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گـــزارش

20 سال جنگ و اشغالگری آمريکا در افغانستان، چنان 
زخم های عميقی بر تن جامعه و اقتصاد اين كشور ايجاد 
كرده كه كه به نظر نمی رســد تا مدتها خبری از التيام 
باشد. در ادامه تبهات اين اشغالگری، صندوق حمايت از 
كودكان سازمان ملل متحد اعالم كرده 97 درصد مردم 

افغانستان در آستانه سقوط به زير خط فقر هستند.
اين نهاد زيرمجموعه ســازمان ملل با نشــر گزارش ماه 
آگوســت خود از وضعيت مردم افغانستان، گفته است:  
24.4 ميليون تن از شــهروندان افغانستان از جمله 13 
ميليون كــودك به كمك های بشردوســتانه نياز دارند.
گزارش ماه آگوست اين نهاد حاكی است كه 18.9 ميليون 
تن از مردم افغانستان بين ماه های ژوئن و نوامبر  2022 
ميالدی با حالت اضطراری يا بحران عدم مصونيت مواد 
غذايی مواجه می شوند.براساس اين گزارش، 1.1 ميليون 
كودك زير پنج ســال، دچار سوءتغذيه حاد هستند.اين 
گزارش افــزوده كه در ســال 2021 ميالدی در حدود 
7 ميليون تن در داخل افغانســتان بی خانمان شده اند.
گزارش همچنين می رســاند كه هشــت ميليون كودك 
در افغانســتان برای دسترسی به آموزش به حمايت نياز 

دارند.يونيســف افزوده، در صورت عدم پرداخت معاش 
معلمان و ادامه سطح فلج كننده فقر، 10 ميليون كودك 
در معــرض خطر ترك تحصيل قرار خواهند گرفت.دفتر 
حمايت كودكان شمار كودكانی را كه به حمايت سالمت 

روانی نياز دارند، 4.5 ميليون تن ذكر كرده است.
در هميــن حــال وزارت دفــاع آمريکا)پنتاگون( اعالم 
كرد بر اثر حمالت هوايی آمريکا در افغانســتان در سال 
گذشــته ميــالدی 12 غيرنظامی كشــته و 5 تن ديگر 
زخمی شــدند.در اين گزارش آمده است 10 نفر از اين 
غيرنظاميــان در جريان حمله پهپــادی آمريکا در كابل 
يك روز پيش از خروج نظاميان اين كشور از افغانستان 
كشــته شــدند.در اين حمله يك كارمند امدادرسان و 
خانواده اش، از جمله 7 كودك كشته شدند، اما مقامات 
آمريکايی تأكيد داشــتند تروريست های داعش را هدف 
قرار داده اند.7 نفر از 10 قربانی اين حمله كودك بودند، 
اما مقامات آمريکايی در نهايت تنها به ابراز تأسف بسنده 
كــرده و اعالم نمودند هيچ دليلی بــرای توبيخ يا تنزل 
مقام مســئوالن حمله وجود ندارد، چرا كه حمله نقض 

قوانين جنگی نبود

پس لرزه های اشغالگری آمریکا

۹۷ درصد مردم افغانستان در آستانه سقوط به زیر خط فقر
همزمان با بحران انرژی در اروپا، اسلواكی از روند منفی 
اقتصاد در اين كشــور خبر داد در حالی كه در فرانســه 
شــركت نفتی شــل و در انگليس نيز اداره پست اعالم 

اعتصاب به دليل بحران اقتصادی كردند.
نشــريه فايننشــال تايمز در گزارش خــود اعالم كرد 
هزينه های برق در اســلواكی اقتصاد اين كشــور را در 
معرض فروپاشی قرارداده است.درحاليکه تحريم ها عليه 
روسيه به بهانه حمالت به اوكراين كشور های اروپايی و 
اقتصاد و انرژی آن ها را هدف گرفته است، »ادوارد هکر« 
نخست وزير اســلواكی در اظهاراتی اعالم كرد: »افزايش 
هزينه هــای برق، اقتصاد اين كشــور را در معرض خطر 
فروپاشی قرار داده است. اقتصاد اسلواكی از بين خواهد 
رفت، مگر آنکه بروكســل ميليارد هــا دالر كمك مالی 
برساند.«هکر همچنين هشدار داد كه اگر چنين اقدامی 
انجام نشود، اســلواكی مجبور به قطع برق می شود. در 
همين حال نزديك به 35 هزار تن از كاركنان شــركت 
توتال فرانســه در اعتراض به پايين بودن دستمزد های 
خود اعتصاب كردند. همچنين كاركنان شــركت پست 
ســلطنتی انگليس )Royal Mail( كه مسئوليت ارائه 

خدمات پستی در اين كشور را به عهده دارند در ماه های 
اكتبر و نوامبر به مدت 19 روز اعتصاب خواهند كرد.

خبــر ديگر آنکــه ســخنگوی كرملين اعــالم كرد كه 
بانك های تركيه ای به دليل فشــار بی ســابقه آمريکا و 
تهديد تحريم های ثانويه، استفاده از كارت های اعتباری 
»مير« روســيه را متوقف كردند. از سوی ديگر همزمان 
با ادامه جنگ اوكراين،  لوپن رهبر حزب دســت راستی 
فرانسه از سازمان های بين المللی درخواست كرد درباره 
خرابکاری در خط لوله انتقال گاز روسيه به اروپا تحقيق 
كنند.مجلــه »اشــپيگل« خبر داد، ســازمان اطالعات 
مركــزی آمريکا )ســيا( هفته ها قبل به آلمــان درباره 
احتمال حمالت به خطوط انتقال گاز هشــدار داده بود.

در همين حال بورل مســئول سياست خارجی اتحاديه 
اروپا با اعالم عمدی بودن نشتی گاز در نورداستريم يك، 
در خصوص پاســخ به اين اقدام تاكيــد كرد. خبر ديگر 
آنکه برخی كشور ها از جمله آلمان و كانادا در بيانيه های 
جداگانه اعالم كردند كه همه پرســی اخير انجام شــده 
برای الحاق بخش های شــرق اوكراين به روســيه را به 

رسميت نمی شناسند.

بحران اقتصادی اروپا همچنان اوج می گیرد

»شل« فرانسه و »پست« انگلیس در اعتصاب 

هشدار وزیر خارجه به دولتمردان کاخ سفید

ایران جایی نیست که کسی بتواند کودتا یا انقالب رنگین کند
روز خونین جنین

 با ده ها شهید و زخمی 
نظاميان ارتش رژيم صهيونيســتی پس از حمله به 
اردوگاه جنين در كرانه باختری رود اردن، 5 تن را 

شهيد و عده ای را مجروح كردند.
اشــغالگران صهيونيســت پس از يــورش به اين 
اردوگاه خانه برادر شــهيد »رعد حازم« را محاصره 
كردند. منابع محلی گزارش دادند كه در پی يورش 
نظاميان اشــغالگر اســرائيلی به اردوگاه جنين و 
محاصره منزل شــهيد رعد حازم، مبارزان مقاومت 
به سمت آن ها آتش گشــوده و درگيری مسلحانه 
شديدی در اين منطقه به وقوع پيوسته است.منابع 
عبری زبان از ترور »عبد حازم« برادر شــهيد رعد 
حازم مجری عمليات شــهادت طلبانه »ديزنکوف« 
در تــل آويو در اردوگاه جنين خبر دادند. اين خبر 

هنوز توسط منابع فلسطينی تاييد نشده است.
منابــع فلســطينی اعالم كردند شــمار شــهدای 
درگيری هــای امروز در جنين تــا اين لحظه به 5 
نفر رسيده و بيش از 20 نفر ديگر نيز زخمی شدند 
كه حال برخی از آنان وخيم است. وزارت بهداشت 
فلسطين تاكيد كرد كه در اين درگيری ها 3 جوان 
فلسطينی به نام های عبد فتحی حازم )برادر شهيد 
رعد حــازم(، محمد محمود الونــه و احمد نظمی 
عالونه به شهادت رســيدند.جنبش جهاد اسالمی 
فلســطين همزمان با بيســت و دومين ســالگرد 
انتفاضه مسجداالقصی و در پی شهادت پنج مبارز 

فلسطينی در جنين بيانيه ای صادر كرد.
طارق سلمی ســخنگوی جنبش جهاد اسالمی در 
اين بيانيه تاكيد كرد: جنايات و سياست ترور رژيم 
صهيونيستی در حق ملت فلسطين در اين سرزمين 
مقدس، ادامه دارد. دشــمن صبــح امروز مرتکب 
جنايت تروريستی جديدی شد كه طی آن تعدادی 
از بهترين جوانان آزاده فلســطينی در جنين، اسوه  
مبارزه و فــداكاری، پس از درگيری با تمام توان و 
قدرت خود با اشــغالگران، به شهادت رسيدند.وی 
در ادامه تصريح كرد: شــهادت ايــن جوانان دالور 
در سالگرد تعرض آريل شــارون به مسجداالقصی 
در 22 ســال پيش )انتفاضه االقصی( انجام شد تا 
به مردم فلســطين تاكيد كنند كه مقاومت با همه 
فداكاری هــا و جانفشــانی هايش ادامــه دارد.وی 
افزود: اراده مقاومت فلســطين تسليم ناپذير است 
و به مقابله با جنايات اشــغالگران ادامه خواهد داد، 
مقاومت با قاطعيت تمام با تجاوزات مقابله خواهد 
كرد و به سالح و رويکرد قاطعانه خود پايبند است.
سخنگوی جهاد اسالمی تاكيد كرد: خون شهدای 
فلســطينی هرگز به هــدر نمــی رود و مقاومت 
روزافزون مردم ما در مقابل اين جنايات و حمالت 
صهيونيست ها كه مردم، سرزمين و اماكن مقدس 
ما را هدف قرار می دهد، متوقف نخواهد شد و بی 

درنگ به مسير خود ادامه می دهد.
همچنين شــركت كنندگان در كنفرانس ساليانه 
علمای يمن بر دفاع از مسائل محوری امت اسالمی 
و در رأس آن آرمان فلســطين و مخالفت با عادی 
ســازی روابط با دشمن صهيونيستی تأكيد كردند.
شــبکه تلويزيونی المســيره از برگزاری كنفرانس 
ساليانه علمای يمن با حضور شماری از شخصيت ها 
و مقامات دينی جهان اسالم تحت عنوان« »مسائل 
امت اسالمی، نگرانی ها و انتظارات« خبر داد.شيخ 
»ماهــر حمود« رئيــس اتحاديه علمــای مقاومت 
در ايــن كنفرانس گفت: محــور مقاومت با وجود 
سرســپردگی بســياری از كشــورهای اسالمی، با 
سركشــی و طغيان آمريکا و رژيم صهيونيســتی 
مقابله كرد. در اين ميان بن زايد وزير امور خارجه 
امارات طی تماســی تلفنی با نخســت وزير موقت 
كابينه رژيم صهيونيســتی تاكيد كرد كه تل آويو و 
ابوظبی موفق شــده اند طی دو سال گذشته روابط 
مســتحکمی ايجاد كنند.بن زايــد طی اين تماس 
بر »موفقيت دو كشــور در ايجاد روابطی مثمرثمر 
و مســتحکم كه تجسم آشــکاری از مزايای صلح 
برای منطقــه و توان همکاری در جهت ســاخت 
 آينده ای پيشــرفته تر برای نسل های آينده است« 

تاكيد كرد.

گــزارش

همزمان بــا ذوق زدگی برخی كشــورهای غربی از برخی 
آشــوب ها در ايران، حســين اميرعبداللهيــان وزير امور 
خارجه ايران با بيان اينکه »ايران جايی نيســت كه كسی 
بتوانــد كودتا يا انقالب رنگين كند«، خطاب به دولتمردان 
آمريکايی گفت: هيچ خبر مهمی در ايران نيست و تغييری 

در نظام صورت نخواهد گرفت.
وزير امور خارجــه ايران در گفت وگو با راديو سراســری 
آمريکا )ان پی آر( در پاســخ به پرسشــی درباره درگذشت 
دختر جوان ايرانی »مهســا امينی«، گفت: در مورد اتفاقی 
كه برای خانم مهســا امينی افتاده اســت، همه ما متأسف 

هستيم.
اميرعبداللهيان يادآور شد: اين اتفاق در همه جای دنيا رخ 
می دهد از جمله ده ها مورد در ســال در آمريکا، انگليس و 
ديگر كشــورها.وزير امور خارجه ايران گفت: از زمان وقوع 
اين اتفاق رئيس جمهور كشورم موضوع را با دقت دنبال و 
با خانواده خانم امينی صحبت كردند. دســتگاه قضايی نيز 
با جديــت در حال پيگيری موضوع اســت.او تصريح كرد: 
به دليل احساســات پاك مردم ايران در ساعات اوليه اين 
حادثه، مردم اعتراضاتی را به شــکل مســالمت آميز ابراز 
كردند اما موضوع تمام شــد و همه منتظر نظر دســتگاه 
قضايی هســتند.اميرعبداللهيان اظهــار كرد: ولی برخی از 
خارج كشور با سوءاســتفاده از احساسات پاك مردمی، از 
طريــق ماهواره ها، فضای مجازی در حال تحريك مردم در 
داخل ايران هستند به نحوی كه اعتراضات مسالمت آميز را 
به خشونت تبديل كرده اند. البته ما تعجب می كنيم كه چرا 

برخی مقام های آمريکا در اين موضوع دخالت می كنند.
وزير امور خارجه ايران در پاســخ به پرسشی درباره نحوه 
درگذشــت مهســا امينی افزود: بر اســاس تحقيقاتی كه 
تاكنون انجام شده است، اوالً اسنادی وجوی دارد كه خانم 
امينی قبال دچار مشــکل مغزی بوده و عمل جراحی انجام 
داده، ثانياً شاهدان را كه به دادگاه احضار كرده اند، شهادت 

داده اند كه مورد ضرب و شــتم از طرف پليس قرار نگرفته 
اســت اما هنوز ما نمی توانيم قضــاوت كنيم و بايد منتظر 
تحقيقات نهايی دقيق و منتظر نظر دستگاه قضايی باشيم.
اميرعبداللهيــان تأكيــد كــرد: اما اكنون ســوال من اين 
است، اتفاقی افتاده اســت، چرا بايد شبکه های ماهواره ای 
كه از لندن اداره می شــوند يا در داخــل آمريکا برخی از 
مقام های آمريکا حرف هــای تحريك آميز بزنند و مداخله 
كنند؟او گفت: بعضی از اين شــبکه ها كه از لندن هدايت 
می شــوند علناً مردم را به شــورش، آتش زدن و كشــتن 
ترغيب می كنند . بگذاريد دستگاه قضايی نظرش را بدهد.
ديپلمات ارشد جمهوری اسالمی ايران افزود: معترضانی در 
ايران نســبت به اين حادثه وجود دارند كه مطالبه شان را 
به شکل مسالمت آميز بيان می كنند، اما اكنون شبکه های 
ســازماندهی شــده ای در حال كار در حوزه ايجاد ناامنی 
هستند و اخالل در نظم عمومی را دنبال می كنند.او اضافه 
كرد: گروهك تروريستی منافقين كه 17 هزار ايرانی را به 
شــهادت رســانده، از آمريکا و برخی از كشورهای اروپايی 
در حال تحريك هســتند و عواملشــان را به داخل ايران 
می فرســتند.وزير خارجــه ايران تأكيد كــرد: ايران جايی 
نيست كه كســی بتواند كودتا يا انقالب رنگين كند. مردم 
ايران فهيم هســتند. بين اعتراض، اخالل و آشوب تفاوت 
وجود دارد. ما در ايران به مطالبات مردم توجه می كنيم اما 
با كســانی كه بخواهند آشوب كنند و تحت تأثير خارج از 

كشور باشند، طبق قوانين مان عمل می كنيم.
او در پاســخ به پرسش ديگر اين خبرنگار آمريکايی درباره 
برخی درخواســت ها مبنی بر تغيير قوانين پوشــش زنان 
گفت: كشــورها چارچوب ها، قوانين، مقررات و ارزش هايی 
دارند. ما در كشــورمان از دموكراســی كامل برخورداريم. 
همين وضعيتی كه در ايران می بينيد نشــان دهنده وجود 
دموكراســی در ايران اســت. بگذاريد منتظــر نتيجه قوه 

قضائيه بمانيم.

او در پاســخ به پرســش ديگری دربــاره برخی ويدئوهای 
منتشــر شــده خشــونت آميز مبنی بر برخورد پليس با 
معترضان افزود: هر جا كه مطالبه و درخواســت به شکل 
مســالمت آميز مطرح شــود، در چارچوب مقررات كشور 
آزادانــه می توانند اقدام كنند. اما پليس با كســی بخواهد 
آمبوالنس آتش بزند و بانك سرقت كند، با قدرت برخورد 
می كند. در كشور شما وقتی مردم ريختند كنگره را اشغال 
كردنــد، چه كرديد؟وزير امور خارجه ايران ادامه داد: حتی 
دســتگاه امنيتی شما توئيتر رئيس جمهور )دونالد ترامپ( 
را مســدود كرد. دموكراســی بود يا بــرای حفظ امنيت؟ 
تشــخيص داديــد برای حفــظ امنيت، توئيتــر مقام اول 
مملکتتان را هم مســدود كنيد چون نماد دموكراسی تان 

توسط مردم اشغال شده بود.
اميرعبداللهيان در پاســخ به اين پرســش خبرنگار راديو 
سراســری آمريکا درباره علــت محدوديــت اينترنت در 
روزهای اخير گفت: ما برای حفظ امنيت و آرامش عمومی 
مردم در سراســر كشــور وظيفه داريم و هــر آنچه كه به 
امنيت كشــور كمك كند در چارچــوب قانون، پليس بايد 
انجام دهد. كسی كه اخالل كند طبق مقررات با او برخورد 
می شــود اما در چارچوب آزادی بيان و تجمعات، افراد در 
ايران آزادند. ببينيد اتفاقی افتاده است، همين اتفاق برای 
يك فرد سياهپوست به  طور عمد و وحشتناك توسط پليس 
آمريکا اتفاق افتاد.وزير خارجه ايران اضافه كرد: تحقيقات 
ما تاكنون نشــان می دهد، اينجا عمدی در كار نبوده است. 
البته ما منتظر نتيجه تحقيقات بيشــتر و دقيقتر می مانيم.
رئيس دســتگاه سياست خارجی ايران پرســيد: چرا بايد 
بعضی از كشــورهای خارجی از غرب اظهــار نظرهايی را 
بــرای تغيير نظــام در ايران بکنند؟ ايــن موضوعات اصاًل 
چه ارتباطی با هم دارد؟يك شــبکه ماهواره ای كه به طور 
فارســی از لندن پخش می شــود، مردم ايران را دعوت به 
ســرنگونی نظام می كند. يکسری از ســايت ها كه از غرب 

هدايت می شوند، دارند مردم را تحريك می كنند كه سالح 
و مواد منفجره به صورت دستی بسازند.

او اضافه كرد: پيشــنهاد می كنم منتظر باشــيد تا نتيجه 
تحقيقات روشــن شــود . همه چيز در ايران تحت كنترل 
اســت. آنقدر كه شــما به آن می پردازيد و نگران هستيد، 
نگرانی وجود ندارد.وزير خارجه ايران افزود: اياالت متحده 
اگر نگران مردم ايران است، هزاران كودك ايرانی به خاطر 
تحريم دارو فــوت كرده اند، آمريکا بــرای داروی كودكان 
پروانه ای در ايران حاضر نشــد همــکاری كند. آمريکا در 
زمان كرونا حاضر نشــد يك واكســن به ايران ارسال كند. 
بــه جاهای ديگری كه به ايران واكســن می دادند، فشــار 
آورد كه ايران تحريم است و واكسن ندهيد.ديپلمات ارشد 
جمهوری اســالمی ايران گفت: اگــر آمريکا و غرب نگران 
وضعيت اينترنت در ايران هستند، نگران تحريم و وضعيت 
بيماران ايران باشــند كــه آمريــکا دارو را تحريم كرده و 
اجازه نمی دهد به دســت آنها برسد.وزير امور خارجه ايران 
گفت: توصيه ام به مقام های آمريکايی اين است ما در حال 
مذاكره و تبادل پيام برای بازگشت به برجام هستيم، هيچ 
خبر مهمی در ايران نيســت. تغيير رژيمی در ايران صورت 
نخواهد گرفت. با احساســات مردم ايران هم در اين طراز 

نمی توانند بازی كنند.
در هميــن حــال ناصر كنعانــی، ســخنگوی وزارت امور 
خارجه درباره تحركات دشــمنان عليه ايران نوشت: » نفاق 
و رياكاری دشــمن اصلی ملت ايران پايانــی ندارد!«ناصر 
كنعانی، ســخنگوی وزارت امور خارجه نســبت به تعارض 
گفته هــای مقامات غربی درباره ايران در صفحه شــخصی 
خود نوشــت: » تعارض شرم آوری اســت كه سخنگويان 
رســمی و مســئوالن عالی رتبه دولتی كه با اعالم و اعمال 
سياست »فشــار حداكثری« و »تحريم های ويرانگر و خرد 
كننده«، می خواستند مردم ايران را به زانو درآورند، امروز 
سخن از »غمخواری« و »هواداری« مردم ايران می زنند!«

 فعاليــت پارلمــان عراق كه از دو ماه پيش و درپی تصرف آن توســط هواداران 
جريان صدر متوقف شــده بود، ديروز از سرگرفته شد تا در اولين جلسه، موضوع 
اســتعفای محمد الحلبوســی رئيس پارلمان و انتخاب نايــب رئيس اول به رای 

گذاشته شود.
در اين جلســه كنــاره گيری محمد الحلبوســی رئيس كنونــی پارلمان به رای 
گذاشــته شد و دســتور جلســه دوم نيز انتخاب نائب اول رئيس پارلمان بود.در 
جلسه نمايندگان چارچوب هماهنگی نيروهای شيعی )به استثتای جريان صدر( و 
محمد شياع السودانی نامزد اين چارچوب برای تصدی پست نخست وزيری حضور 
يافتند.اين جلســه در ســايه تدابير امنيتی در اطراف منطقه سبز در مركز برگزار 

شد. پل های السنك و الجمهوريه منتهی به اين منطقه نيز بسته شد و نيروهای 
امنيتی در ميادين التحرير و الخالنی در نزديکی منطقه سبز مستقر شدند. رئيس 
مستعفی پارلمان عراق در ســخنانی به داليل استعفای ناگهانی اش از اين سمت 
اشــاره كرد و گفت: قرار بود كه جلســه پارلمان بيستم ماه جاری ميالدی برگزار 

شــود اما مصطفی الکاظمی نخست وزير عراق به داليل امنيت خواستار تعويق آن 
شــد. الحلبوسی گفت: من اســتعفای خود را تقديم كردم و با كسی در اين باره 
صحبت نکردم، پست ها يك تکليف هستند نه افتخار و هركسی كه پست می گيرد 
بايد از اهميت آن برهه مطلع باشــد. در واكنش به اين خبر، مشعان الجبوری از 
سياستمداران عراقی و نماينده سابق پارلمان اين كشور در توييتی نوشت: جلسه 
پارلمان به منظور انتخاب نائب رئيس اول پارلمان برگزار شــد و محسن مندالوی 
جايگزين حاكم الزاملی شــد. در همين حال با اســتعفا الحلبوسی مخالفت شد. 
در اين ميان حاميان جريان صدر در اعتراض به برگزاری جلســه پارلمان، مقابل 

منطقه سبز تجمع كرده و سعی كردند بار ديگر وارد آن شوند.

 آغاز فعالیت پارلمان عراق 
به رغم آشوب در منطقه سبز 

تاریخ در  طنان طب ایرانیان زمین  محدود  مسئولیت  با  شرکت   تاسیس 
و  ثبت   14011532227 ملی  شناسه  به   602457 ثبت  شماره  به   1401/07/04
امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهی می گردد. موضوع فعالیت: صادرات و واردات )خرید و فروش ( تجهیزات 
پزشکی نظیر البسه و و پوشاک یکبار مصرف، اقالم مصرفی و نظیر آن. خدمات 
و تعمیرات و تجهیزات پزشکی نظیر دستگاه های تصویربرداری و آزمایشگاهی و 
نظیر هم درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: 
تهران،  شهرستان  تهران،  استان  اصلی:  مرکز  نامحدود  مدت  به  ثبت  تاریخ  از 
بخش مرکزی، شهر تهران، مهرآباد جنوبی، خیابان شهید جعفرسلطانی، خیابان 
شخصیت  سرمایه   1383744855 کدپستی   2 طبقه   ،295 پالک  شمشیری، 
حقوقی عبارت است از مبلغ 12,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک 
از شرکا آقای سجاد بختیاری به شماره ملی 0021647623 دارنده 4000000 ریال 
دارنده   0022854215 ملی  شماره  به  جلودار  قنبری  عرفان  آقای  الشرکه  سهم 
4000000 ریال سهم الشرکه آقای علی میری بنجار به شماره ملی 0924991828 
دارنده 4000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای سجاد بختیاری به 
شماره ملی 0021647623 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود 
و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود آقای عرفان قنبری جلودار به شماره 
آقای  نامحدود  مدت  به  مدیره  هیئت  رئیس  سمت  به   0022854215  ملی 
هیئت  اصلی  عضو  سمت  به   0924991828 ملی  شماره  به  بنجار  میری  علی 
مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور 
شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمی  و همچنین کلیه 
متفقاً  مدیره  هیئت  اعضای  و  عامل  مدیر  امضاء  با  اداری  و  عادی  نامه های 
اساسنامه  طبق  مدیرعامل:  اختیارات  می باشد.  معتبر  شرکت  مهر  با  همراه 
روزنامه کثیر االنتشار سیاست روز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1386248(

آگهی تاسیس شرکت با مسئولیت محدود
1401/07/04 درتاریخ  مانا  تابان  پرتو  محدود  مسئولیت  با  شرکت   تاسیس 

امضا  و  ثبت   14011530337 ملی  شناسه  به   602419 ثبت  شماره  به 
عموم  اطالع  جهت  زیر  شرح  به  آن  خالصه  که  گردیده  دفاترتکمیل   ذیل 

آگهی می گردد. 
موضوع فعالیت: واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی، خرید و فروش 
دستگاه های برش فلزات، مواد اولیه، افتتاح حساب در بانک های مجاز تجاری، 
اخذ تسهیالت از موسسات و بانک های مالی مجاز درصورت لزوم پس از اخذ 
مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
مرکز اصلی: استان تهران، شهرستان ری، بخش مرکزی، شهر ری، عظیم آباد، 
8440، کوچه حسینی )اول(، کوچه شهید سید احمد حسینی کامل، پالک 27-، 
از  است  عبارت  حقوقی  شخصیت  سرمایه   1881945386 کدپستی   2 طبقه 
فائزه  از شرکا خانم  الشرکه هر یک  ریال نقدی میزان سهم   100,000,000 مبلغ 
قاسمی  به شماره ملی 0480446636 دارنده 98000000 ریال سهم الشرکه خانم 
ژاله آذری به شماره ملی 1533699143 دارنده 2000000 ریال سهم الشرکه اعضا 
هیئت مدیره خانم فائزه قاسمی به شماره ملی 0480446636 به سمت رئیس 
هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود خانم 
ژاله آذری به شماره ملی 1533699143 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 کلیه نامه های 
عادی و اداری باامضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار سیاست روز جهت 
درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ 

و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1386231(

 مناقصه عمومي دو مرحله اي  خريد کاال آگهی تاسیس شرکت با مسئولیت محدود

شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن

ت اول
نوب

شرکت توزيع نیروی برق استان گیالن)سهامی خاص( در نظر دارد مناقصه عمومی دومرحله ای همراه با ارزیابی کیفی مناقصه گران خرید تجهیزات بشرح جدول بند 3 را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصات از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 

: www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 1401/07/09 می باشد.

1-  نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن )سهامی خاص( به نشانی رشت- بلوار امام خمینی- باالتر از میدان مصلی با شناسه ملی 10861644926 و کد اقتصادی 411334896794 
و به شماره ثبت 2952 با کد پستی 41888-67749

2- موضوع مناقصه : خرید تجهیزات بشرح جدول بند 3
3- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: تضمین قابل قبول خریدار برابر بند 14 برگ شرایط و به شرح جدول ذیل:

http://www.setadiran.ir 4- محل دریافت اسناد مناقصه: ازطریق مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(به نشانی
5- قیمت خرید اسناد مناقصه مبلغ 500.000 ریال )پانصد هزار ریال( به ازای هر مناقصه می باشد که از طریق سامانه ستاد و بصورت الکترونیکی قابل پرداخت می باشد.

6- مهلت دریافت اسناد : از تاریخ 1401/07/09 لغایت تاریخ 1401/07/14  
7- زمان و محل تحویل پیشنهادها: از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 1401/07/25 می باشد.

تبصره 1 : کلیه اسناد می بایست دارای امضای الکترونیکی باشد و در سامانه بارگزاری گردد. 
 تبصره 2 :پاکت الف شامل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار )شرکت در مناقصه( عالوه بر بارگذاری در سامانه فوق می بایست بصورت فیزیکی حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 1401/07/25 تحویل اداره دبیرخانه 

شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن گردد.
 8- زمان گشایش پاکات مناقصه: 

8-1 پاکات ارزیابی کیفی مناقصات به تاریخ 1401/07/25 بازگشایی  و پس از امتیازدهی کیفی از طریق درج در سامانه ستاد به مناقصه گران اعالم می گرد، پاکات الف، ب  مناقصه گرانی که حداقل امتیاز قابل قبول 
در ارزیابی کیفی را کسب نموده اند در تاریخ 1401/08/01  راس ساعت 9:00صبح  با حضور شرکت کنندگان در مناقصه  در سالن جلسات شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن بازگشایی می گردد.

تبصره1: حضور شرکت کنندگان در مناقصه  در جلسه ي بازگشایي پاکات  با ارائه معرفی نامه کتبی بالمانع است.
تبصره2: زمان بازگشایی پاکات ج)قیمت( متعاقبًا اعالم خواهد شد.

9- تضمین انجام تعهدات قرارداد: 10 درصد مبلغ کل قرارداد به صورت تضمین قابل قبول کارفرما براساس برگ شرایط مناقصه.
10- پیش پرداخت قرارداد: 15 درصد مبلغ قرارداد در قبال ارائه ضمانتنامه بانکی.

11-اطالعات تماس سامانه ستاد جهت کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام در سامانه مذکور 021-41934
12- شماره تلفن های تماس :33621750- 33606571- 013-33663006 

13-  مناقصه گزار در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادات مختار مي باشد.
14- هزینه چاپ آگهی در روزنامه بر عهده دستگاه مناقصه گزار )شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن( می باشد.

در صورت نیاز به اطالعات بیشتر به پایگاه های اینترنتی شرح زیر مراجعه فرمایید:
        tadarokat@gilanpdc.ir  :  پست الکترونیکی  http://www.setadiran.ir    http://www.gilanpdc.ir    http://tender.tavanir.org.ir               http://iets.mporg.ir :     آدرس اینترنتی

نوبت اول: 1401/7/7           نوبت دوم: 1401/7/9

فرآيندارجاع شماره فراخوان در سامانه ستادشماره مناقصهشرح مناقصهرديف در  شرکت  تضمین  مبلغ 
کار)ريال(

تعرفه ی 1 فاز چند  تجديد مناقصه عمومی خريد 5991 دستگاه کنتور ديجیتال سه 
اتصال مستقیم عادی )فهام 1( با ارزيابی کیفی

1401-2420010051040000633/772/000/000


