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خبر
مجیدنصیرایی،عضوکمیسیونفرهنگیمجلسشورایاسالمی:

هوشیاری و بصیرت مردم درمقابله
ی دشمنان
با اهداف شوم و آشوبها 
ل اساسی است
اص 

گروه سیاسی
مجید نصیرایی ،نماینده مردم فردوس و طبس و عضو کمیسیون
فرهنگی مجلس شورای اسالمی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» درباره
ی کهابعاد
آشوبهایاخیردشمنانورسانههایغربیاظهارکرد:هنگام 
ی کنیم ،درمییابیم که بسیار
یم 
ماجرا و بازخوردهای این قصه را وا کاو 
فراتر از یک قصه معمولی است.
ویافزود:افرادمحدودیدرجریانتظاهراتحضورپیدا کردهاند،درپی
تسلیت به خانواده مهسا امینی نیستند و اعتراضی نسبت به این ماجرا
ندارند بلکه به دنبال تحقق اهداف دشمنان نظام و ملت جمهوری
اسالمی ایران هستند.
نماینده مردم فردوس و طبس تصریح کرد :تعرض به نیروی انتظامی
خالف قوانین جامعه است .نیروی انتظامی یک نیروی مؤمن و مقتدر
است که وظیفه خود را انجام میدهد چرا که مسئول آرامش و امنیت
جامعه است.
او عنوان کرد :دشمنان ملت ایران به دنبال بهانه هستند و دراین راستا
ی کنند تا بهنظام اسالمی که برگرفته از
سناریوهای مختلفی را طراحی م 
ارزشهایایرانیواسالمیاست،آسیببرسانند.ضرورتدارددرمواجهه
ل کنیم.
با چنین اتفاقاتی هوشیار باشیم و با آ گاهی عم 
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی همچنین خاطرنشان
کرد:بایدمراقببود کهدر شر ححالاینقصهبهتضعیفنیرویانتظامی
پرداخته نشود .خوشبختانه در بررسیهای صورت گرفته مبرهن شد
که نیروی انتظامی در انجاموظیفه خود کوتاهی نکرده و آنچه را که الزم
بوده ،انجام داده است.
او متذکر شد :رسالت نیروی انتظامی اقتدار تمام و اجرای وظایف
است .طی گفتوگو با مسئوالن مرتبط مقرر شد که آسیبشناسیهای
این حوزه انجام شود تا در صورت امکان از شیوههای مؤثرتر و دیگری
استفاده کرد.
ویدرپایاناین گفتوگوابراز کرد:آسیبشناسینیرویانتظامیوتمامی
ی مثبت است تا چنانچه ضعفی وجود دارد،
مجموعههای مرتبط اتفاق 
بررسی عالمانه شود و برطرف گردد .از طرفی دیگر طی آسیبشناسی
نقاط قوت ،پررنگتر و گستردهتر خواهد شد.
چ گاه دلسوز ملت ایران
بیشک رسانههای غربی و دشمنان اسالم هی 
نبوده و نیستند .این افراد هرگز حقوق بشر را درک نکرده و تنها مدعی
آن میشوند .بیشک مقابله با چنین امری هوشیاری و بصیرت ملت
را میطلبد.
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رهبر معظم انقالب اسالمی در آیین تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس مطرح فرمودند:

انسجامملی؛دستاورد روزهایدفاع
حضرتآیتاهللخامنهای،رهبرمعظمانقالب
اسالمی در آیین تجلیل از پیشکسوتان دفاع
مقدس ،جنگ تحمیلی را ،نتیجه سیاست راهبردی
امپراطورینظامسلطهدردشمنیباجمهوریاسالمی
و ملت ایران خواندند و افزودند :با وجود حمایت همه
صدام جاهطلب و دیوان ه
جانبه قدرتهای جهانی از ِ
قدرت ،جنگ در پرتو سه عنصر «قدرت جوشان
انقالب ،رهبری بسیار مؤثر امام و خصوصیات فاخر
و برجسته ملت ایران» از یک تهدید قطعی و بزرگ به
یک فرصت بزرگ تبدیل شد که روایت صحیح و دقیق
این فصل شورانگیز و هیجانآور از تاریخ ایران به نسل
جوان و نوجوان ،استمرار موفقیتهای انقالب را
تضمین خواهد کرد.
فرمانده کل قوا ،دفاع مقدس را حادثهای پرهیجان،
پرمعنا و پر فایده برای امروز و فردای کشور خواندند و
با عرض مراتب احترام و ارادت به پیشکسوتان دفاع
مقدس افزودند :پیشکسوتان زودتر از دیگران نیاز
حیاتی آن مقطع را شناختند و برای تأمین این نیاز
به میدان پرحادثه جنگ و جهاد و ایثار شتافتند،
بنابراین تمجید و احترام به آنها وظیفه ای قطعی و
همگانی است.
حضرت آیتاهلل خامنهای با اشاره به اینکه با گذشت
حقایق حوادثی نظیر دفاع مقدس،
زمان ،ابعاد و
ِ
بیشتر و بهتر قابل درک میشود ،افزودند :باید به
گونهای عمل کرد که معرفت و آ گاهی به «حقایق
دفاعمقدسبهعنوانبرههایدرخشانوتأثیرگذار»،
به طور مستمر افزایش یابد و نسل کنونی از واقعیات
و حقایق آن دوران آ گاه شود که تالش در این زمینه
توقعی جدی از پیشکسوتان دفاع مقدس و متولیان
ن گونهمسائلاست.ایشانبااشارهبهاسنادومدارک
ای 
منتشر شده از جنگ تحمیلی از سوی غرب افزودند:
این اعترافات  ،حقانیت حرفهای ما را که زمانی ادعا
و تصور میشد ،ثابت میکند.
فرمانده کل قوا ،تحمیل جنگ به ایران را وا کنش
طبیعیسلط ه گرانجهانیبهپیروزیانقالباسالمی
خواندند و گفتند :انقالب ملت ایران ،صرفا شکست
یکنظاموابستهوفاسدو یکضربهمقطعیبهآمریکا
واستکبار نبودبلکهتهدیدامپراطورینظامسلطهبود

و مستکبران غرب و شرق با درک عمق این تهدید،
جنگراباتشویقوتحریکصدامبرملتایرانتحمیل
کردند .ایشان هدف از جنگ تحمیلی را جلوگیری از
انتقال پیام و حرفهای نو ملت ایران به دیگر ملتها
از جمله نهراسیدن ازآمریکا و ایستادگی و مقاومت
در مقابل ظلم و تبعیض جهانی دانستند و افزودند:
ظهور نظام سیاسی مستقل و الهامبخش ،آن هم در
کشوری کهنقطهامید،اتکاءوطمعورزیآمریکابهشمار
میرفت برای آمریکا و سلطه گران ،اصال قابل تحمل
تحرکات نا کامی همچون کودتا،
نبود ،بنابراین بعد از
ِ
حملهبهطبسوتحریکقومیتها،جنگیتمامعیاررا
بهملتایرانتحمیل کردند.فرمانده کلقواافزودند:
اینحمل هسراسریالبتهدرذهنانقالبیون،پیشبینی
نمیشدامابرایعناصریازنیروهایمسلح کهمجرب
بودندوبرایشخصیتهایبرجستهومستقلجهان
غیرمنتظرهنبود.رهبرانقالبدرهمینزمینهبهسخنان
احمد سکوتره ،رئیس جمهور فقید گینه در دیداری
خصوصیباایشاناشاره کردندو گفتند:آقایسکوتره
معتقد بود وقوع جنگ تحمیلی نا گزیر بوده است،
چون امپریالیزم ا گر نتواند انقالبی را تضعیف یا مهار
کند حتما جنگی سنگین را به آن تحمیل خواهد کرد.
حضرتآیتاهللخامنهایباانتقادازسخنان کسانی که
غیرمسئوالنهایرانرامسئولجنگتحمیلیمیدانند
ومیگوینددفاعمقدسبایدبعدازآزادسازیخرمشهر
پایانمییافت ،گفتند:حادث هپایانجنگیعنیحمله
و پیشروی صدام بعد از پذیرش قطعانه  ۵۹۸از جانب
ایرانوبعدازآن،حملهمرصاد،نشانداد کها گردرمقطع
آزادیخرمشهر،دفاعپایانمییافتصدامحتمامجددا
ی کردبهخصوصاینکهبخشهایزیادیاز
پیشرویم 
ایرانعزیز،در آنمقطعهنوز در اشغالمتجاوزانبود.
ایشان تجزیه ایران و جدا کردن خوزستان به عنوان
بخشی مهم از کشور ،به زانو در آوردن ملت ،براندازی
جمهوری اسالمی و در دست گرفتن سرنوشت ملت
ایران را اهداف اصلی امپراطوری کینهتوز سلطه از
تحمیل جنگ به ایران برشمردند و گفتند نباید این
حقایق آشکار را فراموش کرد.
حضرت آیت اهلل خامنهای ،تبدیل جنگ  ۸ساله از
تهدیدیبزرگبهفرصتیبزرگرادومینحقیقتدفاع

مقدس دانستند و گفتند« :جوشش انقالب ،رهبری
تعیین کننده امام خمینی و خصوصیات برجسته و
تاریخی ملت ایران» ،سه عنصر و عامل مهمی بودند
که این حقیقت شورانگیز را رقم زدند که باید در تبیین
آن بهخوبی کار شود به خصوص اینکه فرصتهای
بهوجود آمده از دل تهدید سهمگین جنگ ،هنوز
برای ا کثر مردم ناشناخته است.
فرمانده کلقوا،دادندرسعبرتبهملتهایدیگررا
از جملهاهدافزیادهخواهانجهانیاز بهراهانداختن
جنگتحمیلیبرشمردندوافزودند:آنهامیخواستند
با سرکوب ملت ایران ،باب گشوده شده مقاومت را
کامال ببندند اما ملت ،همه اهداف جبهه استکبار را
خنثی کردوبرخالفتصور دشمنان،خودراباال کشید
و فرصتهای بسیار آفرید.
رهبرانقالباسالمییکیازدستاوردهایدفاعمقدس
را ایستادگی مردم بهویژه مردم خوزستان و عرب
زبانها و بیتوجهی آنها به وسوسههای دشمن برای
تجزیه کشوردانستندو گفتند:دفاعمقدسهمچنین
زمینهسازبروزباورهایدینیوبرترینسجایایاخالقی
ملت ایران شد .حضرت آیت اهلل خامنهای با اشاره به
بروز گذشت ،فدا کاری و دین باوری در دوران دفاع
مقدسبهویژه گذشتخانوادههایرزمندگانوشهدا
افزودند :در دوران دفاع مقدس ،هم ه کشور به عمق
دفاعی جبههها تبدیل شد و شهر و روستا ،مسجد
و هیئت ،حوزه و دانشگاه ،همه در خدمت دفاع و
انقالب قرار گرفتند .ایشان اتحاد و انسجام ملت را از
دیگر دستاوردهای دوران دفاع مقدس برشمردند و
خاطرنشان کردند:درسالهایابتداییانقالببهدلیل
اختالفات سیاسی در سطوح باالی کشور و اقدامات
تفرقه افکنانه گروهکها ،مردم دسته دسته شده
بودندامادفاعمقدسهمهآحادمردمرایکپارچه کرد.
رهبر انقالب اسالمی یکی دیگر از دستاوردهای دفاع
مقدس را که زمینهساز تبدیل تهدید به فرصت شد،
مسئلهاقتدارنظامی کشوردانستندو گفتند:درشروع
جنگتحمیلیوضع کشور از لحاظنظامیخوبنبود
امادفاعمقدساز یکطرفتبدیلبهآزمونوفاداری
ارتش به نظام مقدس جمهوری اسالمی شد و از طرف
دیگرزمینهسازسربرآوردنسپاهبهعنوانیکحقیقت

گروه سیاسی
حسن محمدیاری،نماينده مجلس شورای اسالمی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» در
تشریح سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه اظهارداشت :برنامه هفتم توسعه به سبب آنکه
یکچشم انداز پنجساله است ،باید با سازوکار تعیینشده همراه شود .این سازوکار میبایست با
ل بگیرد.
بررسی دقیق و همافزایی نهادهای مسئول و سه قوه کشور شک 
ویافزود:مهمترینارکاندرتعیینسازوکاربرنامههفتمتوسعه،مسائلاقتصادیومعیشتیمردم
ی کم و کاست تدوین و تصویب کنیم.
است .به نظر میرسد باهمافزایی بتوانیم برنامهای ب 

محمدیاری تصریح کرد :با سازوکار درست میتوانیم برنامه هفتم توسعه را ب ه گونهای تصویب
کنیم که کلیه کاستیهای برنامه پنجم و ششم را پوشش دهد .درشرایط کنونی یک سال به
برنامه توسعه ششم اضافهشده تا برنامه هفتم بهدرستی و با نظارت دقیق تدوین و تصویب
گردد .بهعبارتدیگر برنامه ششم توسعه یک سال تمدیدشده تا بررسیهای تدوین و تصویب
برنامه هفتم اتفاق بیفتد.
ل مشکالت مردم برداریم.
ی سایر قوا درصددیم ت ا گامی درجهت ح 
او ابراز کرد که با همکار 
نماینده مردم تالش و رضوانشهر در مجلس شورای اسالمی همچنین خاطرنشان کرد :باید
بتوانیم با همکاری سایر قوا در جهت حل مشکالت معیشتی مردم و اشتغال جوانان گام
برداریم .متأسفانه بیشتر مراجعه مردم به نمایندگان درباره اشتغال است .دراین راستا
ضرورت دارد توجه شایانی به این بخش داشته باشیم و کاستیهای قشر آسیبپذیر جامعه
را پوشش دهیم.
وی در پایان این گفتوگو با تأ کید براینکه باید از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنیم،
متذکر شد :جوانان بسیاری مستعد کار هستند اما ظرفیت کاری برایشان فراهم نیست.
باید ظرفیتهای این حوزه را فراهم و اشتغالزایی جوانان را رقم بزنیم تا وضعیت اقتصادی
ش بهبود پیدا کند.
و معیشتی مردم بیشازپی 

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود اسپاد تجهیز آرشا درتاریخ
 1401/06/23به شماره ثبت  602012به شناسه ملی 14011506231
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر
جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :بازرگانی،خرید
و فروش و صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی،تولید و
بسته بندی،خرید و فروش انواع تجهیزات و مواد مصرفی پزشکی
و دندانپزشکی،اخذ وام و تسهیالت بانکی،ایجاد شعب و نمایندگی
در داخل و خارج از کشور ،شرکت در مناقصات و مزایدات،شرکت در
کلیه نمایشگاه ها ،کنفرانس ها و سمینارها در داخل و خارج از کشور
درصورتلزومپسازاخذمجوزهایالزمازمراجعذیربطمدتفعالیت
از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان تهران ،شهرستان
تهران،بخشمرکزی،شهرتهران،سعادتآباد،خیابانپورزند(هفتم)،
خیابان سعادت آباد ،پالک  ،86مجتمع تجاری اداری میالد ،طبقه
 ،2واحد  205کدپستی  1998715534سرمایه شخصیت حقوقی
عبارت است از مبلغ  50,000,000ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر
یک از شرکا آقای خشایار اله بداشتی به شماره ملی 0012666548
دارنده  30000000ریال سهم الشرکه خانم سیما محمدی به شماره
ملی  2143347308دارنده  20000000ریال سهم الشرکه اعضا هیئت
مدیرهآقایخشایارالهبداشتیبهشمارهملی0012666548بهسمت
رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت
نامحدود خانم سیما محمدی به شماره ملی  2143347308به سمت
عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا  :حق
امضا کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته
و بروات و عقود اسالمی با امضا آقای خشایار اله بداشتی و خانم سیما
محمدی منفرد متفق ًا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .اختیارات
مدیر عامل  :طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار رسالت جهت درج
آگهی های شرکت تعیین گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله
اخذوصدورپروانهفعالیتنمیباشد.سازمانثبتاسنادوامالککشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()1383977

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود پایا اکسیر هامین درتاریخ
 1401/06/29به شماره ثبت  602241به شناسه ملی 14011518335
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت
اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :ارائه کلیه فعالیت ها در
زمینهطراحی،تولید،بستهبندی،تامین،تهیه،توزیعونگهداریانواع
کاالها و لوازم آرایشی و بهداشتی و انواع مواد شوینده وتجهیزات و
ماشین آالت و کاالها و قطعات پزشکی ،بیمارستانی ،آزمایشگاهی
و پیراپزشکی  .خرید و فروش و واردات و صادرات کاالهای مجاز
بازرگانی،اخذواموتسهیالتریالیوارزیازبانکهایداخلیوخارجی
جهت تحقق اهداف شرکت ،ایجاد و اخذ و اعطای شعبه ونمایندگی
از شرکتهای داخلی و خارجی ،شرکت درنمایشگاهها و مناقصات
و مزایدات دولتی و خصوصی و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و
حقوقی داخلی و خارجی  .درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم
از مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز
اصلی  :استان تهران ،شهرستان تهران ،بخش مرکزی ،شهر تهران،
چهارراه حافظ ،خیابان حافظ ،خیابان جمهوری اسالمی ،پالک ،654
مجتمع چار سو ،طبقه  ،4واحد  -12کدپستی  1135711999سرمایه
شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  2,000,000,000ریال نقدی
میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای امیر حسین فهیمی منفرد
به شماره ملی  0022279822دارنده  200000000ریال سهم الشرکه
آقای عباس فهیمی منفرد به شماره ملی  6349981022دارنده
 1800000000ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای امیر حسین
فهیمی منفرد به شماره ملی  0022279822به سمت مدیرعامل به
مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود
آقایعباسفهیمیمنفردبهشمارهملی6349981022بهسمتعضو
اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره
به مدت نامحدود دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اسناد بهادار و
تعهدآورشرکتازقبیلچک،سفته،بروات،قراردادها،عقوداسالمی
و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء رئیس هیئت مدیره
منفردا ً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل :
طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار رسالت جهت درج آگهی های
شرکتتعیینگردید.ثبتموضوعفعالیتمذکوربهمنزلهاخذوصدور
پروانه فعالیت نمی باشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()1383980

حسنمحمدیاری،نمایندهمردمتالشورضوانشهردرمجلسشورایاسالمی:

در برنامه هفتم توسعه

اولویت ،اقتصاد و معیشت مردم است

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود رهام طب ویستا درتاریخ  1401/06/29به شماره ثبت  602249به شناسه ملی  14011518660ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :ارائه کلیه فعالیت ها در زمینه طراحی ،تولید ،بسته بندی ،تامین ،تهیه،
توزیع ،نگهداری انواع تجهیزات و ماشین آالت ،کاالها ،قطعات پزشکی ،بیمارستانی ،آزمایشگاهی ،پیراپزشکی و لوازم آرایشگاهی .خرید وفروش و واردات
وصادرات کاالهای مجاز بازرگانی ،اخذ وام و تسهیالت ریالی وارزی از بانکهای داخلی و خارجی جهت تحقق اهداف شرکت ،ایجاد و اخذ و اعطای شعبه و
نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی ،شرکت درنمایشگاهها و مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و
خارجی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان تهران ،شهرستان تهران،
بخش مرکزی ،شهر تهران ،تهرانپارس ،خیابان شهید محمد فتاحی ،بن بست  ،1پالک  ،1طبقه همکف کدپستی  1654883543سرمایه شخصیت حقوقی
عبارت است از مبلغ  1,000,000ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم ساراسادات شجاعی به شماره ملی  0015913961دارنده  100000ریال
سهم الشرکه خانم زهرا جاللی به شماره ملی  0579700471دارنده  300000ریال سهم الشرکه آقای سیدداود شجاعی به شماره ملی  1219670685دارنده
 600000ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم ساراسادات شجاعی به شماره ملی  0015913961به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به
سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم زهرا جاللی به شماره ملی  0579700471به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت
رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای سیدداود شجاعی به شماره ملی  1219670685به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت
مدیره 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
ً
مفردآ همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار رسالت
کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل
جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()1383985

درخشندهشد.فرمانده کلقواباتأ کیدبراینکهاقتدار
نیروهایمسلحموجبمحبوبیتآنهانزدمردموایجاد
احساسامنیتبرای کشورشد،افزودند:البتهایننکته
بایدمدنظرفرماندهانمحترمارتشوسپاهباشد کهاین
محبوبیتواقتدارتازمانیاست کهحرکتپیشرونده
نیروهایمسلحباهمانشتابقبلیادامهداشتهباشد
ودستخوشتوقفوعقبگردنشودزیراهرگونهتوقفدر
مقابل حرکت رو به جلوی دشمن ،به معنای عقبگرد
است و بر همین اساس مسئوالن نظامی و کشوری،
پشتیبانی از نیروهای مسلح را از کارهای واجب خود
بدانند .ایشان تأ کید کردند :به لطف الهی امروز کشور
از لحاظ دفاعی به مرحله بازدارندگی رسیده است و از
لحاظتهدیدخارجینگرانیوجودنداردودشمناننیز
اینموضوعرابهخوبیمیدانند.رهبرانقالباسالمی
در ادامه به یک نکته مهم اشاره کردند و گفتند :برخی
اوقاتدرمورددفاعمقدستعابیریهمچوناستفاده
ازموجانسانیبهکاربردهمیشوددرحالیکهمحورتمام
حرکات و اقدامات و عملیات در  ۸سال جنگ ،تدبیر و
عقالنیتبودوروشهاوراهکنشهایابتکاریدرعملیات
مختلف قابل تدریس در دانشگاههای نظامی است.
حضرتآیتاهللخامنهایازجملهدستاوردهایدفاع
مقدس را ثابت شدن یک اصل مهم برای ملت ایران
دانستند و تأ کید کردند :در دوران دفاع مقدس ثابت
شد کهصیانت کشوروبازدارندگیدرمقابلتهدیدهای

علیرضانظری،نمایندهمردمخمیندرمجلسشورایاسالمی:

عضویت در سازمان همکاری شانگهای
تحریمها را کم اثرخواهد کرد

گروه سیاسی
علیرضانظری،عضو کمیسیون کشاورزیونمایندهمردمخمیندر مجلسشورایاسالمی
در گفتوگوباخبرنگار «رسالت»اظهارداشت:یکیاز مباحثی کهاینروزهادر راستایخنثیسازی
ی تحریمها میتواند مبنای عمل باشد ،عضویت در سازمان
تحریمها و بهعبارتدیگر بیاثر ساز 
همکاری شانگهای است .خوشبختانه در مقابل اینکه کلیه داشتهها و امید خود را به کشورهای
بلوک غرب پیوند بزنیم ،به عضویت دائمی با سازمان همکاری شانگهای دستیافتهایم.
وی بابیان اینکه عضویت در سازمان همکاری شانگهای جهش اقتصادی را به همراه خواهد

دشمن،تنهاازراهمقاومتبهدستمیآیدونهتسلیم.
ایشان افزودند :در همان اوایل جنگ افرادی معتقد
به تسلیم بودند و غیر مستقیم این موضوع را مطرح
ی کردندامااماممحکمایستادودر نهایتبرایملت
م 
ایراننیزثابتشد کهپیروزیوپیشرفتوصیانت کشور
با مقاومت حاصل میشود .رهبر انقالب اسالمی با
اشاره به استفاده از اصل مقاومت در مسائل مختلف
سیاسی،اقتصادیوفرهنگیخاطرنشان کردند:این
مقاومت هوشمندانه موجب شد اوال یک اطمینان و
اعتماد به نفس داخلی در فعالین سیاسی و فرهنگی
بهوجود آید ،ثانیا به دشمن آموخت در محاسبات
خود ،همواره قدرت داخلی ایران را به حساب بیاورد
چرا کهماباهمینروحیهتوانستیمدر بسیاریاز موارد
همچون فشار حدا کثری یا طرح خاورمیانه جدید و
یا تعرض به مرزهای هوایی و دریایی از جمله ساقط
کردنپرندهمتجاوزدشمنیاتوقیفشناورهایخاطی
آنان ،دشمن را نا کام بگذاریم .ایشان به تأ کید مکرر
خود بر لزوم روایتگری درست ،اشاره کردند و گفتند:
فعالیتهایی که تا کنون در این زمینه انجام شده
خوب است اما همه آنها زیرساخت هستند و باید
خروجی کارها مشاهده شوند .رهبر انقالب اسالمی
تأ کید کردند :هنگامی میتوانید از نتیجه کار خود
در روایتگری دفاع مقدس احساس رضایت کنید که
نوجواندبیرستانیوجواندانشگاهیباهمانچشمی

که شما به دفاع مقدس نگاه میکنید ،به مسائل
آن بنگرد و همان برداشت را داشته باشد .حضرت
آیت اهلل خامنهای با تأ کید بر اینکه ا گر این مهم اتفاق
بیفتدموفقیتدر میدانهای گونا گونآینده،حتمی
خواهدبود،افزودند:حضور جوانهایی کهبرایدفاع
از حرمبهمیدانرفتندوبرخیهمبهشهادترسیدند
از تأثیرات روایت درست بود زیرا این جوانها دفاع
مقدس را ندیده بودند .فرمانده کل قوا با اشاره به
تالشدشمنبرایانکار فرازهاواوجهایدفاعمقدس
و بزرگنمایی برخی نقاط ضعف احتمالی گفتند ،آنها
با کار «فرهنگی ،تبلیغاتی و رسانهای» پرحجم تالش
ی کنند زرق و برق دروغین استکبار را به رخ جوانان
م 
بکشند و تلخیها و تاریکیهای خود را پنهان کنند و
در مقابل ،با پنهان کردن نقاط قوت و دستاوردهای
دفاع مقدس  ،زمینهساز ترس مردم از قدرت و هیبت
ظاهری استکبار شوند که نتیجه آن ،ترس از دشمن
در میدان سیاسی و خود کم بینی در مقابل دشمن در
میدان فرهنگی است .رهبر انقالب اسالمی در پایان،
پاسخگویی به روایتهای دروغ و مخدوش از دفاع
مقدس و اصل انقالب اسالمی را ضروری خواندند و
افزودند:آمریکاییهاوصهیونیستهابانگارش کتاب
و تولید فیلم در این زمینه مشغول هستند که باید با
استفاده از افراد اهل فکر و هنر در مقابل آنها تالش و
اقدامات مناسب انجام داد.

داشت،افزود:بیشکاینمسیرجدیدانحصاریبودنظرفیتهایاقتصادی،سیاسیوتجاری
ی کند و مسیرمان را از کشورهای تحت سلطه آمریکا دور خواهد کرد .این اتفاق گامی
را سلب م 
نوین در جهت تحقق اهداف و خنثیسازی تحریمهاست.
نماینده مردم خمین با اشاره به اینکه دلبستگی به کشورهای بلوک غرب و تحت حمایت آمریکا
خطرآفرین است ،تصریح کرد :با توجه به اینکه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای
بیشتر کشورهای بلوک شرق هستند و از قدرتهای اقتصادی جهان به شمار میآیند ،میتوانیم
گشایشهای فراوان اقتصادی را رقم بزنیم.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی همچنین خاطرنشان کرد :چین ،روسیه و
هند از قدرتهای نوظهور اقتصادی دنیا هستند که امروز در حوزه مبادالت و محاسبات جهانی
بهخوبی میدرخشند .او بابیان اینکه مبادالت تجاری ایران گسترش خواهد یافت ،متذکر شد:
عضویت دائم ایران در پیمان شانگهای موجب بیاثرسازی تحریمها خواهد شد .با الزامات و
مراوداتتجاری کشورهایعضودر سازمانهمکاریشانگهایخنثیسازیتحریمهابهسهولت
اتفاق خواهد افتاد و تحوالت نوین اقتصادی رقم خواهد خورد .وی در پایان این گفتوگو با تأ کید
براینکه آمریک ا نقشی در منطقه آسیا نخواهد داشت ،ابراز کرد :بیشک در آیندهای نهچندان دور
اروپ ا و آمریکا در اقتصاد دنیا دیگر حرفی برای گفتن نخواهند داشت.

تاسیس شرکت سهامی خاص راز نوای آسمان البرز درتاریخ  1401/06/23به شماره ثبت  601954به شناسه ملی  14011504449ثبت و
امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :ایجاد و تجهیز تاسیسات
گردشگری بر اساس نوع تاسیسات( .پس از اخذ مجوز از وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی ).بهره برداری و مدیریت
تاسیسات گردشگری بر اساس نوع تاسیسات( .پس از اخذ مجوز از وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی ).مشاوره در
زمینه برنامه ریزی و توسعه گردشگری( .پس از اخذ مجوز از وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی ).مطالعه ،تحقیق و
آموزش گردشگری( .پس از اخذ مجوز از وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی ).بازاریابی و تبلیغات انواع گردشگری
اعم از سالمت ،ورزشی ،فرهنگی ،زیارتی و  ...امور مربوط به فضای مجازی و گردشگری الکترونیک( .پس از اخذ مجوز از وزارت میراث
فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی ).سرمایه گزاری در زمینه گردشگری( .پس از اخذ مجوز از وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و
صنایع دستی ).برگزاری نمایشگاه ،همایش و رویدادهای گردشگری( .پس از اخذ مجوز از وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع
دستی) باستناد مجوز شماره  14012/126/4748مورخ  1401/5/10سازمان میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی مدت فعالیت  :از
تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان تهران  ،شهرستان تهران  ،بخش مرکزی  ،شهر تهران ،محله مراد آباد  ،خیابان کوهسار
هجدهم  ،خیابان الوند  ،پالک  ، 0ساختمان قوه قضائیه (بام پونک)  ، KBM ، B1طبقه نهم  ،واحد  6کدپستی  1477793888سرمایه
شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  1,000,000,000ریال نقدی منقسم به  100سهم  10000000ریالی تعداد  100سهم آن بی نام عادی
مبلغ  350000000ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره  140163255مورخ  1401/05/25نزد بانک بانک گردشگری شعبه سه
راه عمار با کد  115پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم نیلوفرسادات توکلی صبور
به شماره ملی  0944743587به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال آقای محمد جواد شریعت به شماره ملی  2093622459به
سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال آقای علیرضا حیدری به شماره ملی  2141946565به سمت منشی هیئت مدیره به مدت
 2سال خانم مژگان یعقوبی مدانی به شماره ملی  5080118458به سمت مدیرعامل به مدت  2سال و به سمت عضو اصلی 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 و
همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضا خانم مژگان یعقوبی مدانی و خانم نیلوفر سادات توکلی صبور همراه با مهر شرکت معتبر می
باشد .اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه بازرسان آقای کیارش پسندیده به شماره ملی  0079042813به سمت بازرس علی البدل به
مدت  1سال خانم مولود عاشوری به شماره ملی  2708912968به سمت بازرس اصلی به مدت  1سال روزنامه کثیر االنتشار رسالت جهت
درج آگهی های شرکت تعیین گردید .بموجب مجوز شماره  14012/126/4748مورخ  1401/05/10سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
تاسیس گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()1383965
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود پیا پی پیمان درتاریخ  1401/06/19به شماره ثبت  601679به شناسه ملی  14011493822ثبت و امضا ذیل
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :طراحی  ،مشاوره  ،اجرا  ،خدمات  ،تولید ،
تامین مصالح و تامین نیروی کار مرتبط با امور فنی و مهندسی تاسیسات و ساختمان در پروژه های عمرانی و غیر عمرانی اعم از فعالیت های
ساخت و ساز و انتقال آب  ،گاز  ،نفت  ،برق  ،فاضالب و واردات و صادرات مربوطه در صورت لزوم با اخذ مجوزهای الزم از مراجع دارای صالحیت.
درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان تهران ،شهرستان
تهران ،بخش مرکزی ،شهر تهران ،رسالت ،خیابان شهدای هفتم آذر (آزادگان) ،خیابان شهید مسعود پاشائی ،پالک  ،13طبقه همکف کدپستی
 1676815711سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  1,000,000,000ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای محمد رضا
پاکدهی به شماره ملی  0068960611دارنده  790000000ریال سهم الشرکه خانم مریم پاکدهی به شماره ملی  0079080294دارنده 70000000
ریال سهم الشرکه خانم مریم عظیمیان به شماره ملی  1754382576دارنده  70000000ریال سهم الشرکه آقای صدرالدین قوامی کلکاسرائی
به شماره ملی  2691127664دارنده  70000000ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای محمد رضا پاکدهی به شماره ملی  0068960611به
سمت رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال خانم مریم پاکدهی به شماره ملی  0079080294به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت  2سال
خانم مریم عظیمیان به شماره ملی  1754382576به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت  2سال و به سمت مدیرعامل به مدت  2سال آقای
صدرالدین قوامی کلکاسرائی به شماره ملی  2691127664به سمت عضو اصلی 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 و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء رئیس
هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار رسالت جهت درج آگهی های
شرکت تعیین گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()1383968
آگهیتغییراتشرکتسهامیخاصفناورانسپهرفردادبهشناسهملی14008658136

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص کارخانه ارد ایران به شناسه ملی  10100211173و

تصمیمات ذیل اتخاذ شد کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک  ،بروات

مجمععمومیفوقالعادهمورخ1401/01/20تصمیماتذیلاتخاذشد:سرمایهشرکتاز

و به شماره ثبت  548063به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1401/06/14

سفته و سایر اوراق تجارتی  ،قراردادها عقود اسالمی و غیره با امضای رئیس هیأت
مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و کلیه اسناد و اوراق عادی با امضای مدیرعامل

یا رئیس یا نائب رئیس هیأت مدیره  ،هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت دارای
اعتبار می باشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات

غیرتجاری تهران ()1383990

به شماره ثبت  3246به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1401/06/02و با اجازه

مبلغ27793535000ریالبهمبلغ2195689265000ریالمنقسمبه2195689265
سهم  1000ریالی با نام از محل تجدید ارزیابی دارائی های شرکت افزایش یافت و ماده

مربوطه در اساسنامه اصالح و ذیل ثبت درتاریخ فوق الذکر از لحاظ افزایش سرمایه
تکمیلوامضاگردید.سازمانثبتاسنادوامالککشورادارهثبتشرکتهاوموسسات
غیرتجاری تهران ()1383973

