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به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/5/6 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: علــی محمدخانی دارنده کد ملی به شــماره 
0068461755 نماینده شــرکت تدبیرپردازان پاســارگاد شرق 
بــه شناســه ملــی 14004686193 به ســمت رئیس هیئت 
مدیره و ســیدمحمد مدرس نیا یزدی دارنده کد ملی به شــماره 
0043265782 نماینده شــرکت ســاختمانی افق روشن باربد 
به شناســه ملی 10320555318 به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره و مدیرعامل و سعید محمدخانی دارنده کد ملی به شماره 
0073196355 نماینده شرکت بهداشت کودک به شناسه ملی 
10101187336 به ســمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. 
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، 
بروات، قراردادها و عقود اسالمی با امضای دو نفر از اعضای هیئت 
مدیــره متفقا همراه با مهر شــرکت یا امضای یک نفر از اعضای 
هیئت مدیره به همراه امضای خانم ســمیرا جعفریان به شماره 
ملی 0323661599 به عنوان مدیر امور اداری با مهر شــرکت 
معتبر می باشــد. ضمنا مکاتبات عادی و اداری نیز با امضای هر 
یک از اعضای هیئت مدیره یا مدیر امور اداری به تنهایی و با مهر 

شرکت معتبر است.

آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بین المللی 
محصوالت پارس با مسئولیت محدود به شماره 

ثبت ۱۷۹8۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۰8۹8 

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور 
فوق العاده مــورخ 1397/06/05 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد: ترازنامه و حســاب ســود و زیان سال 1396 به 
تصویــب رســید. مهراقدس نقوی جهرمی به شــماره 
ملــی 0038080931 و شــاهین علی محمــدی به 
شــماره ملی 0453665284 و نوبوو یاسوهیرا به کد 
فراگیر 100339670 و فرشــید معیر به شــماره ملی 
2594105104 و کامران پدرام رازی به شــماره ملی 
0043354203  به عنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب 
شدند. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی 
10100468600 بــه عنوان بازرس اصلی و موسســه 
حسابرســی و خدمات مدیریت ممیز به شناســه ملی 
10100121718 به سمت بازرس علی البدل برای مدت 

یک سال انتخاب گردیدند.
روزنامه کیهان جهت نشــر آگهی های شرکت تعیین 

گردید. 

آگهی تغییرات شرکت صنایع الکتریکی ناسیونال ایران 
سهامی خاص به شماره ثبت ۲8۱۴۴ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۳۶۰8۶

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

به استناد صورتجلسه هیئت 
امنا مــورخ 1395/9/24 و 
مجوز ســازمان هواپیمایی 
کشوری به شماره 55036 
مجوز  و   95/11/3 مــورخ 
ســازمان حــج و زیارت به 
شماره 95/17/2954 مورخ 
95/9/30 و مجوز اداره کل 
گردشگری استان تهران به 
 952/126/9409 شــماره 
مورخ 95/10/7 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: نام موسسه 
به فرهنگی خدمات مسافرت 
هوایی گردشگری و زیارتی 
ثامن االئمــه تغییر یافت و 
اساسنامه اصالح شد.  ماده 
ماده 2 اساســنامه به شرح 
ذیل اصالح گردید: فعالیت 
در زمینه اخذ روادید، تنظیم 
و انجام مسافرت های گروهی 
داخلــی و خارجی، ذخیره 
هرگونــه خدمات  و  مکان 
گردشگری با رعایت قوانین 
و مقررات ســازمان میراث 
دســتی  صنایع  فرهنگی، 
)هرگونــه  گردشــگری  و 
تغییرات در خصوص سهام 
شرکا، مدیران، مکان فعالیت 
و تاســیس شــعبه باید با 
کل  اداره  موافقت  کســب 
صنایع  فرهنگــی،  میراث 
دستی و گردشگری استان 

تهران صورت پذیرد.(

آگهی تغییرات 

موسسه فرهنگی 

خدمات مسافرت 

هوائی و زیارتی 

ثامن االئمه موسسه 

غیرتجاری به شماره 

ثبت ۱۶۵۶۹ و شناسه 

ملی ۱۰۲۶۰۱۳۵۷۲۵ 

سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات 

غیرتجاری تهران 

اکنون نه تنها اقتدار معنوی و قدرت نرم آمریکا 
رو به افول است بلکه اقدامات رئیس جمهور عجیب 
و غریــِب فعلِی آمریکا، »لیبرال دموکراســی« را 
 نیز که پایه تمدن غرب اســت، بی آبرو کرده است.

)مقام معظم رهبری 12 /آبان/ 1397(
مقام معظــم رهبری در این ســال ها و هر از گاهی 
جمالت کلیدی و دقیقی را پیرامون تحوالت جهان بیان 
فرمودند که در کمال ناباوری کارشناســان و تحلیلگران 
جهانی به حقیقت پیوســت و این نشان از بینش عمیق 
و دقیق معظم له نســبت به تحــوالت دنیای پیرامون در 

حوزه های مختلف دارد.
مشاهده کردیم حتی در شبکه ها و رسانه های ارتباط 
جمعی هشــتگی بــه راه افتاد به نام »گفت - شــد« که 
روایتی اســت از انطباق حیرت آور وعده های ایشــان و 

اتفاقات جهان پیرامون.
 در گــزارش امروز و فردای کیهان نیز جمله کلیدی 
اخیر رهبری در باره زوال آمریکا را مورد بررسی قرار دادیم 

تا ببینیم افول این کشور چقدر مبنای »شدن« دارد.
یاغی گری زمینه زوال قدرت ها

افول امپراطوری ها، ناگهانی و آنی نیست و قدرت های 
بزرگ در تاریخ همیشه به آهستگی سیر تزلزل و ضعف خود 
را طی کرده اند و آمریکا نیز از این قاعده مستثنی نیست.
ظهور قدرتی به نام آمریکا در قرن بیستم یک واقعیت 
است. این قدرت بزرگ در رقابت با رقبای خود، بر این تصور 
بود که می تواند به دالیل گوناگون، تنها قدرت برتر در قرن 
بیســت ویکم بوده و نظم نوین جهانی را در چارچوب یک 
نظام تک قطبی با پشتوانه های ایدئولوژیک متضاد ولکن 

مادی گرایانه ایجاد کند.
انقالب اسالمی در چنین وضعیتی در بستر یک جهان 
بینی الهی با مجموعه ای از اعتقادات و باورهای آســمانی 

به پیروزی رسید.
 نفــی ایدئولوژی های موجود اعم از شــرقی یا غربی 
از سوی انقالب اســالمی و تأکید بر اسالم ناب، پایه گذار 
حرکتی شد که اکنون تحوالت بزرگی را شکل داده و جهان 

را در آستانه یک تحول بنیادین قرار داده است.
سیدحسین نقوی حســینی نماینده مردم ورامین و 
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس 
شورای اسالمی در گفت وگو با گزارشگر کیهان می گوید: 
»یکی از نشانه های افول قدرت های سلطه گر، ظهور و بروز 

رفتارها و مختصات یاغی گری و طغیان گری آنهاست.«
وی ادامه می دهد: »وقتی قدرت های سلطه گر دست 
به یاغی گری می زنند نشــان می دهد که از درون در حال 

فروپاشی بوده و با بحران های جدی رو به رو هستند.«
نقوی حسینی می افزاید: »نمونه این رفتار را در اقدامات 
آمریکایی ها مشاهده می کنید؛ یک روز دیوار مرز مکزیک 
را مطرح می کنند و روز دیگر به کشورها حمله می کنند، 
بحث مذاکره مطرح می کنند، از کنوانسیون محیط زیست 
خارج می شوند، ادعای خروج از منطقه خارمیانه می کنند 
و بعد با عربستان به یمن حمله می کنند، تهدید به خروج 
از شورای امنیت و حقوق بشر می کنند که همگی طغیان 

علیه نظام بین الملل می باشد.«
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تاکید 
می کند: »این نوع رفتارها نشــان می دهــد آمریکایی ها 
با بحران های جدی رو به رو هســتند، درون این کشــور 
شــکاف های اقتصادی بروز پیدا کــرده و هماهنگی این 
کشــور با کشــورهای آدمکش مانند عربستان سعودی و 

بررسی پیش بینی مقام معظم رهبری از زوال قدرت استکباری آمریکا 

شمارش معکوس افول شیطان بزرگ
هدیه آقاپور  بخش نخست

* افول قدرت آمریکا در 
سال های اخیر مورد توجه 
صاحبنظران و اندیشمندان غربی 
قرار گرفته است و معتقدند نظم 
جهانی مبتنی بر قدرت آمریکا 
در حال فروپاشی و سقوط بوده و 
شاهد شکل گیری نظم جدید در 
جهان هستیم.

رژیم صهیونیستی نشان دهنده رو به زوال بودن آنهاست.«
وی اضافه می کند: »عدم همراهی دوستان آنها در بحث 
تحریم جمهوری اسالمی ایران نشان می دهد که زنجیره 
اســتکباری از ســوی آمریکا دیگر قابل مدیریت نیست، 
همچنین در ســوریه آنچه آمریکا می خواست با شکست 
مواجه شــد درحالی که در گذشــته کم حادثه داریم که 
آمریکا خواستار آن بوده باشد و موفق نشود اما در سوریه 
دیدید که آمریکایی ها با شکست مفتضحانه ای روبه رو شدند 

که همگی نشانه افول آنهاست.«
افول مقبولیت 

عدم اعتماد به سیاســت خارجی واشنگتن در قبال 
متحدان اروپایــی آمریکا و همین طور کاهش محبوبیت 
آمریکا منجر شــد که کشورهای دنیا به سیاست خارجی 
آمریــکا در عرصــه بین الملل نامطمئن و شــکاکانه نگاه 
بکنند و بیشتر کشورهای اروپای شرقی از سیاست ترامپ 

ناراضی هستند.
صاحب نظران بین المللی معتقدند یکجانبه گرایی ترامپ 
در سیاســت خارجی، مورد بعدی است که پررنگ شدن 
اختالفات بین آمریکا و متحدانش را به دنبال داشت. ترامپ 
با روی کار آمدن در کاخ ســفید به نوعی سیاستی شبیه 

جورج بوش پسر را در پیش برد. 
یک جانبه گرایی در خواســت ها و روش های فکری 
ترامپ منجر شــد که در تصمیمــات بین المللی فقط به 
منافع آمریکا دقت بشــود و منافع سایر کشورها و حتی 

منافع کشورهای متحد آمریکا نادیده گرفته شده است.
 به گفته ســی ان ان میزان مقبولیت رؤسای جمهور 
پیشین آمریکا در دوره مشابه آغاز کارشان بدین شرح است:
 بــاراک اوباما 76درصد، جــان اف کندی 72درصد، 
دوایــت دی. آیزنهاور 68 درصد، جیمی کارتر 66 درصد، 
ریچارد نیکسون59 درصد، بیل کلینتون 59 درصد، جورج 
دابلیو بوش 58 درصد، جورج اچ. دابلیو بوش 57 درصد، 

رونالد ریگان 51 درصد، دونالد ترامپ 44 درصد.
همچنین بر اســاس نظرســنجی »گالوپ« در سال 

2017؛ بیشــترین مخالفت ها با رهبــری آمریکا در بین 
متحدان نزدیک این کشــور یعنی پرتغال، بلژیک، نروژ و 
کانادا بوده، به طوری که اعتماد مردم این کشورها نسبت 
به سیاســت های آمریکا بیش از 40 درصد کاهش داشته 
است. در کشورهای کانادا، سوئیس، هلند، بلژیک، اتریش 
و آلمان نیز سطح عدم اعتماد به واشنگتن بسیار باالست.
به طور کلی، ســطح نارضایتی طی یک سال دو برابر 
شــده، در ســال 2016 تعداد این کشورها 16 کشور بود 

و در سال 2017 این تعداد به 53 کشور افزایش یافت.
اعتماد نســبت به رهبری آمریکا در 65 کشور جهان 
بیش از 10 درصد کاهش داشته که شامل همه کشورهای 
شــمال و غرب اروپا و تقریبا همه کشــورهای آمریکای 

التین می شود.
سیدقاسم جاســمی نماینده مردم کرمانشاه و عضو 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
اســالمی در گفت وگو با گزارشگر کیهان می گوید: »مقام 
معظم رهبری در چند سال گذشته این وعده را داده بودند 

که آمریکایی ها مشکالتی را در منطقه خواهند داشت.«
وی ادامه می دهد: »در دو دهه اخیر قدرت سیاســی 
و نفوذ در منطقه غرب آســیا از سوی آمریکایی ها کاهش 
پیدا کرده و همچنین مقبولیت و محبوبیتشان نیز در دیگر 
کشــورها و در داخل نیز پایین آمده است. به عنوان مثال 
عدم پایپندی ترامپ به توافقات بین المللی، منجر شد که 
کشــورهای دنیا و افکار عمومی نسبت به سیاست ترامپ 
احســاس بالتکلیفی و عدم اعتماد داشــته باشند. خروج 
یک جانبه آمریــکا از پیمان پاریــس درخصوص محیط 
زیست و مهار انتشار کربن و گازهای گلخانه ای نه تنها در 

آمریکا بلکه در کلیه این کره خاکی و در هر پنج قاره زمین 
تاثیرات خاص می گذارد. قطعا افکار عمومی را نسبت به این 
اقدام خودســرانه و خودخواهانه آمریکا مخدوش می کند. 
آنها برنمی تابند که یک کشــور هرچند بزرگ، ثروتمند و 
قدرتمند باشــد اما به خاطر کسب منفعت و سود بیشتر 
سالمت محیط زیست و ایمنی کشورهای دیگر و شهروندان 

دیگر را به خطر بیندازد.«
جاســمی می افزاید: »آمریکایی ها نه تنها در منطقه 
نتوانستند استراتژی مدنظرشــان را پیاده کنند بلکه در 
منطقه خلیج فارس و سوریه شکست های مفتضحانه ای را 
متحمل شدند، از سوی دیگرحمایت ترامپ از دولت های 
دارای کمترین سطح دموکراسی و حکومت های خودکامه 
و دیکتاتور، مورد دومی شد که مردم در خاورمیانه و افکار 
عمومی از ترامپ دلســرد شدند. این اقدام از سوی ترامپ 
منجر به پاسخ منفی و سوگیری منفی نسبت به سیاست 

آمریکا در بین ملت ها شده است.«
در تکمیل بررســی این موضوع باید  اشــاره داشت 
ملت های جهان در ســالیان گذشــته تالش کردند با به 
راه انداختن نهضت های مختلف در کشــورها و با توسل 
بــه ان جی او ها )NGO( و با راه انــدازی هزاران برنامه 
و جنبش هــای مدنی نژادپرســتی را کاهش دهند. اما ما 
شاهد هســتیم که دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور 
یک کشور ابرقدرت به رفتارهای نژادپرستانه و ملی گرایانه 

دامن می زند.
نظرات اندیشمندان و اندیشکده های غربی

آمریکای امروز عاجز از یدک کشیدن عنوان ابرقدرتی 
اســت. این نظر، صرفاً و تنها یک شعار از جانب مخالفان 

سیاســت های استکباری دولت آمریکا نیست، بلکه امروز 
صاحب نظران بسیاری هم در داخل آمریکا و هم در خارج 

آن نیز بر این موضوع تاکید دارند.
آمریکا از چنان قدرتی که از آن صحبت می کنند قطعاً 
برخوردار نیســت و در بهترین حالت می توان از آمریکا به 

عنوان یک قدرت در کنار قدرت های دیگر نام برد. 
افول قــدرت آمریکا در ســال های اخیر مورد توجه 
صاحب نظران و اندیشــمندان غربی قرار گرفته اســت و 
معتقدنــد نظم جهانی مبتنی بر قــدرت آمریکا در حال 
فروپاشی و ســقوط بوده و شاهد شکل گیری نظم جدید 

در جهان هستیم.
فرید زکریا، نظریه پرداز نئورئالیست معتقد است جهان 
در حال انتقال از عصر آمریکایی به عصر پساآمریکایی است. 

جهانی که در پیش داریم جهانی اســت که در آن ایاالت 
متحده آمریکا نه رهبری اقتصادی و ژئوپولیتیک آن را بر 
عهده خواهد داشــت و نه بر فرهنگ آن چیره خواهد بود 

بلکه قدرت آن سقوط خواهد کرد.
نوام چامسکی، اندیشمند آمریکایی، آمریکا را امپراطور 
در حال ســقوط می داند. از نگاه وی، اگرچه اصول تسلط 
امپریالیستی آمریکا تغییر کرده  اما ظرفیت پیاده سازی آن، 
به شکل قابل مالحظه ای، کاهش یافته است. آمریکا هم در 

داخل و هم در خارج در حال سقوط است.
جان ایکنبری، نظریه پرداز روابط بین الملل و سیاست 
خارجی آمریکا و اســتاد علوم سیاسی و روابط بین الملل 
دانشــگاه پرینستون آمریکا در سال 2014 در مقاله ای با 
عنوان »آینده نظم جهانی لیبرال« که توسط مجله فارین 

افرز منتشر شده، به تغییر قدرت جهانی  اشاره می کند.
 وی معتقد اســت تغییر قدرت جهانی و افول قدرت 
آمریکا و تغییر نظام تک قطبی در جریان است. عصر آمریکا 
در حال پایان اســت و نظم جهانی شرقی جایگزین نظم 

جهانی غربی شده است.
آلفرد مک کوی  اســتاد و مورخ آمریکایی معتقد است 

مرگ ایاالت متحده آمریکا به عنوان ابرقدرت جهانی می تواند 
به مراتب سریعتر از آن باشد که هر کس تصور می کند. این 
مرگ، تا سال 2025 کامل خواهد شد. انتقال ثروت و قدرت 
اقتصادی جهانی از غرب به شــرق در حال جریان است. در 
سال 2012، 65 درصد مردم آمریکا معتقد بودند که کشور 
در شرایط سقوط قرار دارد. مک کوی، استدالل می کند که 

بزرگ ترین عامل سقوط آمریکا، نظامی گری است.
شکست نظام سیاسی و اقتصادی آمریکا

بر اساس یافته های »دانشکده تجارت هاروارد«، نظام 
سیاســی آمریکا شکست خورده و اقتصاد آن هم در حال 
سقوط بوده و دست وپا میزند. رشد و رفاه اقتصادی آمریکا 

20 سال پیش به پایان رسید.
همچنین مؤسســه بروگینگز در زمینه افول قدرت 
آمریکا معتقد است؛ بسیاری از ناظران سیاسی و اقتصادی 
اظهار می دارند که آمریکا در حال ســقوط است. از زمان 
وقوع بحران اقتصادی بین المللی در ســال 2008، مسئله 

سقوط آمریکا در چین و سایر کشورها مطرح شد.
 برخی از افراد از جمله خود آمریکایی ها بر این باورند 
که ســقوط برگشت ناپذیر در ایاالت متحده آمریکا شروع 

شده و جهان در حال ورود به عصر پساآمریکا است.
از نگاه جوزف نای، تئوریسین جنگ نرم و دیپلماسی 
عمومی، آینده قدرت آمریکا به شدت مورد چالش است. 
بحران اقتصادی جهانی ســال 2008 را می توان شروع 
ســقوط آمریکا تفسیر کرد. »شــورای اطالعات ملی« 
پیش بینی کرده که در ســال 2025، ایاالت متحده به 
عنوان یک قدرت باقی می ماند اما سلطه آمریکا از بین 

خواهد رفت.
شکست و افول نظم لیبرال غربی، واقعیتی است که در 
نظام بین الملل در حال وقوع است. آمریکا به عنوان رهبر 
این نظم، خود نیز دچار ضعف شــده و مولفه های قدرت 
اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ایدئولوژیکی آن روبه سقوط 
هستند. واقعیت دیگر جهان امروز، ظهور قدرت های جدید 
است که اغلب رویکرد تجدیدنظرطلبانه به نظم آمریکایی 
دارند، قواعد و هنجارهای آن را قبول ندارند و درصددند که 

در نظم جهانی آینده نقش مهمی داشته باشند.
 هرچند سناریوهای محتمل برای نظم جهانی آینده 
متنوع اســت اما واقعیت مســلم این است که در نظم 
جهانی آینــده، دولت های غربی و از جمله آمریکا نقش 
نخواهند داشت و این قدرت های آسیایی و شرقی هستند 
کــه قواعد و هنجارهای آن را تعیین خواهند کرد، دقیقا 
همان چیزی که رهبر معظم انقالب از آن به عنوان افول 

آمریکا یاد کردند.
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شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران در نظر دارد مناقصه عمومی دومرحله ای خرید 50 حلقه الستیک به شماره 200971010000012 
را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی 
پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( 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: روز دوشنبه مورخ 97/8/22 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 16 روز چهارشنبه تاریخ 97/8/30.
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 16 روز دوشنبه تاریخ 97/9/19

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10 صبح روز سه شنبه تاریخ 97/9/20
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: 
آدرس تهران- فرودگاه مهرآباد- بلوار معراج- ساختمان شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران- اداره کل تدارکات 

و تأمین تجهیزات- اداره قراردادها. تلفن 61022486
 اطالعــات تماس ســامانه ســتاد جهت انجــام مراحــل عضویت در ســامانه: مرکــز تمــاس 27313131
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