همزمان با گرامیداشت هفته دولت؛

کارمندان نمونه و بازنشستگان شرکت گاز مازندران تجلیل شدند

محمد توکلی /گروه ایــران :طی آئینی از کارمنــدان نمونه و
بازنشستگان شرکت گاز مازندران تجلیل شد .سید حمزه عمادی،
دبیر ستاد بزرگداشت هفته دولت شرکت گاز استان در این مراسم
با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان انقالب اسالمی و رجایی و باهنر
گفت :اخالص ،مردمداری ،خدمت بیمنت و کسب رضایت الهی از
ویژگیهای شهیدان رجایی و باهنر بود و لذا دولتی که شهید رجایی

اقتصاد

Economy

تشکیل داد دولتی ماندگار ،الگو و الهامبخش شد .وی در ادامه با بیان
اهمیت انرژی گاز در جهت تأمین رفاه و آسایش برای مردم اظهار
داشت :رسیدن گاز به مناطق کوهستانی و صعب العبور استان برای
بسیاری از ساکنین آن مناطق مانند یک رؤیا بود که بحمدا ...محقق
شده و گاز باعث آرامش روستاییان عزیز شده است .عمادی افزود:
بی شک امروز با تجلیل از همکاران پر تالش خود ،همت و مجاهدت

خبر ویژه

نیروی انسانی دست اندرکار در عرصه خدمات گازرسانی را ارج نهاده
و قدردان تالشهای پر ثمر آنها باشیم .در ادامه رحیم مسلمی مدیر
منابع انسانی شرکت گاز مازندران از بازنشستگان بهعنوان سرمایه
انسانی سازمان که حائز تجارب ارزندهای هستند؛ یاد کرد و افزود:
تقدیر و تجلیل از بازنشستگان ،از عوامل موفقیت و وظیفه سازمانی
است.
در این مراســم  ۵۰نفر از کارکنان به عنوان کارمند نمونه در سطح
شــرکت گاز اســتان مازندران و  ۳۰نفر از بازنشســتگان تجلیل
شدند.

توقف صادرات گاز از طریق خط لوله نورد
استریم به دلیل نشتی؛

جنگ سرد انرژی
بین روسیه و اروپا گرم شد
نسل فردا /گروه اقتصاد
news@ naslefarda.net
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تفکر و الگوی ذهنی در بین معامله گران بازار سهام ،جای واقعیتها را گرفته است!

بورستنورسرمایهها

رضا اخالق پور
کارشناس بورس و بازار سرمایه

عکس Yjc:

شاخص کل بورس در هفته گذشــته هم منفی به کار
خود پایان داد و هفته را نیز با سقوط حدود  12هزار واحد
کلید زد .نگاهی به روند این روزهای شاخص کل بازار
سرمایه نشان میدهد که در وضعیت فعلی ،این شاخص
در منجمدتریــن حالت ممکن قــرارداد .بهطوریکه
فاصله حمایت و مقاومت آن به حدی کم است که عم ً
ال
روندی خنثی و منجمد دارد .در چنین شــرایطی ،نه
میتوان برای بورس روند صعــودی پیشبینی کرد و
نه روند نزولی.
بورس ،همچنان در انتظار برجام
نامشــخص بودن نتیجه مذاکرات هستهای و
احیای برجام یکی از مهمترین ریسکهای این روزهای
بازار سرمایه اســت .ابهامی که باعث شده تا گروههای
مختلف بازار بهخصوص آنهایی که از برجام بیشترین
تأثیر را میپذیرند ،روزی ســبزپوش و دیگر روز ،قرمز
پوش باشند .چراکه احیای برجام بر سوددهی گروههای
مختلف بازار ،اثرات متفاوتی خواهد گذاشت .اگر برجام
احیاء شود و تحریمها برداشــته شود ،درآمد صنایعی
مانند صنعت بانکداری ،خودرویی و حملونقل افزایش
مییابد .از ســویی دیگر ،احیای برجــام باعث کاهش
قیمت دالر در بازار آزاد میشــود .کاهش قیمت دالر
هرچند میتوانــد باعث کاهش درآمد شــرکتهای
صادراتمحور میشود ،اما به دلیل رفع تحریمها ،برخی
معاملهگران معتقدند که کاهش درآمد شــرکتهای
صادراتی – به دلیل کاهش نــرخ ارز ،-موقتی خواهد
بود و پس از مدتی به دلیل توسعه بازارهای صادراتی،

درآمد و سوددهی شرکتهای ارزآور هم افزایش خواهد
یافت .در نقطه مقابل ،در صورت بینتیجه بودن مذاکرات
هستهای ،قیمت دالر افزایش مییابد و درآمد صنایعی
مانند صنعت بانکداری و خودرویــی کاهش مییابد.
اما نکته مهم این است که چون هنوز نتیجه مذاکرات
هستهای مشخص نیست ،این مباحث به فرضیه «اگر
چنین شود»« ،اگر چنین نشــود» تبدیلشدهاند که
در شرایط فعلی ،پاســخ قطعی به آنها نمیتوان داد.
طبیعی اســت هراندازه بازار با فرضیههــا و ابهامهای
بیشتری روبرو شود ،عدم اطمینان معاملهگران و فعاالن
اقتصادی بیشتر میشود و در این صورت نمیتوان در
چنین شــرایطی انتظار شکلگیری یکروند مشخص
در بازار سهام داشت.
امید به احیای برجام ،کمرنگ شده است
این روزها ،اخبار و حتی شــایعات منتشرشده
پیرامون نتیجه مذاکرات هستهای ،بر نرخ ارز تأثیرمی
گذارد و باعث باال و پایین رفتن قیمت دالر در بازار آزاد
میشود .این وضعیت در شرایطی است که پس از ماهها
انتظار ،برای تعیین تکلیف احیای برجام ،به نظر میرسد
طوالنی شدن مذاکرات هستهای ،باعث شده تا مجدد،
امید معاملهگران به احیای برجام کمرنگ شود .موضوعی
که در روزهای گذشته باعث شــد تا قیمت دالر برای
کاهش بیشتر از سطوح فعلی قیمتی ،مقاومت کند .عدم
احیای برجام ،موضوعی است که میتواند سبب افزایش
قیمت دالر ،کاهش قیمت سهام شــرکتهایی که از
احیای برجام سود میبردند – مانند صنعت بانکداری و
حملونقل  ،-کاهش شاخص کل همراه با خروج مداوم
پول از بازار سهام شود .اما نکته مهم (حائز اهمیت) این

است که در وضعیت فعلی متأسفانه پارادایمها یا همان
الگوهای ذهنــی معامله گران ،بیــش از واقعیتها در
شکلگیری روند بازار سرمایه نقش ایفا میکند.
نقش پررنگ تفکر ذهنی در بازار سرمایه
همانطور که گفته شــد ،نگاهــی به عملکرد
معاملهگران در بازار سرمایه نشان میدهد که پارهایم
ها – تفکر و الگوی ذهنی -بســیار بیشتر از واقعیتها
در شکلگیری روند بازار نقش ایفا میکند .برای مثال،
پس از توقف رشد قیمت ســهام در مردادماه سال ،98
بسیاری از معاملهگران معتقد بودند که کاهش قیمت
سهام ،یک اصالح موقتی است و بازار بهروزهای پررونق
خود بازمیگردد .این پاردایم ذهنــی بهاندازهای قوی
بود که معاملهگران ذوب شــدن آرام سرمایههای خود
را هم نمیدیدند و زمانی متوجه شدند که دیگر کار از
کار گذشــته بود و برخی از آنها حتی بیش از نیمی از
سرمایههای خود را در بورس ازدستداده بودند .اکنون
هم بر این باور هستند که در صورت احیای برجام ،درآمد
شرکتها و قیمت سهام مسیر افزایشی به خود میگیرد
و بهروزهای پررونق خود بازخواهد گشت .طبیعتاً چنین
واقعیتی نیازمند آن اســت که اوآل شرکتهای ایرانی

آﮔﻬﻰﺗﺠﺪﯾﺪﻣﺰاﯾﺪهﻋﻤﻮﻣﻰ

ﻧﻮﺑﺖ دوم

بتوانند بهسرعت سهم خود را در بازارهای هدف به دست
بیاورد – که به نظر میرسد این امر به دلیل وجود رقبای
پرقدرت در بازارهای جهانی ،بهسرعت میسر نباشد  -و
دوم اینکه ،باید دیدگاهها نسبت به ارزشگذاری سهام
تغییر کند .بنابراین ســؤال مهم این اســت که آیا در
وضعیت فعلی ،توافقی دوباره بر ســر مسئله هستهای
ایران ،میتواند به چنین تغییرات بزرگی منتهی شود؟ در
جواب باید گفت که اگر قرار بود احیای برجام بهسرعت
به چنین دستاوردهای بزرگی تبدیل شود ،حتماً باید
چنین تجربــهای را نورخان تر در توافــق قبلی برجام
میدیدیم ،اما در آن زمان نیز چنین مسئلهای محقق
نشد .حال مشخص نیست چرا در شــرایط کنونی که
مذاکرات هستهای هنوز به نتیجه دلخواه نرسیده است
و برجام احیا نشده است ،برخی معتقدند که توافقی تازه
حول مسئله هستهای میتواند به این تغییرات بزرگ
منتهی شود؟
افزایش نرخ سود بینبانکی ،عامل دیگر
ریزش شاخص بورس
نرخ بهره بینبانکی در اوایل شــهریورماه سال جاری،
با یک درصد افزایش نســبت به  26مردادماه به رقمی

معادل  20.65درصد رســید .این نرخ در حالی مجدد
افزایش یافت که شــورای پول و اعتبار و بانک مرکزی
تأکید بر کنترل و مدیریت آن داشتند .افزایش نرخ بهره
بینبانکی ،اگرچه بهطور مستقیم بر سوددهی شرکتها
تأثیر نمیگــذارد ،اما چون بانکها حاضر میشــوند
تا با پرداخت سود بیشتر به ســپردهگذاران  -بهجای
استقراض از بانک مرکزی و یا بازار بینبانکی -کسری
خود را جبران کنند ،پس در چنین شرایطی ،افزایش
نرخ بهره بینبانکــی بهطور غیرمســتقیم – از طریق
افزایش هزینههای تأمین مالی شــرکتها – میتواند
باعث کاهش سوددهی شرکتها ورزش بیشتر شاخص
کل بازار سرمایه شود.
ابهام در بازارهای جهان
برکنار ریســکهای داخلی ،بازارهای جهانی
هم با ابهامهای زیادی روبرو است .یک روز ،خبر کنترل
نرخ تورم و افزایش نرخ سود بانکی منتشر میشود و در
روز دیگر ،انتشار شاخصهای اقتصادی ،خبر از احتمال
ورود کشورهای مختلف دنیا به دوران رکود اقتصادی و
تشدید تورم میدهند .ابهامها و ریسکهایی که در کنار
عواملی همچون ،ادامه تنشها میان روسیه و اوکراین،
کاهش ادامهدار قیمت کامودیتیها در بازارهای جهانی
و شرایط نابســامان اقتصاد چین ،باعث شده تا نگرانی
از آینده اقتصاد جهان در بین معاملــه گران و فعاالن
اقتصادی چندین برابر افزایش یابد.
سرمایهگذاران بااحتیاط رفتار کنند
در شرایط فعلی که شــاخص کل بازار سهام
در منجمدترین حالت ممکن قرار دارد و ریســکهای
سیستماتیک در بازار ســرمایه زیاد است ،بهتر است
ســرمایهگذاران یا اطالعات و تحلیل دقیق بنیادی و
تکنیکالی نسبت به معامله سهام در بازار اقدام نمایند
و یا تا کاهش ابهامها و ریســکهای موجــود در بازار،
بهجای سرمایهگذاری مستقیم در بورس دریکی از انواع
صندوقهای سرمایهگذاری  -با توجه به میزان و سطح
ریسکپذیری  -سرمایهگذاری نمایند.

شرکت «گازپروم» روسیه اعالم کرد که صادرات
گاز به اروپا از طریق خط لوله «نورد استریم» را پس
از مشخص شدن نشتی در توربین این خط لوله ،به
طور کامل متوقف کرده است.
این شرکت علت توقف کامل صادرات گاز از طریق
خط لوله «نورد استریم» را مشخص شدن نشتی در
این خط لوله به هنگام عملیات «تعمیر و نگهداری»
تأسیسات انتقال اعالم کرد.
پیشتر شرکت گازپروم اعالم کرده بود که صادرات
گاز به اروپا از طریق خط لوله «نورد اســتریم» را
برای انجام تعمیرات مورد نیاز از روز پنجشنبه ۳۱
اوت به مدت سه روز متوقف میکند.
اروپاییها که به شــدت به گاز روسیه نیاز دارند،
کرملین را متهم میکنند که از صادرات گاز برای
اعمال فشار به دولتهای اروپایی همزمان با جنگ
در اوکراین استفاده میکند ،موضوعی که مسکو
آن را رد میکند.
کرملین مدعی اســت که به دلیــل تحریمهای
وضعشده از سوی کشورهای غربی قادر به انجام
تعمیرات ضروری روی خط لوله «نورد استریم»
نیست و در نتیجه میزان صادرات گاز به کشورهای
اروپایی را کاهش داده است.
توربینی که پیشــتر برای تعمیر به کانادا ارسال
شده بود ،تاکنون برنگشته است و روسیه و آلمان
بر سر چرایی بازنگشتن این توربین به محل خود با
یکدیگر مشاجره میکنند.
روسیه از زمان حمله نظامی به اوکراین ،در واکنش
به تحریمهای گسترده غرب علیه مسکو ،صادرات
گاز به کشورهای اروپایی را به شدت کاهش داده
است .آلمان که این روزها در مرکز بحران کمبود
انرژی قــرار دارد ،بر اتخاذ تدابیر بیشــتر و تنوع
بخشــیدن به ســبد انرژی مورد نیاز خود تأکید
کرد.
کلوس مولر ،رئیس تنظیم مقررات بخش انرژی
آلمان گفت که با توجه به تصمیم روســیه برای
تعلیق انتقال گاز به اروپا از طــرق خط لوله نورد
استریم ،پایانههای گاز طبیعی مایع ،ذخیرهسازی
و صرفهجویی در مصرف اهمیت بیشــتری پیدا
میکنند.آلمان در حال حاضر بیشترین گاز طبیعی
مورد نیاز خود را از نروژ ،هلنــد و بلژیک دریافت
میکند.
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ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺷﻬﺮى ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﻣﺤﺘﺮم ﺧﻮد در ﻧﻈﺮ دارد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
واﮔﺬارى ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺟﻤﻊ آورى اﻗﻼم ﺧﺸﮏ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺘﻰ ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﻫﺎى ﻧﺠﻒ آﺑﺎد ،ﮔﻠﺪﺷﺖ ،ﺗﯿﺮان،
ﮐﻮﺷﮏ ،ﮐﻬﺮﯾﺰﺳﻨﮓ و رﺿﻮاﻧﺸﻬﺮ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﻰ
واﺟﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ اﻗــﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻟﺬا ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ  1401/6/23ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ اﺳــﻨﺎد
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﺷﺮﮐﺖ واﻗﻊ در ﻧﺠﻒ آﺑﺎد ،ﺑﻠﻮار ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻰ ،ﻧﺒﺶ ﻣﯿﺪان ﺷﻬﺪا ،ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﯾﺎ ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ  03142727218ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
* ﺳﺎﯾﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺰاﯾﺪه در اﺳﻨﺎد ﻣﺰاﯾﺪه ﻣﻨﺪرج اﺳﺖ و ﺷﺮﮐﺖ در ﻗﺒﻮل ﯾﺎ رد ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات
ﻣﺨﺘﺎر ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦاﺣﻤﺪى-ﺳﺮﭘﺮﺳﺖﺷﺮﮐﺖﻣﺪﯾﺮﯾﺖﭘﺴﻤﺎﻧﺪﺷﻬﺮىﻧﺠﻒآﺑﺎد

آﮔﻬﻰدﻋﻮتﻣﺠﻤﻊﻋﻤﻮﻣﻰﻋﺎدىﻧﻮﺑﺖاول

آﮔﻬﻰﻣﺰاﯾﺪه

آﮔﻬﻰدﻋﻮتﺳﻬﺎﻣﺪارانﺷﺮﮐﺖﻧﯿﺮوﺗﺎﺑﻠﻮرﯾﻠﻰاﺻﻔﻬﺎن)ﺳﻬﺎﻣﻰﺧﺎص(
ﺷﻨﺎﺳﻪﺛﺒﺖ 3642وﺷﻨﺎﺳﻪﻣﻠﻰ14003982248

اﻣﻮر ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ031-32274694:

ﺗﻠﻔﻦﺳﻔﺎرشآﮔﻬﻰ
ﺗﻠﻔﻦ021 -88356308- 88016649:

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر1401/6/13:

اﺣﺘﺮاﻣﺎ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﻰ رﺳﺎﻧﯿﻢ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﻧﻮﺑﺖ اول ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻰ ﺗﻮﻟﯿﺪى و ﺗﻮزﯾﻌﻰ ﭘﺮﻧﯿﺎن در ﺳﺎﻋﺖ  3:30ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ روز دوﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرﺧﻪ  1401/7/11ﺑﻪ آدرس :ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ،ﺑﺎزارﭼﻪ ﺣﺎج ﻣﺤﻤﺪﺟﻌﻔﺮ ،ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﻧﺴﯿﻢ ،ﭘﻼك  46ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻰ ﺷﻮد.
از ﮐﻠﯿﻪ اﻋﻀﺎ دﻋﻮت ﻣﻰ ﺷﻮد ﺷﺨﺼﺎ ﯾﺎ وﮐﺎﻟﺘﺎ ﺟﻬﺖ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ذﯾﻞ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﻨﺪ.
* )ﺿﻤﻨﺎ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﻰ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده  19آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺤﻮه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺗﻌﺪاد آراء وﮐﺎﻟﺘﻰ ﻫﺮ ﻋﻀﻮ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  3راى و ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﻏﯿﺮ ﻋﻀﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ راى ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﻋﻀﺎى ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ اﻋﻄﺎى ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺧﻮد ﺣﺪاﮐﺜﺮ
ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ  1401/7/9در ﻣﺤﻞ ﺗﻌﺎوﻧﻰ ﭘﺮﻧﯿﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺎ ﭘﺲ از اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ و ﺗﺎﯾﯿﺪ وﮐﺎﻟﺖ ﺑﺮﮔﻪ ورود ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ را درﯾﺎﻓﺖ دارﻧﺪ(
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ:
 -1ﮔﺰارش ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و ﺑﺎزرﺳﺎن -2ﻃﺮح و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و ﺻﻮرت ﻫﺎى ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ ﺳﺎل  -3 1400اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎ اﺻﻠﻰ و ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺪل ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و ﺑﺎزرﺳﺎن  -4ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻂ ﻣﺸﻰ آﯾﻨﺪه ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻰ
وﮐﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ:
ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ  .............ﻋﻀﻮ ﺗﻌﺎوﻧﻰ ﭘﺮﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻢ  /آﻗﺎى  ..............وﮐﺎﻟﺖ ﻣﻰ دﻫﻢ ﺗﺎ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﻣﻮرخ  1401/7/11ﺑﻪ ﺟﺎى ﺑﻨﺪه ﺷﺮﮐﺖ و اﻋﻤﺎل راى ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻫﯿﺌﺖﻣﺪﯾﺮهﺷﺮﮐﺖﺗﻌﺎوﻧﻰﭘﺮﻧﯿﺎن

ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻰ آرﻣﺎن ﺳﭙﺎﻫﺎن در ﻧﻈﺮ دارد اﻗﻼم ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻰ ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﻰ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺰاﯾﺪه ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ده روز ﮐﺎرى ﭘﺲ از درج آﮔﻬﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ
اﺳﻨﺎد ﻣﺰاﯾﺪه ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺎب آﻗﺎى ﻣﺤﻤﺪى ﻣﺴﺘﻘﺮ در دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰى واﻗﻊ در ﺗﻬﺮان ،ﺳﻌﺎدت آﺑﺎد ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﺮو ﺷﺮﻗﻰ،
ﭘﻼك  ، 71ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮم ،ﮐﺪﭘﺴﺘﻰ  1998648918ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس 021-22382379-22149645 :ﯾﺎ ﺟﻨﺎب آﻗﺎى اﻧﺼﺎرى
ﮐﺎرﺷﻨﺎس واﺣﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻰ آرﻣﺎن ﺳﭙﺎﻫﺎن واﻗﻊ درﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ  55ﺟﺎده اﺻﻔﻬﺎن  -ﺷﯿﺮاز
ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﻰ رازى ،ﺗﻠﻔﮑﺲ 031-53323490-4 :درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
*ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺰاﯾﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت وارﯾﺰ ﻧﻘﺪى ﻣﺒﻠﻎ  500/000/000ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺑﻪ ﺣﺴﺎب  681705236ﺑﻪ ﺷﻤﺎره
ﺷﺒﺎى  IR480180000000000681705236ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻰ آرﻣﺎن ﺳﭙﺎﻫﺎن ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ
ﺑﺎﻧﮑﻰ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰﺷﺮﮐﺖﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻰآرﻣﺎنﺳﭙﺎﻫﺎن

ﻫﯿﺌﺖﻣﺪﯾﺮهﺷﺮﮐﺖﻧﯿﺮوﺗﺎﺑﻠﻮرﯾﻠﻰاﺻﻔﻬﺎن

آﮔﻬﻰدﻋﻮتﺗﺸﮑﯿﻞﻣﺠﺎﻣﻊﻋﻤﻮﻣﻰﻋﺎدىﺑﻪﻃﻮرﻓﻮقاﻟﻌﺎدهوﻓﻮقاﻟﻌﺎدهﺷﺮﮐﺖﺑﻬﻨﺎم
ﺻﻨﻌﺖﺳﭙﺎﻫﺎن)ﺳﻬﺎﻣﻰﺧﺎص(ﺑﻪﺷﻤﺎرهﺛﺒﺖ 2729وﺷﻨﺎﺳﻪﻣﻠﻰ10861677012

آﮔﻬﻰدﻋﻮتﻣﺠﻤﻊﻋﻤﻮﻣﻰﻋﺎدىﺑﻪﻃﻮرﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺷﺮﮐﺖﮐﺮﺑﻦﮐﺎرانآرﯾﺎﺟﻬﺎن
)ﺳﻬﺎﻣﻰﺧﺎص(ﺑﻪﺷﻤﺎرهﺛﺒﺖ 52685ﻣﺤﻞﺛﺒﺖ اﺻﻔﻬﺎنﺷﻨﺎﺳﻪﻣﻠﻰ 14004370025

ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ از ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻣﺤﺘﺮم ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻬﻨﺎم ﺻﻨﻌﺖ ﺳﭙﺎﻫﺎن )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص( ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  2729دﻋﻮت ﻣﻰ ﮔﺮدد راس ﺳﺎﻋﺖ 8
و  10ﺻﺒﺢ روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  1401/6/27ﺷﺨﺼﺎ ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻂ وﮐﻼى ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده
و ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﮐﻪ در ﻣﺤﻞ ﺷﺮﮐﺖ واﻗﻊ در اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ،ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﺠﻒ آﺑﺎد ،ﺑﺨﺶ ﻣﺮﮐﺰى ،دﻫﺴﺘﺎن ﺟﻮزدان ،روﺳﺘﺎ ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﻰ
ﻧﺠﻒ آﺑﺎد  2ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻧﺠﻒ آﺑﺎد  ،2ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻓﺎراﺑﻰ ،ﺧﯿﺎﺑﺎن  ،13ﭘﻼك  ،3ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﮑﻒ ﮐﺪﭘﺴﺘﻰ  8585165838ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻰ ﮔﺮدد
ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ.
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده:
ﻗﺮاﺋﺖ ﮔﺰارش ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و ﺑﺎزرس
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪﯾﺮان و ﺳﻤﺖ اﯾﺸﺎن ،اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزرﺳﺎن ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻣﻀﺎء ﻣﺠﺎز ،ﺗﻌﯿﯿﻦ روزﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻠﻰ ﺷﺮﮐﺖ
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و ﺣﺴﺎب و ﺳﻮد و زﯾﺎن ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ ﺳﺎل 1400
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده:
ﻗﺮاﺋﺖ ﮔﺰارش ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و ﺑﺎزرس ﮐﺎﻫﺶ اﺟﺒﺎرى ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ

ﻫﯿﺌﺖﻣﺪﯾﺮه

ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ از ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران دﻋﻮت ﻣﻰ ﺷﻮد ﺟﻬﺖ ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻓﻮق اﻟﻌﺎده و ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎﻋﺖ  8ﺻﺒﺢ ﻣﻮرخ  1401/6/30در ﻣﺤﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ
ﺷﺮﮐﺖ اﺻﻔﻬﺎن ،ﻧﺠﻒ آﺑﺎد ،ﺟﻼل آﺑﺎد ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺻﻨﻌﺖ  12ﮐﺪﭘﺴﺘﻰ  8539171418ﺗﻠﻔﻦ 42290150
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻰ ﮔﺮدد ﺣﻀﻮر ﺑﻬﻢ رﺳﺎﻧﻨﺪ.
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ:
 -2اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزرﺳﯿﻦ
 -1اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎى ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه
 -4اﻧﺘﺨﺎب روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﺜﯿﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر
 -3اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ

ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ از ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮﺑﻦ ﮐﺎران آرﯾﺎ ﺟﻬﺎن )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص( دﻋﻮت ﻣﻰﺷﻮد ﺗﺎ در ﺟﻠﺴﻪ
ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﮐﻪ راس ﺳﺎﻋﺖ  9ﺻﺒﺢ روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  1401/6/27ﮐﻪ در ﻣﺤﻞ
رﺳﻤﻰ ﺷــﺮﮐﺖ ﺑﻪ آدرس :اﺻﻔﻬﺎن ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﭼﻬﺎرﺑﺎغ ﺧﻮاﺟﻮ ،ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺻﺪر ﺧﻮاﺟﻮ ،ﻃﺒﻘﻪ اول ،واﺣﺪ 109
ﮐﺪﭘﺴﺘﻰ  8153716627ﺗﻠﻔﻦ  031-32733096ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻰ ﮔﺮدد ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﻨﺪ.
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده:
اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزرﺳﯿﻦ ،ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺻﻮرت ﻫﺎى ﻣﺎﻟﻰ ،ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و ﺣﺴﺎب ﺳﻮد و زﯾﺎن ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺳﺎل  1400و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﺎداش
ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و ﺑﺎزرﺳﯿﻦ ،ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاردى ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت در ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
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