
ادعای دیده بان حقوق بشر 
دیده بان حقوق بشــر ســازمان ملل مدعی شد که 
اخیــرا »هکرهای تحت حمایت ایــران« از طریق 
تاکتیک هــای مهندســی اجتماعی و فیشــینگ 
سعی داشــته اند به »اطالعات حساس« در اختیار 
کارمنــدان این نهاد و دیگر فعاالن و روزنامه نگاران 

حوزه خاورمیانه دست بیابند.
 دیده بان حقوق بشر سازمان ملل امروز در بیانیه ای 
مدعی شد: هکرهای تحت حمایت حکومت ایران با 
ایجاد یک کارزار مهندســی اجتماعی و فیشینگ، 
دو تن از کارمندان دیده بان حقوق بشــر و حداقل 
۱۸ فعــال، روزنامه نگار، محقق، افراد دانشــگاهی، 
دیپلمات و سیاست مدار عالی رتبه ای که روی مسائل 
خاورمیانه کار می کنند را مورد حمله سایبری قرار 
داده انــد.در این بیانیه آمده اســت: هکرهای تحت 
حمایــت حکومت ایران، شــدیدا در حــال به کار 
گیری تاکتیک های مهندسی اجتماعی و جمع آوری 
اطالعات هســتند و سعی می کنند از این طریق به 
اطالعات حســاس و اطالعات تماسی که در اختیار 
محققان متمرکز بــر خاورمیانه و گروه های جامعه 

مدنی است، دست پیدا کنند.  ایسنا

 جزئیاتی از حضور نظامی عراق 
در مرزهایش با ایران و ترکیه

یک منبع نظامی عراقی از استقرار دو تیپ نظامی 
در نوار مرزی عراق با ایران و ترکیه خبر داد.

یک منبع نظامــی عالی رتبه عراقی در گفت وگو با 
پایگاه خبری »العالم الجدید« اعالم کرد که دو تیپ 
از مرزبانی این کشــور با تجهیزات نظامی کامل به 
مرزهای عراق با ایران و ترکیه اعزام شدند. وی گفت 
که این اقدام بعد از جلسات متعدد میان مسئوالنی 
از بغداد و اربیل طی چند روز گذشــته اتخاذ شــد 
و نیروهــای مرزبانی در نوار مــرزی عراق با ایران و 
ترکیه مستقر شدند. این منبع که خواستار عدم فاش 
شدن نامش شده است تاکید کرد که نیروهای عراقی 
اکنــون به طور عملی و واقعی کنتــرل مرزها را در 
دست گرفته اند و نیروهایی از پیشمرگه نیز در کنار 
آن ها حضور دارند. وی گفت که بر اساس توافقی که 
اخیرا میان محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق 
و نیچروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان انجام شد 
سیطره و سلطه کامل در دست نیروهای دولت فدرال 
عراق اســت و نیروهای پیشمرگه با آن ها مشارکت 
دارند. این منبع نظامی عراقی خاطرنشــان کرد که 
این اقدام عراق در راستای ممانعت از حمالت هوایی 
ایران و ترکیه به اقلیم کردستان عراق است.وی گفت 
که اســتقرار نیروهای عراقی تنها در داخل مرزهای 
اقلیم کردســتان نیست بلکه اســتقراری نظامی در 
نوار مرزی عراق با ایران و ترکیه است.یحیی رسول، 
سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق در یک 
نشست خبری تاکید کرد که محمد شیاع السودانی، 
نخســت وزیر عراق به نیروهای مرزبانی این کشور 
دستور فوری داد که کنترل خط صفر مرزی با ایران 
و ترکیه را در اختیار بگیرند و این دستور در راستای 
پایان دادن به درگیری های موجود میان گروه های 
مســلح مخالف ایران و ترکیه و نیروهای مسلح دو 

کشور در اقلیم کردستان عراق است.  ایرنا

 ایران و بالروس از یکدیگر حمایت 
و با تحریم ها مبارزه کنند

ســفیر ایران در بــالروس در گفت وگویی با تاکید 
بر این کــه روابط تهران و مینســک در اوج خود 
قرار دارد، گفت که این دو کشــور باید در مبارزه با 

تحریم ها در کنار یک دیگر باشند. 
ســعید یــاری، گفت که امــروز، روابــط تهران و 
مینســک در اوج خود قرار دارد.یاری با اشــاره به 
این که ایران چهل سال است که تحت تحریم قرار 
دارد، گفت: غرب از تحریم ها به عنوان ابزاری برای 
فروپاشی اقتصادها اســتفاده می کند و این تخطی 
فاحشی از هنجارها و قوانین بین المللی است.یاری 
گفت: با این وجود، ما در این مدت قوی تر شــدیم، 
توانستیم به نتایجی عالی در زمینه انرژی هسته ای، 
نانوفناوری، تخقیقات بر روی سلول های بنیادی  و 

حتی فضا دست پیدا کنیم.  فارس

اخبــــار گزارش

امورخارجه گفت:  ســخنگوی وزارت  هدی بذرافشان  
بهبود مناســبات ایران و عربســتان را در راســتای منافع 
دوجانبــه و هم منافع منطقه می دانیــم. موضع جمهوری 

اسالمی ایران در این رابطه کامال روشن است.
ناصر کنعانی در نشســت خبری هفتگــی با خبرنگاران در 
پاســخ به ســوال سیاســت روز در مورد آخرین وضعیت 
گفت وگوهای ایران و عربســتان و با توجــه به این که در 
روزهای اخیر شبکه وابســته به این رژیم سعودی از هیچ 
اقدامی علیه ایران چشــم پوشی نکرده است، میانجیگری 
عراق برای بهبــود روابط به ثمر می رســد؟ گفت: بهبود 
مناســبات ایران و عربستان را در راستای منافع دوجانبه و 
هم منافع منطقه می دانیم. موضع جمهوری اسالمی ایران 
در این رابطه کامال روشن است.گفت وگو و مذاکره سیاسی 
برای حل و فصل اختالفات می تواند زمینه ساز از سرگیری 
روابط دو کشور در چارچوب مصالح و منافع مشترک و در 

چارچوب منافع منطقه ای شود. 
وی گفــت: در همین چارچوب عمــل کردیم و به کمک 
دولت عراق پنج دور مذاکره در بغداد داشتیم. باید ببینیم 
در طرف مقابل گام عملی چه خواهد بود. همچنین دولت 
عراق تالش های ســازنده ای در این خصوص انجام داده و 
اعالم کردند برای تکمیل این روند در چارچوب تالش های 
خود آمادگی دارند و ایران از این موضوع استقبال میکند.

نقش اینترنشنال در تبلیغ فعالیت های تروریستی 
کامال روشن است

وی همچنین در ادامه در مورد اقدامات شــبکه تروریستی 
ایران اینترنشــنال گفت: موضع ایران در قبال آن رســانه 
کامال روشــن اســت، نقش این رســانه به عنوان رســانه 

تروریســتی در دامن زدن به 
بی ثباتی و اغتشاشات داخلی 
کامال روشــن اســت و اقدام 
جمهوری اســالمی ایران نیز 
در ایــن زمینه کامال حقوقی 
و قانونی است و اقداماتی در 
که  گرفته  زمینه صورت  این 
جزییات آن در زمان مناسب 
اطالع رســانی خواهد شــد. 
مجموعــه ظرفیت های ایران 
بــرای برخوردهای حقوقی و 
قانونی با این شــبکه و کشور 
میزبان و با حامیان مالی آن 

حتما انجام خواهد شد.
کنعانی در پاسخ به سوالی در 

مورد مواضع متفاوت آمریکایی ها در قبال ایران گفت: اولویت 
آمریکا مذاکرات نیســت و تمرکز بر مسائل ها دیگری است. 
تناقض رفتاری و دوگانگی گفتاری در مواضع اعضای غربی 
برجام و مشخصات دولت آمریکا وجود دارد. به ویژه دوگانگی 
در عمل و عدم التزام عملی به تعهدات برجام از سوی دولت 
آمریکا بود که چنین روند نامناســبی را در توافقنامه برجام 
ایجاد کرد و هم مانع بهره برداری جمهوری اسالمی ایران از 
منافع و مزایای اقتصادی برجام شــد و هم راهکارهای چند 
جانبه بین المللی را برای حل و فصل موضوعات پیچیده بین 
المللی مورد تردید و تشــکیک قرار داد و دچار اختالل کرد 
و این نتیجه عملکرد سوء دولت آمریکا است که می بایست 
مسئول و پاسخگویی رفتار و اقدامات غیر مسئوالنه خودشان 

در این رابطه باشند.

ایران متعهد به برجام 
بوده و به تعهدات خود 

عمل کرده است
وی تاکیــد کــرد: مقامــات 
آمریکایی می دانند ایران در 
زیر فشار و با تهدید حاضر به 
مذاکره و امتیاز نیست، توافق 
منطــق خود را دارد و موضع 
ایران با مذاکرات برجام کاماًل 
روشــن اســت. ایران متعهد 
به برجــام بود بــه تعهدات 
خــود عمــل کــرد و دولت 
برجام  کننده  نقض  و  خاطی 
دولت آمریکا بــود و در این 
اروپایی  کشــورهای  ارتباط 
عضو برجام هم متاســفانه به تعهدات خــود عمل نکردند 
و نتوانســتند خروج یکجانبه و غیرقانونی آمریکا از برجام 

را جبران کنند.
سخنگوی وزارت امورخارجه افزود: ایران همچنان به روند 
مذاکره پایبند اســت و به دنباله به سرانجام رساندن برجام 
است. برجام نیاز جمهوری اسالمی نیست، نیاز غرب و نیاز 
اروپــا و آمریکا به توافق برجام کمتر از نیاز ایران نیســت. 
طرف هــا میتوانند در کوتاهترین زمان ممکن مذاکرات را 
جمع بندی کرده و به توافق برســند اما توصیه ما مشخصاً 
به شــرکای اروپایی برجام این است که خودشان را تسلیم 
آمریکا و تسلیم شــرایط تحمیلی آن ها نکنند و ضررها و 

زیان های آن را متوجه خود نکنند.
ســخنگوی وزارت امورخارجه در پاسخ به سوالی در مورد 

اخراج ایران از مقام کمیســیون زن ســازمان ملل گفت: 
جمهوری اســالمی ایران در ارتباط بــا اقدامات غیرقانونی 
تعداد مشــخصی از دولت های غربی علیه ایــران به بهانه 
تحوالت داخلی کشور مواضع خود را همواره رسما و آشکارا 
اعالم و هم به صورت رسانه ای و اعالمی و هم در مذاکرات 
و مالقات ها مطرح کرده اســت لذا هر گونه ســوء استفاده 
از تحوالت داخلی ایران برای اعمال فشــار سیاســی علیه 

کشورمان محکوم و غیرقابل قبول است.
وی درباره دســتاوردهای ســفر آقای ســودانی به تهران 
و امنیــت مرز ایران و عراق گفت: ســفر آقای الســودانی 
نخســت وزیر عــراق به تهران ســفر مهمی بــود که در 
چارچوب دعوت رســمی رئیس جمهور از ایشان به تهران 
و در چارچــوب موضوعات مختلفی که مــا با دولت عراق 
در حوزه همکاری های دوجانبــه و منطقه ای و بین المللی 
داریــم انجام شــد. گفت وگوهــای پرثمــر و مفیدی در 
  هــای مختلف به ویــژه در حوزه همکاری هــای اقتصادی 

و تجاری مطرح شد.
سـخنگوی وزارت امـور خارجـه بیـان کـرد: مباحث مرزی 
یکـی از موضوعـات مـورد اهتمـام جدی ما اسـت و امنیت 
مـرزی بـرای مـا حائـز اهمیـت اسـت در این سـفر مجدداً 
بـر اجـرای نتایج گفت وگوهـای قبلی هیات هـای تخصصی 
دو کشـور تاکیـد شـد و دولـت عـراق در ایـن زمینـه هـم 
قـول پیگیـری و اجـرای تعهـدات را دادنـد. خوشـبختانه 
مـا اخبـار خوبـی را در ایـن روزهـا شـنیدیم اینکـه دولت 
عـراق مصمـم اسـت کـه نیروهـای دولـت مرکـزی را در 
مرزهـای مشـترک دو کشـور بـه ویـژه در طـول مرزهـای 
 جمهـوری اسـالمی ایران بـا منطقه اقلیم کردسـتان عراق 

مستقر کند.
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کنعانی در پاسخ به سیاست روز: 

احیای روابط ایران و عربستان در راستای تامین منافع طرفین است

وزیر امور خارجه با بیان اینکه آمریکا و چند کشــور معدود غربی به دنبال اعمال 
فشار، تشویق آشوب و ترور در ایران هستند، تصریح کرد: مطالبات مسالمت آمیز 
مردم را می شــنویم و به آن پاسخ می دهیم، اما اجازه اغتشاش و ترور در داخل 

کشورمان را به هیچ طرفی نخواهیم داد.
حســین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اســالمی ایران که به بلگراد 
ســفر کرده، در نشست خبری مشــترک با وزیر خارجه صربستان طی اظهاراتی 
گفت: ســفرم به بلگراد در پاسخ به دعوت رســمی وزیر خارجه صربستان انجام 
شــده است و مایلم به مردم خوب دو کشــور هشتاد و پنجمین سالگرد برقراری 

مناسبات دیپلماتیک را تبریک بگویم.
 وزیر خارجه همچنین بیان کرد: ما برای کل منطقه بالکان غربی آرزوی توسعه، 
رشــد و ثبات و پیشرفت و همبســتگی هر چه بیشــتر داریم. با توجه به عمق 
تاریخی مناســبات ایران با منطقه بالکان دست دوستی به سوی همه کشورهای 
منطقه دراز می کنیم. جمهوری اسالمی ایران همواره از تمامیت ارضی کشورها 
از جمله کشــور دوست صربســتان حمایت کرده است و قویا بر تمامیت ارضی و 
حاکمیت ملی صربســتان تأکید داریم. در موضوع کوزوو از تالش های مسالمت 
آمیز صربســتان حمایت می کنیم.وی گفــت: از جمله موضوعاتی که با همکارم 
دربــاره آن رایزنی کردیــم گفتگوهای وین و برجام بــود. اوال برای وزیر خارجه 
صربســتان توضیح دادم که اغتشاشات اخیر در ایران با سوءاستفاده و مداخالت 
خارجــی چند الیه و یک جنگ ترکیبی همراه بود. ملت ما از این جنگ ترکیبی 

بــا بصیرت، ســرافرازی و موفقیت بیرون آمد. برای مــا کامال قابل درک بود که 
آمریکا و چند کشور معدود غربی به دنبال اعمال فشار، تشویق آشوب و ترور در 
ایران هستند. یکی از اهداف آمریکا، وادار کردن ایران در میز مذاکرات هسته ای 
برای کسب امتیازات بزرگ به نفع آمریکا بود. امیرعبداللهیان تصریح کرد: تردید 
نکنید ما در منطقه خود از دموکراسی قوی برخورداریم و مطالبات مسالمت آمیز 
مردم بزرگ ایران در موضوعات مختلف را می شــنویم و به آن پاسخ می دهیم. 

اما اجازه اغتشاش و ترور در داخل کشورمان را به هیچ طرفی نخواهیم داد.
وی با اشــاره به گفتگوی تلفنی اش با جوزپ بورل مســئول سیاســت خارجی 
اتحادیه اروپا گفت: دو شــب پیش با آقای بــورل در موضوعات مختلف از جمله 
مذاکره و توافق برای رفع تحریم ها گفتگو کردم. به آقای بورل گفتم توافقی برای 
ایران ارزش دارد که به خوبی برای منافع ملتمان کار کند و البته پایدار باشد. از 
تالش های آقای بورل و مورا و تعدادی از وزرای خارجه که برای رسیدن به نقطه 
پایانی توافق و بازگشــت همه طرف ها به تعهداتشان در برجام تالش می کنند، 

تشکر می کنیم.داچیچ وزیر خارجه صربستان در پاسخ به سؤالی درباره اظهارات 
مداخله جویانه نخست وزیر انگلیس درباره ایران در واکنش به اعتراضات داخلی 
در انگلیس گفته که این اعتراضات را تحمل نمی کنیم، گفت: در مورد صربستان 
شدیدا به اعمال اســتانداردهای دوگانه عادت کردیم بخصوص وقتی صحبت از 

تمامیت ارضی و حاکمیت کشورمان است. 
از سوی دیگر خانم »آنا برنابیچ« نخست وزیر صربستان در دیدار امیرعبداللهیان با 
اشاره به هشتاد و پنجمین سالگرد روابط دو کشور در سال جاری، بر لزوم برداشتن 
گام های متناسب با ظرفیت های دو کشور در حوزه های مختلف روابط تأکید کرد.

وزیــر امور خارجه در این دیدار با اشــاره به دیدار و گفت وگوی روســای جمهور 
دو کشــور در حاشیه نشست مجمع عمومی ســازمان ملل متحد در نیویورک، بر 
ضرورت اجرایی کردن توافقات انجام شده در سطح روسای جمهور تأکید و آمادگی 

کشورمان را برای انجام اقدامات متناسب در این زمینه مورد تأکید قرار داد.
همچنین وزیر امور خارجه در دیدار با ســفرای جمهوری اسالمی ایران در اروپا 
در بلگراد درباره آخرین تحوالت روابط ایران و اروپا گفتگو کرد.وزیر امور خارجه 
در این دیدار همچنین عالوه بر گفت وگو و تبادل نظر در حوزه های سیاســی، 
اقتصادی، موضوعات منطقه ای و تحوالت بین المللی، بر ضرورت نگاه ویژه سفرا 
و روسای نمایندگی های جمهوری اســالمی ایران در اروپا به موضوعات مرتبط 
با ارائه خدمات شایسته به ایرانیان مقیم خارج به خصوص در زمینه روان سازی 

خدمات کنسولی تأکید کرد.

هشدار وزیر امور خارجه به غرب

 اجازه اغتشاش و ترور در داخل ایران را 
به هیچ طرفی نخواهیم داد

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود انبوه سازان مهراز نگار پایدار درتاریخ 
1401/09/12 به شماره ثبت 605585 به شناسه ملی 14011713333 ثبت 
و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
امور  در  طراحی  خدمات  انجام  فعالیت:  موضوع  می گردد.  آگهی  عموم 
ساختمان سازی، معماری، شهرسازی، سازه، تاسیسات برقی، تاسیسات 
مکانیکی، نقشه برداری، مهندسی ترافیک، راه سازی، مشاوره، انجام و 
عرضه خدمات نظارت فنی ساختمان و اجراء و پیمان مدیریت در کلیه 
معماری  تاسیساتی،  و  ساختمانی  امور  کلیه  و  راه  و  ابنیه  زمینه های 
ساختمان، شرکت  اجرایی  خدمات  و  سازی  انبوه  دکوراسیون،  و  داخلی 
در مزایدات و مناقصات در کلیه ادارات دولتی و خصوصی و شهرداری ها، 
از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، صادرات  اعتبار  اخذ وام و 
شرکت های  از  نمایندگی  اخذ  بازرگانی،  مجاز  کاالهای  کلیه  واردات  و 
انجام کلیه  با اشخاص حقیقی و حقوقی،  داخلی و خارجی و مشارکت 
و  مکانیکال  و  تاسیسات  و  ساختمان  و  راه  زمینه  در  پیمانکاری  امور 
کلیه  برای  حریق  اعالم  سیستم های  اجرای  و  مشاوره  و  طراحی  برقی، 
آن  به  مربوط  کلیه خدمات  و  و صنعتی  اداری  ساختمان های مسکونی، 
و صادرات و واردات و خرید و فروش کلیه تجهیزات مرتبط، انجام کلیه 
امور پیمانکاری در خصوص محوطه سازی و زیبا سازی شهری و همچنین 
مقاوم سازی، انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات دریایی و 
نفتی، ساخت پاالیشگاه ها و همچنین کلیه موارد مربوط به آن. ساخت و 
پیمانکاری کلیه مراکز آموزشی و وابسته به آن پیمانکاری پدافند غیرعامل 
در گروه های تخصصی شهرسازی و معماری، راه و ترابری، مهندسی آب، 
افتتاح حساب  انرژی هسته ای، پست و مخابرات، سازه های زیرزمینی، 
در کلیه بانک های دولتی و خصوصی و صندوق های قرض الحسنه، افتتاح 
کلیه انواع حساب، جاری، قرض الحسنه، کوتاه مدت بلند مدت، اخذ وام، 

و اخذ تسهیالت و تمام امورات بانکی که شامل حال شرکت ها می شود. 
درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از 
تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران، شهرستان تهران، 
خیابان  حائری،  کوچه شهید سعید  نارمک،  تهران،  مرکزی، شهر  بخش 
جانبازان غربی، پالک 208، ساختمان پزشکان گلبرگ، طبقه 2، واحد 5 
کدپستی 1645797417 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 
خانم  شرکا  از  یک  هر  الشرکه  سهم  میزان  نقدی  ریال   30,000,000,000
 29700000000 دارنده   0013962086 ملی  شماره  به  زاده  نصراله  خاطره 
اکبر نصراله زاده به شماره ملی 4280691657  آقای  الشرکه  ریال سهم 
خاطره  خانم  مدیره  هیئت  اعضا  الشرکه  سهم  ریال   300000000 دارنده 
نصراله زاده به شماره ملی 0013962086 به سمت رئیس هیئت مدیره 
به مدت نامحدود آقای فرهاد صفا به شماره ملی 0384284051 به سمت 
عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای سیدمحمدمهدی میربهاء 
به شماره ملی 1930583990 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 
نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود آقای اکبر نصراله زاده 
به  مدیره  هیئت  رئیس  نایب  سمت  به   4280691657 ملی  شماره  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 
مدیره  هیئت  رئیس  و  مدیرعامل  باامضاء  اداری  و  عادی  نامه های  کلیه 
اختیارات مدیر عامل: طبق  با مهر شرکت معتبر می باشد  متفقا همراه 
اساسنامه روزنامه کثیراالنتشار 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 )1422075(

آگهی تاسیس شرکت با مسئولیت محدودآگهی تاسیس شرکت با مسئولیت محدود
به   1401/09/13 درتاریخ  فام  رز  الوین  محدود  مسئولیت  با  شرکت  تاسیس 
دفاتر  ذیل  امضا  و  ثبت   14011721340 ملی  شناسه  به   605667 ثبت  شماره 
تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. 
موضوع فعالیت: خرید، واردات مواد اولیه، محصوالت آریشی و بهداشتی، تولید 
توزیع، پخش و فروش محصوالت  واردات و صادرات،  بندی و خرید،  و بسته 
آرایشی و بهداشتی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط 
تهران،  استان  اصلی:  مرکز  نامحدود  مدت  به  ثبت  تاریخ  از  فعالیت:  مدت 
خیابان  اندیشه،  آباد-  عباس  تهران،  شهر  مرکزی،  بخش  تهران،  شهرستان 
عباس میرزا )اندیشه(، کوچه فرنگیس حیدرپور )اندیشه 9(، پالک 2، طبقه 1، 
واحد 3 کدپستی 1568914616 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 
عبدی  آقای هادی  شرکا  از  یک  هر  الشرکه  سهم  میزان  نقدی  ریال   3,000,000
آقای  الشرکه  ریال سهم   1000000 دارنده   0010944206 ملی  به شماره  سهزابی 
ریال   1000000 دارنده   0047154039 ملی  شماره  به  سهزابی  عبدی  محمدرضا 
دارنده  الشرکه خانم شیما عبدی سهزابی به شماره ملی 0076980529  سهم 
به  سهزابی  عبدی  آقای هادی  مدیره  هیئت  اعضا  الشرکه  سهم  ریال   1000000
شماره ملی 0010944206 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود 
آقای محمدرضا عبدی سهزابی به شماره ملی 0047154039 به سمت مدیرعامل 
به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم 
شیما عبدی سهزابی به شماره ملی 0076980529 به سمت رئیس هیئت مدیره 
آور  بهادار و تعهد  اوراق و اسناد  امضا: کلیه  نامحدود دارندگان حق  به مدت 
شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین کلیه 
نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه 
روزنامه  اساسنامه  طبق  مدیرعامل:  اختیارات  می باشد  معتبر  شرکت  مهر  با 
ثبت  گردید.  تعیین  شرکت  آگهی های  درج  جهت  روز  سیاست  کثیر االنتشار 

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 )1422093(

آگهی تاسیس شرکت با مسئولیت محدود
آگهی تغییرات شرکت با مسئولیت محدود ایمن سازان پایتخت شهرزاد به 
شناسه ملی 14011520746 و به شماره ثبت 602319 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1401/08/08 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل 
شرکت به آدرس استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، 
دردشت، خیابان شهید رضا ثابتی )60(، خیابان دردشت، پالک 237، طبقه 1 

به کدپستی: 1651814161 تغییر یافت. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1422081(
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مواضع تیم ایران  در وین در کنار  تبیین دیپلماســی 
عمل گرا و نتیجه محور ایران در مونیخ توسط وزیر امور 
خارجه و رایزنی های تلفنی رئیس جمهوری اسالمی با 
مقامات کشــورهای حاضر در مذاکرات بیانگر آن است 
که طرف غربی نمی توانــد از خطوط قرمز ایران مبنی 
بر لغو تحریم ها، راســتی  آزمایی و ضمانت دادن شانه 

خالی کند. 
نشســت امنیتــی مونیخ با حضــور دهها کشــور در 
حالی برگزار شــد کــه یکی از مهمتریــن مباحث آن 
را رایزنی هــای وزیــر امــور خارجه ایران بــا مقامات 
سایر کشــورها از جمله اعضای اروپایی مذاکرات وین 
تشــکیل می داد. آنچه غرب در فضای رســانه ای آن را 
دنبال می کرد القا کوتاه آمدن تهران از خواســته هایش 
بوده حال آنکه مواضــع مقامات ایران از رئیس جمهور 
گرفتــه تا وزیر امور خارجه و تیم هســته ای این توهم 
و زیــاده خواهی غربی را با ناکامی همراه ســاخت. در 
همین چارچوب وزیر خارجه ایران با مســئول دانستن 
آمریکا و متحدان غربی آن در هرگونه شکست احتمالی 
مذاکرات وین، امــا تاکید کرد تیم ایرانی با خوش بینی 

و جدیت برای رسیدن به توافق خوب تالش می کند.
»حســین امیرعبداللهیان« در مصاحبه با »کریستین 
امانپور« مجری شــبکه »سی اِن اِن« گفت: »آن بخشی 
که بــه جمهوری اســالمی ایــران برمی گــردد، چرا 
خوش بین هستیم؟ چون دولت آقای دکتر رئیسی اراده 
جــدی دارد برای اینکه به توافق خوب در وین دســت 
پیدا کنیم«.وزیر خارجه جمهوری اسالمی ایران با بیان 

اینکه ما برای رســیدن به یک توافق خوب، تالش های 
زیادی را در ادوار گذشــته کرده ایم، افــزود: »در این 
لحظات حساس و شرایط حساس مذاکرات ما در وین، 
اگر آمریــکا و طرف غربی ]واقع گرایانه[ برخورد نکنند، 
حتما مسئول شکست احتمالی مذاکرات خواهند بود«.

در همین حال حســین امیرعبداللهیــان در کنفرانس 
امنیتی مونیخ در پاســخ به ســؤال خانم الرا خلف در 
مورد گفت وگو با آمریکا اظهار داشت: آمریکایی ها ظرف 
هفته های اخیر به طور متناوب و از طریق واســطه های 
مختلف از ما خواســته اند که با ما مذاکرات مســتقیم 
داشته باشند. ما در پاسخ به واسطه ها اعالم کردیم که 
چشــم انداز چنین گفت و گویی برای ما چندان روشــن 
نیست و اگر قرار نیست دســتاوردی داشته باشیم چه 
نیازی به مذاکره مستقیم است.وی افزود: ولی اگر طرف 
آمریکایی یک ابتکار عمده از جمله برداشــتن برخی از 
تحریم هــا را انجام دهد، آنگاه می تــوان گفت که نیت 
آمریکایی هــا واقعی اســت.امیرعبداللهیان گفت: مایلم 
تأکید کنم که آنها تنها در قالب کلمات از حســن نیت 
حرف می زنند و این برای گفت وگوهای مستقیم کافی 
نیســت. آنها باید حسن نیت خود را به صورت عملی و 
در عرصه میدانی نشــان دهند.وی افزود: آنها می توانند 
برخی تحریم ها را بردارند یا برخی دارایی های مســدود 
شــده ما نزد بانک های خارجــی را آزاد کنند، این در 
حالی اســت که همزمان بــا گفت وگوهای جدید حتی 
برخــی تحریم های جدید نیز علیه اشــخاص حقوقی و 
حقیقی ایران از ســوی دولت آقای بایدن اعمال شــده 

اســت و این معنایش این اســت که دولت آقای بایدن 
همان مســیر ترامپ را دنبال می کند، لذا افکار عمومی 
می گوید که آنها در عمل یکی هستند.وزیر امور خارجه 
دیروز شــنبه نیز در کنفرانس امنیتــی مونیخ با بیان 
این که همکاران مــن در وین با بازی های دوگانه طرف 
غربی بر ســر »متن« و »زمان« روبرو هســتند، گفت: 
آمادگی رســیدن به یک توافق خوب را در کوتاه ترین 
زمان ممکن داریم، به شــرطی که طــرف دیگر آماده 
اتخاذ تصمیمات سیاسی مورد نیاز باشد. همچنین وزیر 
امــور خارجه در دیدار جوزپ بــورل در مونیخ تصریح 
کــرد: اگر ابتکارات ایــران نبود، تا این حــد به توافق 
نزدیک نبودیم، ولی طــرف مقابل باید بداند جمهوری 
اســالمی خطوط قرمز خود را نادیــده نخواهد گرفت. 
همچنین وزیر امور خارجه در دیدار همتای اسپانیایی 
گفت: گفت وگوها در وین به نقطه ای رسیده که نیازمند 
اتخاذ تصمیمات سیاســی طرف غربی برای رسیدن به 
توافق است و سه کشــور اروپایی تالش کنند حقوق و 
منافع مشــروع ایران رعایت شــود. از سوی دیگر وزیر 
خارجه نروژ در دیدار با امیرعبداللهیان نســبت به آغاز 
فصل جدیدی از روابط اقتصادی با ایران در پی حصول 
توافق در وین ابراز امیدواری کرد و گفت که این کشور 
برای گســترش همه جانبه و بــدون محدودیت روابط 
با ایران آمادگی کرد. ســفیر آمریــکا در کویت با بیان 
حســاس بودن مذاکرات جاری در وین اظهار داشــت، 
واشــنگتن در حال مشورت با شرکا و متحدان خود در 

منطقه و همچنین با اتحادیه اروپاست.

گــزارش
غرب نمی تواند از لغو تحریم ها، راستی  آزمایی و ضمانت دادن شانه خالی کند

برجامی ها ملزم به اجرای خطوط قرمز ایران
 شهید سلیمانی 

پیروز میدان جهاد اکبر و اصغر 
المللی »مکتب شــهید  ســومین کنفرانس بیــن 
ســلیمانی و تمــدن نویــن اســالمی بــا حضور 
اندیشــمندان و اصحاب رسانه از کشورهای مختلف 
در حالی برگزار شــد که همگان بر نقش و جایگاه 
سردار در تحقق صلح و عدالت جهانی تاکید و وی را 
فاتح هر دو میدان جهاد اکبر و اصغر معرفی کردند. 
دکتر »داود عامــری«، دبیــر کل »مجمع جهانی 
صلح اسالمی«، در مراسم افتتاح  سومین کنفرانس 
بین المللی »مکتب شــهید سلیمانی و تمدن نوین 
اســالمی« که 30 بهمن ماه در تهــران آغاز به کار 
کــرد، گفت:»شــهید ســلیمانی دارای خصایص و  
ویژگی های بسیار ممتازی بود و رهبر معظم انقالب 
اســالمی ایران، از شهید ســلیمانی به عنوان یک 
مکتب یاد کرد. شهید سلیمانی با خصوصیات ممتاز 
و خدمات ویژه ای که در حمایت از امت اســالمی 
انجام داد، شهید سلیمانی قهرمان صلح و عدالت در 

منطقه و قهرمان مبارزه با تروریسم بود.«
حجت االسالم دکتر »نبیل حلباوی«، امام جماعت 
بــارگاه مقدس حضــرت رقیه ســالم اهلل علیها در 
دمشق، پایتخت ســوریه نیز گفت:»شهید بزرگ و 
فرمانده ما حاج قاسم سلیمانی در مقایسه با رهبران 
نظامــی جهان الگویی بی همتــا و ممتاز بود که نه 
فقــط یک فرمانــده نظامی توانا و برجســته، بلکه 
رهبری رسالت مدار، مذهبی و عرفانی بود.«»شهید 
سلیمانی شهیدی جاوید است که حماسه و  دیدگاه 
وســیع معنوی وی  الهام بخش همــه قهرمانان و 
مبارزان در ســپاه قدس و رهبران مجاهد مقاومت 

در سوریه و لبنان و یمن و عراق است.«
همچنین حجت االسالم و المسلمین، دکتر مهدی 
ایمانی پور، رییس ســازمان فرهنــگ و ارتباطات 
اسالمی با اشاره به ویژگی های متعدد مکتب سردار 
شهید سلیمانی، مبارزات وی در غرب آسیا  و حمایت 
او از اقوام و پیروان مذاهب مختلف را تالشــی برای 
تحقق صلح پایدار عادالنه دانست. همچنین حضرت 
آیت اهلل نوری حاتم ساعدی از اساتید سطوح عالی 
حوزه علمیه نجف اشرف گفت:»شهید سلیمانی در 
حالی که یک فرمانده نظامی شــجاع و  طراح خبره 
حمالت تهاجمی علیه دشــمن بــود، قلبی رئوف و 
رحیم داشت و الگو و محبوب قلوب همرزمانش بود. 
عــالوه بر اینها، سیاســتمداری ماهر بود که احزاب 
مرتبط به خود را صالحانه رهنمود می داد و در حل 
تنش های سیاســی کمک می کرد. او ویژگی های 
بدیعی داشت که ظاهرا با یکدیگر ناهمگون بودند.«

از ســوی دیگــر دکتــر »ادریس الهانی«،  اســتاد 
دانشــگاه اهل تونس با تاکید بــر اینکه بهترین راه 
شــناخت پدیده ها، بررســی ویژگی هــای اضداد 
آنهاســت، گفت: » می توان با  شناخت ویژگی های 
امپریالیســم آمریکا و صهیونیسم اشغالگر و عوامل 
آنها به عنوان دشــمنان شــهید سلیمانی، به خوبی 
دریافت که وی مردی مجاهد و  مخلص برای وطن 
خود بود که طرح سلطه گرایانه آمریکا را در منطقه 
را که بر سیاســت های راهبردی ایران تاثیر منفی 

می گذارد، هدف قرار می داد.«
از سوی دیگر دکتر »ابولخیر«، نویسنده و از فعاالن 
رســانه ای کشور مصر گفت:»شــهید سلیمانی در 
تربیت نیروی مقاومت جهانی علیه صهیونیســم و 
اســتکبار جهانی نقشی همه جانبه و یگانه ایفا کرد. 
او جوانان همه مذاهب در لبنان، فلسطین و  عراق را  
با تربیت اخالقی، دینی، ایمانی، اجتماعی و  رفتاری 
در خــط مقاومت ذوب کرد. او مکتبی را تاســیس 
کرد که تحت تاثیر ارزشــهای غربی قرار نمی گیرد، 
به جغرافیا محدود نیســت. تحت تاثیر ارزشــهای 
صهیونیستی و حروف التین نیست بلکه تحت تاثیر 
ارزشهای اسالم نابی است که همه ملت های اسالمی 

تحت آن متحد می شوند.«
این اندیشــمند مصری درباره نقش سردار سلیمانی 
در شکســت ترویست های تکفیری داعش در عراق 
و ســوریه افزود: »تالش های شــهید ســلیمانی و 
همراهان او باعث شــد که جبهــه داخلی مقاومت 
عراق و ســوریه در برابــر اشــغالگران آمریکایی و 
صهیونیســتی با هم متحد شــوند و بــزرگ ترین 
پیــروزی هــا در مقابل »داعش« بــه مثابه یکی از 
خشن ترین ارتش های تروریســتی که با تمام قوا 
از سوی دشمنان حمایت می شد، شکست بخورد.«

دکتر ابوالخیر در ادامه تاکید کرد:»ســخن گفتن از  
شهید قاسم سلیمانی، یعنی سخن گفتن از معنای 
شهادت در اندیشه اسالم ناب محمدی و نماد آن در 
نهضت امام حســین علیه السالم که »مرگ با عزت 
بهتر از حیات در ذلت اســت«. ما نیز باید در مسیر 

شهید سردار سلیمانی حرکت کنیم.«

دریچـــه
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  محل برگزاري مزایده : سالن جلسات شرکت توزیع برق استان اصفهان
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شركت توزيع برق استان اصفهان

اذعان بلینکن بر فشار 
مشترک آمریکا و اروپا بر ایران

وزیر خارجــه آمریــکا در کنفرانس »جی اســتریت« به 
اظهارنظر درباره برنامه هسته ای ایران پرداخت و ادعاهای 

گذشته را تکرار کرد.
وزیر خارجه آمریکا در ســخنرانی خود در کنفرانس »جی 
استریت« به اظهارنظر درباره برنامه هسته ای ایران پرداخت 
و گفت »تا قبل از خروج ترامپ از برجام، برنامه هســته ای 
ایران در چارچوب بود و زمان گریز هســته ای ایران به یک 
سال رســیده بود«.وی افزود: بعد از فشار حداکثری دولت 
ترامپ، ایران اجرای تعهداتش را متوقف کرد و فعالیت های 
غنی سازی خود را تسریع و تشدید کرد و اکنون زمان گریز 

آن ها به چندین هفته رسیده است. 
بلینکن در ادامه سخنرانی خود مدعی شد »از زمان خروج 
دولــت قبل از برجام، اقدامات بی ثبات کننده ایران افزایش 

یافته اســت و این خطری برای ما و شرکای ما در منطقه 
اســت«. وزیر خارجه آمریکا در ادامــه با انداختن توپ در 
زمیــن ایران ادعا کرد: از زمانــی که بایدن زمام امور را در 
دســت گرفته ما در یک فرایند دیپلماتیک معنادار شرکت 
کردیم اما ایران نشــان داده که نمی خواهد یا نمی تواند به 

گام هایی که باید بردارد متعهد بماند.  
بلینکن همچنین مدعی شد: ما همچنان فکر می کنیم که 
دیپلماســی بهترین راه برای جلوگیری از دســتیابی ایران 
به ســالح هسته ای اســت اما اگر حکومت ایران این مسیر 
را رد کنــد باید بدانند که همه گزینه هــا برای جلوگیری 
از دســتیابی ایران به سالح هســته ای روی میز است.  این 
ادعاها با هدف فشار بر ایران در حالی است که تهران بارها 
اعالم کرده برنامه هســته ای صلح آمیــز را دنبال می کند و 
گزارش های متعدد آژانس بین المللی انرژی اتمی هم همین 

موضوع را تایید می کند. 
رویکرد ضد ایرانی اروپا و آمریکا در حالی صورت می گیرد 
که در ادامه تعامــالت منطقه ای،همزمان با آغاز کنفرانس 

بین المللــی »مجمع پارلمانی امنیت جمعی« در مســکو، 
رایزنــی و مذاکرات هیات پارلمانی کشــورمان با مقامات 
مجالس دوما و سنای روســیه از دیروز کلید خورد.هیات 
پارلمانــی جمهوری اســالمی ایران به سرپرســتی وحید 
جالل زاده، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اســالمی همزمان با آغاز کنفرانس مجمع 
پارلمانی پیمــان امنیت جمعی، دیدار و مذاکره با مقامات 
ارشد مجالس دوما و سنای روسیه را در دستور کار دارند.
رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شــورای اســالمی امروز با ســرگئی نوروف، نایب رئیس 
اول مجلس دومای دولتی روســیه دیدار و گفتگو کرد.در 
این دیدار که شــبیب جویجری عضو کمیســیون امنیت 
ملی و سیاســت خارجی مجلس شــورای اسالمی، کاظم 
جاللی ســفیر جمهوری اسالمی ایران در روسیه و اعضای 
هیات های پارلمانی دو کشــور هم حضور داشــتند، وحید 
جالل زاده و ســرگئی نوروف بر ضرورت توســعه و تعمیق 

همکاری های پارلمانی تاکید کردند.

نایب رئیس اول مجلس دومای روســیه با اشــاره به نقش 
پارلمان ها در تســهیل مناســبات بین دو کشــور گفت: 
پارلمان ها می توانند با تصویب قوانین مورد نیاز و رفع موانع 
دســت و پاگیر، نقش مهمی در گســترش روابط تهران و 
مسکو ایفاء کنند.سرگئی نوروف با راهبردی دانستن روابط 
دوجانبه تاکید کرد: با تصویب ســند جامع همکاری های 
۲۰ ساله بین ایران و روسیه، سطح روابط در همه عرصه ها 

بطور قابل مالحظه ای توسعه پیدا خواهد کرد.
همچنین »علی باقری کنی« معاون سیاسی وزارت خارجه 
جمهوری اســالمی ایران اعالم کرد که به پیشنهاد تهران، 
مســکو نیز به نشســت وزرای خارجه کشورهای همسایه 
افغانستان اضافه شده اســت.باقری کنی درباره محورهای 
رایزنی هایش با مقامات روســی گفت: موضوع افغانســتان 
یک زمینه همکاری خیلی خوب منطقه ای ایران و روسیه 
برای امنیت سازی در این کشور است، به ویژه در شرایطی 
که غربی ها حضور به اصطالح عینی خود را در افغانســتان 

پایان داده اند.


