
بازنده بر مسند قدرت

  
ســرانجام پس از هفته ها گمانه زنی یائیر الپید که 
با بنت بر سر نخست وزیری دوره ای توافق کرده اند 
قدرت را در دست گرفت . البته این کسب قدرت نه 
بر اســاس توافق گذشته برای دوره ای دو ساله بلکه 
به عنوان مســئول پیش برد امور رژیم صهیونیستی 
برای انتخابات زودهنگام در ماه نوار می باشــد. این 
نوع جا به جایی قــدرت در حالی وی پیش از این 
در مقــام وزیر خارجه صهیونیســت ها بوده، بیانگر 
ناتوانــی کابینه ائتالفی وی و بنــت برای اداره امور 
بوده اســت که در نهایت نیز به انحالل کنســت و 
انتخابات زودهنگام منجر شــده اســت. مسئله ای 
که بــه گفته هرتزوگ رئیس این رژیم مســئله ای 
مثبت نبوده و پیامدهای فرسایشــی بسیاری برای 
این رژیم به همراه خواهد داشــت. نکته قابل توجه 
دیگر آن اســت که یائیر الپیــد برنامه های خود در 
جایگاه نخســت وزیر پیشــبرد امور را با شرکت در 
نشستی با موضوع پیگیری وضعیت اُسرا و مفقودین 
صهیونیست، در مقر وزارت جنگ رژیم صهیونیستی 
آغاز کرد و دیدار وی شامل دیدار با رونین بار رئیس 
سازمان اطالعات و امنیت داخلی تل آویو )شاباک( 
بود. این اقدام از سوی الپید در حالی صورت گرفته 
اســت که به رغم ادعاهای صهیونیست ها مبنی بر 
اشــراف اطالعاتی و نظامی بر فلســطین و منطقه، 
گروه های فلسطینی همچنان سربازان صهیونیست 
را در بازداشــت دارند و این رژیم نتوانسته اقدامی 
برای آنها صورت دهد. با توجه به این پرونده اسرای 
این رژیم از مطالبات ســاکنان اراضی اشغالی است 
الپید با ورود به این پرونده ســعی دارد تا از دوران 
مســئولیت خویش به عنوان محفلی انتخاباتی بهره 
گیــرد. رویکردی که بخش دیگری از آن را احتماال 
استمرار سیاست های بحران ســاز در منطقه برای 
پنهان ســازی بحران های داخلی و نمایش قدرتی 
پوشالی از خویش تشکیل می دهد. آنچه در تحوالت 
سیاســی رژیم صهیونیستی مشــاهده می شود ان 
اســت که این رژیم از درون با بحران ها و چالشهای 
سیاســی، امنیتی، اقتصادی بســیاری مواجه است 
و الپیــد صرفا بــا رویکردی امنیتی بــه دنبال کم 
رنگ ســازی و حاشیه ســازی آن بحران هاست تا 
شــاید بتواند در انتخابات آتی در عرصه سیاســت 
باقی بماند هر چند که شــواهد امر نشــان می دهد 
که او بازنده ای زودهنگام اســت که قدرت را برای 
 دورانی موقت به دست گرفته است و آینده روشنی 

پیش روی او وجود ندارد.
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یک فعال زن بحرینی ضمن انتقاد از اوضاع اسف بار زنان 
در این کشــور، گفت که چند کودک و نوجوان زندانی 
 بحرینــی، از دو ماه پیش، از دیــدار با خانواده های خود 

محروم هستند.
»ابتســام الصایغ« فعال زن بحرینی از بازداشت کودکان 
و نوجوانــان توســط رژیم آل خلیفه در این کشــور به 
شــدت انتقاد کرد.الصایغ گفت که در اتاقهای شــکنجه 
زنــان در بحریــن، هیچ مســاواتی وجود نــدارد؛ بلکه 
زنان به شــیوه  مردان مجازات می شــوند.وی ادامه داد: 
زن شــاید در بحرین توانســته باشد بخشــی از حقوق 
خود را به دســت آورد و به عنــوان نماینده در پارلمان 
حضور داشــته باشــد، ولی اختیاری نــدارد. توانمندی 
و پتانســیل زیــادی داریم کــه اگر در محل مناســب 
 مــورد اســتفاده قرار گیــرد، می بینیم که شایســته تر 

از مردان هستند.
این فعــال بحرینی با بیــان اینکه زن در این کشــور، 
همچنان در حاشــیه اســت و حتی نمی تواند حســاب 

بانکی برای فرزند خود باز کند، خاطر نشان کرد، مرد در 
بحرین، می تواند هر کاری انجام دهد، ولی زن نمی تواند 
به فرزند خــود، تابعیت دهد.الصایغ خاطر نشــان کرد: 
زنان از برخی حقوق شــهروندی برخوردار نیســتند، از 
جمله اینکه اگر همســر یک زندانی سیاسی باشد، حق 
مسکن ندارد. بسیاری از زنان به خاطر عوامل سیاسی، از 

درخواست مسکن محروم شده اند.
وی درباره شرایط کودکان و نوجوانان زندانی در بحرین 
هم گفت: سن این افراد، بیشتز ار ۱۵ سال نیست. سال 
گذشــته هم ســه فرزند از یک خانواده بازداشت شدند. 
برخــی از منابع معارض نیــز میگویند که بیش از ۵۰۰ 
کــودک در زندانهــای رژیم، زندانی هســتند.این فعال 
بحرینی با بیان اینکه بازداشــت کودکان، جنایتی است 
که با معاهدات حقوق کــودکان همخوانی ندارد، تأکید 
کرد، خانواده باید هســته جامعه و محیط طبیعی برای 
رشــد صحیح کودکان باشــد و از نظر روانی و جسمی، 

رشد صحیحی داشته باشند.

محرومیتکودکانزندانیدربحرینازدیدارباخانواده
آمریکا و تبعیض نژادی در به دسترسی به آب لوله کشی 
یک موسسه غیر انتفاعی اعالم کرد که تأمین آب در خانه 
برای بســیاری از مردم آمریکا یک معضل است و افرادی 

که آب تمیز ندارند اغلب از رنگین پوستان هستند.
 موسســه غیر انتفاعی »دیگ دیپ« در گزارشی اعالم 
کرد که تأمین آب در خانه برای بسیاری از مردم آمریکا 
یک معضل اســت و افرادی که آب تمیز ندارند اغلب از 
رنگین پوستان هستند.به گزارش این سازمان مستقر در 
لس آنجلس که وقف رســاندن آب تمیز، گرم و سرد به 
خانه های آمریکایی است، گفت: بیش از 2.2 میلیون نفر 
در آمریکا هنوز بدون آب و لوله کشی اولیه در خانه های 
خود و ده ها میلیون نفر دیگر بدون ســرویس بهداشتی 

کافی زندگی می کنند.
میلیون ها نفر در آمریکا که با شــکاف در دسترســی به 
آب مواجه اند بیشــتر از جوامع رنگین پوست هستند به 
طوری که احتمال اینکه خانواده های بومی دسترسی به 
آب جاری نداشــته باشند ۱9 برابر بیشتر از خانواده های 

سفیدپوســت و همین عدد برای خانوارهای سیاه پوست 
و التین تبار دو برابر اســت.جورج مــک گرو، بنیانگذار 
و مدیــر اجرایی دیگ دیپ به نقل از اینســایدر، گفت: 
ایــن افراد میزان قابل توجهــی از درآمد ماهانه خود را 
صرف تامین آب برای زنده ماندن می کنند. دسترســی 
نداشــتن به آب سبب مشکالت ســالمتی مانند دیابت، 
مشکالت در سالمت روان و انبوهی از قبوض برای خرید 
آب بطری می شود. خبر دیگر آنکه بر اساس نتایج یک 
نظرسنجی جدید بیشــتر آمریکایی ها از روند اوضاع در 
کشورشــان ناراضی هســتند و آن را در مسیری اشتباه 
 AP-NORC می دانند.در نظرســنجی انجام شده توسط
که روز چهارشــنبه نتایج آن منتشــر شــد، 8۵ درصد 
بزرگســاالن آمریکایی گفتند روند اوضاع در کشورشان 
در مسیری اشــتباه قرار دارد و فقط ۱4 درست معتقد 
بودند که این مســیر درست است.نتیجه این نظرسنجی 
حاکی از افزایش بدبینی مــردم آمریکا در ماه ژوئن در 

مقایسه با ماه می یعنی ماه قبل از آن است.

محرومیتکودکانزندانیدربحرینازدیدارباخانواده

نماینده دائم ســوریه در ســازمان ملل متحد دلیل اصلی تداوم تجاوزات 
رژیم صهیونیستی و حضور غیرقانونی نظامیان آمریکایی و ترکی در خاک 
کشورش را، تقالی آنها برای طوالنی کردن هرج و مرج در سوریه دانست.

»بســام صباغ« نماینده دائم سوریه در سازمان ملل متحد گفت که هدف 
از تجاوزهای اسرائیل علیه اراضی سوریه و جنایات سازمان های تروریستی 
و حضــور غیرقانونی نیروهای آمریکایی و ترکی در ســوریه، تداوم هرج 
و مرج و تروریســم و بســتن راه بر روی راه  حل سیاســی است.به نوشته 
خبرگزاری رسمی سوریه )ســانا(، وی در نشست شورای امنیت سازمان 
ملل اعالم کرد:ســوریه متاسف است که شــورای امنیت نمی تواند تجاوز 
اســرائیل به فرودگاه بین المللی دمشق را محکوم کند. همچنین از این که 
برخی کشــورها در روند محکوم به بهانه هایی که به وضوح نشان دهنده 
تعصب کور آن ها به نفع اســرائیل اســت، مانع از اعــالم محکومیت این 

تجاوز توســط شورای امنیت می شــوند، ابراز تاسف می کند«.وی افزود 
که کشــورش اقدامات ترکیه و عدم پایبندی آن به تعهدات ســابق خود 
به موجب توافق های آســتانه و تفاهمنامه ســوچی محکوم می کند و بار 
دیگــر بر مخالفت خود با اظهارات رجــب طیب اروغان، رئیس جمهوری 
ترکیه در خصوص ایجاد »منطقه امن« در شمال سوریه تاکید می کند.از 
سوی دیگر معاون نماینده روسیه در سازمان ملل با بیان اینکه کشورهای 
غربی مانع انتشــار بیانیه این کشور در محکومیت حمالت صهیونیست ها 
به سوریه در شورای امنیت شــدند، گفت غرب هنوز حامی تروریست ها 
در سوریه است.»دیمیتری پولیانسکی« معاون نماینده فدراسیون روسیه 
در ســازمان ملل خبر داد که غرب از انتشــار بیانیه شــورای امنیت در 
محکومیت حمله هوایی رژیم موقت صهیونیســتی به فرودگاه بین المللی 

دمشق، که توسط روسیه تهیه شده بود، جلوگیری کرده است.

افشاگری دمشق از اهداف تداوم تجاوزات علیه سوریه 

گزارش

اروپا و آمریکا در حالی با آغاز جنگ اوکراین به دنبال قدرت نمایی جهانی و تکرار 
یک جانبه گرایی بوده اند که اکنون نه تنها در جنگ پیروز نشده اند بلکه گرفتار 
بحران غذایی  و انرژی نیز شــده ان چنانکه بسیاری از این کشورها باالترین نرخ 

تورم و ناامنی غذایی و انرژی را طی چند دهه اخیر تجربه می کنند. 
در واکنش به جنگ افروزی های غرب، رئیس جمهور روســیه اظهار داشــت که 
غــرب »خود را به دام انداخته« و نمی توانــد جهت گیری هایی را که هژمونی آن 
را تضعیــف می کند، پیش بینی کند.والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روســیه در 
ســخنرانی در مقر سرویس اطالعات خارجی روسیه به مناسبت صدمین سالگرد 
تاسیس آن، گفت: غرب خود را در تله گرفتار کرده، زیرا قادر به تجزیه و تحلیل 
تحوالت جهان که هژمونی آن را تضعیف می کند، نیست.وی گفت غرب همچنان 
واقعیت ظهور نظم جهانی چندقطبی را نادیده می گیرد و در رویه های خود دنبال 
دستیابی به یک هدف است و آن حفظ هژمونی خود به هر وسیله ای است.پوتین 
با یادآوری سرنوشــت کشــورها و مردم خاورمیانه تاکید کرد که غرب امروز نیز 
همین کار را با اوکراینی ها انجام می دهد. چنین رفتاری از سوی غرب حاکی از 

عدم تمایل به »نگاه به حقیقت« و برداشتن گام های بی پروا است.
وضعیت بحرانی غرب چنان اســت که مکرون رئیس جمهور فرانســه در نشست 
خبــری در مادرید گفت که بهای تحریم ها علیه روســیه و حمایت همه جانبه از 
اوکراین واقعاً باالســت.پیش از این مؤسســه ملی آمار فرانسه پیش بینی کرد که 

تورم در فرانسه در پایان سال بین ۶.۵ تا ۷ درصد تثبیت شود، مشروط بر اینکه 
قیمت نفت خام برنت در ســال 2۰22 در ســطح ۱2۰ دالر در هر بشکه باشد.

رئیس بانک مرکزی بریتانیا نیز هشدار داد که در بحبوحه بحران انرژی، تورم باال 
بر بریتانیا بیش از هر کشور بزرگ دیگری تأثیر منفی خواهد گذاشت.تورم ساالنه 
در فرانسه به ۶.۵ درصد رسیده است، یعنی باالترین رقم از سال ۱99۱ میالدی.
در این میان الوروف وزیر خارجه روسیه با مقایسه تحریمهای آمریکا و اروپا علیه 
مســکو تاکید کرد که واشــنگتن نه تنها به دنبال تضعیف روسیه بلکه به دنبال 
تضعیف اتحادیه اروپا به عنوان یک رقیب اســت.وزیر خارجه روســیه تاکید کرد 
که اروپای مدرن که توســط اتحادیه اروپا نمایندگی می شود، استقالل خود را از 
دست داده است و کامال تسلیم مواضع تحمیلی توسط ایاالت متحده است. نکته 
قابل توجه آنکه دبیرکل ناتو اذعان کرد که این ائتالف نظامی غربی از سال 2۰۱4 
برای رویارویی با روسیه آماده می شده است. الزم به ذکر است در ادامه رویکردها 
تقابلی و توسعه گرایانه ائتالف ناتو در جدیدترین سند »مفهوم استراتژیک« خود 
با متهم کردن چین به تالش برای آســیب زدن به امنیــت و ارزش های اروپا و 
آمریکا، از همکاری پکن و مســکو ابراز نگرانی کرد.پکن در واکنش به جدیدترین 
ســند ناتو که در آن قدرت چین چالشــی برای این ائتالف نظامی عنوان شده، 
گفت این ناتو اســت که چالش نظام مند برای صلح و ثبات جهانی و دستانش به 
خون مردم جهان آغشته است. از سوی دیگر مدیر اطالعات ملی آمریکا گفت که 

سازمان های اطالعاتی این کشور به این نتیجه رسیده اند که درگیری های اوکراین 
احتماال برای مدت طوالنی ادامه خواهد داشــت و توافق صلح بعید است.در این 
میان در رویکرد تعاملی وزارت دفاع روسیه اعالم کرد نیروهای این کشور جزیره 
اوکراینی »مار« در دریای ســیاه را ترک کرده اند و افزود این اقدام در راســتای 
نشــان دادن حسن نیت مسکو انجام شده است.خبرگزاری »اسپوتنیک«، به نقل 
از یک منبع نوشــت که ســازمای اطالعات مرکزی آمریکا )سیا( در حال جذب 

عناصر داعش برای ارسال آن ها به اوکراین است.
خبر دیگر آنکه پوتین در واکنش به ادعای جنســیتی جانسون درباره اینکه اگر 
پوتیــن یک زن بود هرگــز به اوکراین حمله نمی کرد، حملــه انگلیس به جزایر 
فالکلند آرژانتین در زمان نخســت وزیری »مارگارت تاچر« در انگلیس را یادآور 
شد.در این میان در ادامه رفتارهای تبلیغاتی، بایدن رئیس  جمهور ایاالت متحده 
آمریکا بعد از درخواســت افزایش تولید نفت از عربستان سعودی، اذعان کرد که 
انجام این کار، منطقی به نفع کشورهای عربی خواهد بود. همچنین نیروی پدافند 
هوایی ژاپن و ارتش ایاالت متحده رزمایش هوایی مشترکی را با جنگنده هایی بر 
فراز آب های ژاپن و دریای چین شرقی برگزار کردند.البته اردوغان رئیس جمهور 
ترکیه باز هم فنالند و ســوئد را به جلوگیری از عضویــت در ائتالف ناتو تهدید 
کرده اســت که ناکامی مهمی برای آمریکاست.خبر دیگر آنکه نظامیان اوکراینی 

در مناطق درگیری از زنان به عنوان سپر انسانی استفاده می کنند.

جنگ اوکراین، بحران غذایی و انرژی و ناکامی یکجانبه گرایی گریبانگیر اروپا و آمریکا شده است 

غرب گرفتار در چاهی که برای دیگران کنده بود

آگهی مفقودی
برگ سبز کامیون کشنده ولوو مدل 1389 شماره پالک ایران11-177ع96 شماره 
موتور 233137  شــماره شاسی NADAS02D0AT892686 مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط است. ساری
***************************************************************

برگ ســبز و ســند کمپانی ســواری پژو 405 جــی ال ایکــس آی 1/8 مدل 1384 
رنگ نقره ای متالیک شماره موتور 12483199862 شماره شاسی 14203700 شماره 
پالک ایران82-247د22 به نام مجید اســماعیلی آرائی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط است. ساری
***************************************************************

برگ سبز-ســند کمپانی-کارت ماشــین و کارت سوخت سواری شــخصی پراید جی 
تی ایکس آی مدل 1384 رنگ ســفید روغنی شــماره موتور 01089213 شماره شاسی 
S1412284467028 شــماره پالک ایران72-541د14 به نام موســی موسی پور مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
***************************************************************

ســند کمپانی و برگ ســبز ســواری لوگان L90 شــماره پالک ایــران22-361ی48 
شماره موتور K4MA690D081621 شــماره شاسی NAPLSRALD91050202 مدل 
1388 رنــگ نــوک مدادی به نام فریبــا کریمی پراپری مفقود گردیــده و از درجه اعتبار 

ساقط است. ساری
***************************************************************

ســند مالکیــت-کارت ماشــین و ســند کمپانی ســواری ســایپا 131 مــدل 1399 
شــماره پــالک ایــران92-533ج88 شــماره موتــور M1316475298 شــماره شاســی 

NAS411100L3613144 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
***************************************************************

برگ ســبز و برگ گمرکی ســواری سیســتم اســپورتیج SL مدل 2014 رنگ سفید 
روغنی شــماره شــهربانی ایران72-199د58 شــماره موتور G4KEDH42327  شماره 

شاسی KNAPC8121E7504749 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
***************************************************************

پروانه اشــتغال مهندسی به نام مهندس علیرضا قمر حسن آبادی شماره شناسنامه 
5000 متولد 1367 کدملی 2219826627 صادره تنکابن دارای دانشنامه کارشناسی 
رشته مهندســی عمران-عمران عضو سازمان نظام مهندسی ســاختمان استان مازندران 
با شــماره عضویت 019230-0-3-12 با شماره پروانه اشــتغال 12-300-04973 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
***************************************************************

سند کمپانی و سند مالکیت "برگ سبز" وسیله نقلیه موتورسیکلت سیستم  پیشتاز 
تیپ 125CDI  به رنگ آبی مدل 1391 به شــماره موتور NEG1123288 و شــماره تنه 
NEG *** 125A9101562 به شماره پالک ایران 595-42796 متعلق به جعفر برزگر  
نــام پدر علی جان شــماره ملــی 4869873338 مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ســاقط 

می باشد. گنبد
***************************************************************

برگ سبز ( خودرو برلیانس هاچ بک _  بنام میثم گودرزی _ پالک 932 م 62 ایران 
 NAPH320AAG1003150 شــماره شاســی BM15LE038282 41   شــماره موتــور

مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد. بروجرد
***************************************************************

برگ سبز)شناسنامه( و سند کمپانی)کارخانه( و برگ سند مزایده ای خودرو سواری 
سیســتم پژو  تیپ پارس مدل1386 برنگ سفید بشماره موتور 1248619843شماره 
شاســی  50507559و شــماره پالک ایران 14-   112ط84به نام یونس گذری مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد . بندرعباس
***************************************************************

برگ سبز)شناســنامه( و ســند کمپانــی )کارخانه(  وکارت و بیمــه نامه خودرو وانت 
سیســتم پیکان مــدل1390 تیــپ 1600i برنگ سفید-شــیری روغنی بشــماره موتور 
11490035262شــماره شاســی  NAAA36AA7BG247806و شــماره پالک ایران 
94-   788د42به نام علی ســرجوئیان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط می باشد 

. بندرعباس

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای مجتبی خجسته بخت با ارائه استشهادیه شماره 3434 تنظیمی دفترخانه 141 
آمل طی درخواســت شــماره 1401/10595 مورخ 1401/1/16 تقاضای صدور ســند 
مالکیت المثنی 110167 شــش دانگ که 20 ســیر عرصه موقوفه اســت پالک شــماره 
23 فرعــی از 74 اصلــی واقــع در بخش 9 ثبت آمل ثبــت گردیده و در اثــر جابه جایی 
مفقود شده را نموده است که دراجرای ماده 120اصالحی آیین نامه قانون ثبت مبادرت 
به نشــر این آگهی در یــک نوبت در روزنامه کثیراالنتشــار می نماید، چنانچه اشــخاصی 
مدعــی انجام معامله یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشــند ظرف مــدت ده روز پس 
از تاریــخ انتشــار آگهی اعتراض خود را به همراه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله به 
اداره ثبت محل ارایه و رسید دریافت نمایند . چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض 
ارائه نگردد یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشــود این 
اداره مطابق مقررات اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود.م/

الف1401/10595
 سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک آمل-فیض اله ذبیحی

آگهی فقدان سندمالکیت 
نظربــه اینکه آقــای محمدعلی توتبانی فرزند غالمرضا باســتناددوبرگ استشــهادیه 
گواهــی شــده منظم به تقاضــای کتبی جهت دریافت ســندمالکیت المثنــی نوبت اول به 
ایــن اداره مراجعه کرده ومدعی اســت ســندمالکیت ششــدانگ پالک2فرعی جداشــده  
از3003-اصلــی واقــع دربخش2شهرســتان ســبزوارکه متعلــق به وی میباشــدبعلت 
نقل مکان مفقود شــده اســت با بررســی دفترامالک معلوم شــدمالکیت فوق الذکرذیل 
دفتر64صفحه234   ثبت11041امالک بشــماره چاپی151728الف87نام نامبرده ثبت 
وسندصادروتسلیم شده است.لذاباستنادماده120آئینامه قانون ثبت مراتب یک نوبت 
آگهــی ومتذکر می گردد هرکس نســبت به ملک موردآگهی معاملــه ای انجام داده یامدعی 
وجود ســندمالکیت نزدخود باشدبایســتی ظــرف مدت ده روز ازتاریخ انتشــار این آگهی 
اعتراض کتبی خودرا به پیوســت اصل ســندمالکیت یاســندمعامله رســمی به این اداره 
تســلیم نماید.بدیهی اســت در صورت عدم وصول اعتراض در مهلــت مقرر و یا وصول 
اعتراض بدون ارائه ســندمالکیت یاســندمعامله رســمی نســبت به صدور سندمالکیت 

المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.)م الف 401/381(
 تاریخ انتشار:1401/4/9

علی آب باریکی-رئیس ثبت اسناد و امالک سبزوار

آگهی دعوت ســهامداران صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی اســتان ســمنان )سهامی 
خاص( ثبت شــده به شماره 3684 و شناسه ملی 14001930618 جهت تشکیل مجمع 

عمومی عادی سالیانه
بدینوســیله از کلیه سهامداران صندوق دعوت می شــود تا در جلسه مجمع عمومی 
عادی ســالیانه کــه در روز سه شــنبه مورخ 1401/04/21 ســاعت 12 در محل ســالن 
جلســات پارک علم و فناوری اســتان ســمنان به آدرس پســتی: اســتان ســمنان، شــهر 
شاهرود، بلوار دانشگاه، پارک علم و فناوری استان سمنان، کدپستی: 3614933578، 

تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه :

1- ارایه گزارش هیات مدیره و حســابرس شــرکت در خصوص عملکرد مالی سال 
،1400

2- تصویب صورت های مالی سال منتهی به پایان اسفند 1400،
3- تعیین حســابرس، انتخاب بــازرس قانونی)اصلی( و بازرس علی البدل شــرکت 

برای سال مالی 1401،
4- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار،

5-تصمیم گیری در مورد تقسیم سود انباشته،
6- تصویب معامالت مشمول ماده 129 قانون تجارت،

7- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.
هیات مدیره صندوق پژوهش وفناوری غیردولتی استان سمنان

فرارمز اصغری


