یافتهها

افزایش  ۲۰درصدی مصرف بنزین در تابستان سال جاری

مصرف برق صنایع در  24ساعت  ۶هزار مگاوات شد

ایرنا :معاون مدیر در تأمین فرآوردههای نفتی کشور گفت :در سه ماهه تابستان امسال روزانه به طور متوسط  ۱۰۵میلیون لیتر بنزین
و  ۱۰۶میلیون نفتگاز مصرف شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب با  ۲۰و  ۹درصد افزایش همراه بوده است .سیدپیمان
جزایری دلیل اصلی رشد مصرف این دو فرآورده را افزایش سفرها با توجه به فروکش کردن شیوع بیماری کرونا اعالم کرد و افزود :در سه
ماهه مشابه سال قبل ،مصرف بنزین  ۸۶.۷و نفتگاز  ۹۹.۴میلیون لیتر بوده است .این مقام مسئول در رابطه با سوخترسانی مطلوب و به
موقع به زائران اربعین حسینی گفت :با پیش بینیهای انجام شده توانستیم روزانه بین  ۱۵تا  ۲۰میلیون لیتر انواع فرآوردههای نفتی را
در انبارهای کرمانشاه ،درهشهر ایالم ،خرمآباد و سنندج ذخیرهسازی کنیم تا در این ایام در استانهای هدف کرمانشاه ،ایالم و خوزستان
و مناطق مرزی توزیع شود.

ایسنا :مصرف برق در بخش صنایع طی  24ســاعت به باالترین میزان خود طی یکماهه اخیر رسید بهگونهای که نزدیک به  ۶هزار
مگاوات در این بخش برق مصرف شد .پس از کاهش مصرف برق دربخش خانگی که در ایام گرم تابستان امسال رکوردهای تازهای از خود
برجای گذاشت اینک این بخش شاهد مصرف معقولی شده است .درعینحال بخش صنعت که در ایام تابستان بر اساس برنامهریزیهای
صورتگرفته اندکی مصرف را کاهش داده بودند .این روزها به سمت افزایش مصرف برای رونق بخشیدن بیشتر به تولید روی آوردهاند.
گزارش تازه شرکت مدیریت شبکه برق کشورنشان میدهد در ساعت  ۱۹مصرف برق در بخش صنعت به  ۵هزارو  ۹۷۱مگاوات رسید
که باالترین میزان در یکماهه اخیر است .همچنین مصرف برق این بخش در ساعت  ۱۴و  ۲دقیقه این روز که یک روزتعطیل هم بود به
عدد  ۵هزار و  ۲۲۷مگاوات رسید.
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سایه چینیها بر ماهیگیران محلی؛ زنگ هشدار به صدا درآمد!

چین بزرگترین و بی رحمترین شکارچی دریاها
آبهای اطــراف جزایر گاالپاگــوس ،غنی و از نظر
زیســت محیطی متنوع ،برای قرنهــا ماهیگیران
محلی را به خود جــذب کرده اســت .اکنون ،این
آبها با شکارچی بســیار بزرگتر و درندهتری روبرو
هستند؛ چین.
گاالپاگوس بخشی از اکوادور است و با این حال ،هر
سال تعداد فزایندهای از کشتیهای تجاری چینی،
هزاران مایل دورتــر از خانه ،اینجا ماهی میگیرند،
گاهی درســت در لبه منطقه اقتصادی انحصاری
اکوادور.
کشتیهای چینی از سال  2016تقریباً تمام روز و
در تمام ســال در خارج از آمریکای جنوبی فعالیت
میکنند و با پایان صید از ســواحل اکوادور به پرو
حرکت میکنند و در نهایت به آرژانتین ،جایی که
آنها در مجموع بیش از  16000روز در سال جاری
ماهیگیری کردهاند ،حرکت میکنند.
اما تنها جزیرهای دور افتاده در اقیانوس آرام نیست
که هــدف صید چینیهــا قرار گرفته اســت بلکه
خلیجفارس نیز یکــی از محبوبترین نقاط صید
برای چشمبادامیها است .محبوبترین شیوه صید
چینیها ترال اســت؛ ترال ماهی روشی برای صید
آبزیان است که از حدود ده سال قبل به آبهای خلیج
فارس و همچنین دریای عمان راه پیدا کرده است.
گوفه کشی و یا ترالینگ نوعی روش ماهیگیری است
که در آن به وسیله کشیدن تور در آب توسط یک و یا
چند شناور ،ماهیگیری مینمایند .حال به توری که
برای استفاده این کار استفاده میگردد ،ترال گفته
میشود .هم چنین به شناوری که برای ترال استفاده

عکس :شانا

تولید اقتصادی به دلیــل افزایش هزینههای
انرژی آسیب دیده است و به همین دلیل ممکن
است رشد اقتصادی منطقه یورو به صفر برسد.
«لوئیس دی گیندوس» معاون بانک مرکزی
اروپا ( )ECBاعالم کرد که رشد اقتصادی منطقه
یورو کاهش یافته است و به زودی ممکن است
به صفر برسد .وی در کنفرانسی گفت :ما شاهد
کاهش قابل توجه رشــد در ســه ماهه سوم و
چهارم هستیم و ممکن است نرخ رشد نزدیک به
صفر هم داشته باشیم .تولید اقتصادی به دلیل
افزایش هزینههای انرژی آســیب جدی دیده
است و از دست دادن دسترســی گاز طبیعی
روسیه خطر جیره بندی انرژی در فصل گرمایش
آینده در اروپا را افزایش داده است .عالوه بر این،
افزایش قیمت انرژی تورم ساالنه منطقه یورو
را در ماه آگوست به  ۹.۱درصد رساند و انتظار
میرود که این تورم در این مــاه به  ۹.۶درصد
برســد که یک رکورد برای منطقه است .بانک
مرکزی اروپا در اوایل این ماه بار دیگر نرخهای
بهره را به میزان بی سابقه  ۷۵واحد افزایش داد.
این تصمیم تنها چند هفته پس از افزایش ۵۰
واحدی نرخ برای مبارزه با تورم رخ داد .مسئول
تنظیم مقررات اظهار داشت که افزایش نرخ بهره
بیشتری در راه است و تحلیلگران انتظار دارند در
ماه اکتبر نرخ بهره بار دیگر افزایش یابد و در هر
جلســه تا بهار آینده افزایش بیشتری را شاهد
باشیم .دی گیندوس عنوان نکرد اقدامات آتی
این نهاد تا چه حد تهاجمی خواهند بود و تنها
اشاره داشت که آنها وابسته به دادهها خواهند
بــود .وی تاکید کرد که فشــارهای تورمی در
ماههای اخیر به طور قابل توجهی افزایش یافته
است                    .منبع :پایگاه خبری تحریریه
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میشود نیز گوفه کش گفته میشود .این شناورها را
میتوانید در اندازههای متفاوت مشاهده کنید که
از قایقهای کوچک و با قدرت تنها  30اســب بخار
موتور و یا شناورهایی با کارخانههای بزرگ با بیش
از  10000اسب بخار را شــامل میشود .متاسفانه
گونههایی که به این صورت صید میشــوند ممکن
است شــامل گونههای با ارزشــی مانند :دلفینها،
کوســهها ،الک پشــتهای دریایــی و هم چنین
گونههای صید ممنوع هدف شــود .مطالعات نشان
داده است که حجم زیادی از این نوع از روش صید
دور ریخته میشود.
صید ترال چینیها در این مقیاس هشدارهایی را در

وضعیت بازار بورس مهرماه جاری در گفت و گو با تحلیلگر بازار سرمایه پیش بینی شد؛

بورس مهرماه در کمین
بی مهریها به
ِ
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این روزها و در حالی که دالیل متعددی وجــود دارد که بازار در ماههای پیش رو
هنوز مسیر کاهشی را پشت سر بگذارد ،تحلیل گران هم خوش بین نیستند ،آنقدر
که به اعتقاد بهراد رواقی؛ بی مهریها به بازارمهرماه در کمین است.
یک تحلیلگر بازار سرمایه در تشریح عوامل مؤثر بر ریزش بازار سهام و پیش بینی
روند آتی بازار ،اظهار کرد :بازار سرمایه بر اساس سابقه تاریخی خود به طور معمول
در مهر ماه شرایط معقولی نداشته و با بررسی بازار سالهای اخیر خواهیم دریافت
که بیشتر شرکتها پس از اتمام مجمع ساالنه و تقسیم سود نقدی ،روند خوبی
را پیش نمیگیرند ،از اینرو نمیتوان طی این بازه زمانی و در کوتاه مدت انتظار
بازدهی ویژهای را داشت.
نگاه اشتباه به پارامترها در سطح جهانی
رواقی همچنین تشــریح کرد :از طرفی پارامترهایی در ســطح جهانی
و تاثیرگذار بر بازار ســهام مــا وجود دارد کــه بعضاً نگاه تحلیلی اشــتباهی به
آنها میشــود و از جملــه آن میتوان به مســئله بحــران انرژی بــا توجه به
جنگ روســیه و اوکراین اشــاره کرد که در این خصوص بیان میشود که اروپا
زمستان ســختی را در پیش دارد و بحران انرژی ســبب عدم ریزش قیمت نفت
میشــود ،اما اکنون میبینیم که نرخ نفت خام حدود ۳۵درصد ریزش داشــته
است.وی افزود :پارامترهای جهانی تنها به موضوع مذکور ختم نمیشود و موارد
دیگری همچون افزایش چاپ پول در امریکا و سیاستهای انبساطی که در زمان
کرونا پیش گرفتند نیز بر بازارهای مالی تاثیرگذار است .بانک مرکزی امریکا برای
جلوگیری از اثرات تورمی ناشی از این موضوع اقدام به افزایش نرخ بهره کرده است.
صعودی شدن نرخ بهره امریکا باعث رکودی شدن اقتصاد جهانی و افزایش فشار و
تشدید عرضه در کامودیتیها شده است و پیشبینی میشود که روند نزولی آنها
همچنان ادامهدار باشد .این مســئله عالوه بر کامودیتیها ،بازار سهام کشورهای
بزرگ و همچنین بازار رمز ارزها را نیز تحت الشعاع قرار داده است و در حال حاضر
شاهد روند ریزشی آنها هستیم.
عدم تغییر رویکرد محسوس در دولت جدید و خروج سرمایه
تحلیلگر بازار سرمایه مطرح کرد :افزون بر مسائل جهانی ،باید این نکته را
مدنظر داشت که بازار سهام طی دو سال و نیم اخیر در شرایط اصالحی قرار داشته
و فرسایشی شدن روند اصالح باعث ناامیدی و خسته شدن سهامداران شده است.
با تغییر دولت ،بسیاری از سهامداران به تغییر و بهبود شرایط بازار امیدوار شدند،
اما تغییر رویکرد محسوسی را در مباحث کالن شــاهد نبودیم؛ در همین راستا
سهامدارانی که از شرایط و جو کلی بازار ناامید هستند ،تصمیم به خروج سرمایه
خود گرفتند و بازار کمعمقتر از گذشته شده است.
وی افزود :همچنین هماهنگی کافی در پیشبرد سیاســتها و تصمیمات کالن
وجود ندارد چراکه از یکسو اهدافی مبنی بر تقویت بازار سهام تعیین شده ،اما در
مقابل اقداماتی همچون افزایش نرخ بهره بین بانکی که در تضاد با اهم هدف بوده،
عملیاتی میشود .ذکر این نکته ضروریست که افزایش نرخ بهره بین بانکی ضربه
سنگینی را به صنایع تولیدی و بازار وارد میکند.
واگذاری بلوکی خودرو و خساپا یک خبر مثبت اما بی نتیجه
رواقی ضمن تاکید بر اثرگذاری تصمیمات کالن در بازار ســرمایه ،گفت:
اخبار مثبتی در مباحث کالن و تصمیمگیریها وجود دارد که از جمله آن میتوان
به بحث واگذاری بلوک ایران خودرو و سایپا اشاره کرد که با توجه به پررنگتر شدن
اخبار برجامی ،نماد خودروسازها به طور ویژه مورد توجه سهامداران قرار گرفت،
اما با گذر زمان ،پیشرفتی در این باب به وجود نیامد و به وعده و وعید بسنده شد

مورد آسیب به اقتصادهای محلی و محیط زیست و
همچنین پایداری تجاری ماهی تن ،ماهی مرکب و
سایر گونهها به صدا در آورده است.
ناوگان ماهیگیری چین سه هزار کشتی
دارد!
در طول دو دهه گذشــته ،چین بزرگترین ناوگان
ماهیگیری در آبهای عمیق جهــان را با نزدیک به
 3000کشتی ساخته است .چین با کاهش شدید
ذخایــر در آبهای ســاحلی خود ،اکنــون در هر
اقیانوسی در جهان ماهیگیری میکند و در مقیاسی
که ناوگان برخی کشورها را در نزدیکی آبهای خود
کوتوله میکند.

آگهي دعوت
آگهی دعوت از بســتانكاران شــرکت سپهران
ســفر افق(با مســئولیت محدود)در حال تصفیه
وثبت شده به شــماره ثبت 565751وشناسه ملی
14009461253در اجرای مفاد مــاده  215قانون
تجارت بدینوســیله از کلیه بســتانكاران اعم از
اشــخاص حقیقی و حقوقی که ادعایی نسبت به
این شرکت دارند دعوت میشود ظرف مدت  10روز
از تاریخ درج این آگهی با در دست داشتن اسناد و
مدارك خود به نشانی :چهاردانگه ،شهرك گلشهر،
خیابان بهشــتی ،پالك  12مراجعه نمایند .بدیهی
است پس از انقضای مهلت قانونی هیچگونه ادعایی
پذیرفته نمیشود.
مدیر تصفیه

این تأثیر از اقیانوس هند تــا اقیانوس آرام جنوبی،
از ســواحل آفریقا تا ســواحل آمریکای جنوبی به
طور فزایندهای احساس میشود ،جلوهای از قدرت
اقتصادی جهانی چین در دریاهای آزاد.
تالش چین اعتراضــات دیپلماتیــک و حقوقی را
برانگیخته اســت .این نــاوگان همچنین متهم به
فعالیتهای غیرقانونی از جملــه تجاوز به آبهای
سرزمینی دیگر کشورها ،سوء استفاده از نیروی کار
و صید گونههای در معرض خطر بوده است .در سال
 ،2017اکوادور یک کشتی باری یخچال دار به نام
 999 Fu Yuan Yu Lengرا توقیف کرد که محموله
غیرقانونی  6620کوسه را حمل میکرد که بالههای
آن در چین غذای لذیذ است.
با این حال ،بســیاری از کارهایی کــه چین انجام
میدهد ،قانونی است یا حداقل در دریاهای آزاد ،تا
حد زیادی قانونی است .با توجه به تقاضاهای رو به
رشــد طبقه مصرف کننده به طور فزاینده مرفه در
چین ،بعید است که به زودی این صید پایان یابد.
در تابستان  ،2020گروه حفاظتی  Oceanaنزدیک
به  300کشــتی چینی را در نزدیکی گاالپاگوس،
درست خارج از منطقه اقتصادی انحصاری اکوادور،
در فاصله  200مایلی دریایی از قلمرو خود ،جایی که
حقوق منابع طبیعی را بر اساس معاهده قانون دریا
حفظ میکند ،شمارش کرد .کشتیها آنقدر منطقه
را در آغوش گرفتند که نقشــهبرداری ماهوارهای از
موقعیتهای آنها ،مرز منطقه را ترسیم کرد .آنها
با هم نزدیک به  99درصد از ماهیگیری در نزدیکی
گاالپاگوس را تشکیل میدادند.

ادامه از صفحه یک
این کار باعث میشود به خط تولیدتان تنوع
ببخشــید .در این صورت نهتنها مشــتریان
حق انتخاب بیشــتری پیــدا میکنند ،بلکه
خردهفروشــانی که به جای یــک محصول،
انبوهی از محصوالت را خریداری میکنند نیز
بیشتر جذب محصوالتتان میشوند.
روشهایی جدید برای افزایش فروش به
مشتریان پیدا کنید:
این کار بسیار ارزانتر از یافتن مشتریان جدید
است .حتی اگر نتوانید خط تولیدتان را توسعه
دهید ،با فروش محصوالت یــا خدمات فعلی
به مشــتریان فعلی ،میتوانیــد درآمدتان را
افزایش دهید .روشی ساده برای انجام این کار،
تخفیفهای حجمی است.
اگر هزینه تولید محصوالتتان اندک اســت،
خود
شــانس خرید بیشــتری به مشــتریان 
بدهید.
مث ً
ال به آنها بگویید میتوانند یک تیشــرت
بخرند و دو تیشــرت ببرنــد ،در این صورت
بدون از دست دادن ســود قابل توجه ،میزان
فروشتان را افزایش دادهاید.
روش رایــج دیگر این اســت کــه میتوانید
به مشــتریان وفادارتان جایــزه بدهید .مث ً
ال
میتوانیــد کارتی به آنها هدیــه دهید که با
آن به ازای هر  10محصولی که میخرند ،یک
محصول رایگان دریافت کنند .کسب و کارهای
خانگی میتوانند از ایــن روش رایج به نحوی
مؤثر استفاده کنند.
برای کسب و کار خانگیتان و بسایتی
راهاندازی کنید:
با وجود بستر اینترنت ،دیگر الزم نیست برای
رسیدن به مشتریانتان ،یک مغازه در دل بازار
داشته باشید .برای فروش محصوالتی خاص
مثل کتابهای کمیاب ،کلکسیونها و غذاهای
لذیذ ،میتوانید با یک فروشگاه مبتنی بر وب،
به میلیونها مشتری در سراسر جهان دست
یابید.
برای ارتقای کســب و کار خانگیتان،
به نیروهایی از کســب و کارهای دیگر
بپیوندید:
همکاری با شرکتی در صنعت مرتبط با کسب
و کارتان ،یکــی از ارزانتریــن و راحتترین
شکلهای بازاریابی اســت .مث ً
ال اگر محصول
شما آبمعدنی است ،میتوانید باشگاه ورزشی
نزدیک به محل زندگیتــان را متقاعد کنید،
محصوالت شــما را با تخفیف به اعضای خود
بفروشد.
منبعhttps://www.entrepreneur.com/ :
article

آگهیدعوتبهمجمععمومیفوقالعاده
شرکتشیرپاستوریزهپگاهاصفهان(سهامیعام )
ثبتشدهبهشماره 8252و شناسه ملی10861147912

بدینوسیله به اطالع کلیه سهامداران محترم می رساند ،جلسه مجمع عمومی فوق العاده این شرکت در ساعت 11صبح روز دوشنبه 1401/07/18در محل :
استان اصفهان-بخش مرکزی-شهرك صنعتی محمودآباد -خیابان اصفهان تهران-خیابان  18شرقی-پالك-951شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان
تشكیل میگردد .سهامداران حقیقی می توانند شخص ًا یا از طریق وکیل با ارائه وکالتنامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و در
خصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدرك وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با
امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی ،حضور بهم رسانند.
دستور جلسه :
•اصالح ماده  19اساسنامه شرکت
•اتخاذ تصمیم نسبت به سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

هیئتمدیرهشرکتشیرپاستوریزهپگاهاصفهان(سهامیعام )

آگهیدعوتمجمععمومیعادیبطورفوقالعادهشرکت پندپیردانا (سهامیخاص)
ثبت شده به شماره  2221و شناسه ملی 14009226603

که همین مسئله بر تشدید ناامیدی سهامداران تاثیرگذار بود .تغییرات مثبت در
بحث واگذاری بلوک خودروییها میتواند تأثیر زیادی بر مارکت کل بازار (Market
 )Capداشته باشد.
بودجه سال آینده و دانه درشتهای بازار
وی در تکمیل سخنان خود با اشاره به ریسکهای پیشرو و اثر منفی شنیدهها،
ابراز کرد :در روزهای گذشــته زمزمههایی مبنی بر اینکــه احتمال دارد دولت
بودجه سال آینده را به نحوی تدوین کند که فشار مضاعفی بر شرکتهای بورسی
وارد و سرمایهگذاران از ســوی عواملی همچون افزایش نرخ بهره مالکانه ،قیمت
گاز ،نرخ خوراک پتروشیمیها و ...تهدید بشــوند؛ این شنیدهها اصطالحاً "دانه
درشتهای بازار" را هدف قرار میدهد .واهمه ســهامداران از این شایعات باعث
شده تا شرکتهای بزرگ با اصالح شــدیدتری رو به رو باشند و ترس به تمامی
بازار سرایت کند.
قطعی اینترنت و تأثیر آن بر بورس
وی با اشاره به دیگر عوامل تاثیرگذار در ریزش بازار سرمایه ،تصریح کرد:
در کنار عوامل یادشده ،قطعی اینترنت در روزهای اخیر بر شدت ریزش بازار سهام
دامن زده است چراکه در این شرایط بسیاری از کارگزاریها با فاصله و لَگ قیمتی
مواجه بودند و همین موضوع باعث شــد تا معاملهگران بینشی نسبت به اُردرها
نداشته باشــند و پایینترین حد قیمتی را برای معامله انتخاب کنند .اضطراب
نسبت به شرایط موجود و افزایش تمایل به فروش سهام به هر قیمتی باعث تشکیل
صف فروش شد.
پیش بینی بورس در نیمه دوم سال
به گزارش سنا تحلیلگر بازار سرمایه در مورد پیشبینی وضعیت بازار سهام
طی ماههای آینده ،بیان کرد :در حال حاضر بزرگترین ریسک بازار سهام مربوط
به بودجه سال آینده میشود و اگر تهدیدی از این بابت متوجه سهامداران نشود،
با توجه به روند رو به رشد دالر ،مابقی ریسکها پوشش داده میشود .به بیان دیگر
تمامی ریسکهای احتمالی به نوعی در قیمتهای فعلی لحاظ شده است .با فرض
رفع ریسکهای سیستماتیک (به خصوص مباحث مربوط به بودجه سال آینده)
میتوان در آبان ماه و در فصل زمستان شرایط بهتری را متصور باشیم .در واقع اگر
سایه سنگین تهدیدهای کالن بر سر بازار سرمایه نباشد ،قیمتهای فعلی سهام
پتانسیل رشد دارد و میتواند به سطوح قبلی بازگردد.

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت فوق دعوت می گردد در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده که در تاریخ  1401 / 07 / 18ساعت  8صبح در
محل شرکت به آدرس :استان اصفهان ،شهرستان فالورجان ،بخش مرکزي ،شهر ابریشم ،یزدآباد ،کوچه شهیدان علیرضاوقاسم ابراهیمي ،خیابان شهید
باهنر ،پالك  ،0طبقه  1و کد پستی  8178937437برگزار می گردد حضور به هم رسانند.
دستورجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده:
انتخاب و تعیین سمت اعضاء هیئت مدیره
تعیین دارندگان حق امضا
تعیین بازرسین
انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
هیئتمدیرهشرکت

آگهیعضوگیریانجمنصنفیکارفرماییموسساتفرهنگیوهنری،آموزشگاههایتجسمی،
سینمایی،نمایشی،موسیقیوشرکتهایهنریاستاناصفهان
به استناد ماده  131قانون کار و آیین نامه مصوب  89/8/3هیئت وزیران ،انجمن صنفی فوق الذکر در شرف
تاسیس می باشد .از کلیه کارفرمایان این رسته و صنف دعوت به عمل می آید در صورت تمایل به عضویت از
تاریخ انتشار این اطالعیه ظرف  7روز درخواست خود و سایر مدارك (مجوز تاسیس ،مدارك شرکت ،لیست
بیمه کارکنان یا قرارداد کار و فیش واریزی) را به نماینده هیئت موسس خانم مریم زارعی به شماره تلفن
 09131159605و آدرس شیخ صدوق شمالی ،بن بست پیام ،پالك  14ارسال نمایند.
نمایندههیئتموسس

آگهیدعوتشرکتغزالسبزنامسپاهان(سهامیخاص)
بهشمارهثبت 35629و شناسه ملی10980103847

بدینوسیله از کلیه سهامداران جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت غزال سبز نام سپاهان (سهامی خاص) به شماره ثبت
 35629در روز سه شنبه مورخه  1401 / 07 / 19ساعت  10 : 00صبح و به آدرس :استان اصفهان  -شهرستان اصفهان  -بخش مرکزي  -شهر
اصفهان-جي-کوچه بهزاد شرقي -67کوچه آزادي -37پالك -10طبقه همكف-واحد  1به کد پستی  8156914751برگزار می گردد .لذا از
کلیه سهامداران دعوت می گردد با در دست داشتن برگه سهام یا وکالت نامه قانونی در محل مذکور حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی مورخه  1401 / 07 / 19ساعت 10:00
-1انتخاب هیئت مدیره و بازرسان و تعیین روزنامه کثیر االنتشار
هیئتمدیرهشرکت

