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هدیه آقاپور

روزگاری مواجب بگیران توئیتری که از آلبانی 
تابستان  ایران هشتگ  برای  یا عربستان سعودی 
داغ می زدند و در امید واهی به دنبال این بودند تا از 
آب گل آلود باال رفتن نرخ ارز ماهی بگیرند و نظام 
جمهوری اسالمی ایران را با آشوب و خسارت به اموال 
عمومی براندازی کنند! امروز به تماشای تابستانی 
داغ تر از سال 98 و 97 ایران، در آمریکا نشستند!

مقامات آمریکایی همواره از هشــتگ تابستان داغ حمایت 
کردند که البته طبیعی است تز فکری آن را خودشان داده بودند 
تا بتوانند به نظام مقدس جمهوری اســالمی ایران خدشــه وارد 
کنند اما اکنون توان مدیریتی در آمریکا به چیزی فراتر از داغی 

رسیده و سوزاننده شده است.
آتــش خشــم معترضین، حریق هــای ســریالی و تب تند 
 کرونا همگی شــرایط بســیار بحرانــی ای را برای این کشــور 

رقم زده است.

نگاهی به آتش خشم معترضین تا آتش سوزی مراکز مهم در آمریکا-  بخش پایانی

دومینوی بحران در آمریکا با هشتگ تابستان داغ!
حریق های سریالی

بیش از دو هفته اســت که ســن دیه گو، آتالنتا، ایندیانا و 
چندین منطقه دیگر درآمریکا شاهد انفجار و آتش سوزی هستند.

انفجار در کارخانه فوالد آرکلورمیتال در برنز هاربور در شمال 
غرب ایاالت، منجر به از دســت رفتن ظرفیت 2/48 میلیون تن 

تولید فوالد آمریکا خواهد شد.
 فعالیت هــای ایــن کارخانه از چند ســال پیش بــا انتقاد 
گســترده هواداران محیط زیســت مواجه بوده است. یک سال 
پیش به دلیل ریخته شــدن قطعات ســیانور از ایــن کارخانه 
 در دریای اطراف آن، ماهی های زیادی تلف شــدند و ســواحل 

منطقه بسته شد.
سومین آتش سوزی بزرگ روز پنج شنبه 15 ژوئیه، در نیروگاه 
تولید برق شــافر در شــهر ویتفیلد وابســته به شرکت خدمات 
عمومی شــمال ایندیانا موســوم به NIPSCO رخ داد. انفجار در 
 ترانسفورمر های این نیروگاه منجر به آتش سوزی گسترده ای شد.
تنهــا یــک روز قبل یعنی شــنبه 17 ژوئیــه در چهارمین 
مــواد  تولیــد  کارخانــه  آمریــکا،  در  بــزرگ  آتش ســوزی 
شــیمیایی در نزدیکــی فــرودگاه  هارتســفیلد جکســون در 

 شــهر آتالنتــا در ایالت جورجیــای آمریکا نیــز طعمه حریق 
شده بود.

انفجار ناو بونهام ریچارد در بندر سن دیه گو، اولین انفجار در 
هفته گذشته بود که اطفای حریق در آن، پنج روز طول کشید. این 
ناو یک و نیم میلیارد دالری که پنتاگون اخیرا برای به روز رسانی آن 
250 میلیون دالر هزینه کرده بود، عماًل از رده خارج شده است. 
به گفته مقامات نظامی آمریکایی، خسارت های وارده به حدی 
اســت که هیچ امیدی برای بازگشــت این ناو به ناوگان نظامی 

آمریکا وجود ندارد.

انتقام سخت یک اتفاق نیست، راهبرد است
مســعود ندافان کارشناس مسائل سیاســی در گفت وگو با 
گزارشگر کیهان می گوید:»دولت  ترامپ با هدف استمرار استیالی 
استکباری، راهبرد »فشار حداکثری« علیه جمهوری اسالمی ایران 

را اتخاذ نمود.«
وی ادامه می دهد:» این راهبرد متضمن ارتقای ضریب شدت 
و عمق تهدید آمریکا در قبال شــهروندان ایرانی بود. ماحصل آن 
اقدام   تروریست دولتی آمریکا در رویداد شهادت سردار سلیمانی 
رخ داد. در این شــکل جدید از منازعه، جمهوری اسالمی ایران 
عالوه بر خویشــتنداری تاکتیکی، راهبرد اعمالی انتقام سخت را 
انتخاب نمود و سرانجام با حمله موشکی به پایگاه نظامی آمریکا، 

ضربه سختی به قدرت نمادین آنان وارد ساخت.«
ندافان می افزاید:»راهبرد انتقام سخت کوتاه مدت نیست بلکه 
تکاپویی برای بی تحرک سازی بازوهای کنشگری آمریکا در »عمق 
راهبردِی انقالب اسالمی و نظام اسالمی« است و داللت رفتاری 

آن خروج نیروی های نظامی آمریکا از منطقه غرب آسیا است.«
این کارشناس مسائل سیاسی تصریح می کند: »از سوی دیگر 
جمهوری اســالمی ایران در راســتای مبارزه با  تروریسم دولتی، 
راهبرد »امتداد عمق راهبردی« و »بازدارندگی در خاک دشمن« 

را مدنظر قرار داده است.«
ندافان تأکید می کند:»سخنان سردار قاآنی حاوی گزاره های 
راهبردی اعالمی  و اعمالی جمهوری اسالمی در سیاست گذاری 
مدیریت تهدید جمهوری اســالمی است. پاسخ هرگونه تهدید و 
اقدام   تروریســتی، ســخت خواهد بود و حامیان معنوی انقالب 
 اســالمی در سراســر جهان توان بازدارندگی ایــران را افزایش 

داده اند.«
وی خاطرنشان می کند:»مســلما آتش سوزی ناو آمریکایی 
یواس اس بونهوم ریچارد، تغییرات جدی در »برآورد تهدیدات« در 
اتاق های تصمیم سازی آمریکا ایجاد خواهد کرد. مهم ترین ابزار آنان 
کاربست  تروریسم است. آمریکا به خوبی دریافت هرگونه فعالسازی 
کانون های   تروریستی در جنوب غربی و شمال غربی با زمینه های 
قومیت پایه، به شکســت می انجامد. در نهایت رخدادهای اخیر 

نشان داد که انتقام سخت کابوس همیشگی کاخ سفید است.«

تحقیر مظاهر قدرت آمریکا
زمانی نه چنــدان دور ناوهای غول پیکــر، مظهر ابرقدرتی 
آمریکا به شمار می رفت و فقط کافی بود در جهان اعالم کند که 
یکی از آنها را راهی منطقه ای کرده اســت. همین خبر کافی بود 
تا پرچم سفید مخاطب این پیام باال برود اما آمریکا این روزها به 
چنان فالکتی در داخل و خارج گرفتار شده که به جرات می توان 

گفت، بی سابقه است.
باز به جرات می توان گفت آغــاز چنین روند تحقیر آمیزی، 
حاصل تالش های محور مقاومت به رهبری جمهوری اسالمی ایران 

است که مسیر این تحقیر کردن ها را برای خیلی ها باز و هموار کرد.
 در 30 خرداد 98، ایران پهپاد پیشرفته،گران قیمت و متجاوز 
»گلوبال هاوک« آمریکا را که فلسفه ساخته شدنش، دیده نشدن 
و ساقط نشدن بود، دید و ساقط کرد و واشنگتن نیز هیچ غلطی 

نتوانست بکند.
 به دنبال  ترور ناجوانمردانه ســردار رشــید ســپاه اســالم 
حاج قاسم ســلیمانی، ایران نیز پایگاه مجهز و بزرگ عین االسد 
آمریکا در عراق را با ده ها موشــک شخم زد و قطعا ده ها نظامی 

آمریکایی را به جهنم فرستاد.
طی ماه های گذشته نیز نیروهای جبهه مقاومت در عراق، یمن 

و سوریه بارها نیروهای آمریکایی را تحقیر کرده اند.
همیــن چندی پیش بود که نیروهای عراقی چهار خودروی 
یدک کش ارتــش آمریکا را پس از آنکه سرنشــینان خودرو را 
پیــاده کردند، به آتش کشــیدند. هفته گذشــته در ونزوئال نیز 

ارتــش این کشــور یک هواپیمای آمریکایی را ســرنگون کرد و 
 مقامــات دولت  ترامپ تصمیم گرفتند بی ســر و صدا از کنار آن 

رد شوند!
حــاال با انفجار ایــن ناو غول پیکر که گویا شــعارش»هنوز 
جنگیدن را شــروع نکرده ام«  اســت، و زخمی شدن ده ها نفر از 
پرســنل آن، دوباره آن ابهت دروغین جلوی چشــم دنیا، تحقیر 
می شود و مقامات بلند پایه این کشور نیز  ترجیح می دهند فقط 
ســکوت کنند. این تحقیر وقتی جدی تر می شود که می شنویم 
برخی می گویند، این حادثه یک حادثه عادی نیســت و احتماال 
خرابکاری اســت! همزمان با آتش سوزی در این ناو خبر رسیده، 
در 150 پایگاه، ناو  و زیردریایی  هســته ای آمریکا هزاران ســرباز 
آمریکایی یا کرونا گرفته اند یا در معرض ابتال به کرونا قرار دارند!

این پایان مصیبت های ارتشــی که خود را »بزرگ ترین« در 
جهان می داند نیست. همزمان با آتش سوزی مهیب در این ناو، از 

ایالت نیومکزیکوی آمریکا نیز خبر می رســد عصر سه شنبه یکی 
دیگــر از جنگنده های اف- 16 آمریکا ســقوط کرد و خلبان آن 

مجروح شد.
فاکس نیوز با انتشار این خبر نوشته این حادثه در پایگاه هوایی 
»هالومان« رخ داد و پنجمین سقوط جت های جنگنده از ماه مه 
)اردیبهشت- خرداد( محسوب می شود و دومین حادثه ای است که 
در دو هفته گذشته برای هواپیمایی از این دست روی داده است.

 در حال حاضر 1397 نقطه در آمریکا 
در حال سوختن است!

پایگاه اطالع رسانی آتش سوزی ها در سراسر آمریکا، این آمار 
را همواره به روزرســانی می کند و اطالعات ارائه شده، منحصر به 

آتش سوزی طبیعی در مراتع و پوشش های گیاهی است.
این در حالی است که عوامل انسانی چه سهوی و چه عمدی 

در آن دخیل هستند.
مجموعه  این اخبار حاکی است، آنچه فرانسیس فوکویاما نظریه 

پرداز مشهور آمریکایی اخیرا گفت صحت دارد و آمریکا دیگر آن 
آمریکای سابق نیست

  ترامپ زیر آتش انتقادات
بــا همه آنچه که در ایاالت متحده در حال رخ دادن اســت 
انتظار می رود که رئیس جمهور این کشــور بســیار نگران اوضاع 
داخلی کشــورش باشــد اما او با در پیش گرفتن استراتژی های 

بحث برانگیز تنها کشورش را بحرانی تر می کند.
به طور مثال  ترامپ در ســخنرانی »کوه راشمور« از ادبیات 

تفرقه افکنانه استفاده کرد. 
این درحالی است که در نظرسنجی ها  ترامپ مدام سقوط را 
تجربه می کند و کنترل بیماری پاندمی ویروس کرونا نیز از دستش 
در رفته است، او در سخنرانی اش در سالروز استقالل آمریکا از یک 
جنگ جدید با چپ فاشیستی سخن گفت که ارزش های آمریکایی 

را به خطر انداخته و در پی حذف آنها است. 
به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، دونالد  ترامپ، رئیس جمهوری 
آمریــکا در یک صحنه برپا شــده در کوه راشــمور و پشــت به 
مجسمه های بزرگان این کشور به مناسبت روز استقالل سخنرانی 
کرد و تاریک ترین سخنان تفرقه آمیز خود را ارائه داد و گفت که 

حضور وی برای انتخابات ریاســت جمهوری در دور دوم به منظور 
مبارزه با چپ های افراطی فاشیســت است. وی مدعی شد اینها 
افرادی هســتند که قصد دارند تاریخ و ارزش های آمریکا را پاک 
کنند.چیزی که در مراسم سخنرانی دونالد  ترامپ بیش از پیش 
جلب توجه می کرد، عدم رعایت پروتکل های بهداشتی در دوران 
بیماری پاندمی اســت. در این راســتا از مک انانی، ســخنگوی 
مطبوعاتی کاخ سفید سؤال شد که چرا افراد کمی ماسک زده بودند 

و وی گفت که ماسک زدن توصیه شده اما اجباری نبوده است.
 او گفت: »به هر حال ما به دنبال برگزاری این مراسم بودیم.« 

افزون بر اینکه  ترامپ و طرفدارانش به توصیه های بهداشتی عمل 
نکردند، سخنان تفرقه افکنانه  ترامپ نیز موجب نقدهای تندی علیه 
وی شــد. آنها می گویند روز استقالل جشن یک نفره نیست، اما 
 ترامپ آن را تبدیل به جشن یک نفره و آن هم مخصوص به خودش 
کرد. آندرو باتیس، سخنگوی کارزار انتخاباتی بایدن گفت: دونالد 
 ترامپ به دنبال بزرگ کردن خود و تفرقه انداختن در کشور است.

شبکه خبری ســی ان ان نیز گزارش داد: درحالی مردم در 
سراســر آمریکا چهارم  جوالی )14تیرماه( روز استقالل در این 
کشور را جشن گرفتند که آمریکا با یکی از بزرگ ترین بحران های 

خود، همه گیری باال به ویروس کرونا مواجه است.
جنگ مسلحانه در راه است

گفته می شود اگر اعتراضات در آمریکا فرو ننشیند در آینده 
به صورت منسجم تر و ریشه دار تر دامن دولت آمریکا را می گیرد 
و ممکن اســت زمینه ای بــرای رخ دادن اتفاقات دیگر در داخل 

این کشور شود.

از جمله دیگر اتفاقات می تــوان به مخاطره افتادن تمامیت 
ارضی این کشــور  اشــاره کرد که در توضیح چگونگی این اتفاق 
حسن  هانی زاده کارشناس سیاست خارجی در گفت وگو با گزارشگر 
کیهان می گوید:»آنچه که طی هفته های اخیر در آمریکا رخ داد، 
برآینده یــک حرکت اعتراض گونه آمریکایــی به ویژه در حوزه 
سیاهپوستان است.« وی ادامه می دهد: »پس از کشته شدن جورج 
فلوید، یک جریان قدرتمندی از ســوی سیاه پوستان در تقابل با 
نژادپرستی آمریکا شکل گرفت و به نظر می رسد در آینده شاهد 
یک جنگ مسلحانه بین سیاه پوستان و سفید پوستان باشیم.« 
حســن  هانی زاده تصریح می کند:»نفوذ ســیاه پوستان در 
جنبه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی 
دارند موجب آسیب جدی  به آمریکا شده و سیاه پوستان انتقام 

سختی از هیئت حاکمه آمریکا خواهند گرفت.«
این کارشــناس سیاســت خارجی می افزاید: »جریان های 
اعتراضی در آمریکا سال هاست که به صورت مخفیانه آغاز و اکنون 
علنی شــده و اتفاقاتی که برای کشتی های آمریکایی و پایگاه ها 
افتاد نشان می دهد جریان درگیری مسلحانه ای به طور هوشمند 
در حال شکل گیری اســت.« وی تصریح می کند: »ممکن است 

ایــن درگیری ها در آینده به صورت ســازمان یافته تر پیش برود 
و تمامیت ارضی آمریکا را به مخاطره بیفکند.« این کارشــناس 
سیاســت خارجی خاطرنشان می کند: »وضعیت آمریکا وضعیت 
کاماًل شــکننده ای بوده و این درگیری ها دقیقاً به خاطر شــرایط 
دشــواری است که  ترامپ ایجاد کرده است.« تحریم، برده داری 
مدرن، جنگ،  ترور و آزمایش های غیرانسانی همگی جنایت های 
ایاالت متحده آمریکا در سراسر دنیا است که تاریخ کره زمین را 
خونین کرده و اکنون در انتظار خون خواهی است که بدون شک 

هیچ ظلمی  پایدار نخواهد ماند.

در اجرای مصوبه شــماره 661899 مورخ 1398/11/15 شــورای اقتصــاد در خصوص طرح »جایگزینی یک 
میلیون کولر گازی فرســوده با کولرهای گازی راندمان باال«، از آنجائی که اسناد مناقصه شامل ارزیابی کیفی 
و ارزیابی فنی بازرگانی در حال تهیه و تدوین بوده و مطابق اســناد مذکور رعایت اســتانداردهای ملی و ارائه 
تأییدیه های مورد نیاز از آزمایشــگاه های مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران ضروری می باشد، بدین وسیله 
فهرســت استانداردهای الزم االجراء و همچنین فهرست آزمایشگاه های فعال مورد تأیید سازمان ملی استاندارد 
ایران جهــت اخذ تأییدیه در خصوص اجرای اســتانداردهای مذکور به همراه تأییدیه نســبت بازدهی انرژی 
(EER) عملی حداقل برابر 3/15 در شرایط استاندارد در آب و هوای گرم (T3) به شرح ذیل اعالم می گردد. 
متقاضیان شــرکت در مناقصه که واجد شرایط مندرج در مصوبه فوق الذکر می باشند می بایست تأییدیه های یاد 
شــده را از یکی از آزمایشــگاه های اعالم شــده اخذ و در مرحله ارزیابی فنی بازرگانی که در پاییز سال جاری 

برگزار خواهد شد، ارائه نمایند.
 متقاضیــان جهت کســب اطالعات بیشــتر می توانند بــه پایگاه اینترنتــی دفتر تأمیــن منابع مالی توانیر به نشــانی

 https://www.tavanir.org.ir/planning/financing مراجعه یا با شماره تلفن 27935694 - 021 
تماس حاصل نمایند.

جدول استانداردهای الزم االجراء در ساخت و تولید و آزمون کولرهای گازی راندمان باال 

شرحردیف
استاندارد 6016 - کولر گازی و یا پمپ گرما از نوع اتاقی بدون کانال- ویژگیها و روش های آزمون و تعیین مقادیر 1

عملکرد
استاندارد 10638 - کولرگازی و یا پمپ های گرما دوتکه (اسپلیت) سرد و یا سرد و گرم (بدون کانال) - مشخصات 2

فنی و روش آزمون تعیین معیار مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی
استاندارد 40-2-1562 وسایل برقی خانگی و مشابه- ایمنی- قسمت 2-40: الزامات ویژه پمپ های گرمایی، 3

دستگاه های تهویه مطبوع و رطوبت گیرهای الکتریکی
سری استانداردهای 6985 - سیستم های سرمایشی و پمپ های گرما الزامات ایمنی و زیست محیطی4
سری استانداردهای  IEC61000- آزمون های سازگاری الکترومغناطیسی5

آزمایشگاه های ایمنی فرآورده پمپ های گرمایی، دستگاه های تهویه مطبوع و رطوبت گیرهای الکتریکی را در دامنه فرآورده ای خود دارند
وضعیتاستاننام آزمایشگاهکد آزمایشگاه

فعالتهرانآروین آزمای سرمد485
فعالتهرانسازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران 3 (فن)596
فعالبوشهرآزمایشگاه آفتاب کویر پارس758
فعالآذربایجان شرقیشرکت تعاونی 7006 تأمین نیاز توان گستر فن آوران پویا1287
فعالآذربایجان شرقیمینا آریا دانش سهند (ماد)1295
فعالالبرزآزمون دقیق کوشا1914
فعالاصفهانارشیا الکتریک2407
فعالآذربایجان غربیآزمایشگاه مکانیک اداره کل3174
فعالالبرزاداره کل استاندارد البرز3318
فعالآذربایجان شرقیآزمایشگاه اداره کل استاندارد آذربایجان شرقی3372
فعالکرمانصنایع گلدیران4468
فعالکرمانشاهآزمایشگاه تست در محل اداره کل کرمانشاه4614
فعالاصفهانآزمون در محل- دری5116

آزمایشگاه کولرگازی و پمپ گرما بدون کانال )سرد و یا سرد و گرم( و کانال دار

وضعیتاستاننام آزمایشگاهکد آزمایشگاه
فعالبوشهرآزمایشگاه نیروگستر لیان761
فعالآذربایجان شرقیمینا آریا دانش سهند (ماد)1295
فعالآذربایجان شرقیمهر اصل4146
فعالقزوینگلدیران4465
فعالخوزستانتوچال الکتریک4944

»اطالعیه در خصوص اعالم فهرست آزمایشگاه های مورد تأیید سازمان ملی استاندارد و آمادگی برای اخذ 
استانداردهای الزم االجراء جهت متقاضیان سرمایه گذاری در طرح تعویض یک میلیون کولر گازی فرسوده«

دفتر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت توانیر م الف 1507

به اســتناد صورتجلســه 
مــورخ  مدیــره  هیئــت 
تصمیمات   1397/04/30
ذیل اتخاذ شد: آقای مختار 
به شــماره ملی  نورانــی 
5309787021 به سمت 
رئیس هیئت مدیره- آقای 
محمدتقی ربیعی به شماره 
ملــی 0533906385 به 
رئیس هیئت  نایب  سمت 
مدیــره- آقــای حســن 
به شــماره ملی  ربیعــی 
0533841100 به سمت 
مدیرعامــل و عضو هیئت 
مدیره انتخاب شدند کلیه 
اســناد و اوراق بهــادار و 
تعهدآور شــرکت از قبیل 
چــک، ســفته، بــروات، 
قراردادها و عقود اسالمی با 
امضاء آقایان مختار نورانی 
و حســن ربیعی همراه با 
مهر شرکت معتبر و اوراق 
عادی بــا امضاء هر یک از 
آقایان مختار نورانی، حسن 
ربیعی و محمدتقی ربیعی با 
مهر شرکت معتبر می باشد. 
محل شــرکت  به آدرس 
تهــران تهرانپارس- قنات 
کوثر- خ مطهری- کوچه 
پالک  مرکــزی-  هفتــم 
39- واحد 4 کدپســتی: 
انتقــال   1689947814

یافت.

آگهی تغییرات 
شرکت ساختمانی 

جنت سازان 
سهامی خاص 

به شماره ثبت 
 60۸۳۱

و شناسه ملی 
 ۱0۱0۱0۵۸7۵۵

سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات 

غیرتجاری تهران 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 

1397/7/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب 

ســود و زیان ســال مالی 1396 به تصویب رسید. آقای 

ینوک ســیمونیان با کد ملــی 4172559603 و آقای 

وحید طاهری با کد ملــی 0073137502 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 2 ســال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ســید 

خســرو وفائی با کد ملــی 3933510228 و خانم اکرم 

وثائق با کد ملی 2753410542 و آقای ســید ســعید 

وفائی با کد ملی 0450170586.
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 ۲6۹۹7 

و شناسه ملی ۱0۱007۲۴6۴۵ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/04/02 

تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: موارد ذیل به موضوع شــرکت الحاق و ماده 

مربوطه در اساســنامه اصالح گردید: انجــام کلیه فعالیت های بازرگانی، 

خریدوفروش، تولیدی، صنعتی، در زمینه واردات و صادرات فرآورده های 

نفتی و سایر کاالها و اقالم مجاز بازرگانی ازجمله طال و شمش که ازنظر 

جمهوری اسالمی ایران منعی برای فعالیت در آن زمینه نباشد، شرکت 

در کلیــه مزایدات و مناقصات بخــش خصوصی و دولتی، تولید و توزیع 

بســته بندی کاالهای مجاز و خدمات پس از فروش آنها، سرمایه گذاری 

و مشــارکت در ســاخت پروژه های عمرانی، پیمانکاری و ســاختمانی 

با کاربری های تجاری، اداری، ورزشــی، تفریحی، آموزشــی، خدماتی، 

بیمارستانی، صنعتی و ســایر، ساخت هتل و اماکن گردشگری، احداث 

کارخانجات صنعتی، خرید و تجهیز معادن و فعالیت در زمینه استخراج 

و بهره برداری از آن، تامین و نگهداری ماشین آالت صنعتی و کارخانه ای، 

خریدوفروش ماشین آالت معادن و انجام پروژه های صنعتی و معدنی مجاز، 

مشاوره، طراحی، نظارت فنی و اجرا در زمینه امور و فعالیت های مرتبط 

با سازه  و نما و ثبت سفارش در رابطه با کلیه فعالیت های شرکت و انجام 

کلیــه امور گمرکی، احداث کارخانجات صنعتی و معدنی، خرید وفروش 

دستگاه های پزشکی و بیمارستانی، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های 

معتبــر داخلی و خارجی، اخذ وام و تســهیالت بانکی به صورت ارزی و 

ریالی از کلیه بانک ها، موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، گشایش 

اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانک ها، ترخیص کاال از گمرکات داخلی 

ایجاد شعب و نمایندگی در سراسر کشور برپایی غرفه و شرکت در کلیه 

نمایشــگاه های معتبر داخلی و خارجی و بین المللی، عقد قراردادباکلیه 

اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و پیمان ها 

اعم از دولتی و خصوصی و بین المللی، فعالیت در زمینه کلیه انرژی های 

تجدیدپذیر و تولید نیروی برق از سوالر و تحویل برق تولیدی به شبکه و 

تجهیز لوازم نیروگاهی تجدیدپذیر و بازیافت زباله، تولید و خریدوفروش 

موادپتروشیمی و نفت سوخت، میعانات گازی و گاز ال پی جی، انجام امور 

انفورماتیکی و فنــاوری اطالعات آی تی. درصورت ضرورت قانونی انجام 

موضوعات پس از اخذ مجوزهای الزم.

آگهی تغییرات شرکت نخل بهارستان پردیس سهامی خاص 
به شماره ثبت ۲660۹۲ و شناسه ملی ۱0۱0۳0۴۱6۲۴ 

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

بدون نقطه کور


