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سیاست

دوشنبه    15دی ماه 1399
شمــاره  4101

دشمنان طعم ضربت متقابل ایران اسالمی را چشیدهاند

طرح ریزی پدافندی شهید ستاری در عملیات والفجر ۸فراموش نمیشود

رییس دفتر عقیدتی سیاســی فرماندهی معظم کل قوا گفت :زدن ضربه اول جزو دکترین نظامی ما نیســت ولی ضربت متقابل
واقعیتی است که دشمن طعم آن را چشیده و نمونه آن حمله موشکی به پایگاه نظامی عین االسد است که نشان از شجاعت و
دالوری رزمندگان غیور ایران اسالمی و مدیریت هوشمند مقام عظمای والیت دارد.
به گزارش روز یکشــنبه ایرنا از پایگاه اطالع رسانی سپاه پاســداران انقالب اسالمی ،حجت االسالم و المسلمین علی سعیدی
همزمان با ایام سالگرد شهادت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی و حمله موشکی به پایگاه تروریستهای آمریکایی در عین االسد
و شهید فخری زاده به سه چالشهای فراروی نظام اسالمی اشاره کرد و گفت :ضعف مدیریت ،تفکر لیبرال غربی و مثلث شوم
قدرت ،ثروت و نفوذ سه چالشی است که هر کدام باعث نارساییهایی میشود

تهران  -ایرنا  -فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی با بیان اینکه شهید ستاری در دوران دفاع مقدس طرح ریزیهای بسیار
خوب تاکتیکی و تکنیکی انجام داد ،افزود :ایدههای خوب و راهبردی این شهید گرامی موجب پیروزی رزمندگان اسالم شد ،طرح ریزی
پدافندی شهید ستاری در عملیات والفجر ۸هرگز فراموش نخواهد شد .سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده در حاشیه بیست و ششمین سالگرد
شهادت شهید منصور ستاری اظهار کرد :با توجه به بازدیدهای صورت گرفته و ارزیابیهای انجام شده الحمداهلل همه خلبانان شجاع و
مقتدر نیروی هوایی آماده پاسخگویی به هرگونه تهدید و گستاخی هستند.فرمانده نیروی هوایی ارتش با اشاره به اینکه شهید سپهبد حاج
قاسم سلیمانی با خلبانان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالم ایران انس و مراودهای خاص داشت ،خاطرنشان کرد :خلبانان این نیروی
خدوم قول دادهاند که مسیر حاج قاسم سلیمانی را ادامه دهند و از خون پاک این شهید بزرگ هرگز نخواهند گذشت.

نباید بگذاریم محتوای شهید قاسم سلیمانی فراموش شود

سخنگوی دولت با بیان اینکه شهید
ســلیمانی واقعا یک استراتژیســت
بود ،گفت :رســالت ما این اســت
که نگذاریم محتوای شــهید قاسم
سلیمانی فراموش شود.
بــه گــزارش مهــر ،علــی ربیعی
ســخنگوی دولــت ظهــر امــروز
(یکشــنبه) همزمان با گرامیداشت
سالگرد شــهادت سردار شهید حاج
قاسم ســلیمانی و در آیین رونمایی
از کتــاب «چهــل روز پس از حاج
قاسم؛ روایت ســرداری که سرباز
شــد» به نویســندگی اســماعیل
رمضانــی اظهار داشــت :موضوع
کتــاب بیش از آنچــه که امروز در
رسانه های غربی صحبت میشود،
نیاز جامعــه ایران اســت و برش
دیگری از شــخصیت شهید قاسم
ســلیمانی باید برای امروز و فردای
جامعه ایران باز شود.
وی عنــوان کــرد :خــود کتاب و
روزنامه نــگاری تحلیلی و تاریخی
موضــوع قابل توجهی اســت .روز
جمعــه می خواســتم یادداشــتی
در مورد شــهید قاســم ســلیمانی
بنویســم که چند ساعتی با خود در
مورد شــخصیت ایشان فکر کردم.
نمیدانــم چه اتفاقــی میافتاد که
برخــی آدم ها خودشــان گفتمان
می شــوند و یک فرد به مثابه نهاد
مرجع قرار می گیرد.
ســخنگوی دولت تصریح کرد :این
اتفاق بر اثر کدام ویژگی ها اســت
که یک فرد سنجه و نمونه شود؟ و
فردی را نشان دهیم و بگوییم این
شــخص آرمان و آرزوی ما است.

بعضــی آدم هــا گویــی پنج قرن
زندگــی کرده اند و ایــن مفهوم را
می توان در شــخصیت برخی افراد
فهمید .شــاید بتوان گفت در نسل
ما درخشــان ترین فرد بین نسلی
قاسم سلیمانی است.
ربیعــی بیان کرد :ایــن اتفاقات در
برخی جوامع باید  ۵۰۰ســال طول
بکشــد تا اتفاق بیافتد .بعضی آدم
ها زیســتی  ۳۰ســال و  ۵۰سال
تقویمــی دارند .بعضی آدم ها انقدر
در زندگی خــود تأثیرگذاری دارند
که هر کدام از اتفاقات زندگی شان
اندازه  ۱۰ســال و  ۲۰سال است.
زمانی فکر می کردم آیا می شــود
نسل بدون قهرمان زندگی ،زندگی
کند؟ نســل هایــی کــه قهرمان
زندگی شــان تغییر مــی کند جای
تحلیل دارد که چه اندازه می تواند
دستخوش تغییر ناگهانی قرار گیرد.
وی افزود :افرادی را می شــناختم
کــه از نظر ظاهر ،افــراد را تحلیل
مــی کنند ،دیدم چه اندازه قاســم
ســلیمانی برایشــان دارای ارزش
ذهنی است .خوانش رفتار اجتماعی
فــرد بســیار اهمیت دارد .شــهید
ســلیمانی در موضوع ارزش های
کاری واقعا یک استراتژیست بود.
سخنگوی دولت با اشاره به سفری
با سردار ســلیمانی و نظر آن شهید
در مورد شــهید حسن باقری گفت:
شهید ســلیمانی هیچ تالشی نکرد
کــه خــودش را در جایــی ببرد و
دکتری بگیرد .هیچ تالشــی نکرد
بــرای کارهایی که ارزش او را باال
ببرد .ارزش های داخلی او دشــمن

را برانگیخته بود .چقدر اســرائیل و
ترامپ خوشحال بودند .ترور شهید
ســلیمانی ترور نمادیــن نبود و به
تعبیر خودشــان ضربــه به جنبش
های اجتماعی کشــورهای منطقه
بــود .او ماننــد متخصــص علوم
سیاســی منطقه بــه جنبش های
اجتماعی منطقه آگاهی داشت.
ربیعی تصریح کرد :سردار سلیمانی
در جنبــش هــای اجتماعی منطقه
پیــچ خــورده و از آن افــراد بی
نظیری ســاخته بود .بُعد دوم شهید
ســلیمانی شــخصیت درونی شده
خودش بود که شجاعت داشت .به
عقیده من کسی که پس از شهادت
خود ســربازی را به جای سرداری
انتخاب می کند ،ســردار سلیمانی

بود .گاهی رفتار ایشان مانند آیاتی
بود کــه می خواندیــم مانند اینکه
راحتی برای خود داشــته باشیم و
عداوت را برای دشمنان بگذاریم.
سخنگوی دولت اضافه کرد :شهید
ســلیمانی در جبهــه های جنوب و
شمال غرب بود و مثل یک دلسوز
فرماندهــی کــرد .مثــل داوطلب
هالل احمر در ســیل خوزســتان
ایســتادگی کرد و همه از بودن او
در آنجا حس خوب داشــتند .نمی
خواهم حضور ایشــان را با آنهایی
که در قضیه ســیل خوزستان بودند
و حضور داشــتند مقایسه کنم .چند
وقت پیش ایشــان تعبیری در مورد
دختران وطن کرده بود.
ربیعی خاطرنشــان کرد :ســلیمانی

میتواند یــک قهرمان ذهنی برای
نسل های ما باشــد .نمادسازی را
رد نمــی کنم اما میترســم در به
یــادآوری آدمها در مناســک گیر
کنیــم .رســالت ما این اســت که
نگذاریــم محتوای شــهید قاســم
سلیمانی فراموش شود .نمونه های
زیادی مانند شهید قاسم در نسلها
گفته میشود .در آثار هالیوود فیلم
هــای مختلفی همراه با خشــونت
ســاخته مــی شــود و ناجیهای
دروغین درســت می کننــد که ما
خودمان آنهــا را در واقعیت داریم.
نمادهای استراتژیک وجود دارد که
نســل ها با آنها می توانند آرامش
خاطر پیدا کنند.
وی اضافه کرد :هر کتاب و نوشته

بخشــی از نــوع دوم مانــدگاری
قهرمانان جامعه ما اســت .ما حتما
باید منش هــا را به جامعه معرفی
کنیــم و ایــن کار با کتــاب بهتر
مانــدگار می شــوند .فیلم ها دیده
می شــوند اما از یادهــا می روند
امــا کتاب هــا در کتابخانه ها می
ماننــد .قبول ندارم که جامعه ایران
کتابخوان نیست.
سخنگوی دولت اشــاره کرد :این
کار وقایــع نگاری پــس از واقعه
اســت و جامعه فراموش نمیکند.
در آن چهــل روز پــس از واقعــه
حرف های ناب ،بکر و اولیهای زده
میشــود که بدون تفاســیر ثانویه
اســت .ما بیش از ایــن نیاز داریم
در این زمینه کتاب بنویســیم .این
کتاب بدون پیش داوری مطالب را
تحلیل کرده اســت .ایــن روزنامه
نــگاری تحلیلــی و تاریخــی کار
ارزشمندی است و من فکر میکنم
نباید در این نقطه بمانیم.
ربیعــی با بیان اینکــه جامعه بیش
از هــر دورهای یــار و رفیق و غم
خوارگی ملــی میخواهد ،گفت :ما
در دوره تاریخی خاصی به سر می
بریــم و هیــچ دورهای مثل دوره
امــروز ،هجوم وقایــع منفی روی
امــور تاثیرگذار نبود .هیچ دوره ای
مثل امــروز روح و روان و تمامیت
ذهنــی جامعه تحت تاثیــر نبود و
حرف هــای ناامید کننــده ای در
داخل تولید نمی شــد .ما نیازمندیم
از روح بلند حاج قاسم بیشتر نوشته
شود .این نیاز نسل امروز و فردای
ما است.

اخبار

واکسیناسیون با اولویت کادر درمانی
و سالمندان آغاز می شود

رئیس جمهــور گفت :دولت امیدوار
اســت با اقدامات انجــام گرفته ،در
کنــار پیگیری مجدانه بــرای تولید
داخلی واکســن ،در هفتههای آینده
بــا خرید واکســن از شــرکتهای
مختلف و انتقال آن به داخل کشور،
واکسیناســیون بر اســاس اولویت
بندی و جدول آماده شــده از جامعه
هــدف در کشــور با اولویــت کادر
درمانی و سالمندان آغاز شود.
به گزارش ایســنا ،در جلسه روز یکشنبه ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت که به
ریاست حجت االسالم والمسلمین حســن روحانی برگزار شد ،وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشــکی و بانک مرکــزی از فعالیتها و اقدامات انجام گرفته
در تامین منابع و خرید واکسن کرونا از تولیدکنندگان مختلف در خارج از کشور،
گزارش هایی ارائه کردند.
رئیس جمهور با تاکید بر لزوم تســریع در اقدامات و فعالیتهای انجام گرفته در
ایــن زمینه تصریح کرد :بانک مرکزی ،وزارت امور خارجه و ســازمان برنامه و
بودجه باید در کنار وزارت بهداشــت که مسئول دقتهای الزم کارشناسی است،
به گونهای برنامه ریزی کنند که خرید و انتقال واکســن به کشــور سریعتر به
سرانجام برسد.
رئیس جمهور در بخش دیگری از این جلســه با اشاره به تجارب به دست آمده
از خالل ســه ســال مقابله با جنگ تحمیلی اقتصادی گفــت :دولت با تکیه بر
تجارب به دســت آمده از ایســتادگی در برابر این جنگ تمام عیار و خنثیسازی
تحریمهای غیرانســانی ،بودجه ســال آینده کشور را با هدف توسعه اقتصادی و
نیز حمایت موثر معیشــتی از مردم ،تنظیم کرده است.
روحانی اضافه کرد :وضعیت و شــرایط اقتصادی کشــور اقتضــا میکند که با
لحاظ تمامی الزامات ،نیازها و داشــته های کشور ،افقی امیدوارکننده و آرامش
زا در توســعه اقتصادی و معیشــت و مردم باید اثرات مثبــت آن را در زندگی
خود احســاس کنند .به همین دلیل باید از هر گونه تصمیمی که منجر به فشــار
مضاعف اقتصادی به معیشــت مردم و اقتصاد کشور شود ،پذیرفته نخواهد بود.
رئیس جمهــور تاکید کرد :میزان درآمدهای مالیاتــی و یا درآمدهای حاصل از
صدور نفت و فراوردها ،در بودجه پیشــنهادی بر مبنای پیشبینی روند اقتصادی
کشور در سال آینده به صورت واقعبینانه و با تاکید بر توان اقتصادی و استیفای
حقوق کشور تنظیم شده است.

شاســی NAAPO3EEXGJ808437و شماره پالک 

برگ ســبز موتور ســیکلت پیشرو رنگ مشکی مدل
 1389به شماره موتور  81590230و شماره شاسی
 125H8966053***NCRو شماره پالک 35244
ایران  578متعلق به آقای نادرمحمدی بندبنی مفقود
و از درجه اعتبار ساقط است.
ســند کمپانی خودرو ســواری رنو تندر 90رنگ
سفید شیری روغنی مدل  1395به شماره موتور
 100019606RR104067و شــماره شاسی
 NAALSRALDGA245737و شــماره پالک 
 712الــف  39ایــران  17متعلــق به خانــم فریبا
ببرزاد مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

کارت خودرو و برگ ســبز وانت-مزدا-داخلی-مدل
 ١٦٠٠رنگ فیروزه ای  -متالیک مدل  ١٣٧٠به شماره
موتور ١٩٥٧٩٨وشمارهشاسی ٧٠٦٠٣٦٧٦وشماره
پــاک  ٢٢٨ص ١٨ایــران ١٥متعلق به آقای حمیدرضا
بریدی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

سند ماشین و برگ سبز و سند کمپانی خودرو سواری
پــژوپارسرنگنقرهایمتالیکمدل 1383بهشــماره
موتور12682001111وشمارهشاسی82818999
و شــماره پــاک  333ص 18ایــران 33متعلق به آقای
سعدیه خاتون یغما مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

برگســبزخودروسواریتیبارنگسفیدروغنیمدل
 ۱۳۹۵به شــماره موتور  8334637/M15و شــماره
شاســی NAS811100G5713203وشــمارهپالک 
 117ب 17ایران16متعلقبهخانممنورمساحیمفقود
و از درجه اعتبار ساقط است.

برگســبزخودروسواریپژورنگسفیدمدل۱۳۸۹
به شــماره موتور 14189085170و شــماره شاســی
 NAAP03ED3BJ494423و شماره پالک  ۶۶۳ص
 ۹۴ایــران ۴۷متعلق به آقای ایمان عباســی مفقود و از
درجهاعتبارساقطاست.

کارت موتــور موتــور ســیکلت موتورســیکلت
وگــو رنــگ ســفید مــدل  ۱۳۹۷بــه شــماره
موتــور  BG5EjH02464و شــماره شاســی
 N14FMWGBLj1B13995و شــماره پــاک 
 96525ایــران  ۱۳۶متعلــق بــه آقــای ابوبکــر
سعیدی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

برگ ســبز خودرو ســواری سمند ایکس  ۷رنگ
نقــره ای _متالیک مدل  ۱۳۸۲به شــماره موتور
 ۳۲۹۰۸۲۱۶۰۸۹و شماره شاسی ۸۲۲۱۵۳۲۳
و شــماره پــاک  ۱۲۱ب  ۷۷ایــران  ۸۸متعلق به
آقای مهدی شــهابی مفقود و از درجه اعتبار ساقط
است.

شناسنامهاینجانبجوادصفریفرزندعلی
پناه به شماره شناسنامه ۱۲۰۰۲۳۸۰۱۱
و شــماره ملــی  ۱۲۰۰۲۳۸۰۱۱صــادره
از ســمیرم مفقود و از درجه اعتبار ســاقط
است.

گواهینامهماشیناینجانبابوبکرسعیدیفرزند

کارت خــودرو خودرو ســواری تیبا رنگ ســفید
روغنی مدل  1393به شــماره موتور 8157472
و شماره شاسی  NAS811100E5797838و
شــماره پالک  445ط  43ایران  20متعلق به خانم
مینــا اســکندری مفقــود و از درجه اعتبار ســاقط
است.

ســند کمپانــی خودرو ســواری پــژو  405رنگ
خاکســتری مــدل  1386بــه شــماره موتــور
 12486174396و شماره شاسی 40393325
و شماره پالک  953ب  38ایران  55متعلق به آقای
مهدی سرلک مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

بــرگ ســبز خودرو ســواری پراید رنگ ســفید
روغنی مدل  1389به شــماره موتور 3856647
و شــماره شاســی  S1422289220736و
شــماره پــاک  979ص  34ایــران  95متعلق به
آقای عطامحمــد بلوچزهی مفقود و از درجه اعتبار
ساقط است.

کارتپایانخدمتاینجانبابوبکرسعیدیفرزند

برگســبزوســندماشــینخــودروســواریجکs5
رنــگســفید-روغنیمــدل ۱۳۹۴بــهشــمارهموتور
 3024131 HFC4GA31DFو شــماره شاســی
 NAKSH7319FB 106986و شــماره پالک  417ج
 89ایــران 55متعلق به خانم نســترن نادری بروجردی
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

برگ سبز و کارت خودرو وانت پیکان رنگ سفید مدل

ســند کمپانی خــودرو ســواری دانــگ فنگ اچ
ســی کراس رنگ ســفید مدل  ۱۳۹۷به شــماره
موتور  FA173B0037809و شــماره شاســی
 Naae4cfz7jx092723و شــماره پالک ۴۸۸
م  ۴۱ایــران  ۷۷متعلــق به خانم فرزانه عشــاقی
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

کارت ملــی اینجانــب ابوبکــر ســعیدی
فرزنــد حســین بــه شــماره شناســنامه
 ۳۲۲۰۰۲۵۰۲۱و شــماره ملــی
 ۳۲۲۰۰۲۵۰۲۱صــادره از کرمانشــاه
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

برگ ســبز و سند ماشــین و سند کمپانی خودرو
ســواری  h320رنگ نوک مدادی مدل  1395به
شماره موتور  bm15le013795و شماره شاسی
 naph320abg1002368و شماره پالک 655
ی  17ایــران  20متعلــق بــه آقــای پرچهرمرادی
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

کارت خودرو و برگ سبز وانت-مزدا-داخلی-
مــدل  ١٦٠٠رنــگ فیــروزه ای  -متالیــک مدل
 ١٣٧٠بــه شــماره موتــور  ١٩٥٧٩٨و شــماره
شاســی  ٧٠٦٠٣٦٧٦و شماره پالک  ٢٢٨ص ١٨
ایران  ١٥متعلق به آقای حمیدرضا بریدی مفقود
و از درجه اعتبار ساقط است.

برگ ســبز خودرو سواری دانگ فنگ اچ سی کراس

 1390بــهشــمارهموتور 11490014319وشــماره
شاســی 191481و شــماره پالک  665م 29ایران66
متعلق به آقای بهروز حاجی اسفندیاری مفقود و از درجه
اعتبارساقطاست.

کارتخودروســواری ۲۰۶هاچبکرنگســفیدمدل
 ۱۳۹۵بــه شــمارهموتــور ۱۶۵A۰۰۴۳۹۵و شــماره
 167ج 74ایــران 40متعلــق به آقای ابوبکر ســعیدی
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

حسین به شماره شناســنامه  ۳۲۲۰۰۲۵۰۲۱و
شماره ملی  ۳۲۲۰۰۲۵۰۲۱صادره از کرمانشاه
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

حسین به شماره شناســنامه  ۳۲۲۰۰۲۵۰۲۱و
شماره ملی  ۳۲۲۰۰۲۵۰۲۱صادره از کرمانشاه
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

رنگ مشکی مدل  ١٣٩٧به شماره موتور ٠٠٥٨١٣٨
و شماره شاسی  ١١٢٨٨٠و شماره پالک  ٢٢١س ٤٣
ایــران  ٢٠متعلق به آقای پرســتو ویالمهر مفقود و از
درجه اعتبار ساقط است.

آگهــی تغییــرات شــرکت تولیدی شــیر جهان نوش (ســهامی خاص)
بــه شــماره ثبــت  845و شناســه ملــی  10862080719به اســتناد
صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ  23/09/1399تصمیمــات ذیل
اتخاذ شــد  :آقای محســن جهان بخشی به شــماره ملی 4285698560
بــه ســمت رئیس هیئت مدیــره آقای نــادر جهان بخش به شــماره ملی
 4380151506به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حمید جهان
بخشی به شماره ملی  4390408607به سمت عضو هیئت مدیره آقای
محمد صالح همدانی ها به شــماره ملی (0016348354خارج از هیئت
مدیره و خارج از ســهامداران) فرزند علی اصغر متولد 19/06/1372
به نشــانی اســتان قزوین شهرستان تاکســتان جاده روستای برزلجین
جاده اراضی کشــمرز پالک  0کد پستی  3489113165به سمت مدیر
عامل انتخاب گردیدند .کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شــرکت
از قبیل چک  ،ســفته  ،بروات  ،قراردادها و عقوداســامی متفقا با امضاء
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء
نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر
نامــه های عادی و اداری با امضاء منفرد مدیر عامل همراه با مهر شــرکت
معتبر می باشــد اداره کل ثبت اســناد و امالک استان قزوین مرجع ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوئین زهرا ()1071936

