
نايب رئيس دفتر سياسى جنبش مقاومت اسالمى 
(حماس) به تشريح اولويت ها و رويكردهاى داخلى 
و خارجى جنبش متبوعش براى مرحله آتى پرداخت.

موسى ابومرزوق در گفتگوى ويژه با مركز اطالع رسانى 
فلسطين به مناســـبت سى و چهارمين سالروز تاسيس 
حماس با اشـــاره به اينكه اولويت نخست اين جنبش 
تقويت توان خود اســـت، تصريح كرد: حماس يك 
نقشه راه منسجم براى امضاى يك قرارداد مبادله اسراى 
ارزشـــمند ارائه داده است.متن اين گفتگو را در ادامه 

مى خوانيد:
- در سى و چهارمين سالروز تاسيس حماس، حرف و 
حديث هايى در مورد رويكرد اين جنبش براى تحقق 
آشتى ملى و برچيدن دودستگى و اختالفات داخلى 
مطرح شده است. اين رويكرد در چه چارچوبى ارائه 

شده است و نشانه هاى كلى آن چيست؟
* رويكـــرد حماس در چارچوب پايان دادن به 
دودستگى و اختالفات داخلى و خروج از بحران ملى 
ارائه شده است كه اين رويكرد نتيجه انگيزه هاى ذاتى 
اين جنبش براى تحقق وحدت ملى است تا فلسطينيان 
موضع و رويكردى واحد و يك مرجع رهبرى واحد 
داشـــته باشـــند. حماس  اوضاع كنونى را لحاظ كرده 
اســـت، چرا كه اتخاذ دو موضع متفاوت در فلسطين 
(برنامه سازش و مقاومت) موجب تضعيف كلى موضع 
داخلى شـــده است و دشمن صهيونيستى نيز همچنان 
رهبران تشكيالت خودگردان را متهم مى كند كه نماينده 
ملت فلسطين نيستند و هيچ طرفى وجود ندارد كه با 
آن وارد مذاكره شود و از طرفى هم كشورهاى عربى 
را به عادى سازى روابط با اين رژيم تحت فشارهاى 
آمريكا تشويق مى كند تا بتواند اينگونه مساله فلسطين 

را به نابودى بكشاند.
ما در مقابل دو برنامه قرار داريم؛ نخست سازش 
سياسى كه مشروعيت مردمى و انقالبى جنبش فتح را 
سلب كرده و فقط يك مشروعيت خارجى منطقه اى 
و بين المللى براى آن باقى گذاشته است و دوم برنامه 
مقاومت كه مورد حمايت اكثريت ملت فلسطين در داخل 
و خارج است.رويكرد حماس حول سه اصل و محور و 
دو ساز و كار مى چرخد: اصل نخست بازسازى ساختار 
رهبرى سازمان آزاديبخش از طريق انتخابات است تا 
همه گروه ها و جريان هاى فلسطينى در آن مشاركت 
داشته باشند كه در غير اين صورت، بر سر چارچوب 
رهبرى موقت طبق يك سقف زمانى مشخص اجماع 
خواهد شد تا خأل ايجاد شده در مرحله انتقالى پر و 
شرايط براى برگزارى انتخابات سراسرى فراهم شود.
اصل دوم توافق بر سر يك استراتژى ملى مورد اجماع 
تمامى طرف هاست. سومين اصل بر توافق بر سر ساز 
و كارهاى اقدامات ملى، ميدانى و سياســـى و تمامى 
مســـائلى كه مرتبط با اداره نبرد با دشمن صهيونيستى 

است، تاكيد دارد.
كرانه باخترى در كانون نبرد با دشمن صهيونيستى 
قرار دارد و تا آزادســـازى فلسطين و برچيدن تمامى 
شـــهرك هاى صهيونيســـتى نيز پايگاه اصلى نبرد با 
صهيونيست ها خواهد بود و تخليه تمامى شهرك ها چه 
در عرصه ملى و چه از نظر مقاومت، يك مســـئوليت 
ملى است و نبايد اجازه داد كه دشمن هيچگونه عمق 
جغرافيايى داشته باشد و پايه ها و اركان آن همچنان بايد 
ضعيف بماند. همچنين كانون درگيرى ها با نظاميان و 
اشغالگران اسرائيلى هم بايد هموراه داغ بماند. مقاومت 
فردى و سازماندهى شده در كرانه باخترى يك مساله 
طبيعى براى ملت تحت اشغال و بيانگر عزم اين ملت 
و تـــالش آن براى رهايى از قبضه همكارى امنيتى با 
دشمن اســـت كه سهم بسزايى در سركوب عمليات 

مقاومتى دارد و به يارى خداوند همه ما اميدواريم كه 
در مرحله پيش رو، شاهد تشديد عمليات هاى قهرمانانه 
فلسطينيان باشيم و ضربات سختى به دشمن وارد كنيم.
با اين حال، امروز شـــاهد توسعه شهرك سازى تحت 
حمايت مســـتقيم آمريكا در سازمان ملل هستيم و از 
طرفى هم مى بينيم كه كشـــورهاى عربى تحت فشار 
قرار مى گيرند تا با ادغام دشمن صهيونيستى در منطقه 

و عادى سازى روابط با آن موافقت كنند.
- از توافق آرام سازى اوضاع و آتش بس طوالنى 
مدت با رژيم صهيونيســتى در كنار ارائه تسهيالت 
اقتصادى به غزه زياد سخن گفته مى شود. حقيقت 
چيســت و حماس چه موضع و رويكردى در اين 

زمينه دارد؟
* مردم غزه دست به فداكارى هاى زيادى زده اند 

و همواره با مشـــكالت و بحران هاى اقتصادى شديد 
مواجـــه بوده انـــد و به خاطر مقاومت در برابر پروژه 
صهيونيســـم، تحت يك محاصره غيرانسانى و ظالمانه 
قرار دارند و هرگونه طرح و پيشنهاد وسوسه انگيز در 
مقابل چشم پوشى از آرمان فلسطين و توقف مقاومت 
يا به رسميت شناختن رژيم اشغالگر را رد كرده اند و 
حماس نيز مخالفت قاطع خود را با چنين طرح هايى 
اعالم كرده است و هرگز آنها را نمى پذيرد.ما همواره 
به دنبال حل بحران ها و مشكالت نوار غزه بوده ايم 
تا رنج  و دردهاى ساكنان اين باريكه را كاهش دهيم 
و بـــراى اين منظور به هـــر درى زده ايم و هرگونه 
تسهيالت اقتصادى مرتبط با توافق آرام سازى موقت 
اوضاع بدون اتخاذ مواضع سياسى است و تجربه ما با 
دشمن صهيونيستى ثابت كرده است كه اين رژيم به هيچ 

شرط و تعهدى پايبند نيست، به همين خاطر، مقاومت 
هر لحظه آماده و دست به سالح است.

- پرونده اسرا همواره مطرح بوده است و اخيرا نيز 
در مورد قرارداد مبادله احتمالى اسرا و وجود تفاهماتى 
در اين زمينه زياد شنيده ايم. چه چيز تازه اى در اين 

زمينه وجود دارد؟
* در ســـالروز انتفاضه و تاسيس جنبش حماس، 
نخست بايد به اسراى فلسطينى سالم و درود فرستاد و 
براى آزادى هرچه سريعتر آنان دعا كنيم. جنبش حماس 
طرحى منسجم و يكپارچه را براى امضاى يك قرارداد 
ارزشمند مبادله اسرا به برادران مصرى تحويل داده است 
و طى آن ســـناريوهاى مختلفى مطرح و بررسى شده 
است، اما دشمن صهيونيستى همچنان فاقد عزم جدى 
براى امضاى چنين قراردادى اســـت، چرا كه حاكميت 
اسرائيل ضعيف و ناپايدار و متشكل از احزاب مختلف 
راست، چپ و ميانه است و جرات بررسى مسائل مهم 
و حساس را ندارد چه برسد كه بخواهد در اين زمينه ها 
تصميم گيـــرى هم كند و ترس اين را دارد كه از هم 
فروبپاشد، اما ما به مقاومت و ادامه تالش هاى آن دل 
بسته ايم و باالخره دشمن را وادار به امضاى قراردادى 

كه دنبال آن هستيم، خواهيم كرد.
- اولويــت هــاى داخلى و خارجى حماس براى 

مرحله آتى پس از انتخابات اخير خود چيست؟
*رهبـــران حماس همواره در اولويت هاى خود 
بازنگـــرى مى كنند و ما رهبران كنونى يك ســـرى 
اولويت هايى داريم كه همگى حول آزادسازى فلسطين، 
بازگشت آوارگان، مقاومت و حفظ مقدسات مى چرخند 
و اين اولويت ها را در طرح ها و برنامه هاى خود پياده 
مى كنيم و اما در ســـايه وجود دشمنى بى رحم و به 
خاطـــر ضرورت هايى كه اقتضا مى كند، اين طرح ها 
و برنامه هـــا را علنـــا اعالم نمى كنيم. در هر صورت، 
اولويت نخست ما ادامه تالش براى تقويت توانمندى 

خود با تمامى شيوه هاى مقاومت و به هر شيوه ممكن 
براى مقابله با پروژه صهيونيسم است و اين بهترين و 
موفق ترين راه ممكن است و در كنار آن تالش براى 
خـــروج از بحران ملى از رهگذر تحقق وحدت ملى، 
انسجام داخلى، مقابله با دشمن، دفاع از قدس شريف 

و لغو محاصره غزه خواهد بود.
- نظر شما در مورد نقش فلسطينيان خارج چيست 

و چه انتظارى از آنان براى مرحله آتى دارد؟
* فلسطينيان مقيم خارج فضاى كارى زيادى در 
اختيار دارند، به ويژه اينكه آنها در محيط راهبردى پيرامون 
فلسطين ساكن هستند و از آنجا كه مساله فلسطين مرتبط 
با يك پروژه غربى اســـت و رژيم اشغالگر تحت زور 
و قدرت در نتيجه موازنه هاى بين المللى در سرزمين 
فلســـطين تاسيس شد، اهميت بهبود محيط راهبردى 
پيرامونى فلسطين بيش از پيش مشخص خواهد شد و 
الزم است كه اين محيط همسو و حامى مقاومت باشد 
و پروژه مقاومت را با آن پيش ببرد.فلسطينيان خارج از 
محيط راهبردى فلسطين، زمينه هاى زيادى براى مقاومت 
در برابر پروژه صهيونيسم  پيش روى خود دارند، اعم 
از زمينه هاى رسانه اى، سياسى، اقتصادى و اجتماعى. 
همانگونه كه مشـــخص است، بيش از نيمى از ملت 
فلسطين خارج از اين سرزمين ساكن هستند و اين افراد 
از توانمندى و قابليت هاى فراوانى برخوردارند، بنابراين 
عالوه بر اينكه حامى و پشتيبان فلسطينيان ساكن اراضى 
اشغالى هستند. بايد تمام تالش خود را براى مقابله با 

پروژه صهيونيسم به كار گيرند.
- پيام شــما براى فلســطينيان در داخل و خارج 

چيست؟
* ما بخشى از اين ملت بزرگ هستيم كه لحظه اى 
از نبرد با دشمن صهيونيستى كوتاه نيامده و نسل كنونى 
مانند نســـل نخست فلسطين در حال مبارزه است و 
بيش از پيش به حقوق خود پايبند است، بنابراين پيام 
نخســـت من اين است كه از اين ملت بزرگ كه مايه 
افتخار ماست، تقدير و تشكر كنم.دومين پيام در رابطه 
با پايبندى به گزينه مقاومت اســـت. هر ملتى مقاومت 
را كنار بگذارد، آرمانش نابود و به فراموشـــى سپرده 
مى شود و قطعا بهاى دفاع از حقوق و كرامت امت، به 
مراتـــب كمتر از هزينه ترك مقاومت خواهد بود و ما 
عهد مى بنديم كه حامى و مدافع امت باشيم و به وارد 
كردن ضربات ســـخت و كارى به دشمن ادامه دهيم 
همانگونه كه خداوند متعال نيز مى فرمايند: اگر شـــما 
به رنج و زحمت مى افتيد آنها نيز (از دست شما) رنج 
مى كشند با اين فرق كه شما به لطف خدا اميدواريد و 
آنها اميدى ندارند.پيام سوم من اين است كه 3 دهه از 
روند سازش سياسى با دشمن صهيونيستى گذشت و 
روز به روز ما لطمه بيشترى خورديم و دشمن توانست 
دستاوردهايى راهبردى براى خود كسب كند، بنابراين 
الزم است كه همه در برابر اين روند بايستيم و عمال 
مخالفت خود را با آن نشـــان دهيم و اشـــتباه خود را 
تصحيح كنيم و به همان مسيرى بازگرديم كه دشمن از 

آن متضرر خواهد شد.
پيام چهارم من اين اســـت كه ما چه اشخاص و 
چه جنبش ها بايد ابزارها و ساز و كارهاى مقاومت را 
متناسب با تمامى عرصه ها تهيه كنيم و اين درخواست 
متوجه همه است و همه بايد هر كجا كه ممكن بود 
با دشمن مقابله كنيم تا ديگر كسى نتواند با اين رژيم 
همـــكارى كند و اين رژيم از همه جا رانده و منزوى 
شود.پنجمين پيام از نظر ترتيب و البته اولين پيام از نظر 
اهميت نيز تحقق وحدت ملى، اتحاد و يكپارچگى و 
حمايت از قدس و مسجداالقصى در برابر حمالت و 
تجاوزات نظاميان و شهرك نشينان صهيونيست است.
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تحليلى بر نبرد تركيبى گروه هاى 
مقاومت  در فلسطين اشغالى

ســـاكنان اراضى اشغالى و سازمان هاى امنيتى و اطالعاتى رژيم صهيونيستى روزهاى 
دشوارى را سپرى مى كنند. مناطق مختلف فلسطين اشغالى شاهد رخدادهاى مهم و پيچيده 
امنيتى است.برسام محمدى ، كارشناس مسائل منطقه در يادداشتى براى وب سايت شوراى 
راهبردى روابط خارجى نوشـــت:چندى پيش در يكى از رخدادهاى امنيتى، بيش از پنج 
شهر بزرگ رژيم صهيونيستى از جمله هازور، گدرا، ياونه، رحووت و حيفا براى مدتى در 
خاموشى هاى گسترده اى فرو رفتند و روند زندگى ساكنان اين مناطق را به طور كامل مختل 
كرد.اتفاقات مذكور و «انفجارهاى كنترل شده از راه دور» كه تاكنون سابقه نداشته است، 
باعث شد رژيم صهيونيستى سطح هشدار آماده باش را به شكل كم سابقه اى افزايش دهد،

در همين زمينه، تل آويو حتى  تمامى خطوط حمل و نقل عمومى را نيز به حالت 
آماده باش كامل در آورد. نقطه قابل توجه اينكه سران رژيم صهيونيستى از انتشار اخبار كامل 
از اين اتفاقات در رسانه هاى عمومى جلوگيرى به عمل آوردند و با سانسور اخبار حوادث 

را پخش مى كنند.اما تحوالت اخير در فلسطين اشغالى از دو جنبه قابل بررسى است:
نخســـت «واكنشـــى» طبيعى با روش ها و ابتكارات جديد در مقابل ادامه جنايات و 
اقدامات تروريستى رژيم صهيونيستى عليه فلسطينى هاست كه سال 2022 را به خونين ترين 
سال براى فلسطين اشغالى از سال 2006 تبديل كرده است. شمار شهدا و قربانيان فلسطينى 
از ابتداى سال 2022 ميالدى تا كنون به حدود 211 نفر رسيده است كه 153 نفر از آنها 
از كرانه باخترى و 52 نفر از نوار غزه هستند.جنايات رژيم صهيونيستى و كشتار فلسطينيان 
در هفته هاى اخير به اندازه اى افزايش يافته است كه در يك مورد فقط طى 72 ساعت، 
10 فلسطينى به شهادت رسيدند. در اين زمينه حتى اتحاديه اروپا با ابراز نگرانى از آنچه 
«اســـتفاده بيش از حد اســـرائيل از نيروى مرگبار» ناميده است، به آن واكنش نشان داد و 

خواستار تحقيق در اين زمينه شد.
دوم، نبرد جديد و تركيبى مقاومت اسالمى، اقدامات «بازدارنده اى» براى آمادگى به منظور 
پيشگيرى از هرگونه جنايات احتمالى در آينده است كه احتماال با تشكيل كابينه جديد در 
تل آويو تشديد مى شود. در اين  زمينه، «نبرد تركيبى» در حوزه سخت افزارى كه تمامى 
گروه هاى فلسطينى از حماس و جهاد اسالمى تا گروه هاى نوظهور و قدرتمندى همچون 
«عرين االسود» و «الكهف االسود» در آن مشاركت دارند، ارتباط مستقيمى با بازگشت بنيامين 
نتانياهو به قدرت دارد.نتانياهو كه يك چهره افراطى به شمار مى رود و عملكرد جنايتكارانه اى 
در قتل عام مردم مظلوم فلسطين داشته است، باور عجيبى به پيشبرد اهداف و منافع خود 
از كانال بحران سازى، جنگ افروزى و قتل و كشتار در منطقه و كشورهاى اسالمى دارد. او 
دست به هر كارى مى زند تا توجهات را از موضوع اصلى كه «اشغالگرى» است منحرف  
و به مسائل ديگر در منطقه و جهان اسالم معطوف كند.با توجه به روند كنونى و اصرارى 
بر ادامه اقدامات  كه مقامات صهيونيستى به هر دليلى اعم از استيصال و درماندگى و … 
تروريستى عليه فلسطينيان دارند، پيش بينى مى شود فضاى كنونى در سرزمين هاى اشغالى 
تشديد و با پيامدهاى مهمى همراه شود.در رابطه با پيامدهاى راهبردى اتفاقات و تحوالت 
اخير بايد تأكيد كرد كه اوالً، هزينه هاى رژيم صهيونيستى در حوزه هاى امنيتى و متعاقب 
آن در ساير ابعاد وجودى از جمله سياسى، اقتصادى و اجتماعى را افزايش خواهد داد.دوم 
اينكه، در سطح افكار عمومى اسرائيل كه  اكنون نيز درگير مسائل و مصائب زيادى است، 
موجب گسترش فزاينده ناامنى و رعب و وحشت و آثار و نتايج متأثر از آن خواهد شد. 
اين مساله مى تواند تبعات منفى زيادى در روندهاى سياسى، اجتماعى، نظامى، اقتصادى 
و امنيتى درونى رژيم صهيونيستى بگذارد.سوم اينكه، با تشديد روند شكست اطالعاتى و 
امنيتى رژيم صهيونيستى آن هم در آستانه بازگشت نتانياهو به قدرت كه به دنبال تشكيل يك 
كابينه كامًال امنيتى و تهاجمى اســـت، به عنوان يك عامل بازدارنده و مانع مهم در مســـير 

پيشبرد سياست هاى افراطى نتانياهو عمل خواهد كرد.
چهارم اينكه، با گشـــوده شـــدن فضا و ايجاد بستر مناسب، روند شكل گيرى انتفاضه 
جديد (انتفاضه ســـوم) تســـهيل و تسريع خواهد شد. در اين زمينه «تامير هيمن» رئيس 
سابق سرويس هاى اطالعات ارتش رژيم صهيونيستى گفته است كه نشانه هاى روشنى از 
آغاز سومين انتفاضه فلسطينى وجود دارد. وى تأكيد كرده است، شاخص  ها و نشانه  هايى 
وجود دارد كه نمى  توان آنها را ناديده گرفت و اينها نشـــان دهنده وقوع انتفاضه ســـوم 
فلسطين با ويژگى  ها و ابعاد بى سابقه است. در نهايت اينكه با ايجاد درگيرى جديد براى 
رژيم صهيونيســـتى در اراضى اشغالى، طرح تبديل روند «عادى سازى» روابط ميان برخى 
كشورهاى عربى با رژيم صهيونيستى به «ائتالف سازى»  با چالش مواجه خواهد شد. شايان 
ذكر است رژيم صهيونيستى از ماه هاى گذشته به دنبال تشكيل بلوكى متحد از كشورهاى 
عربى و غيرعربى در منطقه براى پر كردن خالء انتقال تمركز آمريكا از منطقه به مواجهه 

با روسيه و چين است.
همانگونه كه تاكنون هيچ جنايتى در فلسطين اشغالى بى پاسخ نمانده است، گروه هاى 
مقاومت فلســـطينى همچنان كه وعده داده اند، در مقابل اقدامات تروريستى و نژادپرستانه 
رژيم صهيونيستى بيكار نخواهند نشست. اينكه مقاومت فلسطين، «ايتمار بن گوير» عضو 
افراط گراى كنست رژيم صهيونيستى و نامزد پست وزارت امنيت ملى در كابينه بنيامين 
نتانياهو را به مرگ تهديد كرده، مساله اى است كه نبايد دست كم گرفته شود؛ اين به معناى 
ارتقاى سطح اقدامات تهاجمى و بازدارنده گروه هاى مقاومت و تعميم آن تا داخل كابينه 

صهيونيستى و قرار دادن اعضاى ارشد آن در ليست «انتقام» است. 

اولويت ها و رويكردهاى داخلى و خارجى حماس

 * كرانه باخترى در كانون نبرد با دشمن صهيونيستى قرار دارد و تا آزادسازى فلسطين و برچيدن 
تمامى شهرك هاى صهيونيستى نيز پايگاه اصلى نبرد با صهيونيست ها خواهد بود

*جنبش حماس طرحى منسجم و يكپارچه را براى امضاى يك قرارداد ارزشمند مبادله اسرا به مصرى ها 
تحويل داده و طى آن سناريوهاى مختلفى مطرح و بررسى شده است، اما دشمن صهيونيستى همچنان 

فاقد عزم جدى براى امضاى چنين قراردادى است
* اولويت نخست حماس ادامه تالش براى تقويت توانمندى خود با تمامى شيوه هاى مقاومت و به هر 

شيوه ممكن براى مقابله با پروژه صهيونيسم است
* موسـى ابومرزوق:هـر ملتـى مقاومـت را كنـار بگـذارد، آرمانـش نابـود و بـه فراموشـى سـپرده 
مـى شـود و قطعـا بهـاى دفـاع از حقـوق و كرامـت امـت، بـه مراتـب كمتـر از هزينـه تـرك مقاومـت 

خواهد بود

آگـهـى منـاقصـه عمـومـى يك مرحلـه اى شناسايـى پيمانكار
شركت طرح و سامان امواج كيش (سهامى خاص) در نظر دارد تا به منظور«طراحى، تهيه، حمل، نصب، اجراى زير ساخت ها و  راه اندازى 
سيستم تهويه مطبوع (VRF) با نشان تجارى مديا (Midea) در پروژه سمن قشم» نسبت به شناسايى پيمانكار ذيصالح طى مناقصه عمومى 
يك مرحله اى اقدام نمايد. اشخاص حقوقى داراى شرايط ذيل مى توانند از تاريخ انتشار اين آگهى تا تاريخ 1401/10/13 جهت دريافت اسناد 

مناقصه در ساعات ادارى به نشانى تهران، خيابان قائم مقام فراهانى،جنب بانك دى، شماره 101، طبقه سوم مراجعه نمايند.
شرايط شركت در مناقصه: 

1- برخوردارى از توانمندى فنى و مالى متناسب با كار
(VRF) 2- توانايى در طراحى سيستم تهويه مطبوع

3- توانايى در تأمين دستگاه ها، قطعات و ملزومات مورد نياز طبق مشخصات فنى
4- توانايى در ارائه خدمات گارانتى به مدت 5 سال و ارائه خدمات پس از فروش به مدت 10 سال

5- توانايى در ارائه تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار به مبلغ 2,500,000,000 (دو ميليارد و پانصد ميليون) ريال.
همراه داشـــتن معرفى نامه جهت دريافت اســـناد الزاميســـت. در صورت نياز به اطالعات تكميلى متقاضيان ميتوانند با شماره هاى تلفن: 

88831008-88832009 تماس حاصل نمايند. ضمناً هزينه آگهى بر عهده برنده مناقصه مى باشد.

آگـهـي تجديـد مناقصـه عمـومـي
شركت بين المللي ساروج بوشهر (سهامي عام) درنظر دارد از 
طريق تجديد مناقصه عمومي آماده سازي، استخراج، بارگيري و حمل 
سنگ آهك از معدن سنگ آهك شماره6 به كارخانه سيمان كنگان 
به مقدار ســــاليانه 640/000 تن را به پيمانكار واجد شرايط واگذار 
نمايد. از متقاضيان شركت در مناقصه دعوت مي شود جهت دريافت 
اســــناد مناقصه به آدرس تهران، بلوار آفريقا، خيابان شهيد حسين 
بنيســــي (فرزان غربي)، پالك38 مراجعه و يا اطالعات الزم از صفحه 
شركت به نشــــاني kangancement.ir دريافت و در صورت نياز 
با شماره تلفن 88670711ـ  021 داخلي 116 تماس حاصل فرمايند.
الفـ  مهلت ارسال پاكات پيشــنهادي: آخرين مهلت ارسال 
پاكت هاي شــــركت در مناقصه پايان وقــــت اداري 1401/10/12 

مي باشد.
بـ  محل ارسال پاكات پيشنهادي: تهران، بلوار آفريقا، روبه روي 
پارك صبا، خيابان شــــهيد حسين بنيسي (فرزان غربي)، پالك38، 
كدپستي 1968844713، طبقه اول، دبيرخانه شركت بين المللي 

ساروج بوشهر.
جـ  تضمين شــركت در مناقصه: شــــامل يك فقره ضمانت نامه 
بانكي يا واريز وجه نقدي به حساب شركت بين المللي ساروج بوشهر 

به مبلغ 7/000/000/000 ريال مي باشد.
هزينه هاي چاپ اين  آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

آگهى تغييرات شركت سهامى خاص گهر تاير سيرجان
 به شناسه ملى 14011521542 و به شماره ثبت 5678 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1401/07/25 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد مقرر گرديد كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و اسناد رسمى 
از قبيل چك ، سفته ، بروات و غيره با امضا مدير عامل به اتفاق يكى از اعضا 
هيئت مديره به همراه مهر شركت معتبر باشد و مكاتبات عادى با امضا 

مدير عامل و مهر شركت معتبر مى باشد .
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان
 مرجـع ثبت شـركت هـا و موسسـات غيرتجارى سـيرجان 
(1419873)

********
آگهى تغييرات شركت سهامى خاص گهرهمكار 

به شناسه ملى 10860533116 و به شماره ثبت 1092 
به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1401/08/11 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد بنا به تفويض اختيار حاصله از مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1401/08/08 به هيئت مديره درخصوص افزايش سرمايه از محل سود 
مبلغ  به  ريال  مبلغ 2.300.000.000.000  از  شركت  سرمايه  انباشته ، 
4.600.000.000.000 ريال منقسم به 460.000.000 سهم با نام عادى به 

ارزش اسمى 10.000 ريال افزايش يافت و ماده 5 اساسنامه اصالح گرديد.
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان
 مرجـع ثبت شـركت هـا و موسسـات غيرتجارى سـيرجان 
(1419874)

آگهي دعوت مجمع عمومي 
موسس انجمن صنفي كارفرمايي

صحافان استان تهران
دومين مجمع عمومي انجمن صنفي مذكور، روز دوشـــنبه 
مورخ 1401/11/3 ساعت 11 در محل باغ تاالر نارنج به آدرس 
سي متري نيرو هوايي، مسير شمال به جنوب، خيابان حصبي، 

مجموعه باغ تاالر نارنج برگزار مي گردد. 
از كليه كارفرمايان شاغل در صنف مربوطه دعوت مي شود در 

جلسه مذكور شركت نمايند.
ضمناً افرادي كه مايل به عضويت در هيأت مديره و يا بازرسين  
مي باشـــند مي توانند در روز برگزاري مجمع تقاضاي كتبي 
خود را قبل از برگزاري انتخابات تحويل هيأت رئيسه مجمع 

نمايند.
دستور جلسه:

1ـ  تصويب اساسنامه
2ـ  انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل هيئت مديره و بازرسان

3ـ  انتخـــاب روزنامه كثيراالنتشـــار جهت درج آگهي هاي 
انجمن

4ـ  ساير مواردي كه بر صالحيت مجمع عمومي مي باشد.
اسامي هيئت موسس:

1ـ  آقاي علي بازرلو
2ـ  آقاي جاويد جعفري

3ـ  آقاي رضا اقبال
4ـ  آقاي وحيد قديري

تجديد آگهى مزايده عمومى فروش خودروها و ليفتراك متعلق به شركت سوليران (درحال تصفيه)

شـــركت سوليران (ســـهامى عام – در حال تصفيه) در نظر دارد فروش خودروها و  ليفتراك خود را از طريق مزايده عمومى با وضع موجود و مشخص شده به 
فروش برســـاند. متقاضيان مى توانند با مراجعه به نشـــانى تهران، كيلومتر 16 جاده قديم كرج (فتح)، خيابان ســـوليران، شركت سوليران، از روز دوشنبه 
مورخ 1401/10/5 لغايت روز شـــنبه مورخ 1401/10/10 ( همه روزه به جز ايام تعطيل از ســـاعت 8 صبح لغايت 15) با پرداخت مبلغ 500,000 ريال به 
شماره حساب 5457559315 بانك ملت به نام شركت سوليران، اسناد مزايده را دريافت نموده و ضمن مطالعه ضوابط و رعايت 18مقررات مربوطه پيشنهاد 
قيمت خود را همراه با اوراق تكميل شده در پاكت هاى دربسته مزايده قرار داده و از همان تاريخ نشر اولين آگهى تا ساعت 16 روز شنبه مورخ 1401/10/10 
به نشانى تهران، خيابان شـــهيد بهشتى، خيابان پاكستان، كوچه چهارم، پالك 4شركت سرمايه گذارى سيمان تأمين، طبقه سوم واحد حراست، تحويل و 

رسيد دريافت نمايند.
متقاضيان مى توانند به منظور هماهنگى الزم براى بازديد و يا هرگونه ســـؤال احتمالى درزمينه موضوع مزايده با شـــماره تلفن همراه 09121931943 يا 
66282692 تماس حاصل نمايند. بازگشايى پاكت هاى با حضور نمايندگان شركت سوليران، نهادهاى نظارتى ساعت 14 روز يكشنبه مورخ 1401/10/11 
در خيابان شـــهيد بهشتى، خيابان پاكستان، كوچه چهارم، پالك 4 ســـالن همايش هاى شركت سرمايه گذارى سيمان تأمين برگزار مى گردد. ضمناً اسناد 

مزايده از طريق سايت هاىwww.ssic.ir  وwww.tamin-cement.com  نيز پس از پرداخت وجه به صورت اينترنتى قابل دريافت مى باشد .
مدلظرفيتنوع خودرورديف
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شماره رديف
مساحت موقعيتطبقهواحد

(مترمربع)

اقساطىنقدى

پيش پرداخت (60%) مبلغ نقدى كل (ريال)
(ريال)

مبلغ  هر قسط (4 قسط 
هر 45 روز) (ريال)

مبلغ سند 
(حداكثر 5%) (ريال)

مبلغ اقساطى كل 
(ريال)

1303

سوم

39,487,631,094 975,502,500 3,840,432,148 23,150,400,000 38,584,000,000 76/51شمالى
34,059,358,438 842,265,000  3,312,273,359 19,968,000,000 33,280,000,000 66/06شمالى2309
42,787,210,781 1,055,827,500  4,161,645,820 25,084,800,000 41,808,000,000 82/81شمالى3310
44,172,500,781 1,063,987,500  4,303,128,320 25,896,000,000 43,160,000,000 83/45شمال شرقى4311
51,084,901,875 1,329,570,000  4,950,832,968 29,952,000,000 49,920,000,000 104/28شرقى5312
36,935,908,906 868,657,500  3,603,612,851 21,652,800,000 36,088,000,000 68/13جنوبى6316
7813

هشتم

60,465,701,875 1,329,570,000  5,923,232,968 35,443,200,000 59,072,000,000 104/28شرقى
39,071,160,156 816,637,500  3,838,430,664 22,900,800,000 38,168,000,000 64/05جنوبى8817
43,648,927,813 913,155,000  4,287,943,203 25,584,000,000 42,640,000,000 71/62جنوبى9819

43,116,700,781 900,787,500  4,235,978,320 25,272,000,000 42,120,000,000 70/65جنوبى10821
51,952,882,344 1,086,682,500  5,103,749,960 30,451,200,000 50,752,000,000 85/23جنوبى11822
39,709,923,438 830,025,000  3,901,174,609 23,275,200,000 38,792,000,000 65/1جنوبى12823
56,104,927,344 1,172,362,500  5,511,941,210 32,884,800,000 54,808,000,000 91/95جنوب غربى13824
36,194,179,375 797,130,000  3,545,262,343 21,216,000,000 35,360,000,000 62/52غربى14825

1-  اعتبار اين اسناد براى پيشنهاد خريد يك واحد مى باشد و در صورت درخواست خريد واحد بيشتر بايد براى هر واحد يك اسناد مزايده خريدارى گردد.
2-  مهلت خريد اســـناد مزايده تا پايان ساعت ادارى روز دوشنبه به تاريخ 1401/10/12 مى باشـــد و متقاضيان مى بايست پيشنهادات خود را حداكثر تا 
ســـاعت 12:00 روز شنبه به تاريخ 1401/10/17 به شركت صبا آرمه ارائه نمايند. همچنين زمان بازگشايى پاكت ها ساعت 14:00 همان روز در نظر گرفته 

شده است.
3-  تضمين شـــركت در مزايده به مبلغ 5% مبلغ پايه واحد مورد نظر مى باشـــد كه به يكى از صورت هاى زير همراه با اسناد مزايده در پاكت الف ارائه خواهد 

شد.
الف) رسيد بانكى واريز وجه مزبور به حساب بانكى شركت صبا آرمه.

شركت صبا آرمهب) ضمانت نامه بانكى به نام شركت صبا آرمه.

شــركت صبا آرمه (متعلق به شركت سرمايه گذارى صندوق بازنشستگى كشــورى) در نظر دارد تعداد محدودى از واحدهاى ادارى نوساز در 
مجتمع تجارى ادارى پالميرا واقع در تهران، خيابان شهيد مدنى- جنب مترو فدك را از طريق مزايده (بشرح جدول ذيل) به فروش برساند. 

متقاضيـــان مـــى توانند از تاريخ درج اين آگهى به مدت 5 روز كارى تا تاريخ 1401/10/12 جهت بازديد و كســـب اطالعات و دريافت اســـناد مزايده به 
 آدرس: تهران، ميدان ونك، خيابان مالصدرا، خيابان گلدشـــت، بن بســـت گلدشـــت اول، پالك 8، طبقه دوم مراجعه نمايند و يا با شـــماره تلفن هاى

  88069674- 86053610  داخلى 205 و 211 تماس حاصل فرمايند.

آگـهـى فروش ملك
 از طريق مـزايـده

نوبت دومفراخوان عمومى تجديد مناقصات

شركت آلوميناى ايران در نظر داردمناقصات زير را از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد مناقصه 
تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايى پاكت ها از طريق درگاه سامانه الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرسWWW.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است 

كه مناقصه گران درصورت عدم عضويت قبلى، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند .

شماره مناقصه در سامانه نوع مناقصهموضوع مناقصهرديف
الكترونيكى دولت 

تجديد مناقصه تأمين و نصب و راه اندازى سيستم كنترل واحد 21 (تكليس) 1
مجتمع توليد آلوميناى ايران

يك مرحله اى با ارزيابى 
2001001491000075كيفى فشرده

تجديد مناقصه تهيه، تامين، حمل، نصب و تست پكينگ ها، نازل ها، ساپورت ها، 2
2001001491000074يك مرحله اى عمومىلوله ها، قطره گيرها و اتصاالت برج تر wc2  شركت آلوميناى ايران

-  مهلت دريافت اسناد مناقصه از سايت: از مورخ 1401/10/5لغايت مورخ 1401/10/12 مى  باشد.
- مهلت ارائه پيشنهاد رديف 1 : مورخ 1401/10/26مى  باشد.
- مهلت ارائه پيشنهاد رديف2: مورخ 1401/10/22  مى  باشد

- زمان بازگشايى پاكت ها : مورخ1401/10/27مى باشد.
اطالعات تماس مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت هاى الف : استان خراسان شمالى– شهرستان 
جاجرم– مجتمع توليد آلومينا، به شـــماره: تلفن  32603067 - 058 و فكس 32272487-058 پست الكترونيك Info@iranAlumina.ir    آدرس 

WWW.IranAlumina.irاينترنتى
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مركز تماس : 41934 – 021 دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768 – 021

اصالحيه: ضمناً شماره مناقصه 2001001491000059 رديف2 جدول در آگهي چاپ شده در تاريخ 1401/10/3 به شماره مناقصه 2001001491000074 
واحد ارتباطات و روابط عمومى شركت آلوميناى ايرانتغيير پيدا مي كند.

آگهي تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي با  موضوع:
«انجام عمليات اكتشافيـ  بهره برداري 

(پيشروي،آماده سازي و استخراج) زغالسنگ  
در محدوده كريكال معدن كردآباد»

شماره فراخوان: 2001020006000006
اين شـــركت درنظر دارد مناقصه عمومي يك مرحله اي با موضوع «انجام عمليات 
اكتشافيـ  بهره برداري (پيشروي، آماده سازي و استخراج) زغالسنگ در محدوده 
كريـــكال معدن كردآباد» به شـــماره 1401/202 را از طريق ســـامانه تداركات 
الكترونيكي دولت (ســـتاد) تجديد نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت 
اسناد مناقصه تا ارائه پيشـــنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكت ها از طريق درگاه 
سامانه تداركات الكترونيك دولت (ستاد) به آدرس: www.setadiran.ir انجام 
خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام 
در ســـايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه 

محقق سازند. تاريخ انتشار مناقصه در سامانه مورخ 1401/10/05 مي باشد.
مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت:

از ساعت 10 روز دوشـــنبه مورخ 1401/10/05 تا ساعت 10 روز دوشنبه مورخ 
1401/10/12

مهلت زمان ارائه پيشنهاد: تا ساعت 10 روز شنبه مورخ 1401/10/24
زمان بازگشايي پاكت ها:

روز شـــنبه مورخ 1401/10/24 رأس ساعت 12 در ســـالن اجتماعات دستگاه 
مناقصه گزار.

اطالعات تماس دســـتگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر درخصوص 
اســـناد مناقصه و ارائه پاكت هاي (الف) آدرس: مازندران، سوادكوه، كليومتر185 

محور سوادكوه شركت زغالسنگ البرز مركزي، طبقه دوم، دبيرخانه شركت
شماره تلفن: 5ـ  01142424001 داخلي 247 شركت زغالسنگ البرز مركزي
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه:

مركز تماس 41934ـ  021
دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

شركت زغالسنگ البرز مركزي

نوبت اول


