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حکمت نهج البالغه
پسا گرباطلباحقمخلوطنمىشد،برطالبانحقپوشيده
نمىماند و ا گر حق از باطل جدا و خالص مىگشت زبان
ّ
دشمنان قطع مىگرديد .اما قسمتى از حق و قسمتى از
باطل را مى گيرند و به هم مىآميزند ،آنجاست كه شيطان
بردوستانخودچيرهمىگرددوتنهاآنان كهمشموللطف
و رحمت پروردگارند نجات خواهند يافت.

جدالاحسن

سیدابراهیم رئیسی در نطقی صریح ،جایگاه ایران در این برهه تاریخی را در صحن سازمان ملل به نمایش گذاشت

شاید بعد از خطابه رهبر انقالب در سازمان ملل ،دیروز
شاهدبهترینخطابهاز سویرؤسایجمهور در اینصحنه
بودیم .خطابه دکتر حجت االسالم سیدابراهیم رئیسی ،مستحکم
و متین و پر از ارجاعات موجز تاریخی بود و توانسته بود هنرمندانه
سرتاسر گفتمان انقالب اسالمی را پوشش دهد .خطابهای که با
دال مرکزی عدالت ،هم موقعیت تاریخی ایران را به نمایش گذاشت
و هم وضعیت امروز را در پیشگاه ملل مختلف تشریح کرد .رئیسی
سخنان خود را به شرح زیر ،با آیهای از قرآن با محوریت عدالت و
قسط آغاز کرد:
َ
َْ ََ ْ َ
ََ ْ
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ات َو أ ْن َز ْل َنا َم َع ُه ُم ْال ِک َت َ
وم
ل ّقد ْأر َس ْلنا ُر ُسلنا ِبال َب ِّین ِ
َ
ْ
ُ
الناس ِبال ِقس ِط
همانا ما پیامبران خود را با دالیل روشن فرستادیم و همراه آنها
کتاب و میزان فرو فرستادیم تا مردم به قسط و عدل برخیزند.
(حدید)۲۵ -
پروردگارا درود و تحیات ما را به روان پا ک پیامبران بزرگ« ،ابراهیم،
پیام
موسی ،عیسی و محمد» صلوات اهلل علیهم بفرست که ِ
«عقالنیت ،عدالت،معنویت و اخالق» را به جهانیان رساندند
و بنیانهای جهل و ظلم را فرو ریختند ،تا انسانها جهانی بهتر
برای خود بسازند.
جناب آقای رئیس؛ خانمها و آقایان
معیاراساسیبرایساختجهانیبهتر،عدالتاست.هم هآرمانهای
«عقالنیتمبتنیبروحی»
بشری،نهایتاباعدالتسنجیدهمیشوند.
ِ
قائلبهچارچوبیوسیعبرایعدالتاست؛عدالتیعنینفیظلم.ما
پرچمدار عدالتیهستیم کههمهسطوحظلم،اعماز «ظلمبهخود،
خدا،جامعه،وجهانهستی»رانفیمیکند.میلبهبرقراریعدالت،
ودیعهایالهیدر وجودهمگاناستوانباشتبیعدالتی،موجب
حرکت ملتها در قالب انقالبهای مردمی میشود.
ا گرچه بسیاری از حرکتها به بلوغ انقالب نرسیدند و بسیاری از
انقالبها از مسیر اصیل خود منحرف شدند ،اما موفقیت برخی
از ملتها مانند ملت ایران در تداوم ماهیت انقالب خود  ،امید به
برقراری عدالت را همچنان در دلهای مردم جهان ،زنده و پابرجا
نگه داشته است.
انقالب اسالمی ایران ،تبلور حرکت ملت ایران به سمت عدالت
بود که با وجود فتنههای مختلف ،توانسته است از کرامت و اصالت
آرمانهای خود صیانت نماید .ملت ایران در گام نخست ،بنای
«عقالنیت منبعث از
یک نظم مدنی  -سیاسی پیشرفته بر اساس
ِ
وحی» را به نام جمهوری اسالمی بنا نهاد و در گام دوم ،به دنبال
شکلدهی به «نظم و نظام عادالنه بینالمللی» است .عناصر
کلیدی در این مسیر« ،خداخواهی ،آ گاهیبخشی ،نوعدوستی ،و
چندجانبهگرایی» است.
خانم ها و آقایان
منمفتخرم کهنمایند هملتیهستم کهمیراثدارتمدنیبزرگاست.
اسارت
ملتی که همیشه آزاد بوده و قرنها تالش سلطهگران برای
ِ
سرنوشت خود را نا کام گذاشته است .ملتی که همواره ظلم را مای ه
تاریخخودبااسارتدیگرملتهانیزمبارزه
تباهیدانستهودر طول ِ
بابلی» تا «اسارت فلسطینی».
کرده است؛ از «اسارت ِ
سرنوشتمشترکبرایبشریتهستیمواز جهانیشدن
ماقائلبه
ِ
عدالتحمایتمیکنیم.ماآنچهرابرایخودمیپسندیمبرایدیگران
آرزو میکنیم و آنچه را برای خود نمیپسندیم ،به دیگران تحمیل
نمیکنیم .ملت ایران بر این باور است که عدالت ،وحدتآفرین
است و ظلم  ،جنگ افروز.
اینکه کشوری در داخل خود مدعی عدالت باشد اما در خارج،
انواع تروریستها را تربیت کند و به جان ملتها بیندازد ،یا با تحمیل
فشارهایمختلف،ملتهارابهتسلیموادار کند،بایدهماز بشریت

شرم کند ،هم از آزادی ،و هم از عدالت.
انسانیت ،منحصر به بخشی از انسانها نیست و حقوق بشر جز با
تامین حقوق همه بشر متصور نیست .جمهوری اسالمی ایران با
الهاماز باورهایدینیوبرمبنایروحونصقانوناساسیخود،یکی
از کارآمدترینسازوکارهارادر صیانتاز حقوقبشردر اختیار داشته
و با موثرترین ابزارها ،استیفای حقوق نقض شده هر فرد را رسالت
انسانی ،مسئولیت حا کمیتی ،وظیفه الهی و یک ماموریت تفویض
شدهازسویمردممیداند.جمهوریاسالمی،استانداردهایدوگانه
شدن
برخیازدولتهادرزمینهحقوقبشررامهمترینعاملنهادینه ِ
نقض حقوقانساندانسته کهپیامدآن،موضع گیریهایمتنوعو
ِ
متعدددر قبالیکرخداددر حالبررسیدر جمهوریاسالمیایران
وسکوتمرگبار دربارهقتلدههازنبیپناهدر مدت کوتاهیدر یکیاز
کشورهایغربیاست.تازمانی کهایندوگانگیپابرجاباشد،حقوق
بشر از گزند نقض های مکرر در امان نخواهد بود.
باالترازحقوقبشر،حقوقملتهاست کهبهراحتیتوسطقدرتهای
بومی کانادا کهفرزندانشانبجای
ظالمپایمالمیشود.حق
ِ
جوامع ِ
جمعی حیاط مدرسه دفن
کالسهای مدرسه در گورهای دسته ِ
شدند؛حقتعیینسرنوشتملتفلسطین،حقتوسع هملتهای
تحتتحریم،حقحیاتملتهایتحتاشغالیاقربانیتروریسم،
حق زندگی آوارگان بیپناهی که کودکان را در قفسهایی جدا گانه
از مادران و پدران خود محبوس میکنند؛ همگی نشان میدهند
که جایگاه مدعی و متهم در مسئله حقوق بشر نباید جابجا شود
و اینکه ناقضان واقعی حقوق بشر ،شایستگی اخالقی الزم را برای
اظهار نظر درباره حقوق بشر ندارند .نقش بینظیر ایران در نابودی
ُ
داعش ،که فقط یک مورد از جنایاتش این بود که زنان کرد و ایزدی
و مسیحی را به بردگی میگرفت ،کفایت میکند که نشان دهد ما
در جایگاه مدعی و مدافع حقوق بشر هستیم و حامیان داعش در
جایگاه متهم قرار دارند.
حضار محترم
اینک در شرایطی گرد هم آمدهایم که با یک واقعیت مهم یعنی
«چرخش و تغییر جهان» و ورود به «دوران و نظمی جدید» مواجه
جهان «یکجانبهگرایی»« ،سلطهطلبی»،
جهان کهنه،
هستیم.
ِ
ِ
«غلبه سرمایه بر اخالق و عدالت و فضیلت»« ،توسعهدهنده فقر
و تبعیض و نابرابری»« ،به کارگیری خشونت ،تحریم و نقض حقوق
ملتها» و «استفاده از سازمانها و نهادهای بینالمللی به عنوان
ابزار فشار بر کشورهای مستقل» بوده و در یک کالم ،جهانی از هر
نظر ناعادالنه است .این نظم ناعادالنه ،مشروعیتش را در افکار
عمومیدنیاازدستدادهوارادههایجدیبرایتغییرآنشکل گرفته
است.زوالایننظم کهنه،تردیدناپذیراست.منطقهمایعنیغرب
ایران سربلند ،موز ه
آسیا از افغانستان تا عراق ،لبنان ،فلسطین و ِ
بزرگ زوال این نظم کهنه است.
عالوهبرآن،تهدیدفزایندهتروریسموافراط گرایی،انحطاطفرهنگی
و زوال اخالق سیاسی ،تضعیف بیسابقه چندجانبه گرایی و رشد
سر
اقدامات
بیمارگونه
ِ
نامشروع یک جانبه ،چالشهای بزرگی بر ِ
ِ
پیشرفت همهجانبه و تعالی بشر پدید آوردهاند.
راه
ِ
ما بر این باوریم که برای مقابله با تهدیدهای دیرین و معضالت
نوین جهانی ،گزینهای جز همبستگی و همکاری در چارچوب
گرایی مبتنی بر عدالت ،و بر اساس اصول و ارزشهای
چندجانبه ِ
انسانی منبعث از آموزههای انبیای الهی وجود ندارد.
متعالی
ِ
ِ
حضار محترم
هم ه ملتهای آزاده ،دل در گرو این ارزشهای واال دارند اما همین
ی ظالمان جهان با ماست.
سلسله باورها ،دلیل همه دشمن ِ
آنچه ما میخواهیم حقوق ملت ایران است و رابطه مبتنی بر ظلم را
برنمیتابیم .ما پای حقوق ملت خود ایستادهایم .ما بر این باوریم

که هرگونه رابطه ستمگری به ضرر صلح و امنیت جهانی است و
مهمترین تهدید برای جامعه جهانی"،عادیانگاری ظلم" است.
دست یافتن به امنیت جهانی از هر طریقی غیر از عدالت ،پایدار
نخواهد ماند و این همان چیزی است که ما از سازمان ملل انتظار
داریمانجامدهد.آری،اجرایعدالتسختاستوشایدبههمین
دلیل باشد که بسیاری از مدعیان صلح از عدالت گریزانند .سوال
ما از دولتهای مدعی آن است که ا گر ارادهای برای اجرای عدالت
ندارید ،آیا تمایلی برای مقابله با ظلم هم ندارید؟
منطق ما ریشه در همان فرهنگ قرآنی دارد که فرمود که«نه
ظلم کنید و نه زیر بار ظلم بروید».سرنوشت بسیاری از ملتها
«قدرت منطق»
با همین عبارت رقم میخورد .کسانی که از
ِ
بیبهرهاند به «منطق زور» متوسل میشوند .منطقی که بر پایه
عدالتباشد،قدرتسازاستوبردلهاحکومتمیکند .کشوری
که منطق ندارد ،متوسل به کودتا ،اشغالگری ،مداخله نظامی،
لشکرکشی ،برخورد گزینشی با تروریسم و چه بسیار ظلمها و
بیعدالتیهای دیگر میشود .آیا توسل به سالح اتمی ،جهان را
به سوی عدالت سوق داد یا زمینه سلطهگری شد؟ کشته شدن
صدها هزار کودک عراقی ،یمنی ،سوری و افغان در خدمت کدام
آرمان بشری بوده است؟ آیا اینها جلوه های ظلم و بی عدالتی
در جهان نیستند؟
راستی ایران چه چیزی غیر از مطالب ه حقوق قانونی و عادالن ه خود
خواسته است که زورمداران عالم ،برآشفته شدهاند؟
همکاران محترم
امروز هژمونیطلبی و روحی ه جنگ سرد ،دنیا را آزار میدهد و دوران
خواستملتهایجهان
جهانماراتهدیدمیکند.
ِ
جدیدیازناآرامیِ ،
برایتحققعدالت،شدیدترواراد هآنهابرایپیشرفت،استقاللو
برخورداریازامنیت،جدیترشدهاست.بارورشدندکترینمقاومت،
جلوه بارز عزم ملتها برای تحقق عدالت است.
اما در مقابل ،یک جانبهگرایی به دنبال عقب نگه داشتن کشورها
از مسیر توسعه مستقل خود است .آمریکا نمیتواند بپذیرد که
کشورها روی پای خود بایستند و خاماندیشانه ،نظامیگری را
مایه امنیت تصور میکند.
دوستان آمریکا نیز وضع بهتری ندارند .آنچه امروز در اروپا رخ
میدهد آینهای است از آنچه در دهههای گذشته در آسیای غربی
اتفاق افتاده است .ماهیت لشکرکشی به غرب آسیا و گسترش ناتو
به شرق اروپا تفاوتی با یکدیگر ندارند چرا که در هر دو ،سرنوشت
کشورها توسط آمریکایی تعریف میشود که منافع خود را با هزین ه
دیگران دنبال میکند.
آقای رئیس ،حضار محترم
حرکت ملت ایران برای رسیدن به جایگاه
آغاز
ِ
انقالب اسالمی ِ
شایسته خود بود و در این دوران ،بحرانهای مختلفی را همچون
کودتا ،تروریسم داخلی ،تجزیه طلبی ،جنگ ،آشوب و تحریم را
پشت سر گذاشت که هیچ یک از آنها به تنهایی ،برای بسیاری از
کشورها قابل تحمل نبود.
از زمانی که رئیس جمهور وقت ایران،محمدعلی رجایی پای خود
را که آثار شکنج ه رژیم تحت حمایت آمریکا در آن نمایان بود ،روی
این تریبون گذاشت ،بیش از چهل سال میگذرد .او مدتی پس از
آن سخنرانی ،به دست گروهک تروریستی مورد حمایت آمریکا
به شهادت رسید.
چهار دهه پیش ،ملت ایران به رهبری امام خمینی(ره) با بیرون
کردن بیگانگان از مملکت خود ،بر سرنوشت خویش مسلط شد
و ا کنون ملت های منطقه با الگوبرداری از آن تجربه ،به دنبال به
دست گرفتن سرنوشت خود هستند .ملت ایران که خود قربانی
تروریسم بوده است ،امروز به تکیهگاه امنیت در منطقه و پیشتاز

راستین مبارزه با تروریسم در جهان تبدیل شده است.
ملت ایران برای رسیدن به اهداف متعالی عادالنه خود ،هزینه
جنگ
داده است؛ چه آن زمان که صدام قرارداد الجزایر را پاره کرد و ِ
تمام عیار نظامی را علیه ما آغاز کرد و چه زمانی که رئیسجمهور
عیار
سابق آمریکا توافق هستهای را زیر پا گذاشت و ِ
جنگ تمام ِ
اقتصادی راه انداخت و از جلوه جدیدی از جنایت علیه بشریت
پردهبرداری کرد.
مدتی پیش رئیسجمهور سابق آمریکا اعالم کرد که داعش را
آمریکا ایجاد کرده است؛ برای ما فرقی نمیکند که داعش ،ساخت ه
دست کدامیک از دولتهای آمریکا باشد .مسئله این است که
ِ
دولتی از آن طرف کره زمین ،تصمیم گرفت که جغرافیای منطق ه ما
را به قیمت ریختن خون صدها هزار زن و کودک ،دوباره خطکشی
کند اما جمهوری اسالمی ،این پروژه را متوقف کرد و سپس به عقب
راند .فرماندهی و قهرمان این جنگ علیه تروریسم و نابودکنند ه
داعش کسی نبود جز سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی .کسی
که در راه آزادی ملتهای منطقه به شهادت رسید و رئیس جمهور
سابق آمریکا سند این جنایت را به اسم خود زد.
رسیدگی عادالنه قضائی به جنایتی که رئیس جمهور سابق آمریکا
به آن اعتراف کرده ،خدمت به انسانیت است؛ تا از این ظلم که به
ملتهایمنطقهشدهاستبهنحویدلهایجراحتدیدهاز این
ظلم تشتی پیدا کند .رسیدگی عادالنه به جنایتی که رئیس جمهور
سابقآمریکابهآناعتراف کردهخدمتبهانسانیاستتااز اینپس
ظلمزبون گرددوعدالت،سربلندباشد.مااجرایعدالتومحا کمه
آمر و مباشر شهادت سپهبد قاسم سلیمانی را از طریق یک دادگاه
عادالنه تا حصول نتیجه قطعی دنبال خواهیم کرد.
داستان ملت ایران ،داستان ملتیست که آموخته است روی پای
خود بایستد و به دیگری تکیه نکند؛ این تجربه را زمانی آموخت که
در هر دو جنگ جهانی  ،اعالم بیطرفی کرد اما در هر دو بار اشغال
نظامی شد؛ یا آنجایی که در پی ملی کردن صنعت نفت برای نجات
از دست استعمار انگلیس ،به آمریکا متوسل شد ولی همانها علیه
دولتوقتایران کودتا کردند؛وآنجایی کهدر یکتوافقچندجانب ه
بینالمللی که مورد تایید شورای امنیت سازمان ملل قرار گرفته
بود ،وعد ه رفع تحریم گرفت ولی خود را در برابر بیرحمانهترین
نظام تحریمها یافت.
حضار محترم آقایان و خانمها
ملت ایران با داشتن همین نگرش و آن تجارب  ،سیاست ایستادگی
و پیشرفت را دنبال کرده است .دقیقا به خاطر نظم سیاسی و مدنی
پیشرفتهومستحکموعقالنی،ایراناسالمیبهرغمتحریموتهدید،
امروزیک کشور قوی ،بادستاوردهایعظیمعلمیوفنیواستقالل

آ گهی دعوت سهامداران شرکت رنگین پروفیل کویر (سهامی خاص) ثبت شده به شماره
 706و شناسه ملی  10480040949جهت تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده که در ساعت  9صبح مورخ
 1401/7/14در محل شهرستان شاهرود – خیابان بایزید بسطامی پال ک  -2طبقه همکف کدپستی  1558619393تشکیل می گردد ،
حضور به هم رسانند.
دستور جلسه :
تصویب صورتهای مالی شرکت رنگین پروفیل کویر منتهی به تاریخ 1400/12/29
تاریخ انتشار 1401/6/31
خ ت 1401/6/31

هیات مدیره شرکت

آ گهی ابالغ رأی

بدینوسیله به نامبرده جدول ذیل كه به اتهام غیبت متوالی به مجازات بازخرید خدمت با پرداخت  35روز حقوق مبنای
مربوط در قبال هرسال خدمت محكوم شده است طبق تبصره ماده  302قانون آئین دادرسی مدنی در یك نوبت ابالغ
می گردد كه به مجازات ذیل محكوم شده اند .فلذا از تاریخ نشر آ گهی ظرف مدت سه ماه چنانچه اعتراض دارند در
یكی از روزهای اداری به دیوان عدالت اداری مراجعه نمایند .بدیهی است در صورت عدم مراجعه رأی صادره قطعی و
الزم االجرا می باشد.
نام و نام خانوادگي

نام پدر

فريبا بيات

محمدعلي

شناسه آ گهی 1383297

مديريت /شركت /سازمان

شركت ملي نفت( /سازمان بهداشت و
درمان صنعت نفت)

تاريخ رأي

شماره رأی

1401/ 05  /03

4000407001110202

تنبيه اداري

بازخريد خدمت با پرداخت  35روز حقوق مبناي
مربوط  در قبال هر سال

هیأ ت اول تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری كارمندان وزارت نفت

آ گهی فراخوان مناقصه یک مرحلهای
با ارزیابی کیفی مناقصه گران (نوبت اول)

بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان قم در نظر دارد بر اساس قانون برگزاری مناقصات نسبت به فراخوان مناقصه یک مرحله ای با ارزیابی کیفی
مناقصه گران به شرح زیر اقدام نماید.
 -1موضوع مناقصه :خرید  ،نصب و راه اندازی سیستم توزیع باسدا کت پروژه  270واحدی افق
 -2صالحیت مورد نیاز شامل رتبه /پایه و رشته اشخاص حقوقی دارای پروانه صنفی صادره از وزارت صنعت ،معدن و تجارت مرتبط با موضوع مناقصه.
 -3نحوه و مهلت دریافت و تحویل اسناد
موضوع
دريافت اسناد مناقصه
ارسال اسناد مناقصه

تاريخ  /مهلت

از تاریخ  1401/06/30
تا تاریخ 1401/07/09
تا تاريخ 1401/07/19

نحوه دريافت و ارسال
مراجعه حضوری در ساعات اداری به واحد امور قراردادهای بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان قم
اسناد مناقصه و پیشنهاد قیمت باید حداکثر تا پایان وقت اداری مهلت ارسال پیشنهاد قیمت مندرج در آگهی
به دبیرخانه حراست بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان قم تحویل گردد.

 -4هزینه خرید اسناد :مبلغ  1,000,000ریال می باشد که به شماره شبا  IR 260180000000001536076200نزد بانک تجارت بنام بنیاد مسکن انقالب اسالمی
استان قم واریز گردد.
 -5مدت اعتبار پیشنهادها  :یک ماه
 -6نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :طبق آیین نامه تضمین معامالت دولتی  3,250,000,000 :ریال (سه میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال) است
ه گزار تسلیمشود:
ه دستگا ه مناقص 
ف )) ب 
ت (( ال 
ه در پا ك 
ی مشروحه زیر ،همراه با اسناد مناقص 
ه یكی از صورتها 
ه باید ب 
ك 
ع كارفرما.
ه نف 
ه بانكی ب 
ت نام 
الف) ضمان 
ب) اصل فیش واریز وجه نقد به شماره شبا  IR 260180000000001536076200نزد بانک تجارت بنام بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان قم
ی یک ما ه دیگر نیز قابلتمدید باشد.
ق یک ما ه بوده و باید تا پایان ساعت اداری تاریخ  1401/08/19معتبر باشد و برا 
ن فو 
ت اعتبار تضمی 
مد 
 -7نام و نشانی مناقصه گزار :قم ،انتهای بلوار امین ،ابتدای بلوار غدیر ،کوچه شماره  ، 11بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان قم
تلفن های تماس 02532856612-15 :

بنیاد مسکن انقالب اسالمی قم -معاونت مسکن شهری

بینظیردر سطحمنطقهوجهاناست.مامعتقدیم کهامروزجهان
به «ایران قوی» نیازمند است.
امروز ما در عین صادرات نفت و گاز  ،شبکه گسترد ه توزیع برق و
ش و علوم پیشرفته از
گاز را در سراسر کشور ایجاد کردهایم ؛ در دان 
جمله سلولهای بنیادین ،صنایع فضایی ،بایو و نانوتکنولوژی و
علومهستهایپیشتاز هستیم؛رشدایراندر شاخصهایتوسع ه
انسانی ،چشمگیر است .زیرساختهای رفاه اجتماعی از جمله
پوششبیمهبهطور گستردهبرایجمعیت ۸۵میلیونی ایرانایجاد
شده است و مردم ساالری به صورت فرا گیر در ساختار حکومتی
جمهوری اسالمی نهادینه و به رویهی اساسی نظام تبدیل شده
است .در حالی که ما در دوران جنگ ،حتی برای خرید سیم خاردار
فنی پیشرفتهترین
نیز تحریم بودیم ،ا کنون با دستیابی به دانش ِ
تجهیزات نظامی ،به نقطه بازدارندگی رسیدهایم .این در حالی
است کهدر هم هایندوران،شاهددشمنیفزایندهآمریکادر مقابله
با پیشرفت ملت ایران بودیم.
مردم جهان حضار محترم ،آقای رئیس
دشمنان ما نبودند که کوتاه آمدند ،بلکه این ملت ما بود که هر
این
ِ
دشمنی را از میدان بیرون کرد .ملت ایران با حضور مؤثر و مشارکت
فرا گیر در نظم سیاسی برآمده از انقالب اسالمی ،توانست ضمن
پایبندی به ارزشها و الهامبخشی به ملتها ،مرحله اول انقالب
اسالمیراباقدرتوموفقیتطی کند،واینکدر گامدوم«،سیاست
همسایگی» و «تعمیق چندجانبهگرایی اقتصادی» را در اولویت
دستور کار سیاست خارجی خود قرار داده است.
جمهوریاسالمیایرانخواستارتعاملحدا کثریباهم ه کشورهای
جهان بخصوص کشورهای همسایه و دوست خود است .جنگ
راه حل بحرانها نیست بلکه مسیر حل بحران ،گفت وگو و تفاهم
است.جمهوریاسالمیایرانبهعنوان کشوریقدرتمنددرمنطقه،
دارایارادهوتواناییبرای کمکبهحلبحرانهااست.در یکسال
ایآن
گذشتهپیوندهای
اقتصادیایرانتقویتشدهوتجارتمنطقه ِ
ِ
بهصورتچشمگیریرشد کردهاستوبا گسترشزیرساختهای
اقتصادی پایدار ،فصل نوینی از دوستی و اعتماد متقابل
همکاری
ِ
ِ
پدید آمده است .این سیاست همسایگی ،سیاستی امنیتساز و
سختی همسایگان ،اثبات کردهایم
دوران
ثبات آفرین است .ما در ِ
ِ
که یار همسایگان خود هستیم.
در هم ه گفتوگوهایپرشماری کهباروساوسرانمنطقهداشتهام
یکی از مهمترین نکات مشترک این بوده که امنیت منطقه باید
بصورت «درونزا و بدون مداخل ه خارجی» تأمین شود و راه آن،
دوران«همکاریهای
پیشروِ ،
همکاریاستنهبلوکبندی.دوران ِ
پایدار ،رفاه  ،ثبات و برادری» است ،ا گر سرنوشت منطقه به دست

خود کشورهای منطقه رقم بخورد .اشغالگران و غاصبان ،رفتنی
هستند و همسایگان برای یکدیگر باقی میمانند.
روزگاری ،جنگی بین دو ملت ایران و عراق پدید آورده بودند ولی
امروز،بزرگتریننمادبرادریورویدادفرهنگیجهانیعنیراهپیمایی
اربعین ،با مجاهدت بینظیر مردم عراق و ایران و دیگر ملتهای
جهان برگزار میشود تا از یاد و راه حسین بن علی فرزند محمد
رسول خدا(ص) تجلیل کنند که جان خود و خانوادهاش را برای
رهایی مردم از جهالت و رهایی آنها از ظلم ،فدا کرد.
حضار محترم
تمایلدارمتوجهشمارابهیکیاز جلوههایغمانگیزبیعدالتی که
سرمنشاءهمهبحرانهایمنطقهاستجلب کنم.تاریخمعاصر،
ملتی مظلومتر از فلسطین و ظالمتر از رژیم اشغالگر قدس به خود
ندیده است .رژیم صهیونیستی که بیش از هفتاد سال آپارتاید،
تجاوزگری و کشتار زنان و کودکان منطقه را در کارنام ه سیاه خود
دارد،بزرگترینزندانرویزمینرادر غزهبرپا کردهاستواستمرار
شهرکسازیوتصاویرشیونو گریهمظلومانفلسطینیدراثرغصب
اراضی  ،منازل و مزارع آنان ،و کشتار فرزندانشان ،به همه نشان
اشغالگری اسرائیل پایان ندارد.
میدهد هفت دهه ظلم و
ِ
دولت های مدعی آزادی و دموکراسی باید پاسخ بدهند که چرا از
فرمولروشنوعادالنهجمهوریاسالمیبرایحلمسئلهفلسطین
فلسطینواحد
فرار میکنند؟در فلسطینمظلوم،مابهسیاست
ِ
معتقدیم.همهسرزمینفلسطین«از بحرتانهر»متعلقبهسا کنان
سرزمینتاریخیومقدساست.راهحلمسئلهفلسطین
اصلیاین
ِ
فقطمراجعهبهآراءهمهفلسطینیهااعماز مسلمانومسیحیو
یهودی در قالب برگزاری یک همه پرسی فرا گیر است.
رژیماشغالگرقدسکههمچنانسرزمینهایدیگرکشورهایمنطقه
را در اشغال دارد ،نمیتواند شریک صلح و امنیت باشد.
حضار ارجمند
اجازه دهید توجه شما را به یکی دیگر از جلوههای بیعدالتی،
یعنی برخورد دوگانه غرب با فعالیتهای صلحآمیز هستهای
امنیت جهانی،
اساسی
ایران جلب کنم .در حالیکه رکن
ِ
ِ
سالح جهانی» است اما برخی قدرتها تالش دارند با
«خلع
ِ
ِ
مسئلهسازی از فعالیتهای صلحآمیز ایران ،تهدید اصلی یعنی
خلع سالح جهانی ،به فراموشی سپرده شود.
من به عنوان نماینده ملت بزرگ ایران صریحا اعالم میکنم که
جمهوری اسالمی ایران به دنبال ساخت سالح اتمی نیست و
این سالح جایی در دکترین دفاعی ما ندارد .این حکم حکومتی
در فتوایرهبرمعظمانقالباسالمیحفظهاهللاعالمشدهاستو
برایدولتوملتایران،فتوایشرعیرهبرمعظمانقالباسالمی

شاه بیت

جمال در نظر و شوق همچنان باقی
گدا ا گر همه عالم بدو دهند گداست
سعدی

از هر نظارت بینالمللی نافذتر است.
این در حالی است که دولتهای مدعی ،خودشان هم تولید
سالحهای هستهای را ادامه داده و هم به کار بردهاند و هم این
تسلیحات را به رژیم صهیونیستی هدیه دادهاند .کشورهایی که
بایدخلعسالحشوند،جایزهمیگیرندو کشورهایی کهبهتعهدات
خودپایبندبودهاند،حتیازحقوقمندرجدران.پی.تینیزمحروم
میشوند .در حالی که برنامه صلح آمیز هستهای ایران تنها دو
درصد برنامه های هستهای جهان را شامل میشود ۳۵ ،درصد
ِ
بازرسیها از تاسیسات ماست.
ا کنون از حضار محترم میخواهم به دقت به چند نکته توجه
کنند:
-۱جمهوریاسالمیباحسننیتوباقصدیمتین،توافقنامهای
را در سال  ۲۰۱۵پذیرفت و در همان وهل ه اول تمام تعهدات خود
را انجام داد اما نتیجه آن ،عهدشکنی آمریکا و اِ عمال تحریمهایی
بود که به اذعان خودشان بیسابقهترین تحریمهای تاریخ
بود .تحریم ،مجازات عدالتخواهی و استقالل ملت ایران است.
تحریم ،سالح کشتار جمعی است و همراهی یا سکوت در مقابل
آن نیز کمک و رضایت دادن به ظلم است.
-۲اینآمریکابود کهاز توافقخارجشدنهایران.آژانسبینالمللی
انرژی اتمی  ۱۵بار در گزارشهای خود اعالم کرد که ایران به مفاد
ً
توافق کامال پایبند بوده است.
 -۳ایران در عین حال که هزین ه التزام به تعهدات خود را پرداخته،
اما به علت نقضعهد طرف آمریکایی و ناپایبندی طرف اروپایی،
از منافع این توافق برخوردار نشده است.
ما بر اساس ظرفیتهای دیده شده در توافق ،اقداماتی قانونی
طرف ناقض به تعهدات خود برگردد .ایران با
انجام دادیم تا ِ
پایبندی به تعهدات خود ،محور اصلی بقای برجام بوده و ا گر
ابتکارها و انعطافهای جمهوری اسالمی ایران نبود ،مذا کرات
در همان روزهای نخست متوقف میشد.
منطق مذا کراتی ایران بر مبنای تحلیل عادالنه از تحوالت فقط
یک جمله است« :پایبندی به تعهدات» .موضوع تضمینهای
ً
اطمینانبخشصرفاآمادگیبراییکاتفاقاحتمالینیست.مااز
یکتجربهصحبتمیکنیم.ماتجربهخروجآمریکااز برجاموبیش
تعهدات
کنونی آمریکا در بازگشت به
ِ
از یک سال و نیم تعلل دولت ِ
خودراپیشچشمداریم.همینامروز کهدولتآمریکااز قصدخود
برای بازگشت به تعهدات خود سخن میگوید ،صدای دیگری از
داخل آن کشور به گوش میرسد که تعهدپذیر بودن آمریکا را زیر
سوالمیبرد.آیاباآنتجربهواینچشمانداز،میتوانیمدر موضوع
پایداری توافق ،با مسامحه عمل کنیم؟
تضمین
مهم
ِ
ِ
ِ
البته جمهوری اسالمی با امکانات وسیع و ارتباطات گسترده با
جهان،آثارتحریمهارایکیپسازدیگریخنثیوفرصتهایجدیدی
را خلق کرده است .به اذعان رسمی دولت آمریکا ،سیاست فشار
حدا کثری علیه ایران شکست مفتضحانه خورده است.
ما مسیر خود را فارغ از هرگونه توافق ،پیدا کرده و با قدرت ادامه
میدهیم .ضمن اینکه ما در مذا کرات جدی که داشتهایم ،نشان
دادهایم که ا گر منافع ملت ایران تضمین شود ،ارادهای قوی برای
حل عادالنه این موضوع داریم .معتقدیم گره توافق هستهای از
همان جایی باید باز شود که گره خورده است.
دوستان و همکاران
عدالت جهانی است.
ضرورت
آخرین فراز از سخنان من درباره
ِ
ِ
همه ما و تک تک انسانهای جهان باید در ساخت جهان
جدیدمشارکتوحضور فعاالنهومتعهدانهداشتهباشیم.جهان
جدید ا گر بخواهد جهانی اخالقی مشروع و از نظر مردم جهان،
مقبول ،و از نظر توانایی در حل و فصل مشکالت جهانی ،موفق
و پیروزمند باشد راهی ندارد جز اینکه بر محور عدالت جهانی
شکل بگیرد .این مهم نیازمند توجه به اصولی مانند «احساس
مسئولیت مشترک جهانی در مقابل ظلم و بی عدالتی»« ،احترام
به خواست و اراده ملتها و عدم مداخله در مسیر مستقل رشد
آنها»«،نفیاستانداردهایدوگانه»«،مخالفتباجنگوخشونت»،
«استقالل و عادالنه عمل کردن نهادهای بین المللی» ،و مهمتر
از همه «نقشآفرینی انسانهای صالح و عادل در شکلدهی به
این نظم جدید» است.
نگاهمابهآیندهبسیارامیدوارانهاست.مومنانهباورداریم کهبرمبنای
ّ
مشیت و اراد ه الهی ،همانطور که پیامبران الهی بشارت دادهاند،
صالحپروردگاردرزمین
عدالت،جهانیخواهدشدوحکومتبندگان ِ
حکمفرما و بشریت با ظهور آخرین منجی رستگار میشود.

تاسیس شرکت سهامی خاص مهراز متین عمران درتاریخ  1401/01/30به شماره ثبت  13839به شناسه ملی  14011046432ثبت و امضا
ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :انجام و عرضه کلیه خدمات فنی،
مهندسی در همه زمینه ها و موضوعات شامل طرح  ،محاسبه  ،نظارت  ،مجری ذیصالح  ،نقشه برداری  ،طرحهای کاداستر  ،سیستمهای
اطالعات جغرافیایی (جی آی اس) ،مقاوم سازی ،اجرا و احداث (بصورت توام و یا مجزا) در زمینه ابنیه  ،تاسیسات برقی و مکانیکی ،
سد  ،آب  ،نیرو  ،راه سازی  ،راه آهن  ،پل سازی  ،تونل  ،فرودگاه  ،باند  ،بندر  ،اسکله دریایی  ،شبکه های آبیاری و زهکشی  ،مخابرات و
ارتباطات  ،صنعت و معدن  ،کشاورزی و کلیه پروژه های عمرانی ،شبکه های آبیاری و زهکشی و شبکه های انتقال (آب  ،آب فشار قوی ،
برق ،برق فشار قوی  ،گاز  ،گاز فشار قوی  ،نفت  ،فاضالب  ،حرارتی و برودتی) و کارهای تاسیسات مکانیکی و برقی و تجهیزات صنعتی
سبک و سنگین مربوط به آنها  -انجام و ارائه خدمات فنی و آزمایشگاهی مربوط به آزمایشهای بتن و جوش و ژئوتکنیک و سایر مصالح و
آزمایشهای فنی و مهندسی  -تاسیس ،تجهیز  ،نصب و راه اندازی فعالیتهای پایین دستی پاالیشگاهی و پتروشیمی  ،خطوط انتقال نفت
و گاز  ،مهندسی نفت و گاز و ساخت مخازن  ،عملیات مربوط به زیباسازی و مبلمان شهری  ،طراحی داخلی  ،دکوراسیون و نما  -انجام
کلیه امور مرتبط با پدافند غیرعامل و مدیریت بحران -طراحی  ،مشاوره  ،نظارت و اجرای اکتشافات معدنی و زیر سطحی (ژئو فیزیکی)
ژئو تکنیک  ،حفاری  ،استخراج  ،بهرهبرداری ،تغلیظ و فرآوری مواد معدنی و تولید و استحصال فلزات اساسی از معادن کشور  -مبادرت
به کلیه امور و عملیات صنعتی ،سرمایهگذاری و مشارکت درزمینه فعالیت شرکت ،تاسیس ،تجهیز ،نصب ،راه اندازی و بهره برداری از
کارخانجات تولیدی  ،صنعتی ،بسته بندی و مجتمع های کشاورزی و پرورش حیوانات  -نگهداری ،راهبری و بهره برداری دائم یا موقت از
مستحدثات در داخل یا خارج از کشور  -مشارکت در سایر شرکتها از طریق تأسیس یا خرید سهام غیر بورسی شرکتها و سرمایهگذاری
در زمینههای عمرانی ،تولیدی ،معدنی ،صنعتی ،طراحی مهندسی ،مطالعاتی و تحقیقاتی در زمینه موضوع شرکت  -برگزاری جشنواره ،
نمایشگاه  ،برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای عرضه و فروش کاالهای مجاز در داخل و خارج از کشور  -انجام امور خدمات
شهری  ،خدمات عمومی و پشتیبانی اداری شامل نظافت  ،آبدارخانه  ،آشپزخانه  ،پیشخدمتی ،سلف سرویس و رستوران  ،رختشویخانه ،
امور باغبانی و فضای سبز و آبیاری  ،امور تایپ و کپی  ،و سایر امور فنی  ،تلفنچی ،سرایداری ،امور تاسیساتی و تعمیر و نگهداری ابنیه و
تاسیسات  ،حمل و نقل درون شهری  ،تعمیر و نگهداری تجهیزات و وسایل اداری  ،خدمات فنی خودرو  -انجام امور بازرگانی مجاز اعم
از خرید و فروش ،پخش و توزیع  ،صادرات و واردات کلیه تجهیزات  ،ماشین آالت و کاالهای مجاز و همچنین خدمات فنی و مهندسی
 حق العملکاری  ،انجام امور گمرکی و عملیات بارگیری و ترخیص کاال از گمرک – انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی درزمینه موضوع شرکت  ،ایجاد شعب  ،اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور  -شرکت در کلیه مناقصات  ،پیمانها و مزایدات
دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی  -اخذ وام و تسهیالت مالی  ،اعتباری و ضمانتنامه های بانکی به صورت ارزی و ریالی از
بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط  ،خرید و فروش و ارائه
تجهیزات و خدمات فنی کامپیوتری  .تهیه طرحهای توسعه شهری و روستایی شامل (طرح ساختاری و راهبردی  ،جامع  ،تفصیلی و
هادی شهرها  ،طرح بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیر رسمی و بازآفرینی شهرها  ،طرح شهرک های مسکونی و غیر مسکونی و
اجرای آنها  ،طرح آماده سازی اراضی شهری و روستایی و اجرای آنها  ،تهیه طرح جامع وتفصیلی و آماده سازی اراضی شهرهای جدید،
تهیه طرح مرتبط با طراحی شهری ) و نظارت بر اجرای طرحهای مذکور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت
فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان زنجان  ،شهرستان زنجان  ،بخش مرکزی  ،شهر زنجان ،محله سعدی وسط ،
کوچه (رختشویخانه)  ،کوچه (سلیمی)  ،پالک  ، 97طبقه همکف کدپستی  4514693664سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از
مبلغ  100,000,000ریال نقدی منقسم به  100سهم  1000000ریالی تعداد  100سهم آن با نام عادی مبلغ  100000000ریال توسط موسسین
طی گواهی بانکی شماره  222563مورخ  1401/01/25نزد بانک مسکن شعبه شهرک کارمندان با کد  2225پرداخت گردیده است اعضا
هیئت مدیره آقای محمدحسن رسولی به شماره ملی  4280547602به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال و به سمت عضو
اصلی هیئت مدیره به مدت  2سال آقای صمد هاشملو به شماره ملی  4280740348به سمت مدیرعامل به مدت  2سال و به سمت عضو
اصلی هیئت مدیره به مدت  2سال آقای مهرداد حاج خان میرزائی به شماره ملی  4284714716به سمت عضو اصلی هیئت مدیره
به مدت  2سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل
چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها عقود اسالمی یا امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و
همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .اختیارات مدیر عامل :
طبق اساسنامه بازرسان خانم ثریا فرهادی به شماره ملی  4280790558به سمت بازرس علی البدل به مدت  1سال خانم رباب آمری
به شماره ملی  4280827915به سمت بازرس اصلی به مدت  1سال روزنامه کثیر االنتشار رسالت 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 زنجان اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان ()1307229

آگهی تغییرات شرکت چایسازی و فرآورده های چای لیل شرکت
سهامی خاص به شماره ثبت  754و شناسه ملی  10980110190به
استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ
1400/12/28تصمیماتذیلاتخاذشد-1:اعضاءهیئتمدیرهبرای
مدت دوسال تاتاریخ  1402/12/28به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای حیان کاکوئی ازبرم به شماره ملی  5179925231و آقای
وحدان کاکوئی ازبرم به شماره ملی  5170058411و خانم فریده
صفائی چالکسرا به شماره ملی  5179702259انتخاب شدند.
 2آقای کسری کریم بخش اصلی به شماره ملی 2593926082به سمت بازرس اصلی و آقای بهمن بیابان نشین لیلی به شماره
ملی  2720786691به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک
سال مالی انتخاب شدند3 .ـ روزنامه کثیراالنتشار رسالت جهت
نشر آگهی های شرکت انتخاب شد 4- .ترازنامه و حساب سود
و زیان شرکت منتهی به سال  1399مورد تصویب قرار گرفت.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن مرجع ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری الهیجان ()1307257

آگهی تغییرات شرکت چایسازی و فرآورده های چای لیل
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  754و شناسه ملی
 10980110190به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ
 1400/12/28تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - 1 :سمت اعضای
هیئتمدیرهبهقرارذیلتعیینگردیدند:آقایحیانکاکوئی
ازبرم به شماره ملی  5179925231به سمت رئیس هیئت
مدیره و مدیر عامل و آقای وحدان کاکوئی ازبرم به شماره
ملی5170058411بهسمتنایبرئیسهیئتمدیرهانتخاب
گردیدند2- .کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از
قبیل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها و عقوداسالمی و سایر
اوراق عادی و نامه های اداری با امضاء مدیر عامل به تنهایی
همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .اداره کل ثبت اسناد
و امالک استان گیالن مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری الهیجان ()1307258

