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قدردانی استاندار اصفهان از مدیریت فوالدمبارکه

رشد  86درصدی تولید محصوالت ویژه در فوالدمبارکه

نسلفردا :سومین اجالس استانی نماز با موضوع پیوند نماز ،خانه ،مدرسه و مسجد با حضور مجازی حجتاالسالم قرائتی رئیس ستاد
اقامه نماز کشور و حجتاالسالم سلیمانی امامجمعه کاشان و حضور دکتر عباس رضایی استاندار اصفهان ،مهندس عظیمیان مدیرعامل
فوالدمبارکه ،اعضای ستاد اقامه نماز و مدیران دستگاههای اجرایی و اداری استان در محل استانداری اصفهان برگزار شد .در این آئین ،عباس
رضایی استاندار اصفهان با اهدای یک جلد کالماله مجید و لوح تقدیر از مهندس عظیمیان ،مدیرعامل فوالدمبارکه ،بهپاس فعالیتهای
ارزشمند در حوزه نماز تقدیر و خاطرنشان کرد :مدیریت و کارکنان فوالدمبارکه اهتمام ویژهای در حوزه نماز داشتهاند و امیدواریم پروژه
نورد گرم  ۲این شرکت نیز بهزودی با تالشهای مدیریت آن به نتیجه برسد .در ادامه حجتاالسالم قرائتی رئیس ستاد اقامه نماز کشور و
حجتاالسالم سلیمانی امامجمعه کاشان که بهصورت غیرحضوری در این اجالس حضور داشتند به ایراد سخن پرداختند.

نسلفردا :با همت تالشگران خطوط آنیلینگ  2و  3و شستوشوی الکترولیتی ناحیه نورد سرد فوالدمبارکه ،با  86درصد رشد تولید
محصوالت ویژه نسبت به مدت مشابه سال قبل ،رکورد جدیدی در تولید این محصوالت به ثبت رسید .تکنسین تولید خطوط آنیلینگ
و شستوشوی الکترولیتی کسب این رکورد ارزشمند را به همه مدیران و کارکنان شرکت تبریک گفت و در این خصوص افزود :واحد
باکس آنیلینگ شماره  3موفق شد پس از  6ماه بررسی ،برنامهریزی و طراحی سیکل حرارتی این گرید از محصوالت فوالدی ،در آذرماه
سالجاری  1071تن از این گروه محصوالت را با موفقیت کیفی در این واحد تولید کند .علیرضا علیخانی اظهار داشت :کارکنان خط
باکس آنیلینگ شماره  2نیز موفق شدند در مدت  3ماه ،با برنامهریزی و طراحی دقیق میکس و تناژ شارژها ،تولید محصوالت ویژه را 475
تن افزایش دهند و به عدد  21861تن دست پیدا کنند.
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در حالی که این روزها بسیاری از شرکتهای
بورس بهصورت صوری نســبت به افزایش
سرمایه اقدام میکنند ،اما افزایش سرمایه
در شرکت فوالدمبارکه به طورکامل واقعی
است و آنچه افزایش سرمایه فوالدمبارکه را
از سایر شرکتها متمایز میسازد ،تامین آن
از محل سود انباشته توزیع نشده سهامداران
است که به افزایش ثروت سهامداران کمک
کرده و برای کشور نیز خلق ثروت میکند.
ارزش بــازار فوالدمبارکه در
خاورمیانه بــاالی  ۳۰۰هزار
میلیارد تومان
حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل فوالدمبارکه
از گروه فوالدمبارکه بــه عنوان بزرگترین
تولیدکننده آهــن اســفنجی در جهان و
بزرگترین فوالدســاز منطقه خاورمیانه و
منطقه با ســهم  ۲۰درصــدی تولید فوالد
نام برد و گفــت :ارزش بازار این شــرکت
امروز به بــاالی  ۳۰۰هزار میلیــارد تومان
رسیده اســت .در حالحاضر  ۷.۲میلیون
تن فوالد در داخل شرکت تولید میشود و
در گروه فوالدمبارکه ( فوالدمبارکه ،فوالد
هرمزگان و فوالد ســبا) نیز ظرفیت تولید

به حدود  ۱۰.۲میلیون تــن افزایش یافته
است .وی همچنین ادامه داد :حدود ۱۰۰۰
کارخانه در کشور تامین کاال و مواد مصرفی
فوالدمبارکه را برعهده دارند و حدود ۳۰۰۰
کارگاه نیــز از محصوالت این شــرکت در
خطوط تولید خود استفاده میکنند و ورق
فوالدمبارکه را به محصوالت نهایی تبدیل
میکنند .مدیرعامل فوالدمبارکه با اشــاره
به این که در حالحاضر به طور مســتقیم و
غیرمستقیم حدود  ۳۵۰هزار فرصت شغلی
در زنجیره تولید فوالدمبارکه به وجود آمده
است ،گفت :عالوه بر شرکتهای یاد شده
هلدینگهای دیگری شــامل توکا فوالد،
آتیه فوالد ،هلدینگ سرمایهگذاری توسعه
معادن و فلزات و هلدینگ متیل نیز در گروه
فوالدمبارکه حضور دارند .این درحالی است
که یکی از بزرگتریــن هلدینگهای مالی
کشور توسط فوالدمبارکه در حال تاسیس و
راهاندازی است.
زنجیره کامــل تولید در فوالد
عامل اصلی افزایش ســود و
درآمد
وی از وجــود زنجیــره کامــل تولیــد در
فوالدمبارکه به عنوان عامل اصلی افزایش
سود و درآمد این شرکت نام برد و اظهارکرد:

آﮔﻬـﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼـﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ

فروش فوالدمبارکه در سال  ۹۷حدود ۲۳
هزار میلیارد تومان بوده ،ســال  ۹۸حدود
 ۴۰هزار میلیارد تومان و امسال پیشبینی
میشــود این عدد به مرز  ۵۵هزار میلیارد
تومان فروش برسد .به همین دلیل میتوان
گفت فوالدمبارکه در کنار اینکه یک بنگاه
صنعتی است ،یک بنگاه اقتصادی هم هست
که در بازار سرمایه نقش بسیار مهمی دارد.
عظیمیان در تشریح عملکرد خطوط تولید
این شرکت گفت :شــرکت تا پایان آبانماه
امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل
روند روبه رشدی داشته است به نحوی که
با تالش کارکنان شــرکت ،تولید گندله در
بازه زمانی مذکور سال  ۹۷نزدیک به شش
میلیون تن بوده و امســال به حدود هفت
میلیون تــن افزایش یافته اســت .در آهن
اسفنجی از هفت میلیون تن به هفت میلیون
و  ۸۰۰هزار تن در فوالد خام از شش میلیون
و  ۲۰۰هزار تن به شش میلیون  ۶۹۰هزار
تن رسیدهایم.
صدور نخســتین مجوز ایجاد
سهام خزانه به نام فوالدمبارکه
مدیرعامل فوالدمبارکه بــا بیان این که به
خاطر التهاباتی که در دو ســه ماه گذشته
پیش آمد نخستین مجوز ایجاد سهام خزانه
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ﺷﻬﺮدارى ﺻﺒﺎﺷﻬﺮ در ﻧﻈﺮ دارد ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺠﻮز ﺷﻮراى اﺳﻼﻣﻰ ﺻﺒﺎﺷﻬﺮ اﺟﺮاى ﭘﺮوژه ﻫﺎى
 -1ﻫﺪاﯾﺖ آب ﻫﺎى ﺳﻄﺤﻰ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎرى ﺗﺎ ﺳﻘﻒ 5,000,000,000رﯾﺎل
 -2ﺟﺪوﻟﮕﺬارى ﻣﻌﺎﺑﺮ اﺳﻼم آﺑﺎد را ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎرى ﺗﺎ ﺳﻘﻒ 6,000,000,000رﯾﺎل
از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات داﺧﻠﻰ و از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ و داراى ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ و رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪى از ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدى رﯾﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮرى واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻟﺬا از ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن د ﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻰ آﯾﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬﻰ )ﻧﻮﺑﺖ دوم( ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و اراﺋﻪ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك ﺷﺮﮐﺖ و رزوﻣﻪ ﮐﺎرى ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻰ واﺣﺪ
ﻗﺮاردادﻫﺎ ﺷﻬﺮدارى ﺻﺒﺎﺷﻬﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎى ﺧﻮد را ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن وﻗﺖ ادارى روز ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  99/10/27ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮدارى ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺿﻤﻨ ًﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭼﺎپ
آﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﺮﻧﺪه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
 داﺷﺘﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﺎﯾﻪ 5رﺷﺘﻪ راه و ﺑﺎﻧﺪ ﺟﻬﺖ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ اﻟﺰاﻣﯿﺴﺖ. ﺷﻬﺮدارى در رد ﯾﺎ ﻗﺒﻮل ﻫﺮ ﯾﮏ از ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ.ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﻮﺑﺖ اول99/10/9:
 ﺳﺎﯾﺮ اﻃﻼﻋﺎت و ﺟﺰﯾﯿﺎت در اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻨﺪرج ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﻮﺑﺖ دوم99/10/16:
 زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﻰ و رﺳﯿﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات روز دوﺷﻨﺒﻪ راس ﺳﺎﻋﺖ 15ﻣﻮرخ 99/10/29در ﻣﺤﻞ دﻓﺘﺮ ﺷﻬﺮدار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اراﺋﻪ ﺳﭙﺮده ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان 5درﺻﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻞ ﭘﺎﯾﻪ اﻟﺰاﻣﻰ اﺳﺖ.ﻧﺎدر روﺣﻰ  -ﺷﻬﺮدار ﺻﺒﺎﺷﻬﺮ

آﮔﻬﻰ دﻋﻮت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده و ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺑﻄﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده
ﺷﺮﮐﺖ آروﯾﻦ ﻣﻌﺪن ﭘﺎﯾﺎ )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص(
ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  2136و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 14008610791

ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ از ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺷﺮﮐﺖ آروﯾﻦ ﻣﻌﺪن ﭘﺎﯾﺎ )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص( دﻋﻮت ﻣﻰﮔﺮدد ﺗﺎ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﮐﻪ از ﺳﺎﻋﺖ  7ﻟﻐﺎﯾﺖ  8روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  1399/10/21و ﺳﭙﺲ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻪ از ﺳﺎﻋﺖ  8ﻟﻐﺎﯾﺖ 10روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  1399/10/21در ﻣﺤﻞ اﺻﻔﻬﺎن  ،ﻓﻼورﺟﺎن  ،ﺟﻮﻟﺮﺳﺘﺎن،ﺧﯿﺎﺑﺎن وﻟﯿﻌﺼﺮ
،ﭘﻼك ، 56ﻃﺒﻘﻪ ﻣﻨﻔﻰ ﯾﮏ  ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻰﮔﺮدد ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﻨﺪ .
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده -1 :ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺎده  32اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
-1ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺻﻮرتﻫﺎى ﻣﺎﻟﻰ ﺳﺎل . 1398
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده :
-2اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎى ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه .
-3اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزرس اﺻﻠﻰ و ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺪل.
-4اﻧﺘﺨﺎب روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﺜﯿﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر.

ﻫﯿﺌـﺖ ﻣﺪﯾﺮه

عکس  :مهر

نسلفردا :با حمایت و همکاری کارشناسان
واحدهای نســوز و خریــد فوالدمبارکه و
شرکت ســازنده داخلی دیرگدازهای ویژه
زاگرس ،امــکان تولید انــواع قطعات ویژه
ریختهگری در کشور فراهم و صنعت فوالد
کشــور از واردات این قطعات بینیاز شــد.
معاون خرید شــرکت فوالدمبارکه ضمن
اعالم این خبر و با بیــان اینکه قطعات ویژه
ریختهگری وظیفه کنترل و هدایت جریان
مواد مذاب از کوره تا قالــب ریختهگری را
بر عهده دارند ،گفت :انواع لدل شــرودها،
استوپرها ،نیمنازلها و نازلهای ریختهگری،
نازلهــای غوطهوری تاندیــش ،نازلهای
پاتیل ریختهگری از تکنولوژی پیشرفتهای
برخوردارند .رضا یزدخواســتی افزود :این
قطعات به همت کارشناسان فنی و بازرگانی
فوالدمبارکه و شــرکت دیرگدازهای ویژه
زاگرس در کشور عزیزمان طراحی و ساخته
شد.
وی با تأکید بر اینکه با این اقدام گام مهمی
در مســیر قطع وابســتگی به خارج کشور
برداشته شده است ،گفت :این موفقیت در
حالی به دســت آمده که دشمنان کشور با
اعمال تحریم ،انتظار داشــتند تولید فوالد
کشــور و بهخصوص فوالدمبارکه متوقف
شــود یا کاهش یابد؛ اما به همت جوانان و
عزم شرکت فوالدمبارکه و تأمینکنندگان
خدوم این صنعت ،نهتنها تحریمها مانعی بر
سر راه تولید نشد ،بلکه باعث تقویت ساخت
داخل شد.
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سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس شورای

به نام فوالدمبارکه صادر شده است ،گفت:
همانگونه که میدانیم هیچ شرکت بورسی
حق ندارد سهام خودش را بخرد ،اما سازمان
بورس راهکاری ایجاد کرد که صف فروش
ایجاد نشــود ولی ما با تاســیس صندوق
ســهام خزانه ،حدود  ۲۷۰۰میلیارد تومان
ســهام خود را خرید کردیم و این میزان تا
 ۴۰۰۰میلیارد تومان میتواند ادامه یابد .لذا
تاسیس صندوق سرمایهگذاری بازار گردانی
با ســرمایه  ۸۰۰میلیارد تومــان و افزایش
چهار برابری سرمایه ثبتی ،وقتی به  ۳۰هزار
میلیارد برسد در دی ماه بزرگترین شرکت
با سرمایه ثبتی فوالدمبارکه خواهد بود.
اجرای ابر پروژه نسل چهارم
فناوری در فوالدمبارکه
وی در ادامه از تعریف حــدود یک میلیارد
یورو پروژه در فوالدمبارکه خبر داد و گفت:
 ۲۰هزار میلیارد تومان نیز سهم داخل است.
این پروژهها شــامل نورد گــرم  ،۲افزایش

 ۵۰۰هزارتنی ظرفیت فــوالد هرمزگان(
رسیدن به ظرفیت دو میلیون تن) راهاندازی
فوالدســازی  ۸۰۰هزار تنی فوالد ســفید
دشــت ،کارخانه تولید الکتــرود گرافیتی
اردکان و افزایــش ظرفیت شــرکت ورق
خودرو کاشان هستند .همچنین حدود ۲۰
هزار میلیارد تومان به پیمانکاران داخلی در
سراسر کشور واگذار میشود که این مطلب
در راستای دستور مقام معظم رهبری برای
جهش تولید ،اقــدام مؤثــری خواهد بود.
عظیمیان در ادامه از اجرای فناوری نســل
چهارم فناوری در فوالدمبارکه به عنوان دیگر
ابر پروژه در دســت اجرای این شرکت یاد
کرد و گفت :فوالدمبارکه اکنون نسل سوم
فناوری اســت و دنیا به سمت نسل چهارم
که بسیار هوشمند است در حال پیشرفت
بــوده و این دقیقا همان حرکت در مســیر
دانشافزایی اســت که همواره مورد تاکید
رهبر معظم انقالب بوده است.

علی کریمی فیروزجایی ســخنگوی کمیسیون
صنایع مجلس شــورای اســامی در گفتوگو با
«نسلفردا» مشکالت تأمین مواد اولیه در صنعت
فوالد را از چالشهای پابرجای این حوزه دانست و
گفت :هنوز که هنوز است فوالدیهایمان با چالش
تأمین مواد اولیه مواجهاند .در زمینه اکتشــافات
معدنی مشکل داریم و دردسرهای راهآهن و بنادر
و تأمین آب مورد نیــاز این صنعت هم که به قوت
خودش باقیســت .وی در پیشبینی از وضعیت
صنعت فوالد کشورمان اظهار داشت :با این روندی
که درخصوص حل مشکالت فوالد با آن مواجهیم
یقین بدانید کــه در ســال  1404زنجیره فوالد
کشــور با چالشهایی چون تأمین آهن اسفنجی
و سنگآهن و ...مواجه خواهد شــد .زیرا ساختار
تعیین قیمت حاملهای انرژی معیوب اســت .از
طرفی به ارتقای فناوریهــای نوین در این زمینه
توجهی نمیشود و دالیل دیگر .این نماینده مردم
بابل در مجلس یازدهم همچنین خواســتار قطع
مداخالت نرخگذاری دولت در بازار فوالد شــد و
اظهار داشت :بدون شک سیاســتهای مداخله
قیمتی دولت در بازار محصوالت زنجیره فوالد صرفاً
باعث ایجاد شکاف قیمتی میان قیمتهای داخلی
و جهانی میشــود .فیروزجایی با تاکید بر اینکه
مشکالت حوزه فوالد کشــور را با درایت دریابید،
یادآور شد :هرگونه سیاستگذاری و تصمیمگیری
در خصوص فوالد باید شــامل کل زنجیره باشد
تا از اتخاذ سیاســتهای متناقض در کل زنجیره
اجتناب شــود .تجارب ســالهای گذشته نشان
میدهد با تصمیمات مقطعی ،ارزش افزوده موجود
در زنجیره فقط به یک بخش از زنجیره ســرازیر و
باعث شده شرکتهای فعال مث ً
ال در بخش معدن
و گندله از ســرمایهگذاری در این بخش به سمت
سرمایهگذاری در بخشهای دیگر بروند .سخنگوی
کمیســیون صنایع مجلس یازدهم خاطرنشــان
کرد :رفع مشــکالت صنعت فوالد کشور نیازمند
جامعنگری در طرحهای توسعه زنجیره فوالد است.
تا زمانی که فوالدسازان ما به عنوان مثال برای تهیه
مواد اصلیشان دچار مشکل هستند و باید از موانع
دست و پاگیر عبور کنند یا مث ً
ال حمایتی در زمینه
مباحث مالی و حاشیه سود دریافت نکنند ،انتظار
بهبود وضعیت این حوزه را نداشته باشیم.

آﮔﻬﻰ دﻋـﻮت )ﻧﻮﺑﺖ دوم( ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده
ﺷﺮﮐﺖ ﺗﮑﺎب زاﯾﻨﺪه رود )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص( ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  8690اﺻﻔﻬﺎن

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده )ﻧﻮﺑﺖ اول( ﻣﻮرخ  1399/10/6ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﻪ ﺣﺪﻧﺼﺎب ﻧﺮﺳﯿﺪن ﺳﻬﺎﻣﺪاران
ﺟﻠﺴﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﮕﺮدﯾﺪ ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ از ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮق دﻋﻮت ﻣﻰ ﮔﺮدد در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده
)ﻧﻮﺑﺖ دوم( ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ  1399/10/25روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﺳﺎﻋﺖ  14ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺑﻪ آدرس :اﺻﻔﻬﺎن ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﭼﻬﺎر ﺑﺎغ ﺑﺎﻻ ،ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد
)ﺷﻤﺎره  ،(21ﭘﻼك  ، 298ﮐﺪﭘﺴﺘﻰ  81638-54171ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻰ ﮔﺮدد ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ.
(1اﺳﺘﻤﺎع ﮔﺰارش ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ:
 -2ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺻﻮرت ﻫﺎى ﻣﺎﻟﻰ ﺳﺎل  1398ﺷﺮﮐﺖ و ﮔﺰارش ﺑﺎزرس
 (3اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزرس اﺻﻠﻰ و ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺪل
 (4اﻧﺘﺨﺎب روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﺜﯿﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر
ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻰ
اﻟﻌﺎده
ﻓﻮق
ﻃﻮر
ﺑﻪ
ﻋﺎدى
ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﻣﺠﻤﻊ
 (5ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاردى ﮐﻪ در ﺻﻼﺣﯿﺖ
رﯾﯿﺲ ﻫﯿﺌـﺖ ﻣﺪﯾـﺮه

آﮔﻬﻰ دﻋﻮت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده
ﺷﺮﮐﺖ ﺳﭙﻬﺮ ﺻﻨﻌﺖ آﯾﺮﯾﮏ )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص(
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  40231ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 10260579074

ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ از ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺷﺮﮐﺖ ﺳﭙﻬﺮ ﺻﻨﻌﺖ آﯾﺮﯾﮏ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ ) 40231ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص(
دﻋﻮت ﻣﻰ ﺷﻮد در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻪ راس ﺳﺎﻋﺖ  8ﺻﺒﺢ ﻣﻮرخ 99/10/23
روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ :اﺻﻔﻬﺎن ،ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ،ﺑﺨﺶ ﻣﺮﮐﺰى ،ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ،ﻣﯿﺮ ،ﮐﻮﭼﻪ ارﻏﻮان،
ﮐﻮﭼﻪ ﺷﻬﯿﺪان ﺑﻬﺮوز ،ﭘﻼك  ،7ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﮑﻒ  ،ﮐﺪﭘﺴﺘﻰ  8164985798ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻰ ﮔﺮدد ﺣﻀﻮر
ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﻨﺪ.
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ - :اﻧﺤﻼل ﺷﺮﮐﺖ
ﻫﯿﺌـﺖ ﻣﺪﯾـﺮه

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﻰ ﭘﺨﺶ ﻓﺮآورده ﻫﺎى ﻧﻔﺘﻰ اﯾﺮان
ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺻﻔﻬﺎن

ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
واﮔﺬارى اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺒﺦ
و ﺗﻮزﯾﻊ ﻏﺬاى اﻧﺒﺎر ﻧﻔﺖ ﺷﻬﯿﺪ و
ﺳﻮﺧﺘﮕﯿﺮى ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﻰ

آﮔﻬﻰ ﻓﺮاﺧﻮان ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ اى
) ﻧﻮﺑﺖ دوم ﺷﻤﺎره (800/29719

ﭼﺎپ دوم
ﺷﻤﺎره ﻣﺠﻮز1399/5626 :

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ در
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد

ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮآورد اوﻟﯿﻪ
)رﯾﺎل(

ﻣﺒﻠﻎﺗﻀﻤﯿﻦ
ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ
ارﺟﺎع ﮐﺎر )رﯾﺎل(

ﻣﻬﻠﺖ درﯾﺎﻓﺖ
اﺳﻨﺎد از
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد

زﻣﺎن
ﺟﻠﺴﻪ
ﺗﻮﺟﯿﻬﻰ

ﻣﻬﻠﺖ ﺑﺎرﮔﺬارى
ﭘﺎﮐﺎت در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﺳﺘﺎد

ﺗﺎرﯾﺦ
ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﻰ
ﭘﺎﮐﺎت

99/10/4

54,909,402,880

2,745,470,144

ﺳﺎﻋﺖ 19
99/10/11

ﺳﺎﻋﺖ 10
ﺻﺒﺢ
99/10/15

ﺳﺎﻋﺖ 15
ﻣﻮرخ 99/10/23

ﺳﺎﻋﺖ 9
ﺻﺒﺢ
99/10/24

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﻰ ﭘﺨﺶ ﻓﺮآورده ﻫﺎى ﻧﻔﺘﻰ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺻﻔﻬﺎن در ﻧﻈﺮ دارد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ واﮔﺬارى اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ،ﻃﺒﺦ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻏﺬاى اﻧﺒﺎر ﻧﻔﺖ ﺷﻬﯿﺪ و ﺳﻮﺧﺘﮕﯿﺮى
ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻓﺮاﺧﻮان ) (2099091915000009را از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﮐﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ دوﻟﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺮﮔﺰارى ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ از درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺗﺎ اراﺋﻪ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮانوﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﻰﭘﺎﮐﺖﻫﺎازﻃﺮﯾﻖدرﮔﺎهﺳﺎﻣﺎﻧﻪﺗﺪارﮐﺎتاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰدوﻟﺖ)ﺳﺘﺎد(ﺑﻪآدرس WWW.SETADIRAN.IRاﻧﺠﺎمﺧﻮاﻫﺪﺷﺪوﻻزماﺳﺖﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﮔﺮان در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻗﺒﻠﻰ ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺬﮐﻮر و درﯾﺎﻓﺖ ﮔﻮاﻫﻰ اﻣﻀﺎى اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ را ﺟﻬﺖ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎزﻧﺪ.
ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺸﺎر ﻓﺮاﺧﻮان در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﮐﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ دوﻟﺖ )ﺳﺘﺎد( اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺰار ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ د ر ﺧﺼﻮص اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و اراﺋﻪ ﭘﺎﮐﺖ )اﻟﻒ( ﺑﻪ آدرس :اﺻﻔﻬﺎن ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﭼﻬﺎر ﺑﺎغ ﺑﺎﻻ ،ﺟﻨﺐ ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﯾﻦ،
اﻣﻮر ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎس اﻣﻮر ﻗﺮاردادﻫﺎ  031-36244618ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎس ﺷﺮﮐﺖ031-36247001 :
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن -1 :اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎرى ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﯾﺪ ارﺗﺒﺎط رﺳﺘﻪ ﮐﺎرى ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺑﺎ وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪ ﺑﺎﺷﺪ -2 .اراﺋﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻠﯿﻪ ﺻﻔﺤﺎت اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮﮐﺖ و ﮐﺎرت ﻣﻠﻰ
وﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ و اﻋﻀﺎى ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺛﺒﺖ آﮔﻬﻰ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آﺧﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات در روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﻰ و ﮐﺪ اﻗﺘﺼﺎدى و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﺰاﻣﻰ اﺳﺖ -3 .دارا
ﺑﻮدن و اراﺋﻪ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﮐﺎر ﻣﻌﺘﺒﺮ از اداره ﮐﻞ ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ -4دارا ﺑﻮدن و اراﺋﻪ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ اﯾﻤﻨﻰ ﻣﻌﺘﺒﺮ از اداره ﮐﻞ
ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ  -5ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺻﻞ و ﯾﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ اﺻﻞ ﺑﺎﺷﺪ -6 .ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﮐﺎﻻى ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﮐﯿﻔﯿﺖ اراﺋﻪ ﮔﺮدد
)ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻى ﺧﺎرﺟﻰ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﻰ دارﻧﺪ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ -7 (.ﮐﻠﯿﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﻣﻰ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ 48ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﺗﺤﻮﯾﻞ ﭘﺎﮐﺎت ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﺗﻮﺟﯿﻬﻰ را درﯾﺎﻓﺖ
و ﺑﺎ ﻋﻠﻢ و آﮔﺎﻫﻰ ﮐﺎﻣﻞ اﻋﻼم ﻧﺮخ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
)ﺿﻤﻨ ًﺎ اراﺋﻪ ﮐﭙﻰ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺟﻬﺖ اﺧﺬ ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ ﻫﺎى ﻻزم ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ واﺣﺪ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻟﺰاﻣﻰ اﺳﺖ(.
ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺪارك ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﻰ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺷﺎره ﺷﺪه در آﮔﻬﻰ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد ﺑﺎرﮔﺬارى ﮔﺮدد.
دﻓﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم 88969737 :و 85193768
اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ :ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻤﺎس021-41934:
ﺿﻤﻨﺎ ﻣﺘﻦ آﮔﻬﻰ در ﺳﺎﯾﺖ WWW.SHANA.IRﻗﺎﺑﻞ روﯾﺖ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
و اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ د ر ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎى ذﯾﻞ ﻗﺎﺑﻞ روﯾﺖ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
WWW.MONAGHESE.PORTAL.NIOPDC.IR , HTTP://IETS.MPORG.IR
آدرس :اﺻﻔﻬﺎن ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﭼﻬﺎر ﺑﺎغ ﺑﺎﻻ  ،ﺟﻨﺐ ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﯾﻦ ،ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﻰ ﭘﺨﺶ ﻓﺮآورده ﻫﺎى ﻧﻔﺘﻰ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺻﻔﻬﺎن
ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎس ﺳﺘﺎد 031-36247001-5:ﻓﺎﮐﺲ 031-36244427 :ﮐﺪﭘﺴﺘﻰ81737-67455 :
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﻰ ﭘﺨﺶ ﻓﺮآورده ﻫﺎى ﻧﻔﺘﻰ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺻﻔﻬﺎن

