
جنگ خونين ديگرى از سوى يك ابرقدرت 
شروع شده است كه در حال ويران كردن جهان 

است.
به گزارش ايسنا، شبكه الجزيره در تحليلى به 
قلم«مروان بشاره» تحليلگر سياسى ارشد اين شبكه 
به مناسبت سالگرد شروع جنگ روسيه و اوكراين 
نوشت:حمله تمام عيار روسيه به اوكراين فاجعه بار 
بوده است. اين حمله منجر به از بين رفتن جان با 
ارزش ده ها هزار تن، آوارگى ميليون ها نفر ديگر 
و نابودى تعداد بى شمارى از خانه ها، ساختمان ها 
و زيرســـاخت هاى حياتى شده است.اين جنگ 
براى ديگر كشورهاى جهان هم فاجعه بار بوده 
است و نه فقط  بازارهاى انرژى را بى ثبات كرد، 
بلكه همچنين باعث افزايش تورم و اختالل در 
توزيع مواد غذايى و كاالها شد، اوضاع نابسامان 
امور جهانى را برمال و وخيم تر كرد، روند اشاعه 
هسته اى را تسريع كرد، به رقابت تسليحاتى دامن 
زد، سازمان ملل را فلج كرد و همچنين قوانين 
بين المللـــى، همكارى چند جانبه و كمك هاى 

بشردوستانه را تضعيف كرد.
اين جنگ يك جنگ حقيقتا«احمقانه» است. 
مداخله روســـيه در امور اوكراين در سال 2014 
به دنبال اقدام مســـكو در الحاق شـــبه جزيره 
كريمه به خاك خـــود و تحريك درگيرى در 
منطقه دونباس تشديد شد. شكست قدرت هاى 
اروپايى در رسيدن به يك راه حل ديپلماتيك در 
ســـال هاى بعد از آن در تركيب با اصرار آمريكا 
در گســـترش دادن ناتو به ســـمت شرق منجر 
به بدترين تالش براى حل يك درگيرى شـــد؛ 
ترجيح جنگ به ديپلماسى!تصميم روسيه براى 
حمله به كشور محبوبش، اوكراين و بمباران آن 
در حالى كه از مدت ها  قبل به پيوندها، تاريخ و 
فرهنگ مشتركشان مباهات مى كرد فقط يك اتفاق 
تاســـف بار نيست، بلكه فاجعه اى بزرگ است.

اين جنگ همچنين سبب شد تمام دنيا گرفتار 
احساس ناامنى بيشترى شوند و اين جنگ هم 
ماننـــد ديگر جنگ هاى قبل از آن، محدوديت ها 
و شكســـت تمام عيار نظام بين المللى را آشكار 
كرد. نظم هاى جهانى دوقطبى، تك قطبى و حاال 
چندقطبى نشـــان داده اند، وقتى پاى قدرت هاى 
جهانى در درگيرى هاى ژئوپليتيكى به ميان مى آيد، 
نمى تـــوان ديگر به قدرت قوانين بين المللى يا 
توافق هاى بين المللى در جريان اين درگيرى ها 

اميدوار بود. 
در اينجا اين قوانين و توافق ها موضوعاتى 
هســـتند براى آنكه طرف هاى ضعيف زير زور 
ســـالح، آنها را پاس بدارند و  طرف هاى قوى 
به ميل خود از آنها تخطى كنند.يك نظام جهانى 
تقلبى در كار است كه به نفع قدرتمندان و به ضرر 
ناتوانان عمل مى كند؛ نظامى كه به احتمال زياد به 
اين منجر خواهد شد كه كشورهاى بيشترى در 
راســـتاى دفاع از خود به دنبال سالح بازدارنده 
هسته اى بروند. جاى تعجب نيست كه بسيارى 
بر اين باورند، كار اوكراين در ســـال 1994، در 
صرف نظر كردن از سالح هاى هسته اى متعلق به 
دوران شوروى خود در ازاى دريافت تضمين هاى 
بين المللى، از جمله تضمين هاى امنيتى روسيه و 
آمريكا، تحت تفاهمنامه بوداپست، ساده لوحانه 
بود.كشورهاى بيشترى ممكن است از راهى كه 
پاكستان، هند، كره شمالى و اسرائيل براى هسته اى 
شدن طى كرده اند، پيروى كنند و به اين ترتيب 
تالش ها در زمينه عدم اشاعه تسليحات هسته اى 

را زير پا بگذارند.  
امنيت بين المللى با استناد روسيه به جنگ 
هسته اى، لغو معاهدات هسته اى و مدرن سازى 

مخفيانه تسليحات هسته اى استقرار يافته در پنج 
كشور ناتو از سوى آمريكا، گسستگى بيشترى 
پيدا كرده است. غرب نيز در حال ورود به يك 
مسابقه تســـليحاتى است. در ماه ژانويه، ينس 
استولتنبرگ، دبيركل ناتو، بيانيه اى يادآور رمان هاى 
جورج اورول ارائه كرد و گفت: ســـالح ها در 

حقيقت راه رسيدن به صلح هستند! 

كشورهاى اروپايى بزرگ و كوچك دارند 
هزينه هاى نظامى خود را به ميزان چشـــمگيرى 
افزايش مى دهند، از جمله آلمان كه زمانى ابرقدرت 
بود اما از زمان شكست خود در جنگ جهانى 
دوم از رقابت تسليحاتى خارج شد. سال گذشته 
ميالدى، برلين اعالم كرد كه يك بودجه نظامى 
113 ميليارد دالرى را تصويب مى كند. روســـيه 

نيز همچنين بودجه نظامى ســـال 2023 را با 
رقم حـــدود 84 ميليارد دالر برنامه ريزى كرده 
است كه 40 درصد بيشتر از برآورد پيش بينى 
شده در سال 2021 محسوب مى شود. مطمئناً، 
ايـــن بودجه فقط معادل 10 درصد از بودجه اى 
است كه آمريكا در سال 2023 براى ارتش خود 
هزينه مى كند.چين نيز از روى نگرانى به خاطر 

رويدادهـــاى اروپا و لفاظى هاى خصمانه غرب 
هزينه هاى نظامى خود را به ميزانى بى ســـابقه 
افزايش داده و به مسابقه تسليحاتى پيوسته است. 
اين كشور بزرگترين سطح افزايش بودجه نظامى 
تـــا كنون را اعـــالم كرده كه متعاقب آن باعث 
هزينه هاى نظامى بيشتر همسايگانش شده است. 
اجراى يك رقابت تسليحاتى جديد خبر بسيار 

خوبى براى صنايع نظامى كه در ســـطحى بى 
سابقه شكوفا شده اند، به حساب مى آيد. از سال 
2014، سطح هزينه هاى نظامى در جهان هر سال 
افزايش يافته و در ســـال 2021 به باالترين رقم 
تاريخش يعنى 2.1 تريليون دالر رســـيده است. 
جاى تعجب نيست كه پنج بودجه بزرگ نظامى 
جهـــان متعلق به آمريكا، چين، هند، انگليس و 

روســـيه بوده است و آنها 62 درصد هزينه هاى 
نظامى جهان را به خود اختصاص داده اند. نيازى 
به گفتن نيســـت كه چنين افزايشى در بودجه 
نظامى مستلزم اين مى شود كه هزينه هاى عمومى 
ديگر، عمدتاً در حوزه تامين اجتماعى، آموزش 
و مراقبت هاى بهداشت ودرمان كاهش يابند كه 
اين در راســـتاى مصلحت عمومى نيست. ابعاد 
جنگ افروزى جهانى در كنفرانس امنيتى مونيخ 

كه اخيرا به پايان رسيد آشكار شد. 
اســـتولتنبرگ به غرب هشـــدار داد همان 
اشـــتباهى كه در قبال روسيه مرتكب شد را در 
قبال چين مرتكب نشود اما از طرفى رهبران غربى 
بر تعهدشان به جنگ اوكراين تاكيد كرده اند تا 
سالن كنفرانس را به اتاق جنگ تبديل و ديپلماسى 
را لعنت كنند.اين خبر بدى براى نظام بين المللى 
كه از قبل دچار بى ثباتى و تشـــتت شده بود و 
براى امنيت شكننده در اروپا و آسيا به حساب 
مى آيد. تشـــديد يك جنگ به بروز جنگ هاى 
بيشتر دامن مى زند و در اين فرآيند زبان، فرهنگ 
و روابـــط بين الملل با تقويت چرخه جنون به 
فساد كشيده مى شود. ادبياتى از اين دست كه«ما 
تا آخر مبارزه خواهيم كرد»،«تا هر زمان كه طول 
بكشـــد» و«همه گزينه ها روى ميز هستند» به 
شعارهاى دستگاه امنيتى غرب تبديل شده اند و 
به نظر مى رسد اين دستگاه عواقب آن را ناديده 

مى گيرند.همه اين مواضِع ديوانه وار نشان مى دهند 
كه رهبرى آمريكا چقدر براى جهان فاجعه بار 
بوده است. اصرار اين كشور از سال 2008 براى 
گســـترش دادن مرزهاى ائتالف ناتو تا سطح 
مرزهاى روسيه و رويكرد«ترويج دموكراسى» آن 
در منطقه، به مهمترين بهانه ها براى حمله روسيه 
تبديل شدند.به همين ترتيب، مداخالت نظامى 
آمريـــكا، به ويژه حمله به عراق بر مبناى يك 
ادعاى واهى، يك فاكتور بى ثبات سازى سراسر 

جهان بوده است. 
آمريكا به عنـــوان بزرگترين صادركننده 
تسليحات در جهان مطرح است و به به برخى 
از فقيرترين كشورها و بدترين رژيم هاى جهان 
ســـالح صادر مى كند و با بزرگترين ناقضان 
حقوق بشر به توافقات امنيتى مى رسد، اما اين 
كشور رياكارانه مدعى حمايت از مبارزه جهانى 
براى دموكراسى و حقوق بشر است.جاى تعجب 
نيست كه از نظر اكثر مردم جهان محكوميت حمله 
روسيه به اوكراين توسط آمريكا آن هم پس از 
حمله اياالت متحده به عراق پوچ است. از طرف 
ديگر به رسميت شناختن اقدام غيرقانونى اسرائيل 
در الحاق اراضى اشـــغالى فلسطين و سوريه، 
تضعيـــف كننده موضع خود آمريكا در محكوم 

كردن اقدام روسيه در الحاق اراضى است.
بدبينى يك امر مسرى در عرصه بين المللى 
محسوب مى شود و بدبينى در سطح ابرقدرت ها 
مانند طاعون سرايت مى كند و به تمامى گوشه و 
كنار جهان مى رسد. رياكارى قدرت هاى جهانى، 
چندجانبه گرايى و همكارى را در مواقع اضطرارى 
و مربوط به سالمت در جهان تضعيف و بسيارى 
از كشورهاى جهان را با اين فرآيند بيگانه مى كند. 
همچنيـــن از طرف ديگر اين هم جاى تعجب 
نيست كه كشورهاى حوزه جنوب جهان چون 
به دنبال منافع خود صرف نظر از هر اتفاقى كه 
بيفتد هستند، به رغم فشارهاى آمريكا براى دخيل 
شدن در جنگ روسيه در اوكراين تا حد زيادى 
در قبـــال اين جنگ بى طرف مانده اند.در حالى 
كه برخى از آنها با كشورهاى غربى در محكوم 
كردن حمله روسيه در سازمان ملل متحد شده اند، 
اكثر آنها دستشان را براى حمايت از كى يف دراز 
نكرده اند و روابط خود را با مسكو حفظ  يا حتى 
تقويت كرده اند.رهبرانى كه خارج از مدار غربى 
هســـتند به طور كلى رفتارى هيبريدى در پيش 
گرفته اند و در اين راستا نخواسته اند كه تنها به 
يك اردوگاه پايبند بمانند و به جايش به سراغ 
حفظ منافعشـــان و اهرم قرار دادن روابطشان با 

واشنگتن، مسكو و پكن رفته اند. 
رژيم هـــاى خودكامه نيز با الهام گرفتن و 
جسور شدن به سبب سوءرفتارهاى قدرت هاى 
جهانى همچنين در راستاى حفظ منافع خودشان 
صرف نظر از هر گونه مصلحت مشـــترك و 
مالحظه اخالقى، عمومى يا جهانى عمل مى كنند.
اگرچه ما به عنوان يك تمدن انسانى دستاوردهاى 
بزرگى رقم زده ايم كه نقطه اوج آن ايجاد نسل هاى 
ســـالم تر، غنى تر و تحصيل كرده تر است، اما به 
نظر مى رسد كه جذب درگيرى هاى مخربى كه 
مى تواند ما را به اندازه چند نسل  عقب برگرداند، 
شـــده ايم.تاريخ به ما مى آموزد كه قدرت هاى 
بـــزرگ به دليل جنگ هاى بى پروايى كه به هيچ 
جا نمى انجامد، زوال مى يابند يا نابود مى شوند. 
چندين دهه اســـت كه روسيه و آمريكا رد پاى 
يكديگـــر را دنبال مى كنند و جنگ هايى انجام 
داده اند كه جز با به جا گذاشتن تحقير و ويرانى 
گسترده پايان نيافته اند و حاال نوبت اوكراين رسيده 

است. اين جنگ، جنگى احمقانه است.
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يك ســـال پس از جنگ بين روســـيه و اوكراين، 
گزارش هاى گوناگونى مبنى بر تلفات جانى و مالى هر 
دو طرف در رسانه هاى مختلف منتشر شده است، اما در 
اين ميان كمتر كسى توجه خود را به آسيب ها و تاثيرات 

اين جنگ بر محيط زيست معطوف كرده است.
به گزارش ايسنا، روزنامه گاردين در گزارشى نوشت: 
دودهاى سمى، رودخانه هاى آلوده، خاك مسموم، طبيعتى 
مملـــو از گودال ها و درختان قطع شـــده از بيخ و بن 
همه از خســـارت هاى زيست محيطى هستند كه جنگ 
روســـيه با اوكراين در اين يك سال به بار آورده است. 
دانشمندان اوكراينى، حاميان محيط زيست، مسئوالن و 
وكال همچنان در حال بررســـى و تحقيقات گسترده اى 
هستند تا ثابت كنند كه اين جنگ اولين درگيرى است 
كه چنين«جنايات زيست محيط» را به همراه داشته است؛ 
بنابراين حمله كننده بايد نســـبت به جبران خساراتى كه 
تاكنون بيش از 50 ميليارد دالر تخمين زده شده است، 
پاســـخگو باشد.وزارت محيط زيست اوكراين سرويس 
24 ســـاعته اى را براى شهروندان اين كشور اختصاص 
داده است تا به صورت تلفنى پرونده هاى مربوط به«بوم 

ُكشى» را گزارش دهند. 
تاكنون 2303 مورد گزارش شـــده اســـت و اين 
فهرست هر هفته به روز رسانى مى شود. در اين قسمت 
نگاهى خواهيم داشت به برخى از اين گزارش ها: اوكراين 
مجبور شده است 320 هزار و 104 دستگاه  انفجارى را 
خنثى كند،همچنان خطر بالقوه اى تقريبا يك ســـوم اين 
كشور را تهديد مى كند،160 منطقه حفاظت شده طبيعى به 
همراه 16 تاالب در معرض نابودى هستند،تعداد زيادى 
از مين ها در درياى سياه، حمل ونقل و موجودات دريايى 
را تهديد مى كنند،600 گونه جانورى و 880 گونه گياهى 
در معرض انقراض قرار گرفته اند،يك ســـوم زمين هاى 
اوكراين براى كشاورزى باير باقى مانده است و همچنين 
تا 40 درصد از زمين هاى زراعى اين كشور براى كشت 

و كار در دسترس نيستند.
الكســـاندر استاونيچوك، معاون اداره كنترل محيط 
زيست اوكراين در اين خصوص اظهار داشت: خسارات 
وارد آمده به زمين، آب و آلودگى هوا به 51.4 ميليارد دالر 
مى رسد.البته اوكراين در چنين موقعيتى، از پروپاگانداى 
كارآمد دوران جنگ استفاده مى كند. به عبارتى، در بحبوحه 
افزايش حساسيت هاى اقليمى و زيست محيطى، دولت 
اوكراين مى داند كه مى تواند با يادآورى اين نكات به دنياى 
غرب، ذهن ها و قلب ها را به تســـخير خود در بياورد؛ 
اين كشـــور ادعا مى كند كه بحث محيط زيست توسط 
«ديكتاتورى» كه ارزش چندانى براى طبيعت قائل نيست، 
نابود شده است.كاترينا پوليانسكا، بوم شناس جوانى كه به 
اوكراين سفر كرده است، در تازه ترين تحقيقات خود به 
گودال هاى ايجاد شده بر اثر برخورد بمب و موشك  ها 
پرداخته و تصاويرى از خسارات زيست  محيطى را در 
پارك هاى ملى ثبت كرده اســـت. وى در حين يكى از 
سفرهايش با روباهى مواجه شد كه بر اثر مين كشته شده 
بود. اين بوم شـــناس جوان گفت كه در حين يكى از 
سفرهايش صداى گلوله ها از نزديك به گوش مى رسيده 
اما به گفته خود ســـفر و تحقيقاتش ارزش خطر كردن 

را داشته است.
پوليانســـكا كه ابتدا از ورود به اين گودال ها واهمه 
داشته است، گفت: سال گذشته ميالدى، تحقيقاتم را از 
طريـــق كامپيوتر و صرفا تصاوير ماهواره اى آغاز كردم 
اما چندى بعد تصميم گرفتم كه با چشمان خود اين ها 
را مشاهده كنم. جنگ فقط تاثيرات مستقيم ندارد، بلكه 
نابودى و زوال طبيعت و محيط زيست را نيز به دنبال 
دارد. در ايـــن مناطـــق گودال هايى وجود دارد كه عمق 
بعضى از آن ها به بيش از سه متر مى رسد. ابتدا از ورود 
به اين گودال ها واهمه داشـــتم اما بعدا به آن ها عادت 

كردم.اين بوم شناس از اين گودال ها نمونه بردارى هايى 
كرده است و آنها را براى شناسايى مواد شيميايى سمى 
مثل فسفر سفيد به آزمايشگاه فرستاده است. ترميم دوباره 

اين زمين ها «ضرورى» است .
وى همچنين گفت:بايد به مردم محلى توصيه كرد 
كـــه در معرض زمين هاى «احتماال آلوده» قرار نگيرند. 
كاترينا پوليانسكا افزود: برخى مناطق به شدت سوخته اند 
و برخى ديگر مث سطح ماه پر از حفره شده اند! در اين 
ميان شوكه كننده ترين ويرانى زيست محيطى مربوط به 
انفجار دامنه كوه هاى گچى – اكوسيستم منحصر به فردى 
در «هولى مانتنز» پارك ملى اوكراين است. وقتى به اين 
گودال ها نگاه مى كنيد، متوجه مى شويم كه هرگز ترميم 
نخواهند شد. اين دامنه ها در طول بيش از 100 ميليون 
سال ايجاد شده اند و ناگهان ظرف يك سال جنگ روسيه 
- اوكراين ويران شد. اما با اين حال بدترين آسيب هيچ 
وقت قابل رويت نيست؛ به نوعى بدترين آسيب خود 
انفجار نبوده است، بلكه سوختن موشك، تركش، سيم 
و... است. تمامى اين اجزاى ناچيز و كوچك آلودگى را 
ايجاد مى كنند كه تاثير بسيار عظيمى بر طبيعت مى گذارد، 

در حدى كه حتى نمى توان مقياس آن را تصور كرد.
اين بوم شـــناس براى يك سازمان محيط زيستى 
فعاليت مى كند كه دانشـــمندان و وكال در آنجا همانند 
ساير نهادهاى دولتى اوكراين تالش مى كنند تا پرونده هاى 
قانونى را عليه«جنايات زيست محيطى» در ديوان كيفرى 
بين المللى تشكيل دهند.برخى از فرهيختگان و حاميان 
محيط زيســـت اميدوارند كـــه اوكراين بتواند نهادهاى 
بين المللى را متقاعد كنند تا يك پله درخصوص به رسميت 
شناختن اين «بوم ُكشى» فراتر روند. ولوديمير زلنسكى، 
رئيس جمهورى اوكراين در ماه نوامبر طى نشست گروه 
20 گفته بود كه به رســـميت شناختن اين «بوم كشى» 
و حفظ محيط زيســـت جزو 10 پيشنهاد كليدى برنامه 
صلح اوكراين است. عالوه بر موارد ذكر شده، حمالت 
به مراكز صنعتى مانند اودســـا، دونتسك و لويو موجب 
پخش مونوكسيد كربن، اكسيدهاى نيتروژن و ساير مواد 

شيميايى سمى شده است. 
اين جنگ همچنين باعث آتش ســـوزى  گسترده 
جنگل ها شده و حدود 17 هزار هكتار جنگل به خصوص 
در منطقه لوهانسك از بين رفته است. اما بزرگترين دغدغه 
و نگرانى نيروگاه هسته اى زاپوريژيا است؛ منطقه اى تحت 
كنترل روســـيه كه هر دو طرف (روسيه و اوكراين) با 
حمالت خود خساراتى را به اين نيروگاه وارد كرده اند. 
در حال حاضر سيستم خنك كننده اين نيروگاه با تهديداتى 

مواجه است.
يوليا اووچينيكوا، نماينده پارلمان اوكراين كه در كميته 
محيط زيســـت اين پارلمان خدمت مى كند، درخواستى 
را براى به«رســـميت شناختن جنايات زيست محيطى» 
مطرح كرده است و اين درخواست موجب شده است تا 
شوراى اروپا اسنادى را درخصوص بوم كشى تصويب 
كند. اين نماينده اوكراينى به دنبال حمايت بيشتر از سوى 
قانونگذاران خارجى است.اولنا ماسليوكيفسكا، اقتصاددان 
محيط زيست كه معتقد است براى هرگونه توافق صلح 
بايد از نفت روســـيه يا اليگارش هاى اين كشور مالياتى 
گرفته شود، گفت: طبيعت در حال رنج كشيدن است. 
محيط زيست «قربانى خاموش» اين جنگ است. در اين 
ميان ساير تاثيرات غيرمستقيمى هم وجود دارند. توليد 
موشك ها و ساير تسليحات هم مثل شليك و انفجارشان 
باعث ايجاد آلودگى و پخش دى اكســـيد كربن مى شود. 
اين جنگ تاكنون 33 ميليون تن دى اكسيد كربن توليد 
كرده اســـت و همچنين بازسازى مجدد در دوران پسا 
جنگ مى تواند حدود 48/7 ميليون تن كربن دى اكسيد 
توليد كند. به طور كلى، بســـيارى از اين تجاوزها عليه 

طبيعت در رسانه ها گزارش نمى شوند.

جهان بعد از جنگ اوكراين

«قربانى خاموش» جنگ در اوكراين

 *نظم هاى جهانى دوقطبى، تك قطبى و حاال چندقطبى نشان داده اند وقتى كه پاى قدرت هاى 

جهانى در درگيرى هاى ژئوپليتيكى به ميان  آيد، نمى توان ديگر به قدرت قوانين بين المللى 

يا توافق هاى بين المللى در جريان اين درگيرى ها اميدوار بود

* امنيت بين المللى با تكيه روسـيه به بمب هسـته اى، لغو معاهدات اتمى و مدرن سـازى 

مخفيانه تسـليحات هسـته اى اسـتقرار يافته در 5 كشـور ناتو از سوى آمريكا، گسستگى 

بيشترى پيدا كرده است

* به رسـميت شـناختن اقدام غيرقانونى اسـرائيل در الحاق اراضى اشـغالى فلسـطين و 

سوريه، تضعيف كننده موضع خود آمريكا در محكوم كردن اقدام روسيه در اشغال اراضى 

اوكراين است

      آگهى مزايده حراج حضورى 
اقالم و ماشين آالت راكد (نوبت اول)

شركت صنايع كاشى و سراميك سينا «سينا كاشى» در نظر دارد برخى اقالم و ماشين آالت راكد خود را به شرح ذيل 

از طريق مزايده حراج حضورى به فروش برساند.

هوا ساز (ضايعات مى باشد) 2 شرح: قطعات راكدرديف

دراير(ضايعات مى باشد) 3قطعات متفرقه1 

2PH980 كمپرسور انگر سورلند (آماده به كار مى باشد) 4قطعات پرس

3Ancora 5قطعات پوليش 
چيلر تراكمى هوا (نياز به تعمير و تعويض قطعات دارد-

مستعمل) كمپرسور انگر سورلند (آماده به كار مى باشد) و 
كمپرسور 75 كيلو وات (قطعات نياز به تعمير دارد-مستعمل)

روتو كالر (نياز به سرويس دارد-مستعمل) 6سنگ هاى اسكورينگ4

رولر ماتيك (مستعمل بوده و نياز به سرويس دارد) 7شرح: ماشين آالت راكد، مستعمل و ضايعاتىرديف 

دستگاه پوليش كامل (نياز به سرويس دارد-مستعمل) 8چاپ فلت (ضايعات مى باشد)1

 * مهلت بازديد و تحويل سـپرده: كليه اشـــخاص حقيقى و حقوقى مى توانند از تاريخ چاپ آگهى تا يك روز قبل برگزارى مزايده (شنبه 

مورخ 1401/12/20) جهت بازديد و تا يك ساعت قبل از شروع مزايده (ساعت 10:00 صبح يكشنبه مورخ 1401/12/21) جهت واريز و تحويل 

سپرده اقدام نمايند كارخانه-ساوه شهر صنعتى كاوه خيابان نهم واحد ادارى و منابع انسانى (روابط عمومى)

 * زمان و محل برگزارى مزايده: يكشنبه مورخ 21/ 12 /1401 ساعت 11:00 صبح - كارخانه ساوه شهر صنعتى كاوه خيابان نهم

* مبلغ سپرده اقالم و ماشين آالت راكد:700/000/000 ريال. سپرده مورد نظر به صورت چك تضمين بانكى، ضمانت نامه بانكى (مدت 

اعتبار سه ماه)، وجه نقد، واريز به شماره حساب 1-44400444-4-178 بانك سينا در وجه صنايع كاشى و سراميك سينا و يا كسر از مطالبات 

مورد تائيد مى باشد.

 * كليه هزينه هاى مربوط به برگزارى مزايده (هزينه آگهى، كارشناسى و 9% عوارض و ماليات بر ارزش افزوده) به عهده برنده يا برندگان مزايده 

مى باشد. برندگان مزايده مى بايستى 25% ارزش جنس خريدارى شده را در همان روز مزايده پرداخت نمايند.

*تلفن هاى تماس با روابط عمومى كارخانه: 15-42342811-086 داخلى (259)

 شركت در رد يا قبول پيشنهادها مختار است.

آگـهـي مـزايـده
يك شركت توليدي قصد دارد اقالم ضايعاتي ذيل را از طريق مزايده به فروش برساند.

1ـ  براده آلومينيوم حدود 10 تن 2ـ  ســـفاله آهـــن حدود 2 تن 3ـ  پولكي آلومينيوم 
حدود 12 تن 4ـ  براده آهـــن حدود 12 تن 5ـ  خاكه آلومينيوم حدود 2تن 6ـ  كارتن 
ضايعاتي حدود يك خاور 7ـ  پالســـتيك ضايعات حدود يك نيســـان 8ـ  شـــالكه 

ريخته گري حدود 4ـ  5 تن
لطفاً جهت بازديد و هماهنگي و تهيه و خريد اسناد مزايده با شماره 02636103981 

داخلي 131 و 09027867544 تماس حاصل فرماييد.

ـ  مساحت زيربنا ساختمان: 700 مترمربع  1

2ـ تعداد طبقات: 3 طبقه مسكوني 

3ـ كاربري: كمپ مسكوني اقامتي 

4ـ  سيستم سازه اي: اسكلت فلزي با سقف تيرچه بلوك و اتصاالت جوشي 

5ـ   محـل اجـرا: جزيـره خـارگ، محـدوده كمپ هـاي مسـكوني مجتمع 

پتروشيمي خارك 

لذا از شركت هاي توانمند و باســـابقه، كه سابقه عمليات مقاوم سازي سازه 
و بازسازي و نوسازي ابنيه، تأسيســـات مكانيكي و برقي علي الخصوص در 
مناطق عملياتي نفتي جنوب كشـــور را دارند و داراي گواهينامه صالحيت 
پيمانكاري از ســـازمان برنامه و بودجه كشور مي باشند دعوت مي گردد در 
صورت تمايل، مدارك خود را براساس فهرست ذيل جهت ارزيابي مقدماتي 
حداكثر ظرف دو هفته از تاريخ ايـــن فراخوان به آدرس: تهران، ديباجي 
شمالي، خيابان دژم جو، پالك40، كميسيون معامالت شركت پتروشيمي 

خارك ارسال نمايند.

دورنگار: 7-   22806606                   كدپستي: 1951994511

صندوق پستي: 317-  19615

همچنين شركت پتروشـــيمي خارك در رد و يا تأييد صالحيت شركت ها 
مختار مي باشد و ارسال مدارك، هيچگونه حقوقي براي شركت كنندگان از 

جمله حق حضور در مناقصه را  ايجاد نخواهد نمود.

* فهرست مدارك ارزيابي 

* گواهينامه تشخيص صالحيت 
* رونوشت اساسنامه 

* رونوشت آخرين روزنامه رسمي 
* آخرين صورت هاي مالي حسابرسي شده يا اسناد مثبته توانمندي مالي 

(ترازنامه، صورت هاي مالي، اظهارنامه مالياتي)
* گواهي حسن انجام كار كارفرمايان قبلي 

* سوابق اجرايي و مشخصات پروژه هاي انجام شده و فعال با موضوع مناقصه 
ترجيحاً طي دو ســـال اخير (علي الخصوص مشخصات و شماره تماس هاي 

دسترسي به كارفرمايان قبلي)

روابط عمومي شركت پتروشيمي خارك (سهامي عام)

«  فراخـوان عمومـي» 
شـركت پتروشيمي خارك (سـهامي عام) در نظر دارد عمليات مقاوم سازي سـازه فلزي و بازسازي و نوسازي 

سـاختمان كمپ كارمندي (بلوكE) مجتمع پتروشـيمي خارك واقع در جزيره خارگ، به شرح مشخصات 

ذيل را از طريق مناقصه به شركت واجد شرايط واگذار نمايد.

نوبت اول

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساالنه  صاحبان سهام سال مالي منتهي به 1401/09/30 
شركت بين المللي ساروج بوشهر (سهامي عام) 

به شماره ثبت 143136 و شناسه ملي 10101861112
به اطالع كليه ســــهامداران محترم مي رساند مجمع عمومي عادي ساالنه شركت بين المللي ساروج بوشهر رأس ساعت 9 صبح 
روز دوشنبه مورخ 1401/12/22 در ســــالن اجتماعات انجمن صنفي كارفرمايان صنعت سيمان واقع در تهران، خيابان خالد 

اسالمبولي (وزرا)ـ  خيابان نهمـ  پالك22 برگزار مي گردد.
دستور جلسه:

1ـ استماع گزارش فعاليت هاي هيأت مديره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني براي سال مالي منتهي به 1401/09/30
2ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به تصويب صورت هاي مالي و تقسيم سود سال مالي منتهي به 1401/09/30

3ـ انتخاب اعضاي هيأت مديره 
4ـ انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانوني و تعيين حق الزحمه ايشان براي سال مالي منتهي به 1402/09/30

5ـ تعيين روزنامه كثيراالنتشار براي درج آگهي هاي شركت 
6ـ تعيين حق حضور اعضاي غير موظف هيأت مديره 

7ـ تعيين پاداش هيأت مديره 
8ـ ساير مواردي كه در صالحيت مجمع عمومي عادي  باشد.

سهامداران محترم و وكال يا نمايندگان قانوني آنها مي توانند برگ ورود به جلسه خود را از ساعت 8:30 همان روز در محل برگزاري 
مجمع با ارائه مدارك مالكيت سهام و مستندات نمايندگي/وكالت/ واليت/قيوميت و كارت ملي دريافت نمايند.

توضيحات:
پيرو ابالغيه مورخ 1400/11/09 مديريت نظارت بر ناشــــران ســــازمان بورس و اوراق بهادار و عطف به نامه شماره 184874 
مورخ 1400/11/03 دبير محترم قرارگاه عملياتي ســــتاد ملي مبارزه با كرونا مبني بر نحوه برگزاري مجمع عمومي شركت ها با 
رعايت دستورالعمل هاي مربوط به برگزاري اجتماعات (رعايت فاصله گذاري، استفاده از ماسك، انجام واكسيناسيون، استفاده 
حداكثري از برگزاري جلسات غيرحضوري) امكان پذير مي باشد. در ضمن امكان مشاهده همزمان مجمع از طريق سايت شركت 

به نشاني www.kangancement.ir نيز وجود دارد.

هيئت مديره شركت بين المللي ساروج بوشهر (سهامي عام)

خالصه آگهى مزايده عمومى نوبت اول 
شماره 233/01/61246 مورخ 1401/12/08 

شركت صنايع چوب و كاغذ مازندران در نظر دارد اقالم ضايعاتى و سالم مازاد 

بر نياز خود را در گروه هاى پنج گانه (شـــامل انواع آهن آالت، انواع كانتينر 12 و 8 و 
6 مترى، انواع لوازم و اقالم ماشين آالت سبك و سنگين، انواع لوازم و قطعات زتور، 
انواع اقالم ريكاورى بويلر و غيره... را از طريق آگهى مزايده عمومى واگذار نمايد. 

لذا متقاضيان مى توانند از تاريخ انتشـــار آگهـــى حداكثر تا تاريخ 1401/12/18 
جهت بازديد و يا دريافت اسناد مزايده به نشانى: سارى كيلومتر 12 جاده سارى به 
سمنان و يا دفتر مركزى به نشانى: تهران خ سيد جمال الدين اسدآبادى خ نوزدهم 
خ شهيد ابوالفضل فراهانى پور پالك 45 مراجعه نمايند. الزم به يادآورى مى باشد 
آخرين تحويل پاكات تا ســـاعت 14:30 روز شنبه مورخ 1401/12/20 مى باشد. 
همچنين متقاضيان مى توانند جهت اطالعات بيشتر به سايت اينترنتى شركت به 

نشانى WWW.Mazpapr.com مراجعه نمايند. 
ضمناً متقاضيان مى توانند در صورت نياز به كســـب اطالعات بيشـــتر با شماره 

تلفن هاى 33455236ـ011 تماس حاصل نمايند. 
روابط عمومى شركت صنايع چوب و كاغذ مازندران

آگهي مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده نوبت دوم شركت تعاوني مسكن 
بيمارستان دكتر شريعتي شماره ثبت 287655 و شناسه ملي 10103244220

 بدينوســـيله از كليه ي اعضـــاي محترم تعاوني يا نماينـــدگان تام  االختيار آنان دعـــوت مي گردد تا در
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده كه رأس ســـاعت12 روز شنبه مورخه 1401/12/20 در محل سالن 
شهيد داستانى واقع در اتوبان جالل آل احمد بيمارســـتان دكتر شريعتي برگزار مي گردد، حضور به هم 
رســـانيد. اعضا بايد حداكثر 48 ساعت قبل از برگزاري مجمع با در دست داشتن شناسنامه وكارت ملي با 

حضور در دفتر تعاوني نسبت به معرفي نماينده و دريافت برگه نمايندگي اقدام نمايند.
دســتور جلسه: 1ـ ادامه ساخت پروژه باتوجه به قيمت اعالم شده از سوي شركت عمران هشتگرد 2ـ  فروش 
 كل پروژه با وضعيت موجود براســـاس قيمت كارشناس رسمي با طي نمودن مراحل اداري و مجوز اداره  تعاون

3ـ  طرح دعوي در مراجع قضايي مبني بر خسارت وارده به اعضاء از مديرعامل و هيأت مديره وقت
هيأت مديره تعاوني مسكن

 آگهى دعوت مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده شركت شهرك صنعتى كوثر 
(سهامى خاص ) به شماره ثبت 84434 و شناسه ملى 10101289222

بدينوســـيله از كليه سهامداران دعوت ميگردد جهت شركت در مجمع عمومى عادى به 
طور فوق العاده صاحبان سهام در تاريخ 1401/12/21 ساعت 10 صبح در محل قانونى 

شركت حضور به هم رسانند.
دستور جلسه : - انتخاب اعضاى هيات مديره و تعيين حدود اختيارات آنها 

- انتخاب  بازرس قانونى و على البدل - انتخاب روزنامه كثير االنتشار 
- ساير مواردى كه در اختيار مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده است.

هيات مديره

مزايده عمومى

 1401/051غ م ع 
كاتاليست ضايعاتى مجتمع پتروشيمى غدير 

اين شـــركت در نظر دارد كاتاليســـت ضايعاتى مجتمع خود را 

از طريق مزايده عمومى به شـــماره 1401/051 غ م ع، بر اساس 

شـــرايط مندرج در اسناد، به شركتى معتبر و واجد شرايط واگذار 

نمايد. لذا بدينوسيله از شركت هاى توانمند در اين زمينه دعوت 

 WWW.GPC.IR مى شود جهت شركت در مزايده به وبسايت

و از تاريخ 1401/12/09 لغايت 1401/12/27 نسبت به دريافت 

مستندات و ارسال اسناد اقدام نمايند. 

آدرس: خوزستانـ  بندر ماهشـــهرـ  منطقه ويژه اقتصادىـ  

سايت 3ـ  پتروشيمى غديرـ  دبيرخانه محرمانه حراست 

تلفن تماس: 06152124617

روابط عمومى و امور بين الملل

 شركت پتروشيمى غدير(سهامى عام)

آگهى مناقصه عمومى
 دو مرحله اى

نوبت دوم
 شــركت صنايع سيمان نهاوند ( سهامى عام )  در نظر  دارد عمليات استخراج 

و حمل مواد اوليه مورد نياز خود را از معادن آهك به كارخانه و به ميزان اســـتخراج 
1,100,000 تن آهك ، 400,000 تن آلوويوم و 100,000 تن مارن طى يكسال 
به پيمانكار واجدشرايط واگذار نمايد. لذا از كليه شركتهاى داراى صالحيت  دعوت 
ميگردد به منظور دريافت اسناد مناقصه از تاريخ نشر آگهى به مدت 7 روز كارى به 

آدرس هاى ذيل مراجعه نمايند :
1- دفتر تهران : خيابان فردوسى ، خيابان شهيد تقوى ، كوچه انوشيروانى ، پالك 5

تلفن : 021-66749369
2- كارخانه : استان همدان ، نهاوند ، كيلومتر 15 جاده نهاوند به بروجرد

تلفن :081-33653238
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