شرکت ِ
بزرگحفارینفتیدریایی ورشکست شد

از تابستان سخت ،بدون خاموشی عبورکردیم

برداشت گاز از سکوی فاز  ۱۳پارسجنوبی

مهر :شرکت پیمانکاری حفاری انگلیسی «واالریس» درخواست حمایت از ورشکستگی
خود را در آمریکا به ثبت رساند و اعالم کرد حاضر است ۶.۵میلیارد دالر از بدهی ۷.۸میلیارد
دالری خود را با سهام این شرکت سوآپ کند.
این شرکت بزرگترین مالک تجهیزات حفاری دریایی در جهان است .بحران اخیر صنعت
نفت تأثیر منفی خردکنندهای بر بخش حفاری دریایی گذاشته است« .تام بور» ،مدیرعامل
واالریس به والاستریت ژورنال گفت :این شــرکت در این روند خوششانس بوده است و
نیمی از دارندگان اوراق قرضه آن با معامله پیشنهاد شده برای سوآپ سهام توافق کردهاند.

ایسنا :مدیرعامل شــرکت توانیر گفت :با وجود اینکه تابستان گرمی را تجربه کردیم اما
خاموشی برنامهریزی شدهای نداشتیم و حتی مصرف برق در صنایع ۱۱.۸درصد افزایش
یافت .محمدحسن متولیزاده دوم شــهریورماه در آیین افتتاح چهار پروژه برقرسانی و
نیروگاهی در استان مرکزی که همزمان با هفته دولت انجام شد ،با اشاره به افتتاح ۶پروژه
با سرمایه ۲۴۶میلیاردتومانی در اردیبهشتماه و چهار پروژه با سرمایه ۲۰۶میلیارد تومانی
در شهریورماه ۹۹اظهار کرد :افتتاح این پروژهها در سال جاری نشان از هماهنگی و تحرک
صنعت برق در استان مرکزی دارد.

ایرنا :مجری فاز ۱۳پارسجنوبی از تکمیل مراحل استاندارد راهاندازی و آغاز برداشت گاز
غنی از سومین سکوی این طرح خبر داد .پیام معتمد گفت :با توجه به بازکردن چاههای این
سکو و روشن شدن مشعل ،پس از پایدارسازی فرایند تولید ،ارسال گاز با حجم ۴۰۰میلیون
فوت مکعب به پاالیشگاه خشکی این طرح آغاز شد.
وی گفت :گاز این سکوی اقماری به تاسیسات ســکوی  13Aمنتقل شده و از طریق یک
رشــته خط لوله ۳۲اینچ به طول ۱۰۰کیلومتر به پاالیشــگاه فاز ۱۳در کنگان ارســال
میشود.

بینالملل
روسیه دومین تولیدکننده بزرگ
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وقتی پازل قدرت تغییر میکند

مهر :گزارش پایــگاه بینالمللــی دادههای
مشترک سازمانی(جودی) نشان میدهد تولید
نفت روســیه در ماه ژوئن ،از عربستان بیشتر
شد و پس از آمریکا ،این کشــور در رتبه دوم
بزرگترین تولیدکنندگان نفــت جهان قرار
گرفته اســت .طبق این گزارش که دادههای
اعالم شــده به صــورت داوطلبانه از ســوی
۱۱۴کشور جهان را جمعآوری میکند ،در ماه
ژوئن تولید نفت روسیه  ۸.۷۸۸میلیون بشکه
در روز شد .در مقایسه باید اشاره کرد تولید نفت
خام عربستان در این ماه به ۷.۵میلیون بشکه در
روز رسیده بود .همچنین در ماه ژوئن عربستان
و روسیه طی توافق اوپکپالس ،تولید نفت خام
خود را پاییــن آورده بودند تا قیمتهای نفت
تقویت شود.

جنگ بشکههازیرپوستبازار

رئیس مرکز مطالعات انرژی وین :عربستان دیگر یکهتاز میدان نفت نیست

گزارش دبیرخانه خطبهخط
توســط کارشناسانارشد
کشــورهای عضو مطالعه
میشــود و درجلســه
کمیســیون مورد بازبینی
قرار میگیرد

قرارداد چارتری چین
با نفتکشها

عکس :نسل فردا

شهرخبر :بلومبرگ با اشاره به دادههای اداره
آمار چین گزارش داد که این کشور با تعدادی
از نفتکشها برای تحویل ۳۷میلیون تن نفت
خام آمریکا به چین ،قرارداد چارتری بســته
است .این میزان از واردات نفت خام آمریکا برای
چین بیسابقه است و درحالی انجام میشود که
تنشهای بین دو کشور در حال افزایش است.
با این حال این افزایش واردات مطابق با توافق
ی است که دو کشور در سال گذشته امضا
تجار 
کرده بودند .طبق توافق تجاری ،چین متعهد
شده بود امســال ۱۸.۵میلیارد دالر به واردات
انرژی خود از آمریکا بیفزاید و سال آینده هم
۳۳.۹میلیارددالر دیگر محصــوالت انرژی از
آمریکا وارد کند.

رئیس مرکز مطالعــات انرژی ویــن در گفتوگو با
مهر با اشاره به اینکه همیشــه پیش از اجالسهای
وزارتی اوپک و حاال اوپکپالس ،کمیتهای متشــکل
از کارشناسان ارشد کشورهای عضو ،تشکیل جلسه
میدهند گفت :این کمیته که کمیسیون کارشناسان
اقتصادی خوانده میشود ،از ارکان سازمان اوپک است
و حتماً باید جلسات آن تشــکیل و برگزار شود .البته
دبیرخانه اوپک در وین ،پیشــاپیش ،پیشنویسی را
آماده و برای کشورهای عضو ارائه میکند.
فریدون برکشلی ادامه داد :درواقع گزارش دبیرخانه

خط به خط توسط کارشناسان ارشد کشورهای عضو
مطالعه میشود و در جلسه کمیسیون مورد بازبینی
قرار میگیرد .درحقیقت کمیسیون اقتصادی اوپک
به دور از حدس وگمانهای مرسوم در فضای خبری
و رسانهای وضعیت بازار را بررسی و تحلیل میکند.
این کارشــناس بینالمللی حوزه نفت با بیان اینکه
ارقام عرضه نفت کشورها و ســطح ذخیرهسازیها،
از مهمترین ابعاد کار کمیســیون اقتصادی اســت
افزود :در گزارش نهایی کمیســیون اقتصادی پیش
از اجالس وزارتی کمیتــه نظارتی بر بــازار اوپک و

آﮔﻬﻰ دﻋﻮت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده )ﻧﻮﺑﺖ اول(

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬﻰ1399/06/03 :

ﺟﻠﺴﻪﻣﺠﻤﻊﻋﻤﻮﻣﻰﻋﺎدىﺑﻪﻃﻮرﻓﻮقاﻟﻌﺎده)ﻧﻮﺑﺖاول(ﺷﺮﮐﺖﺗﻌﺎوﻧﻰﻣﻨﺤﻠﻪﻣﺴﮑﻦﻣﻬﺮﻣﺤﻠﻰ 32ﻓﺘﻮتاﺻﻔﻬﺎن)درﺣﺎلﺗﺼﻔﯿﻪ(رأسﺳﺎﻋﺖ10ﺻﺒﺢروزﺟﻤﻌﻪﻣﻮرخ99/6/28
در ﻣﺤﻞ ﻣﺴﺠﺪ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ )ع( ﺑﻪ آدرس  :اﺻﻔﻬﺎن ،ﺑﻠﻮار آﺗﺸﮕﺎه  ،ﻧﺒﺶ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻧﺒﻮى ﻣﻨﺶ ،ﭘﺸﺖ رﺳﺘﻮران ﻗﯿﻄﺮان ،ﻣﺴﺠﺪ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ )ع( )ﻣﺴﺠﺪآﻗﺎ ﺣﺒﯿﺐ( ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻰ ﮔﺮدد.
ﻟﺬا از ﮐﻠﯿﻪ اﻋﻀﺎء دﻋﻮت ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﮐﺎرت و ﯾﺎ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ راس ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻘﺮر در ﻣﺤﻞ ﻣﺬﮐﻮر ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ و ﯾﺎ وﮐﯿﻞ /ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺧﻮد راﮐﺘﺒﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
*ﺿﻤﻨ ًﺎ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﻰ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده 19آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺤﻮه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ؛ ﺗﻌﺪاد آراء وﮐﺎﻟﺘﻰ ﻫﺮ ﻋﻀﻮ ﺣﺪاﮐﺜﺮ3رأى و ﻫﺮﺷﺨﺺ ﻏﯿﺮ ﻋﻀﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ رأى ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و
اﻋﻀﺎى ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ اﻋﻄﺎى ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﻰ ،ﻣﻰ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺧﻮد ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ 99/6/27در ﻣﺤﻞ دﻓﺘﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺎ ﭘﺲ ازاﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ وﺗﺎﺋﯿﺪ وﮐﺎﻟﺖ ،ﺑﺮﮔﻪ ورود
ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ را درﯾﺎﻓﺖ دارﻧﺪ.
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ- :ﮔﺰارش ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺼﻔﯿﻪ وﻣﺪﯾﺮ ﺗﺼﻔﯿﻪ و ﻧﺎﻇﺮ -ﻃﺮح وﺗﺼﻮﯾﺐ ﺻﻮرتﻫﺎى ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎلﻫﺎى1397و 1398وﻧﺤﻮه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﻮدوﯾﮋه ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل
ﺟﺎرى ﺷﺮﮐﺖ -اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎء اﺻﻠﻰ وﻋﻠﻰ اﻟﺒﺪل ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺼﻔﯿﻪ وﻧﺎﻇﺮ ﺗﺼﻔﯿﻪ -ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﺪت ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده 214ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ ﻣﺪت2ﺳﺎل دﯾﮕﺮ - .ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ
ﺷﻤﺎره 110/99/8333ﻣﻮرخ 99/4/11رﺳﯿﺪه از ﻃﺮف اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻰﻫﺎى ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮاﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ،ﺟﻬﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ادارى ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ 500/000رﯾﺎل و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻﺪور دو
ﻓﻘﺮه ﭼﮏ 5/000/000رﯾﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦﻫﺎى ﻣﻨﺪرج در ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻀﺎ  ،درﯾﺎﻓﺖ ﺟﺮﯾﻤﻪ اﻋﻀﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻰ ﻫﻤﮑﺎرى ﻧﻤﻰﮐﻨﻨﺪ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ادارى ٪25ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ
ﻃﺮح وﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﺎدى ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﺷﺪ.*داوﻃﻠﺒﺎن ﺗﺼﺪى ﺳﻤﺖ ﻫﺎى ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺼﻔﯿﻪ و ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده ) (2دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮه ﻧﻈﺎرت ﺑﺮاﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻌﺎوﻧﻰ ﻫﺎ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ازاﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬﻰ دﻋﻮت ،ﻓﺮم
ﻫﯿﺌـﺖﺗﺼﻔﯿـﻪ
داوﻃﻠﺒﻰ راﺗﮑﻤﯿﻞ و ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻓﺘﺮ ﺗﻌﺎوﻧﻰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬﻰ1399/06/03 :

آﮔﻬﻰ دﻋﻮت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده )ﻧﻮﺑﺖ اول(

ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده )ﻧﻮﺑﺖ اول( ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻰ ﻣﻨﺤﻠﻪ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ﻣﺤﻠﻰ 100اﺻﻔﻬﺎن )درﺣﺎل ﺗﺼﻔﯿﻪ( رأس ﺳﺎﻋﺖ 9ﺻﺒﺢ روزﺟﻤﻌﻪ ﻣﻮرخ99/6/28در
ﻣﺤﻞﻣﺴﺠﺪاﻣﺎمﺣﺴﯿﻦ)ع(ﺑﻪآدرس:اﺻﻔﻬﺎن،ﺑﻠﻮارآﺗﺸﮕﺎه،ﻧﺒﺶﺧﯿﺎﺑﺎنﻧﺒﻮىﻣﻨﺶ،ﭘﺸﺖرﺳﺘﻮرانﻗﯿﻄﺮان،ﻣﺴﺠﺪاﻣﺎمﺣﺴﯿﻦ)ع()ﻣﺴﺠﺪآﻗﺎﺣﺒﯿﺐ(ﺗﺸﮑﯿﻞﻣﻰﮔﺮدد.ﻟﺬا
از ﮐﻠﯿﻪ اﻋﻀﺎء دﻋﻮت ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﮐﺎرت و ﯾﺎ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ راس ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻘﺮر در ﻣﺤﻞ ﻣﺬﮐﻮر ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ و ﯾﺎ وﮐﯿﻞ /ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺧﻮد راﮐﺘﺒﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
*ﺿﻤﻨ ًﺎ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﻰ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده 19آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺤﻮه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ؛ ﺗﻌﺪاد آراء وﮐﺎﻟﺘﻰ ﻫﺮﻋﻀﻮ ﺣﺪاﮐﺜﺮ3رأى و ﻫﺮﺷﺨﺺ ﻏﯿﺮ ﻋﻀﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ رأى ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
و اﻋﻀﺎى ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ اﻋﻄﺎى ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﻰ ،ﻣﻰ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺧﻮد ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ  99/6/27در ﻣﺤﻞ دﻓﺘﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺎ ﭘﺲ از اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ و ﺗﺎﺋﯿﺪ وﮐﺎﻟﺖ ،ﺑﺮﮔﻪ
ورود ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ را درﯾﺎﻓﺖ دارﻧﺪ.
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ- :ﮔﺰارش ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺼﻔﯿﻪ وﻣﺪﯾﺮ ﺗﺼﻔﯿﻪ و ﻧﺎﻇﺮ- .ﻃﺮح وﺗﺼﻮﯾﺐ ﺻﻮرتﻫﺎى ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎلﻫﺎى1397و 1398وﻧﺤﻮه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﻮدوﯾﮋه ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل
ﺟﺎرى ﺷﺮﮐﺖ- .اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎء اﺻﻠﻰ وﻋﻠﻰ اﻟﺒﺪل ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺼﻔﯿﻪ وﻧﺎﻇﺮ ﺗﺼﻔﯿﻪ- .ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﺪت ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده 214ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ ﻣﺪت2ﺳﺎل دﯾﮕﺮ -.ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ
ﺷﻤﺎره 110/99/8335ﻣﻮرخ 99/4/11رﺳﯿﺪه از ﻃﺮف اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻰﻫﺎى ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮاﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن  ،ﺟﻬﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ادارى ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  500/000رﯾﺎل و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻﺪور دو
ﻓﻘﺮه ﭼﮏ5/000/000رﯾﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦﻫﺎى ﻣﻨﺪرج در ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻀﺎ  ،درﯾﺎﻓﺖ ﺟﺮﯾﻤﻪ اﻋﻀﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻰ ﻫﻤﮑﺎرى ﻧﻤﻰﮐﻨﻨﺪ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ادارى٪25ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ
ﻃﺮح وﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﺎدى ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﺷﺪ*داوﻃﻠﺒﺎن ﺗﺼﺪى ﺳﻤﺖ ﻫﺎى ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺼﻔﯿﻪ و ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده ) (2دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮه ﻧﻈﺎرت ﺑﺮاﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻌﺎوﻧﻰ ﻫﺎ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ از اﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬﻰ دﻋﻮت ﻓﺮم
داوﻃﻠﺒﻰ را ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻓﺘﺮ ﺗﻌﺎوﻧﻰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻫﯿﺌـﺖﺗﺼﻔﯿﻪ

آﮔﻬﻰ دﻋﻮت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده )ﻧﻮﺑﺖ اول(

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬﻰ1399/06/03 :

ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده) ﻧﻮﺑﺖ اول( ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻰ ﻣﻨﺤﻠﻪ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ﻣﺤﻠﻰ 51اﺻﻔﻬﺎن )درﺣﺎل ﺗﺼﻔﯿﻪ( رأس ﺳﺎﻋﺖ 11ﺻﺒﺢ روز ﺟﻤﻌﻪ ﻣﻮرخ99/6/28در
ﻣﺤﻞ ﻣﺴﺠﺪاﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ )ع( ﺑﻪ آدرس:اﺻﻔﻬﺎن ،ﺑﻠﻮار آﺗﺸﮕﺎه ،ﻧﺒﺶ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻧﺒﻮى ﻣﻨﺶ،ﭘﺸﺖ رﺳﺘﻮران ﻗﯿﻄﺮان ،ﻣﺴﺠﺪ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ )ع( )ﻣﺴﺠﺪآﻗﺎ ﺣﺒﯿﺐ( ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻰﮔﺮدد.
ﻟﺬا از ﮐﻠﯿﻪ اﻋﻀﺎء دﻋﻮت ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﮐﺎرت و ﯾﺎ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ راس ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻘﺮر در ﻣﺤﻞ ﻣﺬﮐﻮر ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ و ﯾﺎ وﮐﯿﻞ /ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺧﻮد راﮐﺘﺒﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
*ﺿﻤﻨ ًﺎ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﻰ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده 19آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺤﻮه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ؛ ﺗﻌﺪاد آراء وﮐﺎﻟﺘﻰ ﻫﺮ ﻋﻀﻮ ﺣﺪاﮐﺜﺮ3رأى و ﻫﺮﺷﺨﺺ ﻏﯿﺮ ﻋﻀﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ رأى ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و
اﻋﻀﺎى ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ اﻋﻄﺎى ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﻰ ،ﻣﻰ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺧﻮد ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ 99/6/27در ﻣﺤﻞ دﻓﺘﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺎ ﭘﺲ از اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ و ﺗﺎﺋﯿﺪ وﮐﺎﻟﺖ ،ﺑﺮﮔﻪ ورود
ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ را درﯾﺎﻓﺖ دارﻧﺪ.
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ- :ﮔﺰارش ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺼﻔﯿﻪ وﻣﺪﯾﺮ ﺗﺼﻔﯿﻪ و ﻧﺎﻇﺮ -ﻃﺮح و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺻﻮرتﻫﺎى ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﻫﺎى 94،95،96،97،98و ﻧﺤﻮه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﻮد وﯾﮋه ﺑﻮدﺟﻪ
ﺳﺎلﺟﺎرىﺷﺮﮐﺖ -اﻧﺘﺨﺎباﻋﻀﺎءاﺻﻠﻰوﻋﻠﻰاﻟﺒﺪلﻫﯿﺌﺖﺗﺼﻔﯿﻪوﻧﺎﻇﺮﺗﺼﻔﯿﻪ -ﺗﻤﺪﯾﺪﻣﺪتﻓﻌﺎﻟﯿﺖﺷﺮﮐﺖﻣﻄﺎﺑﻖﻣﺎده 214ﻗﺎﻧﻮنﺗﺠﺎرتﺑﻪﻣﺪت2ﺳﺎلدﯾﮕﺮ -ﻃﺮحوﺗﺼﻮﯾﺐ
ﺟﺮﯾﻤﻪاﻋﻀﺎﯾﻰﮐﻪﻧﺴﺒﺖﺑﻪﺗﻌﻬﺪاتﻣﺎﻟﻰﺧﻮدﻋﻤﻞﻧﻤﻰﻧﻤﺎﯾﻨﺪ)25درﺻﺪﺟﺮﯾﻤﻪﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ(وﻫﻤﭽﻨﯿﻦاﻋﻤﺎلﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎىادارىﻣﻨﺘﻬﻰﺑﻪﺻﺪورﺳﻨﺪﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪﻧﻈﺮوﺗﺼﻮﯾﺐاﺗﺤﺎدﯾﻪ
ﺗﻌﺎوﻧﻰ ﻫﺎى ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻰ ﺷﻮد - .ﻃﺮح وﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﺎدى ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
*داوﻃﻠﺒﺎن ﺗﺼﺪى ﺳﻤﺖ ﻫﺎى ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺼﻔﯿﻪ وﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده ) (2دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮه ﻧﻈﺎرت ﺑﺮاﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻌﺎوﻧﻰﻫﺎ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ازاﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬﻰ دﻋﻮت ﻓﺮم
داوﻃﻠﺒﻰ راﺗﮑﻤﯿﻞ و ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻓﺘﺮ ﺗﻌﺎوﻧﻰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻫﯿﺌـﺖﺗﺼﻔﯿـﻪ

آﮔﻬـﻰ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﮐﺎﻧﻮن ﺳﻨﮕﺮ ﺳﺎزان ﺑﻰ ﺳﻨﮕﺮ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن

دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ:
 -1اﺳﺘﻤﺎع ﮔﺰارش ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و ﺑﺎزرس ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ در ﺧﺼﻮص ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ 98/12/29
 -2ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ 98/12/29
 -3اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزرﺳﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ )اﺻﻠﻰ و ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺪل( ﺑﺮاى ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻰ 99
 -4ﺗﻌﯿﯿﻦ روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﺜﯿﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر درج آﮔﻬﻰ و اﻃﻼﻋﯿﻪ ﻫﺎى ﮐﺎﻧﻮن
زﻣﺎن 99/06/17 :از ﺳﺎﻋﺖ  07:30اﻟﻰ 09:30
ﻣﮑﺎن :اﺻﻔﻬﺎن ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﯿﺦ ﺑﻬﺎﯾﻰ ،ﺧﯿﺎﺑﺎن اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺟﻨﻮﺑﻰ ،ﻧﺒﺶ ﮐﻮﭼﻪ ﻧﺸﺎط اﻧﮕﯿﺰ ) ، (43ﭘﻼك  ،34ﻃﺒﻘﻪ
ﻫﻤﮑﻒ
ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﮐﺎﻧﻮن ﺳﻨﮕﺮﺳﺎزان ﺑﻰ ﺳﻨﮕﺮ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن

غیراوپک،اطالعاتی مبنی بر عــدم تمکین تعدادی
از اعضای اوپکپالس به سهمیههای مورد توافق در
اجالس  ۶-۵ژوئن ۲۰۲۰میالدی دیده میشــد .به
گفته برکشلی ،عراق با ۸۵۱هزار بشکه در روز اضافه
تولید ،بیشترین تخلف را داشــت .نیجریه ۳۱۵هزار
بشکه در روز و امارات متحده عربی با ۵۲هزار بشکه
در روز تولید مازاد بر سهمیههای مورد توافق اجالس
ژوئن ،معرفی شدند .در میان تولیدکنندگان غیراوپک
هم روسیه با ۲۸۳هزار بشکه در روز ،کنگو با ۱۶۹هزار
بشکه در روز و قزاقســتان با ۱۵۹هزار بشکه در روز
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کشــورهای متخلف اوپکپالس بودند .رئیس مرکز
مطالعات انرژی وین اظهار داشت :به این ترتیب اوپک
و غیراوپک ،درمجموع ۲.۳۰۹میلیون بشــکه در روز
مازاد بر سهمیههای مورد توافق در اجالس ماه گذشته
تولید کردهاند .الزم به توضیح است که کلیه اعضای
اوپکپالس موظف هستند تولید مازاد بر سهمیههای
خود را در ماه آینده جبران کنند.
جنگ بشکهها زیر پوست بازار
در ایــن شــرایط پیچیــده بــازار جهانی
تولیدکنندگان در نبردی زیرپوســتی و سهمگین ،با
یکدیگر درگیرند .هریک از این جنگهای سهمگین
قواعد و مقررات خاص خود را دارد .برکشلی ،عربستان
را طی سالهای گذشته در نقش تولیدکننده شناور
بازار جهانی نفت دانست و ادامه داد :هر زمان تقاضای
نفت باال رفته ،عربســتان تولید خود را متناســب با
افزایش تقاضا ،باال برده و در دورههایی هم که تقاضا
پایین بوده و قیمت در سراشیبی ،تولید خود را کاهش
داده اســت .وی تصریح کرد :مطالعــات ما در مرکز
مطالعات انرژی وین ،حکایت از این واقعیت دارد که
تا پایان دهه ۱۹۹۰میالدی ،عربســتان ،برنده ایفای
نقش تولیدکننده شــناور بوده است .طبق اظهارات
رئیس مرکز مطالعات انرژی ویــن البته تا زمانی که
سایر تولیدکنندگان ظرفیت مازادی ندارند ،عربستان
خرسند بود و یکهتازی میکرد؛ اما شرایط بازار تغییر
کرده اســت .بازگشت نســبتاً قدرتمند عراق ،نقش
عربســتان را به چالش کشیده اســت .عراق درواقع
با تخلف آشــکار خود ،کاری انجام میدهد که برای
سالها عربستان بهعنوان یک کمک و اعانه و کمک
یک برادر بزرگتر برای ثبات بــازار و تقویت اوپک،
معرفی میکرد .در واقع عراق در این تخلف آشــکار،
قصد به چالــش کشــیدن اقتدار چندیــن دههای
عربســتان را هم دارد؛ البته پیامی هم برای کویت،
امارات و دیگر تولیدکننــدگان منطقه خلیجفارس
است.

کوتاه از انرژی
بهرهبرداری از نیروگاه
20مگاواتی شهرصنعتی کاوه

پارســیک :همزمان بــا هفته دولــت نیروگاه
20مگاواتی شــهر صنعتی کاوه در ساوه با حضور
مدیرعامل شــرکت مادرتخصصی توانیر در اراک
به صورت ویدئوکنفرانس به بهرهبرداری رســید.
نیروگاه ۲۰مگاواتی صیناکو در شهر صنعتی کاوه
با 1600میلیارد ریال سرمایهگذاری ایجاد شده و
۴۲۵مگاوات آمپر ظرفیت دارد.

سهم ایران از نفت دریای خزر
چهقدر است؟

مدیرعامل شرکت نفت خزر گفت :از سال ۱۳۷۷با
انجام مطالعات وسیع ژئوفیزیکی ،زمینشناسی و
مهندسی نفت به نتایج خوبی به لحاظ وجود منابع
غنی هیدروکربوری در بخــش جنوبی آبهای
عمیق دریای خزر دســت یافتهایم به طوری که
براســاس همین مطالعات ۴۶ســاختار کوچک
و بزرگ نفتــی در اعماق بیــن  ۵۰۰تا ۸۰۰متر
با ذخایری بالــغ بر ۴۸میلیارد بشــکه نفتوگاز
شناسایی شده است.
علی اصولی ،با بیان اینکه دریــای خزر به عنوان
بزرگتریــن دریاچه جهان بــا دارا بودن نزدیک
به ۴۰درصد مجموع مســاحت دریاچههای دنیا
از حیث ذخایر نفت و گاز جزو مناطق بکر جهان
به شــمار میآید ،اظهار کرد :عــاوه بر موقعیت
ژئوپلتیک ،به لحاظ ذخایر نفت و گاز نیز از اهمیت
زیادی برای کشــورهای حاشــیه دریــای خزر
برخوردار است.

احداث نیروگاه بدون
کمک خارجیها افتخار است

ایسنا :استاندار مرکزی گفت :احداث نیروگاه در
شــرایط تحریم و بدون کمک خارجیها افتخار
است .آقازاده افزود :اگر فرصت صرفهجویی را در
بین مردم تسری دهیم قطعاً میتوانند پشتیبان
صنعت برق باشــند و بر این اســاس باید در این
شرایط سخت در تأمین انرژی ،آب و موادغذایی
صرفهجویی را مدنظر داشت .وی با بیان اینکه چهار
پروژه به مبلغ ۲۰۶میلیارد تومان در صنعت تولید
و توزیع برق استان افتتاح شــد افزود :طرحهای
افتتاح شــده میتواند در زیرساختهای توسعه
استان در بخشهای مختلف اقتصادی و تولیدی و
ایجاد اشتغال مؤثر باشد ،طرحهایی به ارزش بیش
از ۱۳۰۰میلیارد تومان نیز در دستور کار قرار دارد
که به مرور بهرهبرداری خواهد شد.
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