
اختالفـــات ايران و عراق در نهايت به «قرارداد 
الجزاير» انجاميد؛ اما ناآرامي هاي ايام پاياني رژيم سابق، 
بخـــش تندرو حـــزب بعث عراق را به فكر نقض 
قرارداد و باج خواهي از ايران انداخت. اين موضع با 
اختالفات داخلي ايران در آغاز انقالب، تقويت شد 
و جناح همفكر صدام در حزب بعث، خود را آماده 

حمله به ايران كردند. اينك ادامه سخن:
احمد حسن البكرـ  رئيس جمهور وقت عراقـ  
عنصر جاافتاده اي بود كه تمايل به جنگ و درگيري 
نداشت و مي خواست مسائل با حسن نيت و تفاهم 
حل شود. او درك مي كرد كه انقالب مردمي نيرومند 
در كشور همجوار مي تواند يك فرصت و پشتوانه 
باشد؛ اما صدام و طيف طرفدارش كه طيف تندرو و 
چپ آنها تلقي مي شدند، معتقد بودند بايد از فرصت 
فروپاشـــي رژيم شاه و سقوط ارتش و جانيفتادگي 
و شرايط ابتدايي حاكم بر ايران، بهره بگيرند و آنها 
وادار به تسليم خواسته ها كنند، يا جنگي را آغاز كنند 

كه پيش بيني پيروزي اش را هم مي كردند.
او تمام عوامل پيروزي را كه تصور مي كرد، در 
اختيار داشت: هم حمايت بين المللي را داشت، هم 
سازماندهي نيرومند نظامي داخلي را و هم اطالعات 
تقريبا تعيين كننده اي از طريق عناصر وابسته به خودش 
در داخل ايران را در اختيار داشـــت. او مطمئن بود 
كه ما در اين جنگ يا شكست مي خوريم يا تسليم 
خواســـته هاي آنان مي شويم؛ بنابراين آنها بر جنگ 
تأكيد داشتند، اما حسن البكر و طيف پخته همراه او 

اين اعتقاد را نداشتند. 
معموال وقتي كه يك ســـفير براي مأموريت 
به كشـــوري مي رود، اول رونوشت اعتبارنامه اش را 
بـــه وزير خارجه مي دهد و بعد برايش وقت تعيين 
مي شـــود تا اعتبارنامه اش را به رئيس جمهور بدهد. 
من در قســـمت رونوشت اعتبارنامه ام، خيلي سريع 
اين مرحله را طي كردم و با شخصي تحصيلكرده و 
متين مواجه شدم؛ اما فاصله تقديم رونوشت تا تقديم 
اعتبارنامه به رئيس جمهور، طول كشيد. معموال بايد 
يك تا دو هفته باشد، اما به بيش از يك ماه به طول 
انجاميد كه اين موضوع ناشـــي از تبادل آرايي بود 
كه در درون خود حزب بعث عراق وجود داشت. 
گروه تندرو مايل نبودند به اين سرعت انجام شود، 
بلكه مي خواستند كمي تأخير بيفتد؛ اما گروه ديگر 

نظر ديگري داشتند. 
وقتي قرار شد اعتبارنامه را به حسن البكر بدهم، 
به زيبايي از من اســـتقبال شد. در آن جلسه، وزير 
خارجه عراق، عزت ابراهيم كه نيروي صدام و ناظر 
او بود، حضور داشت و طوالني ترين جلسه اي بود كه 
يك رئيس جمهور با سفيري مي توانست داشته باشد. 
اين جلسه نزديك به دو ساعت به طول انجاميد و 
با توضيحات حسن البكر و درددل هاي او همراه بود. 
گروهي كه حاكميت را داشتند، مايل به تفاهم و ابراز 
حسن نيت بودند، اما گروه تندرو قطعا مي خواستند 
برنامه هاي خودشان را دنبال كنند و انتقام تسليم در 
برابر ايران را بگيرند؛ به همين دليل كودتاي حزبي 
صورت گرفت، حســـن البكر استعفا كرد و صدام 

رئيس جمهور شد.
تغيير مواضع عراق 

رســـما مانورها شروع شد و صدام در نطقهاي 
تعيين كننده اش، نسبت به ايران موضع گرفت و عمده 
فعاليتشـــان، تحريك هموطنان خوزستاني و حتي 
كردهاي ايراني بود. ادعاي حاكميت بر شـــط العرب 

و جزاير سه گانه داشتند و بلندگوهاي تبليغاتي شان 
را به طرف گروه هاي طرفدار شاه فعال كردند. من 
با مراجعه به وزارت خارجه عراق، اعتراضاتي را به 
اين ادعاها و مطالبي كه در روزنامه هايشان بود، ابالغ 
مي كردم. آنها هم متقابال اعتراضاتي داشـــتند نسبت 
به آنچه يا در روزنامه هاي ما مطرح مي شد يا آنكه 
مســـئوالن سياسي ما بيان مي كردند. در يك مقطع 
جدي كه من مالقاتي با وزير خارجه شـــان داشتم، 
گفتم: «شما مي دانيد كه من عالوه بر اينكه نماينده 
ديپلماتيك هستم و از طرف وزارت خارجه به عنوان 

سفير انتخاب شده ام، سوابق نزديكي و آشنايي با رهبر 
انقالب را هم دارم. شـــما چه مشكلي داريد و چرا 
مطـــرح نمي كنيد؟» در مالقات بعد، پيامي از طرف 
صدام به من دادند كه من رأساً به ايران بروم و از 
امام خميني نماينده اي تام االختيار درخواست كنم كه 

بيايد و در عراق با صدام  مذاكره كند. 
من به ايران آمدم و خدمت امام رفتم و شرايط 
را توضيـــح دادم كه برنامه هاي عراق چيســـت و 
پيشنهاد اعزام نماينده براي مذاكره را هم داده اند. به 
دليل آشنايي، پيشنهادم به امام اين بود كه در شرايط 
فعلـــي، بهترين نماينده اي كه مي تواند از طرف امام 
براي مذاكره برود، آقاي  هاشـــمي  رفسنجاني است.  

امام فرمودند بايد فكر كنند. روز بعد كه رفتم، امام 
فرمودند: «من به حسن نيت عراقي ها باور ندارم. اينها 
ما را در شرايط ويژه اي تصور كرده اند و مي خواهند در 
مذاكره ما را تسليم خواسته هايشان بكنند تا ادعاهاي 
واهي آنها را بپذيريم» و گفتند من از طرف ايشان 
بگويم كه: «فالني ضمن تشكر از حسن نيت شما، 
ترجيح مي دهد مذاكره كنندة رسمي با شما، نماينده 
واقعي مردم باشـــد. ما در آينده نزديك، انتخابات 
رياســـت جمهوري داريم. مردم نماينده رسمي خود 
به عنوان رئيس جمهور كشـــور را انتخاب خواهند 
كرد. در آينده نزديك انتخابات مجلس شورا داريم 
و نمايندگان واقعي مردم انتخاب خواهند شـــد. من 
ترجيح مي دهم نماينده اي اعزام شـــود كه از طرف 
منتخب مردم ايران باشد. در شرايط فعلي كه مرحله 
گذار از پيروزي انقالب و رســـمي شدن حاكميت 
اســـت، ترجيح مي دهم كه من كسي را اعزام نكنم. 
اجازه دهيد انتخابات برگزار شود و نماينده رسمي 
ما براي مذاكره بيايد و شـــما تا آن موقع كه مردم 
نماينده شان را انتخاب مي كنند، حسن نيت نشان دهيد 
تا شرايط براي مذاكره مناسب باشد.» من هم آمدم 

و عينا همين مسائل را نقل كردم.
سناريوي جديد 

طبيعتا آنها در ترفندشـــان شكست خوردند. 
البته اخيراً شـــيطنتي را احساس كرده ام كه برخي 
رســـانه هاي مجازي به آن دامن مي زنند و ادعايي 
را مطـــرح مي كردند كه: «صدام براي مذاكره اعالم 
آمادگي كرده بود يا خودش به ايران بيايد و من به 
اتفاق مرحوم بهشتي و مرحوم  بازرگان خدمت امام 
رفتيم و امام اين پيشـــنهاد را رد كردند و من گريه 
كـــردم كه...» اين موضوع صحت ندارد. آنها تالش 

كردند جلوه دهند كه من و مرحوم بهشتي و مرحوم 
بازرگان عالقه مند به مذاكره بوديم تا جنگ نشـــود، 
ولي امام با خشكي مخالفت كردند! در صورتي كه 
اصال اين گونه نيست و امام كامال با ماهيت آنها آشنا 
بودند. بعد از آغاز جنگ هم امام با دريادلي شرايط 
را طوري جلو بردند كه عراقي ها محكوم شـــدند و 

صدام در نهايت سقوط كرد. 
پيغام امام را به وزير خارجه شان دادم و گفتم 
كه: «امام ضمن تشكر از حسن نيت ايجادشده، ترجيح 
مي دهند نماينده واقعي مردم براي مذاكرات بيايد و 
چون انتخابات در پيش است، ترجيح مي دهند منتخب 
مردم تصميم بگيرد. شما هم فضا را با اعتماد پيش 

ببريد تا اگر قرار است مذاكره اي صورت بگيرد، در 
فضاي آرام باشد.»

اين ماجرا گذشت و آنها به شدت ما را كنترل 
مي كردند و تقريبا هفته اي يك بار تحركاتي مي كردند. 
عده اي را به عنوان خلق عرب تحريك مي كردند و 
مي آمدند جلوي ســـفارت شعار مي دادند. آنها براي 
اينكه مدعي شوند انقالب در امور داخلي آنها دخالت 
كرده است، مي آمدند و صحنه هاي ساختگي درست 
مي كردند؛ مثال در مسيري كه طارق عزيز يا شخصيت 
ديگـــري عبور مي كرد، نارنجكي پرت مي كردند كه 
چند نفري را زخمي مي كرد و بعد مدعي مي شدند 
اين نارنجك را يك ايراني پرتاب كرده اســـت! با 
اين بهانه ها خبرهايي را بزرگ مي كردند كه ايراني ها 
تحركاتي دارند. به همين دليل سعي مي كردند مراكز 
ايرانـــي را كنترل كنند. يكي از اين مراكز، مدارس 
ايرانـــي بـــود و به همين دليل مدارس را تعطيل و 
دانش آموزان را اخراج  كردند. حوزه علميه  نجف را 

تهديد و خيلي از علما را اخراج كردند. 
ما در بصره و كربال كنسولگري داشتيم و عراقي ها 
در كرمانشاه و خرمشهر. مي دانستم كه كنسولگري هاي 
آنان فعال است و براي آينده شان در حال جمع كردن 
نيرو و يارگيري هستند؛ اما كنسولگري ما از آنجايي 
كه به شدت تحت كنترل بود، كسي جرأت مراجعه به 
آنجا را نداشت. من پيشنهاد دادم كنسولگري هاي مان را 
تعطيل و متقابال كنسولگري هاي عراقي ها را هم تعطيل 
كنيم. خوشبختانه موافقت شد و كنسولگري ها بسته 
شد. البته آنها آمدند و تحت عنوان النه خرابكاري، 
عده اي را به كنسولگري هاي ما ريختند و هر چه بود، 
تاراج كردند و اسناد سجلي را كه در كنسولگري هاي 
ما بود، برداشتند. مثال افرادي را كه ايراني بودند و 

شناسنامه ايراني گرفتند، ربودند. 
اين تحركات بود تا زماني كه من در يكي از 
سفرهايم به ايران، پيام عالقه مندان امام را رساندم و 
آنها ادعا كردند كه من در امور داخلي عراق دخالت 
مي كنم! بعد پيغام دادند كه ظرف 48 ساعت عراق را 
ترك كنم؛ اما اين را اعالم نكردند. در آن زمان آقاي 
خرازي معاون سياســـي وزير خارجه بودند كه من 
به ايشان پيام محرمانه فرستادم اينها پيشنهاد اخراج 
مرا داده اند و 48 ســـاعت وقت تعيين كرده اند؛ من 
پيشنهاد مي دهم شما رسما و علنا سفيرشان را به دليل 
دخالت هايـــي كه مي كند، اخراج و مرا احضار كنيد 
كـــه اين يك برند 

تبليغاتي باشد. 
هميـــن طور 
هم شد و وزارت 
خارجه ما رســـمًا 
ســـفير عراق را با 
مهلت  24 ســـاعته 
اخـــراج و مرا هم 
كردند.  احضـــار 
مـــن آمدم و آقاي 
مهدي بشارت كه از 
ديپلمات هاي بسيار 
كاردان و ورزيده و امين بود، مسئوليت سفارت را بر 
عهده گرفتند. من در اسفند  58 به ايران بازگشتم و 
مرحوم حاج احمدآقا پيشنهاد دادند مسئوليت روزنامه 
اطالعات را بپذيرم كه اطاعت كردم و از ارديبهشت 

59 تا به حال در روزنامه اطالعات هستم. 
پيش بيني حمله عراق

 من حمله عراق را پيش بيني مي كردم. من در 
جريان آن حركت ميهن دوستانه و بزرگوارانه اي كه 
مسئول امنيتي ما در عراق كرده بود، قرار گرفته بودم 
و زماني كه به سفارتخانه رفتم، درِ اتاقش را بازكرديم؛ 
اما متوجه شديم كه او با كمال هوشمندي هيچ سندي 
را باقي نگذاشته و همه را به ايران منتقل كرده است. 
فقط يك سند در گاوصندوق بود كه خيلي مهم بود. 
آخرين مذاكراتي كه ايشـــان در رابطه با برخورد با 
امام و هجرت صورت گرفته بود، گزارش كرده بود 
و رونوشت اين سند را در گاو صندوق اتاقش نگه 
داشـــته بود. در اين سند گزارش شده بود كه پيرو 
درخواســـت و توافق، سعدون شاكر (كه عالي ترين 
مقام امنيتي  بود) با آقاي خميني مالقات كرده است، 
صحبت هايي شده و خميني تسليم نشده و تصميم به 
عزيمت به خارج از عراق گرفته است. پيشنهادي هم 
مقامات عراقي در آن زمان داده بودند كه: ما قدرت 
نفوذ در فالني را نداريم؛ اما يك نفر هست كه رابط 
و مورد اعتماد اوست، اگر بتوانيد او را جذب كرده 
و از طريق او در ايشان نفوذ كنيد، موفق مي شويد؛ 

اما او خيلي حرامزاده و جلب است. 
منظورشان من بودم! اين سند را ديدم و پس از 
برگشتنم به ايران، در يكي از مناسبت ها مصاحبه اي 
كردم و ماجراي آن مسئول امنيتي را گفتم و اعالم 
كردم كه مقامات عراقي براي جذب او و همكاري 
در مســـير توطئه هايشان، پيشنهاد اين چنيني دادند و 
اين مسئول اظهار كرده: «من ترجيح مي دهم به دست 
هموطنانم در كشور قطعه  قطعه شوم، اما مزدور اين 
بي شرف ها نشوم.» گفتم: من به عنوان يك كارگزار 
وابســـته به انقالب، به وجود چنين انساني افتخار 
مي كنم و بر ايشـــان درود مي فرستم؛ چرا كه ملتي 
داريم كه با وجود همه تنگناها، در مقاطع تعيين كننده 
و حساس نسبت به حرمت به ميهن و مردمشان، از 

هيچ گذشتي فروگذار نيستند. 
روز دوم يا سوم ورودم به روزنامه اطالعات بود 
كه وقتي مي خواســـتم وارد شوم، ديدم فردي منتظر 
من است؛ همان مأمور امنيتي بود. او به من گفت: 
«مصاحبه شما باعث نجات من شد. از زماني كه از 
عراق بازگشتم، نمي توانستم با آشنايان و فاميل هايم 
ارتباط داشته باشم و آنها هم از من به دليل وابستگي ام 
به ساواك پرهيز مي كردند. وقتي شما اين مصاحبه 
را كرديـــد، همه عالقه مندانم به من افتخار كردند و 

همين مصاحبه باعث نجات من شد!»
من همان جا ايشان را به مسئول نخست وزيري 
معرفي كردم. هنوز وزارت اطالعات تشكيل نداده 
بوديم و تنها در نخســـت وزيري، معاونتي بود كه 
عهـــده دار امور اطالعاتي و امنيتي بود و آن موقع 
آقاي خسرو تهراني مسئول اين دفتر بود. من ايشان 
را به آقاي تهراني معرفي كردم و به قدري وجودش 
مفيد بود كه حد نداشت. او در بهره گيري از امواج 
و شنودها تخصص داشت، خرمشهري بود و زبان 
عربي هم مي دانســـت و به دنبال آغاز جنگ، در 
بخشهاي مربوطه بيشترين خدمات و حمايت ها را 
كرد و نقش مؤثر و تعيين كننده اي داشت.  ايشان هر 

عيدي كه مي شود، تبريكي برايم مي فرستند.  شنيدم كه
بعد از پايان جنگ، بازنشسته شدند. فرد بسيار شريفي

هستند و خانواده بسيار محترمي هم دارند. 
در دوران جنـــگ، يكـــي از پديده هاي نادر
ديپلماتيك، وجود ســـفارت فعال دو كشور بود كه
فعاليت هاي ســـختي هم داشتند! در بحبوحه جنگ
كاردار احضار مي شـــد و پيام مي داديم و بالعكس.
شـــديدترين كنترل ها را نســـبت به سفارتخانه  ما
داشتند و شديدترين اهانت ها به كاركنان ما صورت
مي گرفت.  چندين سال محاصره بودند و شخصيت
تعيين كننـــده و عنصر سرنوشت ســـازي كه در آن
روزهاي محاصره منشأ خدمات بسياري شد، آقاي
مهدي بشارت است. ايشان خاطرات زيادي از آن

روزها دارند. 
اطالعات جبهه

با آغاز جنگ، آنچه امام [از مطبوعات] انتظار
داشـــتند، اين بود كه آب به آسياب دشمن نريزيم،
باعث تضعيف روحيه هموطنان نشـــويم و روحيه
رزمندگان را تقويت كنيم. اصل كلي هم كه از ابتدا
داشتند، اين بود كه دروغ نگوييم، فحاشي و تندروي
نكنيم و حقايق را بگوييم، اما مسائل امنيتي را رعايت
كنيم. امام تأكيد داشتند دروغ گفتن حرام است، اما
هر راستي را گفتن واجب نيست. قبل از هر چيزي
هم از نمايندگانشان انتظار داشتند: ما در اطالعات
بوديم، برادرمان خاتمي در كيهان و دوستان ديگر در
رسانه هاي ديگر. برخي مواقع امام نگران بودند تكيه
تبليغاتي رسانه ها بيشتر روي بزرگ نمايي اخبار مربوط
به رهبران كشورها باشد. در مقطعي ما را جمع كردند:
من، آقاي خاتمي و فكر مي كنم آقاي مسيح مهاجري،
آقاي نبوي از رسالت و آقاي گرشاسبي هم از ابرار.
امام پرسيدند: «يعني چه كه مرتب اخبار و عكس
من را منتشر مي كنيد؟ برويد سراغ كساني كه اخبار
و نقش آنها در اين كشور تعيين كننده است و گمنام

هستند.» تأكيد كردند عالوه بر رزمندگان و نيروهاي
مسلح كه مورد توجه قرار مي گيرند، صنعتگري كه
در شرايط تحريم ابتكار به خرج مي دهد، بايد نشان
داده شـــود؛ پليسي كه در تابستان گرم سر چهارراه
مي ايســـتد و ترافيك را كنترل مي كند و با آلودگي
صوتي روبروست، بايد نشان داده شود. يعني چه كه
هر روز عكس من و رئيس جمهور را مي گذاريد؟
ديگر از امروز حق نداريد عكس و خبر من را تيتر

اول يا در صفحه اول بياوريد! 
در آن ايام نيازي را كه فكر مي كرديم ضرورت
دارد به آن توجه شـــود اما جايش خالي بود، در
اطالعات برآورده كرديم. همان طور كه گفتم، عراق
از مدتهـــا قبل برنامه ريزي كرده بود و براي كنترل
اطالعات و تقويت روحيه نيروهاي مسلحش نشريه
ويژه اي را طراحي كرده بود به نام «القادسيه». قادسيه
همان جنگي بود كه اعراب بر ايران پيروز شـــدند.
اين نشريه مخصوص نيروهاي نظامي بود. ما آمديم
و «اطالعات جبهه» را پايه گذاري كرديم. قبل از آن
هم شوراي سردبيري ما به سراغ رزمندگان مي رفتند
و در جبهه ها با فرماندهان مالقات هايي داشتند؛ مثال
با مرحوم خرازي مالقات تعيين كننده اي داشـــتند و
سرانجام پذيرفتند نشريه اختصاصي براي جبهه ها

عرضه شود. 
در آن زمان نشريات متفاوتي بودند كه هر كدام
خط خاصي داشتند و نوعاً اختالفات داخلي را دامن
مي زدند. نشـــريه «انقالب اسالمي» بني صدر بود و
«جمهوري اسالمي» هم در مقابلش. بعداً «رسالت»
هم به آنان اضافه شد.  طبيعتا درگيري هايي سياسي
كه وجود داشت، رزمندگان را نگران مي كرد. براي
اينكه نشـــريه اي كه در مسير صحيح آگاهي بخشي
باشـــد و نياز رزمنده ها رفع شود، ما اعالم آمادگي
كرديم؛ از امام هم اجازه گرفتم و دوستان اطالعات
جبهه را راه اندازي كردند كه مخصوص جبهه ها بود
و تا وقتي كه جنگ ادامه داشـــت، توزيع مي شد،
موسمي بود. البته گاه به مناسبت هايي، هر روز بود
و گاهي هم هفتگي. خبر و داستان داشت و نشريه

خوبي بود... 
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*صـدام تمام عوامل پيـروزي را در اختيار 
داشـت: حمايـت بين المللـي، سـازماندهي 
نيرومنـد نظامي، اطالعـات تعيين كننده  از 
طريق عناصر وابسته. او مطمئن بود كه ما 
شكست مي خوريم؛ بنابراين بر جنگ تأكيد 
داشت، اما حسن البكر و طيف همراهش اين 

اعتقاد را نداشتند

روايت آغاز جنگ 
حجت االسالم والمسلمين سيد محمود دعايي         بخش دوم و پاياني

پرونده ســـى و 
چهارمين نمايشـــگاه 
بين المللى كتاب هم با 
تمام حاشيه  ها و حرف 
و حديث  ها بسته شد. برگزارى نمايشگاه كتاب هر 
ساله بهانه خوبى است براى پرداختن به سوانح كتاب 
و آنچه پيرامون دنياى چاپ و نشر مى  گذرد. گفتنى  ها 
را در اين باره ديگران گفته  اند؛ اما ذكر يكى دو نكته 
در اين مجال شـــايد خالى از لطف نباشد. كارى به 
آنچه در طول مدت ده روز از برگزارى نمايشـــگاه 
از طريق رســـانه  هاى دولتى تبليغ مى  شـــد و آنچه 
كمابيش بر سر زبان  ها مى  رفت، ندارم. به طور كلى 
اگر بگويم نمايشگاه امسال براى اهالى قلم و برخى 
از دست  اندركاران حوزه چاپ و نشر چندان چنگى 
به دل نمى  زد، شـــايد سخنى به گزاف نگفته   باشم. 
نمايشگاه به رغم نقاط مثبتش، كم و كاستى  هايى نيز 
داشت. برخى از اين كاستى  ها به چگونگى برگزارى 
نمايشگاه برمى  گشت و برخى نيز به حوزه كتاب كه 

به نوعى نمايشگاه را از خود متأثر مى  ساخت.
اوال، شمار معتنابهى از ناشران پرمشترى، عنوان  دار 
و فعال در حوزه چاپ و نشـــر، به داليلى حضور 
خود را در نمايشـــگاه امسال دريغ داشتند. ناشرانى 
كه با عرضه كتاب  هاى خوب خود از نويســـندگان 
خوب، همه ساله انبوهى از مشتريان نمايشگاه را جلب 
مى  كردند و غرفه  شـــان در مقايسه با ساير غرفه  داران 
شلوغ  تر مى  آمد. امسال جاى آنان در نمايشگاه، عجيب 
خالى بود. به خوبى آشـــكار بود چشمها حريصانه 
سراغشان را مى  گيرند؛ از همان راهروهايى كه طبق 
حروف الفبا چيده شـــده بـــود تا اضالع و زواياى 
سالن ناشران عمومى. عده  اى براى ديدن عرضه  هاى 
اين ناشـــران عنوان  دار راهى نمايشگاه شده بودند؛ 

ناشـــرانى كه آثارشان در تمام كتابفروشى  هاى سطح 
كشـــور ديده مى  شود و در ميان جماعت كتابخوان 

شناخته شده هستند. 
اين ناشـــران غايب يكى دو تا نبودند كه بتوان 
ناديده گرفت، فهرست بلندى را شامل مى  شدند؛ براى 
نمونه: نشـــر نى، نشر اختران، نشر قلم، نشر قطره، 
نشر مركز، نشر ققنوس، كتاب پارسه، نشر مرواريد، 
نشر كارنامه، نشر نگاه نو، نشر كوير، نشر نگاه، نشر 

روزبه و تعدادي ديگر. 
نبود اين دست از ناشران براى كسانى كه دستى 
در نوشتن و چشمى براي خواندن دارند و در پى سنت 
همه ساله خود، نه فقط براى تماشا كه براى خريد 
به نمايشگاه مى  آيند، سراسر دريغ بود. به گمانم كم 
دريغى هم نبود. دريغى بزرگ كه در تاريخ برگزارى 
نمايشـــگاه  هاى كتاب بى  سابقه يا دست  كم كم  سابقه 
بود. فروش مجازى اين ناشران جاى خود، اما غيبت 
ظاهرى آنها به لحاظ كيفى نمايشگاه را بيش از پيش 
از رونق انداخت و آن را كم  فروغ كرد. بدين  سان نورى 
از نورهاى فضاى نمايشگاه كم شد و انگيزه بازديد 
را از اهالى قلم و مشتريان واقعى و شيفتگان راستين 
كتاب گرفت. بسيارى   از مخاطبان آثار برحسب شيوه 
همه ســـاله آرزوى ديدن آنان را داشتند. درواقع، اين 
دسته از بازديدكنندگان كه با انگيزه خريد از تازه  هاى 
اين ناشران به نمايشگاه آمده بودند، نااميد و حسرتمند 
از نمايشـــگاه رفتند. قدم رنجه كردند، اما چه فايده، 

در نهايت امر توشه  اى عايدشان نشد!
توجه داشته باشيم ناشران مطرح و نامور، نقش 
ســـتون  هاى اصلى نمايشگاه را بازى مى  كنند. روح 
جارى در نمايشـــگاه، مديون حضور فعال آنهاست. 
الزمه پويايى نمايشگاه كتاب، ديده شدن و قرار گرفتن 
اين ســـتون  هاى اصلى در جايگاه خود است. نقش 
اين ستون  هاســـت كه به نمايشگاه هويت مى  بخشد 

و اين دورهمى بزرگ فرهنگى را كه سالى يك بار 
در تهران برگزار مى  شود، پرشور و نشاط  آور مى  كند. 
وجود همين   ستون  هاســـت كه خيل مشتريان كتاب 
و مشـــتاقان علم را از نقاط دور و نزديك به صحن 
نمايشـــگاه مى  كشاند و موجب رونق هر چه بيشتر 
نمايشگاه مى  شود. اشتياق مخاطبان به بودن اين ناشران 
هيچ شكى باقى نمى  گذارد كه حضورشان در نمايشگاه 

ضرورى است. 
تصوير نمايشـــگاه بين المللى كتاب در صورتى 
كاملتر مى  شـــد كه هر يك از اين ستون  ها در جاى 
خود قرار مى  گرفتند و مشتريان را به رسم هر ساله 
ميزبانى مى  كردند. فاش بگويم در غياب آنها نمايشگاه 
امسال چند   ستون اصلى كم داشت! اينان با حضور 
هر ســـاله خود، از نمايشگاه يك فضاى پرتحرك و 
پرجنب و جوش مى  ســـاختند، در حالى كه در سى 
و چهارمين نمايشگاه خبرى از اين تحرك و جنب 

و جوش نبود. 
ثانيا، وانفساى قيمت پشت جلد كتاب  ها مزيد بر 
علت بود، حتى قيمت آثار برخى از ناشران دولتى كه 
در اين شرايط وانفسا، حداقل از آنها انتظار مى  رفت 
بودجـــه خوانندگان را در نظر بگيرند. قيمت  ها در 
مقايسه با يكى دو سال قبل، غالبا سه يا چهار برابر 
افزايش يافته بود؛ به گونه اي كه گاه قيمت  هاى نجومى، 
خريداران را سخت از خود مى  راند. دريغا   كه در چنين 
وضعيتى، پيش و بيش از آنكه به فهرست عناوين و 
محتواى كتاب  ها نگاه شود، ناگزير به قيمت كتاب  ها 
نگاه مى  شـــد و يك نگاه ديگر هم به موجودى در 
جيب و كارت پول! براى اهالى قلم و شيفتگان كتاب 

فاجعه  اى از اين باالتر؟! 
فزونى قيمت  هاى كتاب مثل نرخ ارزاق و اجناس 
حد و حصرى نداشت؛ آن هم براى مشتريان بى  پناهى 

چون كتاب كه در اين هجمه وسايل ارتباطى مدرن و 
ظهور فضاى مجازى، به غايت اندك شده  اند. آن چنان 
انـــدك كه در دور و اطراف خود كه نگاه كنيم، به 
سادگى يافت نمى  شوند! يك كتاب دويست برگى 
قريب 130هزار تومان و گاه بيشـــتر! قابل پيش  بينى 
است كه با اين قيمت  هاى سرسام  آور، مشتريان كتاب 
روز به روز اندك  تر هم بشوند؛ مثل آب رفتن شمارگان 
كتاب كه در سالهاى به شدت رو به افزايش است 
تا جايى كه ...! و اين يعنى نشان از يك بحران و 

آغاز يك پايان در حوزه چاپ و نشر! 
با اين تراژدى نوظهور، آشـــكار نيســـت چه 
دلخوشى براى قلم  پرداز و قلم  شناس مى  ماند. آيا جز 
يأس و ســـرخوردگى از هر چه كاغذ و قلم است، 
مى  تـــوان چيز ديگرى متصور بود؟ اصال در چنين 
اوضاع و احوالى، چه جاى آفرينندگى و خلق آثار 
جديد و ماندگار؟ با اين اوضاع وانفساى كتاب واقعا 
به كجا مى  رسيم؟ چه چشم  اندازى براى سوگند الهى 
«ن. والقلم و مايســطرون» مى  توان داشت؟! در چنين 
وضعيتى چگونه مى  توان عمال دســـت به توسعه 
فرهنگى زد و صدور فرهنگ را در ســـر پروراند و 
لطيفة خواندن را به منزله امرى الزم و بايســـته در 
سطح جامعه ترويج داد. جز دوصد گفته كه آن هم 

چو يك نيم كردار نيست! 
راســـتي اهالى قلم چگونه خواهند توانست 
بدون قلم و نون نوشتن، زندگى كنند و از رهگذر 
«نانوشتگى» و «بى  قلمى» ادامه حيات دهند؟ چقدر 
دشوار است براى نويسنده  اى در اين اوضاع و احوال 
بد و ناگوار دنياى نشر زيستن و جوهر نويسندگى 
را در خود آشكار نمودن و در راستاى عشق وجود 

خود سرسختانه كوشيدن. كوتاه سخن   كه: 
شرح اين هجران و اين سوز جگر                

اين زمانه بگـــذار تا وقت دگر

تراژدى كتاب و نشر! 
احمد راسخى لنگرودى

در حاشيه نمايشگاه بين المللى كتاب

*آنچـه امـام از مطبوعـات انتظار داشـت، 
ايـن بود كه آب به آسـياب دشـمن نريزيم، 
باعث تضعيف هموطنان نشـويم و روحيه 
رزمنـدگان را تقويت كنيم. اصل كلي هم كه 
از ابتدا داشـتند، اين بـود كه دروغ نگوييم، 
را  حقايـق  و  نكنيـم  تنـدروي  و  فحاشـي 

بگوييم، اما مسائل امنيتي را رعايت كنيم
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مناقصه عمومي مرحله دوم (مذاكره احتمالي) عمليات تخليه و تايه 
چيني يونجه و ُكلش، جابجايي يونجه و كلش و خرد كردن آن، 

تخليه و چيدمان نهاده هاي كيسه اي در انبار واحدهاي قروه و مالير 
متعلق به شركت دشت گل كردستان (سهامي خاص) نوبت دوم چاپ

 شركت دشــت گل كردســتان درنظردارد نســـبت به جذب افراد يا پيمانكار 
واجد شرايط جهت عمليات تخليه و تايه چيني يونجه و ُكلش، جابجايي يونجه و كلش 
و خردكردن آن، تخليه و چيدمان نهاده هاي كيســـه اي در انبار، در واحدهاي دوگانه 
متعلق به شركت (قروه و مالير) را به صورت  مناقصه اي (مذاكره اي) طبق مشخصات 
فني مربوطه كه جزئيات آيتم هاي اجرايي آن در اسناد مناقصه شرح داده شده است به 

پيمانكاران يا افراد واجد شرايط واگذار نمايد:
زمان تحويل اسناد: از تاريخ 1402/03/02 تا تاريخ 1402/03/09

آدرس محل و نحوه تحويل اسناد: تحويل اسناد به صورت حضوري و اينترنتي خواهد 
بود كه متقاضيان محترم مي توانند با تماس با شـــماره هاي ذيل، اطالعات درخصوص 

نحوه دريافت اسناد مناقصه را كسب نمايند.
شماره هاي تماس جهت تحويل اسناد مناقصه:

1ـ واحد قروهـ  استان كردســـتان، شهرستان قروه، كيلومتر12 جاده قروهـ  همدان، 
بعد از شهرك صنعتي سنگـ  آقاي فريبرز رشتياني 09188371109

2ـ  واحد ماليرـ  استان همدان، شهرستان مالير، پليس راه جوكار، كيلومتر10 جاده تويسركان 
بعد از روستاي حسين آباد شاملو روبروي باربري ميهنـ  آقاي عباس قرباني 09031752533
مهلت تحويل اسناد: تا ساعت 16 روز سه شنبه 1402/03/09 (تأكيد مي گردد پس از 
 ساعت 16 روز سه شنبه مورخ 1402/03/09 هيچ گونه اسنادي تحويل گرفته نمي شود)

تاريخ بازگشايي پاكت پيشنهادات: روز چهارشنبه مورخ 1402/03/10 ساعت 
11:00 صبح در واحد قروه، واقع در اســـتان كردستان، شهرستان قروه، كيلومتر12 

جاده قروهـ  همدان، بعد از شهرك صنعتي سنگ.
شركت در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.

هزينه درج آگهي و كارشناسي برعهده برنده يا برندگان مناقصه مي باشد.
ساير اطالعات مناقصه در متن شرايط مناقصه عمومي موجود مي باشد.

شركت دامپروري و كشاورزي دشت گل كردستان

شــركت بهنوش ايران در نظـــر دارد ســـرويس و تعميرات مولد 
 گازســـوز CHP  به همراه تامين قطعات و لوازم مورد نياز  را از طريق 
مناقصه عمومى با اســـتانداردها و مشـــخصات اختصاصى مندرج در 
اســـناد مناقصه  به پيمانـــكاران و افراد واجد شـــرايط واگذار نمايد 
. متقاضيـــان مـــى توانند در مـــدت 10 روز از تاريخ انتشـــار آگهى 
، جهـــت دريافت اســـناد مناقصه بـــه دبيرخانه شـــركت بهنوش 
 ايران واقـــع در كيلومتر 9 جاده مخصوص ( شـــهيد لشـــگرى ) – 

خيابان شهيد محمود پورى – پالك 5 مراجعه كنند .
  - آخريـــن مهلـــت تحويـــل پاكت ها تا ســـاعت 16  روز  شـــنبه 

مورخ 1402/03/13 است .
 - جلســـه مناقصه ســـاعت 14 روز سه شـــنبه مورخ 1402/03/16 

برگزارمى شود.

آگهى مناقصه عمومى يك مرحله اى 
( نوبت دوم ) 

شماره مناقصه 
تاريخ بازگشايي پاكت ها تضمين شركت در مناقصه قيمت پايه مناقصه موضوع مناقصه شماره فراخوان در سامانه ستاد 

 1402012
1402/03/24 17/433/352/0331/372/000/000اجراي طرح تامين برق تعاوني مسكن دادگستري خوزستان 2002005221000012

ساعت 09:00
1402013

10/903/997/5531/046/000/0001402/03/24اجراي طرح تامين برق تعاوني مسكن ناجا 2002005221000013
ساعت 09:30

1402014
31/010/933/8352/051/000/0001402/03/24اجراي طرح تامين برق روشنايي بلوار فشند 2002005221000014

ساعت 10:00 

شركت توزيع نيروي برق استان البرز
 آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (نوبت دوم) 

1ـ دستگاه مناقصه گزار: شركت توزيع نيروي برق استان البرز 
 2ـ شــرايط الزم: شـــركت هاي داراي رتبه بندي معتبر از ســـازمان مديريت و برنامه ريزي كشـــور 

(حداقل رتبه 5 نيرو) و گواهينامه تاييد صالحيت ايمني 
3ـ مهلت خريد و محل دريافت اســناد مناقصه: متقاضيان مي توانند از تاريخ 1402/03/03 لغايت 

1402/03/09 با مراجعه به درگاه www.setadiran.ir نسبت به خريد و دانلود اسناد اقدام نمايند.
4ـ قيمت پايه مناقصه: به شرح فوق مي باشد.

5ـ مبلغ تضمين شــركت در مناقصه: به شـــرح فوق و مبلغ مندرج در اســـناد مناقصه مي باشد كه 
مناقصه گران بايستي ســـپرده مذكور را به صورت ضمانتنامه بانكي يا فيش بانكي واريزي به حساب شماره 
0110896187002 نزد بانك ملي شعبه آموزش و پرورش كرج و يا چك بانكي تضميني و يا ضبط از حساب 

مطالبات تاييد شده مناقصه  گر نزد مناقصه گزار ارائه نمايند.

6ـ مهلت و محل تحويل پاكت  الف و بارگذاري پيشــنهادات در ســامانه ستاد: حداكثر تا ساعت 
13:00 روز سه شنبه مورخ 1402/03/23 پاكت الف را به دبيرخانه امور تداركات واقع در كرج بلوار طالقاني 
شماليـ  پل آزادگانـ  ابتداي بلوار امام رضاـ  امور تداركات شركت توزيع نيروي برق استان البرز تحويل و در 

خصوص بارگذاري ساير پاكت ها در سامانه ستاد اقدام نمايند.
7ـ زمان اعتبار پيشنهاد قيمت مناقصه گران: از تاريخ تحويل پيشنهاد به مدت سه ماه

* بديهي اســـت به پيشنهادهاي فاقد امضاء مشروط، مخدوش و يا پيشنهاداتي كه پس از مهلت مقرر در اين 
فراخوان واصل مي گردند مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد.

* ساير اطالعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
* هزينه آگهي و كارمزد سامانه ستاد بر عهده برنده مناقصه مي باشد.

روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان البرز 

1ـ دستگاه مناقصه گزار: شركت توزيع نيروي برق استان البرز
2ـ  موضوع مناقصه: آسفالت كاري محوطه خاكي حياط اداره برق اشتهارد

3ـ  شــرايط الزم: شـــركت هاي داراي رتبه بندي معتبر از ســـازمان مديريت و 
برنامه ريزي كشور (حداقل رتبه 5 رشته ابنيه)

4ـ  مهلت خريد و نحوه دريافت اســناد مناقصه: متقاضيان مي توانند از تاريخ 
 www.setadiran.ir 1402/03/03 لغايـــت 1402/03/09 با مراجعه بـــه درگاه

نسبت به خريد و دانلود اسناد اقدام نمايند.
5ـ  قيمت پايه مناقصه: به مبلغ 10/132/089/898 ريال مي باشد.

6ـ  مبلغ تضمين شركت در مناقصه: به مبلغ 1/007/000/000 ريال مي باشد كه 
مناقصه گران بايستي سپرده مذكور را به صورت ضمانت نامه بانكي معتبر يا فيش بانكي 
واريز مبلغ فوق به شماره حســـاب 0110896187002 نزد بانك ملي شعبه آموزش 
و پرورش بنام شـــركت توزيع نيروي برق استان البرز و يا چك بانكي تضميني يا كسر 
از حساب مطالبات ارائه نمايند. به پيشـــنهادهاي فاقد سپرده، سپرده هاي مخدوش، 
سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.

7ـ  مهلت و محل تحويل پيشــنهادها: حداكثر تا آخر وقت اداري روز سه شنبه مورخ 
1402/03/23 به دبيرخانه امور تداركات واقع در كرج بلوار طالقاني شماليـ  پل آزادگانـ  
ابتداي بلوار امام رضاـ  امور تداركات شركت توزيع نيروي برق استان البرز تحويل نمايند.

8ـ  زمان گشــايش پاكات: بازگشـــايي پاكات الف، ب و ج: ســـاعت 08:30  روز 
چهارشنبه مورخ 1402/03/24در محل ســـاختمان ستاد شركت توزيع نيروي برق 

استان البرز مي باشد.
9ـ  زمان اعتبار پيشنهاد قيمت مناقصه گران: از تاريخ تحويل پيشنهاد به مدت سه ماه.

*بديهي است به پيشنهادهاي فاقد امضا، مشروط، مخدوش و يا پيشنهاداتي كه پس از 
مهلت مقرر در اين فراخوان واصل مي گردند مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

*ساير اطالعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
* هزينه آگهي و كارمزد سامانه ستاد برعهده برنده مناقصه مي باشد.

روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان البرز

شركت توزيع نيروي برق استان البرز
مناقصه عمومي 1402011 (يك مرحله اي) نوبت دوم

آگهى دعوت به مجمع عمومى عادى نوبت اول
انجمن آموزش مهندسى ايران

مجمع عمومى عادى انجمن آموزش مهندســـى ايران (نوبت اول) روز شـــنبه 1402/03/20
 ســـاعت 9 صبح در محل دبيرخانه انجمن واقع در خيابـــان طالقانى، بين خيابان وصال و قدس، 
 پالك 429، طبقه اول، واحد يك با حضور نماينده محترم وزارت علوم، تحقيقات و فناورى تشكيل مى شود.
بدينوســـيله از اعضاى محترم پيوســـته، براى حضور در جلســـه مجمع دعوت بعمل مى آيد. 
دستورجلســه: 1- اســـتماع گزارش هيأت مديره، خزانه دار و بازرســـان2- تعيين روزنامه 
كثيراالنتشـــار3- تعيين ميزان حق عضويت ســـاالنه 4- ســـاير موضوعاتى كه در صالحيت 

مجمع عمومى عادى است. 
هيأت مديره انجمن آموزش مهندسى ايران

تاريخ انتشار: چهارشنبه 1402/3/3
آگهى دعوت مجمع عمومى عادى ساليانه(نوبت دوم) 

شركت تعاونى مصرف محلى انصارالقائم 
بدينوســـيله از كليه اعضاى محترم شركت تعاونى دعوت مى شـــود تا در مجمع عمومى عادى 
ســـاليانه نوبت دوم كه راس ساعت 9 صبح روز پنج شـــنبه مورخ 1402/3/18 در محل شركت 

تعاونى واقع در خيابان سعدى شمالى پالك 572 تشكيل مى گردد، حضور به هم رسانند.
دسـتور جلسه:  1ـ اســـتماع گزارش هيئت مديره و بازرس.  2ـ رســـيدگى و اتخاذ تصميم در 
 خصوص صورت هاى مالـــى 1399 و 1400 و 1401.  3ـ انتخاب اعضـــاى اصلى و على البدل 

هيئت مديره و بازرس.
هيئت مديره 

آگهي مناقصه
شــركت كشــت و صنعت و دامپروري پگاه همدان سهامي خاص 
 درنظردارد جهت ســـرويس اياب و ذهاب پرســـنل همـــدان و مالير خود 
دو دســـتگاه خودرو با ظرفيت11 نفر به باال به صـــورت پيمانكاري اختيار 
نمايد لذا متقاضيان مي توانند جهت اعالم قيمت پيشـــنهادي از تاريخ چاپ 
 آگهي به مدت يك هفته به محل شـــركت واقع در مالير روستاي آورزمان 

شركت كشت و صنعت و دامپروري پگاه همدان مراجعه نمايند:
تلفن: 32463690ـ  081 داخلي104

آگهي دعوت جلسه هيأت مديره
شركت نادين پترو كر كيش (سهامي خاص)

شماره ثبت: 8088 شناسه ملي: 10861950170 
 بدينوسيله از كليه اعضاي هيأت مديره شركت دعوت مي شود تا در جلسه هيأت مديره
كه ســـاعت 10:30 مورخ 1402/03/16 در آدرس: تهران خيابان مالصدراـ  خيابان 
شيخ بهايي شماليـ  كوچه امداد غربي پالك5 تشكيل مي گردد، حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:
هيأت مديرهـ نقل و انتقال سهام

آگهي دعوت سهامداران شركت آئينستان سهامي خاص 
ثبت شده به شماره 9926 و شناسه ملي 10100407464 

جهت تشكيل مجمع عمومي فوق العاده
بدين وسيله از كليه ســـهامداران شركت دعوت مي شود تا در جلسه مجمع عمومي فوق العاده كه 
در ســـاعت 10 صبح مورخ 1402/03/16 در آدرس تهرانـ  خيابان وليعصرـ  باالتر از ميدان ونك 

برج كيان طبقه اول تشكيل مي گردد، حضور به هم رسانند.
 دسـتور جلسه: 1ـ تصويب و جايگزيني اساســـنامه جديد 2ـ  تبديل سهام بي نام به سهام با نام 

3ـ  افزايش سرمايه شركت 4ـ  تغيير نام شركت 5ـ  تغيير موضوع فعاليت شركت
هيأت مديره شركت آئينستان

گروه صنايع سيمان كـرمـان (سهامي عام)
آگهي مناقصه عمومي انتخاب پيمانكار جهت حمل 
10/000 تن كائولن به شرح مندرج در اسناد مناقصه

گروه صنايع ســيمان كرمان (شركت سهامي عام) درنظردارد 
نســـبت به حمل 10/000 تن كائولن از مبـــداء كيلومتر 20 جاده 
ديهوك به فردوس به مقصد كارخانه سيمان كرمان  به شرح مندرج 
در اسناد مناقصه، از طريق برگزاري مناقصه عمومي اقدام نمايد. لذا از 
اشخاص حقوقي محترم كه داراي صالحيت و امكانات الزم مي باشند 
تقاضا مي شود جهت مشـــاهده و دريافت اسناد، فرم شرايط شركت 
در مناقصه به سايت سيمان كرمان به نشاني www.kcig.ir و يا در 
ســـاعات اداري به دفتر كرمان و يا تهران مراجعه و قيمت پيشنهادي 
 خود را ظرف مدت 7 (هفت) روز از تاريخ انتشار آگهي در پاكات دربسته 

به واحد تداركات كرمان و يا دفتر تهران تحويل نمايند.
 آدرس كارخانـــه: كرمـــان كيلومتـــر17 جـــاده تهـــرانـ  

تلفن 31341505(034)
 آدرس دفتـــر تهـــران: بلـــوار آفريقـــا كوچه فرزان شـــرقيـ  

تلفن 88774726(021)

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده
شركت مهندسين مشاور غرب نيرو (سهامي خاص)

ثبت شده به شماره 89216 شناسه ملي 10101336048
بدينوسيله به آگاهي سهامداران گرامي شركت مهندسين مشاور غرب نيرو مي رساند 
كه جلســـه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده شـــركت در ساعت 14 روز شنبه 
مورخ 1402/03/20 در محل دفتر مركزي شركت به نشاني: تهران، خيابان ولي عصر، 

پايين تر از استاد مطهري، كوچه نوروزي، پالك54 تشكيل مي گردد.
دستور جلسه:

1ـ انتخاب اعضا و تعيين سمت اعضاي هيأت مديره
2ـ  تعيين وضعيت حق امضاء

3ـ  استماع گزارش هيأت مديره و بازرس قانوني
4ـ  انتخاب حسابرس و بازرس قانوني

5ـ  تصويب صورتهاي مالي دوره منتهي به 1401/12/29
6ـ  انتخاب روزنامه كثيراالنتشار

7ـ  طرح و بررســـي ساير موارد و موضوعاتي كه در صالحيت مجمع عمومي عادي به 
طور فوق العاده باشد.

از همه سهامداران دعوت مي شود در زمان مقرر در جلسه مزبور شركت نمايند.
هيأت مديره

آگهى دعوت به مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده نوبت اول 
مجمع توسعه كشاورزى مردم به شماره ثبت 48929 و شماره پروانه 468

بدينوســـيله از كليه اعضاى مجمع توسعه كشـــاورزى مردم به شماره ثبت 48929 
دعوت به عمل مى آيد  تا در جلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده نوبت اول 
اين مجمع كه راس ساعت 10 صبح روز چهار شنبه مورخ 1402/3/31در محل دفتر 
تعاونـــى مهاد به آدرس تهران ، خيابان آفريقا ، بين چهارراه جهان كودك و ميرداماد، 

ساختمان نگين آفريقا ، طبقه 10 ، پالك 1003 برگزار مى شود، شركت نمايند .
دستور جلسه:

1-استماع گزارش هيات مديره
2-استماع گزارش بازرس

3-تصويب ترازنامه مالى منتهى به پايان 29اسفند 1401.
4-انتخاب اعضاى اصلى و على البدل هيأت مديره و بازرسين

5- تعيين روزنامه كثيراالنتشار 
6-ساير مواردى كه در صالحيت مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده باشد.

ضمنا دواطلبان تصدى ســـمت هيئت مديره و بازرســـى مى بايست حداكثر تا 2روز 
 قبل از برگزارى اين مجمع، فرم نامزدى هيئت مديره يا بازرســـى را تكميل و تحويل 

هيئت مديره مجمع نمايند.
هيئت مديره مجمع توسعه كشاورزى مردم

آگهي فروش 145 واحد تجاري
يك شركت سرمايه گذاري در نظر دارد نسبت به فروش 
145 واحـــد تجاري با وضع موجود، به  صورت يكجا واقع 
در بازار آهن شادآباد بلوار بهاران از طريق مزايده عمومي 

اقدام نمايد.
متقاضيان مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر، بازديد 
و خريد اسناد مزايده، حداكثر تا تاريخ 1402/03/09 با 
تلفن 88726490 داخلي 131 و 132 و شـــماره همراه 
09192082614 تمـــاس و يا به آدرس: تهران، خيابان 
شهيد احمد قصير، خيابان نهم، پالك2 مراجعه نمايند.

 فروشـــنده در رد يـــا قبول كليه پيشـــنهادات واصله، 
اختيار كامل دارد.

اصالحيه
آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام

شرك كشتي سازي اروندان (سهامي عام)
به شماره ثبت 1328 و شناسه ملي 10420188305

به اطالع ســـهامداران محترم شـــركت كشـــتي ســـازي اروندان مي رساند مجمع 
 عمومي عادي ســـاليانه، ســـال مالي منتهي به 1401/12/29 شركت، رأس ساعت
10 صبح روز چهارشـــنبه مورخ 1402/03/10 در محل شركت كشتيراني جمهوري 
 اســـالمي ايران واقع در تهران، خيابان پاسداران، تقاطع شـــهيد لواساني (فرمانيه)،

برج آسمان برگزار مي گردد.
دستور جلسه:

1ـ استماع گزارش هيئت مديره درخصوص عملكرد سال مالي 1401 به مجمع.
2ـ  استماع گزارش بازرس قانوني (حسابرسي) درخصوص عملكرد سال مالي 1401 

به مجمع.
3ـ بررسي و تصويب صورت هاي مالي سال مالي منتهي به 1401/12/29.

4ـ  انتخاب بازرس قانوني و حسابرس شركت براي سال 1402.
5ـ انتخاب روزنامه كثيراالنتشار جهت درج آگهي هاي شركت.

6ـ  ســـاير مواردي كه تصميم گيري درخصوص آن در صالحيت مجمع عمومي عادي 
هيئت مديره شركت كشتي سازي اروندانساليانه مي باشد.

ملي: 20188305

شركت كشتي سـازي اروندان (سـهامي عام) از شركت هاي زير مجموعه 
كشتيراني جمهوري اسالمي ايران در نظر دارد امور مربوط به برنامه ريزي و كنترل 
پروژه فعاليت هاي طراحي، خريد، ســـاخت و تحويل دو فروند شناور تانكر چند 
منظوره (800 تني) به شـــرح موارد ذيل را از طريق مناقصه به پيمانكاران واجد 

شرايط و داراي سوابق كاري مشابه واگذار نمايد.
شرح فعاليت ها:

1ـ تهيه و ارائه برنامه زمان بندي اوليه طراحي، خريد، ساخت و تحويل(در سطح فعاليت هاي اجرائي)
2ـ  تهيه و ارائه برنامه هاي هفتگي(طراحي، خريد، ساخت) در تمام زمان اجراي پروژه

3ـ  بروز رساني برنامه زمانبندي با اعالم مديريت
4ـ  كنترل پروژه و ارائه گزارشات پيشرفت هفتگي

5ـ  تهيه و ارائه جداول نقدينگي (Cash Flow) بصورت ماهيانه
شرايط و نحوه دريافت و تحويل مستندات ارزيابي كيفي:

1)محل، تاريخ و نحوه مراجعه، بازديد و دريافت اسناد: تمامي متقاضيان مي بايست در صورت نياز 
از تاريخ درج آگهي به مدت ده/10 روز نسبت به مراجعه حضوري به كارخانه شماره يك/1 واقع در 
خرمشهر، حفار شرقي، شركت كشتي سازي اروندان (يارد شماره يك)، مديريت بازرگاني و بازاريابي 

مراجعه نموده و ضمن بازديد نسبت به ارائه مستندات جهت ارزيابي كيفي اقدام نمايند.
2) محل، مهلت و نحوه تحويل اسناد ارزيابي كيفي: تحويل مستندات يك هفته پس از پايان مهلت 
قانوني دريافت اســـناد مناقصه بوده و مستندات مي بايســـت قبل از خاتمه اين مدت تحويل دفتر 

مديريت بازرگاني، بازاريابي و فروش گردد.
 نشاني: خرمشهر، حفار شرقي، شـــركت كشتي سازي اروندان، شماره تماس 53582365ـ  061 

و 09163337144

ملي: 20188305


