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 ضعف ایاالت متحده در اقیانوس آرام تنها چالش پیش روی این کشور 
در آینده نیست بلکه آنها به شدت نگران انقالب فرهنگی و مشکالت 
اقتصادی ای هستند که سال هاست دارند با آن دست و پنجه نرم می کنند.

 تقوی نیا کارشناس سیاســت خارجی: رهبری صراحتا در سال ۹۰ 
اعــالم کردند که هر گونه تجاوز و تهدیدی علیه ایران با واکنشــی 
مواجه خواهد شــد که آنها را از درون خواهد پاشــید، ایشان در 
اینجا عامــل خارجی را نفی می کنند! یعنی ما پاســخ می دهیم اما 
شــما از درون بدون دخالت عامل خارجی فرو پاشیده خواهید شد!

افقی:
1- اثــری از خواجوی کرمانی- نظم و نثر 
2- این منابع محدود هستند و نباید برای 
کشــت و زرع محصوالت کم ارزش مصرف 
شوند 3- ســال ترکی- تاریخ نگار- اولین 
رهبــر آنگوال پس از اســتقالل- پایتخت 
ایتالیا 4- فوت و فن انجام کار- کارشناس 
زایمــان- نوعی بلیت ســفر برای کودکان 
5- ضمیر ملکی چهارم- بدبختی- خاگینه 
فرانسوی 6- کابوس- از این عارضه نمی توان 
گریخــت- تــوده چربی در کمر شــتران 
7- دربه دری- هزینه ســفر با خودرو- باال 
آمدن آب دریا 8- مکمل رژه نظامی- توشه 
راه مســافر- پیش درآمد مرج- آتش عرب 
9- گاه بــا تاب می آید- بهترین پیســت 
اســکی ایران ما- مقامــی در امور جنایی 
10- از برنامه های رادیو و تلویزیون- رکوع 
رونده- بوی خوش 11- نردباز حرفه ای- از 
گل ها- بزرگ قبایل ترکمن 12- یادگاری 
از سعدی شیرین ســخن- نهی شاعرانه از 
راندن- مخترع تلفن 13- ترک استخوان- 
وصل کننــده مبــدا به مقصــد- ثقل اول 
مســلمانان- خون بها 14- به نظر می رسد 
تلفات جهانی این بال در سال میالدی 2020 
از یک میلیون نفر بیشتر شود 15- اولین 
غذای نوزادان- از آثار مالصدرای شیرازی.

عمودی:
1- فرومایه- دوران پیش از اســالم- 
مرحله قبل از تراکم در کارکرد موتورها 
و ســهل انگاری  غفلت  بحرانی-   -2
3- گمراه- گاز سوزاندنی- اندامی در 
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پرندگان- نوعی شیرینی 4- خط کش 
در  مکانی  حیله گر-  نقشــه کش ها- 
دادگاه 5- آرزوی بــزرگ- چــاره و 
درمان- فرق سر 6- الزم بودن- مکمل 
اکثر غذاهای ایرانی- پارچه پشــمی 
ضخیم 7- وصــف بهترین فرش های 
جهان- کهنــه و قدیمی- حرف آخر 
لطیف-  موی  درصــد-  و  قیمت   -8
برکت ســفره- نزدیکی ۹- موی سر 
نامرتب- فرزند نوه- خوشــبخت، به 
آرزوها رســیده 1۰- الزمه پیشرفت 
اقتصادی- چهارم عربی- فیلســوف 
نوبل گرفته انگلیســی 11- نواخت و 
ظرف  مازندرانی-  دختر  ضرباهنگ- 
شیشــه ای عطاری ها 12- چندی بعد 
تخصص های  از  شد-  خواهد  نوجوان 
پزشکی- اثر و نشانه 13- بانگ ندا- 
ضد هیــچ- نپوســی عامیانه- دارو 
14- محــل کار امیــر و فرماندار در 
قدیم- نباید دماغ گفته شود 15- پسر 
قزوینی- سالم- زبان کوچک ته حلق.

گویی که بالی آسمانی بر سر ایاالت 
متفرقه آمریکا نازل شده است! پس از 
عروج آسمانی شهید گرانقدر سردار 
ســلیمانی و به خــون خفتن وی به 
دست شیطاِن بزرگ، دیگر این کشور 
آنچه  ندید، هر  به خود  خواب راحت 
برای دیگر کشورها  فتنه  اندیشه  که 
علی الخصوص جمهوری اسالمی ایران 
در سر داشت اکنون به یک باره برای 
خودشان رقم خورده و وضعیت کنونی 
امنیتی و اقتصادی این کشــور دلیل 

محکمی بر این مدعاست.
در حالی کــه از جبهه مقاومت اخبار 
بسیار مهم نظامی و امنیتی در کشورهایی 
همچــون عراق، ســوریه و یمن منتشــر 
شده، اما همچنان خبر قابل استناد حتی 
غیررسانه ای نیز از حضور آشکار سردار قاآنی 

در این میادین مشاهده نمی شود. 
فرمانده جدید ســپاه قــدس، جنگ 
شبح گونه ای را بعد از شهادت حاج قاسم 
ســلیمانی با آمریکایی ها در منطقه شروع 

کرده است.
امــا او در یک بزنــگاه غافلگیرکننده، 
موضع جالبی درباره آهن پاره شدن یک ناو 
تهاجمی آمریکا اتخاذ کرد که سایه حضور 
شــبح گونه فرمانده جدید سپاه قدس را تا 
»پایگاه دریایی سن دیه گو« در جنوب غربی 

آمریکا به نمایش گذاشت.
 این آتش سوزی ها، روزهای 

خوش شماست!
سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی 
قدس سپاه در جمعی از فرماندهان مقاومت 
در واکنش به آتش ســوزی ناو آمریکایی 
»یواس اس بونهوم ریچارد« اظهار داشت: 
»آنچه امروز در آمریکا اتفاق افتاده به  ویژه 
حادثه ناو نتیجه عمــل و رفتار و جنایت 
دولت آمریکا است و این وعده الهی است 
که هرکسی ظلم و جنایتی کند دچار عذاب 
الهی می شــود. این ها، چون کالم الهی را 
تغییر دادند و ظلم کردند و جنایت مرتکب 

شدند گرفتار قهر و عذاب الهی شدند.«
وی تاکید کرد: »آمریکایی ها بی خودی 
دنبــال مقصر نگردند و دیگــران را متهم 
نکنند این آتشی است که خودشان روشن 
کرده اند و امروز این آتش آنها را در بر گرفته 
است. باید به آنها بگوییم این اتفاق پاسخ 
جنایت های شما است که به دست عناصر 
خود شما اتفاق افتاده است، خداوند با دست 
خود شما، شما را مجازات می کند.«       

فرمانده نیروی قدس ســپاه پاسداران 
خطاب به دولت آمریکا، یادآور شد: »هنوز 
روز های خوشی های شماست روز های بسیار 
سخت و حوادث سختی پیش روی شما و 

رژیم صهیونیستی است.«

شیطان بزرگ  در محاصره بالیای زمینی و آسمانی!

نگاهی به آتش خشم معترضین تا آتش سوزی مراکز مهم در آمریکا –  بخش نخست
هدیه آقاپور سردار قاآنی خاطرنشان کرد: »واقعیت 

این است که ارتش آمریکا خسته و فرسوده 
شــده و تجهیزات آن به آهن پاره تبدیل 
شــده اســت. آمریکا باید وضع بد خود را 
قبول کند و بیش از این به بشریت و مردم 

خود ظلم نکند.«
صفحه رسمی ارتش ایاالت متحده چند 
ساعت پس از این حادثه در توییتر با انتشار 
خبری کوتاه از مجروح شدن 18 ملوان در 
اثر انفجار و آتش ســوزی در ناو هواپیمابر 
این کشــور خبر داد، اما  اشاره ای به علت 

حادثه نکرد.

پس از گذشت یک روز از این حادثه، مقامات 
نیروی دریایی آمریکا از افزایش تعداد مجروحان 
به دســت کم 59 نفر خبر دادند و اعالم کردند 
که این آتش سوزی ممکن است چند روز ادامه 

پیدا کند.
آتش گرفتــن این ناو آمریکایــی یکی از 
بزرگ ترین خسارات وارد شده به نیروی دریایی 

آمریکا )از لحاظ اندازه و تناژ( است.
یــی  مریکا آ مــه  نا ز رو نوشــته   بــه 
»نیویورک تایمز« انفجار و حریق ناو »یو.اس.اس 
 بونهــام ریچارد« که قابلیت حمل 20 جنگنده 
اف 35 را دارد و یکــی از جنگ افزار هــای مهم 
ارتش آمریکا محسوب می شود، یکی از بدترین 
آتش ســوزی هایی است که تاکنون یک کشتی 
جنگی آمریکایی را خــارج از میدان جنگ در 

بر گرفته است.
 بازتاب سخنان سردار قاآنی 
در رسانه های عبری و عربی

بازتاب ســخنان ســردار قاآنی درباره 

آتش گرفتن ناو آمریکایی در رســانه های 
عبری و عربی هم جالب بود، »اســرائیل و 
آمریکا منتظر روزهای سختی باشند« جمله 
مشــترک تیترهای اکثر رسانه های عبری 
زبان بعد از اظهار نظر فرمانده نیروی قدس 

سپاه پاسداران بود.

روزنامه اسرائیل هیوم در گزارش خود 
با استناد به خبر منتشر شده در خبرگزاری 
تسنیم سخنان سردار اسماعیل قاآنی را در 
رابطه با آتش گرفتن ناو هواپیمابر آمریکایی 

منعکس کرد.
شــبکه تلویزیونی کان هم در گزارش 
خود در این رابطه نوشت: »جنگ افزارهای 
ارتش آمریکا به آهن قراضه تبدیل شده اند.«

بقیه رسانه های رژیم صهیونیستی نیز 
تقریبا همین خط مشی را دنبال کردند و در 

این رابطه سخن گفتند.
نکته جالب توجه ویژه رسانه های عربی 
هم به این جمله از سخنان سردار اسماعیل 

قاآنی است.
شبکه روسیاالیوم با  اشاره به آتش سوزی 
در نــاو هواپیمابر آمریکایــی تاکید کرد: 
»فرمانــده نیروی قدس ســپاه در اولین 
اظهار نظر خود در رابطه با آتش سوزی در 
ناو آمریکایی آن را نتیجه رفتار و جنایاتی 

دانســت کــه آمریکایی هــا آن را مرتکب 
شده اند.

اللبنانیه«  پایگاه اطالع رسانی »القوات 
متن اظهار نظر فرمانده نیروی قدس سپاه 
را در مــورد آتش ســوزی در ناو هواپیمابر 

آمریکایی منتشر کرد.
  تضعیف مواضع آمریکا 

در اقیانوس آرام
ســوختن یک ناو این کشــور عالوه بر 
خسارات مالی قابل توجه، موجب تضعیف 
مواضع آمریکا در اقیانوس آرام به مدت چند 

سال خواهد بود.
طبق برنامه قرار بود که بونهام ریچارد 
ســال آینده برای اســتقرار و عملیات در 
منطقه  ایندو-پاسیفیک )منطقه حد فاصل 
دو اقیانــوس هنــد و آرام( انجام دهد و از 
دســت دادن بونهام ریچارد، قطعا فشار را 
بر دیگر ناوهای آبی- خاکی پهلو گرفته در 
سن دیگو افزایش خواهد داد و باالجبار آنها 

برنامه های آینده خودشان را تغییر دهند.
هشــدارها درباره تاثیرات آتش سوزی 
مهیب ناو یو اس اس بونهام پیش از این در 
گزارش شبکه »سی ان ان« هم مطرح شد و 
این رسانه نوشت، عواقب و خسارات ناشی از 
آتش سوزی گسترده در این ناو تا چند سال 
 گریبان گیر ناوگان نیروی دریایی آمریکا در 

اقیانوس آرام خواهد بود.
همچنین یک پایگاه آمریکایی در زمینه 
مسائل نظامی هشدار داد، آتش سوزی ناو 
»بونهام ریچارد« و تردید درباره آینده آن، 
آمریکا را درباره حضــور در اقیانوس آرام 
با ســؤاالت و انتخاب های ســخت مواجه 

کرده است. 
طبق گزارش پایگاه آمریکایی »بریکینگ 
دیفنس«، آتش سوزی »یو اس اس بونهام« 
عالوه بر تردید درباره قدرت نمایی آمریکا در 
برابر چین، مقام های پنتاگون را درباره آینده 
حضور در غرب اقیانوس آرام با ســؤاالت 

مهمی مواجه کرده است.
 رهبری، سال ۹۰ 

درباره فروپاشی آمریکا چه گفتند؟!
روزگاری آمریکا با هدایت و جریان سازی 
رسانه ای و کنترل اذهان عمومی در داخل 
کشــورش می توانســت برای جنایاتی که 
مرتکب می شود یا شکست هایی که متحمل 
می شــود توجیه آورده و اوضاع داخلی را 
کنترل کند امــا امروز دیگر این کنترل از 

دست آنها خارج شده است.
ضعــف آمریکا در اقیانــوس آرام تنها 
چالش پیــش روی این کشــور در آینده 
نیســت بلکه آنها به شــدت نگران انقالب 
فرهنگی و مشــکالت اقتصادی ای هستند 

که سال هاســت دارند با آن دست و پنجه 
نرم می کنند.

نظام ســرمایه داری همواره تالش دارد 
تا روحیه ظلم ســتیزی در مــردم را کور 
کند، این در حالی اســت که معمار کبیر 
انقالب حضرت امــام خمینی)ره( همواره 
بر اصل صدور انقالب تاکید کردند و امروز 
می بینیم اندیشــه انقالب و مبارزه با ظالم 
و ســکوت نکردن در برابر آن تا چند قاره 
آن طرف تر هم رفته و مردم آمریکا اکنون 
 نسبت به جنایات دولتمردان خود معترض 

هستند.
علیرضا تقوی نیا کارشــناس سیاست 

خارجی در گفت وگو با گزارشــگر کیهان 
می گوید: »نظام ســرمایه داری یک نظام 
استکباری برای بهره کشی از نیروهای کار در 
جهت فربه کردن سرمایه داران است و اصوال 
حیات نظام سرمایه داری مبتنی بر چپاول 
منابع خام و ارسال آنها به کارخانجات است 
تا بتوانند به آن ارزش افزوده زده و چندبرابر 
قیمت به کشورهایی که منابع خام را از آنها 

تهیه کردند بفروشند.«
وی ادامــه می دهــد: »ایــن نظــام 
ســرمایه داری ظالم به دالیل گفته شده، 

معترضین بسیاری پیدا کرده است.«
تقوی نیا با  اشاره به آتش سوزی مراکز 
مهم آمریکا اظهار می دارد: »ســردار قاآنی 
اتفاقات داخلی آمریــکا را نتیجه جنایات 
این کشــور دانستند و گفتند این اتفاق به 
دست عناصر آمریکایی صورت گرفته است، 
این نکته بســیار مهمی است که ایشان از 
عمدی بودن این آتش سوزی ها که توسط 
عناصر آمریکایی صورت می گیرد صحبت 

می کنند.«
این کارشــناس سیاست خارجی با بیان 
اینکه رهبری معظم انقالب در 19 آبان ماه 
ســال 90 فرمودند ما در برابر تهدید، تهدید 

می کنیم و پاســخ ما در برابر هر تجاوزی به 
گونه ای خواهد بود که آنها را از درون خواهد 
پاشید، یادآور می شود: »رهبری صراحتا در 
ســال 90 اعالم کردند که هر گونه تجاوز و 
تهدیدی علیه ایران با واکنشی مواجه خواهد 
شد که آنها را از درون خواهد پاشید، ایشان در 
اینجا عامل خارجی را نفی می کنند! یعنی ما 
پاسخ می دهیم اما شما از درون بدون دخالت 

عامل خارجی فرو پاشیده خواهید شد!«
وی تاکید می کند: »نفوذ معنوی انقالب 
اســالمی برد تبلیغاتی و اثرگذاری اندیشه 
معمار کبیر انقالب، حضرت امام خمینی)ره( 
به صورتی هست که انقالبیون سراسر جهان 
از رنگ ها و ملیت های مختلف پیام انقالب 
ما را دریافت کردند و حاضر هستند که در 
دفــاع از این انقالب به هر صورتی که الزم 
باشد خودشــان را به خطر بیاندازند و به 

دولت ظالم آمریکا ضربه وارد کنند.«
تقوی نیا اضافــه می کند: »ظلم ایاالت 

متحده آمریکا فقط مختص ایران نیســت 
بلکه در دنیا جنایت های بی شمار انجام داده 
است، این کشور در بیش 100 کشور نیروی 
نظامی دارد، صدها حمله و عملیات نظامی 
در کشورهای مختلف انجام داده، انسان های 
بی گناهی را به قتل رســانده و ظلم آمریکا 
به حدی است که در داخل هم پرچمش را 

به آتش می کشند.«

این کارشناس سیاست خارجی تصریح 
می کند: »در قضایــای اخیر دیدیم پرچم 
آمریکا به دســت خود مردم این کشور به 
آتش کشــیده شد و این نشان می دهد که 
پتانسیل اعتراض و  ضربه زدن به نظام ظالم 
آمریکا وجود دارد، ناگفته نماند دولت و نظام 
آمریکا نماینده مردم آمریکا نیســت بلکه 
نماینده نظام زالو صفت سرمایه داری است.«
وی ادامــه می دهــد: »بــرای نظــام 
سرمایه داری ایرانی، آمریکایی و آفریقایی 
فرقی نمی کند، او سود را می شناسد و این 
نظام معتقد اســت که ما کاال را برای رفع 
نیــاز تولید نمی کنیم بلکه برای انباشــت 
سرمایه بیشــتر کاال تولید می شود و این 
انباشت ســرمایه بیشتر روز به روز شکاف 
بین طبقات فقیر و غنی را بیشتر می کند.«
تقوی نیا می افزایــد: »فرزندان انقالب 
اسالمی منحصر به رنگ و نژاد و ملیت خاص 
نیستند و در هر نقطه از دنیا می توانند ضربه 
وارد کننــد و ایاالت متحده باید بداند اگر 
بخواهد به جمهوری اسالمی ضربه ای وارد 
کند به گفته سردار شهید قاسم سلیمانی در 
جایی که باور نمی کند ضربه خواهد خورد.«
آمریکا در برابر یک عملیات روانی!

اکنون آمریکا در برابر یک عملیات روانی 
قرار گرفته است که اتفاقات اخیر کشورش 
را چگونــه توجیه کند. به طور مثال ارتش 
آمریــکا باید تصمیم بگیرد که علت اصلی 
آتش ســوزی- نفــوذ و خرابکاری امنیتی 
احتمالی- را بیان کند و یا در یک اضطراب 
روانی قرار بگیرد که خارج از آمریکا، ممکن 
اســت اطالعاتی درباره علت اصلی حادثه 

منتشر شود.
نکته دیگر که بســیاری از کارشناسان 
و نظریه پردازان به آن توجه داشــتند و در 
شــبکه های اجتماعی هم به آن پرداخته 
شد این بود که شــعار ناوشکن آمریکایی 
»بونهام ریچارد« به  تازگی عملیات تعمیر 
و ارتقای تجهیزات را پشت سر گذاشته، این 
بوده اســت: »من هنوز شروع به جنگیدن 
نکرده ام.« مسئله اساسی این است که آیا 
یک پیــام بزرگ نظامی و نمادین در حال 
شکل گیری است؟ پیامی که می گوید ارتش 
آمریکا قبل از آغاز یک جنگ دریایی جدید، 
با انفجارهای بزرگ در درون ناوهای خود 

روبه رو خواهد شد!
همزمانی اعتراضات داخلی این کشور 
که با کشته شدن جورج فلوید سیاه پوست 
آمریکایی به دست پلیس این کشور و رخ 
دادن آتش ســوزی ها و اوج گرفتن ویروس 
کرونا در این کشور که آن را به کشتارگاهی 
برای جوالن ویروس تبدیل کرده باعث شده 
تا این کشور در سراشیبی بحرانی و آینده ای 

بسیار بحث بر انگیز قرار دهد.
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صورتجلســه  اســتناد  بــه 
مجمع عمومی عــادی بطور 
 1398/2/3 مورخ  فوق العاده 
شــد:  اتخاذ  ذیل  تصمیمات 
- حمیدرضــا طباطبایــی به 
 0050986228 ملی  شماره 
بــه ســمت رئیــس هیئت 
ســیدمرتضی  و  مدیــره 
طباطبایی اوره به شماره ملی 
ســمت  به   1239461941
نایب رئیــس هیئت مدیره و 
مســعود طباطبایــی اوره به 
 0051299471 ملی  شماره 
به ســمت مدیرعامل و عضو 
مدت  بــرای  مدیره  هیئــت 
دو ســال انتخاب گردیدند - 
کلیه اســناد و اوراق بهادار و 
تعهدآور شرکت از قبیل چک 
سفته و بروات و عقود اسالمی 
با امضا مشترک دو نفر از سه 
نفر اعضا هیئت مدیره همراه 
با مهر شــرکت دارای اعتبار 
به  باقریان  می باشــد.مهدی 
 0066322952 ملی  شماره 
به ســمت بــازرس اصلی و 
به  شــرع  رهروی  حمیدرضا 
 0071015647 ملی  شماره 
به ســمت بازرس علی البدل 
بــرای مدت یک ســال مالی 

انتخاب شدند.
حجت اله قلی تبار 
سرپرست اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری شهرستانهای 
استان تهران

آگهی تغییرات 
شرکت تولیدی

 و صنعتی 
نوژن گاز 

سهامی خاص 
به شماره ثبت 

۹8۹  و شناسه 
ملی ۱0۱0۱۴۳۹6۲۱ 

سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور

 اداره کل ثبت 
اسناد و امالک استان 

تهران مرجع ثبت 
شرکت ها 

و موسسات 
غیرتجاری شهریار 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/11/10 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدحسین ذوالفقاری 
طهرانــی با کد ملــی 0043216031 به ســمت رئیس 
هیئــت مدیره و آقای عبدالحســین بیدآبادی با کد ملی 
0043821121 به سمت مدیرعامل و  عضو هیئت مدیره 
و آقای مهرداد ســنگلجی با کد ملــی 1281757608 
نماینده شرکت انتقال داده های ندا گستر صبا به شناسه 
ملــی 10102591792 به ســمت نائــب رئیس هیئت 
مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب 
گردیدند. کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از 
قبیل: چک و سفته و بروات، قراردادها، عقود اسالمی و به 
طور کلی هرگونه قراردادی که برای شــرکت ایجاد تعهد 
نماید به امضاء دو نفر ردیف های اول و دوم اعضای هیئت 
مدیره به همراه مهر شــرکت و اوراق عادی و مراســالت 
اداری به امضاء هر یــک از ردیف های اول و دوم اعضای 

هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت پرورش  داده ها 
سهامی خاص به شماره ثبت 6۹7۹۲ 

و شناسه ملی ۱0۱0۱۱۴7۲۹8 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/8/3 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - ترازنامه و حساب ســود و زیان سال مالی 96 
شــرکت مورد تصویب مجمع قرار گرفت - موسسه حسابرسی داریا روش به 
شناسه ملی 10320272938 به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دایا 
رهیافت به شناسه ملی 10380076460 به سمت بازرس علی البدل برای سال 
مالی منتهی به 1397/12/29 انتخاب گردیدند - روزنامه کثیراالنتشار کیهان 

جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

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

آگهی تغییرات شرکت مجتمع کشت و صنعت فردوس 
سهامی خاص به شماره ثبت 8۱۹۱6 

و شناسه ملی ۱0۱0۱۲6۵667

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/3/6 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعالم 
گردید و آقای علی عبادت طلب بارکوسرائی به شماره ملی 2720906077 
به ســمت مدیر تصفیه انتخاب و نشانی محل تصفیه: تهران- خیابان 
آیت اله طالقانی- خیابان فلسطین- پالک 362- طبقه اول- واحد شمالی 

کدپستی 1416894533 می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت حکمت سرای ایرانیان طوبی 
سهامی خاص به شماره ثبت ۴70۱۵۴ 

و شناسه ملی ۱۴00۴8۱۳8۵۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/4/16 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: محل شرکت به نشانی استان تهران 
- شهرســتان تهران - بخش مرکزی - شــهر تهران - محله 
یخچال - خیابان سجاد - بن بست حبیبی - پالک 16 - طبقه 

اول - واحد 7 کدپستی 1941935959 تغییر یافت.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت دام روستا گلشن
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۴۴۱6 

و شناسه ملی ۱0۱0۱776۴۲۱

م الف 1495

شرکت توسعه منابع انرژی توان در نظر دارد خدمات تهیه، طبخ 
و توزیع ناهار کارکنان خود را با شــرایط ذیل از طریق مناقصه عمومی 
برای مدت یک ســال به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه 
شرکت های توانمند و صالحیتدار که دارای سابقه فعالیت در این حوزه 
می باشــند، دعوت به عمل می آید جهت تهیه اســناد و تحویل پاکات 

مناقصه برابر مالحظات ذیل اقدام نمایند.
1- ارائه مستندات مربوط به شرکت، سابقه فعالیت، اساسنامه، روزنامه 

رسمی و مشخصات کامل اعضای هیئت مدیره.
2- مهلت دریافت اسناد مناقصه: 99/05/15.

3- محل تهیه اسناد و تحویل پیشــنهادات: تهران، خیابان 
پاســداران، میدان نوبنیاد، شرکت توســعه منابع  انرژی توان، معاونت 

بازرگانی، مدیریت خرید داخلی.
4- بهای اوراق مناقصه: 1/000/000 ریال واریز به حساب جاری 
طالیی به شــماره: 1177800626802 بانک سپه شعبه شهید چمران 

کد 1177، به نام شرکت توسعه منابع انرژی توان.
5- اسناد مناقصه در قبال ارائه معرفی نامه تحویل می گردد.

6- یــک فقره ضمانت نامه معتبر یا چک تضمین شــده بانکی به مبلغ 
یک میلیارد ریال )1/000/000/000 ریال( در وجه شــرکت توســعه 
منابع انرژی توان )به پیشــنهادهایی که فاقد سپرده و امضاء، مشروط 
و مخــدوش و پس از انقضاء مهلت مقرر واصل شــوند ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.(
 7- تلفــن تمــاس جهــت هماهنگی و کســب اطالعات بیشــتر: 

021-22582421
8- هزینه چاپ آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.

9- شرکت در رد هر یک یا تمام پیشنهادات مختار است.
10- آخرین مهلت ارسال پاکات ساعت 14 روز 99/05/25 می باشد.

11- ســایر اطالعات مربوط بــه مناقصه، در اســناد مناقصه مندرج 
می باشد.

 آگهی مناقصه عمومی 
شماره 6۴۲80/۹۹/۴

14۹۹م الف

شرکت توسعه منابع انرژی


