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* یک کارمند: جنایات علیه 
مسلمانان در یمن، فلسطین، میانمار 

و... در سایه سکوت سازمان ملل 
و مجامع حقوق بشری صورت 

می گیرد و ما از سازمان ملل که 
برای حفظ صلح و امنیت جهانی 

تاسیس شده نه حفظ صلحی 
دیده ایم و نه حفظ امنیتی!

* کارشناس ارشد روابط بین الملل: 
در اسالم همدردی، کمک و یاری 
به مسلمانان از حیطه یک کشور و 

یک منطقه فراتر می رود و اعتقاد 
بر این است که مسلمانان جهان 

باید به فکر هم باشند و از یکدیگر 
حمایت کنند.

در جریان روند زندگی، فراز و نشــیب ها 
و نامالیمــات زیادی وجود دارد. زندگی فقط 
لحظه های شیرین نیست، لحظات تلخ، توام 
با مشکالت و ســختی نیز فراوان در زندگی 
افراد به چشم می خورد که فقط مربوط به یک 
شخص نیست و افراد زیادی را دربر می گیرد. 
اما رسیدگی به مشکالت دیگران، همدردی 
و کمک رساندن به همنوع خود در ذات همه 
انسان ها وجود دارد به خصوص در دین اسالم 
کــه دین رأفت و مهربانی، گذشــت و ایثار 
است. رفع گرفتاری ها و همدردی  با انسان ها 
در مشکالت و سختی ها از بزرگترین فضایل 
انسانی است که در اسالم به آن توجه زیادی 

شده است.
امام رضا)ع( می فرمایند: »بعد از انجام واجبات، 
کاری بهتر از ایجاد خوشــحالی بــرای مومن، نزد 
خداوند بزرگ نیست. )بحاراالنوار، ج78، ص 347(
اما در عصر حاضر متاسفانه انسانیت به واسطه 
قدرت های بزرگ زیر سوال رفته و کشتار و قتل عام 
در کشورهایی همچون یمن، فلسطین، افغانستان 

و... بیداد می کند.
ابعاد گسترده فجایع انسانی

فجایع بشری در دهه اخیر بیداد می کند و هر 
روز انسان های بی گناه بیشتری قربانی سیاست های 
اســتکباری قدرت های جهانی می شــوند، کشتار 
و قتل عــام در میانمار، نسل کشــی و جنایت علیه 
فلســطینی های مظلوم، به خاک و خون کشــیده 
شدن مسلمانان در یمن، لیبی، افغانستان، پاکستان 
و... جنایت هایی هدایت شــده از سوی قدرت های 
استکباری هستند، کشورهایی که برای تامین منافع 
خــود تن به هر کاری می دهند و حتی با روی کار 
آوردن تروریســت های تکفیری همچون داعش و 

القاعده جنایات خود را ساماندهی می کنند.
آقایی کــه خود را »صادقی« معرفی می کند و 
در یک شــرکت خصوصی مشغول به کار است در 
گفت وگو با گزارشــگر کیهان می گوید: »متاسفانه  
در زمانی زندگی می کنیم که باید شــاهد فجایع 
بشــری زیادی در کشورهای مختلف جهان باشیم 
و هر روز کــه اخبار تلویزیون را پیگیری می کنیم 
از دیدن صحنه های کشــتار مســلمانان در یمن، 
میانمار یا فلسطین دلمان به درد می آید و روحمان 

آزرده می شود.
چهره کودکانی که در یمن توسط جنگنده های 
ســعودی به خاک و خون کشیده می شوند، انبوه 
جسدهای سوخته بر زمین، غرق شدن پناهجویان 
کشــورها در دریاها مخصوصا تصویری که از یک 
کودک سوری به نام »آیالن« مشاهده کردم بسیار 
تاســف برانگیز بود به نحوی کــه هنوز در خاطرم 
مانــده و معصومیــت و مظلومیت ایــن کودک یا 
کودکان دیگری که والدینشــان بــه دلیل فرار از 
وحشی گری های تروریست های داعش به دریا زده 

و می خواستند فرار کنند از یادم نمی رود.«
وی اضافه می کند: »تاســف بارتر این است که 
این جنایات در ســایه سکوت سازمان ملل متحد 
و ســازمان های جهانی فعال در حوزه حقوق بشر 

جنایت علیه مسلمانان در سایه سکوت مجامع حقوق بشر- بخش نخست

حمایت از مظلومان
 آرمان بلند انقالب اسالمی

 فریده شریفی

که در قبال آن نمی توان سکوت کرد.«
این کارشناس همچنین می گوید: »نقض حقوق 
بشر، جنایت علیه مسلمانان فلسطین، میانمار در 
شرایطی انجام می شود که مدعیان دروغین حقوق 
بشر سکوت کرده اند و هیچ اقدامی انجام نمی دهند 
در حالــی که اگر یک صهیونیســت اشــغالگر در 
ســرزمین های اشــغالی به هالکت برســد آن را 
آنچنان پوشش تبلیغاتی می دهند و مظلوم نمایی 
می کنند که اذهان افکار عمومی جهان را نسبت به 

فلسطینی ها تیره و تار سازند!«
به گفته این کارشــناس، متأسفانه سازمان 
ملل، سازمان های بین المللی و حقوق بشری هم 
که اساســا با ایده کمک به مردم جهان تأسیس 
شده اند برخورد غیرمسئوالنه با این فجایع انسانی 
دارند و در مقابل کشــتار مسلمانان در میانمار، 
فلســطین و مناطق دیگر جهــان اقدام جدی و 
مسئوالنه نشــان نمی دهند. نسل کشی، قتل عام 
زنــان و کودکان، کوچ اجبــاری، تبعید و اخراج 
مسلمانان از سرزمین مادری خود، مصداق اصلی 

جنایت علیه بشریت است و کارنامه سیاه و ننگین 
سازمان ملل و مجامع حقوق بشری با بی توجهی 

این جنایت سیاه تر شده است.
قطعنامه های توخالی و بی ارزش!

قطعنامه سازمان ملل در دسامبر 1946 تاکید 
می کند که »نسل کشی چه در زمان جنگ و چه در 
زمان صلح، براساس قوانین بین المللی یک جنایت 
است و تمامی امضا کنندگان معاهده سازمان ملل 
متحــد همکاری خواهند کرد تا به قصد آزادکردن 
نوع بشــر از ایــن بالی نفرت انگیز از نسل کشــی 

ممانعت کنند.«
اما به راســتی این نوع قطعنامه ها، بیانیه ها، 
اعالمیه ها، شعاری و پوچ و توخالی نیستند؟! کدام 
سازمان بین المللی و به ظاهر مدافع حقوق بشری 
در قبال جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین 
اشغالی، جنایات آل سعود در کشتار زنان، کودکان، 
افراد سالمند و جوانان یمنی و کشتار مسلمانان 
میانمار به دســت بودایی ها اقــدام مؤثری انجام 

داده است؟!

یک کارشــناس حقوق بین الملــل در این باره 
می گوید: »متأســفانه ما شــاهدیم کــه مجامع 
بین المللی و حقوق بشــری در قبال جنایات علیه 
مسلمانان سکوت کرده و حتی در برخی از موارد به 
جنایتکاران پاداش هم می دهند. به طور مثال آمریکا 
بارها به سران رژیم صهیونیستی جایزه صلح)!( داده 
و یا اینکه چندی پیش به دولت میانمار جایزه دادند. 
و این در حالی است که باز هم با تأسف باید گفت، 
سازمان های بین المللی و حتی سازمان همکاری های 
اســالمی تاکنون اقدام مؤثــری برای جلوگیری از 
جنایات آل سعود، رژیم صهیونیستی، دولت میانمار 

و... انجام نداده است!«
وی اضافــه می کنــد: »در اولیــن گام مجامع 
بین المللی و حقوق بشری باید این رژیم های غاصب، 
سرکوبگر و جنایتکار را ملزم به رعایت حقوق بشر 
کنند و در غیر این صورت این دولت های سرکوبگر 
و ناقض حقوق بشر در دادگاه های بین المللی باید 

مجازات شوند.«
این کارشناس حقوقی تاکید می کند: »چگونه 

است که ســازمان ملل متحد، شــورای امنیت و 
کشورهای غربی از کنار این فجایع انسانی و نقض 
گسترده حقوق بشــر به راحتی می گذرند اما یک 
کشور را به عناوین مختلف تحریم می کنند و حق 
هرگونه معامله، مراوده، و تجارت با جهان خارج را 

از آنان سلب می نمایند؟!«
رهبر معظم انقالب نیز بارها بر این مسئله تاکید 
کرده اند که »امروز در میانمار هزاران انســان بر اثر 
جهالت و تعصب کشته می شوند در حالی که مدعیان 
دروغین حقوق بشر لب  تر نمی کنند و همان هایی 
که برای حیوانات دل می ســوزانند اینجا در برابر 
کشتار یک عده انسان بی گناه سکوت کرده اند و آن 

را توجیه می کنند.«
مقام معظــم رهبری، نجات ایــن گرفتاری ها 
را در گــرو هدایــت قرآنی دانســته و فرموده اند:  
»متاسفانه امروز جامعه اسالمی مانند سایر جوامع 
دچار مشکل است و افرادی ناالیق سرنوشت برخی 
جوامع اسالمی را در دولت هایی همچون سعودی 

در دست گرفته اند.«

حمایت از مظلومان در اندیشه سیاسی 
حضرت امام خمینی)ره(

در اندیشه سیاســی حضرت امام خمینی)ره( 
رهبر فقید انقالب اســالمی حمایــت از مظلومان 
و مســتضعفان جایــگاه ویــژه ای دارد و بارها در 
ســخنرانی های گرانقدر خود بر این مسئله تاکید 
داشــتند که »ما طرفدار مظلوم هستیم، هر کسی 
در هر قطبی که مظلوم باشد ما طرفدار آنها هستیم، 
فلسطینی ها مظلوم هســتند و اسرائیلی ها به آنها 
ظلم کرده اند، از این جهت ما طرفدار آنها هستیم.«

یکی از ویژگی های بنیانگذار جمهوری اسالمی 
ایران آن بــود که هرگاه کالمی بر زبان می آوردند 
و از دیدگاهــی حمایت می کردند با تمام توان آن 
دیدگاه را پشتیبانی و حمایت کردند و عالوه بر زبان 
با قلم و قدم نیز آن اندیشه را طرفداری می نمودند. 
به طور مثال یکی از واژه هایی که امام خمینی)ره( 
همواره بر آن تاکید داشــتند واژه مستضعفان بود. 
حضرت امام)ره( تمام توان خویش را برای خدمت 
به مســتضعفان و مبارزه با ظلم و ستم مستکبران 
به کار گرفته و این خط مشــی در اندیشه سیاسی 

ایشان جایگاه خاصی داشت.
صف آرایی مســتکبران در مقابل مستضعفان، 
تقابل عدل و ظلم و رویارویی محرومان و چپاولگران 
همواره در کالم و پیام امام راحل وجود داشــت و 
امروز نیز مقــام معظم رهبری با همان قاطعیت و 
صالبت مثال زدنی در برابر استکبار جهانی ایستاده 
است و با سخنان دلگرم کننده خود جبهه مقاومت 

را دلگرمی می دهد.
امروز با توجه به افزایش ظلم و ستم در جهان 
اسالم و دشمنی های آشکار استکبار جهانی، ضرورت 
دارد تا مسلمانان در سراسر گیتی با هم متحد باشند 

و محور وحدت را حفظ کنند.

صورت می گیرد و هیچگونه مجازات و اقدام قاطعی 
برای تنبیه جنایتکاران در نظر گرفته نمی شود، در 
حالی که مهم ترین هدف سازمان ملل حفظ صلح و 
امنیت جهانی عنوان شده است، اما ما از این سازمان 
تاکنون نه حفظ صلحی دیده ایم نه حفظ امنیتی!«

این کارمند همچنین خاطرنشان می کند: »این 
سازمان و سازمان های مشابه تنها کاری که ازشان 
برمی آید محکوم کردن و انتشار اعالمیه و بیانیه است 
و این مســئله هم بیشتر یک اقدام رفع تکلیفی و 
توجیهی و نمایشــی است که هیچ قاطعیتی ندارد 
و در جلوگیری از جنایات حقوق بشری رژیم های 
ســرکوبگری مانند اسرائیل و عربســتان تاثیری 

نمی گذارد.«
»داوود شــجاعی« کارشــناس ارشــد روابط 
بین الملل در گفت وگو با گزارشــگر کیهان درباره 
حمایت از مظلومان و همدردی با مســلمانانی که 
تحت ظلم و ستم قرار گرفته اند می گوید: »همدردی 
با برادران دینی و مســلمانانی که تحت ظلم قرار 
گرفته اند از پایه های اصلی دین مبین اســالم و بر 
هر مســلمانی واجب اســت چرا که در اسالم این 
دیدگاه باارزش وجود دارد که انسان هیچگاه نباید 
از حال همنوع خود بی خبر باشــد. در واقع چگونه 
می توان یک فرد را مســلمان دانست در حالی که 
همسایه اش، دوستش، خویشاوندش، گرسنه سر به 

بالین می گذارد و دارای مشکالت فراوان است؟!«
وی اضافه می کند: »در اسالم همدردی، کمک و 
یاری به مسلمانان از حیطه یک کشور و یک منطقه 
فراتر می رود و اعتقاد بر این است که مسلمانان جهان 
باید به فکر یکدیگر باشــند و از یکدیگر حمایت و 
پشتیبانی کنند، همان گونه که امام راحل ما فرمودند 
مسئله فلســطین اولویت جهان اسالم است، یاری 
رساندن به مردم مظلوم فلسطین و حمایت از آنان بر 
هر مسلمانی واجب است. یا به طور مثال نسل کشی 
مسلمانان در میانمار و هزاران انسانی که هر روز در 
این کشور قتل عام می شوند جنایات بشری هستند 

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی به طور 

فوق العــاده مــورخ 1397/04/27 تصمیمــات ذیل اتخاذ 

شــد: خانــم آزاده حاجــی زاده ک م 4949791079 به 

ســمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمــد انصاری ک م 

0074509993 به ســمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره 

و خانم آفتاب کاکائی ک م 0019340516 به سمت عضو 

هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. امضا کلیه 

اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته 

بروات و قراردادها و عقود اســالمی و اوراق عادی و اداری 

با امضاء آقای محمد انصاری به ســمت مدیرعامل و عضو 

هیئت  مدیره و خانم آفتاب کاکائی به ســمت عضو هیئت 

مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت کاشانه آفتاب سبز
 با مسئولیت محدود به شماره ثبت 4۷۰۳۳8 

و شناسه ملی ۱4۰۰48242۵6 

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه 

مورخ 1396/12/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت 

توســعه و تجهیز معادن امداد ش.م 14005180436 

شــرکت معدن فرآور امداد ش.م 10320172100 و 

شــرکت معدن فرآور امداد قم ش.م 14004812245 

به مدت دو سال به عنوان اعضای حقوقی هیئت مدیره 

تعیین گردیدند. موسسه حسابرسی مفید راهبر ش.م 

10861836531 به عنوان بازرس قانونی شرکت برای 

یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کیهان به عنوان 

روزنامه کثیراالنتشــار جهت درج اگهی های شــرکت 

انتخاب گردید.

آگهی تغییرات شرکت توسعه برق و انرژی امداد 

سهامی خاص به شماره ثبت 4۷۷644 

و شناسه ملی ۱4۰۰۵۱6۹8۰۰ 

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

صورتجلســه  اســتناد  بــه 
مــورخ  هیئت مدیــره 
مجــوز  و   1396/12/14
مــورخ   11/76971 شــماره 
کل  اداره   1396/12/22
راهــداری و حمل ونقل جاده ای 
ذیل  تصمیمات  تهران  اســتان 
امینی  آقای رجب  اتخاذ شــد: 
بــه ش ملــی 5789910815 
به ســمت رئیس هیئت مدیره - 
آقای علی اکبــر محمودی امرئی 
به   2090201894 ش.ملی  به 
هیئت مدیره،  نایب رئیس  سمت 
آقــای محمدرضــا بابــازاده به 
به   2091858528 ملــی  ش. 
نمایندگــی از شــرکت تعاونی 
سماسیر  مسافربری  حمل ونقل 
ســاری )تعاونــی( به شناســه 
و   10760356357 ملــی 
شــماره ثبــت 8185 ســاری 
به ســمت عضــو هیئت مدیره، 
نوری ســنگدهی  امین  آقــای 
ش.ملــی 2093467836 بــه 
ســمت مدیرعامــل خــارج از 
گردیدند.  انتخاب  ســهام داران 
کلیه اسناد تعهد آور و قراردادها 
و عقود اسالمی و اسناد تجاری 
چک ســفته بــرات بــا امضاء 
ثابــت مدیرعامــل )امین نوری 
سنگدهی( و رئیس هیئت مدیره 
و درغیاب رئیس هیئت مدیره با 
امضــاء نایب رئیس هیئت مدیره 
همراه بــا مهر شــرکت معتبر 
خواهد بــود و ســایر نامه های 
عادی و اداری بــا امضاء منفرد 
مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره 
همراه بــا مهر شــرکت معتبر 

خواهد بود.

آگهی تغییرات شرکت 
شایستگان

 سفر ایرانیان شرکت 
سهامی خاص 
به شماره ثبت 

 362229
و شناسه ملی 

 10860445076

سازمان ثبت اسناد
 و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت سروش امید پارسیان سهامی خاص
 به شماره ثبت 348051 و شناسه ملی 10103961479

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1396/8/1 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال 
به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای جواد رجب پور با کد ملی 0901063800 به نمایندگی از شرکت مجتمع کشت و صنعت فردوس به شناسه ملی 
10101265667 آقای عبدالعلی تاجی اشکفتکی با کد ملی 4621414216 به نمایندگی از شرکت کفش نوید بهمن به شناسه ملی 10102247860 
آقای وحید بیگدلی با کد ملی 4285721708 به نمایندگی از شــرکت صنایع معدنی شــهاب ســنگ به شناسه ملی 10101278928 آقای حسین 
جعفری با کد ملی 5209435385 به نمایندگی از موسسه توسعه انرژی پایوران به شناسه ملی 10100362762 آقای عباسعلی قاسمی با کد ملی 

0839081456 به نمایندگی از شرکت پیام طبیعت البرز به شناسه ملی 10260315752 
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1- نام و نشانی مناقصه گزار: شرکت برق منطقه ای تهران به شماره ثبت 9764، شناسه ملی 10100402664 
و کد پستی 1981969961، به نشانی تهران، سعادت آباد، باالتر از کوی فراز، بلوار برق، شرکت برق منطقه ای تهران، 

ساختمان حوزه ستادی، طبقه سوم، بال شرقی، امور تدارکات و قراردادها
2- موضوع مناقصه: مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرح زیر:

شماره مناقصه 
)مرجع(

شماره فراخوان در سامانه 
میزان تضمین)سپرده( شرکت موضوع مناقصهتدارکات الکترونیکی دولت

زمان گشایش پیشنهاداتدر فرآیند ارجاع کار)ریال(

تهیه و نصب 5 دستگاه آسانسور 97/22006200971008000042
ساعت 11 صبح 1/000/000/00097/7/15در ساختمان ستادی برق تهران

3- زمان، مهلت، مبلغ و محل دریافت اسناد: متقاضیان 
می تواننــد از تاریخ 97/6/24 لغایت97/7/2، به ســامانه تدارکات 
الکترونیکــی دولت بــه آدرس www.setadiran.ir مراجعه 
و بــا پرداخت مبلــغ 500/000 ریــال از طریــق درگاه پرداخت 
اینترنتی به شــماره حســاب 4001050904005655)شماره شبا 
IR890100004001050904005655( بــه نــام شــرکت برق 
منطقه ای تهران نزد اداره کل خزانه بانک مرکزی به شماره شناسه 
 3-64-0509-74-221500-82-0000000001003 واریــزی 

جهت خرید اسناد مناقصه فوق اقدام نمایند.
4- مدت اعتبار پیشنهادات: اعتبار پیشنهادات از زمان افتتاح 

پاکات شش ماه می باشد.
5- نوع و مبلغ تضمین شــرکت در فرآیند ارجاع کار: 
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار بصورت ضمانتنامه بانکی 
معتبر یا واریز نقدی به حســاب 4001050906372822 )شماره 
شــبا IR740100004001050906372822( تمرکز سپرده های 

برق تهران نزد خزانه می باشد.
6- نام و نشانی دستگاه نظارت: شــرکت برق منطقه ای 

تهران به نشانی مندرج در بند یک
7- زمان و محل تحویل پیشــنهادات: پیشنهاددهندگان 
می باید ضمن بارگذاری تصویر کلیــه مدارک پاکات)الف، ب، ج( 
در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تا ساعت 11 صبح روز شنبه 
مورخ 97/7/14، نسبت به ارسال اصل مدارک مطابق شرایط درج 
شده در اسناد مناقصه، در پاکت الک و مهر شده تا ساعت 15:00 
روز شنبه مورخ 97/7/14 به دبیرخانه حراست به نشانی مندرج در 
بند یک)طبقه دوم( تحویل و رســید دریافت دارند. تمامی فرآیند 
برگزاری مناقصه از طریق ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت 

صورت می پذیرد.
8- گشایش پیشنهادات: پیشنهادات ارائه شده در سامانه در 
روز یکشــنبه مورخ 97/7/15 ساعت 11 صبح در سالن پژوهش 3 
واقع در طبقه سوم ساختمان ستادی شرکت برق منطقه ای تهران 

گشایش خواهد یافت.
9- سایر شرایط:

- داشتن پروانه طراحی و مونتاژ از وزارت صنایع و معادن
- عضویت در ســندیکای آسانســور و پله برقی یا ارائه گواهینامه 

صالحیت پایه 5 در رشته ساختمان یا تاسیسات و تجهیزات
- ارائــه 3 فقره قــرارداد با مبلغ اولیه حداقــل 10 میلیارد ریال با 
رضایتنامه کارفرما)قراردادهای ارائه شــده می بایست الزاما مربوط 

به تهیه و نصب آسانسور و مستقیما مربوط به آن شرکت باشد(
- ارائه مســتندات مبنی بر بکارگیری نیروهای متخصص حداقل 

سه نفر مهندس برق یا مکانیک
- داشتن گواهینامه تایید صالحیت ایمنی

عالقمندان به شــرکت در مناقصه می بایســت جهت ثبت نام و دریافت 
گواهی امضای الکترونیکی)توکن( با شماره های دفتر ثبت نام 88969737 

و 85193768 و مرکز تماس 27313131 تماس حاصل نمایند.
www.setadiran.ir          سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
http://iets.mporg.ir     پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

پایگاه اطالع رسانی مناقصات شرکت توانیر
http://tender.tavanir.org.ir                                

پایگاه اطالع رسانی مناقصات شرکت برق منطقه ای تهران
www.trec.co.ir                                                   
برای کاهش هزینه خانوار از المپ های کم مصرف استفاده کنیم

روابط عمومی برق منطقه ای تهران

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
شماره ۹۷/22۰۰6

م الف 1893


