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گـــزارش

راديو ارتش رژيم صهيونيســتی از وقوع دو انفجار با 19 
زخمی و يك كشــته در غرب قدس اشــغالی خبر داد؛ 
كابينه موقت تل آويو نيز در سايه تشديدات امنيتی، يك 

نشست اضطراری برگزار خواهد كرد.
طبق گزارش خبرگزاری فلسطينی »شهاب«، اين انفجار 
دهها نفر زخمی شــده اند؛ منابع خبــری گزارش داده 

بودند كه حال پنج نفر از اين مجروحان وخيم است.
نيروهای رژيم اشــغالگر صهيونيستی در مجاورت محل 
بمب گذاری كه در ايســتگاه اتوبــوس در قدس رخ داد، 
بــه حالت آماده باش درآمده اند.اين در حالی اســت كه 
رســانه های عبری زبان از وقوع انفجار دومی در خيابان 
»راموت«، واقع در غرب قدس اشغالی، با مصدوميت سه 

نفر گزارش می دهند.
روزنامه عبری »يديعوت آحرونوت« درباره اين دو انفجار 
نوشــته اســت: در دو انفجاری كه در قدس اشغالی رخ 
داد، 19نفر زخمی شــده اند؛ حال سه نفر از آن ها وخيم 

گزارش شده است.
ساعتی بعد از انفجار رســانه های عبری به نقل از راديو 
ارتش رژيم اشــغالگر گزارش دادند كه يکی از شــهرك 
نشينان بر اثر شــدت جراحات وارده، به هالكت رسيده 
اســت. اكنــون از بين 19زخمــی، حــال دو نفر ديگر 

همچنان وخيم است.
»يائير الپيد«  نخســت وزير موقت رژيم صهيونيســتی 
در ســاعات آينده نشســتی اضطراری را بــرای ارزيابی 
وضعيت امنيتی با روســای دســتگاه های مختلف رژيم 
اشــغالگران برگزار خواهد كرد.»بنی گانتز« وزير جنگ 
رژيم صهيونيســتی به همراه معاون رئيس ستاد ارتش 
و روسای بخش عمليات، اطالعات، بخش های سياسی-
امنيتــی در وزارت جنگ و هماهنگ كننده عمليات های 

پليس به اين جلسه فراخوانده شده اند.
»ايتمار بن غفير« نماينده كنست و از متحدان »بنيامين 
نتانياهو« رهبر حزب »ليکود« به عنوان پيشتاز انتخابات 
جديــد رژيم صهيونيســتی ضمن بازديــد از محل دو 

انفجــار در قدس گفته اســت: »اين انفجارهــا ما را به 
زمان انتفاضه بازگرداند«.شبکه 12 رژيم صهيونيستی به 
نقل از بن غفير اعالم كرد: يك صبح بســيار دشوار، يك 
ســری عمليات و حوادث، آنچه در جنين اتفاق افتاد و 
عمليات در قدس و اين انفجار يعنی بازگشت به ترورها 
و وارد شــدن به تــك تك خانه های مــا«.در حالی كه 
رژيم صهيونيستی در باالترين حد از آمادگی و جلسات 
اضطراری به ســر می برد، جنبش جهاد اسالمی حماس 
ايــن »عمليات قهرمانانه بی نظير در قدس اشــغالی« را 
تبريك گفت.ساير گروه های مقاومت فلسطين نيز ضمن 
تبريك اين عمليات مقاومتی عليه شهرك نشينان، تاكيد 
كردند كه اين عمليات های قهرمانانه، پاســخی طبيعی 
و درخور بــه جرائم و تحركات رژيم اشــغالگر اســت.
رسانه های رژيم صهيونيستی در گزارش های خود از اين 
انفجار، تاكيد كردند كه اين دو انفجار برنامه ريزی شــده 
بوده اند و حتماً با هماهنگی چند جانبه انجام شــده اند؛ 
زيرا بعيد به نظر می رسد كه اين عمليات ها، توسط يك 
نفر به اجرا درآمده باشــند.پليس رژيم صهيونيســتی از 
هراس وقوع دوباره عمليات نيروهای مقاومت فلسطينی، 
در سراســر ســرزمين اشــغالی حالت فوق العاده اعالم 
كرد.پس از وقوع دو انفجار در قدس اشــغالی و زخمی 
شــدن چند صهيونيست، شــبکه »الميادين« خبر داد 
كــه نيروهای ضربــت در نوار غزه به حالــت آماده باش 
درآمده اند.المياديــن به نقل از منابع يادشــده خبر داد 
كه به دنبال تحوالت امروز در قدس اشــغالی، گروه های 
مقاومــت تدابير امنيتی بی ســابقه ای اتخــاذ كرده اند.
طبــق اين گزارش، در پــی تداوم تحــوالت در اراضی 
اشــغالی، مقاومت خود را بــرای »يك تنش بزرگ« كه 
شايد به يك جنگ گســترده ختم شود، آماده می كند.

اين شــبکه لبنانــی همچنين اضافه كــرد كه مقاومت 
فلســطين يگان های ضربت خود را در حالت آماده باش 
 قرار داده و بــرای مقابله با هرگونه شــرايط فوق العاده

آمادگی دارد.

مقاومت بار دیگر از صهیونیست ها زهر چشم گرفت
بعد از واكنش ســازمان تروريســتی »ســتاد فرماندهی 
مركزی آمريکا« موســوم به ســنتکام به عمليات نظامی 
ايران عليه گروهك های تروريستی تجزيه طلب در منطقه 
كردســتان عراق، وزارت خارجه آمريکا نيز بيانيه ای در 
اين باره صادر كرد.»ند پرايس« سخنگوی وزارت خارجه 
آمريکا در اين بيانيه مدعی شــد: »نقض تماميت ارضی 
عراق توســط ايــران، از طريــق حمالت مرگبــار عليه 
 منطقه كردســتان عراق از بيســتم تا بيست ودوم نوامبر 

ادامه دارد«.
به نوشــته وبگاه اين وزارتخانه، پرايس ادعا كرد: »اياالت 
متحده چنين نقض مکرر و بی باكانه تماميت ارضی عراق 
را قويــاً محکوم كرده و از ايران می خواهد كه از تهديدها 
و خشــونت بيشتر اجتناب كند«.پيش از اين نيز »مايکل 
كوريال« فرمانده تروريست های سنتکام در بيانيه ای گفته 
بود: »ما حمالت موشــکی و پهپادی فرامرزی عصرگاهی 
ايران در نزديکی اربيل در عراق را محکوم می كنيم«.روابط 
عمومی نيروی زمينی سپاه پاسداران انقالب اسالمی روز 
دوشنبه در اطالعيه ای از آغاز دور جديد حمالت موشکی 
و پهپادی قرارگاه »حمزه سيدالشــهدا عليه الســالم« به 
مقرهای باقی مانده تروريســت های تجزيه طلب ضدايرانی 

در مناطقی از اقليم شمال عراق خبر داد.
در هميــن حال رئيس ســتاد مشــترك ارتــش رژيم 
صهيونيســتی در تازه تريــن گنده گويی خــود از توافق 
مشــترك با آمريکا برای تسريع طرح های عملياتی عليه 
جمهوری اسالمی خبر داد.»آويو كوخاوی« رئيس ستاد 
مشــترك ارتش رژيم موقت صهيونيســتی در تازه ترين 
گنده گويی های خود از طرح مشترك رژيم صهيونيستی 
و ايــاالت متحــده آمريــکا بــرای تســريع برنامه ها و 
همکاری هــای عملياتی عليه جمهوری اســالمی ايران 
خبر داد.روزنامه »بيزنس استاندارد« گزارش كرد، رئيس 
ستاد مشترك ارتش رژيم صهيونيستی در جريان رايزنی 
و ديدار با مقام های آمريکايی در واشــنگتن در توضيح 
توافقات ضدايرانی با واشــنگتن گفــت تل آويو و آمريکا 

موافقت كرده اند كه در يك »برهه حســاس« زمانی قرار 
دارند كه نيازمند تســريع برنامه ها و همکاری عملياتی 

عليه ايران و گروههای مقاومت در منطقه است.
رئيس ســتاد مشــترك ارتش رژيم صهيونيســتی روز 
يکشــنبه هفتــه جاری برای يــك ديدار پنــج روزه با 
مقام های ارشد آمريکايی درباره جمهوری اسالمی ايران 
وارد اياالت متحده آمريکا شــد و روز دوشنبه با »مارك 
ميلی« رئيس ســتاد مشــترك ارتــش آمريکا، »جيك 
ســاليوان« مشــاور امنيت ملی آمريکا و »ويليام برنز« 

رئيس سيا ديدار و گفت وگو كرد.
از سوی ديگر وزارت دفاع انگليس مدعی شد كه روسيه 
احتماال در جريان جنگ اوكراين به دنبال تجديد ذخاير 
تسليحات ساخت ايران خواهد بود. وزارت دفاع انگليس 
بــا تکرار ادعای دولت اين كشــور مبنی بر به كار رفتن 
پهپادهای ايرانی در جنگ روســيه عليه اوكراين، امروز 
گفت كه روســيه احتمــاال از ماه ســپتامبر از تعدادی 
پهپاد ساخت ايران، در اوكراين استفاده كرده است.اين 
وزارت خانه در صفحه توييترش مدعی شــد كه احتماال 
روســيه تقريبا ذخاير تسليحات ســاخت ايرانش را به 
پايان رســانده اســت و به دنبال تجديد آن خواهد بود.

وزارت دفاع انگليس گفت، در حمالت روسيه، پهپادها و 
سامانه های تسليحاتی معمول به كار رفته اند. كشورهای 
غربی ادعا می كنند كه ايران در حال حاضر هواپيماهای 
بدون سرنشــين بــرای عمليات نظامــی در اوكراين به 
روســيه می دهد. مســکو و تهران چنين اتهاماتی را رد 
كردند. حســين اميرعبداللهيان وزير امور خارجه ايران 
گفــت كه تهران چند ماه قبــل از آغاز عمليات ويژه در 

اوكراين پهپادهايی به روسيه تحويل داده است.
در همين راســتا، ناصر كنعانی سخنگوی وزارت خارجه 
ايران دربــاره موضوع جنگ اوكرايــن و برخی از اخبار 
منتشر شده مبنی بر كمك ايران به روسيه در جريان اين 
جنگ تصريح كــرد: در خصوص بحران اوكراين ما بارها 

مواضع خود را به صورت صريح و واضح بيان كرده ايم. 

درخواست آمریکا برای توقف حمالت ایران به تروریست ها

اقداماتهستهایایرانپاسخبهبیمسئولیتیاروپاییهاست حقوق بشر به سبک غربی بار دیگر خودنمایی کرد
 دادگاه عالی بریتانیا  

علیه همه پرسی استقالل اسکاتلند 
دادگاه عالــی بريتانيــا حکم داد دولت اســکاتلند 
نمی تواند دومين همه پرسی استقالل را سال آينده 

بدون تاييد پارلمان بريتانيا برگزار كند.
دادگاه عالــی بريتانيــا طــی حکمی اعــالم كرد 
اســکاتلند اجازه برگزاری همه پرســی اســتقالل 
را بــدون موافقت دولت بريتانيا ندارد. به نوشــته 
رويتــرز، دادگاه عالــی بريتانيا حکــم داد دولت 
اســکاتلند نمی تواند دومين همه پرسی استقالل را 
سال آينده بدون تاييد پارلمان بريتانيا برگزار كند 
كه ضربه محکمی به اميد ملی گرايان برای برگزاری 
اين رای گيــری وارد می كند. طبق اين گزارش، در 
سال 2014 اســکاتلندی ها پايان دادن به اتحاديه 
قديمی بيش از 300 ســاله با انگليس را 55 به 45 
درصد رد كردند اما مبارزان برای استقالل رای دو 
سال بعد به خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا كه اكثر 
رای دهندگان اســکاتلندی بــا آن مخالف بودند را 
مطرح كرده و معتقدند اين مســئله شــرايط را به 
شکلی قابل توجه تغيير داده است. نيکوال استورجن 
وزير اول و رهبر حزب ملی اســکاتلند )SNP( كه 
طرفدار استقالل است اوايل امسال اعالم كرد قصد 
دارد همه پرسی مشورتی برای استقالل را 19 اكتبر 
2023 برگزار كند اما بايد قانونی باشد و در سطح 

بين المللی به رسميت شناخته شود. 
اما دولت بريتانيا گفته اجازه يك همه پرســی ديگر 
را نمی دهــد و بايد ايــن رويداد يك بــار در يك 
نســل برگزار شود. بر اســاس نتايج نظرسنجی ها، 
رای دهندگان به طور مســاوی در خصوص حمايت 

از استقالل اسکاتلند دو دسته هستند. 
پيش تر، ارشــدترين مقام قضايی دولت اســکاتلند 
از دادگاه عالــی بريتانيا پرســيده بــود آيا دولت 
اسکاتلند می تواند قانونی را كه راه را برای برگزاری 
همه پرســی دوم بدون تاييد پارلمان بريتانيا هموار 
می كند، تصويب كند كه دادگاه رای داد نمی تواند 
اين كار را بکند. بر اســاس قانون 1998 اسکاتلند 
كه پارلمان اسکاتلند را ايجاد كرد، كليه امور مربوط 
به اتحاديه پادشاهی های اسکاتلند و انگليس برای 

پارلمان بريتانيا محفوظ است.

 پیام شیخ عیسی قاسم
درباره زندانیان سیاسی بحرین

رهبر معنوی انقالب بحريــن در پيامی با حمايت 
دوباره از همه زندانيان سياســی و مدافعان حقوق 
بشــر بحرينی تاكيد كرد كه مردم اين زندانيان را 

نبايد فراموش كنند.
شــيخ » عيسی قاسم« رهبر معنوی انقالب بحرين 
بيانيه ای در خصوص بازداشــت شدگان سياسی در 
زندان های آل خليفه صادر كرد.شــيخ عيسی قاسم  
در تويئتی نوشت : بازداشت شدگان سياسی نبايد 
فراموش شــوند يا مورد غفلت قــرار گيرند.وی در 
ادامــه افزود: فراموش كــردن  و غفلت از  زندانيان  
سياســی ســقوط ملی ، مذهبی، اخالقی و ميهنی  
است. زندانی شــدن آنها تنها به دليل مبارزه برای 
احقاق حقوق و  كرامت مردم بوده اســت. آيت اهلل 
شيخ عيسی قاسم تاكيد كرد كه زندانی شدن افراد 
سياسی، مصيبتی  برای همه مردم است.بحرين در 
دهه گذشــته حدود 15 هزار نفر را به دليل عقايد 
سياســی بازداشــت كرده و به اين ترتيب به اولين 
كشــور عربی با بيشترين تعداد زندانی در سال های 
گذشته تبديل شده است كه حدود 4500 بازداشت 
شده سياسی در شرايط بغرنجی به سر می برند.البته 
بخش بسيار كوچکی از زندانيانی كه دربازداشتگاه ها 
و زندان های بحرين هســتند، كسانی تشکيل می 
دهند، كه برنامه سياسی مشروعی دارند و خواهان 
اجرای برخی از تغييرات درنظام بحرين هســتند، 
تغييراتی كه در گذشته مقامات بحرينی وعده انجام 

آن را دادند ولی به آن وعده ها عمل نکردند.

دریچــــه

نماينـده روسـيه در ويـن در واكنـش بـه ابـراز نگرانـی 
طرف هـای اروپايـی برجام از پيشـرفت برنامه هسـته ای 
ايـران در توييتـی نوشـت آن هـا مسـئوليت خـود را در 

قبـال ايـن تحـوالت فرامـوش كرده اند.
»ميخائيـل اوليانـوف« نماينده روسـيه در سـازمان های 
بين المللـی در توييتـی تصميـم تهـران بـرای افزايـش 
قابـل  پاسـخی  را  اورانيـوم  غنی سـازی  فعاليت هـای 
پيش بينـی در واكنـش بـه تـالش تروئيـکای اروپايی و 
آمريکا برای تشـديد در نشسـت هفته گذشـته شـورای 
حـکام آژانس خوانـد.وی در توييتـی در واكنش به ابراز 
نگرانـی طرف هـای اروپايـی برجـام از پيشـرفت برنامـه 
ايـران  اروپايـی،  تروئيـکای  نوشـت:  ايـران  هسـته ای 
فعاليت هـای  افزايـش  بـرای  تصميمـش  دليـل  بـه  را 
غنی سـازی اورانيـوم مقصـر شـناخت. آن ها مسـئوليت 
خـود را در قبال ايـن تحوالت فرامـوش كردند. تصميم 
تهـران پاسـخ قابـل پيش بينـی بـه تـالش سـه كشـور 
اروپايـی )انگليـس، فرانسـه و آلمـان( و ايـاالت متحده 
بـرای تشـديد در نشسـت هفته گذشـته شـورای حکام 
آژانـس بين المللـی انـرژی اتمـی اسـت.  سـه كشـور 
اروپايـی انگليـس،  فرانسـه و آلمـان سه شـنبه شـب در 
بيانيـه مشـتركی تصميـم ايران بـرای پيشـرفت برنامه 
هسـته ای خود را محکوم كردند. در اين بيانيه مشـترك 
آمـده اسـت: مـا همچنـان بـه رايزنـی در كنار شـركای 
بين المللـی دربـاره بهترين شـيوه رسـيدگی به تشـديد 
برنامـه هسـته ای ايـران ادامـه خواهيـم داد. در هميـن 
حـال مشـاور تيـم مذاكره كننـده ايـران در مذاكـرات 
ويـن، آغـاز غنی سـازی 60 درصدی در تاسيسـات فردو 
را كـه در پـی قطعنامـه ای انتقـادی دربـاره ايـران در 

شـورای حـکام انجـام شـد، پاسـخ ايـران بـه تحريکات 
و تهديـدات غرب  تلقـی كرد.محمد مرندی، مشـاورتيم 
مذاكره كننـده ايـران در مذاكـرات ويـن با بازنشـر خبر 
پرس تـی وی دربـاره آغـاز غنی سـازی 60 درصـدی در 
تاسيسـات فـردو، در صفحـه توييتـرش نوشـت: ايـران 
همـواره بـه تحريـکات و تهديـدات غـرب پاسـخ داده 
اسـت. آمريـکا و اتحاديـه اروپـا بايـد بداننـد كـه تکبـر 

عواقـب دارد.مرنـدی در ادامـه گفـت: اميـد رژيم هـای 
غربـی به تحريم هـا، ليبرال هـای ايران، اغتشاشـگران و 
تروريسـت ها، تمامـا شکسـت خورده اسـت.او افـزود: با 
عميق تـر شـدن بحـران جهانی، اهرم فشـار غـرب رنگ 
می بـازد. از سـوی ديگـر رييـس سـازمان انـرژی اتمـی 
گفـت: در نطنـز ظرفيـت جديـد و زنجيره هـای جديـد 
گازدهی شـروع شـده و در فردو ظرفيتـی كه توليد 20 

درصـد می كـرد را بـه 60 درصـد رسـانديم.
محمـد اسـالمی، رييس سـازمان انرژی اتمـی در جمع 
خبرنـگاران در حاشـيه هيئـت دولـت گفـت: همانطـور 
كـه قبـال اعالم كرديـم، رفتار سياسـی و فشـار سياسـی 
و اقداماتـی كـه از جنـس عـدم توجـه بـه رونـد توافـق 
بـوده دارای يـك عمـل متقابـل خواهـد  و مذاكـرات 
بـود و سـازمان انـرژی اتمـی در راسـتای قانـون اقـدام 
راهبـردی در سـايت فـردو و نطنـز ظرفيـت جديدی را 
بـرای غنـی سـازی ايجاد كرد كـه كل ايـن عمليات در 
چارچـوب موازيـن و مقـررات آژانس بين المللـی انرژی 

اسـت. اتمی 
اسـالمی ادامـه داد: در نطنـز ظرفيـت جديـد و زنجيره 
هـای جديـد گازدهی آن شـروع شـده اسـت و در فردو 
 60 بـه  را  می كـرد  درصـد   20 توليـد  كـه  ظرفيتـی 
درصـد رسـانديم و در گام  تکميلـی كـه در حـال اقدام 
اسـت از سـانتريفيوژهای نسـل جديد اسـتفاده و نسـل 
ششـم را جايگزيـن نسـل اول خواهيم  كـرد.وی تصريح 
كـرد: فشـار سياسـی و قطعنامه راه حل موضوع نيسـت 
و مـالك و معيـار بـرای حـل و فصـل موضوعـات، ايـن 
نـوع رفتارهـا نيسـت كه بـه مـوارد اتهامی دامـن بزنند 
و رفتـار حرفـه ای آژانـس را می طلبد.رييـس سـازمان 
انـرژی اتمـی گفـت: آمريـکا كـه از ايـن سـند خـارج 
شـده نـه تنها بـه تعهدات خـود عمل نکـرده، بلکه مانع 
اقدامـات ديگران هم شـده اسـت، اميدواريـم روزی اگر 
بخواهنـد بـه تفاهـم پايبند باشـند بـه همان  متـن و به 
همـان ضوابـط و چارچـوب برگردنـد و بيـش از ايـن با 
عمليـات روانی و جوسـازی سياسـی حقـوق ملت ايران 

را تضعيـف نکنند.

 پارلمان اروپا
 روسیه را »دولت 

حامی تروریسم« خواند
پارلمــان اروپا با رأی مثبــت 494 قانون گذار 
خــود، قطعنامه ای غير الــزام آور برای معرفی 
روســيه به عنــوان »دولت حامی تروريســم« 

تصويب كرد.
 در ادامــه تحريم هــای متعــدد و اقدامــات 
ضد روســی كشورها و ســازمان های اروپايی، 
قانون گذاران اين قاره ديروز  قطعنامه ای عليه 
مسکو تصويب كردند.طبق گزارش رسانه های 
محلی، پارلمان اروپا با تصويب قطعنامه ای غير 
الزام آور، روســيه را »دولت حامی تروريسم« 

اعالم كرد.
بر اين اســاس، با اينکه اتحاديــه اروپا مانند 
آمريکا دارای ليســت كشــورهای تروريستی 
نيســت، اما 494 قانون گذار اروپايی امروز به 
اين قطعنامه رأی موافق داده، 58 نماينده رأی 

مخالف و 44 نفر نيز رأی ممتنع دادند.
همزمان، »ولوديمر زلنســکی« رئيس جمهور 
اوكراين با اســتقبال از ايــن تصميم پارلمان 
اروپــا، مدعی شــد: »بايد روســيه را در تمام 

ســطوح منزوی كــرد و اين كشــور را برای 
پايان دادن به سياســت تروريسم در اوكراين 
و سراسر جهان، پاســخگو نمود«.پيش از اين 
نيز رئيــس هيات نمايندگــی دائمی اوكراين 
در مجمــع پارلمانی ناتــو در بيانيه ای اعالم 
كــرد، اين مجمع در اجالس ســاالنه خود در 
مادريد، با تصويب قطعنامه ای خواســتار ايجاد 
يك دادگاه بين المللی ويژه برای حمله روسيه 
به اوكراين شــده و روسيه را به عنوان »دولت 
حامی تروريسم« اعالم كرده بود. اتحاديه اروپا 
از زمان آغاز عمليات نظامی ويژه روســيه در 
مــاه فوريه در اوكراين چنديــن دور تحريم را 
عليه روســيه اعمال كرده اما بوداپست مخالف 
سياســت تحريم های اتحاديه اروپا عليه مسکو 
بوده اســت. حاصــل اين تحريم هــا وخامت 
مشکالت در بازار ســوخت و انرژی در اروپا و 
افزايش بی سابقه تورم و هزينه های معيشيتی 

بوده است.
در اين ميان بلغارســتان پيشنهاد يك شركت 
نفتی روسيه برای دور زدن تحريم های اتحاديه 
اروپا برای صادرات نفت را پذيرفته اســت.اگر 
چه كميســيون اتحاديه اروپا به بلغارســتان 
درباره نقض رژيم تحريم ها عليه روسيه هشدار 
داده اســت امــا صوفيا با پذيرفتن پيشــنهاد 
شــركت لوك اويل، به درآمدی 350 ميليون 

يورويی دست خواهد يافت. 
اين خبر در حالی مطرح می شــود كه روزنامه 
آمريکايی وال اســتريت ژورنال روز سه شــنبه 
گزارش داد كه واشــنگتن و همپيمانانش روز 
چهارشــنبه در تالش برای رسيدن به توافقی 
برای تعيين ســقف قيمت برای نفت روســيه 
هستند. رئيس ستاد كل ارتش جمهوری چك 
در جمع فرماندهان ارتش اين كشــور از لزوم 
آمادگی نيروهای مســلح اين كشور برای نبرد 
محتمل با روسيه خبر داد.»كارل زهکا« رئيس 
ستاد كل ارتش جمهوری چك در يك مجمع 
فرماندهی ارتش اين كشــور از لزوم  آمادگی 
نيروهای مســلح اين كشور برای نبرد محتمل 

با روسيه خبر داد.
وزير خارجــه اوكراين می گويد كــه اتحاديه 
اروپــا بايد تمــام ترديدهــای خــود درباره 
تحريم هــای ضدروســی را كنار گذاشــته و 
تحريم های جديد عليه اين كشــور را تصويب 
و تشــديد كند. ديميتری كولبا، وزير خارجه 
اوكراين بارديگر از كشــورهای غربی خواست 
تا تحريم ها عليه روســيه را تشــديد كرده و 
دراين باره به خود ترديــد راه ندهند.كولبا در 
نشستی مطبوعاتی از اتحاديه اروپا خواست تا 
 تصويب نهمين بســته تحريمی عليه مسکو را 

تسريع كنند.
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تاسیس شرکت با مسئولیت محدود توسعه تجارت و صنایع پیوند راستین 
درتاریخ 1401/08/30 به شماره ثبت 605021 به شناسه ملی 14011672519 
ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت 

اطالع عموم آگهی می گردد.
اکتشاف  از  اعم  معدنی  های  فعالیت  به  مربوط  امور  فعالیت:  موضوع 
استخراج،فرآوری و بهره برداری از معادن )به استثنای استخراج و اکتشاف و 
بهره برداری از معادن نفت و گاز و پتروشیمی و انجام عملیات و فعالیت های 
به  واردات  و  صادرات  پتروشیمی(  و  گاز  و  نفت  حاکمیتی  و  باالدستی 
همراه خرید و فروش محصوالت مجاز بازرگانی و وسایل و لوازم مرتبط با 
موضوعات شرکت، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ و اعطای 
نمایندگی،شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی،ایجاد شعب در سراسر 
سیستم  از  تسهیالت  و  وام  اخذ  مزایدات،  و  مناقصات  در  شرکت  کشور، 
بانکی و مؤسسات مالی و اعتباری امور راه دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط 
به راهسازی و راه داری،مرمت و نگهداری راه و باند فرودگاه،جاده سازی و 
با موضوعات  و عملیات دیگری که  راه  به  پاکسازی حریم مربوط  هر گونه 
راه مرتبط باشد عارضه یابی واحدهای صنعتی در عارضه یابی در رفتارها و 
الگوهای سازمانی فعالیت در زمینه ساخت تولیدات صنعتی و تولید و فروش 
خدمات بازرگانی و خدمات فنی و مهندسی و پخش و بسته بندی تهیه و 
تامین مواد اولیه و لوازم یدکی و مصرفی واحدهای تولیدی امور عمرانی و 
ابنیه  بافتهای شهری و غیر شهری،  ساختمانی شامل بهسازی و نو سازی 
بتونی و فوالدی و احداث اماکن عمومی ورزشی اداری و تجاری و بهداشتی 
سازه های دریایی سازه های نگهبان،ورزشگاه،اسکله،هرگونه راه های زمینی 
و زیر زمینی عملیات خاکی و آسفالتی،راه آهن تونل،فرودگاه،نیروگاه بنادر 
و تسطیح  تفکیک  برداری  پارک مصالح ساختمانی(،نقشه  محوطه شهرک 
اراضی و مرمت آثار باستانی و تاریخی و معماری و طراحی داخلی و خارجی 
ساختمان و دکوراسیون و زیبا سازی و امور دیگری که با موضوعات عمرانی 

و ساختمانی مرتبط باشد. صادرات و واردات و خرید و فروش خودرو اعم از 
سبک و سنگین،تعمیر، نگهداری،تجهیز و خدمات فنی خودروهای سبک و 
سنگین و خدمات پشتیبانی در حیطه مکانیک و برق خودرو تامین قطعات 
خودرو،ارائه  سنگین،تعمیرات  و  سبک  خودروهای  تجهیز  و  یدکی  لوازم  و 
راه اندازی  و  تجهیز  خودرویی،  تجهیزات  فروش  و  خرید  سیار،  خدمات 
فروشگاه های قطعات خودرویی سبک و سنگین در صورت لزوم پس از اخذ 
از مراجع ذیصالح ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور  مجوز 
پروانه فعالیت نمی باشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع 
ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان 
سید  خیابان  جهاد،  تهران،  شهر  مرکزی،  بخش  تهران،  شهرستان  تهران، 
جمال الدین اسدآبادی، خیابان برادران شهید جواد سپهری )14(، پالک 23، 
است  عبارت  حقوقی  شخصیت  سرمایه   1431893974 کدپستی   1 طبقه 
آقای  شرکا  از  یک  هر  الشرکه  سهم  میزان  نقدی  ریال   10,000,000 مبلغ  از 
عطاءاله آقازاده سلطانی به شماره ملی 0046890181 دارنده 5000000 ریال 
سهم الشرکه آقای شاهرخ حدادمردانی به شماره ملی 2121882154 دارنده 
5000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای عطاءاله آقازاده سلطانی 
به شماره ملی 0046890181 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود 
آقای شاهرخ حدادمردانی به شماره ملی 2121882154 به سمت مدیرعامل 
به مدت نامحدود و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود 
دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک 
رئیس  و  امضا مشترک مدیرعامل  با  اسالمی  قراردادها عقود  بروات  سفته 
هئیت مدیره و همچنین کلیه نامه های عادی اداری با امضا منفرد مدیرعامل 
همراه با مهر شرکت می باشد. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه روزنامه 

کثیراالنتشار سیاست روز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1415989(

آگهی تاسیس شرکت با مسئولیت محدود

نیمچـــه گزارش


