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رشد مصرف برق در خوزستان
دنیای اقتصاد- اهواز- محمد عالف پور: مدیرعامل شرکت برق 
منطقه ای خوزستان گفت: تداوم روند افزایشی مصرف برق در 
استان نگران کننده است و شبکه برق خیلی زودتر از سال های قبل 
وارد پرباری شده است. به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی 
برق منطقه ای خوزستان؛ محمود دشت بزرگ اظهار کرد: در دو 
روز گذشته رشد ۳۷ و ۲۳ درصدی در پیک مصرف برق نسبت به 
مدت مشابه سال های قبل اتفاق افتاده که هشداری است از سال 
متفاوتی که در پیش داریم. وی با اشاره به افزایش دما نسبت به 
سال قبل، افزود: مصرف ۶ هزار و ۴۲۶ مگاوات در ساعت های اوج 
نشان می دهد که شبکه برق خیلی زود وارد پرباری شده که این 
خود منجر به آسیب به شبکه و حادثه های احتمالی به علت پرباری 
طوالنی مدت ۶ ماهه خواهد شد. وی اظهار کرد: امسال بخشی از 
تولید نیروگاه های برق آبی را به دلیل خشکسالی و کاهش ذخیره 
آب سدها در اختیار نخواهیم داشت که این خود بزرگ ترین مساله 
صنعت برق است. مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان 
تصریح کرد: تمهیدات الزم برای آماده سازی شبکه و افزایش 
ظرفیت انجام شده اما باید در نظر داشت که بدون جمع آوری 
استخراج غیرقانونی رمز ارزها و همراهی مشترکان در کاهش 
مصرف برق، حفظ پایداری شبکه در شرایطی که با کاهش تولید 
و افزایش مصرف رو به رو شده ایم، سخت است. دشت بزرگ تاکید 
کرد: اولویت ما خاموش نشدن بخش خانگی و آسایش شهروندان 

است و همه برنامه ریزی ها با حفظ این اولویت درحال انجام است.

 طرح شبکه آبیاری سد گیوی اردبیل 
ردیف اعتباری ملی گرفت 

دنیای اقتصاد- اردبیل: نماینده شهرستان های خلخال وکوثر در 
مجلس شورای اسالمی گفت: مبلغ ۲ هزار و ۱۳۰ میلیارد ریال از 
طریق فاینانس بانکی برای احداث شبکه آبیاری و زهکشی پایاب 
سد گیوی اختصاص یافته و ۱۲۰ میلیارد ریال نیز برای نخستین بار 
برای طرح شبکه آبیاری گیوی در قانون بودجه امسال مصوب شد.  
سیدغنی نظری در بازدید از طرح شبکه آبیاری گیوی افزود: تسریع 
عملیات اجرایی شبکه آبیاری پایاب گیوی همچنان نیازمند اعتبار 
است که تالش می شود اعتبار مورد نیاز این طرح تامین شود.  وی 
اظهار کرد: وزارت نیرو در طرح های آب خلخال و کوثر فعالیت های 
خوبی انجام داده و با تکمیل و بهره برداری از آنها مردم منطقه از برکات 
این طرح ها برخوردار خواهند شد.  نماینده خلخال و کوثر در مجلس 
با اظهار رضایت از پیشرفت احداث طرح شبکه آبیاری و زهکشی 
پایاب سد گیوی در بخش های مختلف گفت: فعالیت های بسیار 
خوبی در این طرح صورت گرفته و امید است با روند فعلی طرح زودتر 

به سرانجام برسد تا اراضی پایاب آن از آب مطمئن برخوردار شوند.

صادرات ۷۲ میلیون دالر کاالی غیرنفتی 
از مراغه به ۳۷ کشور 

 دنیای اقتصاد- تبریز- رامین نیک رفتار: رئیس گمرک مراغه از 
صادرات ۷۱ هزار و ۵۰۰ تن کاال به ارزش ۷۲ میلیون دالر از این 
شهرستان به ۳۷ کشور جهان خبر داد. حیدر جالل زاده گفت: 
سال گذشته ۲۴ نوع کاال شامل شیشه جام، آینه، انواع کربنات 
سدیم، جوش شیرین، کشمش، خرما، سیب درختی، مواد غذایی و 
محصوالت فلزی از مراغه به خارج از کشور صادر شده است. به گفته 
رئیس گمرک مراغه، بیشترین کاالهای صادراتی از این گمرک شیشه 
جام، آینه و کربنات سدیم بوده است. شهرستان مراغه، از قطب های 

تولید، شیشه، آینه، کربنات سدیم و سیب درختی است.

کاهش حجم آب مخزن سدیامچی اردبیل 
دنیای اقتصاد- اردبیل: معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب 
منطقه ای اردبیل گفت: حجم آب مخزن سدیامچی امسال نسبت 

به پارسال ۳۵ درصد کاهش یافته است. 
فیروز ندایی افزود: به دلیل کاهش بارندگی ها در حوضه آبریز سد 
یامچی و گرم شدن زودهنگام دمای هوا، دبی آب ورودی به این سد 
امسال کاهش قابل توجهی داشته است. وی با بیان اینکه از ابتدای سال 
آبی تاکنون ۴۶ میلیون مترمکعب آب ورودی به سد ثبت شده است، 
اظهار کرد: امسال آب ورودی به سد در مقایسه با مدت مشابه پارسال 
۱۵ درصد کاهش داشته است. ندایی اظهار کرد: اکنون آب موجود در 
مخزن سد یامچی ۲۸ میلیون متر مکعب است. وی اضافه کرد: با توجه 
به شیوع ویروس کرونا و رعایت شرایط بهداشتی و افزایش مصارف 
آب شرب، برداشت آب از سد یامچی افزایش یافته به طوری که امسال 
مصرف آب شرب سد نسبت به پارسال ۱۱درصد افزایش داشته است.

تبریز ؛ تنها کالن شهر بدون بدهی در کشور
دنیای اقتصاد- تبریز- رعنا نیک رفتار: شهردار تبریز گفت: در دوره 
فعلی مدیریت شهری، بدهی  های باقی مانده از سال های قبل را 
تسویه کردیم و افتخار می کنیم که تبریز تنها کالن شهر بدون 

بدهی در کشور است. 
ایرج شهین باهر اظهار کرد: در طول چهار سال گذشته، روزهای 
سختی را پشت سر گذاشته ایم و عالوه بر بحث تحریم و مشکالت 
اقتصادی، افزایش قیمت سرسام آور مصالح در طرح های متعدد 
موجب ابطال و تکرار مناقصه های شهرداری شد. وی افزود: عالوه بر 
این، شیوع ویروس کرونا مشکل مازادی بود که بر مدیریت شهری 

و ماموریت های آن تاثیر منفی گذاشت. 
شهردار تبریز گفت: امروز اگر تبریز به عنوان شهر بدون بدهی 
معرفی می شود، در سایه تالش اعضای شورای اسالمی شهر 
و مدیران شهرداری است که مطمئنا این دوره از شورای شهر 

به یادماندنی و در تاریخ ثبت خواهد شد.

بزرگ ترین گلیم کشور در نمین رونمایی شد
دنیای اقتصاد- اردبیل: باحضور استاندار اردبیل بزرگ ترین گلیم 
کشور به متراژ ۲۴ مترمربع از دار گلیم باز شد و در مراسمی این 
گلیم بافته شده از سوی هنرمندان نمینی و عنبرانی رونمایی و به 

نام این شهر ثبت شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی استانداری اردبیل، اکبر بهنام جو، 
استاندار اردبیل در این مراسم گفت: شهرستان نمین مهد 
صنایع دستی است به ویژه در کشور از آن به عنوان مرکز گلیم بافی 
یاد می شود. وی با بیان اینکه هنر گلیم بافی عنبران در کشور بیشتر 
شناخته شده است، افزود: با مشوق های میراث فرهنگی، هنرمندان 
این صنایع دستی برای ادامه مسیر جدی تر عمل می کنند. بهنام جو 
بانوان زحمتکش این هنر را تحسین کرد و افزود: گلیم بافی از 
قدیمی ترین هنرهای منطقه بوده و در اقتصاد و درآمد مردم 

شهرستان نمین نقش اساسی دارد.

بازگشایی  دنیای اقتصاد: خاورمیانه پیشگام 
سفرهای خارجی در جهان پس از یک سال بحرانی 
ناشی از همه گیری کرونا و تعطیلی سفرها شده 

است.
ضربه  جهان  در  کرونا  همه گیری  اگرچه 
سهمگینی بر بخش گردشگری وارد کرده و بیش 
از ۱۰۰ میلیون شغل در جهان را در معرض خطر 
داده است  اما تولید واکسن و توزیع سراسری 
آن در برخی از کشورها، امید بازگشت سفرهای 
افزایش داده است. همان طور  بین المللی را 
که انگلیس پس از واکسیناسیون سراسری و 
واکسینه شدن بیش از نیمی از جمعیت خود 
با اعالم لیست سبز، امکان گذراندن تعطیالت 
تابستانی شهروندان خود در خارج از کشور را فراهم 
کرده است؛ برخی از کشورهای دیگر همچون 
یونان، کشورهایی از شرق آسیا و اقیانوسیه و حتی 
خاورمیانه با مهار نسبی کرونا و افزایش سطح 
واکسیناسیون ملی، شرایط برای سفرهای خارجی 

شهروندان خود را ایجاد کرده اند. 
حوزه  کشورهای  به ویژه  خاورمیانه  در 
خلیج  فارس که طی سال های اخیر به منظور 
رهایی از وابستگی به اقتصاد تک محصولی نفت، 
بر اقتصاد گردشگری تکیه کردند و به منظور 
رشد و توسعه گردشگری اقدامات گسترده ای 
در تقویت زیرساخت ها، تبلیغات و بازاریابی و 
ایجاد خدمات تفریحی و رفاهی مدرن و حتی 
فراتر از آن ارائه شکل متفاوتی از گردشگری خود 
پرداختند. قطر به منظور جذب گردشگر و معرفی 
جاذبه های گردشگری خود به جامعه جهانی 
میزبانی جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ را برعهده 
گرفت. امارات با ساخت مراکز خرید و تفریحی 
لوکس، گردشگری ساحلی و تجاری را برگزید 
و عربستان که تا دوسال اخیر تنها محدود به 
گردشگری مذهبی تنها در دو شهر مکه و مدینه 
بوده، پذیرای تمامی انواع توریسم در سراسر 
کشور خود و معرفی پتانسیل های گردشگری 
خود در کنار اماکن مذهبی شده است. از این رو، 
عربستان در راستای رسیدن به این هدف در 
سند چشم انداز خود تا سال ۲۰۳۰، تبدیل شدن 
عربستان به قطب گردشگری جهان را در دستور 
کار قرار داده است. همچنین مصر نیز اقتصاد خود 
را وابسته به درآمدهای گردشگری کرده و پس از 
گذراندن بحران های امنیتی داخلی و منطقه ای از 
سال ۲۰۱۸ روند رو به رشدی در جذب گردشگران 

خارجی داشته است. اقدامات این کشورها در 
جذب گردشگر منجر به رشد ۸ درصدی منطقه 
خاورمیانه در ورود گردشگران بین المللی در سال 
۲۰۱9 شده که درآمدی ۸۰ میلیارد دالری را برای 

این منطقه به همراه داشته است.
تاکنون  سال ۲۰۲۰  از  کرونا  همه گیری 
خسارت های سهمگینی را براین منطقه وارد 
کرده و ورود گردشگران به این منطقه را با کاهش 
نزدیک به 9۰ درصدی مواجه کرده است. عربستان 
از اواخر مارس ۲۰۲۰ تمامی مرزهای زمینی، 
هوایی و دریایی خود را برای سفرهای بین المللی 
بست و هرگونه سفر »به« و »از« عربستان سعودی 
را ممنوع کرد، حتی مراسم حج تمتع را نیز لغو 
کرد. اما پس از واکسیناسیون سراسری در کشور و 
واکسینه شدن نیمی از شهروندان عربستانی از ۱۷ 
مه )۲۷ اردیبهشت( تمامی گذرگاه های زمینی، 
دریایی و هوایی را گشود و شهروندان عربستانی 
نیز همانند انگلیس می توانند به خارج از کشور 
سفر کنند. البته سفر به خارج از کشور تنها برای 
شهروندانی که ۲ دز واکسن کرونا یا یک دز واکسن 
کرونا در بازه زمانی دو هفته پیش از سفر دریافت 
کرده اند و همچنین مبتالیانی که دست کم ۶ ماه از 

دوره درمان آنها گذشته، امکان پذیر است. 
همچنین ۱۳ کشور در لیست قرمز عربستان 
قرار دارد که نه تنها شهروندان عربستانی اجازه 
ورود به این کشورها را ندارند بلکه شهروندان 
غیرعربستانی این کشورها به استثنای دیپلمات ها و 
پزشکان اجازه ورود به عربستان را ندارند. همچنین 
گردشگران خارجی واکسینه شده برای ورود 

به عربستان نیازی به قرنطینه شدن ندارند و 
محدودیت های سفر به این کشور کاهش یافته 
است که البته انجام تست منفی کرونا تا حداکثر 
۷۲ ساعت پیش از پرواز الزامی است که با توجه به 
پاسپورت های دیجیتالی تمامی اطالعات بهداشتی 

و واکسینه شدن مسافران درج شده است.
البته پیش از عربستان نیز امارات از ژوئیه )تیر( 
۲۰۲۰ اقدام به بازگشایی تدریجی مرزهای خود 
و احیای بازار گردشگری خود کرده است که 
البته سفرهای خارجی تنها محدود به شهر دبی 
بوده است. دبی نیز با ارائه لیست سبز ضمن اجازه 
سفر شهروندان خود به خارج از کشور به مسافران 
کشورهای لیست سبز اجازه ورود به دبی بدون 

قرنطینه شدن را داده است. 
در حال حاضر کشورهای آفریقایی، برزیل، 
پاکستان، سریالنکا، هند و بنگالدش برای سفر به 
دبی با محدودیت مواجهند و تنها هیات دیپلماتیک 
و تجار امکان سفر به دبی را دارند. دبی گواهی 
تست منفی PCR تا ۴۸ ساعت پیش از پرواز را 
شرط ورود گردشگران قرار داده است که مسافران 
باید گواهی چاپ شده به زبان انگلیسی و عربی را 
همراه داشته باشند و همچنین اطالعات در برنامه 
پاسپورت دیجیتال )واکسینه( آنها وارد شده باشد. 
البته از مسافران برخی از کشورها در بدو ورود به 
دبی تست مجدد گرفته می شود. با این وجود دبی 
به منظور جبران خسارت های وارده و بازیابی بازار 
گردشگری خود پس از بازگشایی خطوط هوایی 
بین المللی خود، اینک مراکز تفریحی خود را نیز 
بازگشایی کرده و تبلیغات گسترده ای در جهت 

جذب گردشگر برای یک سفر ایمن در پیش گرفته 
است. حتی ابوظبی دیگر ایالت امارات نیز با ارائه 
لیست سبز پس از یک سال، پذیرای گردشگران 

خارجی شده است. 
قطر نیز به منظور جبران خسارت های وارده 
به ویژه صنعت هوایی خود که یکی از بزرگ ترین 
شرکت های هواپیمایی بین المللی در این کشور 
قرار دارد، از ژوئن ۲۰۲۰، هواپیماهای خود را 
به پرواز درآورد و بسیاری از پروازها و سفرهای 
ارائه دستورالعمل بهداشتی  با  بین المللی را 
برعهده دارد. البته در کنار بازگشایی مرزهای این 
کشورها جهت احیای بازار گردشگری بین المللی، 
کشورهای حوزه خلیج  فارس هدف عمده خود برای 
بازیابی گردشگری را بر حوزه گردشگری داخلی 
قرار داده اند و باتوجه به بازگشت طوالنی مدت 
گردشگری بین المللی بر روی سفرهای منطقه ای 
به کشورهای حوزه  و سفر  متمرکز شده اند 
خلیج  فارس بیش از سایر کشورها در دستور کار 
قرار گرفته است. به گزارش »دنیای اقتصاد« مصر 
دیگر کشور خاورمیانه است که اقتصاد آن وابسته 
به درآمدهای گردشگری است که بیش از ۱۲درصد 
از تولید ناخالص داخلی و 9/۵درصد از کل اشتغال 
این کشور به بخش گردشگری اختصاص دارد. 
درآمد مصر از بازار گردشگری در سال ۲۰۱9 
حدود ۱۳میلیارد دالر بوده که در سال ۲۰۲۰ این 
رقم به ۳ میلیارد دالر رسیده است. در سال گذشته 
مصر تنها موفق به جذب ۳/۵میلیون گردشگر شد 
درحالی که در سال ۲۰۱9 این رقم ۱۳ میلیون 

نفر بوده است.
وارد آمدن خسارت  به  باتوجه  دولت مصر 
سهمگین بر اقتصاد این کشور به دلیل تعطیلی 
به  اقدام   ۲۰۲۰ ژوئیه  از  خارجی  سفرهای 
بازگشایی مرزهای خود و پذیرش گردشگران با 
ارائه پروتکل های تعیین شده کرده و هدف خود 
برای سال ۲۰۲۱ را بازگرداندن ۶ تا ۷ میلیارد از 
درآمدهای خود در بخش گردشگری قرار داده 
است. مصر در سه ماهه نخست ۲۰۲۱ پذیرای 
۵۰۰هزار گردشگر خارجی بوده و درآمد حاصل 
از گردشگری طی این سه ماه بین ۶۰۰ تا ۸۰۰ 
میلیون دالر برآورد شده است. مشاغل مصر طی 
سه ماه نخست روند روبه رو رشدی را طی کردند. 
در ژانویه که تنها ۲۵ درصد از مشاغل فعالیت خود 
را آغاز کردند در مارس به ۴۵ درصد رسید و انتظار 

می رود تا پایان سال به ۶۲ درصد برسد.

حرکت انگلیس در »بازگشایی بازار توریسم« به 4 کشور عربی رسید

سفر »بدون مانع« در خاورمیانه

ostanha@den.ir
گروه گردشگری: 42710230

Tourismpage@den.ir

گروه استان ها: 42710226 گردشگری - استان ها

آقای فردنیاخانم معروف خانیآقای احمدیتایید دبیرپایانشروعصفحه آرا
++++++++++++++++++++

آگهی مناقصه عمومی
شماره مناقصه : 1400-3-29

هیات امناي صرفه جویی ارزي در معالجه بیماران در نظر دارد خرید تعداد 20 
دستگاه اکسیژن ساز 600 لیترى ثابت  تولید داخل را از طریق مناقصه عمومی 

دو مرحله ای به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید .
تاریخ دانلود اسناد مناقصه در سایت سامانه تدارکات الکترونیک دولت از ساعت ۸ 
صبح روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۰/۳/۲ الی ساعت ۱9 روز سه شنبه  مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ 
آخرین مهلت بارگذاری پیشنهادات در سامانه تدارکات الکترونیک دولت حداکثر تا 

ساعت ۱9 روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ 
صورت  به  ریال   ۱۲/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ معادل  مناقصه  در  شرکت  نامه  ضمانت 

ضمانت نامه بانکی
محل دریافت اسناد : دانلود از طریق سایت سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی 

www.setadiran.ir  به شماره فراخوان ۲۰۰۰۰۵۰۳۳9۰۰۰۰۰۲۱
لطفا براي کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن ۴۲۶۰۱۳۲۰  واحد مناقصات تماس 

حاصل نمایید.
دبیرخانه مناقصات

آگهى دعوت به مجمع عمومى عادى ساالنه
شرکت  سرمایه گذارى افتخار سهام(سهامى عام)
به شماره ثبت 238487 و شناسه ملى 10102793480

بدینوسـیله از کلیه سـهامداران محترم شـرکت سـرمایه گذاری افتخار سهام)سـهامی عام( و یا نمایندگان 
قانونـی آن هـا دعـوت بـه عمـل مـی آیـد تـا در مجمع عمومی عادی سـاالنه شـرکت راس سـاعت ۱۰:۰۰ 
روز دوشـنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ در سـالن اجتماعات شـرکت تایدواتر خاورمیانه واقع در تهران خیابان 

خالد اسـالمبولی )وزرا( پالک۸۴ تشـکیل می گردد ،حضور به هم رسـانند.
دستور جلسه:

۱- اسـتماع گـزارش هیـأت مدیـره و بـازرس قانونـی ۲- تصویـب صـورت هـای مالـی سـاالنه منتهـی به 
۱۳99/۱۲/۳۰. ۳- انتخاب حسـابرس و بازرس قانونی ۴- انتخاب روزنامه کثیراالنتشـار ۵- تعیین حق 

حضـور اعضـای غیرموظـف هیـأت مدیـره  ۶- تعییـن پـاداش هیـأت مدیره ۷- سـایر موارد
سـهامداران محتـرم یـا نماینـدگان قانونـی آنهـا کـه تمایـل بـه حضـور در جلسـه مجمـع عمومـی عادی 
سـاالنه را دارنـد، جهـت دریافـت برگـه ورود بـه جلسـه بـا در دسـت داشـتن کارت شناسـایی معتبـردر 
روزهای شـنبه و یکشـنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ و ۱۴۰۰/۰۲/۰9 به امور سـهام شـرکت واقع در تهران-

سعادت آباد-بلوار مدیریت-خیابان نبی اکرم-پالک ۱ -طبقه دوم مراجعه فرمایند.
همـراه داشـتن مـدرک شناسـایی معتبـر، معرفـی نامـه )اشـخاص حقوقـی(و وکالت نامه رسـمی درمورد 

کسـانی کـه بـه وکالـت از جانـب سـهامداران حقیقـی در مجمـع حضـور مـی یابند، ضروری اسـت.
هیأت مدیره شرکت سرمایه گذارى افتخارسهام (سهامى عام)

بدینوسـیله به اطالع کلیه سـهامداران محترم می رسـاند جلسـه مجمع عمومی عادی سـالیانه 
صاحبـان سـهام شـرکت صنعـت روی زنـگان )سـهامی عـام( رأس سـاعت ۱۵ روز سـه شـنبه 
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ واقـع در آدرس: تهـران، خیابـان قائـم مقـام فراهانی،کوچـه هشـتم پـالک۱۳ 
سـاختمان هلدینـگ توسـعه معـادن روی ایـران، طبقـه سـوم سـالن کنفرانـس حیـان برگزار می 

گردد. 
حسـب ابالغیـه شـماره ۱۰۴/۳۱ مـورخ ۱۳9۸/۱۲/۲۰ سـتاد مبـارزه بـا بیمـاری کرونـا و ابالغیـه 
بهـادار در خصـوص  اوراق  بـورس و  شـماره ۴۴۰/۰۵۰/ب/9۸ مـورخ ۱۳9۸/۱۲/۲۶ سـازمان 
شـرایط برگـزاری مجامـع، بـه اسـتحضار سـهامداران محتـرم می رسـاند برگـزاری مجمع حداکثر 
بـا حضـور ۱۵ سـهامدار حقیقـی و حقوقـی امـکان پذیـر مـی باشـد. لـذا ضمـن تشـکر از سـایر 
سـهامداران حقیقـی و حقوقـی درخواسـت مـی گـردد بـا مشـاهده همزمـان مجمـع از طریـق  
لینـک  :  https://majma.stream.ir/zzic و عـدم حضـور فیزیکـی، هیـأت مدیره را در برگزاری 

مجمـع در زمـان مقـرر یاری نمایند. 

دستور جلسه مجمع:
۱-  اسـتماع گـزارش هیـأت مدیـره وگـزارش بـازرس قانونـی شـرکت در خصـوص عملکرد سـال 

مالـی منتهی بـه ۱۳99/۱۲/۳۰
۲-  بررسـی و تصویـب وضعیـت مالـی )) ترازنامـه(( و صـورت سـود و زیـان سـال مالـی منتهـی 

بـه ۱۳99/۱۲/۳۰
۳-  انتخـاب حسـابرس و بـازرس قانونـی شـرکت و تعییـن حـق الزحمـه ایشـان بـراي سـال مالی 

منتهی بـه ۱۴۰۰/۱۲/۲9
۴-  تعیین روزنامه کثیراالنتشار براي درج آگهی هاي شرکت

۵-  تصمیم گیري در مورد تقسیم سود 
۶-  تعییـن و تصویـب پـاداش هیـأت مدیـره  بـرای  تعییـن حـق حضـور اعضـای غیـر موظـف در 

جلسـات هیـأت مدیره 
۷- سایر مواردي که تصمیم گیري راجع به آن در صالحیت مجمع عمومی عادي باشد

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادي سالیانه مربوط به عملکرد سال مالی 
منتهی به 1399/12/30 

شرکت صنعت ر وي زنگان (سهامی عام)به شماره ثبت 5383  شناسه ملى 10460086306

هیأت مدیره شرکت صنعت روي زنگان

آگهى دعوت به مجمع  صندوق سرمایه گذارى مشترك دماسنج
به شماره ثبت 32694 و شناسه ملى 14003680344 نزد اداره ثبت شرکت ها

و شماره ثبت 11186 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
  بدینوسـیله از کلیه دارندگان واحدهای سـرمایه گذاری ممتاز صندوق سـرمایه گذاری مشـترک  
دماسـنج یـا نماینـدگان قانونـی آنهـا دعـوت مـی شـود در مجمـع صندوق سـرمایه گذاری مشـترک 
دماسـنج کـه در سـاعت ۱۴:۰۰ روز یکشـنبه مـورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰9 در محـل دفتـر صنـدوق واقـع در 
خیابـان میردامـاد، بیـن شـمس تبریـزی و دکتـر مصـدق، پالک۲۰۷، طبقه ۴ تشـکیل خواهد شـد، 
حضور به هم رسـانند .  دسـتور جلسـه: تصمیم گیرى در خصوص تمدید فعالیت صندوق  

بدینوسـیله از کلیـه سـهامداران شـرکت دعـوت مـی شـود تـا درجلسـه مدیر صندوق سرمایه گذارى مشترك دماسنج - شرکت کارگزارى بورسیران
مجمـع عمومـی عـادی بـه طـور فـوق العـاده کـه در سـاعت ۱۱صبـح مـورخ 
۱۴۰۰/۰۳/۱۰در دفتـر مرکـز ی شـرکت بـه آدرس تهـران میـدان هفـت تیـر 
ابتـدای خیابـان کریمخـان زند جنب سـاختمان مخابرات پالک ۳۴کدپسـتی 
۱۵۸۴۸9۳۵۱۱تلفـن ۸۴۰۳۵۰۰۰تشـکیل مـی گرددحضوربـه هم رسـانند.

دستورجلسه :
۱- تعییـن اعضـاء هیـأت مدیـره وتعییـن سـمت اعضـاء هیـأت مدیـره 

باشـد فـوق مـی  ۲-سـایرمواردی کـه در صالحیـت مجمـع 

اعضاء هیأت مدیره

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى 
به طور فوق العاده 

شرکت کاالى پتروشیمى (سهامى خاص)
 به شماره ثبت 148858وشناسه ملى 10101917183

تـا  شـود  مـی  دعـوت  شـرکت  سـهامداران  کلیـه  از  بدینوسـیله 
درجلسـه مجمـع عمومـی فـوق العـاده کـه در سـاعت 9صبـح مـورخ 
۱۴۰۰/۰۳/۱۰در دفتـر مرکـز ی شـرکت بـه آدرس تهـران میـدان 
هفـت تیـر ابتـدای خیابـان کریمخـان زند جنب سـاختمان مخابرات 
تشـکیل  پـالک ۳۴کدپسـتی ۱۵۸۴۸9۳۵۱۱تلفـن ۸۴۰۳۵۰۰۰ 

می گردد حضوربه هم رسانند.
دستورجلسه :

مربوطـه  مـاده  واصـالح  مدیـره  هیـأت  اعضـاء  تعـداد  ۱-اصـالح 
دراساسـنامه ۲-سـایرمواردی که در صالحیت مجمع فوق می باشـد.                               
اعضاء هیأت مدیره

آگهى دعوت مجمع عمومى فوق العاده 
شرکت کاالى پتروشیمى (سهامى خاص)
 به شماره ثبت 148858وشناسه ملى 10101917183

آگهی تغییرات شرکت فاتح تجارت  کاسپین البرز (سهامی خاص) 
به شماره ثبت 1۳596 و شناسه ملی 140049۷۲06۳ 

به اسـتناد صورتجلسـه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شـد : حق 
امضـا کلیـه اوراق و اسـناد بهـادار و تعهـدآور از قبیـل چـک و سـفته بـروات و اوراق عـادی و 
اداری بـا امضـای مدیرعامـل بـه تنهایـی همـراه بـا مهر شـرکت و یا بـا امضای رییس هیئت 

مدیـره و نایـب رئیـس هیئـت مدیـره مشـترکا همراه با مهر شـرکت معتبر می باشـد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالك استان قزوین 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى قزوین  م/الف 1134192

آگهى مناقصه
مناقصه شماره 14000228

شرکت موتوژن در نظر دارد: 
و   Silicon Steel M530  0.5×1000 سیلیکون هاى  ورق 
تولید  برنامه  نیاز  مورد   Silicon Steel M470  0.5×1000
خود را به مقدار 2000 تن از طریق مناقصه و عقد قرارداد 
از شرکت هاى بازرگانى معتبر داخلى که امکان تحویل فورى را 
دارند خریدارى نماید. الزم به ذکر است هریک از منابع تأمین 
به میزان موجودى خود نیز مى توانند پیشنهاد ارائه نمایند. لذا 
از عالقه مندان به همکارى دعوت مى شود جهت دریافت اسناد 

فنى مناقصه به وب سایت شرکت موتوژن مراجعه نمایند.
• آخرین مهلت تحویل پاکات پیشنهادى از تاریخ چاپ به مدت 

هفت روز کارى مى باشد.
• شرکت موتوژن در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار 

مى باشد.
• هزینه آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.

در  شرکت  سپرده  بابت  ریال   1/000/000/000 واریز   •
شعبه  تجارت  بانک   45769 شماره  جارى  حساب  به  مناقصه 

قراملک تبریز کد 5100 موتوژن یا ارائه ضمانت نامه بانکى
اختصاصى  جاده  غرب،  صنعتى  منطقه  تبریز  کارخانه:  آدرس 

شرکت موتوژن
تلفن: 041-34480330

فکس: 041-34479290
روابط عمومى شرکت موتوژن (سهامى عام)

آگهى دعوت به مجمع عمومى عادى سالیانه
منتهى به سال مالى 1399/12/30

انجمن قیر ایران ایران به شماره ثبت 48008 و شناسه ملى 14008564622
بدینوسـیله بـه اطـالع کلیـه اعضـای اصلـی انجمـن قیر ایـران می رسـاند؛ مجمع 
عمومی عادی سـالیانه این انجمن در روز چهارشـنبه ۱۴۰۰/۰۳/۱9 سـاعت ۱۰ 
صبـح در سـالن کـوه نـور هتـل پارسـیان اویـن، به نشـانی: تهران، بزرگراه شـهید 

چمـران، تقاطـع یـادگار امـام )ره( برگزار خواهد شـد.
دستور جلسه:

۱( استماع گزارش فعالیت هیأت مدیره، خزانه دار و بازرس
۲( تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳99/۱۲/۳۰

۳( تعیین ورودیه و حق عضویت سالیانه اعضاء
۴( تصویب بودجه سال ۱۴۰۰ انجمن

۵( تصمیم گیری در مورد دستورالعمل توسعه عضویت و دفاتر استانی
۶( انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های انجمن

۷( انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره
۸( انتخاب بازرس اصلی و علی البدل

موضوع مناقصه: خرید، حمل )بارگیری، حمل و تخلیه(، نصب، راه اندازی و آموزش یک دستگاه 
بچینگ پالنت Twin Shaft  دو و نیم )۲/۵( متری به همراه بچ ذخیره دستگاه به ظرفیت 
حداقل ۱۰۰ الی ۱۵۰ متر مکعب بتن آماده در ساعت به همراه ۶ عدد سیلوی یکصد  )۱۰۰( تنی

محل انجام کار: شهر چابهار – جاده چابهار به ایرانشهر – بعد از نوبندیان – سه راهی ریمدان 
– پایانه مرزی ریمدان

مدت فعالیت: ۴۵ روز )تهیه، حمل، نصب، راه اندازی و آموزش( از زمان امضاء و ابالغ کتبی قرارداد
شرایط شرکت کنندگان: داشتن سوابق مرتبط با موضوع مناقصه

مهلت، نحوه و محل دریافت اسناد: متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 
درج آگهی تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰9، به آدرس تهران، بلوار نلسون 
ماندال )جردن(،  خیابان ناهید غربی، کوچه اختران، ساختمان الماس، طبقه دوم، مؤسسه نوین ابنیه، 
واحد امور پیمان ها و مناقصات. کدپستی: ۱9۶۷۷۷۳۳۱۴ با در دست داشتن معرفی نامه معتبر 
مراجعه نمایند و برای کسب اطالعات بیشتر با شماره )آقای مهندس عبدی/ ۰9۱۲۴۴۱۱۷۰9( 

تماس حاصل نمایید.
مبلغ ضمانت نامه شرکت در مناقصه: ۲/۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ )دو میلیارد و یکصد و پنجاه میلیون 

ریال( که می بایست به صورت ضمانت نامه بانکی و یا رسید پرداخت نقدی تهیه و ارائه شود.
تا پایان ساعت اداری روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰9 و در  ارائه پیشنهادات:  مهلت و محل 

محل دریافت اسناد 

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 
(نوبت اول)

آگهى دعوت به مجمع عمومى عادى سالیانه
شرکت توسعه خدمات بازرگانى نورد ایران (سهامى خاص)

به شماره ثبت 27279 و شناسه ملى 10100727458
 مجمـع عمومـی عـادی سـالیانه شـرکت توسـعه خدمـات بازرگانـی نـورد ایـران )سـهامی خـاص( رأس 
سـاعت ۱۰ صبـح روز سه شـنبه مـورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ در محـل سـازمان توسـعه و نوسـازی معـادن و 
صنایـع  معدنـی ایـران واقـع تهـران، خیابـان سـپهبد قرنـی، نرسـیده بـه خیابـان سـمیه، نبـش خیابان 
شـریف، پالک ۳9، سـاختمان شـماره یک )شـهید کاظمی( با دسـتور جلسـه ذیل تشـکیل می گردد.

دستور جلسه:
۱- استماع گزارش هیأت مدیره.

۲- اسـتماع گـزارش حسـابرس مسـتقل و بـازرس قانونـی در مـورد صورت هـای مالـی سـال منتهـی 
بـه ۱۳99/۱۲/۳۰

۳- بررسی و تصویب صورت های مالی سال منتهی به ۱۳99/۱۲/۳۰
۴- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی ۱۴۰۰

۵- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار برای سال ۱۴۰۰
۶- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

از عمـوم سـهامداران و یـا نماینـدگان قانونـی آنـان دعـوت به عمـل می آید با در دسـت داشـتن اصل برگه 
سـهام، کارت شناسـایی معتبـر و یـا وکالت نامـه رسـمی، بـا رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی در سـاعت 

مقـرر در جلسـه مذکـور حضـور به هم رسـانند.
رئیس هیأت مدیره شرکت

خط
 ویژه 

سازمان
 آگهی
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