورت های مالی سال  98و 99
 -3اتخاذ تصمیم نسبت به ذخایر و سود سال  98و 99
 -4طرح و تصویب بودجه پیشنهادی هیات مدیره برای هزینه های سال 1400
 -5انتخاب بازرس شركت
 -6تصمیم گیری در مورد فروش خودرو پراید شركت به صورت مزایده بین سهامداران
تاریخ انتشار 1400/4/29
خ ش  1400/4/29هیات مدیره شركت تعاونی كامیونداران خود راننده سلماس

تأثیر دیپلماسی دفاعی بر سیاست خارجی واکاوی شد

شركت تعاونی مسكن كارمندان سازمان
پاركها و فضای سبز شهر تهران

لزومتوجهبهدیپلماسیدفاعی
دردولتسیزدهم

سعید امینی
دیپلماسی دفاعی مفهومی است در قالب قدرت که
م گرایی
با تکیهبر ظرفيت قدرت سخت و نرم در چارچوب ه 
سياستخارجیوسياستدفاعی،بازدارندگیرابدونبهر ه گيری
از ابزار سخت محقق کرده و زمينهساز ارتقای اهداف نهفته
در سياست دفاعی و نظامی میشود؛ به عبارتی ،دیپلماسی
دفاعی کاربرد مسالمتجویانه منابع حوزه دفاعی برای
دستيابی به بروندادهای مثبت در توسعه روابط دوجانبه
و چندجانبه با جهان خارج است؛ در این راستا دیپلماسی
ی کند
دفاعی بهعنوان عنصر کمکی سياست خارجی سعی م 
تا اهداف عاليه کشور را تأمين کند.
دیپلماسی دفاعی؛ پشتوانه سیاست خارجی
در کنار سياست خارجی ،ساختارهای دفاعی امنيتی نيز از
عوامل مهم و تأثيرگذار برکيفيت ایفای نقشهای بينالمللی
کشورها به شمار میروند؛ این نقش مهم در قالب دیپلماسی
دفاعینمایانمیشود؛درآنجاست کهجنبههاییازسياست
و راهبرد کالن دفاعی مشخص میشود .در حقيقت ترکيب
سياست خارجی و سياست دفاعی هر کشور ،فراهمآورنده
بخشی از دیپلماسی کالن هر کشور است که ما از آن بهعنوان
ی کنيم.
دیپلماسی دفاعی یاد م 
دیپلماسی دفاعی بهعنوان مکمل دیپلماسی سياسی و
نوعی قدرت نرم و با پشتوانه قدرت سخت در اختيار بخش
ت کننده سياست
دفاع بوده که براساس سرفصلهای هدای 
امنيت ملی ،در جهت تحقق اهداف آن در راستای قبض
و بسط مناسبات خارجی دفاعی و نظامی با سایر کشورها
مورداستفاده قرار می گيرد؛ بهعبار تدیگر ،دیپلماسی
دفاعی بين کشورها درواقع مربوط به روابط نظامی و دفاعی
کشورها با یکدیگر است که شامل رزمهای نظامی مشترک،
خریدوفروش سالح ،ایجاد پایگاههای نظامی و سامانههای
موشکی و نيز دیدارهای مقامات نظامی کشور و همچنين
قراردادهای دفاعی جهت همکاریهای صلحآميز نظامی
است؛ البته باید بحث امنيت مرزها را نيز ازجمله دیپلماسی
دفاعی در روابط کشورها مدنظر قرار داد.
تأثیر دیپلماسی دفاعی بر جایگاه منطقهای ایران
ژئوپلیتیک جمهوری اسالمی ایران با مزیتهای بسیاری
همراهاست کهسببشدهتاوزنمنطقهایایراندرمناسبات
مختلف و حل بحرانها و تنشها همواره موردتوجه سایر
بازیگرانقرار گیرد.ایرانازنظرسنتی کشوریاستباپیشینه
تمدنیباال؛دارایتمدنیچندهزارساله کهبهخوبیتوانسته
«دولت-ملت» و «دولت-کشور» را تشکیل دهد و دارای
سابقه بسیار باال در منطقه و نظام بینالملل است .از طرف
دیگر انقالبی در آن ر خداده که این انقالب به چالشگری نظام
بینالملل در چهار دهه اخیر پرداخته و پیامدهای گونا گون
از خود بهجا گذاشته است.
امروزه در بسیاری از جهات جمهوری اسالمی ایران در حوزه
دیپلماسی دست برتر را در منطقه و در نظام بینالملل دارد.
یکی از عرصههای دیپلماسی که طی سالهای گذشته
موردتوجه دولتها قرار گرفته ،دیپلماسی دفاعی است که
در کشور ما این نوع دیپلماسی در کنار سایر انواع دیپلماسی
رسمی که توسط وزارت امور خارجه انجام میشود ،مدنظر
قرارگرفته ،اما متأسفانه در دولت یازدهم و دوازدهم خیلی به
ب گرابودن
ایننوعدیپلماسیبهدلیلماهیتغربمحوروغر 

دولتتوجهنشدهوازظرفیتهایاینبعدازدیپلماسیغفلت
شده است و ا گر اقداماتی هم وجود داشته ،بیشتر بهصورت
خودجوش از جانب فرماندهان نظامی بوده است.
ظرفیتی که بالاستفاده ماند
وزیر امور خارجه دولت روحانی با مطرح کردن موضوعاتی
علیه میدان ،بهدنبال این بود تا شکست سیاست خارجی
دولت یازدهم و دوازدهم و کموکاستیهای موجود را متوجه
میدان؛یعنیدیپلماسیدفاعی کند .کارشناسانوتحلیلگران
مسائلسیاسیبراینباورند کهمیدان،پشتوانهموفقیتهای
دیپلماتیکمحسوبمیشود.درواقعدستاوردهاینظامی
و دفاعی ،رزمایشها و از سوی دیگر مناسبات دوجانبه
و چندجانبه نظامی ،پنجرههای موفقیت را برای دولت
در عرصههای مختلف دیپلماسی می گشاید ،اما چون
دولت تدبیروامید با زبان دیپلماسی دفاعی بیگانه بود ،از
ظرفیتهایاینبخشازدیپلماسینهتنهااستفادهاینکرد،
بلکه نسبت به آن بیمهریهای مکرر انجام داد.
سردار سنایی راد :برداشتهای ناصواب ،جفایی بر
دیپلماسی میدان بود
سردار رسول سناییراد در گفتوگو با خبرنگار «رسالت»
ن که دیپلماسی دفاعی در کنار دیپلماسی وزارت
بابیان ای 
امور خارجهنقشاساسیومکملرادارد ،گفت:طیماههای
گذشتهمباحثیتحتعنوانرقابتمیدانبادیپلماسیانجام
گرفت که به نظر میرسد بیشتر شبیه به مباحث انحرافی بود
تا مباحث عینی و واقعی.
وی افزود :دیپلماسی دفاعی در جهان به یک امر مرسوم
تبدیلشده و همانطورکه دیپلماسی دولتی باید از میدان
پشتیبانی کند،دربزنگاههادیپلماسیدفاعیهمازدیپلماسی
دولتی دفاع خواهد کرد.
کارشناس مسائل سیاسی دفاعی بابیان این مطلب که

آ گهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه
نوبت دوم
شركت تعاونی مصرف فرهنگیان ماكو
به شماره ثبت 143
بنا به تصویب هیات جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم شركت تعاونی
مصرففرهنگیانما كوراسساعت17روز شنبهتاریخ1400/5/9در محلپژوهشسرای
امام رضا (ع) تشكیل و گروه از عموم سهامداران و اعضای محترم دعوت می شود،
جهت اتخاذ تصمیم راجع به موضوعات ذیل در روز و ساعت مقرر در محل تعیین شده
حضور به هم رسانند و یا با توجه به مفاد  19آیین نامه نحوه تشكیل مجامع عمومی در
صورتی كه حضور عضوی در مجمع میسر نباشد ،میتوانند حق رای خود را به موجب
وكالتنامه به عضو دیگر یا نماینده تام االختیار از میان اعضا یا غیراعضا وا گذار نماید.
در این صورت هر عضو می تواند عالوه بر رای خود حدا كثر  3رای با وكالت و هر شخص
غیرعضوتنهایكرایباوكالتداشتهباشد.توضیحاینكهوكالتنامههایعادیبایستی
یك روز بعد از انتشار آ گهی مذكور تا یك روز قبل از تشكیل مجمع به غیر از ایام تعطیل
در محل دفتر شركت تنظیم شده و توسط هیات مدیره (بازرسان) بررسی و تایید گردد
و در غیر این صورت وكالتنامه حضور در مجمع بایستی به تایید یكی از دفترخانه های
اسناد رسمی رسیده باشد.
دستور جلسه :
 -1استماع گزارش هیات مدیره و بازرسان
 -2طرح و تصویب ترازنامه و سایر صورتهای مالی  1398و 1399
 -3اتخاذ تصمیم در مورد تقسیم سود یا زیان سال مالی  1398و 1399
 -4طرح و تصویب گزارش تغییرات سرمایه سال مالی  1398و 1399
 -5طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سالهای مالی  1399و 1400
 -6طرح و تصویب پاداش بازرسان و كاركنان سالهای مالی  1399و 1400
 -7انتخاب  5نفر عضو اصلی هیات مدیره و  3نفر عضو علی البدل و  3نفر عضو اصلی
بازرسان و  3نفر عضو علی البدل بازرسان به دلیل اتمام مدت ماموریت
 -8اتخاذ تصمیم در مورد تعیین روزنامه برای درج آ گهی های بعدی
تاریخ انتشار 1400/4/29
خ ش 1400/4/29
هیات مدیره تعاونی مصرف فرهنگیان ما كو
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی (نوبت دوم) آ گهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه
با توجه به عدم حصول حد نصاب قانونی مجمع عمومی عادی نوبت اول مورخ شركت ایمن آزمای شرق (سهامی خاص)
 1400/4/27و عدم رسمیت مجمع عمومی عادی مذكور بدینوسیله از كلیه اعضای
محترم شركت تعاونی دعوت می شود تا در مجمع عمومی عادی نوبت دوم كه راس
ساعت  10صبح روز شنبه مورخ  1400/5/9در محل آمفیتئاتر روباز بوستان گفتگو واقع
در كوی نصر انتهای خیابان علیالی  ،ضلع جنوبی بوستان گفتگو  ،آمفی تئاتر روباز
ی گردد  ،حضور به هم رسانند.
تشكیل م 
توجه :در صورتیكه هر یك از اعضا نتوانند در مجمع عمومی فوق حضور یابند می توانند
استفادهازحقخودرابرایحضورواعمالرایدرمجمععمومیبهیكنمایندهتاماالختیار
وا گذار كند ،تعداد آراء وكالتی هر عضو حدا كثر سه رای و هر شخص غیرعضو تنها یك رای
خواهدبود.الزمبهذكراستتاییدنمایندهتاماالختیار باآقایعبدالغفار جوالییبازرس
و – عضو هیات مدیره تعاونی خواهد بود .بدین منظور عضو متقاضی اعطای نمایندگی
باید حدا كثر ظرف  7روز از انتشار این آ گهی به همراه نماینده خود و با در دست داشتن
مدركموید كارتشناساییمعتبردر محلدفترشركتتعاونیحاضرتاپساز احراز هویت
طرفین ،عضویت متقاضی و اهلیت نماینده  ،برگه نمایندگی مربوط توسط مقام مذكور
تایید و ورقه ورود به مجمع عمومی برای نماینده صادر گردد.
ضمنا یادآوری می شود این مجمع با حضور هر تعداد از اعضا رسمیت می یابد و
تصمیماتی كه در آن اتخاذ می شود برای كلیه اعضا (اعم از غایب و مخالف و حاضر)
نافذ و معتبر خواهد بود.
دستور جلسه :
 -1استماع گزارش هیات مدیره و بازرس
 -2طرح و تصویب صورتهای مالی سال  99و بودجه پیشنهادی سال 1400
 -3انتخاب اعضا اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرس
تاریخ انتشار 1400/4/29
هیات مدیره
خ ت 1400/4/29
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به شماره ثبت  30739و شناسه ملی
10380459718
بدینوسیله از كلیه سهامداران شركت فوق دعوت می شود كه جهت شركت در مجمع
عمومی عادی سالیانه در تاریخ  1400/5/12ساعت  14به نشانی  :مشهد – خیابان
دعبل خزائی ( 12رودكی  )11پالك  86طبقه اول كدپستی  9177774865حضور به هم
رسانند.
دستور جلسه :
 -1انتخاب بازرسین برای سال مالی 1400
 -2تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال 99
 -3انتخاب روزنامه
تاریخ انتشار 1400/4/29
رئیس هیات مدیره
خ ش 1400/4/29

اصالحیه
درآ گهیدعوتمجمععمومیعادیانجمنمهندسیماشینهایكشاورزیومكانیزاسیون
ایراندر تاریخ16بهمن1398ساعتحضور اعضا كه 17بعدازظهرمیباشداز قلمافتاده
و اصالح می گردد .آ گهی فوق در تاریخ 1398/10/18به چاپ رسیده است.

منطقه خاورمیانه با ناامنی
گستردهای عجین است و در
چنین شرایطی دیپلماسی
دفاعی اهمیت بیشتری پیدا
می کند ،گفت :دشمنان و
رقبای جمهوری اسالمی در
دیپلماسیتهدیدمحورعمل
ی کنند؛یعنیدردیپلماسی،
م 
استفاده از ابزار نظامی را هم
بهعنوان یک گزینه مطر ح
ی کنند؛ بنابراین از یکسو با توجه به تجربیات مختلف و با
م 
استناد به واقعیتهای مربوط به دیپلماسی و از سوی دیگر
با توجه به تجربه فرماندهان نظامی کشورمان ،میتوان
دیپلماسی دفاعی را بیشتر بسط و توسعه داد و کارآمدی
آن را بیشتر کرد.
سردارسناییرادبهدولتسیزدهمتوصیه کرد کهبهدیپلماسی
دفاعی توجه ویژهتری داشته باشد و معتقد است یکی از
ویژگیهایحجتاالسالمرئیسیایناست کهشرایطرابرای
تعامل،همکاریوهمافزاییفراهم کردهاست؛بنابراینبخش
دفاعی کشور حتمابهدیپلماسیدولترئیسی کمکخواهد
کرد و پشتیبان اقدامات دولت سیزدهم خواهد بود.
اوبااشارهبهفایلصوتیظریف گفت:برداشتهایناصواب
و رقابتهای بیمورد ،جفایی بر دیپلماسی و میدان بود.
پشتوانه مذا کرات آستانه در خصوص مسئله سوریه و
موفقیتهایی که در این مذا کرات حاصل شد ،نتیجه
دیپلماسی دفاعی و قدرت میدان بود؛ لذا سوابق موجود
ی کند کهدیپلماسیدفاعیاز کارکردو کاراییبسیار
اثباتم 
باالیی برخوردار است و میتواند نقش مهمی در پیشبرد
اهداف سیاست خارجی کشور داشته باشد.

آ گهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده
شركت تجیر (سهامی خاص) شماره ثبت
 44428و شناسه ملی 10100897762
بدینوسیله از كلیه سهامداران شركت تجیر (سهامی خاص) دعوت به عمل می آید تا در
جلسهمجمععمومیفوقالعادهراسساعت11صبحمورخ 1400/5/16كهدرمحلقانونی
شركت واقع در تهران –خیابان انقالب –كوچه صائب –خیابان رازی – پالك  -69طبقه
همكف – (كدپستی  )1133713311تشكیل می گردد ،حضور به هم رسانند.
دستور جلسه :
اصالح تبصره  1ماده  26اساسنامه شركت
تاریخ انتشار 1400/4/29
هیات مدیره شركت مهندسین مشاور تجیر
خ ت 1400/4/29

آ گهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
نوبت سوم شركت تعاونی اعتبار فرهنگیان
پیرانشهر
بنا به تصمیم هیات مدیره جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم شركت تعاونی
اعتبار فرهنگیان پیرانشهر راس ساعت  4بعدازظهر روز سه شنبه مورخ  1400/5/12در
محل سالن دبیرستان متوسطه دوره اول شهید سلیمان منگور كردستانی واقع در
خیابان قدس تشكیل می گردد .از عموم سهامداران و اعضا محترم دعوت میشود
جهت اتخاذ تصمیم راجع به موضوعات ذیل در روز وساعت مقرر در محل تعیین
شده حضور به هم رسانند و یا با توجه به مفاد ماده  19آئین نامه نحوه تشكیل مجامع
عمومی در صورتیكه حضور عضوی در مجمع میسر نباشد می تواند حق رای خود را به
موجب وكالتنامه به عضو دیگر یا نماینده تام االختیار از میان اعضا یا غیر اعضا وا گذار
نماید ،در این صورت هر عضوی می تواند عالوه بر رای خود حدا كثر سه رای با وكالت و
هر شخص غیرعضو تنها یك رای با وكالت داشته باشد  .توضیحا اینكه وكالتنامه های
عادی بایستی یك روز بعد از انتشار آ گهی مذكور تا یك روز قبل از تشكیل مجمع به غیر از
ایامتعطیلدر محلدفترشركتتنظیمشدهوتوسطهیاتمدیرهبررسیوتائید گرددودر
غیر این صورت وكالتنامه رسمی حضور در مجمع بایستی به تائید یكی از دفترخانههای
اسناد رسمی رسیده باشد.
دستور جلسه :
 -1طرح و تصویب اساسنامه جدید تعاونی های اعتبار در چارچوب قوانین و مقررات
بخش تعاون و دستورالعمل اجرایی تاسیس ،فعالیت و نظارت بر شركت های تعاونی
اعتبار مصوبه جلسه مورخ  96/3/9شورای پول و اعتبار
 -2اصالح ماده ( )1اساسنامه و تغییر نام شركت به «شركت تعاونی اعتبار كاركنان اداره
آموزش و پرورش شهرستان پیرانشهر)
 -3تغییر ماده ( )6اساسنامه درخصوص تغییر آدرس قانونی شركت به «اداره آموزش و
پرورش شهرستان پیرانشهر»
رئیس هیات مدیره – سید علی حسینی مقدم
تاریخ انتشار 1400/4/29
نایب رئیس هیات مدیره – فاتح طه زاده
خ ش 1400/4/29
مدیرعامل هیات مدیره – عابد پرویزی

آ گهی دعوت
بدینوسیله از كلیه سهامداران شركت صنایع غذایی و بسته بندی اسپاروكادوس
سهامی خاص به شماره ثبت  1274و شناسه ملی  10861176229دعوت می گردد تا در
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شركت كه راس ساعت  10صبح روز چهارشنبه
مورخ1400/5/13در محل كارخانهشهرستانرودبار،پایینبازار ،روستایتكلیم،جاده
روستای تكلیم  ،پالك  1تشكیل می گردد  ،حضور به هم رسانند.
دستور جلسه :
 -1انتخاب هیات مدیره
 -2انتخاب بازرسین
 -3انتخاب روزنامه كثیراالنتشار
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