کوتاه از اقتصاد

مواظب داللهای سهام عدالت باشید

فرصت تمام شد ،قبوض برق را پرداخت کنید

شهرخبر :رئیس اتحادیه تعاونی سهام عدالت کشور اظهارکرد :اخیرا مشاهده شده است تعدادی از داللها با حضور در روستاها
به دلیل ناآگاهی مردم از روند مدیریت سهام عدالت ،اقدام به جمعآوری برگههای سهام آنها میکنند.
توکلی ،با بیان اینکه خریدوفروش سهام غیرقانونی است ،افزود :این دالالن این برگهها را به صورت وکالتی خریدوفروش میکنند
که غیرقانونی است.توکلی گفت :تا زمانی که ارزش دارایی و تعداد سهم هر فرد در شرکتها مشخص نشود هیچ گونه نقل و انتقال
سهام عدالت انجام نمیشود .رئیس اتحادیه تعاونی سهام عدالت کشور گفت :رئیسجمهوری به بانکهای کشور ابالغ کرد که
سازوکارهایی را فراهم کنند تا مردم با مراجعه به بانکها و مراجع قانونی ،مدیریت سهام عدالت را به شکل قانونی و درست انجام
دهند.

مهر :با شیوع ویروس کرونا و به منظور همکاری با مشترکان خانگی و تجاری ،قرار شد تا پایان اردیبهشت ماه برای پرداخت قبوض
فرصت داده شود که عمال با پایان یافتن اردیبهشت ماه این فرصت به پایان میرسد و مشترکان موظف به پرداخت قبوض خود
هستند.
مصطفی رجبیمشهدی ،سخنگوی صنعت برق کشور در این رابطه گفت :به منظور استمرار خدمات مطلوب در تابستان از تمام
مشترکان تقاضا داریم که نسبت به پرداخت قبوض برق خود اقدام کنند .وی گفت :پرداخت قبوض تقریبا به روال عادی برگشته
و درصد محدودی قبض خود را پرداخت نکردهاند .وی با اشاره به روند گرم شدن هوا گفت :مشترکان میتوانند  با تنظیم درجه
کولرهای گازی بین  ۲۴تا  ۲۵درجه هزینه برق خود را کاهش دهند.
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روز دوم هفته جاری شــاخص کل بازار
ســهام برای دومین روز متوالــی با افت
شاخص همراه شد و این شاخص با کاهش
۱۹هــزار واحد(۲درصد) بــه ۹۶۸هزار
واحد برگشــت .این در حالی اســت که
هفته گذشــته در روز  ۲۲اردیبهشــت
شاخص به سقف تاریخی خود یعنی یک
میلیون و ۴۷هزار واحدی رسیده بود .با
معیار شــاخص در روز یکشنبه و بعد از
کاهشهایی که تا این روز داشــت ،بازار
سهام حدود 7درصد از این سقف پایینتر
آمده بود ،بــا این حال در روز دوشــنبه
دوباره شاخص ۲.۷درصد رشد کرد و به
رقم ۹۹۵هزار واحد رسید .این یک سیر
طبیعی در بازار بوده که بعد از فتح یک قله
با یک افت مختصر مواجه میشود و بعد
آهسته دوباره سقف مذکور را درمینوردد.
اما این بار یک تفاوت عمده دارد :پیش از
این ،بسیاری از تحلیلگران و اقتصاددانان
نســبت به حبابی بودن بازار هشدار داده
بودند و این مسئله به یک نگرانی همراه
با انتظار از اصالح شدید شاخص تبدیل
شده بود .از همین رو ،با هر موج عرض ه در
بازار ،تعداد زیادی از سهامداران از ترس
ترکیدن حباب بورس فکر خروج از بازار
را در سر میپرورند .با این حال ،باز  دوباره
آرامشی به بازار برگشته  و به نظر نمیرسد
به این زودی شــاهد چنیــن اصالحات
عمیق و گســتردهای در بازار باشیم .هر
چند این موضوع همــواره بهعنوان یک
سناریوی محتمل در ذهنها وجود دارد.
عامالن صعود مجدد بازار
به گــزارش ایرنا ،علــی حیدری
کارشــناس بازار ســرمایه ،با اشــاره به
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خودروییها و پاالیشیها از تداوم روند اصالحی بازار جلوگیری کردند

بازگشت آرامش به بازار بورس

عکس  :ایرنا

اکبر میثاقی /گروه ایــران :به گزارش
«نســلفردا» درنشســت همــکاران
حــوزه مســکن بنیاد شــهید کرمانشــاه با
حجتاالسالموالمســلمین هادی عسگری
مدیر کل ،برنامهها ،اقدامــات و فعالیتهای
این حوزه مورد بررســی و ارزیابی قرار گرفت.
در این نشست که باهدف بررسی شاخصهای
عمومی و اختصاصی حوزه مسکن و با حضور
رامین پیبردینژاد معاون توسعه ،رحیمگلی
سرپرست حوزه تعاون و همکاران حوزههای
حراســت ،بازرســی و مســکن برگزار شد،
حجتاالسالم عســگری در سخنانی با تأکید
بر ظرفیتها و منابع انســانی توانمند موجود
در بنیاد اســتان ،بازمهندسی و بهبودمستمر
در امور را ازجمله راهکارهای بســیار مهم در
جهت کسب رضایتمندی جامعه ایثارگری
عنوان کرد.حجتاالسالم عسگری افزود :یکی
از شــاخصهای مهمی که در فرایند رسیدن
به اهداف سازمانی به خوبی میتواند راهگشا
و موجب تحقق اهداف پیش رو باشد ،تعامل
و همکاری بخشهای درون و برونســازمانی
اســت که همه همــکاران باید این امــر را از
اولویتهای کاری خود تلقی کنند.
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اینکه دو گروه خودروییها و پاالیشیها
از تداوم روند اصالحی بــازار جلوگیری
کردند ،افزود :شــرکتهای پاالیشی به
لطــف افزایش قیمت دالر جــزو معدود
شــرکتهایی بودند که در این روز تقاضا
برای سهام آنها باال رفت ،زیرا نهتنها رشد
ارز بر قیمت فروش آنها تأثیر میگذارد،
بلکه این موضــوع در صورتهای مالی
پاالیشــیها تفاوت ایجاد میکن د چراکه
اینها کماکان از نرخ ارز دولتی استفاده
میکنند.
در بخش خودرو نیز قیمتگذاری خودرو

و نحوه این قیمتگذاری سیگنال مناسبی
برای ســهامداران بود .وی با بیان اینکه
هفته قبــل ورود مجدد شــورای رقابت
در بخش قیمتگذاری خودرو را شــاهد
بودیم ،افزود :ورود نهادهای قیمتگذار
و اثرگذاری و تغییر رویه قیمت در بخش
صنعت بازار بورس ایران سبب میشود آن
سوی ترازنامه شرکت خواسته یا ناخواسته
با نوسان شدید همراه شود .البته این بار
جای امیدواری بود که علیرغم نوســان
یکی دو روزهای که داشت ،شورای رقابت
بهمحض ورود ،قیمت کارخانه را به بازار

نزدیک کرد .این باعث یک آرامش نسبی
در بازار شــد .به همیــن خاطر علیرغم
تحلیلهایی که از روندهــای بازار وجود
داشت که بیشتر هم جنبه علمی ندارند،
انتظار میرود بازار دوباره بــه رویه آرام
خود برگردد.
چرا حقوقیها برعکس عمل
کردند؟
روز یکشنبه بازار با یک کنش دیگر نیز
همراه بود و آن اینکه همراســتا با فروش
سهمها از ســوی بخش حقیقی ،شاهد
تقاضا در بخــش حقوقی بــازار بودیم.

حیــدری ،در این خصــوص نیز توضیح
داد :حقیقیها  بر اســاس ترسشــان از
بازار رفتار کردند که یــک اقدام منطقی
هم بود ،اما از طرف دیگــر درباره خرید
و جمعآوری ســهمها از سوی حقوقیها
میتوان سه احتمال را مطرح کرد :یکی
اینکه عمدتاً دســتوری بوده کــه با نوع
خرید آنها میشــود این را متوجه شد.
احتمال دوم این است که اینها بهنوعی از
خبرها و اطالعاتی مطلع بودند که دیگران
نداشتند .احتمال ســوم و خوشبینانه
این اســت که حقوقیها قدرت تحلیل و
سنجش باالیی نسبت به هر قشر دیگری
داشــتند .این کارشــناس بازار سرمایه
توضیح داد :بازار ســرمایه را میتوان به
چهار قســمت تقســیم کرد :یک بخش
انفرادی است که برای ســرمایهگذاری
نیازی به هوش مالــی و تحلیل ندارد و با
توجه به معیارهای ســطح ابتدایی وارد
بازار میشود و تنها الزم است هر بخش که
تثبیت قیمت داشت ،حدس بزند همان
بازار در آینده جهش قیمت خواهد داشت.
سطح بعد مدیریتی است .در بخش سوم
هم موضوع رسانه وجود دارد .ما در کشور
رسانه آزاد و پیگیر نداریم ،به خاطر همین
همواره بازار شایعات و اخبار سطحی در
بازار سرمایه تأثیرگذار است.
در بخش چهارم نیز مســئله قیمومیت
دولــت در اقتصــاد وجــود دارد .همه
اینها باعث شــده هرگونه قیمتگذاری
دولتــی اثرات مخــرب بر بازار داشــته
باشــد .بــازار ســرمایه هــم بــه این
روش قیمتگــذاری واکنــش نشــان
میدهد.

تورم تولیدکننده در زمستان
 ۹۸به ۳۶.۷درصد رسید

باشــگاه خبرنگاران جوان :مرکز آمار ایران
اعالم کرد :تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده
کل کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل(تورم
نقطهبهنقطه) در فصل زمستان  ١٣٩٨به ۱۵.۰
درصد رسید که در مقایســه با همین اطالع در
فصل قبل  ۱۰.۶واحد درصد کاهش داشته است.
تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده
در چهار فصل منتهی به فصل زمستان  ٩٨نسبت
به دوره مشابه در سال قبل با ١٣.٣درصد کاهش
به ۳۶.۷درصد رسیده است.

همتی :روند مثبت عرضه
ارز در نیما

تسنیم :رئیس کل بانک مرکزی طی یادداشتی
در صفحه شــخصی خود نوشــت :در جلســه
ســتاد هماهنگی اقتصادی دولــت در حضور
رئیسجمهوری برنامههــای دولت درخصوص
گســترش صادرات غیرنفتی  و نحوه تامین ارز
واردات کشور در سال 99مورد بررسی قرار گرفت
و تصمیمات خوبی اتخاذ شد .سرپرست وزارت
صنعت ،معدن و تجارت گزارشــی از پیشبینی
میزان صادرات غیرنفتی ،با تمرکز بر کشورهای
همسایه ارائه کرد .با فروکش کردن شیوع کرونا
صادرات غیرنفتی کشــور در حال احیا و رونق
گرفتن است .روند عرضه در «نیما» نیز روندی
مثبت به خود گرفته است.

هشدار جدی برای بازگشت
خودروهای ناقص

شهر خبر :دو ماه از آغاز ســال جاری گذشت
اما بانــک مرکــزی از ابتدای ســال به صنعت
خودروسازی و قطعهسازی کشور ارز تخصیص
نداده و این موضوع قطعهسازان را به شدت درگیر
کرده است .در این رابطه آرش محبینژاد ،دبیر
انجمن همگن نیروی محرکه و قطعهسازی اظهار
کرد :بانک مرکزی در یک اقدام عجیب بیسابقه
مدتی اســت که هیچ ارزی بــه صنعت خودرو
تخصیص نمیدهد؛ بنابراین باتوجه به مشکالت
عدیدهای که در این زمینه برای قطعهســازان
ایجاد شده است و در سال جهش تولید ،در همان
ابتدای سال با یک چالش و بحران اساسی روبرو
شــدهایم .در صورت ادامه ایــن روند همگی به
زودی شاهد تولید خودروهای ناقص و پر شدن
پارکینگهای خودروسازان از خودروهای ناقص
خواهیم بود.

آﮔﻬﻰ دﻋﻮت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده )ﻧﻮﺑﺖ دوم(
ﺷﺮﮐﺖ اﺻﻔﻬﺎن ﺻﺎﻧﻊ )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص( ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ 5687

آﮔﻬﻰ ﻓﺮاﺧﻮان ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ

ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ اﺻﻔﻬﺎن ) ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻋﺎم ( در ﻧﻈﺮدارد اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ ﺧﻮد را وﻓﻖ ﺷﺮاﯾﻂ اوﻟﯿﻪ ذﯾﻞ و از
ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﮔﺰارى ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻪ داراى ﺳﻮاﺑﻖ اﺟﺮاﯾﻰ ﻣﻔﯿﺪ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﺪ واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﺪ،
ﻟﺬا از ﮐﻠﯿﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ذﯾﺼﻼح دﻋﻮت ﻣﻰ ﮔﺮدد ﺑﺎ اراﺋﻪ رزوﻣﻪ و ﺳﻮاﺑﻖ ﮐﺎري ﻣﺮﺗﺒﻂ از ﺗﺎرﯾﺦ  1399/03/06ﻟﻐﺎﯾﺖ
 1399/03/12در ﻃﻮل ﺳﺎﻋﺎت ادارى ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ :اﺻﻔﻬﺎن ،ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ 5ﺑﺰرﮔﺮاه
آزادﮔﺎن ،ﺑﻠﻮار اﺧﺘﺼﺎﺻﻰ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻰ اﺻﻔﻬﺎن)روﺑﺮوى ﺷﻬﺮك ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮى( ،اداره ﺣﺮاﺳﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ.
ﺷﺮاﯾﻂ اوﻟﯿﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ:
 -1اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻔﻆ ،ﻧﮕﻬﺪاري ،ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ 80ﻫﮑﺘﺎر ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺸﺮح ﻣﻨﺪرج
در اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ .
 -2ﺗﺎﻣﯿﻦ ﯾﮏ ﻓﻘﺮه ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  400 ، 000 ، 000رﯾﺎل
 -3درﯾﺎﻓﺖ ﭘﺎﮐﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺻﺮﻓﺎ در ﻗﺒﺎل ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺎﻣﻪ و اراﺋﻪ ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﺮﺗﺒﻂ و رزوﻣﻪ ﮐﺎري ﺑﻮده و اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
-4ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات ،در ﻣﺪارك اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ درج ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
-5درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻗﯿﻤﺖ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ دﻟﯿﻠﻰ ﺑﺮ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﻧﻤﻰ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮﻧﺪه
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺻﺮﻓ ًﺎ ﭘﺲ از ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻓﻨﻰ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﻦ ﺳﻮاﺑﻖ ﮐﺎرى و ﺗﻮان اﺟﺮاﯾﻰ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻰ ﮔﺮدد.
ﻟﺬا ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻰ اﺻﻔﻬﺎن در رد ﯾﺎ ﻗﺒﻮل ﯾﮏ ﯾﺎ ﮐﻠﯿﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ.
* ﺿﻤﻨ ًﺎ ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎى  28و  031-33922226ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺣﻮزه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ اﺻﻔﻬﺎن

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر1399/03/01 :

آﮔﻬﯽ دﻋﻮت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺎدي ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده
)ﻧﻮﺑﺖ دوم(

ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺎدي ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده )ﻧﻮﺑﺖ دوم( ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﺴﮑﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن ﻧﺎﺣﯿﻪ 5
اﺻﻔﻬﺎن راس ﺳﺎﻋﺖ  18روز ﭼﻬﺎر ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  1399/03/21در ﺳﺎﻟﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ واﻗﻊ در
اﺻﻔﻬﺎن ،ﺧﺎﻧﻪ اﺻﻔﻬﺎن ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ،ﺟﻨﺐ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻣﻨﯿﺮ)ﺧﻮارزﻣﯽ( ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﻟﺬا ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ از ﮐﻠﯿﻪ اﻋﻀﺎى ﻣﺤﺘﺮم دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آﯾﺪ ﺑﺎ در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﮐﺎرت ﻋﻀﻮﯾﺖ و ﮐﺎرت
ﻣﻠﯽ راس ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻘﺮر در ﻣﺤﻞ ﻣﺬﮐﻮر ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﺪه و ﯾﺎ وﮐﻼي ﺧﻮد را ﮐﺘﺒ ًﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
* ﺿﻤﻨ ًﺎ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده  19آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺤﻮه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ؛ ﺗﻌﺪاد آراى
وﮐﺎﻟﺘﯽ ﻫﺮ ﻋﻀﻮ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  3رأي و ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﻏﯿﺮ ﻋﻀﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ رأي ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﻋﻀﺎى ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﻋﻄﺎي
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺧﻮد ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ  1399/03/19در ﻣﺤﻞ دﻓﺘﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ
ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺎ ﭘﺲ از اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ و ﺗﺎﯾﯿﺪ وﮐﺎﻟﺖ ﺑﺮﮔﻪ ورود ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ:
-1ﮔﺰارش ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و ﺑﺎزرﺳﯿﻦ
-2اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎى اﺻﻠﯽ و ﻋﻠﯽ اﻟﺒﺪل ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه
-3ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ آﯾﻨﺪه ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ
ﻫﯿﺌﺖﻣﺪﯾﺮهﺷﺮﮐﺖﺗﻌﺎوﻧﻰﻣﺴﮑﻦﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎنﻧﺎﺣﯿﻪ 5اﺻﻔﻬﺎن

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻧﺮﺳﯿﺪن ﺗﻌﺪاد ﺳﻬﺎﻣﺪاران در ﺟﻠﺴﻪ )ﻧﻮﺑﺖ اول( ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﻮرخ1399/02/29
ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ از ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺷﺮﮐﺖ اﺻﻔﻬﺎن ﺻﺎﻧﻊ )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص( دﻋﻮت ﻣﻰ ﮔﺮدد در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﻓﻮق اﻟﻌﺎده )ﻧﻮﺑﺖ دوم( ﮐﻪ راس ﺳﺎﻋﺖ  11روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ 1399/03/13ﺑﻪ آدرس :اﺻﻔﻬﺎن ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﭼﻬﺎر ﺑﺎغ ﺑﺎﻻ،
رو ﺑﻪ روى زﻣﺰم ،ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ،ﻃﺒﻘﻪ زﯾﺮﯾﻦ ،واﺣﺪ  ، 108ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻰ ﮔﺮدد ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﻨﺪ و ﯾﺎ وﮐﻼى ﺧﻮد
را ﺟﻬﺖ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺠﻤﻊ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
-2ﺗﻌﯿﯿﻦﻣﺪﯾﺮانﺗﺼﻔﯿﻪ
دﺳﺘﻮرﺟﻠﺴﻪ-1 :اﻧﺤﻼل ﺷﺮﮐﺖ
 -3ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻧﺤﻼل ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﯿﺌـﺖﻣﺪﯾـﺮهﺷﺮﮐﺖ

آﮔﻬﻰ دﻋﻮت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده )ﻧﻮﺑﺖ ﺳﻮم(

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر99/03/01 :

ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده) ﻧﻮﺑﺖ ﺳﻮم( ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻰ ﻣﺴﮑﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن ﻧﺎﺣﯿﻪ 5اﺻﻔﻬﺎن راس ﺳﺎﻋﺖ 17روز
ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ 1399/03/21در ﻣﺤﻞ ﺳﺎﻟﻦ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ اﺻﻔﻬﺎن واﻗﻊ در اﺻﻔﻬﺎن ،ﺧﺎﻧﻪ اﺻﻔﻬﺎن ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ،
ﺟﻨﺐ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻣﻨﯿﺮ)ﺧﻮارزﻣﯽ( ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮔﺮدد.
از ﮐﻠﯿﻪ اﻋﻀﺎى ﻣﺤﺘﺮم ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻰ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻰ آﯾﺪ ﺷﺨﺼ ًﺎ ﯾﺎ وﮐﺎﻟﺘ ًﺎ ﺟﻬﺖ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
زﯾﺮ در ﺟﻠﺴﻪ ﺣﻀﻮر ﺑﻬﻢ رﺳﺎﻧﻨﺪ .
* ﺿﻤﻨ ًﺎ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده 19آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺤﻮه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺗﻌﺪاد آراء وﮐﺎﻟﺘﻰ ﻫﺮ ﻋﻀﻮ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻪ راى و ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﻏﯿﺮ ﻋﻀﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ راى ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﻋﻀﺎى ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ اﻋﻄﺎى ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﻰ ﻣﻰﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺧﻮد ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ 1399/03/19در دﻓﺘﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻰ واﻗﻊ در اﺻﻔﻬﺎن  ،خ ﮐﺎوه  ،خ ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن ﺷﺮﻗﻰ
 ،اﻧﺘﻬﺎى ﺧﯿﺎﺑﺎن ورزﺷﮕﺎه ﭘﻼك 7ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺎ ﭘﺲ از اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ و ﺗﺎﺋﯿﺪ وﮐﺎﻟﺖ ﺑﺮﮔﻪ ورود ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ  -1:اﺻﻼح ﻣﺎده 4اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ )در ﺧﺼﻮص ﺣﻮزه ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻰ (

ﻫﯿﺌﺖﻣﺪﯾﺮهﺷﺮﮐﺖﺗﻌﺎوﻧﻰ ﻣﺴﮑﻦﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎنﻧﺎﺣﯿﻪ 5اﺻﻔﻬﺎن
ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر99/03/01 :

آﮔﻬﻰ دﻋﻮت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ )ﻧﻮﺑﺖ اول(
ﺗﻌﺎوﻧﻰ ﻣﺴﮑﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن

ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﺑﻪ اﻃﻼع اﻋﻀﺎء ﻣﺤﺘﺮم ﺗﻌﺎوﻧﻰ ﻣﺴﮑﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﻣﻰ رﺳﺎﻧﺪ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده 3آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﺎﻣﻊ )ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺼﺮه 3ﻣﺎده 33ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎون( ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻰ ﮔﺮدد ،ﻟﺬا از ﮐﻠﯿﻪ اﻋﻀﺎء و ﯾﺎ
وﮐﻼى آﻧﺎن دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻰ آﯾﺪ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ.
 -2اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه
 -1ﮔﺰارش ﺑﺎزرﺳﯿﻦ وﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه
دﺳﺘﻮرﺟﻠﺴﻪ:
 -4ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻂ ﻣﺸﻰ آﯾﻨﺪه ﺗﻌﺎوﻧﻰ
 -3ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺻﻮرتﻫﺎى ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ1398/12/29
ﻻزم ﺑﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ اﺳﺖ:
* ﺿﻤﻨ ًﺎﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﻰ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده 18آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺤﻮه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ؛ﺗﻌﺪاد آراء وﮐﺎﻟﺘﻰ ﻫﺮ ﻋﻀﻮ ﺣﺪاﮐﺜﺮ3رأى
و ﻫﺮﺷﺨﺺ ﻏﯿﺮﻋﻀﻮﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ رأى ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.و اﻋﻀﺎي ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﻋﻄﺎي ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪﻫﻤﺮاه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺧﻮد ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ
ﺗﺎرﯾﺦ 1399/03/20در ﻣﺤﻞ دﻓﺘﺮ ﺗﻌﺎوﻧﻰ ﻣﺴﮑﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺎ ﭘﺲ از اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ و ﺗﺄﯾﯿﺪ وﮐﺎﻟﺖ ،ﺑﺮﮔﻪ ورود ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ را درﯾﺎﻓﺖ دارﻧﺪ.
اﻟﻒ( اراﺋﻪ ﮐﺎرت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﻋﻀﺎء ﺗﻌﺎوﻧﻰ ﺟﻬﺖ ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ اﻟﺰاﻣﻰ اﺳﺖ.
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