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درحال  تازه  انقالب 
از  يكى  كه  بود  اوجگيرى 
شخصيت هاى مبارز به خرمشهر 
آمد و در مسجد جامع آن شهر 
سخنرانى پر شورى ايراد كرد. 
اودرآن آنجا گفت : تحركى در 
زمينه انقالب دراين شهر نمى 
بينم ، گويى مردمان اين ديارخفته 
اند. اصال بهتر است نام اين 
شهر را خزان شهر بگذاريم نه 
خرمشهر، ايشان آن روز آنگونه سخن گفت زيرا ازروند فعاليت هاى 
انقالبى درآن شهراطالعى نداشت و نمى دانست كه نخستين  گروه 
مبارزاتى درخرمشهر درسال48شكل گرفته بود كه اعضاى آن  حبس 
هاو شكنجه هابه جان خريده بودند.ضمن اينكه هسته هاى متعددى 
ازجوانان پرشور انقالبى ازسال هاپيش اينجاوآنجا درشهر شكل گرفته 
بود . شهر چندين عالم انقالبى داشت و به مناسبت هاى مختلف 
نيزازعلما ودانشمندان مبارز ومبرز كشورى براى ايرادسخنرانى در 
مساجدفعال شهر دعوت به عمل مى آمد. نكته اى كه شايد كمتر 
درموردآن سخن گفته شده اين است كه شب بعداز قيام19دى ، 
درخرمشهرنيز تجمعى اعتراضى شكل گرفت كه به درگيرى باماموران 
ساواك منجرشد .  كمى كه جلوتر رفتيم شور انقالبى آنچنان شهر را 
فرا گرفته بود كه رژيم پهلوى كه در آبادان حكومت نظامى اعالم كرده 
بود ناچار شدكه عمًال دامنه آن را به خرمشهر نيز بكشاند. باپيروزى  
انقالب اسالمى، تحركات  پيدا وپنهان رژيم بعث عراق  آغاز شد تا 
اين كه سرانجام عصر 31 شهريور سال 1359 حمله سراسرى وتمام 
عيارعراق به كشورمان آغاز شد.اگركمى  به عقب برگرديم وريشه هاى 
جنگ تحميلى رابررسى كنيم به اين نقطه مى رسيم كه استراتژى حزب 
بعث عراق اساساً از همان ابتدا بر پايه توسعه طلبى در منطقه طراحى 
شده بود .صالح مهدى عماش معاون نخست وزير و وزيرجنگ وقت 
عراق در كتاب خود به نام «اتحاد نظامى» كه در سال 1967 منتشر شد 
صراحتاً اعالم مى كند:" مابايد به وسعت سرزمينى بينديشيم و در اين باره  
آمادگى الزم را به دست آوريم ،لذا براى رسيدن به اين هدف بايد براى 
جنگ باكشورهاى همسايه آماده شويم ."او در اين كتاب به راحتى تاريخ 
را تحريف   وخوزستان  و كويت را به عنوان استانهاى عراق معرفى 
مى كند و پا را از اين فراتر گذاشته حتى به سوريه نيز توصيه مى كند 
كه نسبت به منطقه اسكندرون در خاك تركيه ادعاى مالكيت كند.اوحتى 
دراين كتاب ، برآوردى ازميزان نيروها وجنگ افزارهاى موردنياز وحتى 
آمار كشته ها رادرجنگ هاى پيش روبه صورتى كلى ارائه مى  كند. 
هرچندصدام قرارداد1975 الجزاير را امضاء مى كند، اما مترصد فرصتى 
است تا باحمله به ايران همان طرح خيالى استراتژى منطقه اى بعث را 
عملياتى كند. درمالقاتى كه دردوران ماموريت درالجزاير  با يكى از 
پيشكسوتان وزارت امور خارجه آن كشور داشتم ايشان با ذكر خاطره 

اى از "هوارى بومدين" رئيس جمهورى وقت الجزاير به اين نكته اشاره 
كرد: وقتى بومدين به عراق رفته بوددرپايان سفر، صدام براى بدرقه اش به 
فرودگاه مى رود. بومدين با او خداحافظى مى كند ودرحالى كه نگرانى 
درچهره اش كامال هويدا بود از پله هاى هواپيما باال مى رود،اما ناگهان 
دوباره باز مى گردد و باصدام سخن مى گويد وازاوباتاكيد مى خواهد 
كه فكرجنگ باايران راازذهن خودپاك كندوبه عواقب زيانبارآن در 
منطقه توجه داشته باشد .نگرانى بومدين كامال بجابود، زيرااوازفحواى 
كالم صدام درخالل مذاكراتى كه باوى درطول سفر به عراق داشت به 
خوبى دريافته بودكه او منتظرايجادشرايطى است تانقشه شوم خودرابراى 

تعرض به خاك ايران عملى كند . 
دقت كنيم كه اين جريان درچه تاريخى اتفاق مى افتد (بومدين 
در سال 1978و قبل از پيروزى انقالب درگذشته است) اين جريان 

ونشانه هاى متعدد ديگر به خوبى نشان مى دهد كه صدام از همان ابتدا 
به دنبال حمله به ايران بود. او آنچنان به ماليخولياى قدرت مبتال شده 
بود كه نصيحت هيچ ناصح مشفقى رانمى پذيرفت .با پيروزى انقالب 
اسالمى اين توهم در وى تقويت شد و گمان مى كرد كه به دليل برخى 
از ناآرامى هاو التهابات سياسى درايران ، شيرازه مديريت كشور از هم 
گسيخته شده وفرصتى تاريخى براى حمله به ايران فراهم شده است، 
لذا جنگى تمام عيار را   عليه ما آغاز كرد ،امادركمال ناباورى باپديده اى 
شگفت انگيز مواجه مى شود ؛مقاومت آن هم درترازى اين چنين . آرى! 
صدام  هيچگاه گمان نمى كردكه بامقاومتى اين چنين گسترده ،مردمى ، 

حماسى ، شورانگيز وسراسرى مواجه شود. به حماسه ماندگاروتاريخى 
مردم خرمشهر باز مى گرديم كه نمونه اى بارز از مقاومت دلير مردان و 
شير زنان ايرانى در دوران دفاع مقدس است. نيروهاى ما در خرمشهر 
شجاعانه و غيرتمندانه وباكمترين امكانات 35 روز تمام جنگيدندوازعمق 

جان مايه گذاشتندتاجلو  سقوط شهررابگيرند  .
 نظاميان رژيم بعث عراق مرتكب جنايات بسيارى درخرمشهرشدند.
آنان در 24مهرماه سال 59آنچنان كشتاركردندوحمام خون به راه انداختند 
كه خرمشهرمظلوم وقهرمان   در آن روز   بحق به خونين شهر تغيير 
نام يافت.  سرانجام آن روزتلخ فرارسيدو خرمشهردرروز4آبان سال 
59سقوط كرد .هرچندخرمشهرعزيزما به مدت 756روز در اسارت بعثى 
هابود امادرطى اين مدت بچه هاى شهر كه به آن سوى رودخانه رفته 
بودند، نگذاشتند كه بعثى هاى اشغالگرحتى يك روزِ آرام داشته باشند. 
وسرانجام روزتاريخى3 خرداد سال61 فرا رسيد وشادى بخش ترين 
رخداد دوران دفاع مقدس به وقوع پيوست. آرى! درآن روز خرمشهر 
قهرمان آزاد شد.درآن تاريخ ودر مسجد جامع خرمشهرناگاه به ياد آن 
شخصيت انقالبى افتادم كه خرمشهر رادرآن روز خزان شهر ناميده 
بود باخودگفتم اى كاش ايشان امروز به اينجا مى آمد و چگونگى قد 
برافراشتن خرمشهر قهرمان و ايستادن آن را بر بلنداى قله شجاعت و 

ايثار و غيرت و مقاومت ، روايت مى كرد .
در آن روز سرى هم به خانه زدم تنها مخروبه اى از آن باقى مانده 
بود، اما در ميانه آن تل خاك ، تك درخت كهورى ، سرفرازانه ايستاده 
بود؛گويى روايتگر ايام اسارت بود . درميان انبوهى از آوار، گويى آن 

درخت  سبز وستبربشارت ازحيات مجددخرمشهر مى داد.
سالم بر خرمشهر قهرمان وشهداى پاكبازش كه حماسه هايى بس 
عظيم  آفريدندوبرمردم صبور وسختى كشيده اش كه رنج هابه جان 

خريدند.
سالم بر قافله شهيدان  ، جانبازان ، آزادگان ، رزمندگان وجملگى 

اهالى خطه ايثار  
سالم بر جاى جاى پايتخت مقاومت، خوزستان قهرمان 

و سالم بر ايران مهد شيران ،خاك دليران
ودرپايان سخن

يادى ازشاعرمعاصر ، زنده يادسپيده كاشانى وآن سروده زيبايش :
اى شهر خرمشهر، اى خاك گهرخيز / اى سينة پر آذرت از قصه 

لبريز
خاكت ببوسم، خاك تو بوسيدنى شد/ گلهاى خرمشهر من 

بوئيدنى شد
.....

بامن بخوان شعرظفراى بندرسبز شب سرشدوآمدسحراى 
بندرسبز

واين گونه بود كه به تعبيربلندامام شهيدان ، خرمشهر راخدا 
آزادكرد

سالروز آزادى اش گرامى باد 

 بلندآستان  شهرخونين ما
دزفول چه از سوى ايرانى ها «شهر هزار موشك» نام 
بگيرد يا چه از سوى عراقى ها به نام «بلد الصواريخ» نامگذارى 
شود، مهم نيست؛ مهم اين است كه مقاومت با گوشت و 

پوست ايرانى ها عجين شده است.
مقاومت درسى است كه ايرانى ها هميشه براى مردم دنيا 
به يادگار گذشته اند، چه آن روز كه دشمن با آن تجهيزات 
بى نظيرش هوس تصرف چند ساعته خرمشهر را داشت و با 

مقاومت غافلگير كننده جوانان خرمشهرى آن هم با چوب و 
چماق و برنو مواجه شد وچه تا آن زمان كه دزفول از سوى 
دشمن به جرم قرار گرفتن در كنار پايگاه شكارى، روزانه 
موشكباران مى شد و مردم دزفول شهر را ترك نكردند. به آنها 
كه اين روزها ملت ايران را تهديد مى كنند توصيه مى شود بروند 
و درس مقاومت و ايستادگى مردم دزفول را در طول هشت 
دفاع مقدس را به عنوان نمونه اى از مقاومت ملت ايران بخوانند 
تا بدانند ايرانى ها شجاعتر و مقاومت تر از آن هستند كه اسير 
تهديد دشمن متجاوز شوند و با اين ملت بايد با زبان تكريم و 

نه تهديد سخن گفت.
نفوذ ايمانى انقالبى

رهبر معظم انقالب اسالمى در روز 23 اسفندماه سال 
1375 در سفر به خوزستان در جمع مردم دزفول سخنرانى 
كردند. حضرت آيت اهللا خامنه اى از حماسه مقاومت، ايستادگى 
و شجاعت مردم دزفول در شديدترين حمالت دشمن در 
هشت سال جنگ تحميلى تجليل كردند و اين منطقه از ميهن 

اسالمى را سرزمين افتخارات تاريخ ايران ناميدند.
حضرت آيت اهللا خامنه اى به جايگاه رفيع مردم دزفول به 
لحاظ مقاومت و صبر انقالبى آنان اشاره كردند و فرمودند: مردم 
شهر دزفول يكى از بهترين امتحان هاى دوران انقالب و جنگ 
تحميلى را در تاريخ به يادگار گذاشتند و قهرمانى ماندگارى را 
به ثبت رساندند و اين اثر شگفت آور نتيجه رسوخ و نفوذ ايمان 

انقالبى تا اعماق روح و جان اين مردم است.
اما دزفول چرا به عنوان يك شهر نمونه در مقاومت لقب 
گرفت؟ اين مساله به اين علت بود كه دزفول بارها و بارها از 
سوى دشمن بمباران شد ولى مردم اين شهر هيچگاه شهر و 
كاشانه خود ترك نكردند و ماندند و مقاومت كردند. به دليل 
اصابت موشك هاى فراوان، دزفول به «بلد الصواريخ» از سوى 
عراقى ها يا «شهر موشك ها» از سوى رزمندگان ايرانى معروف 
شد. حتى گفته مى شود در واقع اولين موشك جنگ به دزفول 

اصابت كرد.
رژيم بعثى عراق هر بار كه در رويارويى مستقيم با 
رزمندگان اسالم در ميادين نبرد، شكست مى خورد براى جبران 
ضعف ها و همچنين اعمال فشار بر جمهورى اسالمى ايران، 
شهرها و مناطق مسكونى را موشكباران و بمباران مى كرد و 
در همين زمينه، در روز 28 آذر 1361  دزفول براى چندمين 
بار هدف يورش بى رحمانه موشكى رژيم بعث عراق قرار 

گرفت. اگر چه قبل از اين جنايت، هواپيماهاى عراقى بارها 
شهرهاى ايران را بمباران كرده بودند، اما حمله به دزفول، 
نخستين حمله در ابعاد گسترده به وسيله موشك  هاى زمين به 
زمين بود.يكى از مهمترين اهداف رژيم بعث عراق از بمباران و 
موشكباران شهرها به ويژه شهر دزفول اين بود كه با از بين بردن 
زيرساخت هاى اقتصادى و ناامن كردن شهرها، به مردم ايران 

بگويد كه از مقاومت دست برداريد. 
اصابت 176 موشك به دزفول 

شهر دزفول در هشت سال جنگ تحميلى مورد 
اصابت 176 موشك دوربرد فراگ و اسكاد بى قرار گرفت؛ 
هواپيماهاى دشمن 489 بمب و راكت بر سر مردم بى دفاع 
شهر دزفول فرو ريختند و پنج هزار و 821 گلوله توپ به نقاط 
مختلف اين شهر اصابت كرد. 19 هزار و 500 واحد مسكونى، 
تجارى، آموزشى و مذهبى در اين هشت سال بين 20 تا 100 

درصد در دزفول خسارت ديد.
مردم دزفول در هشت سال جنگ نابرابر دو هزار و 600 
شهيد ،400 جانباز، 452 آزاده و 147 جاويداالثر تقديم ميهن 
اسالمى كردند. به پاس ايستادگى مردم دزفول در هشت جنگ 
تحميلى اين شهر به عنوان پايتخت مقاومت ايران اسالمى لقب 
گرفت. همچنين چهارم خرداد در تقويم رسمى كشور روز 
مقاومت و پايدارى - روز دزفول نامگذارى شده است. عراق 
براى   درهم شكستن مقاومت مردم از هيچ راهى دريغ نكرد. 
دزفول نه فقط مقاومت كرد، بلكه هيچگاه خالى از سكنه نشد 
و زندگى در شهر جريان داشت. با وجود حمالت سنگين 
صداميان، مردم دزفول خطوط زيادى در جبهه ايجاد كردند و 
اعزام هاى هزار تا پنج هزار نفرى به جبهه ها داشتند. اعزام هاى 
شهر دزفول به قدرى گسترده بود كه تيپ ولى عصر (عج) براى 
شهر دزفول ايجاد و بعد تبديل به لشكر شد كه تمام خوزستان 

را در برمى گرفت.
به لحاظ موقعيت سوق الجيشى، دزفول دروازه شمالى 

خوزستان محسوب مى شود و بعد از شروع جنگ تحميلى، 
صدام براى تصرف خوزستان بايد ارتباط شمال اين استان با 
كشور را قطع مى كرد. دزفول براى صدام يك شهر استراتژيك 
و نظامى به حساب مى آم. چنين داليلى باعث شده بود تا صدام 

فشار را بر اين شهر بيشتر كند.
هنوز مدتى ازآغاز جنگ عراق عليه ايران نگذشته بود 
كه اولين موشك ها به شهر دزفول اصابت كرد. در 19 مهرماه 
سال 1358 وقتى اولين موشك بر سر شهر دزفول فرود آمد، 
خيلى ها حتى نمى دانستند حتى موشك چيست   يا صدايش 
چگونه است.اما سال ها بعد وقتى آخرين موشك به اين شهر 
اصابت كرد، دزفول ديگر آن شهر سابق نبود كه صداى موشك 
را نشناسد. دزفول در گذر زمان و در مواجهه با موجى از 
حمالت و حوادث به شهرى متحد و ايستاده تبديل شده بود 
كه ايثار مردمانش همه جا زبانزد بود. آخرين موشك در دزفول 
بيشتر از 100 شهيد برجاى گذاشت. خانواده هايى بودند كه 
23 شهيد داشتند و همچنان در دزفول مانده بودند و از ذره ذره 

خاك آنجا دفاع مى كردند.
آسمان پر از جنگنده بود

بى بى نجمه، از زنان سالخورده دزفولى به خاطرات دوران 
جنگ مى پردازد. او در اين باره مى گويد: منزلمان در خيابان 
طالقانى بود. ناگهان صداى جنگنده ها را شنيديم. صداهايى كه 

انسان را به جنون مى رساند.
بى بى به آسمان اشاره كرد و گفت: آسمان پر از جنگنده 
بود. آتش همه جا را سرخ رنگ كرده بود و همه دستپاچه 
بوديم. سكوت همه منطقه را فرا گرفت و بعد از آن فقط 
صداى فرياد و شيون زنان و كودكان به گوش مى رسيد. اين زن 
سالخورده دزفولى همچنين افزود: در   روزهاى اوليه جنگ بود 
كه شنيديم خمپاره به نزديكى يكى از نانواهاى خيابان آزادى 

برخورد  و بسيارى را مجروح كرده است.
نماز جمعه قطع نشد

حجت االسالم سيد محمدعلى قاضى دزفولى امام جمعه 
دزفول مى گويد: چهارم خرداد، روزى است كه نمايانگر گنج و 

سرمايه ايثار، جهاد، مقاومت و پايدارى است.
وى با بيان اينكه شير زنان و شير مردان دزفولى در دفاع 
مقدس جوانان خود را به جبهه مى فرستادند، تصريح مى كند: 
زنان شجاع دزفولى خود نيز جبهه را پشتيبانى كرده و براى آنان 
امكانات مى فرستادند و خانه هاى ويران شده خود را با دستور 

مرحوم آيت اهللا قاضى بازسازى مى كردند.
حجت االسالم قاضى دزفولى با اشاره به اينكه در طول 
دوران دفاع مقدس نماز جمعه دزفول با امامت آيت اهللا قاضى 
حتى يك هفته نيز قطع نشد، مى گويد: دشمن تمام تالش 
خود را مى كرد تا شهر دزفول را از سكنه خالى كند تا 
رزمندگان روحيه خود را از دست دهند اما به رغم اصابت 
176 موشك و هزاران راكت و بمباران هاى شديد به دزفول 

نتوانستند به اين هدف خود برسند.
وى، دفاع مقدس را گنجى با ارزش برمى شمارد 
و مى افزايد: دشمنان ايران قصد دارند كارى كنند تا ما 
جنگ و دفاع مقدس را فراموش كنيم و اين فرهنگ ايثار 
و مقاومت را از ما بگيرند كه   نبايد اجازه تحقق هدف را 

به آنها بدهيم.

دزفول؛ «شهر هزار موشك» 
4خر دادروز دزفول قهرمان گرامى باد

*خبرگزارى مهر

*سيدمحمدرضاموالى زاده 

ناوگروه 86 نيروى دريايى از مهر ماه 1401 سفر    مهدى فرخ پور
دريانوردى راهبردى خود را با هدف و ارسال پيام 
صلح و دوستى به كشورهاى دنيا با تجهيزات رزمى و 
آمادى روز دنيا و با دانش بومى و توانمندى كاركنان 
مجرب آغاز و با حضور در حيات خلوت آمريكا، 
پرچم قدرتمند و شعار «ما مى توانيم» را در دوردست ها 
طنين انداز كرد.اين ناوگروه   متشكل از ناو تمام ايرانى 
دنا و ناوبندرمكران با طى مسير 51 هزار كيلومتر، ركورد 
جديدى را در تاريخ سفرهاى دريانوردى ايران به ثبت  
رساند.سفردريايى ناوگروه يادشده از جنبه هاى مختلف 
حائر اهميت است كه در ادامه به برخى از مهمترين آنها 

اشاره مى شود:
    1- اجراى رهنمودهاى مقام معظم رهبرى مبنى 

بر اين كه نيروى دريايى يك نيروى راهبردى است و 
به چشم يك نيروى راهبردى بايد به آن نگريسته شود. 
دريا همواره نقطه تقابل قدرت هاى بزرگ بوده است، از 
اين رو سيادت و كنترل دريايى نقش بسيار بااليى براى 
كشورها در دستيابى به قدرت دريايى و تأمين منافع ملى 
و بين المللى داشته است به گونه اى كه تحت كنترل بودن 
درياها و حضور و تسلط بر آب هاى بين المللى يكى از 
مهمترين دغدغه هاى كشورهاى قدرتمند است. « آلفرد 
ماهان» صاحب انديشه راهبردى دريايى معتقد است 
كه اقيانوس ها و درياها  حبابى پر آب هستند كه سه 

چهارم جدار زمين را پوشانده اند. هر كشور يا ائتالفى 
از كشورها كه قدرت فرماندهى بر اين درياهاى بزرگ 
را داشته باشد مى تواند ثروت دنيا را كنترل كند و از اين 

طريق بر كره زمين مسلط شود.
    2- مطمئناً يكى از دستاوردهاى اين دريانوردى 
ناوگروه 86 نيروى دريايى ،آموزش دانشجويان و 
كاركنان جوان، همتاسازى، تبادل تجربه، افزايش قدرت 

بازدارندگى و تمرين راهبرد دفاع از جلو است.
    3- يكى ديگر از پيام ها و دستاوردهاى 
دريانورى ناوگروه   را مى توان در حوزه سياسى  

بررسى ومشاهده كرد. عدالتخواهى و صلح طلبى در كنار 
استقالل و دفاع از مظلوميت و ايستادگى در برابر ظلم  و 
استكبار جهانى و همزمان گفتگو و تعامل   در جنبه هاى 
مختلف با دولت هاى آزاديخواه از راهبردهاى اجرايى 
و قابل مشهود در اين حركت جهادى    و نتيجه تأثير 

انقالب اسالمى در حوزه واقعيت و عمل است.
    4- شايد مهمترين دستاورد ناوگروه 86 
نيروى دريايى را بتوان در عملياتى كردن بيانيه گام دوم 
انقالب درزمينه تامين  ثبات، امنيت و حفظ تماميت 
ارضى ايران،  توجه ويژه به جوانان (  تحصيلكرده و 
مجرب)، اميدبخشى، علم و پژوهش (ساخت   رزمناو 
تماماً ايرانى و نوآورى هاى فنى و علمى و تجهيزات و 

سالح هاى پيشرفته)دانست .

اهميت دريانوردى ناوگروه 360

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى ساليانه
شركت دكستروز ايران ( سهامى خاص )

به شماره ثبت 56610 و شناسه ملى 10101017036
به اطالع كليه ســـهامداران محترم شركت دكستروز ايران مى رساند 
جلســـه مجمع عمومى عادى ســـاليانه شـــركت در روز دوشنبه 
مورخ 29 / 03 / 1402 ســـاعت 2 بعدازظهـــر در محل قانونى دفتر 
شـــركت واقع در تهران – خيابان كريم خـــان زند – بين خردمند 
 جنوبى و ايرانشـــهر پالك 102 طبقه پنجم غربى تشكيل مى گردد .
لذا از كليه سهامداران محترم و يا نمايندگان قانونى آنها دعوت بعمل 

مى آيد در جلسه مذكور شركت نمايند.
دستور جلسه :

1 – اســـتماع گزارش هيئت مديره و بازرس قانونى شركت در مورد 
عملكرد شركت و صورتهاى مالى منتهى به 29 / 12 / 1401

2 – بررسى و تصويب صورتهاى مالى(ترازنامه و صورتحساب سود و 
زيان) سال مالى منتهى به 29 / 12 /1401

 3 – انتخـــاب اعضاى اصلى و علـــى البدل هيئـــت مديره براى 
مدت 2 سال

4 – انتخاب بازرس اصلى و على البدل شركت
5 – انتخاب روزنامه كثيراالنتشار ( رسمى ) شركت

6 – ســـاير مواردى كه در صالحيت مجمع عمومى عادى ســـاليانه 
مى باشد.

هيئت مديره شركت دكستروز ايران(سهامى خاص)

آگهى مناقصه  عمومى انتخاب پيمانكار 
استخراج ، بارگيرى، حمل و تحويل آلوويوم 

و سنگ آهك كارخانه سيمان زنجان
شركت ســيمان زنجان (سهامى خاص) به شماره ثبت 1279 
در نظر دارد  اســـتخراج ، بارگيرى، حمل و تحويل آلوويوم و سنگ 
 آهك كارخانه خـــود را  از معدن ارقين به پيمانكار واجد شـــرايط 
(حقيقى يا حقوقى) واگذار نمايد؛ متقاضيان مي توانند حداكثر ظرف 
مهلت 10 روز از تاريخ انتشار اين آگهى، جهت دريافت اسناد مناقصه 
به نشانى: زنجان، خدابنده، كيلومتر 12 جاده سلطانيه، واحد بازرگاني 
(7 -02434338371-داخلى 1142) و يا ســـايت شركت به نشانى 

www.zanjancement.com مراجعه نمايند.
شركت سيمان زنجان ( سهامى خاص)

آگهي فراخوان جهت اخذ مشاور نظارت و طراحي 
بر اجراي سيستم هاي حمل و نقل هوشمند ITS سال 1402 شهرداري كرج

شــهرداري كرج در نظر دارد تا سقف بودجه اي مشخص نســـبت به انتخاب مشاور ذي صالح درخصوص تهيه اسناد مناقصات و همچنين طراحي و نظارت بر اجراي 
پروژه هاي سيستم هاي حمل ونقل هوشمند خود به شرح مطروح در بند 4 اين آگهي با حضور شركت هايي كه داراي صالحيت و رتبه قانوني و نيز سوابق كافي مرتبط 

مورد تأييد مي باشند، اقدام نمايد. لذا از شركت هاي مشاور واجد شرايط دعوت مي شود جهت ارائه مدارك به شرح بند 5 در مهلت مقرر اقدام نمايند.
1ـ نام و نشاني كارفرما:

1ـ1ـ نام كارفرما: شهرداري كرج 
1ـ2ـ نشاني كارفرما: كرجـ  بلوار باللـ  ساختمان مركزي شهرداري كرج 

2ـ موضوع خدمات مشاوره:
ITS انتخاب مشاوره، نظارت و طراحي بر اجراي سيستم هاي حمل ونقل هوشمند

3ـ شرايط احراز صالحيت مشاور:
1ـ3ـ داراي رتبه صالحيت مشاوره معتبر در حوزه هاي «مخابرات (حداقل رتبه3)» يا «رتبه صالحيت مشاوره ترافيك (حداقل رتبه3)» با تأييديه معاونت برنامه ريزي رياست جمهوري 

(ITS) 2ـ3ـ داراي سابقه كافي در حوزه هاي مشاوره، طراحي، نظارت بر اجرا و تدوين اسناد مناقصات در زمينه سامانه هاي حمل ونقل هوشمند
3ـ3ـ مشاورين كه سابقه هرگونه فسخ در قراردادهاي شهرداري كرج را داشته باشند امكان حضور در اين فراخوان را ندارند.

4ـ روش انتخاب مشاور:
شـــركت هاي مشـــاور موظف به ارائه مدارك مثبته پيرامون احراز شرايط مطروحه در بند 3 مي باشند. بعد از بررسي فني و امتيازدهي به مشاورين، با شركت مشاور داراي بهترين شرايط، 

در قالب ماده 24 آيين نامه خريد خدمات مشاور انجام خواهد پذيرفت. لذا مشاورين در وقت مقرر نسبت به ارائه مدارك و اسناد به شرح زير اقدام نمايند:
1ـ تمامي مدارك و اسناد ارسالي بايد توسط مشاور مهر و امضاء اصل شود.

2ـ مدارك و اسناد بايد به صورت كامًال تفكيك شده و به گونه اي ارائه شوند كه صحت آنها براي كارفرما محرز شود.
3ـ مدارك مربوط به پروژه هاي مرتبط تكميل شده توسط شركت مشاور به همراه فرم رضايت كارفرمايان ارائه شود.

4ـ در صورت وجود دپارتمان مجزاي ITS در شركت ساختار آن در اسناد ارائه شود.
5ـ سوابق اجرايي مدير و كارشناس فني پروژه ارائه شود.

6ـ الزم است مشاورين محترم از ارائه مدارك غير الزم و اضافي اكيداً خودداري نمايند.
7ـ انتخاب مشاور بر اساس مدارك ارائه شده و با صالحديد كارفرما پس از بررسي هاي فني انجام مي شود. لذا ارائه اسناد هيچ گونه تعهدي براي كارفرما ايجاد نخواهد كرد.

5ـ تاريخ، مهلت و نشاني تحويل اسناد:
1ـ5ـ مهلت تحويل مدارك تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 1402/03/20 مي باشد.

2ـ5ـ نشاني تحويل اسناد و رفع ابهام: كرج بلوار بالل ساختمان شهرداري مركزي شهرداري كرج طبقه يازدهم مركز مديريت و كنترل ترافيك 32279157ـ026
معاونت حمل ونقل و ترافيك شهرداري كرج 

در راســـتاي اجراي مـــواد 1020 و 1023 قانون مدني به اطالع عموم شـــهروندان 
جمهوري اسالمي ايران مي رســـاند با توجه به اينكه در پرونده كالسه 0101649/5 
شعبه پنجم دادگاه خانواده كرج درخواســـت صدور حكم موت فرضي آقاي لسان اله 
ناظمي فرزند منصور شـــده است و برابر اطالعات واصله و اعالن احد از ورثه نامبرده از 
تاريخ اسفندماه ســـال 1370 مفقود گرديده چنانچه اشخاصي از حيات يا ممات وي 

اطالعي دارند مراتب را به هر وسيله ممكن به اين شعبه دادگاه اطالع دهند.
مدير دفتر دادگاه حقوقي شعبه 5 دادگاه خانواده شهرستان كرج
 (22 خانواده سابق) - نصرت اله غفاري 

«آگهي صورت طبقه بندي بستانكاران»
 صورت طبقه بندي بســـتانكاران تاجر ورشكســـته آقاي فرخ ســـيه پوش فرزند غالمحســـين 
به شماره ملي 0049760971 تهيه و تنظيم گرديده و در دفتر اداره تصفيه امور ورشكستگي استان 
هرمزگان به نشاني: بندرعباسـ  خواجه عطاـ  بلوار چمرانـ  نبش خيابان شهيد حاتميـ  ساختمان 
دادگستري كل استانـ  طبقه اول موجود است،  لذا اشخاص ذينفع مي توانند به آن مراجعه نموده و 
چنانچه اعتراضي به صورت مذكور داشته باشند ظرف 20 روز از تاريخ انتشار آگهي اعتراض خود را 
به دفتر شعبه دهم دادگاه عمومي حقوقي بندرعباس (دادگاه صادركننده رأي توقف) تقديم نمايند. 

بديهي است پس از انقضاي مدت مذكور تصميم اين اداره قطعي خواهد بود.
محمد شنبه زاده 
معاون قضائي رئيس كل و رئيس تصفيه امور ورشكستگي استان هرمزگان 

كارفرما و مناقصه گزار: شركت معادن زغالسنگ كرمان 
موضوع فراخوان: بيمه مســـئوليت مدني كارفرمـــا در قبال كاركنان و 

اشخاص ثالث و بيمه عمر و حوادث گروهي 
شماره فراخوان و تاريخ انتشــار آگهي مناقصه در سامانه ستاد: 

2002095511000028 مورخ 1402/03/03 
مهلت دريافت اسناد مناقصه از سامانه: از مورخ 1402/03/03 لغايت 

1402/03/10
آخريــن مهلــت ارســال و بارگــذاري اطالعات مــورد نياز و 
 ارائه پيشــنهادات بــه صورت pdf در ســامانه: تا ســـاعت 19 

مورخ 1402/03/20
زمان بازگشايي پاكت ها: مورخ 1402/03/21

* مبلغ تضمين شــركت در فرايند ارجاع كار: تضمين معتبر به مبلغ 
607,090,094 ريال 

* نوع تضمين: يك يا تركيبي از انواع تضامين زير:
ضمانتنامـــه بانكيـ  فيش بانكي (وجه نقد) ـ  اوراق مشـــاركت و يا وثيقه 

ملكي.
* آدرس و زمــان تحويل اصل تضمين شــركت در فرايند ارجاع 
كار: اصل تضمين شركت در فرايند ارجاع كار عالوه بر بارگذاري در سامانه 
مي بايســـتي به صورت فيزيكي و در پاكت در بسته و ممهور، حداكثر تا قبل 
از ساعت بازگشايي پاكت ها به دبيرخانه كميسيون معامالت شركت تحويل 

و رسيد دريافت شود.
تلفن تماس مناقصه گزار: 03432117726

آگهي مناقصه عمومي

آگهي مناقصه 
شركت توليدي مواد اوليه دارويي البرز بالك (سهامي عام) 
در نظر دارد تكميل قسمتي از سايت كلين روم و خريد ماده كمكي 
خود را از طريق مناقصه به شـــركت هاي واجد شرايط واگذار نمايد. 
شـــركت كنندگان محترم مي توانند از تاريخ 1402/03/03 لغايت 
1402/03/07 جهت دريافت شرايط شركت در مناقصه و بازديد با 
شماره تلفن 88940140 داخلي 106 و 107 تماس حاصل نمايند. 
الزم بذكر اســـت شـــركت كنندگان محترم مي توانند پاكت هاي 
 tender@alborzbulk.com پيشنهادي خود را به آدرس ايميل
و يا به صورت پاكت در بسته به دبيرخانه اين شركت ارسال نمايند.

نام پروژهرديف
1B اجراي سيستم مانيتورينگ در كلين روم پلنت
استون صنعتي به ميزان 60,000 كيلوگرم به صورت پروفورما يا پيش فاكتور2

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادى ساليانه 
شركت توليد دارو (سهامي عام)

شماره ثبت 5118 و  شناسه ملي 10100265049
بدينوســـيله از كليه سهامداران محترم شـــركت توليد دارو (سهامي عام) 
دعوت مي گردد در جلســـه مجمـــع عمومي عادى ســـاليانه منتهى به 
1401/12/29، كه روز شـــنبه مورخ 1402/03/13 ســـاعت 10 صبح در 
 محل: شـــركت گروه دارويى بركت به آدرس : تهـــران- ميدان آرژانتين - 
 خيابـــان احمد قصيـــر – خيابان پنجـــم – پـــالك 11 – طبقه چهارم،

برگزار مي گردد، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه :

1- استماع گزارش هيأت مديره و حسابرس مستقل و بازرس قانونى
2- بررســـى و اتخـــاذ تصميم در خصـــوص صورتهاى مالـــى منتهى به 

1401/12/29
3- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونى

4- انتخاب روزنامه كثير االنتشار
هيأت مديره شركت توليد دارو (سهامي عام)5- ساير موارد

آگهى تغييرات
 شركت سهامى خاص روژان شيد انرژى به شناسه ملى 

14005770079 و به شماره ثبت 490327 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1401/03/10 تصميمات ذيل اتخاذ شد ترازنامه و حساب سود 

و زيان منتهى به پايان سال 1399 به تصويب رسيد 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور

 اداره ثبت شـركت ها و موسسـات غيرتجـارى تهران 
(1488776)

********
آگهى تغييرات شركت سهامى عام

 سرمايه گذارى معيار صنعت پارس به شناسه ملى 
10103044460 و به شماره ثبت 271598 

مورخ  ساليانه  عادى  عمومى  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
1401/10/26 و به استناد مجوز شماره 122/121616 مورخ 
1401/11/24 سازمان بورس و اوراق بهادار تصميمات ذيل 
شناسه ملى  به  پرداز  آزمون  حسابرسى  موسسه  شد:  اتخاذ 
10861687625 به سمت بازرس اصلى تا پايان سال مالى 
موسسه حسابرسى و خدمات مديريت بصير محاسب توس به 
شناسه ملى 14005277508 به سمت بازرس على البدل تا 
پايان سال مالى انتخاب گرديدند روزنامه كثيراالنتشار اطالعات 
جهت نشر آگهى هاى شركت تعيين گرديد. ترازنامه و حساب 
سود و زيان سال مالى منتهى به 1402/06/31 به تصويب 

رسيد . 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور

 اداره ثبت شـركت ها و موسسـات غيرتجـارى تهران 
(1488777)

********
آگهى تغييرات 

شركت سهامى خاص انديشه راه ورسك 
به شناسه ملى 14008445856 و شماره ثبت 543581 
مورخ  ساليانه  عادى  عمومى  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
آرشين  موسسه  شد  اتخاذ  ذيل  تصميمات   1401/04/28
حساب به شناسه ملى 10103255283 به سمت بازرس اصلى 
و موسسه ارقام نگر آريا به شناسه ملى 10100617632 به 
سمت بازرس على البدل تا پايان سال مالى انتخاب گرديدند 
ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالى منتهى به 1400/12/29 
به تصويب رسيد. روزنامه كثيراالنتشار اطالعات جهت نشر 

آگهى هاى شركت تعيين گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور

 اداره ثبت شـركت ها و موسسـات غيرتجـارى تهران 
(1488778)

********
آگهى تغييرات شركت سهامى خاص ايران گچ

 به شناسه ملى 10101529170 و به شماره ثبت 3909 
مورخ  ساليانه  عادى  عمومى  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
1401/12/23 تصميمات ذيل اتخاذ شد موسسه حسابرسى 
بيات رايان به شناسه ملى 10100168482 به سمت بازرس 
اصلى تا پايان سال مالى موسسه حسابرسى كاربرد تحقيق به 
شناسه ملى 10260103000 و به سمت بازرس على البدل تا 
پايان سال مالى انتخاب گرديدند روزنامه كثيراالنتشار اطالعات 
جهت نشر آگهى هاى شركت تعيين گرديد. ترازنامه و حساب 
سود و زيان شركت مربوط به سال مالى منتهى به 10 دى ماه 

1401 تصويب گرديد 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور

 اداره ثبت شـركت ها و موسسـات غيرتجـارى تهران 
(1488779)

آگهى تغييرات شركت سهامى خاص روژان 
شيد انرژى به شناسه ملى 14005770079 

و به شماره ثبت 490327 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 
مورخ 1401/04/20 تصميمات ذيل اتخاذ شد ترازنامه و 
حساب سود و زيان منتهى به پايان سال 1400 به تصويب 

رسيد 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور

 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(1488780)

********
آگهى تغييرات شركت سهامى خاص صنعت 

آفرينان امداد به شناسه ملى 14005519476 
و به شماره ثبت 485285 

ساليانه  عادى  عمومى  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
مورخ 1401/12/20 تصميمات ذيل اتخاذ شد شركت 
شناسه ملى  به  امداد  پايدار  سرمايه  و  تجارت  توسعه 
خواجه  غالمرضا  نمايندگى  به  و   14005128683
اسفندقه به شماره ملى 3031142616 به سمت رئيس 
و  توسعه  شركت   1403/12/20 تاريخ  تا  هيئت مديره 
 14005180436 شناسه ملى  به  امداد  معادن  تجهيز 
شماره ملى  به  زاهدى  محمدعلى  نمايندگى  به  و 
تاريخ  تا  مديرعامل  سمت  به   2571777750
1403/12/20و به سمت عضو اصلى هيئت مديره تا تاريخ 
1403/12/20 شركت توسعه دامپرورى و كشاورزى امداد 
به شناسه ملى 14005202423 و به نمايندگى مصطفى 
سمت  به   0082871043 شماره ملى  به  ناظرحضرتى 
نايب رئيس هيئت مديره تا تاريخ 1403/12/20 انتخاب 
گرديدند موسسه حسابرسى مفيد راهبر به شناسه ملى 
10861836531 به سمت بازرس اصلى تا پايان سال مالى 
انتخاب گرديدند روزنامه كثيراالنتشار اطالعات جهت نشر 
آگهى هاى شركت تعيين گرديد. ترازنامه و حساب سود 

وزيان منتهى به 30 آذر 1401 تصويب شد 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور

 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(1488781)

آگهى تغييرات شركت سهامى خاص 
صنايع سنگ افق به شناسه ملى 10101561736 

و به شماره ثبت 112496 
به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1401/07/30 
به  ماهوتچيان  هما  خانم   : شد  اتخاذ  ذيل  تصميمات 
شماره ملى 0040448975 به نمايندگى از شركت افق 
انرژى آوه به شناسه ملى 14005656142 به سمت رئيس 
هيئت مديره تا تاريخ 1403/07/30آقاى سيداميرحسين 
فيروزآبادى به شماره ملى 0058045351 به سمت نايب 
رئيس هيئت مديره تا تاريخ 1403/07/30آقاى سيدوحيد 
فيروزآبادى به شماره ملى 0490096931 به سمت عضو 
سمت  به  1403/07/30و  تاريخ  تا  هيئت مديره  اصلى 
مديرعامل تا تاريخ 1403/07/30 تا تاريخ 1403/07/30 
انتخاب گرديدند . كليه اوراق و اسناد بهادار از قبيل چك 
,سفته و مكاتبات ادارى غيره با امضاء هريك از اعضاء 
هيئت مديره به تنهايى همراه با مهر شركت معتبر مى باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(1488782)

********
آگهى تغييرات شركت سهامى خاص بيوسان 

فارمد به شناسه ملى 10320825770 
و به شماره ثبت 430539 

ساليانه  عادى  عمومى  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
مورخ 1401/12/27 تصميمات ذيل اتخاذ شد موسسه 
حسابرسى مفيد راهبر به شناسه ملى 10861836531 به 
سمت بازرس اصلى تا پايان سال مالى انتخاب گرديدند 
آگهى هاى  نشر  جهت  اطالعات  كثيراالنتشار  روزنامه 
شركت تعيين گرديد. ترازنامه و حساب سود و زيان سال 

مالى منتهى به 1401/9/30 به تصويب رسيد.
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(1488783)


