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ظهر شرعي

غروب آفتاب
اذان مغرب

نيمه شب شرعي (پايان وقت اداي نماز عشا)
اذان صبح (فردا)
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ســـرويس خارجى: شبه نظاميان 
گروهى موسوم به «ارتش آزادى بخش 
روسيه» ساختمان هاى سرويس امنيتى 
متعلق به وزارت كشور روسيه در منطقه 
بلگـــورود را هدف حمالت پهپادى 

قرار دادند.
گفته مى شود كه ارتش اوكراين به 
اين گروه كه مخالف والديمير پوتين 
رئيس جمهورى روسيه است، كمك 
مى كند. اين گروه همچنين مدعى شده 
كه يك روستاى مرزى روسيه در منطقه 
بلگورود را تصرف كرده است. فرماندار 
منطقه بلگورود هم اعالم كرد كه يك 
ســـاختمان ادارى و چندين خانه در 
بلگورود در معرض حمالت پهپادى 
قرار گرفتند. «وياچسالو گالدكوف» از 
ساكنان منطقه «گرايوورون» كه خانه 
هـــاى خود را موقتـــا ترك كرده اند 
خواست به خانه هاى خود بازنگردند 
و تأكيد كرد كه هنوز زمان بازگشت فرا 
نرسيده است.وى اعالم كرد كه دولت 
روسيه تأسيسات بيلگورود براى انبار 
كردن مهمات هسته اى را به سرعت 

تخليه كرد.
فرماندار بيلگورود روسيه تأكيد 
كـــرد كه در جريان حمله اوكراين به 
اين منطقه 12 نفر زخمى شدند و 29 
ساختمان آسيب ديدند و برق 14 روستا 
هم قطع شد.به گفته مسئوالن روسى 
پهپادها چندين ساختمان مسكونى را را 
مورد حمله قرار داده و بر سر آنها بمب 
ريختند و در نتيجه اين حمله پهپادى 
آتش سوزى مهيبى به وقوع پيوست. 
پيش از اين مقامات روسيه گفته بودند 
كه «خرابكاران ارتش اوكراين» ضمن 
حمله به آن ســـوى مرز هشت نفر را 

در يك شهر كوچك زخمى كردند. در 
مقابل اما مقامات كى يف هرگونه ارتباط 
بـــا اين گروه را رد كرده و علت اين 
حادثه را شورش روس هاى ناراضى از 
كرملين اعالم كرده است.اوكراين ارتباط 

با شبه نظاميان ارتش آزادى بخش روسيه 
را رد و اعالم كرده كه آنها مســـتقل 
عمل مى كننـــد. در اين حال معاون 
شوراى امنيت ملى روسيه با اشاره به 

حمله شبه نظاميان اوكراينى به منطقه 
بلگورود گفت كه حاميان غربى رژيم 
كى يف مسئول اين خرابكارى هستند.
ديميترى مدودف تاكيد كرد كه ادعاى 
كى يف مبنى بر عدم ارتباط با اين گروه 

خرابكار كذب محض است. وى گفت: 
اين پست فطرت ها بايد مثل موش لِه 
شوند؛ حتى اسير هم نشوند. وزارت 
امـــور خارجه آمريكا نيز در واكنش 

به حمله به منطقه بلگورود روســـيه، 
گفت كه واشنگتن از حمالت خارج 
از مرزهاى اوكراين حمايت نمى كند. 
در چنين شـــرايطى معاون وزير دفاع 
اوكرايـــن گفت، اوكراين هنوز كنترل 

بخشـــى از حاشيه جنوب غربى شهر 
باخموت را در اختيار دارد."هانا ماليار" 
افزود، نيروهاى كى يف پيشروى هايى 
را به سمت شمال و جنوب باخموت 

داشته اند. وى افزود، درگيرى در داخل 
شهر شدت داشته و نيروهاى روسى 
هم به پاكســـازى مناطق تحت كنترل 
خود ادامه مى دهند. مسكو مدعى شده 
بود كه نيروهاى روســـى پس از 9ماه 

درگيرى شهر باخموت را به صورت 
كامـــل تحت كنترل خود درآورده اند 
امـــا كى يف اين ادعـــا را رد كرده 
است. در خبرى مرتبط، وزارت امور 

خارجه آمريكا اعالم كرد كه تحويل 
جنگنده هـــاى اف-16 به اوكراين در 
اولويت اين كشور قرار دارد. بر اساس 
اعالم وزارت امور خارجه آمريكا، طرح 
تحويل جنگنده هاى اف-16 به اوكراين 
طى ماه هاى آينده اجرايى خواهد شد. 
تصميم آمريكا براى ارسال جنگنده هاى 
اف-16 به اوكراين در حالى صورت 
مى گيرد كه «آناتولى آنتونوف» سفير 
روســـيه در آمريكا درباره ارســـال 
جنگنده اف-16به اوكراين و دخالت 
كشورهاى عضو ناتو در اين درگيرى 
هشـــدار داده بود. همزمان مســـئول 
سياســـت خارجى اتحاديـــه اروپا 
گفت كـــه در چارچوب ماموريت 
آموزشـــى اتحاديه اروپا، آموزش 15 
هزار نفـــر از نظاميان ارتش اوكراين

 تكميل شد .
«جـــوزپ بـــورل» گفت: خبر 
خوشـــحال كننده اين است كه هيات 
اروپا ماموريت نخســـت خود را به 
اتمام رساند و آموزش 15هزار نظامى 
اوكراينـــى را تكميل كرد و تا پايان 
ســـال جارى ميالدى، 15هزار نظامى 
اوكراينـــى ديگر نيز آموزش خواهند 
ديد. پيشـــتر يك منبـــع بلندپايه در 
اتحاديـــه اروپا گفته بود كه به عنوان 
بخشى از ماموريت آموزشى اوكراين، 
20هـــزار نظامى اوكراينى تا پايان ماه 
مـــى جارى آموزش خواهند ديد. به 
دنبال آغاز درگيرى روسيه با اوكراين، 
كشورهاى غربى ضمن محكوم كردن 
مسكو و تشديد فشارهاى اقتصادى، 
حمايت هاى همه جانبه سياسى، مالى، 
تسليحاتى از كى يف را در دستور كار 

قرار داده اند.

گروه روس مخالف پوتين، مراكزامنيتى روسيه در «بلگورود» را هدف قرار داد

كوتاه از سراسر جهانكوتاه از سراسر جهان

شيخ نعيم قاسم: پيام رزمايش حزب اهللا، استوارى و آمادگى بود
ايرنا: معاون دبيركل حزب اهللا لبنان در سخنانى 
درباره رزمايش روز يكشنبه نيروهاى مقاومت لبنان 
گفت كه اين رزمايش حامل پيام استوارى و آمادگى 
براى دشمنان است. شيخ نعيم قاسم اظهار داشت: 
رزمايشى كه برگزار شد، اولين رزمايش حزب اهللا لبنان 
در نـــوع خود بود و حامل پيامى از ثبات، پايدارى 
و آمادگى اســـت؛ ثباتى كه پيروزى ها و يك توان 

بازدارندگى را رقم زده است. 
 برخورد كاميون به مانع امنيتى كاخ سفيد

فارس: ماموران ســـرويس مخفى اياالت متحده، راننده يك كاميون بارى 
را پس از برخورد اين خودرو به مانع نزديك كاخ ســـفيد بازداشـــت كردند. 
طبق بيانيه ســـرويس مخفى، به هيچ يك از كاركنان اين نهاد يا كاخ ســـفيد 
آســـيبى وارد نشـــد و دليل و نحوه تصادف در دست بررسى است. سخنگوى 
ســـرويس مخفى كاخ ســـفيد بعد از اين حادثه اعالم كرد تحقيقات اوليه نشان 
مى دهد راننده ممكن اســـت اين كاميون بارى را عمداً به موانع امنيتى ميدان 

«الفايت» زده باشد. 
 حيرت روزنامه نگاران آمريكايى از آرشيو عظيم «بن الدن»

ايســـنا: روزنامه نگاران آمريكايى از ماهيت و 
تنوع آرشيو الكترونيكى عظيم اسامه بن الدن رهبر 
سابق القاعده كه توسط سيا در سال 2015 فاش شد، 
شگفت زده شدند. مطالب منتسب به آرشيو بن الدن 
شامل يادداشت هاى روزانه شخصى مشتمل بر 228 
صفحه و بيش از 18 هزار سند از وى كه به زبان 
عربى با دست نوشته شده و حدود 79 هزار فايل 
صوتـــى و تصويرى حاوى مكاتبات و عكس هايى 
اســـت كه توســـط القاعده براى اهداف مختلف جمع آورى يا تهيه شده است. 
اين اسناد همچنين شامل بيش از 10 هزار فايل ويديويى، از جمله فايل عروسى 
پسرش حمزه بن الدن، ويديوهاى خانوادگى اعضاى القاعده و اظهارات بن الدن 
است. اين اسناد همچنين حاوى فيلم هاى معروف هاليوود است و نشان مى دهند كه 
بن الدن به داستان هاى حيات وحش و داستان هايى كه در مورد زندگى دايناسورها 

و همچنين در مورد بدترين سم در جهان است، عالقه مند بود.
 حمله تروريستى به پااليشگاهى در پاكستان با 6 كشته

ايرنا: پليس پاكســـتان اعالم كرد تروريست ها به يك پااليشگاه استخراج 
گاز و نفت در شمال غرب اين كشور حمله كردند و چهار پليس و دو نگهبان 
خصوصى را كشتند. عرفان خان، مقام پليس گفت كه حمله بيش از 50 تروريست 
به يك كارخانه تحت مديريت شركت نفت و گاز پاكستان در منطقه هانگو در 
نزديكى مرز افغانستان صورت گرفت. هيچ گروهى مسئوليت اين حمله را بر 

عهده نگرفته است. 
 ادهانوم: كشورها براى بيمارى هاى همه گير در آينده آماده باشند

ايرنا: «تدروس ادهانوم» مديركل سازمان جهانى 
بهداشت اعالم كرد هر چند كوويد-19 ديگر يك 
وضع اضطرارى بهداشـــتى نيست اما كشورها بايد 
براى بيمارى هاى همه گير و تهديدها در آينده آماده 
باشند و توان واكنش و پاسخگويى به اين بيماريها 
را افزايش دهند. وى افزود: هنوز تهديد ايجاد يك 
جهش ديگر كه به موج جديد بيمارى و مرگ منجر 

شود، به قوت خود باقى است.
 افشاگرى گاردين از مداخله نظامى مخفيانه انگليس در 19 كشور

ايرنا: يافته هاى يك پژوهش نشان مى دهد كه نيروهاى ويژه انگليس در 12 
سال گذشته در عمليات  هاى مخفيانه در 19 كشور از جمله روسيه، سوريه، اوكراين 
و سودان شركت داشته اند. روزنامه انگليسى گاردين فاش كرد كه اين نيروهاى 
زبده به صورت مخفيانه و بدون تاييد علنى وزراى كابينه انگليس فعاليت كرده 
و فقط به وسيله نخست وزير و وزير دفاع اين كشور براى انجام ماموريت هاى 

پرخطر در مناطقى كه انگليس درگير جنگ نيست، اعزام مى شوند.
 صدراعظم آلمان: بايدن بهتر از ترامپ است

فـــارس: صدراعظم آلمان گفت كه جو بايدن 
رئيس جمهورى آمريكا را به دونالد ترامپ رئيس 
جمهورى قبلى اين كشور ترجيح مى دهد و اميدوار 
است بايدن براى دور دوم رياست جمهورى انتخاب 
شود. «اوالف شولتس»، ترامپ را به تفرقه افكنى متهم 
كرد و گفت انتخاب او نه تنها براى اياالت متحده 
بلكه براى آلمان نيز بد خواهد بود و فكر مى كنم 
رئيس جمهورى كنونى آمريكا بهتر است، بنابراين 

مى خواهم او دوباره انتخاب شود.

ولوديمير زلنسكى براى تبريك روز تفنگداران دريايى اوكراين، از نيروهاى 
خط مقدم جنگ بازديد كرد.رئيس جمهورى اوكراين عكس هايى را منتشر كرد كه 

نشان مى داد او در حال اهداى جوايز و گرفتن عكس دسته جمعى با تفنگداران 
دريايى است. زلنسكى افزود: درود بر همه كسانى كه از اوكراين دفاع مى كنند.

بازديد زلنسكى از خط مقدم جنگ

سرويس خارجى: «العربى الجديد» به نقل از منابع ديپلماتيك نوشت: سلطان 
عمان در سفر اخير خود به «قاهره» و ديدار با «عبدالفتاح السيسى»، رئيس جمهورى 
مصر، با او درباره روابط ميان تهران و قاهره گفتگو كرده و مصر اكنون آماده ارتقاى 

سطح روابط با ايران شده است.
«العربى الجديد» نوشت: پس از سفر اخير «هيثم بن طارق» سلطان عمان به 
مصر و ديدار او با «عبدالفتاح السيسى» رئيس جمهورى اين كشور، منابع ديپلماتيك 
خبر دادند كه يكى از مهم ترين مسائل مطرح شده در ديدار دو طرف، عادى سازى 
و بهبود روابط ميان تهران و قاهره بوده است. منابع آگاه به روزنامه «العربى الجديد» 
خبر دادند كه در گفتگوهاى طرفين درباره برخى مســـائل مهم بحث و تبادل نظر 
شد كه از جمله اين موضوعات «عادى سازى روابط مصر و ايران» بود.بر اساس اين 
گزارش، «قاهره» اكنون و بار ديگر براى ارتقاى سطح روابط ديپلماتيك با تهران تا 
سطح تبادل سفير آماده شده است و نمايندگى ديپلماتيك فعلى در دو كشور در 
سطح كاردار در رتبه سفير است.به گفته اين منابع، گفتگوى السيسى و سلطان هيثم 
حول موضوع روابط با ايران، پس از تماس تلفنى برخى مقامات مصرى با همتايان 

ايرانى شان صورت گرفت.

«العربى الجديد»: مصر با ميانجيگرى عمان 
آماده بهبود روابط با ايران شده است

تركيه هسته جاسوسى موساد عليه 
ايران را  در استانبول متالشى كرد

 سرويس خارجى: نيروهاى اطالعاتى و امنيتى تركيه يك هسته جاسوسى 
وابسته به موساد اسرائيل را كه عليه يك شركت و 23فرد مرتبط با ايران فعاليت 

مى كرد، متالشى كرد.
اين هسته جاسوسى وابسته به موساد متشكل از 15نفر و مامور پيگيرى 
و رصد يك شــــركت و 23فرد كه روابط تجارى با ايران داشــــتند، بود. براساس 
اطالعات رســــمى، پس از يك سال و نيم پيگيرى اطالعاتى و امنيتى مشترك، 
اطمينان حاصل شد كه اين هسته اقدام به فعاليت جاسوسى عليه يك شركت و 
23فرد داراى روابط تجارى با ايران مى كند. براساس تحقيقات و اطالعات اوليه، 
موساد از طريق يك كارمند در ارتش اسرائيل كه به اتهام وابسته بودن به گروه 
فتح اهللا گولن فرارى است، با رهبر اين باند جاسوسى رابطه برقرار كرد. رهبر 
اين باند جاسوسى ديدارهايى با افسران موساد در چند كشور اروپايى داشت كه 
در اين ديدارها از او امتحان گرفته شــــد و ســــپس كار به او پيشنهاد و استخدام 
شد. اين جاسوس، اطالعاتى درباره يك شركت و 23فرد مرتبط با ايران را براى 
افســــران موســــاد ارسال مى كرد. در خبرى ديگر "خانه ترك" كه نمايندگى دائم 
تركيه در سازمان ملل متحد و كنسولگرى اين كشور در آن قرار دارد، مورد حمله 
قرار گرفت.منابع خبرى اعالم كردند فردى با لباس و كاله مشكى در حالى كه 
يك ديلم آهنى در دست داشت به شيشه هاى طبقه پايين اين ساختمان حمله 
كرد. پليس نيويورك تحقيقات در خصوص اين حمله را آغاز كرده است. متيو 
ميلر سخنگوى جديد وزارت خارجه آمريكا حمله به اماكن ديپلماتيك تركيه را 
در نيويورك محكوم كرد و آن را يك جرم دانست. سازمان ملل هم حمله به 
"خانه ترك" در نيويورك را محكوم كرد و از مقامات محلى خواســــت كه مقصران 
را شناسايى و پيدا كنند. در رويدادى ديگر رهبران ائتالف مخالف در تركيه به 
تصميم «سنان اوغان» براى حمايت از «رجب طيب اردوغان» در دوم انتخابات 
رياست جمهورى اين كشور واكنش نشان داده و آن را تصميمى غيرصادقانه و 

موجب حيرت توصيف كردند.

سرويس خارجى: «اسماعيل هنيه» رئيس دفتر سياسى جنبش مقاومت اسالمى 
فلسطين (حماس) در سخنانى گفت كه پيام اخير سردار «اسماعيل قاآنى» فرمانده 
نيروى قدس سپاه پاسداران بيانگر مواضع رهبر معظم انقالب و پايبندى ايران به 

حمايت نامحدود از مقاومت است.
اسماعيل هنيه درباره پيام سردار قاآنى به وى پس از نبرد اخير مقاومت فلسطين 
با رژيم صهيونيستى تصريح كرد، ايران ستون محكمى است كه مقاومت فلسطين 
بر آن تكيه دارد و محور مقاومت در درگيرى با دشمن صهيونيستى و هژمونى 
آمريكاست. هنيه گفت: دشمن بر اين باور بود كه با ترور فرماندهان گردان هاى 
قدس، مقاومت را در هم مى شكند و مردم فلسطين را به وحشت مى اندازد. وى 
افزود: دشمن بر اين باور بود كه اين تهاجم به خارج شدن آن از بن بست داخلى 
و احياى قدرت بازدارندگى اش كمك مى كند، اما نتايج نبرد «انتقام آزادگان»، اين 
بن بست دشمن را عميق تر كرد. هنيه خاطرنشان كرد: پيروزى گروه هاى مقاومت 
به رهبرى گردان هاى قدس در اين نبرد مبتنى بر اقتدار و اتحاد ميدانى و سياسى 
بود. در اين حال دبيركل سازمان ملل توقف اقدامات تحريك آميز رژيم صهيونيستى 
در مسجد االقصى را خواستار شد.استفان آنتونيو گوترش درباره جلسه كابينه رژيم 
صهيونيستى در زير مسجد االقصى و يورش ايتامار بن گوير، وزير امنيت داخلى 

اين رژيم به مسجد االقصى گفت به شدت بابت سخنرانى تحريك آميز بن گوير 
پس از يورش به مسجد االقصى نگران است. وى گفت از سران سياسى و دينى و 
نيز از افراد جامعه مى خواهد مانع چنين اقداماتى شوند و او مخالف چنين سخنان 
تحريك آميزى است. اتحاديه عرب هم تجاوزات روزافزون رژيم صهيونيستى عليه 
ملت فلسطين را كه آخرين مورد آن شهادت سه فلسطينى در اردوگاه بالطه بود، 
محكوم كرد. «سعيد ابو على» معاون دبير كل اتحاديه عرب در امور فلسطين و 
اراضى اشغالى عربى ضمن محكوم كردن تجاوزات رژيم صهيونيستى عليه ملت 
فلسطين، رژيم اشغالگر را مسئول اين جنايت هاى سازماندهى شده دانست.وى از 
جامعه جهانى خواست تا سكوت خود را شكسته و تنها به محكوم كردن اكتفا 
نكنند بلكه تدابير الزم براى حمايت بين المللى در اراضى فلسطين را اتخاذ كنند. 
وزير خارجه مغرب هم ورود غير قانونى و مكرر وزير صهيونيست به مسجداألقصى 
را به شدت محكوم كرد. در چنين شرايطى روزنامه صهيونيستى «جروزالم پست» 
فاش كرد كه نخست وزير اين رژيم طى هفته هاى اخير دو بار با وليعهد عربستان 
ســــعودى به صورت تلفنى درباره عتذى ســــازى روابط گفت و گو كرد.از سويى 
سفير امارات در فلسطين اشغالى، دعوتنامه هايى را به نخست وزير و رئيس رژيم 

صهيونيستى براى سفر به اين كشور ارائه داد.

رهبرحماس: پيام رهبرمعظم انقالب درباره حمايت نامحدود از مقاومت را دريافت كرديم

كشته شدن مسئول ارتباطات «پ.ك.ك» 
در حمله تركيه به شمال عراق 

 ســـرويس خارجى: منابع امنيتى تركيه از كشـــته شدن يكى از اعضاى ارشد و 
مســـئول ارتباطات «پ.ك.ك» در مناطق كوهستانى شمال عراق خبر دادند.خبرگزارى 
آناتولى به نقل از منابع امنيتى تركيه نوشت كه نيروهاى اطالعاتى و امنيتى اين كشور 
توانستند «امره شاهين» مسئول ارتباطات «پ.ك.ك» را در منطقه كوهستانى «غارا» در 
شمال عراق و نزديك به مرز تركيه از پا در آورند. به گفته اين منابع، «امره شاهين» 
ارتباطات محرمان اعضاى «پ.ك.ك» را مديريت مى كرد و چندين نرم افزار مختلف 
براى اين كار طراحى كرده بود. او در سال 2014 به «پ.ك.ك» پيوست و به گفته منابع 
دولتى تركيه، تاكنون در چندين عمليات در استان «شرناق» در جنوب شرق تركيه عليه 

نظاميان اين كشور مشاركت داشت.

سفير چين در كابل: از سياست  فشار 
عليه طالبان حمايت نمى كنيم

 سرويس خارجى: سفير چين در كابل برخالف جامعه جهانى اعالم كرد كه 
دولت «پكن» از سياست  فشار بر طالبان افغانستان حمايت و پشتيبانى نمى كند.

«وانگ يو» ســــفير چين در كابل طى ديدار با «ســــراج الدين حقانى» وزير 
كشور افغانستان گفت: چين هيچ گاه حامى سياست هاى فشار بر حكومت طالبان 
و مداخله در افغانستان نيست و اين سياست ها را نيز تاييد نمى كند. از طرفى، 
«ســــراج الدين حقانى»نيز  اعالم كرد: تامين عدالت در تعامل جهانى از اهميت 
ويژه اى برخوردار است و تا اصول اخالقى در منطقه حاكم نشود، فضاى اعتماد 
نيز ايجاد نخواهد شد.وى همچنين گفت: حكومت افغانستان به تعامل و تفاهم با 

همسايگان و جامعه جهانى معتقد است. 

انصاراهللا يمن: به عضو تاثيرگذار محور
 ضد آمريكايى- صهيونيستى تبديل شده ايم

 سرويس خارجى: نخست وزير «دولت نجات ملى» يمن وابسته به انصار اهللا 
در «صنعا» اعالم كرد: يمن امروزه به يك عضو تاثيرگذار محور ضد آمريكايى- 
صهيونيســــتى در منطقه تبديل شده است.« عبدالعزيز بن حبتور»، نخست وزير 
دولت نجات ملى در صنعاء طى مصاحبه با شبكه تلويزيونى الميادين گفت: يمن 
امروز به عضو تاثيرگذار محورى تبديل شده كه به مقابله و رويارويى با پروژه 
صهيونيستى - آمريكايى در منطقه مى پردازد. وى افزود: كشورهاى ائتالف متجاوز 
و مزدوران و خائنان عليه وحدت يمن توطئه و در راستاى تجزيه يمن به بهانه هاى 
مختلف تالش مى كنند.عبدالعزيز بن حبتور اظهار داشت: توطئه هاى نهان و آشكار 
زيادى در  اين زمينه وجود دارد كه وحدت يمنى ها را نشانه رفته اند و اين توطئه ها 
پروژه هاى صهيونيستى هستند. اين مقام يمنى در ادامه تأكيد كرد: «صنعا» از ابتدا 
با اين پرژه صهيونيستى مخالفت كرد و اين پرژه هشت سال طول كشيد و با اين 

طرح صهيونيستى جنگيد و به نبرد خود نيز ادامه خواهد داد.

آگهي دعوت به مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده نوبت اول
شركت تعاوني اعتبار كاركنان سازمان مادر تخصصي

 صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران
به شماره ثبتي 161517

جلســــه مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت اول شــــركت تعاوني اعتبار كاركنان 
ســــازمان مادر تخصصي صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران راس ساعت 
07:30 صبح   مورخ 1402/03/27 در محل قانوني شركت به آدرس: تهران، ونك، 

خيابان عطار، خيابان نيروي انتظامي پالك 10طبقه 11 تشكيل مي گردد.
اعضاى محترمي كه قادر به حضور در جلســـه ياد شده نمي باشند، مي توانند 
تا 48 ســـاعت قبل از برگزاري مجمع با حضور در دفتر تعاوني وكالت خود را به 
ســـاير اعضا تفويض نمايند. به موجب آئين نامه نحوه تشكيل مجامع عمومى، 
تعداد آراء وكالتى هر عضو حداكثر3 رأى و هرشـــخص غيرعضو، تنها يك رأى 

خواهد بود. 
افرادي كه تمايل به كانديداتوري هيات مديره و  بازرس شـــركت دارند، ظرف 
مدت حداكثر هفت روز از انتشار اين آگهي جهت ثبت نام و تكميل فرم مربوطه 

به دفتر تعاوني مراجعه نمايند.
دستور جلسه:

*  استماع گزارش هيات مديره و بازرس قانوني
*  طرح و تصويب صورتهاي مالي سال 1401 و نحوه ي تقسيم سود

*  طرح و تصويب تغييرات اعضاء و سرمايه
*  انتخاب اعضاي اصلى و على البدل هيات مديره

*  انتخاب اعضاي اصلى و على البدل بازرس 
*  طرح و تصويب پاداش هيات مديره، مديرعامل و بازرس.

هيات مديره تعاوني

آگهى دعوت به مجمع عمومى عادى ساليانه
شركت صنايع توليدى اشتاد ايران(سهامى عام)

ثبت شده به شماره 1628 وشناسه ملى10861808525
از كليه سهامداران ، وكيل يا قائم مقام قانونى صاحب سهم و همچنين نماينده اشخاص حقوقى 
دعوت مى گردد تا در جلســـه مجمع عمومى عادى ســـاليانه اين شركت كه راس ساعت 10 
صبح روز سه شنبه مورخ 1402/03/16 در محل شركت اشتاد ايران كيلومتر 64 جاده قديم 

تهران - قزوين روبروى پمپ بنزين تهراندشت برگزار مى گردد، حضور به هم رسانند.
 دستور جلسه:

1- اســـتماع گزارش هيئت مديره ، حسابرس مســـتقل و بازرس قانونى شركت در خصوص 
عملكرد سال مالى منتهى به 1401/12/29 

2- بررسى و تصويب صورتهاى مالى شركت براى سال مالى منتهى به 1401/12/29
3- انتخاب حســـابرس و بازرس قانونى اصلى و على البدل و تعيين حق الزحمه ايشان براى 

سال مالى منتهى به 1402/12/29
4- انتخاب روزنامه كثيراالنتشار براى درج آگهى هاى شركت 

5- تعيين حق حضور اعضاى غيرموظف هيئت مديره
6- ساير مواردى كه به موجب قانون تجارت در صالحيت مجمع عمومى عادى ساليانه باشد.

نحوه دريافت برگه حضور در جلسه :
كليه سهامداران ، وكال يا نمايندگان قانونى محترم آنان مى توانند به منظور اخذ برگه حضور 
در جلسه مجمع با ارائه مدارك شناســـايى معتبر از ساعت 10 صبح لغايت 16 روز يكشنبه 
مورخ 1402/03/07  به آدرس شركت واقع در كيلومتر 64 جاده قديم تهران - قزوين روبروى 

پمپ بنزين تهراندشت مراجعه نمايند.
همچنين آن دســـته از ســـهامداران محتـــرم كه امـــكان حضور در مجمـــع را ندارند 
 مى تواننـــد مجمع مذكور را بصورت آنالين از طريق ســـايت رســـمى شـــركت به آدرس
 instagram.com/ashtad_iran مشـــاهده و پرسش هاى خود را از طريق سايت فوق 

براى شركت ارسال فرمايند.
هيئت مديره

آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده
شركت الكتريك خودرو شرق (سهامي عام)

 به شماره ثبت 11865 و شناسه ملي 10380275609
از كليه ســـهامداران، وكيل يا قائم مقام قانوني صاحب سهم و همچنين نماينده يا نمايندگان اشخاص حقوقي دعوت 
مي گردد تا در جلســـه مجمع عمومي فوق العاده اين شركت كه ساعت 16 روز چهارشنبه مورخ 1402/03/17 واقع در 
مشهد كيلومتر7 بزرگراه آسيايي، سالن اجتماعات شركت الكتريك خودرو شرق (سهامي عام) برگزار مي گردد، حضور 

بهم رسانند.
ســـهامداران محترمي كه مايل به حضور در جلسه مذكور مي باشند، مي توانند به منظور اخذ  برگه ورود به جلسه 48 
ساعت قبل از تاريخ مجمع به واحد سهام شركت در تهران فلكه دوم صادقيه، ابتداي خيابان آيت اهللا كاشاني، نرسيده به 
خيابان شهيد نجف زاده فروتن پالك9 و يا در مشهد واقع در كيلومتر7 بزرگراه آسيايي، شركت الكتريك خودرو شرق 
(سهامي عام) مراجعه و با ارائه مدارك مالكيت سهام و مستندات نمايندگي / وكالت/ واليت/ قيوميت و كارت شناسايي 

معتبر مراجعه نمايند.
جهت حضور در جلسه مجمع ارائه برگ ورود به جلسه به همراه كارت شناسايي معتبر الزامي است.

دستور جلسه:
1ـ تطابق اساسنامه شركت با نمونه اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار

2ـ  ساير مواردي كه در صالحيت مجمع عمومي فوق العاده باشد.
هيئت مديره شركت الكتريك خودرو شرق (سهامي عام)

آگهى مزايده فروش  آهن آالت 
ضايعاتى و كاالهاى اسقاطى
شماره 1402/1    (نوبت دوم)

( شماره فراخوان در سامانه ستاد1002004340000001)
1- نام دسـتگاه مزايده  گزار: شـــركت منطقه ويژه اقتصادى صنايع معدنى و 

فلزى خليج فارس
 2- نشـانى دسـتگاه مزايده گزار: بنـــدر عباس – كيلومتـــر 13 بزرگراه 
شهيد رجائى جنب پاسگاه نيروى انتظامى خونسرخ - تلفن 07633592201-10

3- موضوع مزايده : فروش  آهن آالت ضايعاتى و كاالهاى اسقاطى
4- مبلغ و نوع تضمين شركت در مزايده: مبلغ3،910،790،600 ريال كه به 

صورت فيش واريزى يا ضمانت نامه بانكى به نفع  مزايده گزار 
5- قيمت اسناد و شماره حساب: مبلغ 1،500،000ريال  به شماره حسابى كه 

در سامانه ستاد قيد شده است واريز گردد.
6- مهلت فروش اسناد:  از تاريخ1402/3/1لغايت پايان وقت ادارى 1402/3/8

7- مهلت تحويل اسـناد :  مهلت تكميل و تحويل اســـناد حداكثر تا پايان وقت 
ادارى مورخ 1402/3/21

8- زمان و محل بازگشـايى پاكات الف –ب –ج :  بازگشـــايى پاكات راس 
ساعت 10/00 مورخ 1402/3/22 در سالن كنفرانس منطقه ويژه اقتصادى صنايع 

معدنى و فلزى خليج فارس صورت خواهد پذيرفت.
9- برگزارى مزايده صرفا از طريق ســـامانه تداركات الكترونيكى دولت ميباشد و 
كليه مراحل فرايند مزايده شـــامل خريد و دريافت اسناد مزايده(در صورت وجود 
هزينه مربوطه)،پرداخت تضمين شركت در مزايده (وديعه)، ارسال پيشنهاد قيمت ، 
بازگشايى پاكات ،اعالم به برنده، در بستر سامانه از اين طريق امكان پذير مى باشد.

 www.PGSEZ.ir    : 10- نشانى سايت شركت
- شـــركت در مزايده و دادن پيشـــنهاد به منزله قبول اختيارات و تكاليف دستگاه 

مزايده گزار موضوع ماده 10 قانون آئين نامه معامالت دولتى ميباشد.
- حضور نماينده تام االختيار پيشنهاد دهندگان در جلسه بازگشايى در صورت ارائه 

معرفينامه معتبر كتبى مجاز ميباشد.
- ساير شرايط و مشخصات معامله در اسناد مزايده درج گرديده است.

روابط عمومى منطقه ويژه اقتصادى صنايع معدنى و فلزى خليج فارس 

آگهى مناقصه عمومى   (نوبت دوم)
شـهردارى دماوند در نظر دارد به استناد بودجه مصوب سال1402  نسبت به واگذارى پروژه  ذيل به 
بخش خصوصى از طريق برگزارى مناقصه عمومي اقدام نمايد لذا از كليه شـــركت هاى واجد صالحيت 

داراى رتبه از سازمان مديريت و برنامه ريزى جهت شركت در مناقصه دعوت به عمل مى آيد.
برآورد به ريال پروژه
120/000/000/000 واگذارى نگهبانى پارك هاى سطح شهر

توضيحات:
1)تضمين شـــركت در مناقصه معادل 5% مبلغ اعالمى درجدول فوق به صورت ضمانتنامه معتبربانكى 

دروجه شهردارى دماوند
2) تاريخ انتشار مناقصه1402/02/30ومهلت دريافت اسناد مناقصه1402/03/03 

3) مهلت ارسال پيشنهادات1402/03/13ساعت8وزمان بازگشـــايى پاكات طبق تاريخهاى مندرج 
درسامانه ستاد

4)شهرداري در رد يا قبول كليه پيشنهادات مختار است.
5)برندگان اول و دوم و سوم هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.

6)هزينه آگهي روزنامه وسايرهزينه هاى مرتبط به عهده برنده  مناقصه مي باشد.
7)ساير اطالعات و جزئيات در اسناد  مناقصه قيد گرديده است.

8)كليه مراحل برگزارى  مناقصه ازدريافت اســـنادوتحويل تابازگشـــايى پاكت ها ازطريق ســـامانه 
الكترونيكى دولت (ستاد)به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهدشد. 

سرپرست شهردارى دماوند - مهدى كردارى

آگهى مناقصه عمومى(نوبت دوم)
شـهردارى دماوند در نظر دارد به استناد بودجه مصوب سال1402  نسبت به واگذارى پروژه  ذيل به 
بخش خصوصى از طريق برگزارى مناقصه عمومي اقدام نمايد لذا از كليه شـــركت هاى واجد صالحيت 

داراى رتبه از سازمان مديريت و برنامه ريزى جهت شركت در مناقصه دعوت به عمل مى آيد.
برآورد به ريال پروژه
220/000/000/000 واگذارى نگهدارى پارك هاى سطح شهر

توضيحات:
1)تضمين شـــركت در مناقصه معادل 5% مبلغ اعالمى درجدول فوق به صورت ضمانتنامه معتبربانكى 

دروجه شهردارى دماوند
2) تاريخ انتشار مناقصه1402/02/30ومهلت دريافت اسناد مناقصه1402/03/03 

3) مهلت ارسال پيشنهادات1402/03/13ســـاعت8وزمان بازگشايى پاكات طبق تاريخ هاى مندرج 
درسامانه ستاد

4)شهرداري در رد يا قبول كليه پيشنهادات مختار است.
5)برندگان اول و دوم و سوم هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.

6)هزينه آگهي روزنامه وسايرهزينه هاى مرتبط به عهده برنده  مناقصه مي باشد.
7)ساير اطالعات و جزئيات در اسناد  مناقصه قيد گرديده است.

8)كليه مراحل برگزارى  مناقصه ازدريافت اســـنادوتحويل تابازگشـــايى پاكت ها ازطريق ســـامانه 
الكترونيكى دولت (ستاد)به آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهدشد. 

سرپرست شهردارى دماوند - مهدى كردارى

آگهـى منـاقصـه عمومـى
شركت موتوژن سهامى عام در نظر دارد اقدام به خريد 2 دستگاه رول بر از طريق مناقصه عمومى نمايد.

دستگاه شماره يك:
قابليت برش ورق در ضخامت هاى 0,5 الى 1,5 ميليمتر

قابليت تحمل وزن رول تا 10 تن
قطر داخلى رول 500 تا 600 ميليمتر

قطر خارجى رول، حداقل 1000 ميليمتر
قابليت برش ورق هاى روغنى و سيليكونى

حداقل پهناى برش: 73 ميليمتر

دستگاه شماره دو:
قابليت برش ورق در ضخامت هاى 0,5 الى 2,5 ميليمتر

تحمل وزن رول تا 10 تن
قطر داخلى رول: 500 تا 600 ميليمتر

قطر خارجى رول: حداقل 1000 ميليمتر
قابليت برش ورق هاى روغنى، سيليكونى و گرم نورديده

حداقل پهناى برش: 73 ميليمتر
شرايط شركت در مناقصه:

1) واريز مبلغ 1,000,000,000 ريال به عنوان ســـپرده شركت در مناقصه الزامى است به پاكتهاى اعالم قيمت بدون 
سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد . 

2) تحويل كاال حداكثر بعد از تنظيم قرارداد به مدت 3 ماه خواهد بود.
3) عودت مبلغ سپرده شركت در مناقصه براى شركت كنندگان حداكثر تا 20 روز بعد از برگزارى مناقصه خريد خواهد بود.

4) هزينه آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.
5) شركت موتوژن در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار مى باشد.
6)مهلت شركت در مناقصه حداكثر 7 روز بعد از چاپ آگهى مى باشد. 

7) پس از بازگشـــايى پاكتها و مشخص شـــدن برند ه مناقصه ، در صورت انصراف برنده مناقصه ، سپرده به نفع شركت 
ضبط خواهد شد . 

 آدرس كارخانـــه: تبريـــز منطقـــه صنعتى غرب، بلـــوار صنعت، شـــركت موتوژن تلفـــن: 041-34480330 
فاكس: 041-34479290

آدرس دفتر تهران: خيابان قائم مقام جنوبى، پايين تر از تقاطع مطهرى، كوچه الوند پالك 22 تلفن: 021-88822163 
فاكس : 02188846013

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه براي سال مالي منتهي به 1401/12/29 
شركت الكتريك خودرو شرق (سهامي عام) 

به شماره ثبت 11865 و شناسه ملي 10380275609
از كليه ســـهامداران، وكيل يا قائم مقام قانوني صاحب سهم و همچنين نماينده يا نمايندگان اشخاص حقوقي دعوت مي گردد تا در 
جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه اين شـــركت كه ساعت 14:00 روز چهارشنبه مورخ 1402/03/17 واقع در مشهد كيلومتر 7 

بزرگراه آسيايي، سالن اجتماعات شركت الكتريك خودرو شرق (سهامي عام) برگزار مي گردد، حضور به هم رسانند.
سهامداران محترمي كه مايل به حضور در جلســـه مذكور مي باشند، مي توانند به منظور اخذ برگه ورود به جلسه 48 ساعت قبل از 
تاريخ مجمع به واحد ســـهام شركت در تهران فلكه دوم صادقيه، ابتداي خيابان آيت اهللا كاشاني، نرسيده به خيابان شهيد نجف زاده 
فروتن پالك9 و يا در مشهد واقع در كيلومتر 7 بزرگراه آسيايي، شركت الكتريك خودرو شرق (سهامي عام) مراجعه و با ارائه مدارك 

مالكيت سهام و مستندات نمايندگي/وكالت/واليت/قيوميت و كارت شناسايي معتبر مراجعه نمايند.
جهت حضور در جلسه مجمع ارائه برگ ورود به جلسه به همراه كارت شناسايي معتبر الزامي است.

دستور جلسه:
1ـ استماع گزارش هيئت مديره درخصوص عملكرد سال مالي منتهي به 1401/12/29

2ـ استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني درخصوص صورتهاي مالي منتهي به 1401/12/29
3ـ بررسي و اتخاذ تصميم درخصوص صورت هاي مالي سال منتهي به 1401/12/29

4ـ انتخاب بازرس قانوني و علي البدل و حسابرس مستقل شركت براي سال مالي 1402
5ـ انتخاب روزنامة كثيراالنتشار جهت درج آگهي هاي شركت در سال 1402

6ـ تعيين پاداش اعضاي محترم هيئت مديره براي سال مالي 1401
7ـ تعيين حق حضور اعضاي غيرموظف هيئت مديره و كميته هاي تخصصي براي سال مالي 1402

8ـ تعيين حق الزحمه بازرس قانوني و حسابرس مستقل براي سال مالي 1402
9ـ تصميم گيري درخصوص سود قابل تقسيم 

10ـ ساير مواردي كه در صالحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد.
هيئت مديره شركت الكتريك خودرو شرق (سهامي عام) 

آگهى تجديد مناقصه عمومى
شركت آب و فاضالب شهرستان ساوه (سهامى خاص) در نظر 
 دارد مناقصه عمومى عمليات بهره بردارى و نگهدارى از تاسيسات چاه ها 
و مخازن آب شرب شـــهرهاى ساوه، غرق آباد، نوبران و آوه به شماره 
23/1402/3307 را از طريق ســـامانه تداركات الكترونيكى دولت 
برگزار نمايد. كليه برگزارى مناقصه تا ارائه پيشـــنهاد مناقصه گران 
و بازگشايى پاكت ها از طريق درگاه ســـامانه تداركات الكترونيكى 
دولت (ستاد) به آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهد شد و 
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى، مراحل ثبت نام 
در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت 
در مناقصه محقق ســـازند. تاريخ انتشـــار مناقصه در سامانه تاريخ 

1402/03/03 مى باشد.
برآورد اوليه: 39/312/299/000 ريال

مهلت زمانى دريافت اسناد مناقصه از سايت: 1402/03/03 
لغايت 1402/03/08

مهلت زمانى ارائه پيشنهاد: پايان روز ادارى مورخ 1402/03/22 
(ده روز كارى)

زمان بازگشايى پاكت ها: ساعت 10 روز سه شنبه تاريخ 1402/03/23
اطالعـات تماس دسـتگاه مناقصـه گزار جهـت دريافت 
اطالعـات بيشـتر در خصـوص اسـناد مناقصـه و ارائـه 
پاكت هاى الف: آدرس ســـاوه - بلوار شـــهيد بهشتى و تلفن 

08642227006 داخلى 202
اطالعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضويت در سامانه:

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

روابط عمومى شركت آب و فاضالب شهرستان ساوه


