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یک کارشــناس سیاسی: اکنون 
آمریکایی ها  خــروج  مســئله 
از عــراق تبدیل بــه یک بازی 
رسانه ای شده که بین الکاظمی و 
می شود. پاسکاری  آمریکایی ها 

کارشناس  سیدافقهی  سیدهادی 
مسائل منطقه: حضور آمریکایی ها 
بــرای فرهنگ و میــراث ملی 
مــردم عــراق مضــر اســت.

الکاظمــی و دولتش مشــخصا در برابر تحوالت میدانی کــه در جهت خروج 
آمریکایی هــا از عــراق بر طبق مصوبــه پارلمان اســت، مقاومت می کنند. 
ولــی در نهایــت  آنچه مســیر آینده را مشــخص می کند نــه البی های 
سیاســی کاظمــی و آمریکایی ها که واقعیــات صحنه  و میــزان تاب آوری 
آمریکایی هــا در برابــر ضربات مهلــک گروه های مقاومت عراقی اســت.

افقی:
1- تسلیم شدن، احترام نهادن - به فیلمنامه 
هــم می گوینــد 2- از دســتاوردهای مهم 
کشــورمان در چند دهه اخیــر 3- زرنگ - 
یک هــزارم متر مکعب - طالیی رنگ - صوت 
تعجــب 4- لقب معصوم)س( - خوشــحال 
کننــده 5- محــو کردن - ادیــب نوبل برده 
دانمارکی - پیش درآمد ورزش 6- بدگویی - 
وحشت - شهر قتل عام مورمون ها در تگزاس 
 7- از القــاب شــاهان - دشــمن - رمز و راز
 8- نابودکننده محصول کشــاورزی - وسیله 
هشدار در خودروها - مکمل تاک ساعت - مار 
درشت جثه آفریقایی 9- همسایه تهران - قرار 
دادن - عارضــه ای در پوســت 10- آتش در 
پایتخت ما - شمشیرهای عرب - منسوب به 
شهری در افغانستان 11- ماسک، دهان بند - 
خواهر دارا - قانون گذار 12- قبال اتوبان نامیده 
می شــد - کوهی بلند در ایتالیا 13- پسوند 
شباهت - خزینه کوچک در حمام - قرض - 
مبدل اسم به صفت 14- در زمینه مرگ و میر 
ناشی از اپیدمی اخیر این افتخار نصیب ترامپ 
شده اســت 15- دستور حرکت به اسب - از 

آبزیان دریای مکران

عمودی:
1- شهر کردنشــین - از توابع گیالن - 
کود عامل انفجــار در بیروت 2- نوعی 
خرما - راهی بــرای عدم انجام خدمت 
سربازی 3- عمل - نیاز - شهری در آلمان 
- درخت زبان گنجشک 4- ثروت افراد 

شماره 11803 جدو    ل

آینده تحوالت غرب آسیا و اخراج آمریکایی ها از منطقه-  بخش دوم

خروج آمریکا از عراق گرفتار بازی های سیاسی 

وقیح - اضافی - ترکیبی از جوهرنمک 
و آمونیاک 5- شیدا - ظرفی برای روغن 
داغ - هم ردیف 6- شغلی در مطبوعات 
و آموزش و پرورش - کله پز عرب - درس 
خالق شــدن 7- درگاه، بارگاه - بانوی 
مقــدس - محله ای در تهــران 8- زه  
کمان - مایع تزریقی - آهنگ غم انگیز 
- خرمن گندم یا جو 9- مجرای سرخ و 
سیاه - زشتی، قباحت - جمع فردوس 
در عربی  10- حریر رومی - اندازه کفش 
و لباس - تهمت زدن 11- بدتر از بودن 
- وصف صدای گوشــخراش - پدر شعر 
نو 12- جریانی در مرز شرقی کشورمان 
- درام درهم ریخته - نت دوم موسیقی 
3 1- مقامی در آتشکده - وصف بادمجان 
مرغوب - مایع مترشحه در دهان - آوای 
دهنکجی  14- از بیــن رفتن بی گناه و 
گناهکار با هم - شهری در شرق ساری 
15- سارق کفن دزد - قطب کشاورزی 
در استان تهران - کلمه هشدار و تنبیه.

منطقه غرب آسیا طی ماه های آینده، روزهای 
حساس و تعیین کننده ای را به خود خواهد دید.

بدون شــک غرب به صــورت کلی در تمام 
جبهه های این حوزه شکســت خورده و در یک 
نگاه کالن، طی دو دهه اخیر تنها به عقب نشینی 
در برابر قدرت منطقه ای ایران مشغول بوده است. 
قدرتی که یک روز با حمله به عراق و افغانستان 
قصد داشت با محاصره ایران، شرایطش را به ملت 
بزرگ ایران تحمیل کند، نه تنها در دستیابی به 
این هدف توفیقی نداشــت، که با فضاحت کامل 
در هر دو جبهه شکست خورد و وادار به خروج 

مفتضحانه و عقب نشینی گردید.

 این اما پایان ماجرا نبود و سایه نشین های سازمان 
سیا طرح جنگ نیابتی را برای زمینگیر کردن ملت های 
منطقه روی میز گذاشــتند. چنگ انداختن به راهبرد 
جنگ نیابتی با تکیه بر جیب های گشاد گاوهای شیرده 
منطقه، در واقع جایگزینی برای طرح شکست خورده 
خاورمیانه جدید و پیامد دفن استراتژی حمله نظامی 

مستقیم به ملت های منطقه بود. 
بر این اساس، خلق هیوالی داعش، پاتک هوشمندانه 
آمریکا به جریان بیداری اسالمی در کشورهای منطقه 
بــود. داعش اما با تمام توان و توازن وحشــت مهیبی 
که ایجاد کرده بود در زیر چکمه های فرزندان رشــید 
مقاومــت جان داد تا آمریــکا و هم پیمانانش بار دیگر 

کیش و مات شوند.
 حمله بزدالنه و تروریستی به سردار بزرگ اسالم؛ 
حاج قاسم سلیمانی، نمود عجز ایاالت متحده در تقابل 
با قدرت منطقه ای ایران در صحنه میدانی بود. آمریکا 
در پــی آن بود تا با حذف نمــاد اصلی مقاومت، نمود 
قدرت این جبهه مقدس را نیز رو به افول و خاموشــی 
ببرد. تحوالت در فردای شهادت حاج قاسم اما مطابق 
خواست آمریکا پیش نرفت و امروز رسانه های آمریکایی 
از تصمیم این کشور برای تعطیلی سفارت خود در بغداد 

خبر می دهند.
 روزنامه واشــنگتن پســت اخیرا در همین زمینه 
نوشته است آمریکا به دولت عراق و شرکای دیپلماتیکش 
گفته که قصد دارد تا به طور کامل سفارتش در بغداد 

را تخلیــه و آن را به اربیل منتقل کند، مگر آنکه عراق 
حمالت گاه و بیــگاه به مقرهای دیپلماتیک آمریکا را 

کنترل و متوقف کند!
این روزنامه آمریکایی در ادامه به نقل از احمد مال 
طالل، سخنگوی مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق 
نوشته است:» امیدواریم که دولت آمریکا این تصمیم را 
مورد بازبینی قرار دهد. گروه هایی قانون شکن هستند 
که تالش می کنند تا این رابطه را متزلزل کنند و تعطیلی 

سفارت می تواند پیامی مثبت برای آنها باشد!«
مقاومت بی فایده برای نگه داشتن 

آمریکا
 الکاظمی و دولتش مشخصا در برابر تحوالت میدانی 

که در جهت خروج آمریکایی ها از عراق بر طبق مصوبه 
پارلمان اســت، مقاومت می کنند. ولی در نهایت آنچه 
مسیر آینده را مشــخص می کند نه البی های سیاسی 
 کاظمــی و آمریکایی ها که واقعیــات صحنه و میزان 
تاب آوری آمریکایی ها در برابر ضربات مهلک گروه های 
مقاومت عراقی است. مسائل اما چنین بسیط و خطی 

نیست، بلکه به مراتب پیچیده و پرابهام است.
 نقطه بحرانی واقعیت در واقع از اینجا شکل می گیرد 
که دل کندن از نفت منطقه ای که آمریکایی ها خاورمیانه 
می نامند، چندان هم برایشــان آســان نیست. بر این 
اســاس، تعطیلی سفارت هم با توجه به تعیین بازه 90 
روزه برای اجرای آن می تواند تنها یک بازی رســانه ای 
باشد. واقعیت البته این است که آمریکایی ها تحت فشار 
هستند و به شــهادت رساندن حاج قاسم، توازن فشار 
معمول بر علیه حضور مخرب آنها در منطقه را به حد 

زیادی افزایش داده است.
الکاظمی چگونه بر کرسی نخست وزیری 

تکیه زد؟
هر اتفاقی که در آینده رخ دهد اما شناخت جریان 
دوســتدار آمریکا در سطح عراق یک نیاز حتمی برای 
نخبگان و جامعه ایرانی اســت. واکاوی نحوه به قدرت 
رســیدن این افراد نیز در جای خود نیازمند کاوش و 
بررسی کارشناسانه است. جریانی که به خوبی می داند 
آمریکا طی حمله به عراق تنها 500 هزار کودک عراقی 
را قتل عام کرده ولی باز هم حضور این جرثومه تباهی 

را برای ثبات! عراق ضروری می داند، نیازمند شــناخت 
دقیق است. 

حمیدرضا علیپوریک کارشناس سیاسی به گزارشگر 
کیهــان می گوید: »ما به عنوان کشــوری که روزانه از 
ســوی آمریکایی ها تهدید می شویم، به عنوان کسانی 
که می دانیم آمریکایی هــا قبال بارها و بارها به صورت 
غیررسمی و رسمی، مراد اصلی از حضورشان در عراق 
و افغانستان را محاصره و حمله نظامی به ایران معرفی 
کرده اند، حق داریم از ناسپاسی نخست وزیر عراق گله 
مند باشیم و باید جریان منتسب به این فرد را بشناسیم. 
اکنون مسئله خروج آمریکایی ها از عراق تبدیل به یک 
بازی رســانه ای شــده که بین الکاظمی و آمریکایی ها 

پاسکاری می شود.«
وی تصریح می کند: »مســئله اصلی اما کم و کیف 
حضور آمریکایی ها در عراق نیســت، بلکه خروج کامل 
و همیشــگی آنهاســت. امری که علی رغم تصویب در 
پارلمــان، به مذاق آقای نخســت وزیر و تیم او خوش 
نیامده اســت. این در حالی اســت که عوارض حضور 
آمریکایی هــا در عــراق منحصر به حوزه سیاســی و 
نظامی نیست، بلکه هدایت جریان فرهنگی ضداسالم و 
ضددین، رواج مسائلی چون همجنس بازی و تاکید بر 
گسترش فرهنگ غربی در بستر حرمت شکنی و اهانت 
به مقدسات اسالمی، بخش دیگری از برنامه بلندمدت 

آمریکا در عراق بوده است.«
اما سیدهادی سیدافقهی کارشناس مسائل منطقه 
در همین زمینه به گزارشــگر کیهان می گوید:»حضور 
آمریکایی هــا برای فرهنگ و میــراث ملی مردم عراق 

مضر است.«
 ســیدافقهی در عیــن حال به نکتــه ظریفی که 
در ســر کار آمدن الکاظمی وجود دارد اشــاره کرده، 
می گوید:»نبایــد در فهــم این مســئله، دچار خطای 
محاسباتی شــویم. آمدن مصطفی الکاظمی نه نشانه 
قدرت و اعمال نفوذ آمریکا، بلکه نشــانگر اختالف در 
درون جریان های سیاسی عراق است. جریانات سیاسی 
متاســفانه به دلیل رقابت های منفی و تقسیم غنائم و 
لجبازی هایی که با همدیگر داشتند، نتوانستند روی افراد 
دیگر توافق کنند و در نتیجه شرایط هم به سمتی رفت 
که مرجعیت داشت عصبانی می شد و تاکید داشت به 
دلیل شرایط کرونا زده کشور، بحث اغتشاشات و فعال 
شدن دوباره هسته های خفته داعش، مسئله نخست وزیر 
زودتر حل شــده و این خالء پر شــود. لذا قرعه به نام 
آقای الکاظمی افتاد. این نشانه اقتدار آمریکا نبود بلکه 
بی عرضگی و اختالف یا تمامیت خواهی برخی جریانات 

سیاسی عراق بود.« 

سرانجام تلخ جریان سازش با آمریکا
برخی کارشناسان معتقدند بعید نیست الکاظمی 
طعمه جدید آمریکا برای اعالم عادی  ســازی روابط با 
رژیم کودک کش صهیونیستی باشد! هرچند پر واضح 
است که شرایط داخلی عراق و ترکیب جامعه سیاسی 
آن هرگز این امکان را به آقای نخست وزیر نخواهد داد. 
گام برداشتن در جهت تجزیه عراق با اعالم انتقال 
سفارت به اربیل اما می تواند به عنوان یکی از گزینه های 
مطرح برای سرکیسه کردن الکاظمی توسط آمریکا از 
رهگذر دوستی، سازش و مذاکره تلقی شود. آمریکایی ها 
پیش از این ســعی داشتند با قوه قاهره نظامی و طرح 
خاورمیانه جدید، غرب آسیا را تجزیه کرده و کشورهای 
کوچکی در منطقه ایجاد کنند تا قدرت و قوت ملت ها را 
تحلیل ببرند. بعد از جنگ 33 روزه اما این طرح شکست 

خورد و برای همیشــه دفن گردید. اما یک کارشناس 
منطقــه ای در این باره به گزارشــگر کیهان می گوید: 
»تجربیــات تاریخی به ما می گویــد آمریکا با تکیه بر 
حماقت جریان سازش در کشورهای اسالمی، این توانایی 
را دارد که در عین ضعف و ناتوانی، حرکت های مهمی 

علیه منافع مردم منطقه صورت دهد.«
معضلی به نام رژیم کودک کش 

صهیونیستی
تالش بــرای اعالم عــادی  ســازی روابط برخی 
کشورهای خلیج فارس با رژیم کودک کش صهیونیستی، 
تالشــی دیگر در همین جهت است که علیرغم کاربرد 
انتخاباتــی موقت برای ترامــپ و نتانیاهو، در صورت 
عدم توجه به آن می تواند عواقب وخیمی برای منطقه 

داشته باشد. 
دکتر علی اصغر زارعی کارشــناس مسائل منطقه 
در همین زمینه به گزارشــگر کیهان می گوید:» بدون 
داشــتن یک تحلیل از روند تحوالت شــاید نتوانیم به 
تحلیل درستی از اکنون منطقه دست پیدا کنیم. در دوره 
جرج بوش هم ما شــاهد بودیم طرح هایی برای تقویت 

جبهه سازش و اسرائیل در دستور کار قرار گرفت. بعد 
طرح معامله قرن را مطرح کردند که همه این طرح ها 
برای جلوگیری از فروپاشی رژیم صهیونیستی و همچنین 

تجزیه منطقه به دولت های کوچک است.«
 زارعــی دربــاره عادی  ســازی روابط امــارات و 
اســرائیل می گوید:» اتفاق جدیدی نیفتاده است، بلکه 
همکاری های گســترده ای که قبال وجود داشته اکنون 

علنی شده است.«
زارعی با اشاره به همکاری های اطالعاتی گسترده 
رژیم سعودی و امارات با دستگاه اطالعاتی اسرائیل در 
جریان جنگ های بین نوار غزه و رژیم صهیونیســتی، 

تاکید دارد این اعالم عادی  ســازی چیز جدیدی نبوده 
است. 

این کارشناس مســائل منطقه با بیان اینکه طرح 
عادی  ســازی بیش از همه بــرای ترامپ و نتانیاهو به 
دلیــل اســتفاده انتخاباتی کاربرد دارد، به گزارشــگر 
کیهان می گوید:» ترامپ با طرح معامله قرن و رسمیت 
بخشیدن به تجاوزگری های اسرائیل در اراضی اشغالی 
جوالن که حتی مورد قبــول متحدین اروپایی آمریکا 
هم واقع نشــد، طرح انتقال پایتخت به قدس شریف را 
اجرایی کرد که از همان روز نخســت، ناکام ماند. امروز 
گفتمان مقاومت از چنان قدرتی برخوردار اســت که 
مبارز یمنی را با دســت خالی در مقابل ائتالف مجهز 
عربی-غربی- عبری نمی توانند وادار به ســازش کنند. 
اهمیــت اصلی در واقعیت میدانی و واقعیت موجود در 

یمن است نه در اعالم روابطی که از قبل هم وجود داشته 
است. دست برتر قطعا گفتمان مقاومت و تفکر حضرت 
امام)ره( است و قطعا رژیم های سازشکار سرنوشتی بهتر 

از سرنوشت اسرائیل نخواهند داشت.«
تغییر همیشگی معادالت توسط جریان مقاومت

فــارغ از میزان اهمیت اعالم عادی  ســازی روابط 
برخی کشورها با رژیم صهیونیستی اما مسئله اصلی را 
می تــوان تداوم اصرار جبهه مقاومت بر حقوق طبیعی 
مردم فلسطین و مخالفت با اساس رژیم صهیونیستی 
به عنوان خطر اصلی امنیتی در سطح منطقه غرب آسیا 
دانست. واقعیتی که طی تمام 40 سال گذشته ساکنان 

اسرائیل را از فکر توسعه نیل تا فرات به درون حصارهای 
بتنی و پناهگاه های زیرزمینی کشانده است.

 زارعــی در همیــن زمینه به گزارشــگر کیهان 
می گوید:» دو جریان اساســی و عمده در منطقه برابر 
هم صف آرایی کرده اند؛ یک جریان مردمی و ملت های 
منطقه و یک جریان منحط وابسته که عمله نظام سلطه 
در منطقه اســت و برای منافع نظام سلطه از فروش و 

بخشش منافع ملت های خود هم ابایی ندارد.« 
این کارشــناس مسائل منطقه با اشــاره به تاریخ 
جنگ های اعراب و اسرائیل و تغییر نهایی و همیشگی 
معادالت جنگ توسط جریان مقاومت تاکید می کند:» 
بعد از تشکیل اسرائیل در 14 می 1948 و در جنگ های 
سه گانه بین اعراب و اسرائیل، متاسفانه ما شاهد بودیم 
که کشــورهای عربی در همه این جنگ ها شکســت 
خوردند که بدترین آنها جنگ شش روزه 1968 بود که 
امید بسته بودند جمال عبدالناصر بتواند اراضی اشغالی را 
از دست اسرائیل آزاد کند ولی در جنگ بعد هم که در 
1973 در زمان سادات رخ داد باز هم شکست خوردند.«
زارعی در ادامه می گوید:» پس از این شکســت ها 
پرونده مبارزات برای آزادی سرزمین های اشغالی و قدس 
شریف به نوعی بسته شد و روند سازش کلید خورد که 
نهایتا در دوره کارتر دموکرات، سادات را وادار کردند تا 
در سال 1978 پیمان ننگین کمپ دیوید را امضا کند 
و اولین ضربه اساسی به پیکره فلسطین و جهان اسالم 
وارد شد. در آن مقطع، ابتدا مقاومت های زیادی شکل 
گرفت اما آمریکایی ها به تدریج و با وعده و فشار بخش 
قابل توجهی از کشورهای عربی را با حربه ایران هراسی 
و شیعه هراسی، در دایره سازش تدریجی خود قرار دادند 

که دولت اردن هم در پروسه سازش قرار گرفت.«
 این کارشناس مسائل منطقه با بیان اینکه نکته مهم 
این است که علیرغم این تحوالت و بعد هم آقای عرفات 
در چرخه خیانت وســارش قرار گرفت، اینها نتوانست 
شــرایط را در منطقه به نفع رژیم صهیونیستی تغییر 
دهد، می گوید:» این مسئله متاثر از گفتمان مقاومتی 
بود که امــام راحل)ره( طراح و پیش قــراول آن بود. 
همین مسئله باعث شد یک مقاومت قوی و قدرتمندی 
در منطقه و خصوصا در فلسطین اشغالی شکل بگیرد و 
با انتفاضه های اول و دوم ما روند شکل گیری قدرتمند 
مقاومت در سرزمین های اشغالی و محیط های پیرامونی 
آن را شاهد بودیم. لذا برآیند انقالب اسالمی و گفتمان 
ناب حضرت امام)ره( باعث حرکت فزاینده ای در مقابل 
رژیم های منحط طرفدار روند سازش شد. حزب اهلل در 
لبنان و جریانات دیگر در مناطق دیگر که امروز تبدیل 
به جریانی قدرتمند با عنوان محور مقاومت شــده که 
مــورد حمایت ملت های منطقه اســت. به صورتی که 
امروز جریان مقاومت در وضعیت بسیار خوبی قرار دارد 

و به بزرگترین تهدید برای اسرائیل بدل شده است.«
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شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی همزمان با ارزیابي کیفي )فشرده( انجام راهبري و نگهداري و سرویس 
و تعمیرات و انجام کلیه فعالیتهاي نت )PM,EM,CM( تعمیر و نگهداري در خصوص کلیه تأسیسات الکتریکال و مکانیکال و بازرگاني و نگهداري 12 دستگاه 
آسانسور ساختمانهاي ستادي  و شاهچراغي و مرکزي شرکت فرودگاهها و ناوبري هوایي ایران به شماره 2099001010000017 را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 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 مورخ 99/7/28 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 17روز شنبه تاریخ 99/8/10
مهلت زمان بازدید مناقصه گران ساعت 10صبح لغایت 14 ،روز شنبه مورخ  99/8/17 

محل بازدید:ساختمان مرکزي شرکت فرودگاهها و ناوبري هوایي ایران- طبقه اول- اداره کل تجهیزات  سامانه هاي فرودگاهي 
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 16 روز دوشنبه تاریخ 99/8/26
زمان بازگشایی پاکتها: ساعت 9صبح روز سه شنبه تاریخ 99/8/27

 اطالعات تماس دســتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشــتر درخصوص اســناد مناقصــه و ارائه پاکتهای الف: آدرس: تهــران- فرودگاه مهرآباد- 
بلوار معراج- ساختمان شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران- اداره کل تدارکات و تامین تجهیزات- اداره قراردادها. تلفن 61022366

م الف ۲۳۳۱

 خدمات انجام راهبري و نگهداري و سرويس و تعمیرات و انجام كلیه فعالیتهاي نت )PM,EM,CM( تعمیر
  و نگهداري در خصوص كلیه تأسیسات الكتريكال و مكانیكال و نگهداري 

۱۲ دستگاه آسانسورهاي ساختمانهاي ستادي و شاهچراغي و مركزي شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران
 شرکت فرودگاه ها 

و ناوبری هوایی ایران

فراخوان تجديد مناقصه عمومی همزمان با ارزيابي كیفي )فشرده( يك مرحله اي 

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 
1399/06/26 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد : آقای ایرج 
مقدمی با کد ملی 1551750511 به سمت رئیس هیئت 
مدیره و خانم آناهیتا مقدمی با کد ملی 0067428223 
به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم گیتا مقدمی 
با کد ملی 0931542065 به ســمت عضو هیئت مدیره 
برای مدت 2 ســال انتخاب گردیدند . امضای اســناد و 
اوراق تعهدآور و همچنین انعقاد کلیه قراردادهای شرکت 
با امضا رئیــس هیئت مدیره آقای مهندس ایرج مقدمی 
با مهر شــرکت دارای اعتبار می باشد و نامه های اداری 
با امضا مدیرعامل آقــای مهندس امیر مقدمی )خارج از 
شــرکا( همراه با مهر شرکت یا رییس هیئت مدیره آقای 
مهندس ایرج مقدمی با مهر شرکت معتبر می باشد. آقای 
جابر شهبازی با کد ملی 1671693663 به سمت بازرس 
اصلی و آقای نیما صفارنیا با کد ملی 2721552805 به 
ســمت بازرس علی البدل برای یک ســال مالی انتخاب 
شدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهی های 
شــرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال 

مالی منتهی به 1398/12/29 به تصویب رسید. 

آگهی تغییرات شركت راه و ساختمان هلیله 
سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۵۴6 

و شناسه ملی ۱0۱0088۹07۳

سازمان ثبت اسنادوامالک كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی فوق العــاده مورخ 
1397/02/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت در واحد 
ثبتی تهران به آدرس استان تهران - شهرستان تهران - بخش 
مرکزی - شهر تهران- مجیدیه شــمالی- خیابان شهید استاد 
حسن بنا- کوچه شهید سعید بهروزی )مقدم(- پالک ۴ - طبقه 
ســوم- واحد 9 کد پســتی 1671635۴31 انتقال یافت وماده 

مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک كشور

 اداره ثبت شركت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شركت فنی مهندسی حريم امن شمال 
سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹8۴۴6 

و شناسه ملی ۱۴000۲۹۵۹۹8 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 
1399/0۴/11 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد : ترازنامه و 
حســاب سود و زیان ســال مالی منتهی به 1398/12/29 به 
تصویب رســید . موسسه حسابرسی مفیدراهبر به شناسه ملی 
10861836531 بعنوان بازرس قانونی شــرکت برای یکسال 
مالی انتخاب گردید . روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج 

آگهی های شرکت انتخاب گردید. 

سازمان ثبت اسنادوامالک كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شركت تمیشان سهامی خاص
 به شماره ثبت ۱۵۹7۴ و شناسه ملی ۱0۱00۵8۲۳70 

صورتجلسه  اســتناد  به 
مجمع عمومی فوق العاده 
 1395/10/9 مــورخ 
شــماره  مجوزهــای  و 
مــورخ   95/17/3259
ســازمان   95/10/25
حــج و زیارت و 53168 
مورخ 95/10/25 سازمان 
هواپیمائــی کشــوری و 
 9 5 2 / 1 2 6 / 1 4 5 4 4
مــورخ 95/10/15 اداره 
و  فرهنگی  میــراث  کل 
تهران  استان  گردشگری 
اتخاذ  ذیــل  تصمیمات 
شد: زیبا بدیعی به شماره 
با   0053494792 ملی 
پرداخت مبلغی به صندوق 
شرکت سهم الشرکه خود 
را به مبلغ 475000000 
ریال افزایــش داد. آقای 
به شــماره  علی منوری 
ملــی 3256695442 با 
پرداخت مبلغی به صندوق 
شرکت سهم الشرکه خود 
مبلغ 25000000  به  را 
داد.  افزایــش  ریــال 
ســرمایه شرکت از مبلغ 
100000000 ریــال به 
ریــال   500000000
افزایــش یافــت و ماده 
مربوطــه در اساســنامه 
می گردد.  اصالح  شرکت 
لیســت شــرکاء بعد از 
به شرح  افزایش سرمایه 

فوق می باشد. 

آگهی تغییرات 
شركت خدمات 
مسافرت هوايی 
و گردشگری و 

زيارتی زرافشان 
سیر با مسئولیت 
محدود به شماره 

ثبت ۳7۱۲۴6 
و شناسه ملی 
 ۱0۳۲0۱۹7600

سازمان ثبت اسناد 
و امالک كشور 

اداره ثبت شركت ها 
و موسسات 

غیرتجاری تهران 

آگهی مناقصه عمومی 
دو مرحله ای شماره ۹۹/۱۲

امور بازرگانی

)نوبت دوم(

شرکت آب و برق کیش در نظر دارد نسبت به خرید یک دستگاه الکتروموتور 
پمپ فشــار قوی ساخت ایران به شرح مشــخصات فنی مندرج در اسناد مناقصه 
جهت آب  شــیرین کن اسمز معکوس RO5500 m3/day این شرکت از طریق 

مناقصه عمومی اقدام نماید.
مهلت و محل دریافت اسناد: 

متقاضیان شــرکت در مناقصه می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه با واریز مبلغ 
1/000/000 ریال به حساب شماره 3-9207771-759-۴110 بانک انصار شعبه 
مستقل کیش کد ۴110 به نام شرکت آب و برق کیش، از صبح روز دوشنبه مورخ 
1399/8/5 لغایت ســاعت 1۴ روز شــنبه مورخ1399/8/10  با ارائه کارت ملی و 

اصل فیش بانکی و معرفی نامه معتبر به یکی از دو نشانی ذیل مراجعه نمایند.
مهلت و محل تحویل پیشنهادات مناقصه:

پاکت دربســته حاوی پیشــنهادات و اســناد و مدارک مورد نیاز جهت شرکت در 
مناقصه می بایســتی حداکثر تا ساعت 1۴ روز شــنبه مورخ 1399/8/17 به محل 

دریافت اسناد مناقصه تحویل گردد.
زمان و محل گشایش پاکت های پیشنهادات:

پاکت های پیشنهادات مناقصه در ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ1399/8/19،   
در محل دفتر مرکزی شــرکت واقع در جزیره کیش گشــوده خواهد شــد. حضور 
نمایندگان پیشــنهاددهندگان در جلسه گشایش پاکت ها با هماهنگی کتبی قبلی و 

ارائه معرفی نامه معتبر و کارت ملی بالمانع است.
نکات قابل توجه:

1- هزینه درج آگهی در روزنامه بر عهده برنده مناقصه است.
2- شرکت آب و برق کیش در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادات 

مختار است.
نشانی محل دریافت اسناد مناقصه و ارائه پاکت  پیشنهادات مربوطه:
دفتر مرکزی: جزیره کیش، شرکت آب و برق کیش کد پستی79۴16-95۴65
)0 7 6 (4 4 4 2 3 8 1 8 : کــس فا ، )0 7 6 (4 4 4 2 4 8 8 0 3و :  تلفن
تهران: شهرک غرب، بلوار شهید فرحزادی، بلوار شهید نورانی،  پالک 17، طبقه 3،  

واحد 6  تلفکس: 22076157 )021(

آگهی مناقصه عمومی 
دومرحله ای شماره ۹۹/۱7

امور بازرگانی

شــرکت آب و برق کیش در نظر دارد عملیات اصالح و ســاماندهی 
شبکه هوایی فشار متوســط در نقاط مختلف اطراف جزیره کیش به شرح 
مندرج در اسناد مناقصه را از طریق مناقصه عمومی به شرکت واجد شرایط 

و دارای مجوز فعالیت اقتصادی مرتبط در جزیره کیش واگذار نماید.
مهلت و محل دریافت اسناد:

متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه با واریز 
مبلغ 1/000/000 ریال به حساب شماره 3-9207771-759-۴110 بانک 
انصار شــعبه مســتقل کیش کد ۴110 بنام شــرکت آب و برق کیش، از 
صبح روز دوشــنبه مورخ 1399/8/5 لغایت ســاعت 1۴ روز دوشنبه مورخ 
1399/8/12 با ارائه کارت ملی و اصل فیش بانکی و معرفی نامه معتبر به 

یکی از دو نشانی ذیل مراجعه نمایند.
مهلت و محل تحویل پیشنهادات مناقصه:

پاکت دربســته حاوی پیشنهادات و اسناد و مدارک مورد نیاز جهت شرکت 
در مناقصه می بایستی حداکثر تا ساعت 1۴ روز دوشنبه مورخ 1399/8/19 
به محل دریافت اســناد مناقصه تحویل گردد. ارائه پیشــنهاد بعد از مهلت 

مذکور به هیچ وجه قابل پذیرش نخواهد بود.
زمان و محل گشایش پاکتهای پیشنهادات:

پاکت هــای پیشــنهادات مناقصه در ســاعت 1۴ روز چهارشــنبه مورخ 
1399/8/21، در محل دفتر مرکزی شــرکت واقع در جزیره کیش گشوده 
خواهد شد حضور نمایندگان پیشنهاد دهندگان در جلسه گشایش پاکتها با 

هماهنگی کتبی قبلی و ارائه معرفی نامه معتبر و کارت ملی بالمانع است.
نکات قابل توجه:

1- هزینه درج آگهی در روزنامه برعهده برنده مناقصه است.
2- شــرکت آب و برق کیش در رد یــا قبول هر یک یا تمام 

پیشنهادات مختار است.
نشانی محل دریافت اسناد مناقصه و ارائه پاکت پیشنهادات مربوطه:
بــرق کیــش و  جزیــره کیــش، شــرکت آب   دفتــر مرکــزی: 
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