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 یک کارشــناس ارشد حقوق بین الملل: کل حکومت آمریکا را ابتدا100 خانواده 
بیشتر تشکیل نمی دادند. معروف بود به hundred families که شامل امثال راکفلرها، 
کندی ها، روچیلدها و امثالهم می شــد. مسئله جالبی که باید بدانیم ثروت در 
آمریکا تقسیم نمی شود و برای اینکه در خانواده تداوم داشته باشد در اختیار برادر 
بزرگ تر قرار می گیرد و به همین علت این ثروت روز به روز توسعه پیدا می کند.

 وجود شــکاف های عمیق اقتصــادی و طبقاتی در جامعــه آمریکا، یکی از 
محرک هــای اصلی معترضین کنونــی حاضر در خیابان های آمریکا اســت. 
معترضین معتقدند سیســتم اساســاً بــرای فقیرتر کردن فقــرا و افزودن 
روزانه بر ثروت میلیاردرها ایجاد شــده و تنها در ایــن جهت عمل می کند.

افقی:
1- وحدت- برای رفع آن باید بر کار و تالش 
جامعه افزود 2- مقوله نادیده گرفته شده در 
گوشه ای از شبه جزیره عربستان 3- نابینایی- 
کلمه استثنا- مرد فاطمی تبار- مجرای خون 
4- بانــگ ندا- خالصه، کوتاه- زر یا ســیم 
گداخته شده 5- سنگریزه- چانه عرب- امان، 
پناه 6- برج معادل با خردادماه- شبی در ماه 
آذر- پســوند آثار ادبی فارسی 7- محله ای 
در خیابــان انقالب تهران- صحنه و ســازه  
نمایشی- ســوره ماه 8- یک  و یک- جوان 
مازندرانــی- تیر یا ناوچــه- حرص و طمع 
9- تقویت امواج رادیویی- عنوان قوم طبری 
در صدر اســالم- دخالت کردن 10- بخشی 
از تایرهای قدیمی- سند دال بر تحویل پول 
یا کاال- زشــت 11- رئیس بودن- از مراکز 
استان ها- روانداز تابستانی 12- دارای همسر- 
حاجت و نیــاز- درون و داخل 13- درخت 
زبان گنجشــک- دانه ای برای آش- بزرگ 
قبایل ترکمن- ستاینده 14- از این جماعت 
نمی توان انتظار داشت مشکالت مردم را حل 
کنند 15- نابود شــده، نام کتابی معروف- 

محفل و مجلس پر سر و صدا.

عمودی:
1- حاشــا کردن- نام خراسان بزرگ و 
آسیای میانه تا آغاز دوره ساسانی- با 
نزاکت 2- عنوانی غلط برای سال نگاری 
داغ  مکانی  خازنی-  و  خیام   ســاخته 
3- مقابل سفر- احول، چپ چشم- فریاد 
زنده  تشویق- در تکلم نقش دارد 4- 
گردانیدن- دستاویز آمریکا برای رسیدن 
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تابستان داغ آمریکا و درس های تاریخی آن-  بخش نخست

به اهداف سیاسی و اقتصادی- بی نظیر 
5- غصه مرگ آور- گیرایی- مطابق مد 
روز 6- هم داستان عذرا- مقداری غذا 
مبتنی  اخگر، جرقه 7-  در رستوران- 
بر خرد- استاد در تهران- ساز کوبیدنی 
8- مقابــل، پیش- فــوت و فن کار- 
همسایه کهنسال تهران- رافع سردی 
مزاج 9- موی ســر اسب- پروردگار- 
تلگراف-  مخترع   -10 درشت  مروارید 
 نرسیده به آرزوها- برخوردار از شرافت
11- ســروده ای از هومر یونانی- وصف 
دو اتاق که به هم راه داشــته باشند- 
گل ســرخ اروپایی 12- وسیله صعود 
بــه ارتفاع- نوعی شــیرینی-  کلمه 
تشــویق ناقص 13- ماه سرد- مکمل 
زین  سوارکار- گاو آهن- صوت تعجب 
زنانه در تهران 14- نهاد ناظر بر واردات 
و صادرات- در قرن گذشــته بیش از 
صد میلیون نفر از خودشــان را به قتل 
رســانیدند 15- مالزم عروس خانم- 
 وصف علف  بی مصــرف- زمانی معادل 

بیست سال.

تغییــر پارادایم قــدرت در جهان جدید و 
ســربرآوردن قدرت های نوظهــور در رقابت با 
آمریکا، خطر بالقوه ای بود که از فردای فروپاشی 
شوروی و ظهور جهان تک قطبی، یکه تازی ایاالت 

متحده را در سطح بین الملل تهدید می کرد. 
آمریکایی ها اما کمتر چنین تصوری داشتند و 
گذر زمان را نه در مقابل خود که کاماًل هماهنگ 
با منافع آمریکا تصور می کردند. از نیمه دوم قرن 
بیستم اما تدریجا ادبیات رایج در حوزه بین الملل 
به سمت و سوی جدیدی رفت و فالسفه لیبرال 
مبلغ جهان آمریکایی هم فهمیدند که مختصات 

نظم جهانی در حال تغییر است.

 قوه عاقله ایاالت متحده اما همچنان در برابر فهم 
واقعیات میدانی از خود مقاومت نشــان می داد و سعی 
در مصــادره به مطلوب کردن تحوالت جدید و معرفی 
لیبرال دموکراســی به عنوان نهایی و عالی ترین تئوری 
زندگی در بســتر جهان جدید، در همین مقطع زمانی 

در دستور کار قرار گرفت.
خلق نظریه »پایان تاریخ« محصول همین رویکرد 
خوش بینانه و خواب خرگوشــی تئوریک پس از پایان 
جنگ سرد است. بر همین اساس تنها به فاصله یک سال 
پس از انتشار کتاب »پایان تاریخ و آخرین انسان« و در 
انتقاد از آن، نظریه برخورد تمدن ها مطرح و بسیار مورد 
توجه واقع شــد. تحوالت عرصه میدانی اما بی توجه به 

مباحث تئوریک، تماما در جهت خالف امیال آمریکا در 
حرکت بود. غرور ابرقدرتی اما تا پایان قرن بیستم هم 
مانع دیدن واقعیت ها توسط نخبگان موثر آمریکایی بود 
و سیاستمداران ایاالت متحده هیچ نیازی به تجدیدنظر 
در راهبردهای پرهزینه خود به خصوص در ابعاد نظامی 
نمی دیدند. ابتدای قرن 21 را اما به معنای واقعی کلمه 
می توان آغــاز تعبیر کابوس های دوران پساشــوروی 
برای آمریکا دانســت. به صورتی که امروز حرف زدن از 
ظهور جهان چندقطبی حرف عجیبی نیست و »تغییر 
مختصات نظم جهانی« شاید مهم ترین گزاره ای باشد 
که کارشناسان حوزه بین الملل طی چند دهه اخیر بر 

آن اتفاق نظر داشته اند.
امــروز آمریکا در حالــی که اجبــارا و به صورت 
تدریجی از سنگرهای قبلی خود عقب نشینی می کند، 
با تحوالت و بحران های اجتماعی- سیاسی بی سابقه ای 
هم رو به رو است. در هم آمیختن عواقب بحران کرونا با 
تنش های ناشــی از قتل فجیع »جرج فلوید« و فعال 
شــدن شکاف های قدیمی و ســنتی جامعه آمریکایی، 
حاال اندیشمندان جهان را به طور جدی در زمینه پایان 
آمریکا به گمانه زنی واداشــته است. این در حالی است 
که رســانه های اصلی در ایاالت متحده به صورت علنی 
و مکــرر طی ماه های اخیر از احتمــال آغاز پایان این 
امپراطوری خونریز و غول ناآرام سخن گفته اند. تحلیل 

آنچــه در آمریکا می گذرد اکنون یکی از مســائل مهم 
برای مجموعه نخبگان و سیاستمداران ایرانی است. فهم 
دقیق وضعیت کنونی آمریکا می تواند ما را از افتادن در 
دام اشتباهات محاسباتی و عملیاتی برهاند و از تحمیل 
خسارت های خانمان ســوز بر ملت از رهگذر سیاست 

خارجی غیرعقالنی برهاند.
شناخت آمریکا از رهگذر تاریخ کوتاه آن

دکتر منوچهر محمدی استاد دانشکده علوم سیاسی 
دانشــگاه تهران و دانش آموختــه روابط بین الملل در 
دانشگاه کارولینای جنوبی در همین زمینه معتقد است 
برای فهم وضعیت کنونی آمریکا نیاز به بازخوانی تاریخ 

و شناخت تاریخی جامعه آمریکایی داریم.
 محمدی به گزارشــگر کیهــان می گوید: »ما اگر 
بخواهیم وضعیت کنونی آمریکا را مورد بررســی قرار 
دهیم، باید تاریخ شــکل گیری ایاالت متحده را ریشه 
یابی کنیم و به 500 ســال قبل؛ زمانی که کریســتف 
کلمب سفری را برای رسیدن به هند آغاز کرد ولی به 

قاره جدیدی رسید، برگردیم.«
 محمدی با بیــان اینکه بومیان آمریکایی مردمی 
متمــدن و حامل تمدن اینــکا و آزتک ها بودند که به 
گرمــی از کاروان کلمب اســتقبال کردند و از جنایات 
وحشیانه اروپایی ها علیه مردم بومی  این منطقه سخن 
می گوید. این استاد دانشگاه در تشریح این مسئله ادامه 
می دهد: »در ســال 1500 میالدی حدود یک میلیون 
بومی  در آنجا زندگی می کردند و بعد 300 ســال این 
تعــداد به 300 هزار نفر تقلیل یافت. ضرب المثلی هم 
داشــتند که می گفتند یک سرخپوســت خوب، یک 

سرخپوست مرده است.«
محمدی آغاز مرحله دوم تاریخ آمریکا را در ســال 
1640 و ســرآغاز پایه گذاری بردگــی می داند. وی به 
گزارشــگر کیهان می گوید: »مهاجران اروپایی تدریجا 
متوجه شــدند با از بین رفتن بومیان، احتیاج به کارگر 
دارند، لذا در سال 1640 بردگی را پایه گذاری کردند و 
در فرآیند تجارت برده - خصوصاً از آفریقا-  20 میلیون 
مردم آفریقا را به زور مخصوصاًً به آمریکا آوردند که در 
بین راه 10 میلیون نفر از بین رفتند. آنها کسانی را که 
زنده به آمریکا رسیدند، بیشتر در مناطق گرمسیر جنوبی 

مثل تگزاس و آریزونا به کار گماشتند.« 
 محمدی در تشــریح مرحله دیگر تاریخ آمریکا به 
تثبیت تسلط سفیدپوستان اروپایی بر قاره جدید و عزم 

شمالی ها برای صنعتی کردن زندگی در این ناحیه  اشاره 
می کند و به گزارشگر کیهان می گوید:»آنها در مرحله 
صنعتی شدن به کارگر انبوه احتیاج داشتند و پیرو همین 
احساس نیاز در 1836 بود که آبراهام لینکلن در قامت 
رئیس جمهور و برای اینکه بتوانند از این برده ها استفاده 
کنند، مســئله آزادی برده ها را مطرح کرد که منجر به 
بروز یک جنگ عظیم بین شمال و جنوب شد که نهایتا 
منتهی به پیروزی شمالی ها شد و برده ها آزاد شدند.«
لغو برده داری یا برده داری از نوع مدرن؟!

 لغو برده داری در آمریکا پس از چند ســال جنگ 
خونین اما هرگز به معنای پایان استثمار سیاه پوستان 

نبود. دکتر محمدی در همین زمینه به دیدگاه لینکلن  
اشاره کرده، می گوید: »شخص لینکلن می گفت، من با 
استفاده از برده ها مخالفتی ندارم ولی همه باید استفاده 

کنند نه فقط عده محدودی!« 
محمدی، اســتقالل آمریکا از امپراطوری انگلیس 
بر اثر اختالف پیرامون مســئله عوارض چای را مرحله 
دیگری از تاریخ آمریکا می داند که طی آن 13 ایالت با 
نام »ایاالت متحده آمریکا« استقالل و جدایی خودشان 
را از انگلیس در سال  1776 و 11 سال قبل از انقالب 

فرانسه اعالم کردند. 
تســلط بر سایر ایالت ها با ابزار جنگ و خونریزی و 
رساندن عدد آنها به 50، مرحله دیگری از تاریخ آمریکا 
از نظر این اســتاد دانشگاه تهران است. ایالت هایی که 
عمر اتحادشــان به 300 ســال نمی رسد اما این روزها 
درگیر مســائلی متعــدد و رنج آور هســتند. امری که 
گمانه زنی برای سربرآوردن جنبش های استقالل طلبانه 
در ایالت های مختلف را به مثابه آتشی زیر خاکستر دور 

از ذهن نمی نماید.
این اســتاد دانشــگاه تهران در بخــش دیگری از 
گفت وگــوی تفصیلی خود با کیهــان، طرح دکترین 
مونروئه در ســال 1836 را مرحلــه دیگری از حیات 
سیاسی- اجتماعی موجودیتی با نام آمریکا معرفی کرده، 
می گوید:»در سال 1836 که مونروئه رئیس جمهور بود، 
قناعت به این 50 ایالت نکرد و گفت ما همه قاره آمریکا 
را می خواهیم، لذا دکترین مونروئه مطرح شد که سلطه 
بر کل قاره آمریکا بود. بقیه استعمارگران اروپایی مانند 
اســپانیا، پرتغال و هلند را کنار زدند و توانستند سلطه 
خودشان را بر کل شمال و جنوب قاره تثبیت کنند.« 
وی با بیان اینکه آمریکایی ها در ســال 1900 به 

همــان قاره هم قناعت نکردند، تأکید می کند:»تئودور 
روزولت که در آن زمان رئیس جمهور بود یک اعالمیه ای 
داد که بهopen door notes policy معروف است. یادداشت 
سیاست درهای باز. معنای این بیانیه  این بود که ما به 
قاره آمریکا قناعت نمی کنیم و باید برویم بر کل جهان 
هم سلطه پیدا کنیم و در نتیجه رقابتی در نقاط مختلف 
دنیا از جمله آفریقا، آســیا و سایر مناطق پیدا شد. در 
حالی که در این مناطق تا آن زمان ســلطه انگلیس و 

دیگر کشورهای اروپایی شایع بود.«
سلطه پدرخوانده ها بر سیاست و اقتصاد 

وجود شــکاف های عمیق اقتصادی و طبقاتی در 

جامعــه آمریکا، یکــی از محرک های اصلی معترضین 
کنونی حاضر در خیابان های آمریکا اســت. معترضین 
معتقدند سیســتم اساســاً برای فقیرتر کردن فقرا و 
افزودن روزانه بر ثروت میلیاردرها ایجاد شده و تنها در 

این جهت عمل می کند.
دکتر رضا زنجانی زاده کارشــناس ارشــد حقوق 
بین الملــل در همیــن زمینــه به گزارشــگر کیهان 
می گوید:»کل حکومت آمریکا را ابتدا100 خانواده بیشتر 
تشکیل نمی دادند. معروف بود به hundred families که 
شــامل امثال راکفلرها، کندی ها، روچیلدها و امثالهم 
می شــد. مسئله جالبی که باید بدانیم ثروت در آمریکا 
تقسیم نمی شود و برای اینکه در خانواده تداوم داشته 
باشد در اختیار برادر بزرگ تر قرار می گیرد و به همین 

علت این ثروت روز به روز توسعه پیدا می کند. 
البتــه این 100 خانواده تدریجا کاهش پیدا کرد و 
اکنون 50 خانواده هستند که قدرت قاهره اصلی را دارند 
و ثروت در اختیار آنهاست.« این استاد دانشگاه در ادامه 
با  اشاره به بازی فیل و االغ و دموکرات- جمهوری خواه 
در آمریکا می گوید:»حزب جمهوری خواه و دموکرات هم 
که در قانون اساســی آمده، نماینده همین 50 خانواده 
هســتند و طوری نیست که تضاد منافع داشته باشند 
ولی در حوزه های مختلفی فعال هســتند، مثال امروز 
برخی صنایع فوالد را اداره می کنند، برخی شرکت های 
نفتی را اداره می کنند و برخی بخش های دیگر را. اینها 
نهایتا از یک آبشــخور استفاده می کنند و اگر اختالفی 
هم بین اینها وجود داشته باشد یک تاکتیک است ولی 
هر دو حزب نماینده کل نظام سلطه آمریکایی هستند و 
هماهنگی میان اینها در سازمان مخوفی به نام بیلدربرگ 

انجام می شود.« 

مرگ تدریجی رویاهای شیطان بزرگ
اکنــون آمریکا در حالی که با شکســت های مکرر 
بین المللی طی چند دهه اخیر دســت به گریبان است، 
رشد روزافزون رقبای رو به تزاید خود در صنعت و اقتصاد 

را هم نمی تواند تحمل کند.
 به عنوان تنها یک مثال، در یک دهن کجی آشکار، 
چین در ســال 2014 با تاسیس »بانک سرمایه گذاری 
زیربنایی آســیا«، عماًل اســتقالل خود را از مدل های 
اقتصادی توصیه شده به وسیله بانک جهانی و صندوق 
بین المللــی پول اعالم کرد و حاال روند کنونی تضعیف 
روزافزون اقتصاد آمریکا و معضالت اقتصادی ناحیه یورو، 

کارشناسان اقتصادی را به این نتیجه رسانده است که 
این نهاد مالی چینی در طول دهه های آینده، مرجعیت 
اقتصادی جهان را از موسســات آمریکاساز مانند بانک 
جهانی بازخواهد ســتاند. آمریکا از ابتدای تاسیس این 
نهاد یکــی از مخالفین سرســخت آن بود، ولی حتی 
نتوانست مانع عضویت کشــورهای متعدد اروپایی در 

این نهاد چینی شود.
 اکنون استرالیا، آلمان، فرانسه، سوئیس، انگلستان، 
اتریش، فنالند، ایتالیا، هلند، نروژ، اسپانیا، پرتغال، سوئد و 
چند کشور کم اهمیت تر اروپایی، علی رغم مخالفت شدید 
و صریح ایاالت متحده، به این نهاد مالی پیوســته اند. 
بلژیک، کانادا، اوکراین و جمهوری چک نیز در حال طی 
مراحل پیوستن به این سازمان هستند. قریب به اتفاق 
کشورهای آسیایی نیز طبعا در کنار روسیه و ترکیه به 
عضویت این پیمان درآمده اند. نوعی هوشیاری فراگیر 
درباره تغییر مختصات رهبری اقتصادی جهاِن آینده در 
حال شکل گرفتن است! حاال پس از توافق چین و روسیه 
مبنی بر کنار گذاشتن دالر از مبادالت مالی دوجانبه، 
چندی پیش، روسیه و اتحادیه اروپا نیز چنین توافقی 
را امضا کرده اند. امری که نشان می دهد ما تدریجا باید 

به عصر پساآمریکایی سالم کنیم!   

سکوت در برابر افتضاحات کدخدا!
آمریکا طی چند ماه اخیر درگیر بحران های متنوعی 
بوده اســت. با این وجود، به کمترین چیزی که برای 
حــل این بحران ها فکر کرده، گفت وگو با مردم خود و 
تجدیدنظر در راهبردهای غلط اقتصادی و نظامی برای 
تامین منافع توده های فقیر مردم این کشور بوده است.
 ســرکوب و مشت آهنین یک حکومت پلیسی تا 
بن دندان مسلح، تنها پاسخ مجموعه سیستم آمریکا به 
اعتراضات این چندماهه بوده است.  ترامپ بر سرکوب 
فوری و بی مالحظه و اعدام بی تردید معترضان بســیار 
اصرار دارد و بارها آنها را اوباش و حیوان خوانده است. 

حجم تصاویر و فیلم های منتشــر شده از وحشی گری 
پلیس آمریکا بی سابقه است، با این وجود دولت و وزارت 
خارجه ما چنانکه باید حداقل در موضع رســانه ای به 
دفاع از حقوق مستضعفین آمریکایی نپرداخته اند. این 
در حالی اســت که  ترامپ و سایر دولتمردان آمریکایی 
همزمان با ســرکوب گســترده مردمی خود که آنها را 
حیوان و مهدورالدم می خوانند، مکرر به اعدام یک قاتل 

در کشور ما اعتراض کرده اند!
محمدصادق کوشــکی استاد دانشــگاه تهران در 
همین زمینه به گزارشگر کیهان می گوید:»حتی ما اگر 
نخواهیم از موضع اسالمی و انقالبی عمل کنیم و تنها 
به موازنه دیپلماتیک در این مسئله نظر داشته باشیم، 
باز هم وزارت خارجه ما وظیفه دارد در پاسخ اقدامات 

طرف مقابل، مقابله به مثل کند.«
کوشــکی می گوید:»منظــور از مقابلــه به مثل 
هــم یک توییــت کنایه آمیــز از وزیر امــور خارجه 
نیســت. وزیر، ســخنگو، معاونیــن وزارت خارجه و 
ســفرای ما باید بــا همان صراحتی کــه آمریکایی ها 
در مســائل داخلی ما دخالت می کننــد، به صراحت 
 وحشیگری آمریکایی ها در سرکوب مردم خودشان را 

محکوم کنند.« 

بدون نقطه کور
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__________417/000مجله کیهان فرهنگی

  امور مشترکین 
موسسه کیهان

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1399/3/17 و 
به موجب مجوز شــماره 992/15/86591 مورخ 99/5/19 
وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعــی اداره کل تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای 
محمدحســن گل محمدی به کدملــی 0048929190 به 
ســمت رئیس هیئت مدیره و آقای ابوالفضل شمس الدینی 
به کدملی 0052168263 به ســمت نائــب رئیس هیئت 
مدیره و آقــای نصراله امینی به کدملــی 5499511497 
به ســمت منشــی هیئت مدیره و آقای مجیــد غفوری به 
کدملــی 0048330752 به ســمت مدیرعامل شــرکت 
انتخاب گردیدند. کلیه قراردادها و اســناد تعهدآور و اوراق 
بهادار شــرکت با دو امضا 1- آقای مجید غفوری مدیرعامل 
بــه عنوان دارنــده امضای ثابــت 2- آقای محمدحســن 
گل محمــدی رئیس هیئــت مدیره همراه با مهر شــرکت 
تعاونی دارای اعتبار خواهنــد بود و در غیاب رئیس هیئت 
مدیره امضای ابوالفضل شــمس الدینی نایب رئیس هیئت 
مدیره معتبر اســت. همچنین اوراق عادی شرکت تعاونی با 

امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.

آگهی تغییرات شرکت تعاونی همیاری 
یادگاران جامع به شماره ثبت ۴6۱۴67

و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۴76۰۹ 

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مــورخ 1399/01/30 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: اعضای 
هیئــت مدیره برای مدت دو ســال انتخــاب گردیدند: آقای 
محمدحسین ذوالفقاری طهرانی به شماره ملی 0043216031 
شرکت بازرگانی شایق به شناسه ملی 10101043570 آقای 

عبدالحسین بیدآبادی به شماره ملی 0043821121
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 ۱۰۱۰۱۱۴7۲۹8 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مــورخ 1399/02/21 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه 
و حســاب ســود و زیان ســال مالی منتهی به 1398/9/30 
به تصویب رسید. موسسه حسابرســی مفید راهبر به شناسه 
ملی 10861836531 بعنوان بازرس اصلی به مدت یکســال 
مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیراالنتشــار کیهان برای درج 

آگهی های شرکت تعیین گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت نوسازی و عمران اکباتان سهامی خاص
 به شماره ثبت 8۹۴۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳7۹8۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399/04/21 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و صورت حســاب سود و زیان و 
صورتهای مالی عملکرد ســال مالی 1398 به تصویب رسید. آقایان 
محمدحســن همــت با کد ملــی 1198973821 و عبــاس قربانی 
علی آبادی با کد ملی 0452355737 به ترتیب بعنوان بازرس اصلی و 
علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار 

کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت ایران اسپان شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت ۲۳۳66 و شناسه ملی ۱۰۱۰۰688۳7۱ 

به استناد صورتجلسه مجمع عموی عادی به طور فوق العاده 
مورخ 1399/02/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: موسســه 
حسابرســی و خدمــات مدیریت دایا رهیافت به شناســه 
ملی 10380076460 به ســمت بازرس اصلی و موسسه 
حسابرسی شــراکت به شناســه ملی 10100174240 به 
سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب 

گردیدند.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت بسا تند شار سهامی خاص
 به شماره ثبت ۳۴7۹۲6 و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱7۴۱۴ 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عموی عادی به  طــور فوق العاده 
مورخ 1399/03/17 و به موجب مجوز شــماره 992/15/86591 
مــورخ 99/5/19 وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعــی اداره کل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان تهــران تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد: تعداد اعضا تعاونی از 10 نفر به 20 نفر و مبلغ ســرمایه از 
100000000 ریال به مبلــغ  200000000 ریال افزایش یافت. 
آقای علی عابدینی سلوشــی به کد ملی 2709752956 به سمت 
بازرس اصلی و آقای یونسعلی طاهری به کد ملی 0036361879 
به ســمت بازرس علی البــدل برای مدت یک ســال مالی انتخاب 
گردیدند. اعضــای هیئت مدیره برای مدت 3 ســال به قرار ذیل 
انتخاب گردیدند: آقایان مجید غفوری به کد ملی 0048330752 
و محمدحسن گل محمدی به کد ملی 0048929190 و ابوالفضل 
شــمس الدینی به کد ملی 0052168263 و نصراله امینی به کد 
ملی 5499511497 و علی طاهــری به کدملی 0050849018 
به ســمت اعضا اصلی هیئت مدیره و مختار خراتی رازلیقی به کد 
ملی 1652051120 و هادی فرهنگی به کد ملی 0046419772 
و آقای ابوالقاســم عابدی کوشالشاه به کد ملی 2708630342 به 

سمت اعضا علی البدل هیئت مدیره.

آگهی تغییرات شرکت تعاونی همیاری 
یادگاران جامع به شماره ثبت ۴6۱۴67 

و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۴76۰۹ 

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

صورتجلســه  اســتناد  بــه 
مجمع عمومــی عادی بطور 
 1398/2/3 مورخ  فوق العاده 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 
- حمیدرضــا طباطبایی به 
شماره ملی 0050986228 
به سمت رئیس هیئت مدیره 
و ســیدمرتضی طباطبایــی 
ملــی  شــماره  بــه  اوره 
ســمت  به   1239461941
مدیره  هیئــت  رئیس  نایب 
به  اوره  و مسعود طباطبایی 
شماره ملی 0051299471 
به ســمت مدیرعامل و عضو 
هیئــت مدیره بــرای مدت 
 - گردیدند  انتخاب  دو سال 
بهادار  اوراق  و  اســناد  کلیه 
و تعهدآور شــرکت از قبیل 
چک سفته و بروات و عقود 
امضا مشترک دو  با  اسالمی 
نفر از ســه نفر اعضا هیئت 
مدیره همراه با مهر شــرکت 
اعتبار می باشد.مهدی  دارای 
باقریــان بــه شــماره ملی 
ســمت  به   0066322952
و حمیدرضا  اصلــی  بازرس 
به شماره ملی  رهروی شرع 
ســمت  به   0071015647
برای  علی البــدل  بــازرس 
مدت یک سال 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 ثبت۹8۹  

و شناسه ملی 
 ۱۰۱۰۱۴۳۹6۲۱

 سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور

 اداره کل ثبت اسناد 
و امالک استان تهران 
مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات 
غیرتجاری شهریار 

 پس لرزه هـای قتـل جـرج فلوید 
و لزوم بازتعریف آمریکا


