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سیاست

یکشنبه  2آذر ماه 1399
شمــاره 4068

ظریف بر آمادگی همکاریهای تهران با کابل تاکید کرد

حمله تروریستی کابل نمونهای از جنگ نیابتی آمریکا در افغانستان است

سخنگوی وزارت امور خارجه حمله تروریستی صبح امروز در کابل را نمونهای از جنگ نیابتی و اقدامات همپیمانان تروریست آمریکا در
افغانستان ذکر کرد و مسئولیت مستقیم آن را متوجه این کشور دانست«.سعید خطیبزاده» در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره اخبار
منتشر شده در ارتباط با اصابت چندین راکت به شهر کابل از جمله اصابت یک راکت به بخشی از محوطه حیاط سفارت کشورمان،
هر گونه اقدام تروریستی که مردم افغانستان و اماکن غیرنظامی را مورد حمله قرار میدهد ،محکوم کرد .وی با ابراز همدردی با دولت
و مردم افغانستان خصوصا خانواده قربانیان این اقدام تروریستی گفت :در حمله تروریستی موشکی روز جاری به نقاط مختلف شهر
کابل و از جمله محله دیپلماتیک این شهر ،طبق بررسیهای به عمل آمده تا این لحظه حداقل یک راکت به محوطه داخلی سفارت
ایران در کابل اصابت کرده که در نتیجه آن آسیبهای جزیی به برخی تاسیسات و تجهیزات سفارت وارد شده است.

یارانه ۱۰۰هزارتومانی به ۳۰میلیون نفر

اخبار

نهضت قطعه سازی را با سرعت
و قدرت بیشتر گسترش میدهیم

تهران-ایرنا -فرمانده آماد و پشــتیبانی نیروی هوایی ارتش
گفت :اولین هدف این نیرو این اســت که با قدرت و سرعت
بیشــتر نهضت قطعه سازی را گســترش داده تا بتواند توان
عملیاتــی نیروی هوایی ارتش را به باالترین ســطح ممکن
برساند.
به گــزارش ایرنا از روابــط عمومی نیــروی هوایی ارتش،
امیر ســرتیپ دوم حســن جعفرپور ضمن اشــاره به اهمیت
آماد و پشــتیبانی اظهار کرد :وظیفه آماد و پشــتیبانی تامین
نیازمندیهای یگانهای زیر مجموعه از جمله خوراک ،پوشاک،
تجهیزات ،تســترها ،وسایل مختلف که در یگانها استفاده می
شــوند و همچنین تجهیزات و مهماتــی از جمله هواپیماها،
مهمات ،ســوخت و کلیه اقالمی مورد نیاز یک پایگاه هوایی
است .
وی افزود :آمادگی در تمام شرایط و ارائه خدمات به یگانهای
رزمــی ،قابلیت انطعطاف و پشــتیبانی مســتمر از جمله این
ویژگیهاست که در طول  8سال دفاع مقدس طبق آمار های
در دســترس حدود  13میلیون تن بمب توســط هواپیماهای
اعم از شــکاری و بمــب افکن های ارتش نیــروی هوایی
جمهوری اســامی ایران بر روی هواپیماها ســوار شــد و
به پرواز درآمــد و در ماموریت هایی که داشــتند به اهداف
خودشان اصابت کردند.
فرمانده آماد و پشــتیبانی نیروی هوایی ارتش ضمن اشاره به
تحریمهای ظالمانه دشمنان ادامه داد :از آن جایی که نیروی
هوایی یک نیروی تجهیزات محوراســت بیشترین آثار منفی
تحریمها در بین کل نیروهای مســلح در نیروی هوایی ارتش
خود را نشــان داد و از همان ابتدای جنگ پیشکسوتان ما به
ایــن فکر افتادند که باید به دانش و تخصص خود تکیه کنند
بنابراین جرقههای تشــکیل نهضت قطعه سازی و جهاد خود
کفایی در نیروی هوایی ایجاد شد.
ســرتیپ جعفر پور با بیان این که رهبر معظم انقالب گفتند
که نیروی هوایــی اولین نیرویی بود که جهاد خود کفایی در
آن ایجاد شــد گفت :در طول ســالهای جنــگ و بعد از آن
شکوفاتر شد و امروز جهاد خود کفایی به عنوان یک معاونت
در تمامی نیروهای ارتش مطرح است و در حال حاضر تمامی
تحقیقها و پژوهشها در این معاونت انجام می شود.
وی به رزمایش اخیر نیروی هوایی ارشــاره کرد و افزود :در
رزمایشهای گذشــته نیروی هوایی نیرویی حمایت کننده بود
امــا این رزمایش بر پایه نیــروی هوایی بود و نمایش قدرت
این نیرو در راســتای تهدیدات منطقهای و فرا منطقهای به
منظور تســت و رونمایی از بعضی از تجهیزات از جمله بمب،
پهپاد و موشــک انجام گرفت و در کنار آن شناســایی نقاط
ضعف و تقویت نقاط قوت تجهیزات و خدمات و آمادگی این
یگان بود.فرمانده آماد و پشتیبانی نیروی هوایی ارتش یادآور
شــد :در این رزمایش  8پایگاه درگیر بودنــد که یگان آماد
و پشــتیبانی هوایی به عنوان هماهنــگ کننده کل رزمایش
از ارایه خدمات رفاهی به شــرکت کنندگان توســط تیم آماد
رزمــی تا خدمات بــه هواپیمای پــروازی در بخش تولید و
تعمیر و ســوخت رســانی را بر عهده داشت و این رزمایش
با موفقیت به سرانجام رســید .سرتیپ جعفر پور تاکید کرد:
اولین هدف ما این است که با قدرت و سرعت بیشتر نهضت
قطعه ســازی را گسترش دهیم تا ارتقاء توان عملیاتی نیروی
هوایی ارتش را به باالترین سطح ممکن برسانیم و هم چنین
بــا ایجاد قرارگاه اقتصادی نهاجا ،فعالیت ســامانه فرماندهی
آماد و پشــتیبانی هوایی نهاجا را با هدف کمک رســانی در
تامین و ســاخت قطعات هواپیماهای مســافربری شرکتهای
هواپیمایــی داخلی و قطعات شــرکتهای خودرو ســازی که
مشمول تحریم هستند ،گسترش دهیم.

تهران  -ایرنا  -وزیر امور خارجه بر آمادگی جمهوری اسالمی ایران برای تداوم همکاریهای تهران با کابل تاکید کرد.
به گزارش روز شــنبه ایرنا از اداره کل اطالع رســانی و امور سخنگویی وزارت امور خارجه ،محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در گفت
و گوی تلفنی با حنیف اتمر کســب رای اعتماد از نمایندگان و انتخاب وی به ســمت وزیر امور خارجه جمهوری اســامی افغانستان را
به وی تبریک گفت.
وزیر امور خارجه در این گفت و گو آمادگی جمهوری اســامی ایران برای تداوم همکاری های فیمابین را به همتای افغانســتانی خود
اعالم کرد.
وزیر امور امور خارجه افغانســتان نیز ضمن تشــکر بر عزم کابل برای ارتقاء همه جانبه روابط با جمهوری اسالمی ایران تاکید کرد.

ممکن است تعطیلیهاادامه یابد

رئیسجمهور گفت :امروز مصوب شــد
برای حــدود  ۳۰میلیون نفــر به مدت
چهارماه تــا پایان امســال ،به صورت
بالعوض  ۱۰۰هزار تومان پرداخت شود.
به گزارش خبرنگار مهر ،حجت االسالم
حسن روحانی رئیس جمهور صبح امروز
(شنبه) در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا
با بیان اینکه امروز روز اول آذرماه اســت
که آغاز طرح جامعی اســت که باید در
شــهرهایی که وضعیت قرمز ،نارنجی و
زرد دارند ،اجرایی و عملیاتی شود ،اظهار
داشت :در واقع ما یک دوره بسیار سخت
در آغــاز کرونا که مربوط به ماه اســفند
ســال قبل و فروردین امســال میشد،
داشتیم که مقررات و دستورالعملهایی
بود و مــردم همراهی بســیاری خوبی
داشتند و الحمدهلل وقتی از فروردین وارد
اردیبهشت شــدیم ،کام ً
ال فضای فشار
کرونایی به کشور کم شد.
رئیسجمهور ادامه داد :از آن زمان یعنی
اردیبهشت که فشار کم شده بود ،تا امروز
یک عددی حدود پنج ،شــش ماه از آن
زمان میگذرد و در این مدت متأســفانه
با مــوج دوم کرونا در برخی اســتانها
مواجه شــدیم و اکنون هم با موج سوم
کرونــا مواجه شــدیم که بــر تعطیلی
هوشــمند شهرها وابســته به شرایط و
محدودیتهایــی که در شــهرها اجرا
میشود ،تصمیم گرفتیم.
وی عنوان کرد :هــدف اصلی ما از این
کار این اســت کــه انتقال ویــروس را
کنتــرل کنیم و این انتقــال به کمترین
حد ممکن خود برســد و افــراد مبتال را
سریعتر شناســایی کنیم و بدون نیاز به
بستری سریعتر درمان و افراد نیازمند به
قرنطینه به خوبی مراقبت و مواظبت شوند
و تجمع و تــردد را نیز کاهش دهیم .در
بعضــی جاها برای کاهش تردد و تجمع
ناچار به تعطیلی شدیم.
رئیس جمهور بیــان کرد :مردم عزیز ما
بدانند ما قب ً
ال میگفتیم همه پروتکلها
را برای سالم ماندن خود ،اقوام و کاهش
فشــار از روی کادر درمان رعایت کنید،
االن مورد دیگری اضافه شده که عالوه
بر اینهــا ،ما باید همه اصول را مراعات
کنیم برای اینکه فشار اقتصادی بر کسب
و کارها و فعالیتهــای اقتصادی که از
امروز ایجاد میکنیم ،هرچه سریعتر کم
شود و اگر همه مراعات کنیم این مدت
ممکن اســت  ۱۰روز بشود و اگر رعایت
نکنیم ممکن است خدای ناکرده در این
دو هفته هم به نقطه مطلوب نرسیم.
روحانی گفــت :حاال بــرای اینکه این
تعطیالت بتواند ما را به هدف برســاند
الزاماتــی داریم .اولین الزام ،مســئولیت
پذیری آحاد مردم است .یعنی اص ً
ال این
تعطیالت پیامش فقط این بود که به مردم

بگوییم مسأله ویروس کرونا خیلی جدی
است و همه باید مراعات کنیم .بحث سر
تعطیلی و بسته شدن مغازه نبود.
وی افزود :بحث ســر این بود که مردم
در فاصلههای اجتماعــی و دورهمیها
مراعات کنند .االن آن مقدار که کســب
و کار برای این بیماری مشــکل ایجاد
کرده خیلی بیشتر از آن دورهمی مشکل
ایجاد کرده است .فردی فوت میکند و
همه اقوام و دوســتان نزدیک میگویند
بد است اگر تشییع جنازه یا خانه متوفی
برای عرض تســلیت نرویم .این جمع
شــدنها با نتیجه تحقیقاتی که اخیراً به
دســت آمده ،در حالی که قب ً
ال میگفتند
عطسه و سرفه کردن باعث انتقال سریع
میشــود ،خود حــرف زدن و صحبت
کردن افشانههای تنفسی منتشر میکند
که ممکن است سنگین یا سبک باشد.
معمو ًال در خانواده جمع میشوند کم کم
ماســک را بر میدارند ،اگر یکی مبتال
باشــد و در جمع صحبت کند مخصوص ًا
اگر زمان حضورشان در جمع کوتاه نباشد
و از طرفی سیســتم تهویه درســتی در
آنجا نباشــد ،باعث خواهد شد بقیه همه
مبتال شــوند.رئیسجمهور خاطرنشان
کرد :ما امروز میبینیم بسیاری از ابتالها
خانوادگی و گاهی دو نفر و حتی یک نفر
بی عالمت بوده و همــه را مبتال کرده
است .بنابراین مسئولیت پذیری آحاد افراد
جامعه به معنای الزام اول اســت تا این
محدودیت بتواند اثربخشی داشته باشد.
مسأله دوم ضمانت اجرای مصوبات است.
ما مصوبات زیادی را تصویب کردیم که
اگر اجرا نشوند و فقط مرکب روی کاغذ
باشد تأثیری ندارد و کاری نمیکند .آنچه
هست باید اجرا شود.
روحانی گفت :افرادی هستند که مقداری
بی مباالت هســتند و دستگاههایی که
مســئولیت ضمانت اجرا با آنها اســت،
دستگاههای ناظر ،ضابطین قوه قضائیه،
نیــروی انتظامــی ،بســیج ،تعزیرات،
اتحادیهها و همه آنهایی که باید مراعات
کنند و از طریق قــرارگاه مرتب به آنها
اطالع رسانی و ابالغ میشود همه باید
اقدام کنند تا پایش مســتمری نسبت به

بیمارها صورت گیرد.
رئیسجمهور ادامه داد :امروز پیشنهادی
در جلسه مطرح و قرار شد قرارگاه روی
آن بررسی کند و آن این بود که همه افراد
باید کارت ملی یا یک کارت شناســایی
معتبر دارای شــماره ملی فــرد همراه
داشته باشــند تا نگذاریم فرد مبتال وارد
سیستم حمل و نقل ،کسب و کار و محل
اجتماعات شــود و آن را دنبال خواهیم
کرد .الزام ســوم لزوم همــکاری همه
دســتگاههای دولتی و غیردولتی است.
اگر بنا باشد بگوییم این کار را قرارگاه یا
نیروی انتظامی انجام دهد صحیح نیست.
همه باید با هم و دست به دست هم این
کار را انجام دهیم.
روحانــی تصریح کــرد :الــزام چهارم
کمکهای ،محالت ،مســاجد ،بسیج،
خیرین ،هالل احمر ،سمنها مخصوص ًا
نسبت به آنهایی که در قرنطینه هستند
باید یاری کنند یا آنهایی که احســاس
میشود مبتال هستند را به مراجع هدایت
کنند تا از آنها تست گرفته و خوشبختانه
امروز اعالم شــد تست از  ۲۰هزار و ۲۵
هزار نفر تجاوز کرده و ان شاءاهلل روزانه
 ۱۰۰هزار تست سریع خواهد رسید و این
خبر بسیار خوشی است.
وی اضافه کرد :البته تعداد مبتال یکدفعه
باال میرود امــا از آن طرف با ادامه این
روند تعــداد مرگ و میــر و حتی تعداد
بستریها کاهش پیدا میکند و شناسایی
ســریع و به موقع عمل کــردن تنها راه
است .الزام پنجم اطالع رسانی به موقع،
شفاف و روشن اســت .چه تصمیماتی
که اینجا گرفته میشــود چه تصمیمات
قرارگاه و چه توصیههای وزارت بهداشت
باید به موقع با زبانی روشــن ،صریح و
ملموس برای مردم تشریح شود.
رئیــس جمهور بــا بیان اینکه مســأله
ششم که بســیار مهم است اقناع سازی
مردم اســت ،گفت :مردم باید قانع شوند
که ما در این شرایط راه دیگری نداریم.
اگر واکســن مطمئن داشتیم میگفتیم
واکســن را تزریق کن دو ماه یا سه ماه
در امان هســتی .اگر داروی مطمئن هم
داشتیم میگفتیم این دارو را استفاده کن

ســند کمپانی خودرو ســواری پــژو  206TU5رنگ
سفید مدل 1398به شماره موتور166B0036325
و شــماره شاســی  NAAP13FEXKJ161686و
شــماره پالک 977ی 73ایران 20متعلق به آقای احمد
قنواتی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

ســند ماشین و برگ سبز خودرو ســواری پراید رنگ
نوک مدادی مدل  1390به شــماره موتور 4352691
و شماره شاسی  S1412290214048و شماره پالک
 487ص 12ایــران 54متعلــقبــهخانمفاطمهدهقان
عصمت اباد مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

ســند ماشــین و بــرگ ســبز خودرو ســواری پــژو206

ســند کمپانــی ،کارت خــودرو و بــرگ ســبز وانــت
پرایــد ۱۵۱رنــگ ســفید مــدل  ۱۳۹۳بــه شــماره
موتــور  M13/5212060و شــماره شاســی
 NSA451100E4928964و شــماره پــاک ۴۵۶ه
 ۱۵ایران ۲۲متعلق به آقای سروش هاشمی مفقود و از
درجهاعتبارساقطاست.

سندماشین وانتپیکانرنگسفیدمدل1386
بهشمارهموتور 11485019934وشمارهشاسی
 31604204و شــماره پالک 179ن 83ایران42
متعلق بــه آقای هادی مهدوی نیا مفقــود و از درجه
اعتبارساقطاست.

ســند کمپانی کامیون اویکو رنگ سفید مدل
 1386بــه شــماره موتور  605967و شــماره
شاســی  005011و شــماره پــاک  314ع 37
ایران  11متعلق به آقای احمد راستگوپســند
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

سند کمپانی خودرو سواری پژوپارس رنگ نقره ای-
متالیکمدل1383بهشمارهموتور12483099053
و شماره شاسی  83811140و شماره پالک  641د 47
ایــران 11متعلق بــه خانم فریده منصــوری طاری نژاد
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

گواهینامه ماشــین اینجانب منصور راستادل فرزند

رنــگ نقــره ای  -متالیــک مــدل  1385به شــماره موتور
 13085030362و شــماره شاســی  10850774و
شــماره پــاک  639ل  38ایران  82متعلق به آقای ســید
شهاب الدین حسینی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

خبر

محمدنصیــر به شــماره شناســنامه ۶۱۱۰۱۹۱۳۱۰
وشــمارهملــی ۶۱۱۰۱۹۱۳۱۰صــادرهازسیســتان
بلوچستان مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

اما هیچکدام از اینها وجود ندارد .بنابراین
هیچ راهی جز همین توصیهها ،فاصلهها،
مراعات اصول بهداشــتی ،دور هم جمع
نشدنها و کاهش تردد و اجتماع ،نداریم.
اتفاق ًا یکی از مصوبات کاهش تردد شبانه
بود زیرا بســیاری از دورهمی ها ناشی
از همین ترددها اســت و ما باید در کنار
این طرح ،طرحهای مکمل را هم پیدا و
اضافه کنیم تا به نتیجه برسیم.
روحانی اظهار کــرد :موضوع هفتم هم
اقدام صدا و سیما است که برای ساعات
فراغت مردم برنامههای شــادی داشته
باشــد و وقت آنها را پر کنــد و آموزنده
هم باشد .دانشگاهها و آموزش و پرورش
هم باید بــرای فرزندان از طریق فضای
مجازی درس خــود را ادامه دهند و این
جز الزاماتی است که باید اجرا شود .مورد
هشتم و آخر ،اقدامات حمایتی و جبرانی
است .یعنی حاال که گفتیم مردم دو هفته
کســب و کار و فعالیت اقتصادی شأن
تعطیل شــود در حد امکان و توان باید
مردم را یاری کنیم.
وی تاکیــد کرد :به همیــن دلیل امروز
مصوب شــد برای حدود نزدیک به ۳۰
میلیــون نفر ،ماهانه بــرای چهار ماه تا
پایان امســال در هر ماه بالعوض ۱۰۰
هزار تومان به آنها بدهیم و برای این ۱۰
میلیون و خردهای خانواده وام یک میلیون
تومانی مقرر شد شبیه به همان وام اوایل
سال که بازپرداخت آن وام هم  ۳۰ماهه
و بالعوض است .برای وام هم تصمیم
گرفته شد.
رئیس جمهور ادامه داد :مســأله پرداخت
پول گاز و مشــکالتی کــه برای چک
به وجــود میآید و موارد دیگر ،مشــابه
چیزهایی است که در اوایل سال تصویب
کردیــم و امهالی دادیم بــرای اینکه از
مشکالت مردم کاسته شــود .با اجرای
طرح جامع با ایــن  ۹الزام که همه باید
دست به دست هم دهیم ،مردم ما بتوانند
با مشکالت کمتری این دوران را سپری
کنند.
روحانی در پایان عنــوان کرد :اگر همه
مردم رعایت کنند نیاز به یک ســاعت
تعطیلی نخواهیم داشت .اگر تمام مردم
دستورالعملها را مراعات کنند و دورهمی
هــا را کنار بگذارنــد و در تجمعات غیر
ضرور شرکت نکنند و ترددها را کاهش
دهنــد ،وضعیــت بهبود مییابــد .این
تعطیالت بــرای این بود کــه به مردم
بگوییم شرایط ســخت است و شرایط
هشدار اســت .خیلی امیدواریم مردم با
مراعات خود ،هم تعطیالت را کوتاه کنند،
هم نقــل و انتقال بیماری و هم فوتیها
را کاهش دهند و هم نگرانی نســبت به
این ویروس کاهش یابد و ان شاءاهلل در
سالمت کامل باشند.

روحانی اصل  ۳۱قانون اساسی
را فراموش کرده است

دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام با بیان
اینکــه حادثه بندرعباس ،روح قانون اساســی
و وجــدان عمومی مــردم را جریحه دار کرد،
گفت :آقای روحانی چه حقوقدانی اســت که
اصــل  ۳۱قانــون اساســی را فراموش کرده
است.
به گزارش خبرگزاری مهــر به نقل از مجمع
تشــخیص مصلحت ،محســن رضایــی دبیر
مجمع تشــخیص مصلحت نظــام روز جمعه
 ۳۰آبــان در جمع تعدادی از پیشکســوتان و
جانبازان شــیمیایی دفاع مقــدس تاکید کرد:
یکــی از مهمتریــن آرمانهــای انقــاب ما،
حفظ کرامت الهی انســان و مقابله با ســلطه
خوارکننــده محافــل تاریکاندیش ســرمایه
داری خشــن داخلــی مورد حمایــت آمریکا،
انگلیس و روســیه در دو ســده اخیر بود که
میخواســتند مردم ما را در فقــر و نیازمندی
نگــه دارنــد تا عزت ایــن مردم تاریخ ســاز
و حماســه ســاز را لگدکوب کنند و مردم را
ناتــوان و رنجور کنند و بــه این ترتیب دولت
را از پشــتوانه مردمی تهی کننــد تا بتوانند از
دولتهای ما باج بگیرند.
رضایــی افــزود :بعــد از پیــروزی انقالب،
نماینــدگان ملــت و حضرت امــام (ره) این
آرمانهــای الهی و انســانی از جمله «تأمین
مســکن متناسب با نیاز برای هر فرد و خانوار
ایرانی با اولویت بخشــیدن به نیازمندان» را
در متن قانون اساســی جدید آوردند .اصل ۳۱
قانون اساســی تاکید میکند «داشتن مسکن
متناســب با نیاز ،حق هر فرد و خانواده ایرانی
اســت .دولت موظف اســت با رعایت اولویت
بــرای آنهــا کــه نیازمندترند بــه خصوص
روستانشــینان و کارگران زمینــه اجرای این
اصل را فراهم کند»
دبیر مجمع تشــخیص مصلحــت نظام تاکید
کرد :متأسفانه برخی دولتمردان به جای اینکه
به وظیفه خود در قبال اصل  ۳۱قانون اساسی
عمل کنند ،به حافظ منافع سوداگران زمین و
مســکن تبدیل شــده اند و هرکس هم که از
این وضعیت پیچیــده و خوارکننده و مدیریت
ضد مردمی انتقاد کند با رســانههای پرپول و
پرزور خود به او حمله میکنند و انواع اتهام را
به او وارد میکنند .با انبوه ابزارهای رسانهای
ظاهراً روشــنفکری سعی دارند تقابل مدیریت
مردمــی با مدیریــت محفلی و ضــد مردمی
را بــا برچســبهایی به صــورت تقابل ضد
دموکراسی با دموکراســی جلوه دهند .سوال
مــن از روشــنفکرهای واقعی  -غیــر از آنها
که جزو شــبکه امنیتــی مطبوعات زنجیرهای
هستند  -این است که کدام حامی دموکراسی
میتواند چشم بر شرایط خوارکننده اقتصادی
ببندد و توجیه گر له شــدن هموطنش باشد؟
رضایی گفــت :در دهه هفتــاد روند کاالیی
شدن و بلکه سرمایهای شــدن زمین ،تسریع
شــد .همان زمان به رئیس جمهور وقت گفتم

تاســیسشــرکتبامســئولیتمحدودرایانطنینکاســپیندرتاریخ
 1399/06/10به شماره ثبت 8210به شناسه ملی14009396177
ثبتوامضاذیلدفاترتکمیلگردیدهکهخالصهآنبهشرحزیرجهتاطالع
عمــوم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :طراحی ،نظارت و اجرای کلیه پروژه
های عمرانی و پیمانکاری ابنیه ،تاسیســات ساختمانی و ابنیه بتنی و فلزی
محوطهســازی-ایجادفضایســبز-راهســازیپلسازی-سدسازی-خاکبرداری  -انجام کلیه خدمات تاسیساتی الکتریکال و مکانیکال -نصب
اجرایپروژههایتاسیساتفاضالبوتصفیهخانهآب-ابنیهعمومیوابنیه
فنی  -شهرســازی و معماری و اجرای کلیه پروژه های عمرانی راه و ترابری
واحداث وتجهیز نگهداری و تعمیر ســاختمانهای اداری صنعتی مســکونی
اماکن ورزشــی بازسازی و نوسازی  ،نماسازی و نورپردازی ساختمانها کلیه
المانهای شــهری و  -نقشــه برداری راه  -ســاختمانی وصنعتــی  -خرید و
فروش واردات صادرات کاالای مجاز بازرگانی – اخذ تسهیالت از بانک های
خصوصیودولتی-شــرکتدرمناقصــاتومزایداتدرصورتلزومپس
از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت
نامحدود مرکز اصلی  :استان تهران  -منطقه  ، 14شهرستان مالرد  ،بخش
مرکزی  ،شهر مالرد ،محله ندارد  ،خیابان پرنیان جنوبی  ،کوچه پرستو  ،پالک
 ، 49ســاختمان عقاب  ،طبقه ســوم  ،واحد 12کدپستی3176181878
ســرمایه شخصیت حقوقی عبارت اســت از مبلغ 1,000,000ریال نقدی
میزان ســهمالشــرکههریکاز شرکاآقایمصطفینجفیبرنجهبه شماره
ملی 0080686915دارنده 990000ریالســهمالشرکهخانمسکینه
پــور محمدی بــه شــماره ملــی  4410798200دارنــده  10000ریال
ســهم الشــرکه اعضا هیئت مدیــره آقای مصطفی نجفی برنجه به شــماره
ملی  0080686915و به ســمت عضو هیئت مدیــره به مدت نامحدود و
به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به ســمت مدیرعامل به
مدتنامحدودخانمســکینهپورمحمدیبهشــمارهملی4410798200
و به ســمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا  :کلیه
اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور شــرکت و همچنین کلیــه نامه های عادی
و اداری با امضاء مدیرعامل منفرد همراه با مهر شــرکت معتبر می باشــد.
اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار اعتدال جهت
درج آگهی های شرکت تعیین گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله
اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
تهران مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهریار ()1049265

یک قطعه زمین حق همه مردم اســت .االن
هم معتقــدم هرکس شناســنامه ایرانی دارد،
صاحب خــاک این ســرزمین اســت و حق
مسکن دارد.
وی گفت :نمیتوانیم به آن کودکی که شاهد
تخریــب آلونک مادر زحمتکش خود هســت،
بگوییم قانون چنین گفته اســت .قانون ،برای
حرمــت و امنیت و مال و جان مردم اســت.
نمیشــود هر جا قانون بــه ضرر مردم عادی
اســت اجرا کنیم و هــر جا قانــون به ضرر
دولتمردان و افراد پرتوان است بگردیم و یک
تبصــرهای پیدا کنیم تا جلــوی اجرای قانون
را بگیریــم .آن کودک بندرعباســی حق دارد
بپرسد اصل  ۳۱قانون اساسی چه میشود؟
دبیــر مجمــع تشــخیص مصلحت نظــام با
اشــاره به صحنه دردناک تخریب آلونک یک
خانــواده در بندرعباس تاکید کــرد :نالههای
ایــن زن و فرزندانش ،روح قانون اساســی و
وجدان عمومی مردم را جریحهدار کرد .آقای
روحانی روز اول آمد و گفت ســرهنگ نیستم
و حقوقدانم .این چه حقوقدان و مجری قانون
اساســی اســت که اصل  ۳۱قانون اساسی را
که بیانگر وظایف دولت است ،فراموش کرده
اســت؟ مردم امروز میگوینــد کاش یک نفر
بیاید و بگوید من رئیس نیستم ،سربازم.
رضایــی با اشــاره به انتظارات مــردم از قوه
قضائیه برای برخورد با خاطیان اظهار داشت:
از جناب آقای رئیســی که الحمدهلل اقدامات
خوبــی را در بخشهای مختلــف قوه قضائیه
بــرای تأمین عدالــت و احیای حقــوق عامه
شــروع کردهاند ،میخواهم ضمــن محاکمه
مســببان چند مورد اخیر (اهواز ،کرمانشــاه و
حــاال بندرعباس) ،تدبیری بیاندیشــند تا او ًال
از تکرار اینگونه حوادث تلخ جلوگیری شــود،
ثانی ًا مدیران دولتــی در برابر وظایف خود در
اصل  ۳۱قانون اساسی پاسخگو شوند.
دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام در این
نشســت گزارش کاملی از مشکالت جانبازان
شــیمیایی در روزهای شــیوع ویروس کرونا
را دریافــت کــرد و ضمن تشــکر از خدمت
رســانی کادر درمان به عموم هموطنان بویژه
جانبازان شیمیایی ،از مردم خواست با رعایت
فاصله گذاری اجتماعی همکاری بیشــتری با
کادر درمان در مهار همه گیری ویروس کرونا
داشته باشند.

تاسیسشرکتبامسئولیتمحدودفیدارکارتنکوروشکبیردرتاریخ
 1399/05/19به شماره ثبت 8168به شناسه ملی14009349810
ثبتوامضاذیلدفاترتکمیلگردیدهکهخالصهآنبهشرحزیرجهتاطالع
عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :ســاخت و تولید و فروش انواع مقوا
و کارتــن و ورق کارتــن اعم از دو ال ســه ال پنج ال انجام کلیــه امور مربوط به
بســتهبندی،صادراتمحصوالتشــرکتووارداتموادولوازموماشین
آالت مربوط به موضوع شــرکت و انجام کلیه عملیاتی که بطور مســتقیم و
غیرمســتقیم به موضوعات فوق بســتگی داشــته باشــد .تولیــد کننده
انواع ورق های عادی  ,کارتن لمینت ,ســینی  ,کارتن های ته قفلی  ,منقســم
و نگهدارنــده  ,کارتن های بدون چســب  ,نیم کارتــن  ,کارتن های کیبوردی
و انواع کارتن های اســباب کشــی و اداری سازنده انواع جعبه های کارتنی
بــرایمحصــوالتمتفاوت ،جعبهمــواد غذایی ،جعبهلــوازم خانگی ،جعبه
محصوالتســاختمانی،جعبهمحصوالتشیمیایی،جعبهسیگارودخانیات،
جعبه صنایع ســلولزی ،روانکارها ،صــادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز
بازرگانی ،شرکت در مناقصات و مزایدات ،عقد قرارداد با اشخاص حقیقی
و حقوقــی داخلی و خارجی ،اخذ وام وتســهیالت ریالی و ارزی از کلیه بانک
های دولتی و خصوصی و موسســات مالی و اعتباری داخلی جهت شــرکت،
اخذ و اعطای نمایندگی از شــرکت ها و موسســات درصــورت لزوم پس از
اخــذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مــدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت
نامحدود مرکز اصلی  :استان تهران  -منطقه  ، 14شهرستان مالرد  ،بخش
صفادشت  ،دهستان بی بی سکینه  ،روستا یوسف آبادقوام ،محله ندارد ،
خیابان شهید ابوالفضل یزدی  ،خیابان سوم غربی  ،پالک  ، 0ق  ، 403طبقه
همکفکدپستی 3164150002سرمایهشخصیتحقوقیعبارتاست
از مبلغ 10,000,000ریال نقدی میزان ســهم الشــرکه هر یک از شــرکا
خانم اعظم ایرانشاهی به شماره ملی  0077280830دارنده 200000
ریال سهم الشــرکه آقای روح اله رحمانی به شماره ملی 0492995801
دارنده  9800000ریال ســهم الشــرکه اعضا هیئــت مدیره خانم اعظم
ایرانشاهی به شماره ملی  0077280830و به سمت عضو هیئت مدیره
به مدت نامحدود آقای روح اله رحمانی به شماره ملی 0492995801و به
سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت
نامحدود دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت
از قبیل چک  ,سفته  ,بروات  ,قراردادها  ,عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه
های عادی و اداری باامضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار اعتدال جهت
درج آگهی های شرکت تعیین گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله
اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
تهران مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهریار ()1049266

