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امروز دنیا مظلومیت را زیر پای پلیس 
آمریکایی دید که نفسش بی رمق شده و 
جان می دهد اما سال هاست که مظلومین 
جهــان به همین بی رحمــی و به همین 
دردناکی مظلومانه زیر چکمه های استکبار 
جان می دهند و نفس نفس می زنند اما نه 
همه گیر می شــود و نه دوربینی روی آن 

زوم می کند.
جان ســپردن یک ســیاه پوست زیر پای 
یک پلیــس آمریکایی در اصــل پایین ترین 
تصمیمی بــود که یک مســئول خرد گرفت 
و جالب آنجاســت کــه مقامات این کشــور 
برای خراب نشــدن وجهه شان آن را محکوم 
کردند اما دقیقاً چند ماه پیش شــاهد گرفتن 
تصمیمی بســیار بــزرگ، جنایتکارانه و لقمه 
بزرگ تر از دهن از ســوی اصلی ترین مقام این 
کشور برای شهادت بزرگ مرد محور مقاومت 
که سال هاست در برابر   تروریست ها ایستادگی 
کرده و از امنیت مردم حراست می کند، بودیم. 

جنایتی که می رود تا افولشان را رقم بزند.
افول آمریکا، بهای خون شهید سلیمانی

هنوز چند ماه از  ترور شهید سپهبد حاج 
قاسم سلیمانی نگذشته که به یک  باره ویروس 
کرونا اقتصاد آمریــکا را فلج کرد و میلیون ها 
آمریکایی بیکار شدند و این روزها در تظاهرات 
علیه خط و مشی نژادپرستانه در آمریکا جوانان 
آمریکایی عکس های شهید سلیمانی و شهید 

ابومهدی المهندس را باالی سر می برند.
اســپوتنیک در گزارشی می نویسد، بسیار 
معروف است که آمریکایی ها اهمیتی به مسایل 
بین المللی نمی دهند و خیلی از آنها حتی جای 
کشور خود روی نقشه جهان را نمی توانند پیدا 
کنند چه برســد به نقشه مثال عراق یا ایران و 
شاید جای تعجب باشد که اینها از کجا قاسم 
سلیمانی و ابومهدی المهندس را می شناسند.

اصال آیا اینهایی که عکس های این دو شهید 
را باالی دســت می گیرند با ایدئولوژی این دو 

تن آشنا هستند؟
به احتمال قریب بــه یقین، خیر، اینها با 
ایدئولوژی این دو شــهید آشــنایی ندارند اما 
می دانند که  ترامپ و نژادپرســتان آمریکایی 
با آنها دشمن بودند و آنها را  ترور کردند، پس 

یعنی اینها در صف مظلومان قرار دارند.
همان طور که پس از  ترور شهید سلیمانی 
در شــهر های مختلف این کشــور راهپیمایی 
اعتراضات مختلفی صورت گرفت و مردم این 
کشــور از سیاســت های جنایتکارانه و جنگ 

طلبانه کشورشان برائت جستند.
همچنین کاربران فضای مجازی در واکنش 
به این رویدادها، با داغ کردن هشــتگ »افول 
آمریکا« توئیت هایی را به زبان فارسی و انگلیسی 
منتشر کردند؛ آنها این تنش ها در کشور آمریکا 
را تاوان کوچکی برای به شهادت رساندن سردار 
سلیمانی دانسته و عنوان کردند که حاج قاسم 
بــا رهایی از تن مادی، حاال با خیل عظیمی از 
شــهدا برای از بین بردن آمریکا از آســمان ها 

تالش می کند.

هدیه آقاپور

 در انتظار آمریکای نژادپرست

نشانه های آغاِز پایان آمریکا با بررسی تحوالت داخلی و خارجی شیطان بزرگ-  بخش پایانی

تابستانـی داغ
ایزدی کارشناس مسائل آمریکا: آمریکای واقعی دارد به نمایش گذاشته می شود، 
حتی امروز صحبت هایی از فروپاشی آمریکا به میان آمده که این تحوالت می تواند 
آغازی بر پایان آمریکا باشد و اتفاقاً این بحث در خود این کشور مطرح شده است.

ســید جالل فیاضی کارشناس سیاست 
خارجــی: موضوع نقض حقوق بشــر و 
اقدامات نژادپرســتانه توسط حاکمیت 
آمریــکا یک اتفــاق تازه ای نیســت 
بلکه از بدو تاســیس این کشــور نگاه 
نژادپرســتانه وجود داشــته اســت.

تعدادی از آنها نیز سخنان بزرگانی مانند 
شهید آوینی و حضرت آیت اهلل خامنه ای درباره 
افــول آمریکا را بازنشــر داده و آیه »َو َمَکروا َو 
َمَکراهلل َواهللُ َخیُر الماِکرین« از سوره آل عمران 
را دلیلی آشــکار برای افول آمریکا در روز های 

اخیر دانستند.
همچنین کاربران به  هشتگ های تابستان 
داغ که توسط معاندین  ترند می شد  اشاره داشتند 
تا به واسطه مسائل اقتصادی در ایران اعتراضات 
خیابانی راه بیندازند و اکنون خیابان های ایران 
خلوت و آرام و برقرار است و خیابان هایشان از 
استوا داغ تر! و این گونه است که دشمنان درگیر 

کید خوِد خود خواهند شد.
نقض حقوق بشر توسط آمریکا 

در سطح بین الملل
نقض حقوق بشر توسط آمریکا محدود به 
قلمرو داخلی این کشــور نبوده، بلکه اقدامات 
فرامرزی آن نیز در بسیاری موارد ناقض حقوق 

انسان ها بوده است.
حمایت از  تروریسم و گروه های   تروریستی 
که در خدمت منافع آمریکا بوده اند سیاســت 

دیرین دولت این کشــور بوده است. به ویژه در 
منطقه غرب آســیا، ایجاد  تروریســم از سوی 
آمریکا در دوره جنگ ســرد با بنیان نهادن و 
تأمین مالی برخی جریان ها به منظور ممانعت 
از نفوذ شوروی در منطقه شکل گرفت که در 
نتیجه آن القاعده به وجود آمد. همچنین، ظهور 
داعش در عراق و ســوریه با حمایت مستقیم 

آمریکا صورت گرفت. 
موضوع مداخله در امور داخلی کشــورها 
یک سیاســت مســتمر و دیرین آمریکا بوده 
است. این سیاست در مورد کشورهای مستقل 
مقاوم در برابر آمریکا عمدتاًً در چارچوب راهبرد 
»تغییر رژیم« دنبال می شود. در بسیاری موارد 
سیاست مداخله در امور داخلی یک کشور به 
طور مســتقیم با اقدامات ضد حقوق بشــری 
همراه بوده است. هر چند موضوع دخالت های 
غیرقانونــی آمریــکا درخصوص کشــورهای 

متعددی مصداق دارد.
بی اعتنایی در برابر نقض حقوق بشر

آمریکا در حالی مدعی پایبندی به اجرای 
حقوق بشر در ســطح جهان است که آشکارا 
نسبت به نقض گســترده حقوق بشر از سوی 
متحدان خود بی تفاوت بوده و حتی از اقدامات 
آنها، بی شرمانه حمایت می کند. در این زمینه 
می توان به حمایت آمریکا از اقدامات ضد حقوق 
بشری رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی  

اشاره کرد.
قتل جمال خاشقجی روزنامه نگار و نویسنده 

اهل کشور عربســتان سعودی در ترکیه که از 
منتقدان ولیعهد و پادشاه کشور عربستان بود، 
نشان داد که ایاالت متحده در برابر نقض حقوق 

افراد برابر منافع خود به واکنش می پردازد.
 واکنش انفعالی و بی تفاوتی واشنگتن در 
ایــن مورد و بی توجهی او به درخواســت های 
مکرر داخلی و خارجی مبنی بر تجدید نظر در 
روابط خود با ریاض سبب شد که این مسئله به 
یکی از رسوایی های میلیاردی سیاست خارجی 

آمریکا تبدیل شود.
ســید جالل فیاضی کارشــناس سیاست 
خارجی در گفت وگو با گزارشگر کیهان می گوید: 
»موضوع نقض حقوق بشر و اقدامات نژادپرستانه 
توسط حاکمیت آمریکا یک اتفاق تازه ای نیست 
بلکه از بدو تاسیس این کشور نگاه نژادپرستانه 

وجود داشته است.«
 وی ادامه می دهد: »از همان  ابتدا موسسان 
این کشور اقدامات ضد بشر دوستانه ای را علیه 
سرخپوستان ســاکن این منطقه انجام دادند، 
بنابراین نگاه نژادپرســتانه ریشه عمیق در این 
کشــور دارد و آنچه که در شرایط فعلی اتفاق 
افتاده چهره واقعی و بدون روتوش آمریکایی ها 
را نشان می دهد، این حرکت وحشیانه پلیس 
علیه یک سیاه پوســت نمادی از جنایت های 

بی شمار این کشور می تواند باشد.«
 فیاضی یادآور می شــود: »تمامی اقدامات 
وحشیانه ای که توسط پلیس این کشور صورت 
می گیرد به خاطر چراغ ســبزهایی اســت که 

سیاست های غلط دولت در حوزه های مختلف 
مطرح بوده که مجموعــه ای از اعتراضات در 

آمریکا را رقم زده است.«
 وی اضافــه می کنــد: »هــر بــاری که 
سیاه پوستان  در دهه های گذشته به موفقیت 
و امتیازی دســت پیداکردند به واسطه زور و 
اعتراض بوده و هیچ گاه به زبان نرم نتوانستند 
صاحب امتیاز شوند و هم اگر اعتراضی نباشد 
دولت آمریکا هرگز به سیاه پوســتان توجهی 
نمی کند دقیقــاً حالتی که نســبت به ما در 
ماجرای برجام داشــتند، دولت آمریکا چه در 
سیاست خارجی چه در سیاست داخلی فقط 

زبان زور را می فهمد.«
ایزدی تصریح می کنــد: »امروز به خوبی 
شــاهدیم کــه دولــت آمریکا در ســرکوب 
حرکت هــای اجتماعی توانمند نیســت و ما 
نمی دانیم این حرکت کــه امروز اتفاق افتاده 
چه سرنوشتی پیدا می کند ولی اگر اعتراضات 
ادامه دار باشد دولت آمریکا چاره ای جز اصالح 

سیاست های نژادپرستانه خود ندارد.«
وی یادآور می شود: »پلیس ها در آمریکا به 

راحتی آدم می کشند، شکنجه می کنند اما طبق 
قانون مصونیت دارند، این قانون باید برداشته 
شــود و جامعه آمریکا جامعــه رو به تغییری 
است و به ســمتی می رود که سفیدپوست ها 
جزء اقلیت ها محسوب شــوند، بنابراین تمام 
تالش هایی که  ترامپ می کند در این راستا است 

که این اتفاق را به تاخیر بیندازد.«
این کارشناس مســائل آمریکا می  گوید: 
»جمعیت ســفید پوست ها رو به کاهش است 
آن هم به خاطر فسادی که در آنها وجود دارد 
از جمله همجنسگرایی و غیره، به همین خاطر 
سرعت رشد جمعیت شان کند شده، بنابراین 
این تظاهرات اگر سرد نشود قطعا تغییراتی را 

در این کشور رقم خواهد زد.«
ایزدی با بیان اینکه افرادی تالش می کردند 
تا آمریکا را بزک کرده نشان دهند اکنون باید از 
کرده خود خجالت زده باشند، اظهار می دارد: 
»واقعیت ها را باید آن طور که هست دید بنابراین 
کســانی که آمریکا را کدخدا می دانستند باید 
این خالف گویی را متوقف کنند، همه اتفاقات 
اخیر نشانه افول آمریکاست و این کشور جایگاه 

خودش را در دنیا دارد از دست می دهد.«

 وی خاطرنشان می کند: »آمریکای واقعی 
دارد به نمایش گذاشــته می شود حتی امروز 
صحبت هایی از فروپاشی آمریکا به میان آمده 
که این تحوالت می تواند آغازی بر پایان آمریکا 
باشد و اتفاقاً این بحث در خود این کشور مطرح 

شده است.«
به پایان آمریکا نزدیک می شویم

در پایان الزم است به این نکته  اشاره کنیم 
عالوه  بر پیش بینی نابودی کمونیسم و سقوط 
شوروی و پیش بینی هایی مانند »عاقبت رژیم 
پهلوی و فرار شاه«، »تشکیل حکومت اسالمی 
در ایــران«، »حمله عراق به کویت«، »حرکت 
مردم مصر و عاقبت حسنی مبارک«، »عاقبت 
ذلت بار برای ســران مــزدور«، »وقوع بیداری 
اسالمی در منطقه« از سوی معمار کبیر انقالب 
اسالمی که در جای  جای صحیفه نور مشهود 
است، »فروپاشــی آمریکا از درون« است که 
حضرت امام در فرازهایی به آن تصریح کرده اند.

امام خمینی)ره( ۲۵ آبان ۶۱ در پیامی  به 
مردم اصفهان )در تجلیل از شهدا و خانواده های 
آنها( می فرماینــد: »اطمینــان دارم که این 

فداکاری ها و جانبازی ها در آینده نزدیک شجره 
طیبه اســالم را بیش از پیش بارور می نماید، 
و دشمنان قســم خورده اسالم را به نابودی و 
اضمحالل محکوم خواهد ســاخت.« )صحیفه 

نور، ج ۱۷، ص ۹۵(
یکی از تحلیل های امام راحل درخصوص 
وضعیت آمریکا که گویا برای این روزها گفته 
شده است این بخش از بیانات ایشان است که 
می فرمایند: »مظلوم ها دیگر نمی توانند تحت 
ظلــم ابرقدرت ها باشــند. االن در آمریکا هم 
خود ملــت آمریکا قبول ندارد این کارهایی را 
که دارد رئیس شان می کند. االن مردم آمریکا 
هم عاصی شده اند از دست اینها. دنیا اصاًل به 
عصیان کشیده شده است.« )صحیفه امام؛ ج 

۱۸؛ ص ۳۲۳(
تحلیل و آینده نگــری امام خمینی)ره( و 
رهبــر معظم انقالب مبنی بــر افول آمریکا و 
فروپاشی و نابودی امپراطوری آمریکا، در حال 
وقوع است. اکنون ۳۲ سال پس از ابالغ  نامه امام 
خمینی)ره( به گورباچف، یکی از رهبران جهان 
دوقطبی، آمریکا قطب دیگر نیز با اضمحالل از 

درون مواجه شده است.

دولتمردان این کشور به آنها نشان دادند اکنون 
نیز دولتمردان این کشور اعتراضات مردمی را 
تهدید به کشاندن ارتش به خیابان ها می کنند.«

این کارشناس سیاست خارجی با  اشاره به 
صحنه های دردناکی نظیر مقابله پلیس خشن 
آمریکا با پیرمرد ۷۵ ساله  در بوفالو که منجر به 
 صدمه دیدن جمجمه این پیرمرد شد، می گوید:
» این حرکات نشــان می دهــد که همچنان 
قرار اســت با ایــن اقدامات ضد نژادپرســتی 
 سرکوبگرانه رفتار شود، اکنون نیز موج تظاهرات 
ضد نژادپرستی از شهرهای آمریکا فراتر رفته و 
به کشورهای دیگر از جمله فرانسه و انگلیس 

رسیده است.«
 وی اضافه می کند: »به نظر می رســد این 

اتفاقــات آثار خودش را بر مســائل اقتصادی 
و سیاســی آمریکا خواهد گذاشت و آنچه که 
همزمان با این ماجرا مطرح است اقدامات بسیار 
ضعیف دولت آمریکا در ارتباط با کرونا اســت 
که این کشور را در راس فهرست قربانی کرونا 
قرار داده اگرچه که  ترامپ سعی می کند ماجرا 

را به گونه ای دیگر نشان دهد.«
 فیاضی ادامه می دهد: »واقعیت این است 
که دم خروس ضعف آمریکا در مقابله با کرونا 
آشــکار شــده و حاکمیت این کشور در یک 

موقعیت ضعیف قرار دارد.«
 این کارشناس سیاست خارجی خاطرنشان 
می کند: »اکنون کشورهای اروپایی و هم پیمانان 
این کشــور نیز زوال آمریکا را متوجه شده و 

دریافتند که دنیا باید خود را برای داشتن نظام 
چند قطبی آمــاده کند، دوران رهبری ایاالت 
متحده و کدخدایی به پایان رسیده و دور از نظر 
نیست که  ترامپ خود را گورباچف آمریکا بداند.«

پیش بینی افول آمریکا 
فواد ایــزدی تحلیلگر مســائل آمریکا در 
گفت وگو با گزارشگر کیهان می گوید: »دعواهای 
نژادی مطلب جدیدی در آمریکا نیست و از 400 

سال پیش وجود داشته است.«
وی ادامه می دهد: »به نظر می رسد تظاهراتی 
که اکنون در آمریکا صورت می گیرد نسبت به 
تظاهرات های گذشــته گسترده تر باشد حتی 
عده ای می گویند نسبت به کشته شدن مارتین 
لوترکینــگ در دهه ۶0 میالدی این تظاهرات 
جمعیت بیشتری را به خود اختصاص می دهد.«

ایزدی می افزاید: »از دیگر تفاوت های این 
اعتراضات با اعتراضات گذشته می توان به حضور 
افراد غیرسیاه پوســت در این اعتراضات  اشاره 
کرد، حتی مســلمانان نیــز در این اعتراضات 
حضور پیداکردند و ایــن اتفاق، اتفاقی جدید 

است.«
  این کارشناس مسائل آمریکا تأکید می کند:
»جمعیت ســفید پوستان در میان معترضین 
کم نیســتند، دلیل حضور آنان این است که 
نمی خواهند در کشــوری زندگــی کنند که 
نژادپرستی و ظلم در آن رواج دارد، همچنین 
عالوه بــر بحث نژادپرســتی، بحــث اختالف 
طبقاتی سیستم حکومتی شبهه دیکتاتوری و 

شماره 11۷۰۶

افقی:
۱- ســپری کردن- از رستنی های بدن 
۲- می توانــد مقدمــه ای بــرای یافتن 
 دانشــمندان آینده کشــورمان باشــد 
۳- نفس- عنوان نان ســنگک در فارس 
و بوشهر- حکومت هیتلر- مادر ورزش ها 
4- ژرفا- بی غیرت- بازی نهی شده برای 
شــیعیان ۵- رودی در شــمال چین- 
مخفی- شعله و زبانه ۶- پرشمار- زمان 
محدود و معین- سخن چینی ۷- صفت 
عدد- مرکز استان کهگیلویه- بازگشتن 
۸- مقابل خرج- پیامبر قوم گمراه- گاه با 
تماشا می آید- از ماهیان دریای مازندران 
۹- ایالت یخزده آمریکا- پیامبری از بنی 
اســرائیل- مروارید درشت ۱0- گویش 
محلی- عالم و آگاه- جدا و کنده شــده 
۱۱- کــج و زاویه دار- داد و فریاد- نوعی 
دیگ ۱۲- گنجایش- مجموعه نظامیان- 
بدگو، نمام ۱۳- عالمت جمع- از شاهان 
اشــکانی- برادر اصغر- ناخن ســتوران 
۱4- اینگونــه بیماران باید مراقب خورد 
و خوراک خود باشند ۱۵- پایتخت پرو- 

ترکیب مودبانه به معنای آمدن.

عمودی:
میانه روی-  بپذیرید-  از خردمند   -1
برای  وســیله ای   -2 حمل کننــده 
زراعــت- از زمان قاجار تاکنون مایه 
سلب آســایش مردم ما شده است 
توپ  بیمــاران-  بدن  3- گرمــای 
ورزشــی- ناگزیر- زمینه اثر هنری 

4- شیخ اشراق- وصف سرو زیبا- از 
آسمان نازل می شــود 5- بلندقد- 
میرنده، نابود شــونده- مقابل پایین 
6- مایه رســوایی- قدرت خواندن 
و نوشــتن- برادران مخترع هواپیما 
آمدن-  فرود  هوی-  پیش درآمد   -7
آشــفتگی و شــورش 8- شالوده- 
نوعی کشــتی باربر- قســمتی از 
قوی تر  جنــس  انوشــیروان-   نام 
9- قدیمی- آسودگی- رنگ آرامش 
از تبریز در عهد  10- فقیر- شاعری 
مغول- ســوره ای در قــرآن مجید 
جمهوری  در  مقر حکومت  11- شهر 
لتونی- داناتر از عالــم- نقطه آغاز 
12- جنازه- رودی در شرق روسیه- 
کانادا  و  آمریــکا  مرز  در   دریاچه ای 
13- دشمن زائو- واژه یونانی به معنای 
دانش- قاطع- صد مترمربع 14- عامل 
اصل آلودگی هــوا در تهران- ظرف 
بافته شده 15- جلوه- دارای خلق و 

خوی فرعون- مقابل حاشیه.

جدو    ل
بدون نقطه کور

به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومــی فوق العاده مورخ 
تصمیمــات   ۱۳۹۷/۸/۳0
ذیل اتخاذ شد: موارد ذیل 
به موضوع شرکت الحاق و 
ماده مربوطه در اساسنامه 
اصالح گردید: تهیه و تولید 
و توزیــع و خرید و فروش 
صــادرات و واردات تولید 
غذایی  محصــوالت  انواع 
شامل انواع لواشک و آلوچه 
و زالزالک و انواع گوشــت 
قرمز و سفید و ماهی انواع 
محصــوالت غذایــی رب 
ماهی  تن  فرنگــی  گوجه 
و شوریجات،  ترشــیجات 
آبلیمــو، آبغوره، ســرکه، 
زیتون، روغن زیتون، انواع 
روغن های خوراکی، روغن 
آفتابگــردان، انواع ســس 
ســرد و گــرم، مرباجات، 
گوشتی  کنسروجات  انواع 
کمپوجات،  غیرگوشتی،  و 
چاشنی ها، خشکبار،  انواع 
ادویه جــات، قند و شــکر 
چــای برنج گنــدم، جو، 
حبوبــات،  انــواع  ذرت، 
زعفران میوه جات خشک و 
منجمد، سبزیجات خشک 
و منجمد، انــواع کیک و 
کلوچه و ویفر و شکالت و 
آبنبات. در صورت ضرورت 
قانونی انجام موضوعات پس 
از اخذ مجوزهای الزم تعداد 
اعضاء هیئت مدیره از ۲ نفر 
به ۵ نفــر افزایش یافت و 
ماده مربوطه در اساسنامه 

اصالح شد.

آگهی تغییرات 
شرکت تولیدی 

شیرین ساز قطره 
طال سهامی خاص 

به شماره ثبت 
 ۱۲۵۴۶۳

و شناسه ملی 
۱0۱0۱۶88۹8۵

سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات 

غیرتجاری تهران 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 

۱۳۹۷/۷/۱0 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب 

ســود و زیان ســال مالی ۱۳۹۶ به تصویب رسید. آقای 

ینوک ســیمونیان با کد ملــی 4۱۷۲۵۵۹۶0۳ و آقای 

وحید طاهری با کد ملــی 00۷۳۱۳۷۵0۲ به ترتیب به 

سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی 

انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج 

آگهی های شرکت تعیین شد. اعضای هیئت مدیره برای 

مدت ۲ ســال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ســید 

خســرو وفائی با کد ملــی ۳۹۳۳۵۱0۲۲۸ و خانم اکرم 

وثائق با کد ملی ۲۷۵۳4۱0۵4۲ و آقای ســید ســعید 

وفائی با کد ملی 04۵0۱۷0۵۸۶.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت آر اس اکسپرس 
سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۹۹7 

و شناسه ملی ۱0۱007۲۴۶۴۵

به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/11/6 و اجازه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخه 97/8/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ســرمایه 
شرکت از مبلغ 25/000/000/000 ریال به مبلغ 75/000/000/000 ریال 
منقســم به 75000 سهم 1/000/000 ریالی با نام که تماما پرداخت شده 
و از طریق مطالبات حال شــده تامین گردیده افزایش یافته و ماده مربوطه 
در اساســنامه به شرح فوق اصالح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در 

تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.

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

آگهی تغییرات شرکت پیچ سازان 
سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۲۵۵ 

و شناسه ملی ۱0۱00۹0۵8۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1397/10/09 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: مسعود خدیوزاد به شماره ملی 1708876790 به سمت مدیر عامل و رئیس 
هیئت مدیره- مریم دیهیم جو به شماره ملی 0051260328 به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره و ســعید خدیوزاد به شماره ملی 0011008504 به سمت عضو هیئت مدیره برای 
مدت دو سال انتخاب گردیدند. امضای کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک 
و سفته و برات- قراردادها و عقود اسالمی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل به 
تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. محمدرضا رحیمی به شماره ملی 0083970886 
به سمت بازرس اصلی و محمدرضا حسن زاده خلشائی به شماره ملی 2721777521 به 

سمت بازرس علی البدل برای یک  سال مالی انتخاب گردیدند.

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

آگهی تغییرات شرکت ایران آذر آلومینیوم 
سهامی خاص به شماره ثبت ۱0۲۴۹0 

و شناسه ملی ۱0۱0۱۴۶۴۳۴8 

به اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیره مــورخ ۱۳۹۸/۶/۲۵ 

تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: - آقای عبدالرضا جدیدســاز به 

شماره ملی ۲00۱۹۶۲۷۱۱ به نمایندگی از شرکت ریسندگی 

و بافندگــی مطهری)با مســئولیت محدود( به شناســه ملی 

۱0۱0۲۲4۵۳۲۳ به عنوان رئیس هیئت مدیره- آقای محسن 

پرنیانپور به شماره ملی 00۳۸۱۸۱۹۵۹ به عنوان نایب رئیس 

هیئت مدیره- آقای ســیدعباس سیدخاموشی به شماره ملی 

00۶00۷4۷44 به عنوان عضو هیئت مدیره. و آقای حســن 

حاصل طلب به شماره ملی 0۸۷۲۵۸0۳۲۶ به عنوان مدیرعامل 

خارج از اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند. تعیین دارندگان 

حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل 

چک، سفته، بروات و عقود اسالمی و غیره با امضاء مدیرعامل 

و دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و همراه با مهر شــرکت وکلیه 

اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شــرکت 

معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت تهران پلی استر تاپس
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۵000 

و شناسه ملی ۱0۱0۲۵۶۳8۲۶

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

1- نام و نشانی مناقصه گزار: شرکت برق منطقه ای تهران 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- شرح مناقصات: مناقصات عمومی یک مرحله ای بدون ارزیابی کیفی به شرح زیر:

متقاضیان می توانند  3- زمان، مهلت، مبلغ و محل دریافت اسناد:  
از تاریخ 99/4/4 لغایت 99/4/10، به سامانه الکترونیکی تدارکات دولت به 
آدرس www.setadiran.ir مراجعه و با پرداخت مبلغ 500/000 ریال 
برای هرکدام از مناقصات از طریق درگاه پرداخت اینترنتی به شماره حساب 
 )IR890100004001050904005655 4001050904005655 )شماره شبا
به نام شرکت برق منطقه ای تهران نزد اداره کل خزانه بانک مرکزی به شماره 
شناسه واریزی 0000000001003-82-221500-74-0509-64-3 جهت 

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

ماه می باشد.
5- نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: مبلغ تضمین شرکت 
در فرآیند ارجاع کار به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر یا واریز نقدی به حساب 
4001050906372822 )شماره شبا IR740100004001050906372822 و 
شماره شناسه 962221500100000000000000000001( تمرکزسپرده های 

برق تهران نزد خزانه می باشد.
۶- نام و نشانی دستگاه نظارت: شرکت برق منطقه ای تهران به نشانی 

مندرج در بند یک.
۷- زمان و محل تحویل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 
)الف،  پاکات  مدارک  کلیه  تصویر  بارگذاری  می باید ضمن  پیشنهاددهندگان 
ب، ج( در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تا ساعت 12 ظهر روز دوشنبه 
ارسال اصل مدارک مطابق شرایط درج شده در  به  مورخ 99/4/23، نسبت 
اسناد مناقصه، در پاکت الک و مهر شده تا ساعت 14 همان روز )دوشنبه 
مورخ 99/4/23( به دبیرخانه حراست به نشانی مندرج در بند یک )طبقه دوم( 
تحویل و رسید دریافت دارند. تمامی فرآیند برگزاری مناقصه از طریق سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت صورت می پذیرد.

در  فوق  با جدول  مطابق  واصله  پیشنهادات  پیشنهادات:  8- گشایش 
سالن پژوهش 5 واقع در طبقه پنجم ساختمان ستادی شرکت برق منطقه ای 

تهران گشایش خواهد یافت.
9- سایر شرایط:

مناقصه شماره 99/21۰۰2 )ردیف 1(:
تجارت  و  معدن  و  صنعت  وزارت  از  معتبر  بهره برداری  پروانه  بودن  دارا   -

مطابق با موضوع مناقصه
ارائه  با  فوق  مناقصه  جهت  مشابه  کار  یک  حداقل  سابقه  بودن  دارا   -
 حسن سابقه و رضایت مندی از کارفرما برای شرکت در مناقصه فوق  الزام 

می باشد.
مناقصه شماره 98/22۰۰9 )ردیف 2(:

 آخرین پایه اخذ شده از سازمان برنامه و بودجه کشور در رشته ابنیه- پایه پنج
از  رضایت نامه  و  مناقصه  موضوع  مشابه  کار  انجام  سابقه   2 حداقل  ارائه 

کارفرمایان مربوطه الزامی است.
ارائه گواهینامه تایید صالحیت ایمنی براساس ضوابط و مقررات وزارت تعاون، 

کار و رفاه اجتماعی الزامی است.
گواهی  دریافت  و  ثبت نام  جهت  می بایست  مناقصه  در  شرکت  به  عالقمندان 
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

شماره 
مناقصه

شماره فراخوان در 
سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت

موضوع مناقصه
میزان تضمین )سپرده( 
شرکت در فرآیند ارجاع 

کار )به ریال(
زمان گشایش پیشنهادات

تجدید مناقصه خرید 15000 عدد مقره 99/210022099001008000012
روز سه شنبه مورخ 99/4/24 120900.000.000 کیلونیوتنی استاندارد سرامیکی 

راس ساعت 11:30 صبح

احداث دیوار زمین پست 63 کیلوولت 98/220092099001008000011
روز سه شنبه مورخ 99/4/24 370.000.000قبچاق

راس ساعت 9 صبح

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای تهران

آگهی مناقصات عمومی یک مرحله ای
 به شماره ۹8/۲۲00۹، ۹۹/۲۱00۲

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

۲0 درصد صرفه جویی در مصرف برق با تنظیم کولر گازی روی درجه ۲۴

م الف 933


